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 مقاله پژوهشی

)Original paper( 

 چكيده

 یفرزندپرور ندیدر فرآ ،حاکم است یاز زندگ تیآن احساس رضا که در یاخانوادهزمينه و هدف: 

احساس  نیخود و جامعه گام بردارند. ادر جهت منفعت جامعه خواهد داد که  لیتحو ی راتر و افرادموفق

تک افراد سالمت تکدر را به همراه خواهد داشت که  یو روان یزن و شوهر آرامش عاطفی برا زین تیرضا

 تعیین ،سالمت خانواده از جوانب مختلف ارزشمند استچون طرف دیگر،  شود. ازمی یار مهم تلقبسی

خانواده را سالمت  دتواندرک شده می یاجتماع تیحما وی بر آن مثل سبک زندگ رگذاریعوامل تأث

-تیدرک شده با رضا یاجتماع تیو حما یرابطه سبک زندگ تعیینهدف  حاضر با پژوهش تضمین کند.

 انجام شد. 1068آباد در سال نجف یمنتظر مارستانیمتأهل ب یکادر درمان ییزناشو یمند

کارکنان کادر  نفر از 133که بر روی بود یهمبستگی و فیاز نوع توص پژوهش نیا کار:مواد و روش

پژوهش از  نی. در اانجام شدآباد نجف یمنتظر مارستانیمختلف ب یهامتأهل شاغل در بخش یدرمان

 چیانر ییزناشو تیو رضا ی زیمت،اجتماع تی، حماتیو اسم لریم یسبک زندگ ،یشناختتیپرسشنامه جمع

 ی( و استنباطاریو انحراف مع نیانگی)م یفیها با استفاده از آمار توصحاصل از پرسشنامه یهااستفاده شد. داده

قرار  لیمورد تحل 33نسخه  SPSSافزار نرم لهیوسبهچندگانه(  ونیرگرس لیو تحل رمنیاسپ یهمبستگ بی)ضر

 گرفت.

 داشترابطه معنادار وجود  ییزناشو تیدرک شده با رضا یاجتماع تیو حما یسبک زندگ نیبها: یافته

(35/3˂pتحل .)انسیدرصد وار 6/33تواند یم یاجتماع تیو حما ینشان داد سبک زندگ یونیرگرس لی 

 کند. نییرا تب ییزناشو تیرضا

 تیو حما یآموزش اصالح سبک زندگ قیاز طر توانیم هاافتهی نیبا توجه به اگيری: بحث و نتيجه

خود،  یارتباط اجتماع یو برقرار یزندگ وهیبا اصالح ش کهکمک کرد  هازوجدرک شده، به  یاجتماع

 .شوندمشترک خود  یسازی زندگباعث غنی

  ازدواج، پرسنل سالمت ،یمندتی، رضایاجتماع تیحما ،یسبک زندگکليدی: هایواژه
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 مقدمه
قوی، برای نحوه  عاملرضایت زناشویی یک 

از  یذهن یابیارز کی ن،همچنی .(1) ستهازوجارتباط 

 ازها،یتا چه اندازه ن نکهیو ااست ازدواج  یکل تیفیک

. (3) شودیدر ازدواج برآورده م التیو تما ،انتظارات

انطباق انتظارات فرد از  آن را توانیم ،گریدیعبارتبه

 ایو  (0)ی او در زندگ هایتجربهبا  ییزناشو یزندگ

 کرد فیموجود و مورد انتظار تعر تیوضع نیانطباق ب

تأثیر عوامل مختلفى قرار  زناشویى تحت رضایت. (1)

