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فرهنگي و  شادكامي و رضايت زناشويي در بين زنان شاغلي  رابطه
  دار شهر اراك خانه

  1دكتر مجتبي اميري مجد
  2فاطمه زري مقدم 

  :چكيده
اراك  شـهر  دار خانـه  و فرهنگي شادكامي و رضايت زناشويي در بين زنان شاغلي  اين پژوهش بررسي رابطه هدف از

از ميـان   .بـود شهر اراك  دار خانهزنان  اغل در آموزش و پرورش شهر اراك وآماري شامل كليه زنان شي  جامعه .بود
كه با زنان شاغل از نظر تعـداد   نفر 100 دار خانهسيستماتيك و از ميان زنان  گيري نمونهنفر به روش  100زنان شاغل 

نفـر و از   19زنان شـاغل   ي كه از نمونه همتا سازي شده بودند انتخاب شدندزندگي مشترك و تعداد فرزندان هاي  سال
ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه شادكامي  .نفر به دليل عدم همكاري از نمونه حذف شدند 27 دار خانهزنان ي  نمونه

آمار توصيفي شـامل ميـانگين و   هاي  با استفاده از روش ها داده .بودندآكسفورد و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ 
 نتـايج  .تحليـل شـدند   و آزمون خي دو تي آزمون ،تنباطي شامل آزمون همبستگي پيرسونانحراف استاندارد و آمار اس

بـين شـادكامي و رضـايت      -2رابطه وجـود دارد،   بين شادكامي و رضايت زناشويي در زنان شاغل  -1 :داد كه نشان
 ميـزان  -4، فـاوت نيسـت  مت و شـاغل  دار خانـه زنـان   شادكامي ميزان -3، وجود داردرابطه  دار خانهزناشويي در زنان 

   .نداشتتفاوتي  دار خانهو  زنان شاغل يرضايت زناشوي

  :كليديهاي  واژه
  بودن شاغل شادكامي، رضايت زناشويي، 

                                                 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر ،علوم انسانيي  ، دانشكدهشناسي روان، گروه شناسي رواناستاديار  -1

Email: amirimajd@yahoo.com 
 عمومي شناسي روانكارشناس ارشد  -2
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  مقدمه
چه چيزي بيشـتر   تواند بهتر زندگي كند و مي كه چگونه هباز به دنبال اين بودانسان از دير

تواند از زندگي در اين دنيا لذت  مي هاييكاربا چه سازو و كند مي موجبات رضايتش را فراهم
  .ببرد

شـادكامي محـور اساسـي    ي  مثبت نگـر مطالعـه   شناسي رواناخير با گسترش هاي  در سال
 سالمت جسماني، اهميت نقش شادي در بهداشت رواني، .اين حيطه بوده استهاي  پژوهش
هـاي   حـوزه اجتمـاعي موجـب افـزايش توجـه محققـان      هاي  و مشاركت وري بهره ،كارآمدي

نشـاط  ( ثر بـر شـادي شـده اسـت    ؤعلوم زيستي و علوم اجتماعي به عوامـل مـ  ي، شناس روان
  .)1386 دوست،
تمركـز   اضـطراب  و منفـي نظيـر افسـردگي   هاي  بيشتر بر هيجان ،قرن بيستم شناسي روان
هـدف مطالعـات روانشـناختي    . مثبتي نظيـر شـادي و بهزيسـتي   هاي  تا بر هيجان بود كرده

رواني را مورد بحث و گفتگو قـرار دهـد و درمـان آنهـا     هاي  ده است كه بيماريبيشتر آن بو
روانـي  هاي  تعريف سالمتي مترادف با فقدان بيماري به عبارتي ديگر، .هدف اصلي بوده است

به بعد در تعريـف سـالمتي   1980ي  كه از دهه در حالي عاليم بيمارگونه تلقي شده است، و
 منفـي هـاي   ي سالمت تنها به جنبهشناس روانمتون  .ده استو تحول بسياري پديد آم تغيير

كه در تعريـف سـازمان    طور همان ،شود نمي محدود ددر افرا آنها و رفع آثار منفي ها بيماري
كـه  سالم كسي است  كيد شده است و فردأمثبت آن تي  بهداشت جهاني به سالمت از جنبه

 ،2001،و همكـاران م بـو (برخوردار باشد رواني و اجتماعي از شرايط معيني ،به لحاظ زيستي
  .)1381به نقل از كرمي نوري،

