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Abstract
Aim: The aim of this study was to survey the
relationship between marital satisfaction and job
satisfaction among Department of Education
consultants city Harsin took place in the 90-91
school year. Research population included all
married employees of Department of Education in
harsin province. Sample selected of 36 personnel
(17 male and 19 female) who were voluntary
selected. Method: The study is correlation. The
research instruments were Enrich’s marital
satisfaction questionnaire (1997) and Brayfield &
Rothe’s job satisfaction questionnaire (1951).
Descriptive
statistics,
pearson’s
correlation
coefficient and t test were used to analysis of the
data. Results: Result showed there is positive and
significant relationship between marital satisfaction
and job satisfaction p<0/05 (r=0/34). There is also a
significant difference between male and female
employees in marital satisfaction p<0/05; male
employees have more marital satisfaction than
female. But there is no significant difference
between male &female employees in job satisfaction
p<0/05.
Keywords: marital satisfaction, job satisfaction,
Consultants, Department of Education
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مقدمه

يكي از نهادهاي مهم اجتماعي كه به لحاظ اهميت ،نقش و كاركردهاي مختلف ،مورد توجه علماي تعليم و تربيت قرار گرفته

است ،نهاد خانواده مي باشد .لذا اهميت شناخت و بررسي عواملي كه سبب قوام اين نهاد اجتماعي مي گردند ،مي تواند گامي مفيد

در راستاي ارتقاي فرهنگ جامعه باشد .آدمي در خانواده الفباي اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري را مي آموزد (ناصری.) 84 31 ،

هر چه از عمر خانواده هاي گسترده مي گذرد و تبلور خانواده هسته اي در جامعه بيشتر ميشود ،اهميت روابط بين اعضاي خانواده
به ويژه زن و شوهر ،به عنوان اركان اصلي خانواده واضح تر مي گردد .در اين ميان رضايت زناشو يي  ،يکي از مهم ترين عوامل

اثرگذار بر عملکرد خانواده می باشد .همه زوجها به دنبال آن هستند که از زندگي زناشو يي خود لذت ببرند و احساس رضايت

کنند (رضا زاده.) 81 31 ،

رضايت زناشو يي عبارت است از احساسات عيني از خشنودي ،رضايت و لذت تجربه شده توسط زن يا شوهر موقعی که همه جنبه
هاي ازدواجشان را در نظر مي گيرند (سلیمانیان.) 1373 ،در دنياي پيچيده امروزي ،رضايت از زندگي زناشو يي و رضايت شغلي دو

مقوله مهم زندگي بشر بشمار مي روند ،رضامندي زناشو يي سنگ بناي خانواده مستحكم است كه در كانون گرم آن ،انسانها يي به
رشد و بالندگي مي رسند كه هريك مي توانند سرنوشت خود ،اطرافيان و جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنند دچار تغ يي رات
مثبت و اساسي سازند .اشتغال نيز بخش مهمي از هويت اجتماعي افراد را مي سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر

كنوني است.

رضامندي زناشو يي يكي از مهمترين شاخص هاي رضايت از زندگي است كه بر ميزان سالمت رواني ،ميزان رضايت از زندگي و
حتي بر ميزان درآمد ،موفقيت تحصيلي و رضايت از شغل زوجين تأثير ميگذارد .از سو يي ناسازگاري در روابط زوجين موجب

اختالل در روابط اجتماعي ،گرايش به انحرافات اجتماعي و افول ارزشهاي فرهنگي بين زن و شوهرها مي شود (جنیدی و
همکاران.) 1378 ،

فاورز ) 1991 (2در بررسي رضایتمندی زناشو يي مشاهده کرد كه در مردان بيش از زنان ،ازدواج خود را با توجه به شاخص های

مالي ،والديني ،خانواده ،دوستان و شخصيت همسر خود مثبت تر گزارش کردند (حمیدی.) 85 31 ،

روچ و همكاران ،) 1981 ( 3رضامندي زناشو يي را به صورت نگرشها يا احساسات كلي فرد نسبت به همسر و رابطه اش تعريف

ميكنند .رضامندي زناشو يي يك پديده درون فردي و يك برداشت از همسر و رابطه است (برنشتاین .) 377 1 ،4و هنگامي به كار

مي رود كه واحد تحليل فرد است و هدف تجزيه و تحليل ،نگرشهاي ذهني افراد (بجاي نشانه هاي عملي) درباره همسر و رابطه

