رضایتمندی ،سازگاری و رضایت زناشویی

مجلهی اصول بهداشت روانی

احمدپور و خالدی

ویژهنامه سومین کنفرانس بینالمللی نوآوریهای اخیر در روانشناسی ،مشاوره و علوم رفتاری

مقالهي پژوهشی
مقایسه رضایتمندی زناشویی ،سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی
دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متا هل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
*اعظم احمدپور

خالصه

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه

مقدمه :هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و صمیمیت زناشویی

علوم تحقیقات ،واحد اهواز ،ایران

و سازگاری زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد

تهمینه خالدی

اسالمی واحد اهواز بود.

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه

روشکار :نمونه آماری این تحقیق علی -مقایسه ای شامل  542نفر از زنان متاهل

علوم تحقیقات ،واحد اهواز ،ایران

( 154نفر شاغل و  155نفر غیر شاغل) از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بود که
به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههای
سازگاری ازدواج دکتر هارمون سینک ،رضایت زناشویی انریچ و صمیمیت
زناشویی باگارورزی بودند .دادهها از طریق تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل شدند.
یافتهها :دانشجویان زن شاغل نسبت به غیر شاغل از رضایت زناشویی باالتری
برخوردارند ( P=2/215و  .)F=2/62همچنین از لحاظ سازگاری نیز دانشجویان زن
متاهل شاغل نسبت به غیر شاغل ،از سازگاری باالتری برخوردارند ( P=2/222و
.) F=7/52
نتیجهگیری :دانشجویان زن متاهل شاغل نسبت به دانشجویان غیر شاغل از
رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی باالتری برخوردارند اگر چه بین حیطههای
صمیمیت در زمینههای عاطفی ،عقالنی ،معنوی و زیباشناختی ،زنان شاغل از

*مولف مسئول:

صمیمیت پایینتری نسبت به زنان غیر شاغل برخوردار بودند.

دانشگاه علوم تحقیقات ،واحد اهواز ،ایران

واژههای کلیدی :سازگاری ،شاغل ،رضایت زناشویی ،زنان ،صمیمیت

Azamahmadpour58@yahoo.com
تاریخ وصول92/11/52 :
تاریخ تایید92/15/52 :