بخش بسیار مهم دارد. داشتن روابط زناشویى رضایت

عنوان عامل استحکام . اگر رضایت زناشویى به(5) است

تواند ، میدیایکامل به وجود ن طوربنیان خانواده به

بار جسمى و روانی ایجاد کند و مسیر اثرات زیان

. نارضایتى زناشویى (9) خانواده را به بیراهه بکشاند

و مشکالت عاطفى  ،تواند نارضایتى ارتباطى، جنسىمی

را در حل  زوجنهایت،  به دنبال داشته باشد و در

 .(5)د تعارضات خود ناکام کن

 تیفیمفهوم ک ی،سازمان بهداشت جهان دگاهید از

 ،یکیزیاست که از سالمت ف ریمفهوم فراگ کی یزندگ

سطح استقالل، روابط  ،شناختیروان بلوغ ،یرشد شخص

 ریتأث طیبرجسته مح یبا نهادها ارتباطو  ی،اجتماع

برگیرنده ابعاد  در یزندگ تیفیک ،. درواقع(3) ردیپذیم

قرار دارند.  گریکدیتعامل با  راست که د یو ذهن ینیع

مثبت است  احساس یاز نمودها یکی یزندگ تیفیک

و  ی،احساس خوشبخت ،یاز زندگ تیکه شامل رضا

مانند سن،  یو با عوامل ی، و سالمت استشادکام

 یعاجتما تیو حما ی،اجتماع طیفرهنگ، جنس، مح

 .(8)د درک شده ارتباط دار

ترین سبک زندگی، یکی از مهم مفهوم

شناسی و های تبیینی در مباحث جامعهچهارچوب

. (6)های اخیر است فرهنگی در دهه هایپژوهش

های ای نسبتاً هماهنگ از همه رفتارها و فعالیتمجموعه

روزمره که مستلزم  یزندگ انیدر جر نیفرد مع کی

برخوردار از  ،در نتیجهو  ،هاگیریها و جهتعادت

. از سوی دیگر، درک (13) وحدت است ینوع

-ای عاطفهمقابله هایروش عنوان یکی ازاجتماعی به

. (11)است نگر، دارای قدرت تأثیر بر سبک زندگی 

ذهنی در مورد  درک اجتماعی نوعی احساس ،درواقع

 ازییاری در شرایط موردن و دریافت ،تعلق، پذیرش

توان گفت مقیاسی از برآورده کردن است و می

 و امنیت برای دیگران ،نیازهای احساسی، رضایت، تعلق

 .(13)است 

های زندگی و نوع ارتباط با توجه به تغییر شیوه

 ،فراغت ،های اخیر، الگوهای کاردر سال یاجتماع

 است و این شدهخوش تغییر و ارتباط دست ،هیتغذ

اجتماعی را نیز به  اتهای ارزشی و تعلقتغییر نظامامر

با توجه به اهمیت براین اساس،  .دنبال داشته است

 رامونیهای پوجه به آسیبکارکرد متعادل خانواده و ت

خانواده، شناخت عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که 

بخش زندگی خانوادگی است، ضروری پایه استحکام

در صورت توجه به عوامل  ،رسد. بنابراینبه نظر می

توان انتظار داشت که با می ناشوییمؤثر بر رضایت ز

زناشویی، بسیاری از مشکالت  مندیتیافزایش رضا

ها و در کل، جامعه و اجتماعی خانواده ،نی، عاطفیروا

 مندیتیچنین با ارتقای سطح رضایابد. هممیکاهش 

-از زندگی، افراد جامعه با آرامش زناشویی و رضایت

 عی،و خدمات اجتما ،تعالی ،خاطر بیشتر، به رشد

ها نیز و اقتصادی خواهند پرداخت و خانواده ،فرهنگی

توجه به مطالب  باند برد. از این پیشرفت سود خواه

 ،ارتباط بین سبک زندگی، درک اجتماعی ،شده گفته

ای حیاتی است که در مورد و رضایت زناشویی، مسئله

هدف از  ،نیبنابرا .(10) تمام اقشار جامعه اهمیت دارد

 ایسؤال است که آ نیبه پاسخ ا دنیپژوهش حاضر رس

درک شده با  یاجتماع تیو حما یسبک زندگ نیب
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 مارستانیمتأهل ب یکادر درمان ییزناشو یمندتیرضا