شان است .چنين تعريفي از رضامندي زناشو يي نشانگر آن است كه رضامندي يك مفهوم تك بعدي و مبين ارزيابي كلي فرد نسبت
به همسر و رابطه اش است (باقری.) 83 31 ،

رضايت زناشو يي به عنوان خشنودي ،خرسندي و سازگاري در رابطه زوجي معرفي شده است(گاگنون ،9 99 1،5به نقل از ناطقیان و
همکاران و همکاران.) 87 31 ،

عوامل گوناگوني به عنوان مؤلفه هاي مؤثر بر رضايت زناشو يي شناسا يي شده اند كه برخي از اين عوامل عبارتند از:

2

- faverz
-Roach & Etal
4
-Bernshtain
4-Gagnon
3
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 -1سن ازدواج  -2مدت زمان ازدواج  -3فرزندان  -4تناسب تحصيلي  -5مسائل مالي  -6مسائل جنسي  -7اقوام و آشنايان -8
اعتقادات مذهبي  -9ويژگيهاي شخصيتي  - 10توانا يي

درك همسر  - 11مهارت هاي ارتباطي  - 12اوقات فراغت  - 13تعهد

(عامری ، 81 31 ،به نقل از قربانعلی پور و همکاران.) 87 31 ،

از سو يي ديگر يكي از ابعاد مهم زندگي هر فرد شغل اوست كه بر ديگر جنبه هاي زندگي اش تأثير مستقيم دارد و رضايت افراد
از شغل شان نه تنها باعث موفقيت روز افزون در آن شغل مي شود بلكه تأثيرات مثبتي در روال عمومي زندگي آنها خواهد

گذاشت ،از آنجا كه رشد و اعتالي هر جامعه بسته به افراد آن جامعه است ،نتايج مثبت رضايت افراد از شغل شان در نهايت منجر
به پيشرفت و اعتالي جامعه آنها خواهد شد (عابدی.) 81 31،

فيشر و هانا 6رضايت شغلي را عاملي رواني قلمداد مي نمايند و آن را نوعي سازگاري عاطفي با شغل و شرايط اشتغال مي انگارند
(شفيع آبادي ) 82 31 ،به نظر هاپاك رضايت شغلي مفهوم پيچيده و چندبعدي است و با عوامل رواني ،جسماني و اجتماعي ارتباط

دارد .تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي شود بلكه تر يك ب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي گردد كه فرد شاغل
در لحظه معين از زمان از شغلش احساس رضايت نمايد و به خود بگويد از شغلش راضي است و از آن لذت مي برد.

رضايت شغلي برخاسته از عوامل دروني و خصوصيات فردي از يك سو و عوامل فيزيكي و محيطي از سوي ديگر است .رضايت

شغلي ناشي از عوامل دروني و خصوصيات فردي ،در واقع نوعي سازگاري عاطفي با شغل و شرايط اشتغال است .رضايت شغلي به

عنوان وضعيت عاطفي خوشايند حاصل ارزشيابي فرد از موقعيت شغلي خويش است و در رابطه با ويژگيها و ابعاد شغلي تعريف

مي شود (زندي پور و همكاران.) 85 31،

اسپكتور ) 2000 ( 7رضايت شغلي را به عنوان نگرشی تعريف ميكند كه چگونگي احساس مردم را نسبت به مشاغل شان به طور كلي

و يا نسبت به جنبه هاي مختلف آن نشان ميدهد .به عبارت ساده رضايت شاخصي است كه ميزان عالقه مردم را نسبت به مشاغل

شان نشان مي دهد (نعامی و زرگر.) 87 31 ،

به اعتقاد وايلز  ،8به نقل از عابدي ( ،) 81 31عوامل مؤثر بر رضايت شغلي عبارتند از :خاطر جمعي و آسايش در زندگي ،شرايط

مطلوب كار ،احساس عالقه و وابستگي ،رفتار از روي عدل و انصاف ،احساس موفقيت در كار ،تشخيص زحمات و خدمات انجام
شده و قدرشناسي از كار ،شركت در تع يي ن خط مشي كار.

زندي پور و همكاران ( ) 85 31در پژوهشي با عنوان رابطه منبع مهار شغلي و گذشت با رضايت شغلي در كاركنان دانشگاه الزهرا
(س) ،به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت معناداري در ميزان رضايت شغلي بين زن و مرد وجود ندارد.

