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 چکیده

رضایت زناشویی کارمندان مردطرح اقماری و غیراقماری شرکت نفت به مقایسه میزان  پژوهش حاضر

 مقایسه ای از نوع پس رویدادی می -روش پژوهشی علی و براساس . ستپرداخته شده ا فالت قاره ایران

که در سال  بود کلیه کارمندان مرد طرح های اقماری و غیر اقماری  جامعه مورد مطالعه شامل .باشد

نفر طرح  211نمونه مورد مطالعه . نداشتغال به کار داشت( وزارت نفت)وب در سکوهای نفتی جن 2931

برای جمع . ی به صورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شدندطرح غیر اقمار نفر 211اقماری و 

فرم )پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و  آوری اطالعات از ابزارهای پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک

و مستقل  tشاخص های آمار توصیفی روش آماری  داده ها از پس از جمع آوری . استفاده شد( کوتاه

MANOVA  نمره ) بین میانگین نمره های رضایت زناشویی یافته ها نشان داد که  .استفاده شده است

بین میانگین نمره های اما ، شرکت کنندگان طرح اقماری و غیر اقماری تفاوت معناداری وجود دارد( کل

د که انشان دمقادیر میانگین ها . وجود دارد یتنها در متغیر حل تعارض تفاوت معنادار ، گروه دوافراد 

 .نمره های متغیر حل تعارض گروه اقماری در مقایسه با گروه غیراقماری باالتر است

نوع و کیفیت شغل افراد می تواند نقش تعیین کننده ای در میزان رضایت زناشویی آنها : نتیجه گیری 

 . داشته باشد
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 مقدمه 

در طی قرون متمادی این نهاد مقدس، . ترین نهادهای اجتماعی است نواده یکی از مهمخا

های حاکم و شرایط اقتصادی، دچار تغییر و تحول شده   همواره تحت تأثیر فرهنگ، ایدئولوژی

به عنوان مثال پس از انقالب صنعتی، همگام با صدور تکنولوژی تغییراتی در ساخت . است

 (.2932عنایت، )نواده و نقش اعضاء آن به وجود آمده است اقتصادی، کارکرد خا

خانواده همانند یک فرد، از فرآیند رشدی و تحولی عبور می کند و روابط نقشی میان اعضای 

 مدل دوگانه وی یکی از پر(. 1119 ،2استال)آن در طول زمان، تغییر قابل توجهی می یابد 

مرحله را برای چرخه زندگی  8او . شد استها برای توصیف این مراحل ر کاربردترین مدل

های    های بدون فرزند، خانواده  دوران نامزدی یا آشنایی، خانواده: تعریف کرده است که عبارتند از

های دارای فرزند نوجوان،   های دارای فرزند دبستانی، خانواده  دارای فرزند پیش دبستانی، خانواده

آشیان )های میانسال   ، خانواده(فتن اولین تا آخرین فرزنداز ر)مرحله ترک خانه توسط فرزندان 

 (.از بازنشستگی تا مرگ)های سالمند   ، خانواده(خالی

 u -اند که رابطه چرخه زندگی و رضایت زناشویی از منحنی مطالعات مختلف نشان داده

ز والد قبل ا)های نخست زندگی مشترک  کند و با رضایت زناشویی باال در سال شکل تبعیت می

و افزایش رضایت ( دوره والدگری)های میانی  ، کاهش حداکثری رضایت زناشویی در سال(شدن

این الگوی منحنی به طور . شود مشخص می( یا پس از والدگری)های بعدی  زناشویی در سال

ای مورد قبول واقع شده و توصیفات آن در بسیاری از کتب مرجع خانواده درمانی  گسترده

 (.1119استال، )موجود است 

.   همیت بیشتری پیدا کرده استتاکنون ا( 2331)مطالعه علمی رضایت زناشویی از دهه 

توان گفت که رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس  می

،  روابط رضایت بخش بین زوجین از طریق عالقه متقابل. رضایت و خوشبختی از همدیگر دارند

 (.2981 احمدی،)ان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل ارزیابی است میز

آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن  رضایت زناشویی حالتی است که طی

رضایت زناشویی را احساسات . (2981همکاران،  میراحمدی و) احساس شادمانی و رضایت دارند
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های ازدواج را  و لذت تجربه شده زن و شوهر، زمانی که تمام جنبه عینی از خشنودی، رضایت

 خصوصیت  یک متغیر نگرشی است و بنابراینرضایت زناشویی . کنند در نظر بگیرند، تعریف می

 (.2931سلیمانیان، ) شود فردی زن و شوهر محسوب می

، زیرا  آید یبنابراین رضایت زناشویی فرآیندی است که در طول زندگی زوجین به وجود م

گیری الگوهای  قواعد رفتاری و شکل، ایجاد  ، شناخت صفات شخصیتی ها الزمه آن انطباق سلیقه

