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 چكيده

شاهد افزایش سن ازدواج )و  به مرحله مدرنیته و فردگرا، گراجمعامروزه، با گذر جوامع از مرحله سنتی و 
انتخاب فردي هستیم. از طرف دیگر، همچنان  بر اساسو تمایل به همسرگزینی  در میان بانوان( خصوصاً

هستیم  هاوجز؛ کاهش کیفیت زناشویی یطورکلبهشاهد افزایش نارضایتی، ناسازگاري، بی تعهدي، طالق و 
ی تأثیر بررس باهدفگردد. این پژوهش که موجب آسیب به کانون گرم و مقدس خانواده و پیكره اجتماع می

تهران  شهر متأهلهمسرگزینی، بر کیفیت زندگی زناشویی زنان  يهاسبکسن ازدواج، تفاوت سنی و 
 اندیتهرانوهش حاضر زنان ي آماري پژباشد. جامعهاي میصورت پذیرفت. طرح پژوهش از نوع علّی مقایسه

عمومی  يهاکپارگیري در دسترس غیر احتمالی و با مراجعه به با استفاده از روش نمونه هاآننفر از  1۴۴که 
 يهاپرسش ( وRDASدر سطح شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدیدنظر شده )

به  توانیمقابل توجّه این پژوهش  يهاافتهیاسخ دادند. از پ مرتبط با الگوهاي همسرگزینی و سن ازدواج،
 ارکه به نوعی با اجب ياینیهمسرگز يهاسبکمنفی ازدواج در سنین نوجوانی و ازدواج بر اساس  ریتأث

در این پژوهش نشان داده شد که تفاوت سنی  نیچنهمهمراهند بر کیفیت زندگی زناشویی اشاره کرد. 
 معناداري بر کیفیت زندگی زناشویی ندارد. ریتأثزوجین 

 سن ازدواج، تفاوت سنی، الگوهاي همسرگزينی، كيفيت زندگی زناشويی. :واژگان کليدی
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 مقدمه

( و یكی از 2۴44، 4ازدواج به عنوان یكی از زیربناهاي اصلی ساختمان اجتماع )دوالن
نی شود. ازدواج، به ارتباط اجتماعی، هیجاترین رسوم، در نظر گرفته میترین و گرامیقدیمی

شود زن و شوهر و اخالقی یک مرد و یک زن اشاره دارد و تعهدي است که موجب می
 (.2۴۴۲، 2ترکیب کنند )بریجمن باهمزندگی، امكانات و آیندۀ خود را 

، ازدواج درواقعدارترین بخش زندگی است. ها، ازدواج معنیبراي بسیاري از انسان
هاي (. حتی پژوهش2۴۴۲باشد )بریجمن، موفق، شبیه رسیدن فرد به تمام آرزوهایش می

سودمندي بر سالمت فیزیكی و روانی بر جاي  ریتأثدهد که ازدواج، متعددي نشان می
آورد که موجب تی عاطفی و اجتماعی براي فرد فراهم میگذارد. زیرا که ازدواج، حمایمی
ن پذیري بیشتري داشته باشد. با وجود ایزا، انعطافهاي استرسشود فرد در برابر محرکمی

هاي سالمت روانی و فیزیكی ازدواج تا حد زیادي بستگی به کیفیت مطالب، سودمندي
 (.2۴۴۴، 3زندگی زناشویی دارد )گلدمن و هاچ

 الباًغکیفیت زندگی زناشویی، به ارزیابی کلی فرد از سالمت زناشویی، اشاره دارد که 
ش اساسی شود و نقیک شاخص از رضایت یا آشفتگی زناشویی، در نظر گرفته می عنوانبه

؛ یوسفی، 2۴۴۲و دفریتس،  1در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد )اسمیت
است که از آن تعاریف  يچندبعدح کلی و یک مفهوم سازه، یک اصطال نیا (.4354

ارزیابی ذهنی از » عنوانبه( این سازه را 2۴۴5مثال گوئین ) عنوانبهمتعددي در دست است 
پژوهشگران دیگر آن را عملكرد و موفقیت یک ازدواج در نظر  و ؛کندیمتعریف « رابطه

 (.43۲۱)غالمعلیان، احمدي و باغبان،  رندیگیم
هاي ، بیماريي بهترزناشویی بیشتر، با افسردگی کمتر، سالمت گزارش شدهکیفیت 

(. 2۴42، 5فیزیكی کمتر و دیگر پیامدهاي مثبت در رابطه، همراه است )آلن دورف
ها ژوهشداشته باشد. پ یشناختروانتواند نقشی مهم در اختالالت هاي زناشویی میآشفتگی
دهد افراد با کیفیت زندگی زناشویی کمتر، بیشتر از مسائلی نظیر: سالمت عمومی نشان می

                                                 
1  . Dolan 

2  . Brigman 

3  . Goldman & Hatch 

4. Smith & DeFrates Allendorf 

5. Allendorf 

 



 479                                                       ...بر نيزوج یسن ازدواج، الگوهاي همسرگزينی و تفاوت سن ريتأث

، یشناختوانرهاي هیجانی و ، آشفتگییپزشكدندانفیزیكی، مشكالت  يهايماریبکمتر، 
.. لكل و .ا سوءمصرفپایین، کمی شادمانی و رضایت از زندگی،  نفساعتمادبهافسردگی، 

(. همچنین، کیفیت 4353؛راستگو و همكاران،2۴۴۱، 2؛ چاتاو2۴۴۱، 4برند )اندرسنرنج می
، نظیر: خودکارآمدي یشناختروانهاي مختلف زندگی زناشویی از طریق گذرگاه

(. 2۴۴۲، 3هاي مختلفی از زندگی فرد تأثیر بگذارد )تواريتواند بر جنبه، میشدهادراک
براي  ي مثبتشویی باالیی دارند، با فراهم کردن محیط خانهکه کیفیت زنا ییهاازدواج

ها، باعث کاهش انحراف و جرم رسانند، زیرا که این خانهکودکان، به جامعه منفعت می
بین مناسبی براي شان پیششود؛ گزارش زن و شوهر از کیفیت زندگی زناشوییمی

باشد. پژوهش در رابطه با کیفیت زندگی زناشویی بنیادهاي خانواده می یدگیپاشازهم
الت دار مداخهاي مشكلتوانیم براي زوجها میکند که ما با استفاده از آنضروري فراهم می