تحقيقات تنسي ،فوكس و چنسي 9روي شغل شوهران و تعارضات زناشو يي نشان داد كه ناامني شغلي شوهران ،رابطه مثبت زيادي
با گزارشهاي زنان از تعارضات زناشو يي دارد (وایت و راجرز .) 2000 ،10تحقيق ويدانف

11

با عنوان نقش كار در تعارضات

خانوادگي ،بر روي  757مرد متأهل و  270زن متأهل ،حا يك از آن است كه بين برنامه و ساعت كار مقتضيات شغلي ،حضور

فرزندان در خانه ،تعارضات خانوادگي و حتي شغلي رابطه تنگاتنگي دارد (نوابی نژاد .) 1378 ،در پژوهشي الگوي فرايند كاركرد
بد زناشو يي  ،شامل مشكالت اقتصادي ،مورد مطالعه قرار گرفت .نتيجه نشان داد ،سختيهاي اقتصادي قبل از هر چيز به احساس
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-Fisher&Hana
-Spector
8
-Waylaz
9
-Tenessee,Fox&chancy
10
-Wite&Rojers
11
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ذهني « فشارهاي رواني ،اقتصادي» منجر مي گردد .اين فشارها تغ يي رات شناختي ،عاطفي و رفتاري را به دنبال دارد.فشارهاي
اقتصادي به تدريج خصومت بين زن و شوهر را افزايش ميدهد .با افزايش خصومت گرما و صميميت و يك فيت خوب زناشو يي

كاهش مي يابد و روابط بي ثبات مي گردد (کای جرویلی.) 2000 ،12

ويدانف براساس پژوهشي بدان نتيجه رسيد كه ،رضايت شغلي در روابط زن و مرد شاغل بيش از روابط سنتي است .رضايت

زناشو يي براي زناني كه با انتخاب خود كار مي كنند ،تحصيالت باالتري دارند ،كارشان نيمه وقت است و از حمايت همسرانشان

برخوردارند بيشتر است .شوهران زناني از رضايت زناشو يي برخوردارند كه از شغل همسران خود راضي باشند و آنان كار نيمه

وقت داشته باشند .زناني كه از زندگي زناشو يي خود راضي نيستند ،ساعات طوالني تري كار ميكنند و دچار فشار تعارض نقش
هستند (نوابی نژاد.) 1378 ،

راندی ) 1998 ( 13در پژوهشي تحت عنوان بررسي تأثير تعارضات كار و زندگي ،به اين نتيجه رسيد كه تعارضات كار و زندگي،
تأثيرات منفي بر رضايت شغلي و رضايت زناشو يي دارد .هم چنين رضايت از زندگي ،تأثير مثبت بر رضايت شغلي و رضايت

زناشو يي دارد.

در تحقيق وي ور ،) 997 1( 14با هدف بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و رضايت زناشو يي  ،بين زنان و مردان در رضايت شغلي و

رضايت زناشو يي تفاوت معناداري مشاهده نشد و بين رضايت زناشو يي و رضايت شغلي رابطه مثبت بدست آمد .كامپو (  ) 2000در
پژوهشي تحت عنوان كار و استرس خانوادگي به اين نتيجه رسيد كه ارتباط منفي بين فشار كار و زندگي زناشو يي وجود دارد

زماني كه فرد احساس فشار كار بيشتري ميكند ،ارتباط زناشو يي آنان نيز كاهش مي يابد .نتايج تحقيقات گامبرمن و همكاران
(  ) 2000با عنوان رابطه كار و خانواده حا يك از آن است كه همخواني بين شرايط شغلي محل كار با يك فيت رابطه زناشو يي و

ارتباط با والدين رابطه مثبت دارد (به نقل از زندی پور و همکاران .) 85 31 ،گلدرن برگ و گلدرن برگ (  ) 1996نيز نشان دادند كه

رضايت زناشو يي  ،همبستگي مثبتي با اشتغال دارد (موسوی .) 85 31 ،شايقيان و همكاران ( ) 88 31در پژوهشي با عنوان بررسي اثر

شغل بر رضايت زناشو يي زنان ،به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت معناداري در مؤلفه هاي رضايت زناشو يي در بين زنان شاغل و

غيرشاغل وجود دارد و شغل زنان بر رضايت زناشو يي مؤثر است.