زناشویی

312-91

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

احمدپور و خالدی

رضایتمندی ،سازگاری و رضایت زناشویی

مقدمه

صمیمیت زناشویی 5به عنوان جنبه ای مهم از زندگی

پیمان ازدواج در دین اسالم از محبوبترین تکالیف و

زناشویی دارای تاریخی طوالنی است که تالش برای طبقه

شادترین وظایف خویشاوندی مقرر بین خالق و مخلوق

بندی آن به زمان ارسطو باز می گردد و امروزه بخشی از

است .سالم ترین جامعه بشری ،جامعه ای است که

دانش موجود در این زمینه ،مشاهدات وی را تأیید می کند

کوچکترین واحد آن یعنی خانواده سالم باشد .زن و شوهر

اما مطالعه علمی درباره آن از دهه  1992آغاز شده است و

به یکدیگر عشق بورزند تا بر پایه عشق و کانون گرم خانواده

با مطرح شدن موضوعی مانند روابط بین فردی در روان

نعمتها و برکتهای الهی را جذب کنن د و نسلی پاک و شاداب

شناسی خانواده و قلمداد کردن روابط صمیمی بین زن و

تحویل جامعه دهد .اولین قدم تشکیل خانواده ازدواج است

شوهر ،به عنوان یکی از انواع مهم آن ،این رابطه جایگاه و

(.)1

معنایی خاص در زندگی زناشویی یافته است به گونه ای که
1

رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضعیت رابطه

در نظریه پردازی درباره ی خانواده به اهمیت پیوند صمیمانه

زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است .رضایت زناشویی

میان همسران تأکید می کند و آن را برای ایجاد هویت

می تواند انعکاسی از میزان شادی افراد از روابط زناشویی و

خانوادگی مطمئن الزم می داند .صمیمیت با ایجاد بعد

یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل مختص

خاص و مثبت در زندگی زناشویی و تأمین بهداشت روانی

رابطه زناشویی باشد .رضایت یک فرد از زندگی زناشویی به

اعضای خانواده ،عاملی محافظت کننده و نیرومند در برابر

منزله ی رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت

مشکالت فردی و اجتماعی است .از این لحاظ بر صمیمیت

از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه

بین زن و شوهر در خانواده تأکید می کند ( .)2شناخت

تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه

صمیمیت به معنای شناخت تنوع در ساختارهای خانوادگی

خواهد شد ( .)5می توان رضایت زناشویی را به عنوان یک

است و به همین دلیل درمانگران خانواده سعی می کنند تا با

موقعیت روان شناختی در نظر گرفت که خود به خود به

در نظر گرفتن فرد در روابط صمیمانه ای که در خانواده

وجود نمی آید ،بلکه مستلزم تالش هر دو زوج است .به

دارد ،مشکالت فردی را صرف اً ح اصل رشد و تحول فردی

ویژه در سال های اولیه ،رضایت زناشویی بسیار بی ثبات

ندانند و در درمان موقعیتی را ایجاد کند که زوج ها

است و روابط در معرض بیشترین خطر قرار دارند ( .)6

صمیمیت خود را با یکدیگر افزایش دهند و سبک های

کاپالن و مادوکس ( )4بیان می کنند که رضایت زناشویی

متفاوت صمیمیت را درک کنند ( .)7
6

یک تجربه شخصی در ازدواج است که تنها توسط خود فرد

سازگاری زناشویی شیوهاى است که افراد متأهل ،بهطور

در پاسخ به میزان لذت رابطه زناشویی قابل ارزیابی است.

فردى با یکدیگر ،براى متأهل مـاندن سـازگار مـىشوند.

آنها باور دارند که رضایت زناشویی به انتظارات افراد

سازگ اری زناشویی فرآیندی است که در طی آن هر دو

بستگی دارد .زندگی زناشویی زمانی می تواند زندگی

عضو زوج به صورت انفرادی و یا با همکاری یکدیگر

موفقی با شد که طرفین از همگنی و همسنخی فرهنگی و

الگوهای رفتاریشان را برای رسیدن به حداکثر رضایت

طبقاتی برخوردار باشد و ارزشهای مشابه و همسان داشته

زناشویی در رابطه با همدیگر ،تغییر و اصالح می نمایند (.)5

باشند ،چرا که با پدید آمدن تمدن ماشینی رابطه زن و مرد

اسپانیر و کولى ( ،)9با مرور مطالعات سازگارى زناشویى از

پیچیده شده است .بنابراین ازدواج فنونی دارد که زوجین

دهۀ  1952تا دهـۀ  1972دریافـتند که این پدیده فرایندى

باید از آن مطلع باشند وگرنه ناخواسته دچار مشکالتی

پویاست که ممکن است در هر نقطهاى از زمان روى یک

خواهند شد که ،منجر به جدایی می شود ( .)2
Marital satisfaction
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پیوستار از کامال سازگار تا ناسازگار ارزیابى شود .به این

هدف ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه

تـرتیب سـازگارى زنـاشویى مفهومى چند بعدى است که

های قوت و پرباری رابطه زناشویی ساخته شده است (.)16

نسبت به رضایت زناشویى از ویژگى هاى عینىترى

پرسشنامه انریچ در ایران توسط سلیمانیان ( )14به صورت

برخوردار اسـت (.)12

فرم کوتاه  47سوالی ساخته شده است اعتبار و پایایی این

نصرتی ( ،)11به بررسی رضایت زناشویی خانوادههای زنان

پرسشنامه توسط سلیمانیان مورد محاسبه قرار گرفته است.