آماتو، بوث، ؛ 43۲5،روشن،علینقی و طاوولیهاي آموزشی طراحی کنیم )درمانی و برنامه
 (.2۴۴۲، 1جانسون و راجرز

 ي کیفیت زندگی زناشویی، سن ازدواجکنندهترین عوامل تعیینک یكی از مهمشبی
دهند که ازدواج در نوجوانی، با احتمال ها نشان می(. پژوهش2۴42، 5باشد )آلن دورفمی

شود. از سوي دیگر، برخی دانشمندان معتقدند که ازدواج، مانند بیشتري به طالق منجر می
هایی به ، ضعفیسالکهني أخیر بیفتد، همانند انسان در دورهرشد انسان است که اگر به ت

 (.2۴۴5، 6کند )وایتهمراه خواهد آورد که کیفیت زندگی زناشویی را دچار اختالل می
ازدواج در نوجوانی با عواملی مرتبط است که در کیفیت و پایایی زندگی زناشویی بسیار 

هاي اجتماعی و از: ناراضی بودن از پدر و مادر، ضعف اندعبارت. این عوامل مؤثرند
و  مدتوتاهکهاي تحصیلی پایین، تجربه و پختگی کمتر، جستجوي بسیار اقتصادي، موفقیت

، به کنندموارد دیگر. دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند افرادي که در نوجوانی ازدواج می
ترین برخوردارند و آمادگی کمتري نو آموزشی، از سطح پایی یشناختروانلحاظ مالی، 
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(، 2۴۴۲؛ آماتو و همكاران، 2۴۴6، 4براي پذیرش نقش مادري دارند )المانا، ریدمن و ریدمن
)جدیري و همكاران،  اندبهرهیبهاي الزم براي ایفاي نقش همسري همچنین از قابلیت

صیالت، گذر از (. از سوي دیگر ازدواج در دورۀ جوانی اول که همگام با اتمام تح43۲۲
اط پذیري، گذشت و نشدورۀ طوفانی نوجوانی و ثبات فكري و عاطفی است موجب انعطاف

، تیرنهادپذیري کمتر، سازگاري بیشتر با همسر و تر، آسیبروحی، به همراه توقعات پایین
 مدنظر(. از طرفی هم باید 435۴آرامش به همراه خواهد داشت )بانكی پور فرد و همكاران، 

شود که فرد نتواند از لحاظ احساس عاطفه، ازدواج در دورۀ جوانی دوم موجب می که داشت
با مسائل،  اصوالًمثل یک جوان عشق، عالقه و شور و شعف را به همسر خود القا کند و 

که براي همسر، عامل  دینمایمبرخورد  روحیبمنطقی و به دور از احساس و  صورتبه
ن، با افزایش س شود چراکهمی يریو درگو ناخوشایندي است و موجب جدال  کنندهنگران
هاي عقالنی به معناي هاي احساسی و عاطفی افراد کاسته شده و جنبهاز جنبه عموماً

یابد و از سوي دیگر هم؛ با افزایش سن، شخصیت افراد هرچه بیشتر شدت می، ییگرامحاسبه
 کاهش –باشد الزمه سازش و سازگاري زن و شوهر میپذیري آنكه و انعطاف افتهیقوام
 (.43۲5؛ جنادله و رهنما، 43۲5یابد )غیاثی، معین و روستا، می

ر د خصوصاًافزایش میانگین سن ازدواج،  دهندهنشانبررسی آمار سن ازدواج در ایران، 
میانگین سنی ازدواج  4315در سال  کشور، احوالثبت. بنا به گزارش سازمان باشدیمزنان 

و .)ماه رسیده است 4۴سال و  22به  435۴ماه بوده که این رقم در سال  1سال و  4۲دختران 
ایم(. افزایش بوده 4۴/21، شاهد ازدواج زنان استان تهران، با میانگین سنی 435۴حتی در سال 

را در قلمرو  و پژوهش حاضر دیافزایمسن ازدواج در ایران بر اهمیت پژوهش در این حوزه 
 .سازدیمکاربردي وارد  يهاپژوهش

 کاهش عالوه بر مسئله افزایش سن ازدواج، تغییر ملموس دیگر در نظام خانواده،
 بخش عمده آن ناشی که ؛هاي ترتیب یافته و افزایش آزادي در انتخاب همسر استازدواج

(. با گسترش 435۴پور فرد و همكاران، از مرحله گذار از سنت به مدرنیته است )بانكی
هاي ساختاري مدرنیزاسیون همچون شهرنشینی، صنعتی شدن، گسترش تحصیالت، ویژگی

هاي مدرن همچون فردگرایی، تحرک جغرافیایی و مهاجرت و همچنین گسترش ارزش
یق که مبتنی بر ترجیحات و عال –افراد، الگوي جدید همسرگزینی  استقالل و خودمختاري
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گسترش وسیعی یافته است. زیرا که این عوامل، فرصت آشنایی با شبكه  –فردي است 
 تري براي انتخابانتخاب وسیع را فراهم ساخته و دامنۀ جنسهماي از افراد غیر گسترده

دله )جنا سازدیمو از طرفی فرصت کنترل و نظارت خانواده را محدود  سازدیمهمسر، فراهم 
از دختران و پسران مجرد، دوست  دوسوم باًیتقردهد که ( تحقیقات نشان می43۲5و رهنما، 

مستقیم، از روي عشق و عالقه انتخاب کنند هرچند که با  طوربهدارند همسرشان را خود 
رد و دهند. )بانكی پور فواده در همسرگزینی اهمیت میبیشتر به نظر خان هاآنافزایش سن، 

 (.43۲5، جنادله و رهنما، 435۴همكاران، 
 ینیهمسرگز سبک ریتأثاخیر،  يهاسالکه در  دهدیمبررسی دقیق پیشینۀ پژوهشی نشان 

بر متغیرهاي متعددي نظیر سازگاري زناشویی و رضایت زناشویی صورت پذیرفته است. 
که با رضایت خود و  ییهاازدواجمثال مطالعۀ مظاهري و همكاران، نشان داد که  عنوانبه

، با درازمدت دراولیه ازدواج و هم  يهاسالگیرد، هم در موافقت خانواده صورت می
از  مخالفت خانواده، باوجودهایی که سازگاري زناشویی بیشتري همراه است، ولی ازدواج

در اوایل ازدواج، از سازگاري باالیی برخوردار است، گیرد، گرچه روي عشق صورت می
(. نكتۀ 43۲۲کند. )مظاهري و همكاران، اولیه ازدواج، افت می يهاسالولی پس از گذشت 