،  زوجین سازگار. به عبارتی رضایت زناشویی فرایند تکاملی بین زن و شوهر است. ای است مراوده

شان راضی زن و شوهرهایی هستند که توافق زیادی با یکدیگر دارند، از نوع و سطح روابط 

، از نوع و کیفیت گذران اوفات فراغت رضایت دارند و مدیریت خوبی در زمینه وقت و  هستند

 (.2981 احمدی،)کنند  مسایل مالی اعمال می

د که معلوم ش( 1119) 1و کراول ؛ هانرر(2338) 2عمل آمده از نتایج هارپر های به طی بررسی

ین کننده پیوند و تعامل بر سایرین در به عنوان تام( کالمی، عاطفی، جسمانی)صمیمیت 

. ، افزایش رضامندی را موجب می گردد رضایت زناشویی نقش مهمی دارد و افزایش ابراز محبت

توان نحوه و  های زندگی در دوران راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه می  لذا با آموزش مهارت

 (. 2983،  به نقل از داوودی)ابد ها ارتقا ی چگونگی ابراز محبت را آموزش داد، تا رضایت زوج

های بادوام و رضامندی زناشویی  در تحقیقی که به بازنگری اطالعات مربوط به ازدواج

 : دهد پرداخته است، سه منحنی چرخه زندگی ارائه می

 تنزل خطی بعد از دوره ماه عسل. 

 د، افزایش روند منحنی شکل که در آن دوره، خانه تهی از فرزندان است و مهمترین رویدا

 .استقالل است

  یک منحنیu های اول و تنزل در هنگام تولد فرزندان  شکل که با یک نقطه اوج در سال

، 2381شلزنیگر، )و در نهایت صعود منحنی با رفتن فرزندان از خانواده همراه است 

 (.2981سرمدی، 

( 1112) 9، آماتو رغم باور گسترده به این رابطه منحنی، به گفته ونلنینگهام، جانسون علی

مطالعاتی وجود دارند که الگوهای دیگری اعم از کاهش یا افزایش مداوم رضایت زناشویی را 

 چنانچه فرض هدفمند .ای را نشان نمی دهند دهند یا در بعضی از موارد هیچ رابطه نشان می
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دی از نیل بودن افراد را برای شروع و ادامه زندگی مشترک بپذیریم و رضایت زناشویی را براین

نظر بگیریم که ابعاد به این اهداف بدانیم، الزم است رضایت زناشویی را سازه ای چند بعدی در 

از رضایت ( 2389)تعریف اندرسون، . توانند تغییرات متفاوتی داشته باشند مختلف آن می

زناشویی یعنی؛ احساس ذهنی رضایت، خشنودی، و لذت تجربه شده در هر یک از زوجین وقتی 

 .، نیز با این مسئله منطبق است گیرند های مختلف زندگی مشترک خود را در نظر می نبهج

عقیده دارد نارضایتی زن در موقع مدرسه رفتن فرزندان بیش از هر زمان ( 2318)میشل 

یابد  رسند، رضایت زن افزایش می دیگری است، اما به محض اینکه فرزندان به سن نوجوانی می

 (.2981 سرمدی،)همچنان ادامه دارد  های بعد و تا دوره

های رابطه معناداری بین ویژگیمثال؛  برای . باشند ختلفی با رضایت زناشویی مرتبط میابعاد م

از بین ابعاد شخصیت روان رنجورخویی و پذیرا بودن . شخصیتی و رضایت زناشویی وجود دارد

 .(2983همکاران،  زاده و قلی) ندبینی متغیر رضایت زناشویی دار ترتیب سهم بیشتری در پیش به

(. 2983 همکاران، رجبی و) نماید بینی می رضایت زناشویی را پیش( صمیمیت)های عشق  مولفه

بینی  پیشو وقوع طالق یا جدایی متغیرهای  تعامل منفی زن و شوهر در ایجاد نگرش منفی

ایت زناشویی موثر های ارتباطی و زناشویی برای کسب رض کننده قوی هستند و آموزش مهارت 

 (.2989ذوالفقارپور و همکاران، )می باشند 

و خانواده  که کار شیفتی منبع بزرگی برای ایجاد تعارض کار ندا ها نشان داده از طرفی؛ پژوهش

، کم شدن تعامل زناشویی و وله شدن اجتماعی، افزایش افسردگیکار شیفتی به خاطر  ایز. است

 و 2کوسک)شود  انواده باعث کاهش کیفیت زناشویی میو خ در نهایت افزایش تعارض کار

در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که رضایت زناشویی نوبت ( 1111) 1پرسر .(1111 همکاران،