شاغل و خانه دار پرداخت و نشان داد رضایت زناشویی زنان

اعتبار مالک این پرسشنامه را با پرسشنامه سازگاری خانواده،

خانه دار بیشتر از زنان شاغل می باشد همچنین نشان داد که

به ترتیب  2/52و ( 2/95همگی در سطح  2/22معنی دار

رضایت زناشویی مردان دارای همسر خانه دار بیشتر از مردان

بودند) به دست آورده اند که نشانگر اعتبار قابل قبول آن می

دارای همسر شاغل است .پژوهش ها نشان داده که دینداری

باشد و پایایی آن نیز  2/92با روش آلفای کرونباخ محاسبه

به گونه ای معنادار با سازگاری زناشویی و شادکامی

شده است .در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه

همسران بستگی دارد .آنها دریافتند که اثر دینداری بر

رضایت زناشویی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که

ازدواج در گروهی که مسن تر بودند بیشتر و چشمگیر تر

برای کل پرسشنـامه برابر با  ،2/72که بیانگر ضرایب پایایی

است ،احمدی نوده ،فتحی آشتیانی و عرب نیا ( ،)15نیز با

قابل قبول پرسشنامه یاد شده می باشد.

بررسی  1652نفر ( 222زوج) نشان دادند که میزان

ب  -پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی :پرسشنامه

سازگاری زناشویی در میان افرادی که تقیدات مذهبی

بررسی نیازهای باگاروزی ( )12این پرسشنامه توسط

زیادی دارند به طور معنا داری بیش از کسانی است که

باگاروزی ،برای ارزیابی نیازهای صمیمیت در ابعاد عاطفی،

تقیدات مذهبی کم دارند.

روانشناختی ،عقالنی ،جنسی ،فیزیکی ،معنوی ،زیباشناختی و

با توجه به مطالب ارائه شده و اهمیت رضایت وسازگاری

تفریحی – اجتماعی طراحی شده است .شامل  41سؤال

زناشویی در برقراری روابط زوجی و خانواده ها ،هدف از

است که آزمودنی به شکل رتبه بندی شده ،از  1به معنای "

پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و سازگاری

به هیچ وجه چنین نیازی وجود ندارد" تا  12به معنای " نیاز

زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متأهل دانشگاه

بسیار زیادی وجود دارد وجود دارد" به هر سؤال پاسخ

آزاد اسالمی واحد اهواز می باشد.

میدهد .باالترین نمره در هر بعد  22و در بعد صمیمیت

روش کار

معنوی  22می باشد .اعتمادی و همکاران ( )12پایایی این

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متأهل

پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ  2/94بدست آورد .در

شاغل و دانشجویان زن متأهل غیر شاغل دانشگاه آزاد

ایران اعتمادی و همکاران ( )12برای تعیین روایی محتوایی،

اسالمی واحد اهواز که در سال تحصیلی  1696- 94مورد

پرسشنامه را در اختیار  12استاد مشاوره و  12زن و شوهر

بررسی قرار گرفتند .حجم جامعه آماری  6222نفر بوده که

قرار دارد و روایی محتوایی آن تأیید شد .ضریب پایایی کل

طبق جدول مورگان نمونه این تحقیق مشتمل بر  542نفر از

پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ  2/94بدست آمد.

جامعه مذکور می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه

عالوه بر این ،خمسه و حسینیان ( )2در مطالعه ای پایایی هر

گیری در دسترس استفاده گردید.

بعد صمیمیت را با روش آزمون  -باز آزمون محاسبه

ابزار پژوهش

نمودند که برای صمیمیت عاطفی ،روانشناختی  ،عقالنی،

الف  -پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ :این مقیاس در سال

جنسی ،فیزیکی ،معنوی ،زیباشناختی و اجتماعی – تفریحی،

( )1959توسط اولسون ،فورنیرو و درانکمن 1در آمریکا با

به ترتیب،2/72 ،2/22 ،2/52 ،2/91 ،2/51 ،2/55 ،2/59 :

Olson, Forniro and Drankman
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 2/21بدست آمد و حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس

استفورد چنگ در پژوهش خود ضریب بازآزمایی و ضریب

می باشد.