ینی را بر همسرگز يهاسبک ریتأث ماًیمستققابل توجّه این است که تاکنون پژوهشی که 
در  ایران صورت نگرفته و بندرتکیفیت زندگی زناشویی مورد بررسی قرار داده باشد در 

 شود.کشورهاي دیگر دیده می
متر نكتۀ حائز اهمیت دیگر که در ایران ک ینیهمسرگزافزون بر مسئلۀ الگوهاي مختلف 

 .باشدیمتفاوت سنی زوجین بر میزان کیفیت زندگی زناشویی  ریتأثبه آن توجّه شده است 
راي ترین عوامل بدر حوزه خانواده و ازدواج، نزدیكی سن را یكی از بنیادي مؤلفانبرخی از 

تواند هاي روانی و فیزیولوژیكی، میاند. چون سن، از جنبهآورده حساببهپیوند زناشویی 
ی، تواند در شادکامی زناشویدر ارتباطات زناشویی تأثیرگذار باشد و تفاوت زیاد آن می

 اشته باشد. فاصله سنی فاحش، احتمال آسیب به سالمت رابطه بینتأثیرات سوئی به دنبال د
زوجین و فاصله عمیق اجتماعی را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، دو نفر، از دو 
نسل متفاوت خواهند بود و چون انتظارات و شیوه نگرش اشخاص، در سنین متفاوت فرق 

فرهنگ و اندیشه ایشان نیز تفاوت وجود کند، افرادي که داراي سن متفاوت هستند در می
خواهد  را به همراه ینیبجهانهاي وسیع فرهنگی و ، تفاوت وسیع سنی، تفاوترونیادارد. از 
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آورد و بر بناي زوجیت و سعادت زناشویی، تأثیر خواهد گذاشت )جدیري و همكاران، 
راي ی متفاوت بایجاد فضاي جسمانی، عاطفی و اجتماع به علت( تفاوت سنی زیاد 43۲۲

، امكان مشارکت و نزدیكی عاطفی افراد به یكدیگر را محدود نموده و هازوجهریک از 
نیز، موجب کاهش درک متقابل  ( و2۴۴5دهد )صیادپور، رضایت از ازدواج را کاهش می

ید و احساس آمی به وجودو تعامل کمتر شده، بین تقاضاها و پاداش، هماهنگی بسیار ضعیفی 
 (.43۲5شود )غیاثی، معین و روستا، یت میزیان تقو

 يهاسالر شود که دبا بررسی پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع این پژوهش، نمایان می
 يهاسبکهاي چندي پیرامون تغییرات سن ازدواج در عصر حاضر، اخیر، پژوهش

ت و آن نظیر: طالق، سازگاري، رضای يهامؤلفههمسرگزینی و کیفیت زناشویی )یا یكی از 
ی که است، اما تاکنون پژوهش شدهانجاممنفرد  و یا در ارتباط با سایر متغیرها،  صورتبه...(، 
با توجه  در ارتباط با موضوع این پژوهش باشد، در جامعه ما، مشاهده نشد و بنابراین، ماًیمستق

ز مشابه و نی يهاپژوهشاهمگنی نتایج در این زمینه و ن شدهانجام يهاپژوهشبه کمبود 
و  –ها و هم براي اجتماع و خانواده هازوجهم براي  -اهمیت کیفیت روابط زناشویی

با  نیابرابن شود.بینی کننده آن، ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر، نمایان میمتغیرهاي پیش
 يهاسبک توجّه به مطالب گفته شده هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سن ازدواج،

تهران  شهر متأهلهمسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان 
 .باشدیم

 پژوهش: يهاهیفرض
 دارد. ریتأثسن ازدواج بر کیفیت زندگی زناشویی . 4
 دارد. ریتأثالگوي همسرگزینی بر کیفیت زندگی زناشویی . 2

 دارد. ریتأثبر کیفیت زندگی زناشویی  تفاوت سنی بین زوجین. 3

 پژوهش روش
. باشدیمتوصیفی  ها،داده روش گردآوري ازنظر و کاربردي هدف، ازنظر حاضر تحقیق

 که باشدیمپیمایشی  صورتبه نیز تحقیق انجام بوده و روش ياسهیمقاطرح پژوهش علّی 

ي آماري پژوهش حاضر زنان جامعه .نتایج است تعمیم قابلیت آن مزایاي نیترمهم از
گیري در دسترس غیر احتمالی و با با استفاده از روش نمونه هاآننفر از  1۴۴که  اندیتهران
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عمومی در سطح شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس کیفیت زناشویی،  يهاکپارمراجعه به 
همسرگزینی و سن  يهاسبکمربوط به  يهاپرسش( و RDASفرم تجدیدنظر شده )

یک ازدواج )اعم از  حداقلسال و  45-64اي نمونه در دامنۀ سنی ازدواج پاسخ دادند.. اعض
از اعضا خواسته  .گذشتیمسال از زندگی مشترکشان  4، حداقلموفق یا ناموفق(، داشتند و 

 ، ازدواج اولشان را در نظر بگیرند.اندداشتهشد در صورتی که متارکه یا ازدواج مجدد 
 ابزارهاي سنجش

این پرسشنامه،  (:RDAS1)مقیاس كیفیت زناشويي، فرم تجديدنظر شده  :الف
ساخته شده است. فرم اصلی این مقیاس،  (،4555) 2و کریستنسن توسط باسبی، کران، الرسن

و اسپاینر در مورد کیفیت  1ي لیوایزنظریه بر اساسو  3دارد که توسط اسپاینر سؤال 32
ي خود نیز پس از مطرح کردن نظریه 5زناشویی، ساخته شده است. برادبوري، فینچام و بیچ

ت ابزاري مناسب براي ارزیابی کیفی عنوانبهدر مورد کیفیت زناشویی، این پرسشنامه را 
پرسشنامه را ، ساختار عاملی يدییتأعامل  تحلیل (.435۴کنند )یوسفی، زناشویی، معرفی می

ي آلفاي در آمریكا تأیید کرده است و روایی آن را نشان داده است. پایایی پرسشنامه به شیوه
، گزارش شده است. در 5۴/۴تا  ۲۴/۴از  6ي هولیست، کودي و میلرکرونباخ، در مطالعه