کاران به طور معناداری کمتر از دیگران است و کسانی که در ساعات طوالنی مشغول به کارند، 

 .رضایت زناشویی کمتری را نشان می دهند

موضوع را که خانواده های با نوبت کار، رضایت زناشویی این ( 1112) 9الیگانکهای  وهشژپ

کنند، مشکالت جنسی  و خانواده تجربه می کمتری دارند و تعارضات بیشتری را در زمینه کار

 . بیشتری دارند و میزان طالق در آنان بیشتر است، تأئید می کنند
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ان تأثیر نوبت کاری بر رضایت زناشویی، نشان نیز در پژوهشی تحت عنو( 1119) 2گراسولد

ساعات غیراستاندارد به طور معناداری با رضایت زناشویی مرتبط است و احتمال  داد که کار در

که به صورت  ند به نسبت افرادیکار صورت شیفتی و در گردش مشغول به طالق در افرادی که به

نشان داد که کار شیفتی موج ایجاد تضاد  (1111) 1مارینز. برابر است 9ثابت به کار مشغول اند، 

 .و نیز بر سازش خانوادگی، تأثیر منفی دارد هبین ایفای نقش مادری و نقش شغلی شد

طی پژوهشی یافتند که بین تقسیم کار خانگی و رضایت زناشویی رابطه ( 2931)و همکارانش  قبادی

. تری وجود دارد رضایت زناشویی رابطه قویبسیار ضعیف، اما میان عدالت ادراک شده از کار خانگی و 

بین شادکامی و رضایت زناشویی در زنان شاغل  .2 :یافتند که( 2983)و همکارانش  همچنین امیری مجد

میزان شادکامی  .9 .دار رابطه وجود دارد می و رضایت زناشویی در زنان خانهبین شادکا .1. رابطه وجود دارد

 . دار تفاوتی با هم  ندارند میزان رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه .9. نیستزنان خانه دار و شاغل متفاوت 

ای معنادار با رضایت  های شخصیتی رابطه دریافتند که ویژگی( 2983) از طرفی رضویه و همکارانش 

ای معناداری با رضایت شغلی و رضایت  تواند رابطه چنین، جنسیت کارکنان نمی رند؛ همزناشویی دا

 . داشته باشد زناشویی

های یکی شاغل از  های هر دو شاغل و یکی شاغل نشان داد، زوج مقایسه رضایت کلی زناشویی زوج

های رضایت زناشویی یعنی  در سایر مقیاس. های هر دو شاغل برخوردارند رضایت کمتری نسبت به زوج

مشکالت مربوط به ارتباط عاطفی، ارتباط جهت حل مساله، پرخاشگری، مسایل مالی، مسایل جنسی، 

رضایت  (.2981 ، نظری و همکارانش)خانواده اصلی، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نگردید 

، مقدار استحکام خانواده و تعداد فرزندان فرق دارند  زناشویی بین زوجین براساس سن، جنس، نوع شغل

 (.  1113، 9پتریچ و همکارانش)

زوجین . زناشویی و شغلی در بین زوجین دو شغله بوده استای شناخت میزان رضایت  هدف مطالعه

نتایج . شدند و آنهایی که در کنار  خانواده خود بودند ای که از نظر جغرافیایی از خانواده جدا می دو شغله

اما زنان .  این مطالعه نشان داد که بین رضایت زناشویی این دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشده است

رضایت . که در کنار هم نبودند از کمبود ارتباطات عاطفی و نبودن در کنار یکدیگر رنج می بردندو مردانی 

 (.1119، 1 گوآورتز و همکارانش) شغلی هر دو گروه بستگی به امنیت شغلی آنها داشت
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، حل  دو شغله بودن زنان، حمایت زوجین های  پژوهشی دیگر ارتباطات ساختاری بین برنامه

، رضایت زناشویی و استرس شغلی در بین زنان کارمند را بررسی  تعارضات زناشویی مسئله موثر،

نتایج تحقیق نشان داد که دو شغله بودن زنان و حمایت زوجینی ارتباط منفی با . کرده است

همچنین . تعارضات زوجین دارد و ارتباط مثبتی با حل مسئله موثر مشکالت بین زوجین دارد

 ی ارتباط مثبتی با استرس شغلی و ارتباط منفی با رضایت زناشویی داردتعارضات شدید زناشوی

 (.1119 ، 2استفی و همکاران)

رضایت زناشویی در ف اصلی مطالعه حاضر، یافتن میزان اتوجه به آنچه ذکر شد؛ اهد با

 . کارمندان مرد طرح اقماری و غیراقماری شرکت نفت فالت قاره ایران می باشد

 

 روش

اقماری اقماری و غیر کارمندان مرد طرح هایق جامعه مورد مطالعه شامل کلیه در این تحقی