نتايج پژوهش راجرز و مي (  ) 2003در بررسي رابطه رضايت زناشو يي و رضايت شغلي در بلندمدت و تفاوتهاي جنسيتي نشان داد

كه رضايت زناشو يي و رضايت شغلي در بلندمدت رابطه مثبت و معناداري با هم دارند .افزايش در رضايت زناشو يي به طور

معناداري مرتبط با افزايش در رضايت شغلي است و افزايش اختالالت زناشو يي به طور معناداري مرتبط با كاهش رضايت شغلي
است و اين مسئله در مردان و زنان مشابه بود.

ليكر و الدر ،) 1983 ( 15از طريق ارزيابي ميزان تنش و تضاد در روابط زناشو يي نشان دادند كه مشكالت اقتصادي (درآمد كم ،از

دست دادن درآمد ،عدم ثبات شغلي) موجب كاهش يك فيت زناشو يي ميشود (كانجر و الدر ، 1990 ،به نقل از باقری.) 83 31 ،

روحی زاده ( ) 85 31در پژوهشی با هدف بررسی رابطه خشنودی شغلی و رضایت زناشویی زنان شاغل در آموزش و پرورش رامهرمز

با این یافته ها دست یافت که بین رضایت شغلی و رضایت زناشویی کارکنان زن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .و با افزایش

رضایت شغلی ،رضایت از مولفه های زناشویی (مسائل شخصیتی ،ارتباط زناشویی ،اوقات فراغت ،روابط جنسی ،فرزندپروری ،روابط
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-kiger&Riley
-Rondy
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15
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خانوادگی و دوستان ،جهت گیری مذهبی) افزایش می یابد .ولی بین مولفه های زناشویی ( رضایت از حل تعارض و رضایت از مدیر

مالی) و رضایت شغلی کارکنان زن رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر ،توصيفي از نوع همبستگي می باشد.

جامعه آماري پژوهش شامل کلیه مشاوران زن و مرد متأهل سازمان آموزش و پرورش شهرستان هرسین در سال تحصیلی 19- 92
است .که بر اساس آمار بدست آمده 63نفر بودند .محققان برای باال بردن اعتبار تحقیق تمام مشاوران را به عنوان نمونه در نظر گرفتند

که از این تعداد نمونه 71نفر مرد و  91نفر زن بودند.

در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شدکه عبارتند از :پرسشنامه رضايت زناشو يي انريچ ) 997 1( 16و

پرسشنامه رضايت شغلي بريفيلد و روث .) 51 91(17

پرسشنامه رضايت زناشويى :در پژوهش حاضر براى اندازه گيرى رضايت زناشويى از فرم  47سئوالى پرسشنامه انريچ كه

توسط سليمانيان (  ) 1373تهيه شده است ،استفاده گرديد .سليمانيان در پژوهشى تحت عنوان «بررسى تفكرات غيرمنطقى زناشويى»

درباره روايى و پايا يي اين پرسشنامه بیان میدارد كه ابتدا پرسشنامه رضايت زناشويى انريچ  115سئوالى با راهنمايى استادان روان
شناسى ترجمه شد و روايى محتوايى پرسشنامه مورد تأ يي د قرار گرفت .سپس پرسشنامه بر روى يك گروه يازده نفرى اجرا شد و
ضريب پايايى آن با استفاده از روش آلفاى كرونباخ محاسبه شد كه عدد  % 93به دست آمد .با توجه به زياد بودن سئوال هاى

پرسشنامه (  ) 115سئوال كه موجب خستگى بيش از اندازه آزمودنى ها مى شد ،تصميم گرفته شد كه فرم كوتاهى از آن تهيه شود.

براى اين منظور ابتدا همبستگى هريك از سؤاالت با كل پرسشنامه از طريق ضريب همبستگى محاسبه گرديد .سپس  47سئوال كه

از همبستگى نسبتًاًا بااليى برخوردار بودند ،انتخاب شدند و مجددًاًا ضريب پايايى فرم  47سئوال بر روى يك گروه يازده نفری با

استفاده از روش آلفاى كرونباخ محاسبه شد كه ضريب  %59به دست آمد .در اين فرم براي هريك از سؤالها  5گزينه منظور شده

است .گزينه سؤالها عبارتند از كام ًالًال موافقم ،موافقم ،نظري ندارم ،مخالفم و كام ًالًال مخالفم .نمره گذاري سؤالها به صورت