 ؟رابطه وجود دارد 1068سال در آباد نجف یمنتظر

 

 کارمواد و روش

مطالعه  کیپژوهش حاضر از نوع کاربردی و 

 هیمطالعه کل . جامعه مورداست یهمبستگ وی فیتوص

پزشک، پرستار، شامل متأهل  یکارکنان کادر درمان

و  ،اتاق عمل شگاه،یآزما ست،یولوژیراد ار،یماما، به

 مارستانیمختلف ب یهاشاغل در بخش یهوشبر

به ورود  اریمعبودند.  1068در سال  آبادنجف یمنتظر

حداقل داشتن  مطالعه شامل تمایل به شرکت در مطالعه،

، عدم ازدواج مجدد، و عدم ابتال به بیماری فرزند کی

نفر  389 انینمونه از م مبر اساس فرمول حج بود. روانی

تصادفی در گیری نفر به روش نمونه 133پرسنل، 

از  یفیدر سطح آمار توص انتخاب شدند. دسترس

و انحراف استاندارد و در  ،نیانگیدرصد، م ،یفراوان

ستنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و سطح آمار ا

ها استفاده داده لیتحل و هیزمان برای تجزرگرسیون هم

 .شد

پژوهش از پرسشنامه  یهاآوری دادهجمع یبرا

 Miller-Smith) تیو اسم لریم یاستاندارد سبک زندگ

Lifestyle Assessment Inventory-LSI)33  سوال

دریافت شده پرسشنامه شامل حمایت اجتماعی  لفهؤ)م

شده از  افتیدر یاجتماع تی، حمااز سوی خانواده

 یشده از سو افتیدر یاجتماع تیدوستان، حما یسو

زیمت درک شده  یاجتماع تیحما ،است( گرانید

(Zimet Perceived Social Support)  گویه  13شامل

 یاجتماع تیحماهای این پرسشنامه شامل )مولفه

 یاجتماع تیماح، خانواده یشده از سو افتیدر

 یاجتماع تیحما، و دوستان یشده از سو افتیدر

 تیو رضا ،(11) (است گرانید یشده از سو افتیدر

 Enrich Marital Satisfaction) چیانر ییزناشو

Scale)  آزمون  نیا یهااسیخرده مق) سؤال 14شامل

ارتباط، حل تعارضات،  ،یجنس تیشامل رضا

 ،یمال تیریمداوقات فراغت،  یهاتیفعال ،یفرزندپرور

زن و  یهاو نقش ،دوستان ،خانواده ،یتیمسائل شخص

 .استفاده شد( 15) ی(مذهب یریگو جهت ،مرد

 

 هایافته

های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار در یافته

 زن، دهندگانبسیاری از پاسخجداول زیر آمده است. 

 ، متأهل،آبادساکن نجف ،سال 03تا  39در گروه سنی 

 .(1)جدول  سال و کمتر بودند پنج کار سابقه باو 

 

 تحليل جمعيت شناختی : نتایج1جدول 

 درصد فراوانی ویژگی

 6/14 31 مرد جنسیت

 1/83 69 زن

 

 

 

 سن

 9/10 19 و کمتر 35

03-39 01 0/39 

05-01 38 4/30 

13-09 14 1/11 

15-11 19 9/10 

 5/8 13 و بیشتر 19

 - 3 پاسخبی

 3/11 10 پلمیدفوقدیپلم و  
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 التیصتح زانیم

 3/83 64 لیسانس

 3/1 5 سانسیلفوق

 5/3 0 دکتری

 - 3 پاسخبی

 

 

 

 

 شغل

 

 0/9 4 کارشناس رادیولوژی

 4/3 0 پزشک

 9/91 96 پرستار

 8/6 11 کارمند بیمارستان

 9/0 1 متخصص هوش بری

 1/5 9 کارشناس اتاق عمل

 0/9 4 ماما

 5/1 5 آزمایشگاهکارشناس 

 - 8 پاسخبی

 