کودر ریچاردسون را برای این پرسشنامه به ترتیـب  2/59و

ج  -پرسشنامه سازگاری ازدواج دکتر هارمون سینک :این

 2/55گزارش نموده است .اعتبار این آزمون توسـط

مقیاس از ده سوال برای مردان در فرم (الف) و ده سوال

گروهـی از روان شناسـان مـورد تأییـد قـرار گرفته است

برای زنان در فرم (ب) تشکیل شده است که افراد باید

(.)17

بصورت بلی یا خیر پاسخ دهند .دامنه تغییر مقیاس درجه

نتایج

بندی ( +12حداکثر سازگاری) تا  ( + 1حداقل سازگاری)

یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری

تغییر می کند و ما از  12سوال فرم (ب) برای زنان استفاده

مانند میانگین ،انحراف معیار برای کلیه متغیرهای مورد

نموده ایم .ضـریب پایـایی ایـن آزمـون بـا روش دو نیمه

مطالعه در این پژوهش در جدول  1ارائه شده است.

کردن و بازآزمایی به ترتیب  2/92و  2/96گزارش شده
جدول  -1میانگین ،انحراف معیار نمره متغیرهای رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل و دانشجویان زن متأهل
غیر شاغل
متغیر

رضایت زناشویی

سازگاری زناشویی

شاخصهای آماری

میانگین

انحراف معیار

تعداد

دانشجویان زن متأهل شاغل

147/25

9/54

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

146/54

15/52

155

کل دانشجویان زن متأهل

142/72

11/26

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

7/77

1/54

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

7/52

2/926

155

کل دانشجویان زن متأهل

7/21

1/47

542

آزمودنی ها

جدول  -2نتایج تحلیل واریانس یک متغیری در متن مانوا روی رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی دانشجویان زن متأهل شاغل و
دانشجویان زن متأهل غیر شاغل
متغیرها

مجموع مجذورات درجه آزادی

سطح

میانگین مجذورات

F

رضایت زناشویی

559/15

1

559 /15

2/62

2/215

سازگاری

12/24

1

12 /24

7/52

2/222

معنی داری

همان طو ری که در جدول  5ارائه شده است بین دانشجویان

برخوردارند ،همچنین بین دانشجویان زن متأهل شاغل و

زن متأهل شاغل و دانشجویان زن متأهل غیر شاغل از لحاظ

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل از لحاظ سازگاری تفاوت

رضایت زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد (p =2/215

معنی داری وجود دارد ( p =2/222و  )F =7/52و

و  )F =2/62و دانشجویان زن متأهل شاغل نسبت به

دانشجویان زن متأهل شاغل نسبت به دانشجویان زن متأهل

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل از رضایت زناشویی باالتری

غیر شاغل از سازگاری باالتری برخوردارند.

جدول  -3میانگین و انحراف معیار نمره متغیرهای رضایت زناشویی و انواع صمیمیت دانشجویان زن متأهل شاغل و غیر شاغل
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متغیر