 5،4،3،2،1است و حداكثر نمره آزمودني در اين پرسشنامه برابر با  235است و نمره باالتر نشانه رضامندي بيشتر زناشو يي است.
السون و السون  ،) 997 1(18اعتبار آن را با استفاده از روش ضريب آلفا  92 %گزارش كرده اند (به نقل از غفوریان و همکاران.) 1390 ،

پرسشنامه رضايت شغلي بريفيلد و روث :اين پرسشنامه در سال  51 91ساخته شده و يك ابزار  91سؤالي است كه براي اندازه
گيري ميزان و رضايت شغلي تدوين شده است .پاسخ دهنده ها ميزان رضايت يا عدم رضايت خود را نسبت به هريك از سؤاالت،
بر روي مقياس  5درجه ایی از كام ًالًال موافق تا كام ًالًال مخالف مشخص ميكنند.در گويه هاي 18 - 16 - 14 - 13 - 10 -8-6-4-3-2-1

براي گزينه به شدت مخالفم ،مخالفم ،بالتكليفم ،موافقم و به شدت موافقم به ترتيب نمره  1،2،3،4،5منظور شده است .و بقيه

گويه ها به صورت برعكس نمره گذاری شده است .به اين ترتيب حداقل نمره كل گويه هاي اين ابزار برابر  91و حداكثر نمره

آن برابر  59مي باشد .پايا يي پرسشنامه رضايت شغلي بري فيلد و روث توسط مختاري (  ) 1373به روش دو نيمه كردن  % 78و

عبداهلل زاده و كرمرودي (  ) 1373با استفاد از روش آلفاي كرونباخ ضريب پايا يي آن را معادل  % 93گزارش كرده اند ،عابدي
( ) 81 31پايا يي دروني اين پرسشنامه را %36اعالم كرده است (به نقل از مقيمي.) 86 31،

16

-Enrich
-Brayfield & Rothe
18
- Olson & Olson
17
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یافته های پژوهش

فرضیه  .1فرضیه اول پژوهش عبارت بود از این که بين رضايت زناشويي و رضايت شغلي رابطه معناداري وجود
دارد .برای آزمون این فرضیه از روش ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.

جدول .1نتايج ضریب همبستگي رضايت زناشويي و رضايت شغلي كل جمعيت (مردان و زنان)

متغیر

تعداد

ضریب همبستگی

درجه آزادی

سطح معناداری

63

0/43

43

0/ 05

رضایت زناشویی و رضایت شغلی

همانطور که در جدول فوق مشاهده می گردد نتایج حاصله بیانگر آن است که بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی ،با

مقدار r=0/43در سطح  p<0/ 05همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین فرضیه محقق تأیید می شود.

فرضیه .2فرضيه دوم پژوهش اعالم مي داشت كه بين زنان ومردان از نظر ميزان رضايت زناشويي تفاوت
معناداري وجود دارد .برای بررسی این فرضیه از آزمون  tاستفاده شد.

جدول .2نتایج آزمون  tگروههاي مستقل براي مقايسه ميانگينهاي رضايت زناشويي در زنان و مردان

متغیر

گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

رضایت

مردان

71

180.52

08 . 24

زناشویی

زنان

91

164.21

94 . 18

درجه آزادی

T
2.27

سطح معناداری
0/ 05

43

همانطور که در جدول باال مشاهده می شود رضایت زناشویی مردان وزنان در سطح  p<0/ 05تفاوت معناداری وجود دارد و در مردان

رضایت باالتری نسبت به زنان مشاهده گردید .بنابراین فرضیه فوق مورد تأیید قرار میگیرد.

فرضیه .3فرضیه سوم عبارت بود از این که بين زنان و مردان از نظر ميزان رضايت شغلي تفاوت معناداري وجود
دارد .برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون  tاستفاده شد.

جدول .3نتایج آزمون  tگروههاي مستقل براي مقايسه ميانگينهاي رضايت شغلی در زنان و مردان
تعداد

میانگین

انحراف معیار

متغیر
رضایت

مردان

71

110.88

27 . 20

شغلی

زنان

91

103.36

96 . 13

گروه

شاخص

T

درجه آزادی

سط ح

1.30

43

% 200

معناداری

نتایج حاصله از تحقیق در جدول باال نشان می دهد که بین زنان و مردان در میزان رضایتمندی شغلی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