ا يـ  احسـاس بهزيسـتي   ،بايسـت از آن برخـوردار باشـد    مـي  سالمويژگي مهم رواني كه فرد 
احساس مثبت و رضـامندي عمـومي    :شود مي گونه تعريف اين احساس اين  .شادكامي است

  .است...شغل و واده،خانهاي  از زندگي كه شامل خود و ديگران در حوزه
جا پيش رفت كه كاستا و مك تا آن 1980ثر بر شادماني در دههؤعوامل م موردپژوهش در 

گرايـي و   بـه بـرون   شادماني را عمدتاً شناس رواناين دو  .مدعي كشف ژن شادي شدندا كر
شخصـيتي نيـز تـا حـد زيـادي      هـاي   ثبات هيجاني مربوط ساختند و از آنجا كه اين ويژگي

ــد،مبنــاي ژ ــك؛(ادعــاي فــوق مطــرح شــد   نتيــك دارن ــه نقــل از ميــر شــاه   ،1990آيزن ب
  .)1381جعفري،
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 ،عاطفه مثبـت  :از كه عبارتند داردمعتقد است كه شادماني حداقل سه جزء  )1985( داينر
گرايـي و عاطفـه    بـرون  بـا عاطفه مثبـت   .عاطفه منفي و متغيرهايي مانند رضايت از زندگي

  .ط داردمنفي با روان رنجوري ارتبا
و  وارت .ثير زيـادي دارد أكي از عواملي است كه بر ميزان شادماني افـراد تـ  ي عزت نفس نيز

دانند و  مي عامل شاديترين  عزت نفس را اساسي )1384، به نقل از مرادي ،2001( ويلسون
اهميـت   .شادي اسـت هاي  پيش بيني كنندهترين  كي از مهمي كه عزت نفس اند گزارش كرده
نظـران و پژوهشـگران    ايجاد شادماني به حـدي اسـت كـه برخـي از صـاحب      عزت نفس در

 .داننـد  مـي  آن را جزء جـدايي ناپـذير شـادماني    )2001(از جمله آرگيل ،شادي شناسي روان
عـزت نفـس گـواهي بـر ايـن      هـاي   سنجش شادي و پرسشنامههاي  شباهت زياد پرسشنامه

  .مدعاست
عتقاد ا .ر زيادي بر ميزان شادماني داردبسيا ثيرأمذهبي ت اعتقاد معتقد است )2000(زماير

احسـاس پذيرفتـه شـدن و     ،فمنديده ،است كه حمايت اجتماعي اعتقاديمورد نظر مايرز 
  .آورد مي اميدواري را براي فرد به ارمغان

و مركـز   رواردهـا   با همكاري دانشگاه  )1384مرادي، زبه نقل ا ؛2001( تحقيقي كه هوپكه
روابـط اجتمـاعي مهـارت     افرادي كه از نظر نشان داد دينديانا انجام داوستي دانشگاه ابشر د

نسبت به افرادي كه از نظـر مـالي    توانند با مردم رابطه برقرار كنند مي بيشتري دارند و بهتر
  .ندتر شادمان ولي روابط اجتماعي مطلوبي ندارند،تر  غني

هاي  اما پژوهش ،وجود دارد معتقد است بين درآمد و شادماني ارتباط مثبت) 2001(آرگيل
 عنـي درآمـد تـا   ي  ،د كه اين ارتباط در بين اقشار كم درآمـد بيشـتر اسـت   نده مي وي نشان

ولي درآمد بـيش   ثير دارد،أسازد بر شادماني ت مي كه نيازهاي مادي افراد را برطرفاي  ازهاند 
  .دهد نمي از حد مورد نياز شادماني را افزايش

 برخي از تحقيقات از جمله مطالعـات علـي پـور    .يگر ارتباط دارندكدي سالمت و شادماني با
كند و تقويت دسـتگاه   مي دستگاه ايمني را تقويت ،بيانگر اين نكته است كه شادي) 1379(

ارتباط شـادماني بـا سـالمت را     نيز )1984(وينهوون .بخشد مي فرد را بهبود يسالمت ،ايمني
هـاي   توانـد بيمـاري   مي ني استرس زاست و استرسفقدان شادما كند كه اوالً مي چنين بيان
 ك بيمـاري سـخت بهتـر   يـ  فرد شادمان در صورت مواجهـه بـا   ثانياً .به وجود آوردخطرناكي 