 

 

 سابقه کار برحسب سال

 0/03 00 سال و کمتر 5

13-9 01 1/38 

15-11 33 3/33 

33-19 11 8/13 

35-31 9 5/5 

35< 0 8/3 

 - 11 پاسخبی

 

 

 

 هل برحسب ماهأمدت ت

 9/35 03 و کمتر 53

133-51 34 1/30 

153-131 35 1/31 

333-151 10 1/11 

353-331 15 8/13 

353< 4 3/9 

 - 0 پاسخبی

 

ه ـوط بـربـفی مـار توصیـهای آماخصـه، شـدر ادام

 متغیرهای سبک زندگی، حمایت اجتماعی درک شده، 

 است. شدهارائهها مندی زناشویی و ابعاد آنرضایت

 

 درک شده،  یماعاجت تیحما ،یسبک زندگ یرهايمربوط به متغ یفيآمار توص هایشاخص :2جدول 

 شو ابعاد ییزناشو یمندتیرضا

 انحراف معیار میانگین بیشترین کمترین متغیر

 316/13 88/93 86 08 سبک زندگی

 530/3 180/19 33 4 حمایت اجتماعی از سوی خانواده

 38/0 59/10 33 9 حمایت اجتماعی از سوی دوستان

 881/3 08/19 33 4 حمایت اجتماعی از سوی دیگران

 944/9 10/19 93 31 مایت اجتماعی درک شدهح

 143/9 18/01 53 14 رضایت زناشویی
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 99/4 43/00 16 13 ارتباطات

 98/9 30/03 15 11 حل تعارض

 03/1 50/14 35 4 تحریف آرمانی

 891/31 49/114 199 53 مندیرضایت

 
 شدهادراک یاجتماع تیو حما یبک زندگس بایی زناشو یمندتیرابطه رضا : نتيجه آزمون همبستگی اسپيرمن3جدول 

 نوع رابطه سطح معناداری مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی متغیر مالک بینمتغیر پیش

 تأیید 333/3 1/3 014/3 سبک زندگی مندی زناشوییرضایت

 تأیید 333/3 350/3 530/3 درک شده یاجتماع تیحما ییزناشو یمندتیرضا

 

و  یسبک زندگ یرهایمتغ نیببا توجه به فرضیه، 

 مارستانیمتأهل ب یکادر درمان ییزناشو یمندتیرضا

 .داشت وجود رابطه ،1068 سال در آبادنجف یمنتظر

 یدارا ییزناشو یمندتیرضا ریمتغ نکهیبا توجه به ا

از آزمون  هیفرض نیا یبررس یبرا ست،ینرمال ن عیتوز

 0آزمون در جدول  نیا جهینت شد.استفاده  رمنیاسپ

 0مقادیر برآورد شده در جدول  آورده شده است.

ارتباط دو متغیر سبک زندگی و  بیانگر این است که

به لحاظ آماری معنادار بود ، مندی زناشوییرضایت

(35/3≥p همچنین، میزان همبستگی دو متغیر در حد .)

 65با اطمینان  یک، یهفرض ین؛ بنابرامتوسط و مثبت بود

فرضیه، بین  ، با توجه بههمچنین .شد دیتائ درصد

مندی متغیرهای حمایت اجتماعی درک شده و رضایت

-نجف بیمارستان منتظری متأهلزناشویی کادر درمانی 

، رابطه وجود داشت. در آزمون 1068آباد در سال 

ضریب همبستگی(، میزان همبستگی شده )انجامآماری 

دو متغیر در حد متوسط و مثبت بود. ارتباط دو متغیر 

مندی زناشویی، ایت اجتماعی درک شده و رضایتحم

(. با توجه به p≤35/3به لحاظ آماری معنادار بود )

ضریب همبستگی، میزان همبستگی دو متغیر در حد 

 متوسط و مثبت بود.