بحث و نتیجه گیری

اگر در جامعه اي آمار طالق ناچيز باشد الزامًاًا به معناي ازدواج هاي موفق و سازگاري زناشو يي نيست .بسياري از زوج ها در خانواده
هاي زندگي می كنند كه طالق رواني در آن حكمفرماست .بدين معنا كه هيچ گونه رابطه عاطفي و جسماني بين زن و شوهر وجود
ندارد و زندگي به صورت اجباري با حداقل تعامل به پيش ميرود .عوامل زيادي در رضامندي زناشو يي مؤثرند از جمله رضايت از
شغل ،پژوهش ها نشان مي دهند ميزان رضايت زندگي افراد شاغل ،بيشتر از افراد بيكار است و همچنين اشخاصي كههه بههه كارها ييي
تخصصي مشغول هستند ،نسبت به كساني كه داراي مشاغل تخصصي نيستند ،احساس رضايت از زندگي ب بباالتري را گ راز ششش هدرك

اند .از آنجا يي كه رضامندي زناشو يي بر تمام ابعاد خانواده تأثير مي گذارد پژوهشگران رابطه بين رضايت زناشو يي با رضايت شغلي

را مورد بررسي قرار داد .نتايج مربوط به ضريب همبستگي بين مقياس هاي رضايت زناشو يي و رضايت شغلي ب گناي ررر آن استتت كههه
ضريب همبستگي محاسبه شده ،معنادار و مستقيم م ( دشاب ي

 r=%43در س حط

 .)p <% 05بن تفگ ناوت یم نیاربا     

 1/ 30درص زا د

رضايت زناشو يي از طريق رضايت شغلي قابل تب يي ن است .نتيجه پژوهش براي اين فرضيههه همسووو با ا پ اه شهوژ ييييي ران  يد (( ،) 1998
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راجرز و می (  ،) 2003و همينطور تحقيقات تنسي ،فوكس و چنسي (  ) 1998است .اين پ ه شهوژ اا ااا روي شغللل ش ارهو ننن و تعارضاتتت
زناشو يي نشان دادند كه ناامني شغلي شوهران ،رابطه مثبت باال يي با گزارشاتتت زناننن از تعارضاتتت زناش ييو  ، ،كنترللل درآمددد و رف ها
اقتصادي دارد و ناامني شغلي و عدم ثبات شغلي زنان نيز به طور قابل توجهي رابطه مثبتي با گزارشات شوهران از تعارضات زناشو يي

دارد .نتايج تحقيقات ملي در آمريكا كه توسط كوپر ،انجام گرفته نشان داد كه  72درصد مردان و  38درصد زنان تعارض مهم ييي را
بين انتظارات و نقش هاي خانوادگی و شغلي تجربه ميكنند (نوابی ن ،داژ

ج تحقيقاتتت وي ور ( ) 997 1كههه ب ييي ن رض يا تتت
 .) 1378نت يا ج ج

زناشو يي و رضايت شغلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد نيز در راستاي نتايج اين پژوهش است .بنابراين با توجه به تأ يي د فرضيه
اصلي پژوهش و پژوهش هاي انجام گرفته توسط ديگران و هم جهت بودن نتايج آن ميتوان نتيجه گرفت كه تقويت يكي از ايننن

رضايتمندي ها بتواند موجب تقويت رضايتمندي ديگر شود.

براساس فرضیه ی دوم بين زنان و مردان از نظر ميزان رضايت زناشو يي تفاوت معناداري وجود دارد ،نتايج آزمون  tگروه هاي

مستقل ،تفاوت معناداري را در رضايت زناشو يي دو گروه مردان و زنان نشان داد .با توجه به جدول شماره  63/ 85 ،1درصد زنان از
نارضايتي شديد برخوردار بودند و يا از رابطه زناشو يي خود رضايت نداشتند در حاليكه فقط  11 / 76درصد مردان از رابطه زناشو يي

خود ناراضي بودند .نتايج جدول  4نیز نشان می دهد که ميانگين رضايت زناشو يي مردان باالتر از رضايت زناشو يي زنان است و اين

تفاوت در سطح  5صدم معناداراست .فاوررز (  ،) 1991نيز در بررسي رضايتمندي زناشو يي مشاهده كرد كه مردان بيش از زنان،
ازدواج خود را مثبت ارزيابي كردند كه با نتيجه پژوهش حاضر همسو است .به نظر ميرسد كه نقش شغلي زنان با ديگر نقش هاي