زيـرا   ،مفيـد اسـت   شادماني بـراي رشـد روانـي فـرد الزم و     تواند از پس آن برآيد و ثالثاً مي
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 برخـي ديگـر از صـاحب    .دمقابله كن وانيكند كه با فشارهاي ر مي شادماني به شخص كمك
  .شرط اول شادماني است يمعتقدند كه وجود سالمت )2000(نظران از جمله مايرز
 كي از متغيرهاي مهمي اسـت كـه در ايـن پـژوهش بـه آن پرداختـه      ي رضايت زناشويي نيز

 از شـوهر  لـذت بخـش اسـت كـه زن و     واقع نگرشـي مثبـت و   رضايت زناشويي در. شود مي
ي  براي چرخـه  )1989( اولسون .)1376سليمانيان،( زناشويي دارندمختلف روابط هاي  جنبه

ر كـه ميـزان رضـايت زناشـويي د    اسـت   معتقد و كند مي مطرح زندگي خانوادگي مراحلي را
تحقيقـي   در )1385،به نقل ازسـرمدي ، 1983( شلزنيگر .اين مراحل متفاوت است هريك از

سه  رضامندي زناشويي پرداخته است، م وبادواهاي  كه به بازنگري اطالعات مربوط به ازدواج
  :دهد مي منحني چرخه زندگي ارائه

 ماه عسلي  دوره از تنزل خطي بعد 

 رويـداد ترين  مهم فرزندان است و خانه تهي از ،منحني شكل كه درآن دوره روند، 
 .افزايش استقالل است

  يك منحنيU هنگـام   تنـزل در  اول وهـاي   سـال  اوج دري  ك نقطهي شكل كه با
 .همـراه اسـت   خانواده رفتن فرزندان از منحني با نهايت صعود در فرزندان و تولد

عقيده دارد نارضايتي زن در موقع مدرسه رفتن فرزندان بـيش از   )1968(ميشل 
 ،رسـند  مـي  اما به محض اينكه فرزندان بـه سـن نوجـواني    هر زمان ديگري است
بـا توجـه بـه     .ادامـه دارد  بعد همچنـان هاي  ابد و تا دورهي رضايت زن افزايش مي

  :زير را آزمايش كنيمهاي  مباحث مطرح شده، در اين پژوهش قصد داريم فرضيه
  .بين شادكامي و رضايت زناشويي در زنان شاغل فرهنگي رابطه وجود دارد .1
  .رابطه وجود دارد دار خانهزنان  بين شادكامي و رضايت زناشويي در .2
  .متفاوت است دار هخانو  فرهنگي شادكامي زنان شاغل ميزان .3
  .متفاوت است دار خانهو  فرهنگي زنان شاغل رضايت زناشويي  ميزان .4

  روش تحقيق 

  گيري نمونهجامعه آماري، نمونه و روش 
كـه در  ) دار خانهشاغل فرهنگي و (ست از كليه زنان متأهل ا جامعه در اين پژوهش عبارت

 بودنفر  3000هل فرهنگي حدود تعداد زنان متأ .كردند مي در شهر اراك زندگي 1388سال 
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در ايـن جامعـه ويژگـي مشـترك      .نبود مشخص دار خانهولي تعداد افراد جامعه زنان متأهل 
  .بودو همچنين محل اقامت آنها شهر اراك  بودندزناني كه متأهل  :از عبارت بود

  نمونه مورد پژوهش 
زمان آموزش و پرورش در اين تحقيق براي انتخاب زنان شاغل فرهنگي، زنان شاغل در  سا

براي انتخاب حجم نمونه، با توجه بـه  . نفر بود 3000شهر اراك انتخاب شدند كه تعداد آنها 
مناسب براي اين نوع تحقيـق  ي  و حداقل تعداد نمونه استاينكه پژوهش از نوع همبستگي 

جـم  اطمينـان بيشـتر، ح   بـراي  با در نظر گرفتن افت نمونه وو ) 1379، دالور( استنفر  50
 دار خانـه سيستماتيك انتخاب شد و براي گـروه زنـان    گيري نمونهنفر و به روش  100نمونه 

زنـدگي مشـترك و   هـاي   كه با گروه شاغلين از نظر تعداد سـال  دار خانهزن متأهل  100نيز 
نفر به دليـل عـدم    19 از گروه شاغالن. انتخاب شدند فرزندان همتا سازي شده بودند دتعدا

نفــر  81بــه   از نمونــه خــارج شــدند و ل پرسشــنامه بــه صــورت نــاقص،همكــاري و تكميــ
نفر به  27 ها پس از جمع آوري پرسشنامه نيز دار خانهروه زنان افتند و همچنين در گي تقليل