صاحب . اشتغال به کار داشتند( وزارت نفت)در سکوهای نفتی جنوب ( 2932)بوده که در سال 

نفر را برای هر متغیر می  21ای تعداد  مقایسه -نظران برای برآورد حجم نمونه در تحقیقات علی

متغیر دارد تعداد  9این پژوهش . پژوهش براساس آن برآورد شده استاین  دانند حجم نمونه در

نفر برای  81نفر برای طرح اقماری و  81نفر در نظر گرفته شد لذا  11نمونه برای هر متغیر 

. نفر انتخاب شد 211طرح غیراقماری منظور گردید که با توجه به احتمال ریزش از هر گروه 

 .ه تصادفی نظامدار بودروش نمونه گیری این مطالع

آوری  شناختی که به جمع های جمعیت در پژوهش حاضر از ابزارهای پرسشنامه ویژگی

.... پردازد و شامل سن، سابقه کاری، نوع شغل، نوع استخدام و  ها می اطالعات فردی آزمودنی

ت مقیاس رضای. استفاده شده است( فرم کوتاه) 9باشد و مقیاس رضایت زناشویی انریچ می

( 9)مقیاس تجدیدنظر شده شامل . تجدیدنظر شد( 1111)زناشویی انریچ؛ توسط السون در 

 عبارتی است ( 91)و ( 3، حل تعارض1ارتباطات، 1، رضایت زناشویی9آرمانی تحریف)خرده مقیاس 

 .طور کل استفاده شودحقیق برای سنجش رضایت زناشویی به تواند به عنوان یک ابزار ت که می

                                                           

1. Steffy & et al    2. Melin 

3. four enrich couple scales  4. idealistic distortion 

5. material satisfaction   6. Communication 

7. conflict Resolution 
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زوج ( 11112)بر روی ( 1111)یوید السون و السون در وجی اینریچ توسط دپرسشنامه ز

ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاس های رضایت زناشویی، ارتباط، حل . متاهل اجرا شد

و اعتبار ( 89/1، 89/1، 81/1، 81/1)رار است تعارض، و تحریف آرمانی به ترتیب از این ق

بوده است  و ( 31/1، 31/1، /82، 81/1)ده آزمون به ترتیب بازآزمایی پرسشنامه برای هر خر

زوج، به ترتیب برابر ( 911)با تعداد نمونه ( 2983)ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش آسوده 

 .به دست آمد( 33/1، 11/1، /38)، (می شود 38/1آلفا  19با حذف سوال ( )18/1)با 

. است( نگرش سنج از نوع لیکرت استکه در اصل یک )پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای 

این پرسشنامه برای هر یک از عبارات پنج گزینه، کامالً موافقم، موافقم، نه موافق و نه مخالف، 

تعلق می گیردسواالت  این  1تا  2که برای آنها نمره ای از . مخالفم، و کامالً مخالفم است

هر مقیاس یک نمره کل محاسبه  نمره مجزا است که برای مجموع عبارات 9پرسشنامه دارای 

 . نمره های خام به درصد تبدیل می شود. می شود

نامه کتبی از  روش اجرای این پژوهش به صورتی بود که پژوهشگر با در دست داشتن معرفی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن و بعد از توافق با مسئوالن شرکت نفت و سکوهای نفتی 

الزم به ذکر است از آنجا که کلیه  .های طرح اقدام کرد پرسشنامهجنوب کشور نسبت به اجرای 

، از  های اقماری و غیر اقماری مرد بودند، پس از کسب رضایت شرکت کنندگان  کارمندان طرح

های مذکور حداکثر  های این مطالعه را پر نمایند و پرسشنامه آنان خواسته شد تا پرسشنامه

پرسشنامه ها از طریق پست به دست کارشناسان . ده شدهفته تکمیل شده و عودت دا 1ظرف 

 .در مناطق نفتی فرستاده شد، اجرا گردید و بازگردانده شد

 

 یافته ها 

در این قسمت از داده های به دست آمده از اندازه گیری متغیرهای مختلف، حسب مورد با 

و شاخص های توزیع استفاده از روش های مناسب آمار توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار 

 .توصیف می شوند

 
 =n)22 )فراوانی و درصد شرکت کنندگان برحسب سطح تحصیالت :  جدول 

 درصد فراوانی  سطح تحصیالت

 1/29 13 زیردیپلم

 1/22   19 دیپلم



31   تابستان، و یک سیم، شماره شتاجتماعی، سال ه پژوهش ةفصلنام  26 

 13 229 لیسانس

 1/21 99 فوق لیسانس

 11/1 2 دکتری

 1/211 111 کل

د بیش از نیمی از  شرکت کنندگان دارای مدرک همانطور که در جدول باال مشاهده می شو

افراد دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم، . درصد فوق لیسانس بودند 1/21تحصیلی لیسانس، 