 54/۴انجام شد، آلفاي کرونباخ  (،435۴ایران، در پژوهشی که توسط یوسفی و همكاران )
پایایی پرسشنامه، با ضریب آلفاي کرونباخ، همان  اسبه گردید. در پژوهش حاضر نیز،مح
درصد،  1۱/۱۲هاي آن درصد و ویژگی 42/۱1این پرسشنامه  حساسیت آمد. به دست 54/۴

 ۴تایی از  6طیف  صورتبه ،یسؤال 41پرسشنامه  این (.435۴برآورده شده است )یوسفی، 
آید. نقطه برش این می به دست، ۱1الی  ۲اي بین ، نمرهمجموعاً و ؛شودگذاري می، نمره5تا 

 .کیفیت زناشویی باالتر است دهندهنشانبرآورد شده است و نمرات باالتر،  ۲1/2پرسشنامه 
گزینه مختلف در  6ابزار تک پرسشی با  یک همسرگزيني: يهاسبکب: پرسشنامه 

(، مطرح و مورد 43۲۲هاي همسرگزینی، است که توسط مظاهري و همكاران )مورد سبک
ن م»هاي: ها با انتخاب یكی از گزینهاجرا و پژوهش در جامعه ایران، قرار گرفت. آزمودنی

                                                 
1. Revised Dyadic Adjustment Scale 

2. Busby, Crane, Larson & Christensen 

3. Spanier 

4. Lewise 

5. Beach 

6. Hollist, Cody, Miller 
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شناختم، از طریق خواستگاري با او آشنا شدم و با رضایت تا قبل از ازدواج همسرم را نمی
شناختم، من تا قبل از ازدواج همسرم را نمی»، «دم و موافقت خانواده با او ازدواج کردمخو

ور به ازدواج مجب ینوعبهراضی باشم،  واقعاًاز طریق خواستگاري با او آشنا شدم و بدون اینكه 
من با همسرم قبل از ازدواج آشنا و مرتبط بودم، هر دو خواهان یكدیگر بودیم »، «با او شدم

من با همسرم قبل از ازدواج، آشنا و مرتبط »، «ازدواج کردیم باهمها با موافقت خانوادهو 
ها ازدواج بودیم، هر دو شیفته و خواهان یكدیگر بودیم و علیرغم مخالفت خانواده یا خانواده

اگرچه با همسرم قبل از ازدواج آشنا و مرتبط بودم، اما قصد ازدواج با وي را »، «کردیم
ازدواج من با همسرم به انتخاب »و « ازدواج با وي شدم مجبور به ینوعبه درواقعنداشتم و 

، در «ام بودخودم بود، ولی هدف من از آن ازدواج، رهایی از شرایط و وضعیت خانوادگی
 بندي شدند.یكی از این شش سبک ازدواج، طبقه

 ی پژوهشهاافتهی
 ارائه خواهد شد: هاآن لیوتحلهیتجزپژوهش به همراه  يهاسؤالدر ادامه، 

 دارد؟ ریتأثآیا سن ازدواج، بر کیفیت زندگی زناشویی  اول پژوهش: سؤال
 بقهدوطبر اساس سن ازدواجشان در  هایآزمودن، ابتدا سؤالبراي پاسخگویی به این  

 -رشد یشناسروان يهاهینظر–بر اساس پیشینۀ پژوهشی  يبندطبقهقرار داده شدند )این 
بودند، در طبقۀ  کردهازدواجسالگی  42-2۴صورت گرفت(. افرادي که در نوجوانی یعنی 

بودند،  کردهازدواجسالگی  2۴-1۴اول )جوانی( یعنی  یسالبزرگاول و افرادي که در دورۀ 
 مستقل استفاده شد. tدر طبقۀ دوم قرار داده شدند. براي آزمون فرضیه، از آزمون 

 ميانگين، فراوانی و انحراف معيار كيفيت زناشويی به تفکيک سن ازدواج .۱جدول 
 انحراف معیار میانگین فراوانی سن ازدواج

 5۱/44 6۲/53 4۲1 نوجوانی

 56/4۴ 66/56 246 ()جوانی 4 یسالبزرگ

میانگین، فراوانی و انحراف معیار کیفیت زناشویی به تفكیک سن  ۀدهندنشان 4جدول 
 42-2۴، زنانی که در نوجوانی )دهدیمکه این جدول نشان  گونههمانو  باشدیمازدواج 

جوانی  شان در مقایسه با زنانی که در، میانگین کیفیت زندگی زناشوییاندکردهسال( ازدواج 
 .باشدیم ترنییپا، اندکردهسال( ازدواج  1۴-2۴)
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 مستقل tنتايج آزمون  .۲جدول 

 

آزمون لوین براي برابري 
 هاانسیوار

 هانیانگیمآزمون برابري 

 tمقدار  سطح معناداري Fمقدار 
درجۀ 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 هانیانگیم

با فرض برابري 
 هاانسیوار

24/6 43/۴ 

61۴/2- 35۲ ۴۴5/۴ 5۱5/2- 

با فرض نابرابري 
 هاانسیوار

641/2- 36۲ ۴۴5/۴ 5۱5/2- 

 شدهداده يداریمعن. با توجّه به سطح دهدیممستقل را نشان  t، نتایج آزمون 2جدول 
و مقایسۀ آن با میزان خطاي  باشدیم 43/۴، در قسمت آزمون لوین که برابر با 2در جدول 

شود. لذا جهت آزمون فرض رد می هاانسیواردرصد، فرض برابري  55و با اطمینان  ۴5/۴
 يداریعنمماییم. با توجّه به سطح ، باید سطر دوم از جدول فوق را تفسیر نهانیانگیمبرابري 

 باشدیم ۴۴5/۴که برابر با  هانیانگیم، در بخش برابري يداریمعندر جدول آزمون  شدهداده
گفت که فرض صفر رد  توانیم، 55/۴، با اطمینان ۴5/۴و مقایسۀ آن با میزان خطاي مجاز 

ا کیفیت ب اندکردهیعنی بین میزان کیفیت زناشویی زنانی که در نوجوانی ازدواج  ؛شودمی
 ، تفاوتی معنادار وجود دارد.اندکردهزناشویی زنانی که در جوانی ازدواج 

شهر  متأهلبر کیفیت زندگی زناشویی زنان  ینیهمسرگزآیا الگوهاي  دوم: سؤال
 دارد؟ ریتأثتهران 

نتایج  مختلف همسرگزینی و يهاسبک، میانگین نمرات کیفیت زناشویی در 4در جدول 
 تحلیل واریانس مقایسۀ میانگین نمرات، گزارش شده است.