رضایت زناشویی

صمیمیت عاطفی

صمیمیت روانشناختی

صمیمیت عقالنی

صمیمیت جنسی

صمیمیت بدنی

صمیمیت معنوی

صمیمیت زیباشناختی

صمیمیت اجتماعی ـ
تفریحی

312-91

شاخص های آماری

احمدپور و خالدی

میانگین

انحراف معیار

تعداد

دانشجویان زن متأهل شاغل

147/25

9/54

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

146/54

15/52

155

کل دانشجویان زن متأهل

142/72

11/26

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

41/55

2/22

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

45/75

4/25

155

کل دانشجویان زن متأهل

41/92

2/72

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

42/24

2/51

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

42/29

2/25

155

کل دانشجویان زن متأهل

42/21

2/55

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

42/25

9/25

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

46/94

2/47

155

کل دانشجویان زن متأهل

41/97

5/24

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

42/62

11/21

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

41/95

5/11

155

کل دانشجویان زن متأهل

41/12

9/72

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

45/22

9/59

154

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

45/64

7/61

156

کل دانشجویان زن متأهل

45/52

5/62

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

42/52

5/52

156

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

47/92

2/97

156

کل دانشجویان زن متأهل

42/29

7/22

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

41/12

2/21

156

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

45/72

4/42

156

کل دانشجویان زن متأهل

41/95

2/21

542

دانشجویان زن متأهل شاغل

69/59

7/42

156

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل

42/95

4/72

156

کل دانشجویان زن متأهل

42/42

2/54

542

آزمودنی ها
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جدول  -4نتایج تحلیل واریانس یک متغیری در متن مانوا روی رضایت زناشویی و انواع صمیمیت دانشجویان زن متأهل شاغل و غیر شاغل
سطح

متغیرها

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

رضایت زناشویی

559/15

1

559/15

2/62

2/215

صمیمیت عاطفی

169/25

1

169/25

4/65

2/269

صمیمیت روانشناختی

1/62

1

1/62

2/262

2/525

صمیمیت عقالنی

944/51

1

944/51

12/46

2/2221

صمیمیت جنسی

126/14

1

126/14

1/76

2/159

صمیمیت بدنی

2/65

1

2/65

2/277

2/755

صمیمیت معنوی

442/92

1

442/92

7/79

2/222

صمیمیت زیباشناختی

125/91

1

125/91

2/44

2/252

صمیمیت اجتماعی ـ تفریحی

22/62

1

22/62

1/25

2/192

معنی داری

بر اساس جداول  6و  4بـین دانشـجویان زن متأهـل شـاغل و

 .)Fدانشــجویان زن متأهــل شــاغل و دانشــجویان زن متأهــل

دانشجویان زن متأهل غیر شـاغل از لحـاظ صـمیمیت عـاطفی

غیر شاغل از صمیمیت جنسی تقریباً یکسانی برخوردارند.

تفاوت معنی داری وجود دارد ( p =2/269و  ..)F =4/65بـه

بین دانشجویان زن متأهل شاغل و دانشجویان زن متأهـل غیـر

عبــارت دیگــر ،دانشــجویان زن متأهــل شــاغل نســبت بــه

شاغل از لحـاظ صـمیمیت بـدنی تفـاوت معنـی داری وجـود

دانشجویان زن متأهل غیر شـاغل از صـمیمیت عـاطفی پـایین

نــدارد ( p =2/755و  )F =2/277و دانشــجویان زن متأهــل

تــری برخوردارنــد .بــین دانشــجویان زن متأهــل شــاغل و

شاغل و دانشجویان زن متأهل غیر شـاغل از صـمیمیت بـدنی

دانشـــجویان زن متأهـــل غیـــر شـــاغل از لحـــاظ صـــمیمیت

تقریباً یکسانی برخوردارند .بین دانشجویان زن متأهـل شـاغل

روانشناختی تفاوت معنی داری مشاهده می شـود (p =2/525

و دانشجویان زن متأهل غیر شاغل از لحاظ صـمیمیت معنـوی

و  )F =2/262و می توان گفت دانشجویان زن متأهـل شـاغل

تفاوت معنـی داری مشـاهده مـی شـود ( p =2/222و =7/79

و دانشجویان زن متأهل غیر شـاغل از صـمیمیت روانشـناختی

 )Fو دانشــجویان زن متأهــل شــاغل و دانشــجویان زن متأهــل

تقریباً یکسانی برخوردارند.

غیر شاغل از صمیمیت معنوی پایین تری برخوردارند.