 .افراد دارای مدرک دکتری تنها یک نفر بود. درصد بودند 1/22درصد و  1/29دیپلم به ترتیب 

 
 ((n=200ری فراوانی و درصد شرکت کنندگان برحسب وضعیت همکا:  جدول 

 درصد  فراوانی  وضعیت همکاری

 1/3 21 قراردادی

 1/9 3 پیمانی

 1/1 1 شرکتی

 1/89 213 رسمی

 1 9 بدون پاسخ

 211 111 کل

 

با شرکت ( درصد 1/89)همانطور که در جدول باال مشاهده می شود بیشتر شرکت کنندگان 

 .یزی بودندباقی موارد در حد ناچ. مربوط به طور رسمی همکاری دارند

 
خالصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان در آزمون رضایت زناشویی و مولفه :   جدول

 های آن

 k-s Sig  انحراف معیار میانگین  متغیرها

11/91  رضایت  31/1   131/2  121/1  

19/91  ارتباطات  18/9   222/2  213/1  

11/18  حل تعارض  11/9   229/2  213/1  

38/21  تحریف آرمانی  31/9   231/2  221/1  

(نمره کل) رضایت زناشویی   23/211  83/1   891/1  939/1  
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شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف  9شماره براساس اطالعات جدول 

اسمیرنوف نمره های کل شرکت کنندگان در رضایت  -معیار، نتایج آزمون نرمالیتی کولموگروف

مولفه رضایت، ارتباطات، حل تعارض و تحریف آرمانی نشان می دهد  9و ( نمره کل)زناشویی 

 .که توزیع نمره های گروه نمونه در متغیرهای اندازه گیری شده به توزیع نرمال میل دارد

 
خالصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان گروه اقماری در آزمون : 6جدول

 (=22n ) رضایت زناشویی و مولفه های آن 

 k-s Sig انحراف معیار میانگین    رهامتغی

 239/1 182/2 81/1 83/91 رضایت

 983/1  319/1 19/9 91/91 ارتباطات

 111/1 811/1 91/9 21/13 حل تعارض

 219/1 211/2 18/9 11/21 تحریف آرمانی

 329/1 113/1 91/1 13/212 (نمره کل) رضایت زناشویی
 

از میانگین، انحراف معیار،  مختلف توصیفی اعم شاخصهای 9شماره براساس اطالعات جدول 

های شرکت  اسمیرنوف نمره -های کجی و کشیدگی و نتایج آزمون نرمالیتی کولموگروف شاخص

مولفه رضایت، ارتباطات، حل  9و ( نمره کل) کنندگان طرح گروه اقماری در رضایت زناشویی

روه نمونه در متغیرهای اندازه تعارض و تحریف آرمانی نشان می دهد که توزیع نمره های گ

 .گیری شده به توزیع نرمال میل دارد

 
خالصه شاخص های توصیفی نمره های شرکت کنندگان گروه غیراقماری در آزمون رضایت : 1 جدول

 (=22n ) زناشویی و مولفه های آن 

 k-s Sig انحراف معیار میانگین     متغیرها

 229/1 233/2 38/1  11/91 رضایت

 981/1 891/1 13/9 19/91 طاتارتبا

 232/1 189/2 11/9 11/18 حل تعارض

 918/1 831/1 81/9 31/21 تحریف آرمانی
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 313/1 312/1 23/1 21/219 (نمره کل) رضایت زناشویی

 

از میانگین، انحراف  شاخص های مختلف توصیفی اعم 1شماره براساس اطالعات جدول 

اسمیرنوف نمره های  -های کجی و کشیدگی و نتایج آزمون نرمالیتی کولموگروف معیار، شاخص

مولفه رضایت، ارتباطات،  9و ( نمره کل) شرکت کنندگان طرح غیراقماری در رضایت زناشویی

حل تعارض و تحریف آرمانی نشان می دهد که توزیع نمره های گروه نمونه در متغیرهای اندازه 

 .ل میل داردگیری شده به توزیع نرما

 
گروه های مستقل مربوط به مقایسه رضایت زناشویی کارکنان مرد طرح  tخالصه آزمون :  2جدول 

 اقماری و غیر اقماری

 میانگین گروه متغیر
انحراف 

 معیار

درجه 

 آزادی
t Sig 

رضایت 

 زناشویی

 23/1 21/219 طرح اقماری

238 232/1 191/1  طرح غیر

 اقماری
13/212 91/1 

  11/1معنادار در سطح 

 