خانوادگي و اجتماعي آنان رويارو است و كشمكش ها و سرانجام ناسازگاري نقش زيادي پديد مي آورد .در حاليكه هيچ گاه نقش
شغلي مردان رويارو با نقشهاي ديگرشان نيست كه بر آنها پيشي دارد و اين اصلي پذيرفته شده است .تحقيقات نشان داده كه زناني

در خارج از خانه مشاغل سخت و درازمدت را تجربه ميكنند در ايفاي نقشهاي خانگي احساس خستگي و بيحوصلگي بيشتري
نسبت به زنان خانه دارند كه اين مسئله زنان شاغل را بيش از پيش دچار مشكالت روحي ميسازد (سفیری و زارع .) 85 31 ،به

عبارت ديگر ايفاي نقش شغلي ديگر نقش هاي زنان را كمرنگ نميسازد بلكه زنان اغلب ناگزيرند آن كارها را نيز انجام دهند .در
ضمن زنان شاغل ،وظيفه مادري را نيز براي انجام كارهاي خانه فراموش نميكنند .بنابراين زنان ميان انتظارهاي نقش هاي سنتي و

مدرن سرگردان مي مانند كه اين به پيدايش و افزايش احساس نارضايتي ميانجامد.

در ارتباط با فرضيه سوم پژوهش "بين زنان و مردان از نظر ميزان رضايت شغلي تفاوت معناداري وجود دارد "نتيجه آزمون  tگروه

هاي مستقل براي مقايسه ميانگين هاي رضايت شغلي در زنان و مردان در سطح پنج صدم معنادار نيست .با توجه به اينكه ميانگين

رضايت شغلي در گروه مردان اند يك باالتر از رضايت شغلي در گروه زنان است اما تفاوت بين آنها معنادار نيست .نتيجه پژوهش

براي اين فرضيه با پژوهش هاي وي ور ( ) 997 1و زندي پور و همكاران ( ) 85 31كه تفاوت معناداري ميان رضايت شغلي زنان و

مردان نيافتند ،همخواني دارد .نقش شغلي از جنبه هاي فراواني براي زنان مهم شمرده مي شود مانند اينكه اشتغال براي زنان عزت

نفس بيشتري به همراه دارد و می تواند آنها را از پرداختن صرف به خانهداري كه بعضًاًا كسل كننده است و در نظر آنها ارج و قرب

كمتري دارد رها يي بخشد .همچنين سبب به وجود آمدن منابع اضافي براي حمايت و باال رفتن مهارت ها ميشود و ديگر اينكه

نقش هاي زنان نيز مانند مردان داراي بازده اقتصادي و توانا يي پول سازي و فراهم آوري امكانات براي خانه است .در ضمن نقش
هاي خانوادگي بيش از نقش شغلي به زنان فشار ميآورد (سفیری و زارع.) 85 31 ،

از آنجا يي كه حوزه مسئوليت زنان متأهل و شاغل از گروه مردان بيشتر است بنابراين نياز به حمايت شغلي بيشتري نسبت به كاركنان

مرد دارند .با توجه به آنچه گذشت ميتوان نتيجه گرفت كه زنان و مردان اگرچه اختالفات اند يك در توانمندي ها دارند اما ميتوانند
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مكمل خوبي براي ايجاد خانوادهاي سالم ،پويا ،بانشاط و خالق باشند و با شناخت عميق از يكديگر حامي و تكميل كننده خوبي
براي هم باشند كه در راستاي آن به رضامندي زناشو يي و به دنبال آن به رضامندي شغلي دست يابند.
پيشنهادها

با توجه به تأ يي د فرضيه اصلي اين پژوهش مبني بر اينكه بين رضايت زناشو يي و رضايت شغلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد،

نتيجه ميگيريم شناخت هرچه بيشتر رابطه محيط خانواده و كار ميتواند به باالبردن سطح رضايت شغلي و زناشو يي كمك كند و

نهايتًاًا اينكه وقتي كاركنان ،كنترل بيشتري در كار خود داشته باشند و به آنها اجازه داده شود كه درباره هدف ها و ساعات كار خود

تصميم بگيرند و در تصميم گيري ها دخالت داده شوند ،رضايت شغلي و در نهايت رضايت از زندگي شان بيشتر ميشود.
منابع

باقري ،ا .) 83 31(.رابطه يك فيت زناشو يي با موقعيت اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي خانواده .فصلنامه خانواده و پژوهش ،پژوهشكده اولياء و
مربيان ،سال اول ،شماره. 1

جنيدي ،ا.؛ نوراني سعدالدين ،ش.؛ مخبر ،ن .و شاكري ،م .ت .) 87 31(.مقايسه رضايت زناشو يي در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به
مراكز دولتي شهر مشهد

حميدي ،ف  .) 85 31(.بررسي رابطه سبكهاي دلبستگي با رضايتمندي زناشو يي در دانشجويان متأهل دانشگاه تربيت دبير شهيد رجا يي .مجموعه
مقاالت سومين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان دانشگاه علم و صنعت ايران.