لف مخت يهاسبک، ميانگين و انحراف استاندارد نمرات كيفيت زناشويی در هایآزمودن. تعداد ۳جدول 
 آن ۀراهکي، كيفيت زناشويی و نتايج آزمون تحليل واريانس ینيهمسرگزالگوهاي 

 فراوانی 
ت میانگین کیفی
 زناشویی

انحراف 
 استاندارد

درجۀ 
 آزادي

F 
سطح 

 معناداري

خواستگاري و ازدواج با 
 رضایت خود و خانواده

45۲ 35/56 ۴۴/4۴ 5 
 و

351 

2۴/24 ۴۴4/۴ 
خواستگاري و ازدواج 

 اجباري
2۲ 56/35 21/45 
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آشنایی و ازدواج با موافقت 
 هاخانواده

43۲ 52/5۲ 2۴/۲ 

 غمریعلشیفتگی و ازدواج 
 هاخانوادهمخالفت 

43 3۲/55 5۲/6 

 53/45 2۲/1۱ 41 آشنایی و ازدواج اجباري

ازدواج با انتخاب خود ولی 
 براي فرار از خانه

5 64/14 2۴/43 

شود، میانگین نمرات کیفیت زناشویی در سبک همانطورکه در جدول فوق، دیده می
ر بوده و ، باالتهاسبکنسبت به سایر  «هاخانوادهآشنایی و ازدواج با موافقت  ینیهمسرگز

خواستگاري و ازدواج با رضایت خود و خانواده، باالترین میانگین کیفیت  سبک، ازآنپس
 يهابکسزناشویی را، به خود اختصاص داده است. بین میانگین کیفیت زندگی زناشویی در 

 .(>۴۴4/۴P) استمختلف تفاوت وجود دارد که این تفاوت معنادار 
ان تعقیبی استفاده شد. به دلیل یكس يهاآزمون، از هانیانگیممقایسۀ دو به دو  منظوربه

در این طرح، از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج نشان داد  هاگروهبودن واریانس 
سبک خواستگاري و ازدواج با رضایت خود  يهایآزمودنتفاوت نمرات کیفیت زناشویی 

و ازدواج  (، آشنایی>۴۴4/۴Pخواستگاري و ازدواج اجباري ) يهاسبک، با «و خانواده
 ازنظر(، >۴۴4/۴P( و ازدواج با انتخاب خود ولی براي فرار از خانه )>۴4/۴Pاجباري )

 آماري معناداراست.
سبک خواستگاري و ازدواج  يهایآزمودنهمچنین تفاوت نمرات کیفیت زناشویی 

و شیفتگی و  (>۴۴4/۴P) هاخانوادهآشنایی و ازدواج با موافقت  يهاسبک، با «اجباري
 آماري معنادار شد. ازنظر(، >۴۴4/۴P) هاخانوادهمخالفت  رغمیعلازدواج 

ا سبک آشنایی و ازدواج ب يهایآزمودنتفاوت نمرات کیفیت زناشویی  عالوه بر این،
و ازدواج با انتخاب  (>۴۴4/۴Pآشنایی و ازدواج اجباري ) يهاسبک، با «هاخانوادهموافقت 

 (، معنادار تشخیص داده شد.>۴۴4/۴Pاز خانه )خود ولی براي فرار 
سبک شیفتگی و ازدواج  يهایآزمودندر پایان، تفاوت نمرات کیفیت زناشویی 

، با سبک ازدواج با انتخاب خود ولی براي فرار از خانه «هاخانوادهمخالفت  رغمیعل
(۴22/۴P< ،)آماري معنادار شد. ازنظر 
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بودن  رتبزرگبودن سنی مرد،  تربزرگ) هازوجآیا تفاوت سنی  سوم پژوهش: سؤال
 بر کیفیت زندگی زناشویی دارد؟ يریتأثبودن(،  سنهمسنی زن و یا 

، میانگین و انحراف معیار میزان کیفیت زناشویی، در کل گروه نمونه را با توجّه 3جدول 
 .دهدیمنشان  هاآن یسنهمزن و  بودن سنی مرد، تربزرگبه 

 بودن زن و مرد سنهميا  تربزرگتوصيفی كيفيت زناشويی با توجّه به  يهاآماره. 4 جدول
 انحراف استاندارد میانگین فراوانی بودن زن و مرد سنهمیا  تربزرگ

 12/5 25/5۱ 32 بودن زن تربزرگ

 52/۲ ۲۱/5۱ 32 بودن سنهم

 6۲/44 ۲6/51 336 بودن مرد تربزرگ

دیده  ییهاتفاوتکیفیت زناشویی  يهانیانگیم، بین دهدیمنشان  3که جدول  گونهآن
تایج استفاده شد. ن راههکیشود. براي بررسی معناداري این تفاوت، از تحلیل واریانس می

 است. شدهدادهنشان  1در جدول 

 راههکي. خالصۀ نتايج تحليل واريانس 5جدول 
 سطح معناداري F مجذوراتمیانگین  درجۀ آزادي مجموع مجذورات منبع واریانس

 24/۴ 555/4 4۱۱/455 2 35/35۲ بین گروهی

   ۱۱۱/42۱ 35۱ 65/5۴۱2۱ یگروهدرون
    355 ۴۴/54426 کل

ا ی تربزرگکه متغیر مستقل یعنی  دهدیم، نشان 1ي تحلیل واریانس در جدول نتیجه
 معنادار بر میزان کیفیت زناشویی ندارد. يریتأثبودن زن یا مرد،  سنهم

 گيریبحث و نتيجه

ژوهش پ يهاهیفرض، هادادهيروصورت گرفته بر  يهایبررسبا توجّه به نتایج حاصله از 
 شده است: نییتبزیر  صورتبه

 دارد. ریتأثسن ازدواج، بر کیفیت زندگی زناشویی فرضیه اول: 

(. به این >۴4/۴Pشود )تأیید می 55/۴اطمینان گونه که ذکر شد، این فرضیه با همان
داري، از زنانی معنی طوربه، اندکردهازدواجسالگی،  2۴مفهوم که، زنانی که در سن کمتر از 

به . تري برخوردارندزناشویی پایین ، از کیفیتاندکردهازدواجسالگی  2۴که در سن باالي 
اطی ارتب - عاطفی –از رشدي شناختی  کنندیمدخترانی که در جوانی ازدواج  رسدیمنظر 
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که  اضحپرو. کنندیمانتخاب همسر  يترحیصحبیشتري برخوردارند و بر اساس معیارهاي 
شود این دختران از کیفیت زناشویی بیشتري در مقایسه با دخترانی که این عوامل موجب می