درصد  31با ( 11/1)و احتمال معناداری ( 232/1)محاسبه شده  tبا توجه به مقدار 

به عبارت دیگر، می توان قضاوت کرد که بین میانگین . اطمینان می توان فرض صفر را رد کرد

تفاوت شرکت کنندگان طرح اقماری و غیر اقماری ( نمره کل) رضایت زناشویینمره های 

  .عناداری وجود داردم

 
 خالصه آزمون برابری ماتریس کوواریانس باکس:  6جدول 

 Df2 Df1 F احتمال معناداری

929/1 981/283913    21 192/2  
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می توان نتیجه ( 929/1)و احتمال معناداری ( 192/2) به دست آمده، Fبا توجه به مقدار 

 .کوواریانس تخطی نکرده است -گرفت داده ها از مفروضه همگنی ماتریس واریانس 

 
 

 خالصه آزمون برابری واریانس خطای لیون:  6جدول 

 احتمال معناداری F Df1 Df2 متغیرها

 133/1 238 2 231/1 رضایت
 111/1 238 2 119/1 ارتباطات

 113/1 238 2 281/1 حل تعارض

 192/1 238 2 981/2 تحریف آرمانی

 

احتمال معناداری آنها در سه متغیر متغیر مفروضه  به دست آمده و Fبا توجه به مقادیر 

هرچند، در مورد متغیر ارتباطات این مفروضه رعایت نشده . همسانی واریانس ها تایید می شود

 .است و از این رو باید در تفسیر نتایج احتیاط کرد

 
 خالصه آزمون های چندمتغیری: 3جدول

 مجذور ایتا P خطا دیدرجه آزا درجه آزادی Fمقادیر  اثرات آزمون ها

 191/1   111/1 231 9 181/1  311/1 ویلکز المبد
 

 با درجه آزادی( 181/1) محاسبه شده Fو ( 311/1)باتوجه به مقدار آزمون ویلکز المبدا 

به عبارت دیگر، تفاوت میانگین نمره های رضایت، . نمی توان فرض صفر را رد کرد 9و  231

 آرمانی به طور همزمان بین دو گروه شرکت کنندگان طرحارتباطات، حل تعارض و تحریف 

 اقماری و غیراقماری معنادار نیست هرچند، مقدار احتمال معناداری در حد قابل مالحظه است

(Sig= 062/0.) 
 

مولفه های رضایت، ارتباطات، حل تعارض و خالصه تفاوت آزمون های اثر بین آزمودنی ها در  :2 جدول 

 ین کارکنان طرح اقماری و غیر اقماریتحریف آرمانی در ب

 مجذور ایتا SS 2 df 1 df MS F متغیرهای وابسته منابع

 122/1 112/1 111/28 238 2 111/28 رضایت گروه
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 119/1 111/1 811/8 238 2 811/8 ارتباطات

 399/1 113/1 111/12 238 2 111/12 حل تعارض

 111/1 998/1 991/1 238 2 991/1 تحریف آرمانی

  11/1معنادار در سطح 

( و سطح معناداری آن ها Fمقادیر ) با توجه به نتایج آزمون های اثرات بین آزمودنی ها 

گروه تنها در متغیر حل تعارض تفاوت  1می توان نتیجه گرفت که بین میانگین نمره های افراد 

تغیر حل تعارض گروه مقادیر میانگین ها نشان می دهد که نمره های م. معنادار وجود دارد

 .اقماری در مقایسه با گروه غیر اقماری باالتر است

 

 محدودیت ها

ها صرفا با روش خود گزارش  آوری داده های این پژوهش می توان به جمع از جمله محدودیت

دهی، عدم کنترل دیگر متغیرهای تاثیرگذار؛ مانند وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

مسئولین شرکت فالت قاره نسبت به موضوع مورد مطالعه، تحقیقات خانواده ها، حساسیت 

 .ابعاد رضایت زناشویی و تبعات آن در ارتباط با نوع شغل در ایران اشاره کرد  اندکی  در زمینه

از جمله مشکالت پژوهشی می توان به عدم همکاری برخی از کارمندان در پاسخ دهی  به 

مشکل در دستیابی به منابع، به دلیل مکفی نبودن منابع  تمام سواالت پرسشنامه این مطالعه،

رسانی تخصصی در این زمینه و    داخلی و خارجی الزم و عدم وجود یک پایگاه جامع اطالع

 .همچنین  عدم همکاری مسئوالن امر به لحاظ موقعیت زمانی و اجرایی توجه نمود

یر متغیرها در بررسی رضایت برای رفع مشکالت این پژوهش می توان به در نظر گرفتن سا

های    های دقیق جهت شناسایی رضایت زناشویی و سایر مولفه  زناشویی، به دست آوردن مالک