 

 شدهادراک یاجتماع تیو حما یسبک زندگ بایی زناشو یمندتیرضا: نتيجه آزمون جهت 4جدول 

 داریسطح معنا Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی عاتمجموع مرب منبع تغییرات

 333/3 434/19 390/9031 3 134/13918 رگرسیون

   381/048 114 895/11305 باقیمانده

    116 663/59880 کل

 مندی زناشویی*متغیر مالک: رضایت                  

 ماعی درک شدهبین: سبک زندگی، حمایت اجت*متغیر پیش                  
 

، 1با توجه به سطح معناداری مدل در جدول 

 دادهتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی برازش می

معنادار است و متغیرهای سبک زندگی و حمایت  شده

مندی بینی رضایتاجتماعی درک شده، قابلیت پیش

 .دارند رازناشویی 

 : خالصه مدل رگرسيونی5جدول 

 آماره دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد افتهیلیتعد ضریب تعیین (2Rتعیین ) ضریب (Rضریب همبستگی )

143/3 333/3 336/3 111/16 985/1 

 مندی زناشویی*متغیر مالک: رضایت

 بین: سبک زندگی، حمایت اجتماعی درک شده*متغیر پیش
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در جدول  افتهیلیتعدبا توجه به مقدار ضریب تعیین 

گرفت متغیرهای سبک زندگی و  توان نتیجه، می5

درصد توانایی  6/33حمایت اجتماعی درک شده، 

. یکی از دارند رابینی متغیر رضایت زناشویی پیش

گیرد، مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می

استقالل خطاها )تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر 

توسط معادله رگرسیون( از یکدیگر  شدهینیبشیپ

فرضیه استقالل خطاها رد شود و  کهیصورت دراست. 

خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده 

بررسی استقالل  منظوربهاز رگرسیون وجود ندارد. 

خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده 

. اگر است چهارتا  صفر. آماره دوربین واتسون بین شد

متوالی وجود نداشته باشد، ها همبستگی بین باقیمانده

باشد. اگر به صفر  دومقدار این آماره باید نزدیک به 

 1دهنده همبستگی مثبت و اگر به نزدیک باشد، نشان

 است.دهنده همبستگی منفی نزدیک باشد، نشان

، وضعیت مطلوبی است 5/3تا  5/1مقدار بین  ،بنابراین

. آمدبدست  985/1، مقدار آن آمدهدستبهکه در مدل 

 آمده است.  5ضرایب مدل رگرسیون در جدول 

 گيریو نتيجه بحث

در این پژوهش، ضریب همبستگی رابطه معناداری 

سبک زندگی و حمایت اجتماعی درک شده و  نیب را

در تحقیقی که مرادی  .مندی زناشویی نشان دادرضایت

رابطه  یبررس هدف با 1064و همکاران در سال 

با  یتیهای شخصویژگیو  یسبک زندگ یرهایمتغ

زن متأهل شهر  081 یروبر  زنان ییزناشو تیرضا

با استفاده از سه  در دسترسگیری روش نمونهبه تهران 

پرسشنامه سبک زندگی والکر، رضایت زناشویی انریچ 

مطالعه ضریب  و آزمون شخصیتی نئو و روش مورد

بین سبک نتیجه گرفتند که  انجام دادند، همبستگی

تهران رابطه  رضایت زناشویی زنان شهر زندگی و

های بین ویژگی ،چنینهم .معناداری وجود دارد

و رضایت زناشویی زنان شهر تهران رابطه شخصیتی 

 قبولقابلنتایج این تحقیق در حد  .معناداری وجود دارد

 و همکاران (، توفیقی19با تحقیق مرادی و همکاران )

ثیر أابعادی مثل ت هااین پژوهش ( همراستایی دارد.14)