نفـر   73خـارج شـدند و تعـداد آنهـا بـه       دار خانهدليل عدم تكميل پرسشنامه از نمونه زنان 
انجـام   دار خانـه نفر زن متأهل  73زن متأهل شاغل و نفر  81افت و كار مقايسه بين ي كاهش

  . شد

  ابزار پژوهش 
  : از به كار رفته در اين پژوهش عبارت بودندابزارهاي 

  . پرسشنامه شادكامي آكسفورد .1
  . پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ .2

  ي آكسفوردكامپرسشنامه شاد
هـاي   لك از سواي هر. ردداماده  29تهيه شده و  )1990( لو اين پرسشنامه توسط آرگيل و

 هبراين حـداكثر نمـر  ناب. ابدي نمره به آنها اختصاص مي 3تا  0كه از  گزينه دارد 4اين آزمون 
روايي و پايايي اين پرسشنامه در تحقيقـات متعـددي مـورد بررسـي قـرار      . است 87آزمون 

اده از روش پايايي اين پرسشنامه را بـا اسـتف   )1990(لو گرفته است، به عنوان مثال آرگيل و
. را به دست آوردند /.90و ضريب آلفاي بررسي كردندآزمودني  347آلفاي كرونباخ در مورد 

 را شـادي آكسـفورد  ي  اعتبـار و روايـي پرسشـنامه    )1386(همچنين علي پور و هريس آگاه
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علي پور . بود /.91آلفاي كرونباخ براي كل فهرست برابر با  كردند كه در اين بررسي بررسي 
متخصص  10شادكامي از ي  به منظور بررسي روايي صوري پرسشنامه نيز) 1379(باال  و نور

كه همگـي توانـايي پرسشـنامه آكسـفورد را      نظر خواهي كردند )پزشكن و روا شناس روان(
روايي عاملي اين پرسشـنامه از   همچنين براي سنجش. براي سنجش شادكامي تأييد كردند

درصد واريانس كل را تبيين كنـد و آلفـاي    57توانست كه  اده شدروش تحليل عوامل استف
  .به دست آمد 1 ي گانه به صورت جدول شماره ك از عوامل پنجي كرونباخ هر

  و نور باال روايي عاملي پرسشنامه شادكامي بر اساس آلفاي كرونباخ در تحقيق علي پور :1جدول 
  عزت نفس  كارآمدي  سالمتي  خلق مثبت  رضايت  زير مقياس

  /.58  /.68  /.81  /.84  /.89  آلفا

  شادكامي آكسفوردي  نامهشگذاري پرس نمره
هر عبارت بـه  هاي  است كه نمره گذاري گزينهاي  عبارت چهار گزينه 29اين آزمون شامل 

  : ترتيب عبارت است از
  3:د  2: ج 1: ب 0: الف

است كـه   87 تواند در اين مقياس كسب كند مي كه آزمودنياي  بدين ترتيب باالترين نمره
است كه مؤيد ناراضي بودن  0بيانگر باالترين حد شادكامي بوده و كمترين نمره اين مقياس 

  .است 42تا  40نمره بهنجار اين آزمون بين . آزمودني از زندگي و افسردگي فرد است

  پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ
زناشويي انريچ  ضايتر گيري رضايت زناشويي از پرسشنامه ازهاند در تحقيق حاضر به منظور

طراحي شده است كه به منظور ارزيـابي   )1989( اين پرسشنامه توسط اولسون. شداستفاده 
 سازي روابط زناشويي به كـار بارقدرت و پرهاي  زمينه بالقوه مشكل زا و شناساييهاي  زمينه
  . رود مي

ن تشـكيل  خرده آزمـو  12سوالي است كه از  125سوالي و  115اين آزمون داراي دو فرم 
 هـا  الت پرسشنامه موجب خسـتگي آزمـودني  افرم اصلي با توجه به زياد بودن سو. شده است

در . داردسوال  47فرم كوتاهي از اين پرسشنامه را تهيه كرد كه  )1376(سليمانيان  .شد مي
به روش ضريب آلفاي كرونباخ  زناشويي انريچ پايايي پرسشنامهفرم اصلي پرسشنامه رضايت 

از طريق محاسبه ضـريب   را پرسشنامه فرم كوتاه پايايي سليمانيان .شده استارش گز/.  92
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در پژوهش حاضر از فرم كوتـاه ايـن    .)1384فاتحي زاده،( گزارش كرد/.  90ي كرونباخ آلفا
   .شده استپرسشنامه استفاده 