بین دانشجویان زن متأهل شاغل و دانشجویان زن متأهـل غیـر

بین دانشجویان زن متأهل شاغل و دانشجویان زن متأهـل غیـر

شاغل از لحاظ صمیمیت عقالنی تفاوت معنـی داری مشـاهده

شــاغل از لحــاظ صــمیمیت زیباشــناختی تفــاوت معنــی داری

می شود ( p =2/2221و  )F =12/46و دانشجویان زن متأهـل

مشاهده می شـود ( p =2/252و  )F =2/44و دانشـجویان زن

شاغل نسبت به دانشجویان زن متأهل غیر شـاغل از صـمیمیت

متأهل شاغل نسـبت بـه دانشـجویان زن متأهـل غیـر شـاغل از

عقالنی پایین تـری برخوردارنـد .بـین دانشـجویان زن متأهـل

صمیمیت زیباشناختی پایین تـری برخوردارنـد .همچنـین بـین

شاغل و دانشجویان زن متأهل غیر شـاغل از لحـاظ صـمیمیت

دانشــجویان زن متأهــل شــاغل و دانشــجویان زن متأهــل غیــر

جنسی تفاوت معنی داری وجود نـدارد ( p =2/159و =1/76

شاغل از لحاظ صمیمیت اجتمـاعی ـ تفریحـی تفـاوت معنـی
داری وجود نـدارد ( p =2/192و  .)F =1/25دانشـجویان زن
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متأهل شاغل و دانشجویان زن متأهل غیر شـاغل از صـمیمیت

اعم از زن و مرد موجب تقویت سازگاری فردی آنها شده

اجتماعی ـ تفریحی تقریباً یکسانی برخوردارند.

است .بر اساس یافته های پژوهش وجود نقشهای چندگانه

بحث

زنان شاغل بر عملکرد زناشویی و سازگاری آنها تاثیرگذار

نتایج تحقیق نشان داد که بین دانشجویان زن متأهل شاغل و

است .به عبارتی زنانی که توانایی تشخیص و ابراز هیجانهای

دانشجویان زن متأهل غیر شاغل از لحاظ رضایت زناشویی

خود و تشخیص هیجان های دیگران را دارند و نیز دارای

تفاوت معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر ،دانشجویان

خصوصیاتی چون خوش بینی ،شادکامی ،توانایی حل مسئله،

زن متأهل شاغل نسبت به دانشجویان زن متأهل غیر شاغل از

کنترل تکانه ،خودشکوفایی ،استقالل و همدلی هستند ،در

رضایت زناشویی باالتری برخوردارند .یافته های این

زندگی زناشویی خود از سازگاری بیشتری برخوردارند.

پژوهش با پژوهش های نصرتی ( ،)11شهرستانی (،)5

از سوی دیگر در تحقیق حاضـر مشـاهده شـد کـه بـین حیطـه

سیونیلی و همکاران ( ، )15میرگان و گوردما ( ،)19همخوانی

هــای صــمیمیت در زمینــه هــای عــاطفی ،عقالنــی ،معنــوی و

دارد .در تبیین این نتیجه می توان گفت که رضایت تجربه

زیباشناختی زنان شاغل از صمیمیت پایین تری نسبت به زنـان

شده توسط زن و مرد در ابعاد مختلف با هم همبستگی دارد.

غیر شاغل برخوردار بوده و تفاوت معنی داری مشـاهده شـد.

همچنین کیفیت زندگی این زوج ها به دلیل وضعیت مالی

این یافته با پژوهش های مهـدیزادگان و شـریفی رنـانی (،)52

نسبتاً خوب ناشی از دو درآمد ،برای زن و شوهر مطلوب

راستی و همکاران ( ،)52دغاغلـه و همکـاران ( ،)57هیتـون و

است .برای زن ،اشتغال ،تأمین کننده بسیاری از نیازهایش از

برات ( )55همخوانی دارد.