را بررسی نمودند و  ییزناشو تیرضای بر سبک زندگ

 تیو رضا یسبک زندگ نیب به این نتیجه رسیدند که

 وجود دارد. و مثبتیرابطه معنادار  ییزناشو

ناکارآمد  ی کارآمد وهاباور ،یزندگسبک 

 یو چگونگ ،یروابط جنس ،یها، مبادالت کالموجز

شود. افراد با اصالح می لشامرا  یحل مشکالت زندگ

خودخواهانه خود  لیتوانند تماخود، می یسبک زندگ

باال را  یاجتماع شیبا گرا یرا کنار گذاشته و اهداف

و فهم تواند درک مناسب می ی. سبک زندگنندیبرگز

 تیرضا شیدهد و منجر به افزا شیرا افزا هازوج

سبک  نیپژوهش مشخص شد ب نی. در اشود ییزناشو

با  .وجود دارد یهمبستگ ییزناشو تیو رضا یزندگ

و روانشناسان،  پرستارانروان افته،ی نیتوجه به ا

ی، اصالح سبک زندگ رییآموزش تغ قیاز طر ندتوانمی

 کنند کهکمک  ،نیبه زوج روابط ناکارآمد و مخرب

 یزندگ یسازیو باعث غن شندروابط خود را بهبود بخ

 .شوند مشترک خود

 ،33-1از جداول  آمدهدستبه با توجه به نتایج

ارتباط دو متغیر حمایت اجتماعی درک شده و 

به لحاظ آماری معنادار است ، مندی زناشوییرضایت

(35/3≥P) ،همچنین، با توجه به ضریب همبستگی .

 .بودمیزان همبستگی دو متغیر در حد متوسط و مثبت 

، با تقویت حمایت اجتماعی درک شده، گریدعبارتبه

زناشویی افزایش و با تضعیف حمایت اجتماعی  رضایت

نتایج این  یابد.درک شده، رضایت زناشویی کاهش می

و  جیگرگی چپات با پژوهش قبولقابلتحقیق در حد 

یی راستاهم (،16رفیعی و همکاران )و  (18) همکاران

 تیحماابعادی مثل تاثیر  هااین پژوهش دردارد. 
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بررسی شده  ییناشوز تیرضابا درک شده  یاجتماع

 یاجتماع تیحمادهد است که نتایج نشان می

 شود. می ییزناشو تیرضامنجر به  شدهینیبشیپ

یکی از در تبیین و تفسیر این فرضیه باید گفت 

که بسیاری از افراد آن را نادیده  یای مقابلههامهارت

ی حمایتی ها، استفاده سازنده و مفید از سیستمرندیگیم

حمایت  .و نزدیکان( است ،ستان، اقوام)شبکه دو

توانند رضایت ابراز صمیمیت می و شدهادراک

کند. نکته حائز  ینیبشیمتأهل را پ افرادزناشویی 

حمایت  رگذاریتوجه و تأثاهمیت نیز نقش قابل

 تیحما. شده در رضایت زناشویی استادراک

ارتباط امن به وجود  کیهر فرد  یبرا یاجتماع

ایجاد  یکیو نزد تیمیدر آن، احساس صمآورد که می

 .شودیم

 تیکه از حما یاند افرادها نشان دادهیبررس

 یکمتر یفرد انیم یهاباال و کشمکش یجتماعا

 یزااسترس یبا رخدادها ییارویبرخوردارند، در رو

مقابله  یطور مؤثرکنند، بهمی یستادگیا شتریب یزندگ

را نشان  یفتگاز آش تریکم یهاو نشانه ،ندینمامی

  (.33) دهندمی

مدل  ،5از جداول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

متغیرهای معنادار است و  شده دادهرگرسیونی برازش 

سبک زندگی و حمایت اجتماعی درک شده، قابلیت 

و رابطه دارند؛  رامندی زناشویی بینی رضایتپیش

درک  یاجتماع تیاو حم یزندگ سبک بین داریمعنا

 متأهل یکادر درمان ییزناشو یدنمتیشده با رضا

 شد. دیتائ ،1068 سال در آبادنجف یمنتظر مارستانیب

و  صفری با تحقیق قبولقابلنتایج این تحقیق در حد 

یی راستاهم (33پورمیدانی و همکاران )، (31همکاران )

سبک بعادی مثل ا هامحققان در این پژوهشدارد. 