 . وآگاهی دادن به مسئوالن امر در این زمینه اشاره کرد مربوط به آن

محدود بودن جامعه آماری به کارمندان یک یکی از محدودیت های عمده پژوهش حاضر؛ 

به همین دلیل پیشنهاد می شود؛ تا مطالعات طولی با حجم نمونه های بزرگتر و . استوزارتخانه 

متنوع تر صورت گیرد و مالک های دقیقی جهت شناسایی رضایت زناشویی،  شغلی و سایر 

 . مولفه های مربوط به آن شناسایی شوند

 

 و نتیجه گیری بحث
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ازدواج و رضایت از آن نیز تحت  ها، با تغییرات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی انسان

امروزه به دالیل متعدد، ازدواج زن و مردی که هر دو شاغل هستند، رواج . تأثیر قرار گرفته است

های سنتی که در آنها  زندگی زوج هر دو شاغل، ساز وکار متفاوتی با زوج. زیادی پیدا کرده است

شیوه زندگی بر کیفیت روابط زناشویی  این. شد دارد آور خانواده تلقی می فقط مرد شاغل و نان

نیز اثر مثبت دارد، زیرا در آن تعادل بیشتر از قدرت و تصمیم گیری در مقایسه با روابط سنتی 

های مشترک موجب احترام بیشتر زن و شوهر نسبت به یکدیگر  گیری تصمیم. خورد به چشم می

آنان افزایش ارزش شخصی و . کند تر می شود و آن دو را به یکدیگر نزدیک بر اساس تساوی می

کنند، چرا که آنان می توانند مسائل شغلی و غیر شغلی خود  ادراک شایستگی خود را تجربه می

 .ای منصفانه را تجربه کنند را با هم در میان بگذارند و هر دو رابطه

ناشویی های اقماری از نظر رضایت ز  آید؛ طرح ور که از نتایج مطالعه حاضر برمیط همان     

های  اقماری به   طرح. باشند موقعیت بهتری را گزارش کرده اند که تقریبا دالیل آن مشخص می 

به خاطر عدم حضور . شود پذیری در بین اعضای خانواده می تاحتمال بیشتر موجب مسئولی

و مشارکت در محیط خانه تقسیم کار  -اغلب به مدت دو هفته-مدت زمانی  همسر یا پدر در

اعضای . رود در بین اعضای خانواده باالتر می شنودشود و گفت و خانواده بیشتر میاعضای 

 .کوشند زوجین توجه بیشتری به نیازهای یکدیگر دارند و در جهت رفع آن می خانواده خصوصاً

میانگین تفاوتی بین مولفه تحریف آرمانی، رضایت دست آمده از تحلیل ها ه طبق نتایج ب

شرکت کنندگان طرح اقماری در مقایسه با شرکت کنندگان طرح غیر زناشویی و ارتباطات 

اقماری وجود نداشته است و تنها در مورد مولفه حل تعارض بین دو طرح تفاوت دیده شده 

امیری مجد، زری مقدم نتایج بدست آمده از این مطالعه با تحقیقات داخلی که توسط . است

صورت گرفته، همچنین  2988، انی و همکاران، روح2983 ، مردانی حموله و همکاران،2983

، زر و 1121، مک گرو و همکاران -پرونبا نتایج به دست آمده از تحقیقات خارجی که توسط 

 . صورت گرفته، تا حدودی  همخوانی دارند 1122همکاران 

؛ میانگین رضایت زناشویی کل شرکت کنندگان دست آمده از تحلیل ها هطبق نتیجه کلی ب

نتایج بدست آمده از . ری در مقایسه با شرکت کنندگان طرح غیر اقماری باالتر استطرح اقما

فاتحی زاده  ، 2988، رجبی ،2988واقعی و همکاران این مطالعه با تحقیقات داخلی که توسط 

، 1121، مک گرو و همکاران همچنین با نتایج به دست آمده خارجی که توسط2983و همکاران

 . صورت گرفته،  تا حدودی همخوانی دارند، 1111ری کاردی و همکاران  
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رضایت زناشویی، . ای در رضایت زناشویی دارد طور خالصه نوع شغل، نقش تعیین کننده به

مندی زوجین به یکدیگر و نگرش مثبت به متأهل بودن است که به عواملی از جمله  میزان عالقه

های اوقات فراغت،   ریت مالی، فعالیتتحریف آرمانی، مسائل شخصیتی، ارتباط، حل تعارض، مدی

ارتباط نوع شغل زوجین  و رضایت زناشویی مسأله ای حیاتی است که در رابطه با . وابسته است

 .تمام اقشار جامعه از اهمیت برخوردار است

همانطور که پیشتر گفته شد؛ در روابط زناشوئی عوامل متعددی باعث رضایت همسران از 

ترین عوامل موفقیت در زندگی زناشویی را رشد عاطفی و فکری، تشابه  مهم: شوند یکدیگر می