رضا زاده م ر .رابطه سبک های دلبستگی و مهارت های ارتباطی با همسازی زناشویی در دانشجویان شهر تهران .پایان نامه دکتری روانشناسی.
تهران ،دانشگاه تربیت مدرس . 81 31 ،ص 28

روحی زاده ،س .) 85 31(،بررسی رابطه رضایت شغلی با رضایت زناشویی در بین پرسنل زن متأهل آموزش و پرورش شهرستان رامهرمز .پایان نامه
کارشناسی ارشد .گروه مشاوره .دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز.

زندي پور ،ط.؛ نجفلوي ،ف .و يادگاري ،ه .) 85 31(.رابطه منبع مهار شغلي و گذشت با رضايت شغلي در كاركنان دانشگاه الزهرا(س).
فصلنامه مطالعات روانشناختي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س) .دوره ،2شماره 3و.4

سفيري ،خ .و زارع ،ز .) 85 31(.احساس ناسازگاري ميان نقش هاي اجتماعي و خانوادگي درزنان .فصلنامه مطالعات زنان سال  ،4شماره .2

سلیمانیان ع ا .بررسی تأثیر تفکرات غیر منطقی بر اساس رویکرد شناختی بر نارضایتی زناشویی .پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره .تهران دانشگاه
تربیت معلم . 1373 ،ص 31

شايقيان ،ز.؛ شهيدي شادكام ،م .و صديقي لويه ،ا .) 88 31(.بررسي اثر شغل بر رضايت زناشو يي زنان .خالصه مقاالت چهارمين كنگره
سراسري خانواده و سالمت جنسي دانشگاه شاهد.

شفيع آبادي ،ع ( .) 82 31راهنما يي ومشاوره شغلي و حرفهاي و نظريههاي انتخاب شغل .تهران انتشارات رشد

عابدي ،ا .) 81 31(.بررسي ميزان رضايت شغلي مشاوران شهر تهران .پايان نامه كارشناسي مشاوره .دانشگاه شهيد بهشتي تهران.

غفوریان،ه .؛ قاسمی ،ه؛ ابراهیمی،م .) 1390 (.بررسی تأثیر میزان استرس بر رضایت شغلی مدیران مدارس .فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی.
سال ،6شماره.4

قربانعلي پور ،م.؛ فراهاني ،ح.؛ برجعلي ،ا .و مقدس ،ل .) 87 31(.تع يي ن اثربخشي آموزش تغ يي ر سبك زندگي به شيوه گروهي بر افزايش رضايت
زناشو يي  .فصلنامه مطالعات روانشناختي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا(س) .دوره ،4شماره.3

موسوي ،ا .) 85 31(.مقايسه سويه هاي متفاوت رضامندي از زندگي زناشو يي در زنان شاغل و غيرشاغل .فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات زنان
سال  ،4شماره .2صص. 88 -17

ناصری ح ،راهنمای بر نامه آموزش مهارت های زندگی .تهران :معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور . 84 31 ،ص 42
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 بخشايش و رضايت زناشو يي در مردان مبتالبه اختالل استرس پس از ضربه.) 87 31( . چ،و رحيمي. ع. م،؛ گودرزي. ج،؛ مالزاده. س،ناطقيان
. 33 - 46  صص. 37  شماره، سال دهم، فصلنامه اصول بهداشت رواني.ناشي از جنگ و همسران آنان

.  شناسا يي عوامل فشارزاي شغلي و بررسي رابطه اين عوامل با خشنودي شغلي كاركنان يك شركت صنعتي.) 87 31(. ي،و زرگر.  ع،نعامي
.1 شماره،4 دوره.)فصلنامه مطالعات روانشناختي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س

.انتشارات انجمن اوليا و مربيان: تهران.  مشاوره ازدواج و خانواده درماني.) 1378 (. ش،نوابي نژاد
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