 تیرضابا  درک شده یاجتماع تیحما، یزندگ

و به این  جداگانه بررسی نمودند طوربه را ییزناشو

 یو سبک زندگ یاجتماع تیحما نتیجه رسیدند که

 ییزناشو تیازدواج و رضا یداریدر پاعامل مهمی

 است.

توان از طریق آموزش تغییر با توجه به این یافته، می

کمک کرد تا با اصالح سبک  هاجسبک زندگی به زو

های مخربی که رضایت زندگی خود و شناسایی سبک

کنند و نیز اتخاذ سبک زناشویی را دچار اختالل می

مبتنی بر گرایش اجتماعی، تمایل خودخواهانه خود را 

و باعث  ،روابط خود را بهبود بخشند بگذارند،کنار 

ان . باید خاطرنشخود شوندسازی زندگی مشترک غنی

فقط در  پژوهشآمده از این دستهای بهکرد که یافته

است و در  میتعمحوزه جغرافیایی شهر اصفهان قابل

 .مورداستفاده قرار گیرد اطیاحت مورد سایر شهرها باید با

 

 تشكر و قدردانی

از ریاست و معاونت محترم پژوهشی  لهیوسنیبد

کلیه  یآباد به جهت همکارنجف یمنتظر مارستانیب

همکاری نمودند،  پژوهشانجام این  ارکنان که درک

، مراتب قدردانی خود را از همچنینشود. سپاسگزاری می

ی سالممسئوالن محترم واحدهای مختلف دانشگاه آزاد ا

ترکاشوند که  ایخوراسگان و سرکار خانم دکتر رو واحد

هریک در اجرای این تحقیق به نحوی مؤثر بودند، ابراز 

 نماییم.می
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Abstract 

Background and Aim: A family with the sense of satisfaction with life will be more 

successful in its parenting role; and consequently, the children grown up in such families will 

behave in favor of both themselves and the society. This sense of satisfaction creates mental 

peace for the couples and so it is effective in every individual’s health. On the other hand, as 

family health is valuable from different aspects, it can be achieved by focusing on its 

predicting factors such as lifestyle and the perceived social support. The present research 

aims to investigate the relationship between lifestyle, perceived social support, and marital 

satisfaction in the married employees of Montazeri Hospital in Najafabad in 2019. 

Materials and Methods: This research is a descriptive-correlational study which was carried 

out in 2019. The population study included all married members of the medical staff (doctors, 

nurses, midwives, practical nurses, radiologists, laboratory technicians, operating room staff, 

and anesthesiologists) working in different wards of Montazeri Hospital in Najafabad (286 

people). Out of the mentioned population, 120 people were selected by convenience random 

sampling. The research tools included a demographic questionnaire, Miller and Smith’s 

lifestyle questionnaire, Zimmen’s social support questionnaire, and Enrich’s marital 

satisfaction questionnaire. The data obtained by the questionnaires were analyzed by 

descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Spearman 

correlation coefficient and multiple regression) in SPSS 21 . 

Results: A significant relationship was found between lifestyle, perceived social support, and 

marital satisfaction (P˂0.05). The regression analysis showed that lifestyle and social support 

can explain 20.9% of marital satisfaction variance . 

Conclusion: According to the findings, intervention of lifestyle modification and perceived 

social support can help the couples improve their lifestyle and develop social relationships to 

enrich their marital life . 

Keywords: Lifestyle, Social support, Personal satisfaction, Marriage, Health personnel  
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