عالئق و طرز تفکر، تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی و تشابه طرز تفکر نسبت به امور 

جنسی، تشابه عالیق در زندگی و سرعت عمل در کارها و باالخره رابطه با خانواده زن و شوهر و 

 .دانند در نهایت مسائل اقتصادی می

شود  توانند منجر به نارضایتی زناشویی گردد و زمانی ایجاد می در مقابل، سوء تعبیرها می

این تصویر مخدوش به سهم . که زن و یا شوهر تصور مخدوشی از یکدیگر در ذهن داشته باشند

سازد که زن یا شوهر رفتار و گفتار همسرش را بد تعبیر کرده و  خود شرایطی را فراهم می

 .دهند های نامناسبی را به آن نسبت  یزهانگ

ها صرف گفت و شنود و ارتباطات با هم می شود، بنابراین  ترین وقت مشترک زوج بیش

ترین نقش را در خوشبختی،  کیفیت و کمیت گفت و شنود و مذاکره بین زن و شوهرها مهم

از طرفی،  . ردموفقیت و تداوم زندگی مشترک و یا شکست و از هم پاشیدگی آن بر عهده دا

 جای زن و شوهر از یکدیگر از دیگر عوامل مهم ایجاد اختالل در روابط زناشویی انتظارات بی

های شخصیتی، امکانات  جا عدم شناخت زوجین از ویژگی یکی از دالیل ایجاد انتظارات بی. است

رد زندگی جا و غیر منطقی وا لذا زن و شوهرها با انتظارات بی. های یکدیگر است و توانایی

 .شود ها می گردند و این بزودی منجر به بروز مشکالتی در رابطه بین آن زناشویی می

های شغلی، بار کاری زیاد، تعارص  تواند ناشی از  تنیدگی زناشویی میمرتبط با های  تعارض

نقش و نیز مشکالت مربوط به مراقبت از کودک، نگهداری از بزرگساالن و مسائل مربوط به 

در نهایت، فشارهای روانی دارای کیفیت . یان شغل، خانواده و نیازهای شخصی مباشدتعادل م

های کاری  به طور کلی؛ تعارض. کنند  های دیگر زندگی فرد نیز سرایت می واگیر است و به جنبه

آیند که فشارهای مربوط به نقش و انتظارات در کار و خانواده  و خانوادگی هنگامی به وجود می
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اشند، مانند زمانی که شرکت یا محل کار یک فرد در یک نقش، مشارکت در نقش ناهمساز ب

 .سازد دیگر را غیر ممکن می

همانطور که از نتایج مطالعه حاضر بر می آید؛ طرح های اقماری از نظر رضایت زناشویی 

طرح های اقماری .  موقعیت بهتری را گزارش کرده اند که تقریبا دالیل آن مشخص می باشند

به خاطر عدم . ه احتمال بیشتر موجب مسئولیت پذیری در بین اعضای خانواده می شود ب

در محیط خانه تقسیم کار و  -اغلب به مدت دو هفته-حضور همسر  یا پدر در یک مدت زمانی 

. مشارکت اعضای خانواده بیشتر می شود و گفت و شنود در بین اعضای خانواده باالتر می رود

وصا زوجین توجه بیشتری به نیازهای یکدیگر دارند و در جهت رفع آن می اعضای خانواده خص

 .کوشند

از تلویحات نظری . این پژوهش تلویحات نظری و کاربردهای عملی چندی را به دنبال دارد

آن می توان به تاثیر گسترده رضایت  زناشویی  وشغلی  اشاره نمود که کیفیت نامطلوب آنها  

این امر در نظریه های مختلف روان شناختی . سازگارانه ای را موجب شودمی توانند رفتارهای نا

از کاربردهای عملی . و حتی روان درمانگری های مربوط به خانواده  مورد تاکید قرار گرفته است

 . این پژوهش می توان در تحقیقات بعدی و در درمان های مختلف   استفاده کرد

 

Abstract: 
This study aimed to analyze the relationship between social capital and mental 

health and social health librarians working in academic libraries in Lorestan 

province have been completed. The survey of correlation is used. The study 

population consisted of 62 academic librarians working in the libraries of Lorestan 

province Due to limitations of the sample, sampling was done and all the librarians 

working in the library for all the studied. A questionnaire was used to collect the 

data needed Ast.ray analysis of statistical software LISREL and SPSS 02 The data is 

used. The results show that positive and significant relationship between social 

participation, family and friends, social trust, neighborly relations, social solidarity, 

altruism towards strangers, social support and interest in the community as the 

dimensions of social capital and mental health social librarians there is a significant 

relationship between academic units Lorestan province. 
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