(، 43۲5این یافته، با نتایج پژوهش غیاثی و همكاران ) دارا باشند. کنندیمدر نوجوانی ازدواج 
 (، ناهمخوان است.43۲۲همخوان و همسو بوده و با نتایج پژوهش سفیري و محرمی )

ین فرضیه، ا فرضیه دوم: الگوهاي همسرگزيني، بر كیفیت زناشويي تأثیر دارد:
، با میانگین کیفیت 4توان گفت که میانگین کیفیت زناشویی در سبک شود و میتأیید می

داري دارد. به این مفهوم که، میانگین کیفیت ، تفاوت معنی6 و 5، 2 يهاسبکزناشویی در 
هاي از سبک« خواستگاري و ازدواج با رضایت خود و خانواده»زناشویی در سبک 

ازدواج با انتخاب خود ولی »و « آشنایی و ازدواج اجباري»، «خواستگاري و ازدواج اجباري»
یت و عالقۀ فرد عاملی مهم در ازدواج رضا رسدیم، بیشتر است. به نظر «براي فرار از خانه

رضایت  6و  5، 2هاي در سبک کندیماست و نقشی عمده در کیفیت زندگی زناشویی بازي 
وها شود زنانی که با این الگاست که این عامل موجب می پرواضحو عالقه فرد دخیل نیست. 

 کیفیت زناشویی کمتري داشته باشند. اندکردههمسرگزینی 
دار ، معنی1و  3 يهاسبک، با 2وت میانگین کیفیت زناشویی در سبک همچنین، تفا

ا موافقت آشنایی و ازدواج ب»هاي است. به این مفهوم که، میانگین کیفیت زناشویی در سبک
تگاري خواس» از سبک، بیشتر «هاخانواده مخالفت رغمیعل شیفتگی و ازدواج»و « هاخانواده

ه به این معنی است ک کندیمنی که فرد بر اساس اجبار ازدواج است. زما ،«و ازدواج اجباري
است. زمانی که فرد  شدهگرفتهنادیده  له آدیااو از همسر  يهامالک، ترجیحات و هاارزش

گی است که در کیفیت زند پرواضحشود بدون توجّه به این موارد وارد زندگی زناشویی می
 شود.زناشویی دچار مشكل می

دار ، معنی6 و 5، با سبک 3، تفاوت میانگین کیفیت زناشویی در سبک عالوه بر این
افقت آشنایی و ازدواج با مو»است. به این مفهوم که، میانگین کیفیت زناشویی در سبک 

ازدواج با انتخاب خود ولی براي »و « آشنایی و ازدواج اجباري» يهاسبک، از «هاخانواده
 داراي وضعیت کندیم، باالتر است. زمانی که فرد براي فرار از خانه ازدواج «فرار از خانه

به  توانندیمناین افراد داراي سبک دلبستگی ناایمن هستند و  باشدیمخانوادگی نا به سامان 
شود که این زنان کیفیت زندگی زناشویی کمتري جب میمو عاملکسی اعتماد کنند این 

 انتخاب همسر داشته باشند. يهاسبکدر مقایسه با دیگر 
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دار است. به این ، معنی6، با 1در پایان اینكه، تفاوت میانگین کیفیت زناشویی در سبک 
لفت رغم مخاشیفتگی و ازدواج علی»مفهوم که میانگین کیفیت زناشویی در سبک 

 گونههمان .باشدیم« ازدواج با انتخاب خود ولی براي فرار از خانه»، بیشتر از سبک «هاهخانواد
 يریگمیصمتتا از خانۀ هود فرار کنند دچار فرایند  کنندیمکه گفته شد دخترانی که ازدواج 

بدون در نظر گرفتن هیچ مالکی و تنها براي گریز از خانه  هاآن باشندیماي  شدهفیتحر
کیفیت زندگی زناشویی کمتري داشته  هاآنشود که این مطلب موجی می کنندیمازدواج 

 باشند.
( 43۲۲(، سفیري و محرمی )43۲۲هاي مظاهري و همكاران )، با نتایج پژوهشهاافتهیاین 

 باشد.همسو، می (، همخوان و43۲5و مظلوم خراسانی و قناد )
 سنمه بودن زن و ترکوچکبودن زن /  تربزرگتفاوت سنی زوجین ) فرضیۀ سوم:

 دارد. ریتأثبودن(، بر کیفیت زناشویی 
(. به این مفهوم که بین تفاوت <۴5/۴Pگردد )این فرضیه رد شده و فرض صفر، تأیید می

ت زندگی بر کیفی يریتأث( هاآنبودن  سنهمو  بودن زن ترکوچکبودن زن،  تربزرگسنی )
آن  تبعبهو  رسندیمدختران زودتر از پسران به بلوغ جسمی  کهییازآنجازناشویی ندارد. 

 هانآبیشتري دارد؛ این امر موجب شده که  يبزرگ ساالنهانتظار رفتارهاي  هاآنجامعه از 
شود یاست که این مطلب موجب م پرواضحبه رشد شناختی برسند  شانیمیتقوفراتر از سن 
ه، همخوان با نتایج این یافت بر میزان کیفیت زناشویی بگذارد. يتررنگکم ریتأثتفاوت سنی 

با  ناهمخوانو  (؛2۴۴2) 4(؛ و گروت و ون دن برینک43۲۲هاي سفیري و محرمی )پژوهش
 2ت و ادوارد(؛ بو43۲۲(؛ جدیري و همكاران )43۲5هاي غیاثی و همكاران )نتایج پژوهش

 .باشدیم( 45۱2) 5( بوماسپ و سویپ2۴4۴و همكاران ) 1(، کراپلین2۴۴2) 3(، هیتون4552)
 ییهاتیمحدود ازجملهي آماري به شهر تهران و یک مقطع زمانی محدود بودن جامعه

تواند به دهی نتایج باید مورد توجّه قرار گیرند. نتایج این پژوهش می هستند که هنگام تعمیم
کمک کند تا در مورد ازدواج و  هاآنو ابهامات جوانان پاسخ داده و به  هاسؤالتعدادي از 

                                                 
1  . Groot & Van Den Brink 

2. Booth & Edwards 

3. Heaton 

4. Krippen 

5. Bumpass&Sweet 
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ان تواند به مشاورزندگی آیندشان تصمیمی مناسب اتخاذ کنند. همچنین این پژوهش می
ل از هاي قبتوان در راهنمایی و مشاورهاز نتایج این پژوهش، می کمک شایانی کند. خانواده

ها استفاده کرد. هاي سالمت، رسانهها، خانهازدواج در مراکز مشاوره، مدارس، دانشگاه
و  نوجوانان و جوانان در شرف ازدواج يسازآگاهاز این پژوهش براي  توانیمهمچنین 

 استفاده نمود.، هاآنهاي خانواده

 منابع
. سید محمدي، یحیی. روان شناسی رشد )از کودکی تا نوجوانی((. 4354اي. برک، لورا. )

 )تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد(. تهران. ارسباران.

(. رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 43۲3باقري، افسانه. )
 .5۱-۲۴، 4، ژوهش. فصلنامه خانواده و پخانواده

هاي (. خانواده متعارف ایرانی: تحوالت نسلی و چالش43۲5جنادله، علی و رهنما، مریم. )
مجموعه مقاالت همایش آینده پژوهی هاي ملی(. پیش رو )براساس تحلیل ثانویه داده

(. تهران: انتشارات مرکز تحقیقات 25۱-3۴5صص )جلد اول( ) مسائل خانواده در ایران
 هاي فرهنگی و اجتماعی(.ک )معاونت پژوهشاستراتژی

(. علل افزایش سن ازدواج دختران. 435۴حبیب پورگتابی، کرم و غفاري، غالمرضا. )
 .۱-31، 4، فصلنامه زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(

هاي (. بررسی نقش هوش هیجانی و مولفه43۲۲حسینی سده، مجتبی و فتحی آشتیانی، علی. )
امه روان فصلندي زناشویی و مقایسه آن با متغیرهاي جمعیت شناختی. آن در رضایتمن
 .4۴5-43۴، 2، شناسی و دین

(. بررسی نقش ادراک انصاف 4354مهر، رضا، فرامرزي، سحر و رجبی، غالمرضا. )خجسته
 فصلنامه مطالعات روان شناختی دانشكده علوم تربیتی و روان شناسیبر کیفت زناشویی. 

 .34، 4 )س(،دانشگاه الزهرا 

 یدانش جنس شیافزا یاثربخش(. 4353راستگو، ناهید؛ گلزاري، محمود و براتی سده، فریده.)
، شماره 5. شمارهینیبال یفصلنامه مطالعات روانشناس .زنان متاهل ییزناشو تیبر رضا

 .1۲-35، صفحه 4353، زمستان 4۱
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فصلنامه (. سن ازدواج، عوامل افزایش و راهبردهاي کاهش آن. 43۲6رجبی، عباس. )
 .413، 42، معرفت

(. 435۴، صادقی، نرجس و اهلل قلی، لیال. ).، مرقائی خویی، عفت السادات.رحمانی، اعظم
فصلنامه مرکز تحقیقات ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی. 

 .۲2-۲۲، ۱۴ ،گاه علوم پزشكی تهران )نشریه پرستاري ایران(مراقبتهاي پرستاري دانش
بررسی اثربخشی زوج درمانی بر  (.43۲5) رسول؛ علینقی، علیرضا و طاولی، آزاده. روشن،

. ینیلبا یفصلنامه مطالعات روانشناس خودنظم بخشی بر کاهش تعارض زناشویی.
 .1۲-35، صفحه 43۲5، زمستان 4شماره

(. بررسی پیوند ناهمسان همسري فرهنگی با میزان 43۲۲سفیري، خدیجه، محرمی، معصومه. )
 .34-54، 3، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زناناختالفات زناشویی. 

 اثربخشی آموزش تصویرسازي ارتباطی بر دلزدگی زناشویی زنان.(. 435۴شادابی، نازنین. )
 پایان نامه کارشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.
. همبستگی بین 435۴و تبرایی، یاسر.  شاه سیاه، مرضیه، بهرامی، فاطمه، محبی، سیامک

، 1، ی قممجله دانشگاه علوم پزشكبهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین. 
6۱-64. 

بنی تعارض زناشویی از (. پیش435۴زاده، مریم و احمدي، احمد. )شاه مرادي، سمیه، فاتحی
فصلنامه دانش و هاي شخصیتی، روانی و جمعیت شناختی زوجها. طریق ویژگی

 .33-11، 4 پژوهش در روان شناسی کاربردي،
(. تعیین برخی عوامل مرتبط با 43۲۲زاده، لیال و محمدحسینی، سیما. )شاهواري، زهرا، قلی

 مه علمی دانشگاه علوم پزشكی گرگان،فصلنارضایت جنسی در زنان شهر گچساران. 
1 ،56-54. 

صادق مقدم، لیال، عسگري، فریبا، مغروضی، پرویز، اهلل شمس، هدایت و طهماسبی، سیمین. 
دار و همسران آنها در شهر (. رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه43۲5)

، 2، ادی درمانی گنابمجله دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشت افق دانش،گناباد. 
5۴-15. 

(. انتخاب همسر مطلوب و نقش آن در کارامدي 43۲5صفورایی پاریزي، محمد مهدي. )
 .۱4-۲۱، ۱خانواده، فصلنامه طهورا، 
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 Iranian(. ازدواج موفق: بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویان. 2۴۴5صیادپور، زهره. )

psychologists ،2 ،45۲-415. 
لمی فصلنامه ع(. عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان. 43۲5) غضنفري، فیروزه.

 .5-44، 2، پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی لرستان –
امه فصلن(. کیفیت زندگی زناشویی. 43۲۱، احمدي، احمد و باغبان، ایران. ).غالمعلیان، فهیمه

 .55-۱3، 5۴و  15 هاي روان درمانی.تازه
(. بررسی علل اجتماعی گرایش به 43۲5، الدن و روستا، لهراسب. )، معین.غیاثی، پروین

-41، 3، فصلنامه زن و جامعهطالق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شیراز. 
۱۱. 

(. تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی موثر بر آن. 43۲3کاظمی پور، شهال. )
 .4۴3-421، 3 فصلنامه پژوهش زنان

 ،فصلنامه مطالعات راهبردي زنان(. تغییرات اجتماعی ازدواج. 43۲3منش، حسین. )محبوبی
26 ،2۴5-4۱2. 