جمله مشغله کاری ،تنوع و چالش انگیزی و قدرت است

در تبیین این فرضیه می توان گفت بدلیل سطح استرس پـایین

که ممکن است نقش خانه داری با همه اهمیتش برآورده

تر و خستگی کمتـر زنـان غیـر شـاغل نسـبت بـه زنـان شـاغل

نکند .در دیدگاه مردان ،اشتغال زن به معنای ایفای نقش ها

موجب شده تا محیط امن و آرامی در منزل مهیـا شـده کـه در

و تعهدات غیر سنتی است .دراین ازدواجها مرد به دلیل این

نتیجه شرایط روحی و روانـی بهتـری بـرای زنـان غیـر شـاغل

که به تنهایی مسئولیت تأمین مالی خانواده را عهده دار نیست

بوجود آمده ،که موجبات صـمیمیت زناشـویی بیشـتر را مهیـا

کمتر احساس فشار روانی دارد .این شیوه زندگی بر کیفیت

نموده است .تعریـف رایـج از صـمیمیت ،سـطح نزدیکـی بـه

روابط زناشویی نیز اثر مثبت دارد زیرا در این ازدواج ها

همسر ،به اشتراک گذاشـتن ارزشهـا و عقایـد ،فعلیـت هـای

تعامل بیشتری بین زن و مرد در قدرت و تصمیم گیری

مشــترک ،شــناخت از همــدیگر ،روابــط جنســی و رفتارهــای

وجود دارد .تصمیم گیری های مشترک باعث احترام بیشتر

عاطفی مثل نوازش کردن است .فردی که صـمیمیت بیشـتری

زن و شوهر نسبت به یکدیگر شده و آن دو را با هم نزدیکتر

را تجربه می کند قادر است خود را بهتر در روابط نشـان دهـد

می کند .هر دوی آنها به دلیل این که رابطه ای منصفانه را

و نیازهای خود را به طور مـؤثرتر بـه همسـر خـود ابـراز کنـد

تجربه می کنند احساس ارزشمندی و شایستگی دارند (.)52

( .)59بـــرای ایجـــاد صـــمیمیت عـــاطفی بایـــد موانـــع و

از سوی دیگر در تحقیق حاضر مشاهده شد که دانشجویان

محدودیت های اندکی وجـود داشـته باشـد تـا احساسـات بـه

زن متأهل شاغل نسبت به دانشجویان زن متأهل غیر شاغل از

راحتی بتوانند در موقعیت یک رابطه بیان شـوند .بـرای ایجـاد

سازگاری فردی باالتری برخوردارند .این یافته با پژوهش

صمیمیت عقالنی احتـرام بـه دیـدگاه طـرف مقابـل ،توانـایی

های علیخانی ( ،)51ابراهیم نعمتی و همکاران ( ،)55فاطمه

نقــش پــذیری ،درک و همــدلی ضــروری اســت .در نتیجــه

علی پور ( ،)56حمیده جعفر یزدی و محمود گلزاری ()54

می توان بیان داشت که اگر شرایط برای ابراز انواع صمیمتهـا

همخوانی دارد .در تبیین این نتیجه می توان گفت که زنان

برای زوجین فراهم نباشد ،زوجین در ابـراز هـیچ یـک آنهـا

شاغل با توجه به ارتباطات بیشتر بین فردی با افراد مختلف

موفق نخواهند بـود .افـرادی کـه میـزان صـمیمیت بـاالتری را

312-91

Fundamentals of Mental Health, 19(3-Special Issue), May-Jun 2017

رضایتمندی ،سازگاری و رضایت زناشویی

احمدپور و خالدی

تجربـه مـی کننـد قادرنـد خـود را بـه شـیوه مطلـوب تــری در
روابط عرضه کنند و نیازهای خـود را بـه شـکل مـؤثرتری بـه
شریک و همسر خود ابراز کننـد .لـذا بـا توجـه بـه مطالعـات
موجود و نتایج این پژوهش به نظر میرسد دادن اطالعات و
ایجـاد مهـارت کـافی درخصـوص روابـط زناشـویی و
مشاورهی قبل از ازدواج ،جایگاه ویژهای در بهبود و ثبـات
زندگی زناشویی خواهد داشت.
نتیجهگیری
دانشجویان زن متأهل شاغل نسبت به دانشجویان زن متأهل
غیر شاغل از رضایت زناشویی و س ازگاری زناشویی باالتری
برخوردارند اگرچه بین حیطه های صمیمیت در زمینه های
عاطفی ،عقالنی ،معنوی و زیباشناختی زنان شاغل از
صمیمیت پایین تری نسبت به زنان غیر شاغل برخوردار
بودند.
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