(. بررسی 43۲5رضا. )، دلشاد نوقابی، علی و مسلم، علی.، شاه قاسمی، زهره.مشكی، مهدي
هاي ي شهرستان گناباد در سالوضعیت و عوامل مرتبط با طالق از دیدگاه زوجین مطلقه

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی  افق دانش؛. ۲۲-43۲۱
 .35-15، 4،گناباد

، ، انصار نژاد، فاطمه و عباسی.، نصرآبادي، ام لیلی.، صادقی، منصوره السادات.مظاهري، علی
نامه فصل(. رابطه سبكهاي همسرگزینی با کیفیت و پایداري ازدواج. 43۲۲مریم. )

 .55، 5 راهبرد فرهنگ،
هاي موثر بر ازدواج (. بررسی علل و انگیزه43۲5مظلوم خراسانی، محمد و قناد، مهدي. )

سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال  25-15افراد 
، 4 فصلنامه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،. ۲5

4۱1-413. 
(. بررسی تأثیر آموزش بازسازي شناختی به روش عقالنی، عاطفی، 43۲5مینا. )منوچهري، 

شگاه پایان نامه کارشناسی، دان .رفتاري بر دلزدگی زناشویی زنان شهرستان نجف آباد
 عالمه طباطبایی.
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(. بررسی رابطه تحصیالت زنان 435۴میرسندسی، محمد و محمدي قلعه سفیدي، مصطفی. )
آنها و راهكارهاي پیشگیري از آن با تأکید بر رویكرد اسالمی.  با افزایش سن ازدواج

 .4۱5-2۴1، 4۱، دفاعی زنان و خانواده –فصلنامه فرهنگی 
فصلنامه مطالعات حلهاي تاخیر در ازدواج جوانان. (. علل و راه43۲5نیک منش و کاظمی. )

 .۱۱، 5 روان شناسی تربیتی،
ان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی، فرم هاي رو(. بررسی شاخص435۴یوسفی، ناصر. )

(، 2)4 هاي روان شناسی بالینی و مشاوره،فصلنامه پژوهش(. RDASتجدیدنظر شده )
2۴۴-4۲3. 

. بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادي موثر بر 43۲۲هزار جریبی، جعفر و آستین فشان، پروانه. 
پژوهشی  –ی فصلنامه علم«. 55-۲5»میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته 

 .43-32، 54، ریزي رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه

Allendorf, K. & Ghimire, D. J. (2013). Determinants of marital quality in an 
arranged marriage society. Social science research, 42(1), 59-70. 

Amato, P R., Booth, A., Johnson, D R. & Rogers, S J. (2008). Alone 
Together: How Marriage in America Is Changing, Massachusetts, 
Harvard University Press publication. 

Anderson, J. R. (2007). Developmental trajectories in lower-quality 
marriages: Predictors and outcomes. ProQuest. 

Booth, A. & Edwards, J. N. (1992). Starting over: Why remarriages are more 
unstable. Journal of Family Issues, 13(2), 179-194. 

Brigman K. (2008). Marriage: A Simple Guide to Success, united state of 
america, catalog in publication. 

Bumpass, L. L. & Sweet, J. A. (1972). Differentials in marital instability: 
1970. American Socioligical Review, 37(6), 137-147. 

Carstensen, L. L., Gottman, J. M. & Levenson, R. W. (1995). Emotional 
behavior in long-term marriage. Psychology and Aging, 10, 140-149. 

Chatav, Y. (2007). Relationship Cognitions and Marital Quality: An 
Evaluation of the Roles of Relationship Attributions, Partner Schemas, 
and Relationship Schemas. ProQuest. 

Demyan, A. (2005). Gender, gender role adherence, and self-esteem in long 
term mate selection preferences in college students (Doctoral 
dissertation, Ohio University). 

Dohrenwend, B. P. (Ed). (1998). Adversity, stress, and psychopathology. 
Oxford University Press. 

Dolan, F. E. (2011). Re-reading Rape in The Changeling. Journal for Early 
Modern Cultural Studies, 11(1), 4-29. 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stacy+J.+Rogers%22


 59ن پنجم، زمستا ی بالينی، سال هفتم، شماره بيست وشناسروانفصلنامه مطالعات                                     451 

Goldman, M B. & Hatch, M C. (2000). Women & Health, Gulf Professional 
Publishing 

Gouin, J. (2009). marital quality and plasma levels of oxcytocin and 
vasopressin, master's thesis, Graduate School of The Ohio State 
University 

Groot, W. & Van Den Brink, H. M. (2002). Age and education differences 
marriages and their effects on life satisfaction. Journal of Happiness 
Studies, 3, 153-165 

Heaton, T. B. (2002). Factors contributing to increasing marital stability in the 
United States. Journal of Family Issues, 23, 392-409. 

Kippen, R., Chapman, B. & Yu, P. (2010). What's love got to do with it? 
Homogamy and dyadic approaches to understanding marital instability. 

Lamanna, M. A. & Riedmann, A. (2005). Marriages & Families: Making 
Choices in a Diverse Society: Making Choices and Facing Change. 
Cengage Learning. 

Perry, B. J. (2004). The relationship between equity and marital quality 
among Hispanics, African Americans and Caucasians (Doctoral 
dissertation, The Ohio State University). 

Santrock, J.W. (2011). Life-Span Development, New York, McGraw-Hill 
Sharabany, R., Gershoni, R., & Hofman, d. E. (2012). Girl Friend, boyfriend: 

age and sex differences in intimate friendship. Developmental 
psychology, 17(6), 800-808. 

Smith, M. C. & DeFrates-Densch, N. (Eds). (2008). Handbook of research on 
adult learning and development. Routledge. 

Sholkamy, H. (2008). Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, Volume 
3: Family, Body, Sexuality, and Health (review). Journal of Middle East 
Women's Studies, 4(2), 108-111. 

Tewary, S. (2008). Marital quality and self-efficacy: Influence on disease 
management among individuals with rheumatoid arthritis. ProQuest. 

Troost, A. (2005). Marriage in motion: a study on the social context and 
processes of marital satisfaction (Vol. 10). Leuven University Press. 
Umberson, 

Umberson, D., Williams, K., Powers, D. A., Liu, H., & Needham, B. 
(2006). You make me sick: Marital quality and health over the life 
course. Journal of health and social behavior, 47(1), 1-16. 

VanLaningham, J. Johnson, D. R. & Amato, P. (2001). Marital happiness, 
marital duration, and the U-shaped curve: Evidence from a five-wave 
panel study. Social Forces, 79(4), 1313-1341. 

Waite, L. J. (2009). Marriage. Encyclopedia of the life course and human 
development. Boston: Gale Cengage. 

 