در زمينـه روايـي و اعتبـار آزمـون      )1387 ،به نقل از پويـا مـنش  ( (Vadesbay)وادسباي
بازآزمـايي  انجام داده است، به طوري كه ميزان پايايي آزمون بـه روش  اي  قيقات گستردهتح

بـه  انجـام شـده   هاي  بررسي .گزارش نموده است  /.90قدرت تميز آن را و /. 94تا  /.65بين 
خوشبخت، پايدار، طالق گرفته و در حال طـالق، روايـي   هاي  بر روي زوج اين مقياس كمك

  .اند نمودهاين مقياس را تأييد 

    پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ نمره گذاري
در ) ك نگرش سنج از نوع ليكرت استي كه در اصل(اي  اين پرسشنامه به صورت پنج گزينه

محاسبه هاي  نمره. شود مي ك تا پنج امتياز دادهي نظر گرفته شده است كه به هر گزينه آن از
 10و انحـراف معيـار    50ميانگين برابر  ،آن كه در شوند مي تفسيرشده بر اساس جدول نرم 

  : اساس جدول نرم بر .باشد مي
  . رضايتي شديد همسران از روابط زناشويي استنشانگر نا 30كمتر از هاي  نمره
  . نشانگر عدم رضايت از روابط زناشويي همسران است 40تا  30بين هاي  نمره
  . ز روابط زناشويي همسران استنشانگر رضايت نسبي و متوسط ا 60تا 40بين هاي  نمره
  . نشانگر رضايت زياد همسران از روابط زناشويي است 70تا  60بين هاي  نمره
  . نشانگر رضايت فوق العاده از روابط زناشويي بين همسران است 70باالتر از هاي  نمره

   روش اجرا
آن  كه دراي  سهدر اين تحقيق، پس از انتخاب افراد نمونه در گروه شاغل و مراجعه به مدر

شـادكامي آكسـفورد، رضـايت    هـاي   ، پرسشـنامه ول به كار بودند، به تك تـك معلمـان  مشغ
زنـدگي مشـترك، ميـزان    هـاي   شـامل تعـداد سـال   (زناشويي انريچ و فرم اطالعـات فـردي   

ــدان، وضــعيت  ،تحصــيالت ــداد فرزن ــورد چگــونگي تك ) اقتصــادي تع ــل و در م ميــل تحوي
  .نها را جمع آوري نمودآ ، محققها پرسشنامه س از تكميلپ. توضيح داده شد ها پرسشنامه

ك از يـ  پس از آنكه افراد نمونه انتخاب و مشخص شـدند، بـه هـر    نيز دار خانهدر گروه زنان 
داده شـد و بعـد از توضـيحات كامـل در مـورد چگـونگي تكميـل آنهـا و          ها افراد پرسشنامه

به وسيله آنها تكميل و توسط  ها شنامه، پرسماندن اطالعاتاطمينان خاطر دادن از محرمانه 
  .تجزيه و تحليل شدند و سپسمحقق جمع آوري 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ...ي شادكامي و رضايت زناشويي در بين زنان شاغل فرهنگي و  رابطه/  16

  پژوهشهاي  يافته

  توصيفيهاي  افتهي )الف

  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي شادكامي و رضايت زناشويي در زنان شاغل فرهنگي :2جدول

  تعداد  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير
  81  390/12  80/44  شادكامي

  81  057/28  53/167  رضايت زناشويي
  

   دار خانهميانگين و انحراف استاندارد  متغيرهاي شادكامي و رضايت زناشويي در زنان  :3جدول
  تعداد  انحراف استاندارد  ميانگين  متغير

  73  363/13  08/40  شادكامي
  73  551/24  64/171  رضايت زناشويي

  

  استنباطيهاي افتهي )ب
  .وجود دارد امي و رضايت زناشويي در زنان شاغل  فرهنگي رابطهـ بين شادك1

  همبستگي رضايت زناشويي و شادكامي در زنان شاغل :4جدول 
  متغير

  شادكامي  رضايت زناشويي

  ضريب همبستگي پيرسون
  سطح معني داري

  حجم نمونه

596./  
5./  

81  
  

و رضايت زناشويي در كنيد بين شادكامي  مي مشاهده 4ي  شمارهطور كه در جدول  همان
ك متغير، متغير ديگر ي عني با افزايشي .زنان شاغل فرهنگي رابطه مثبت معناداري وجود دارد

بدين معني كه با افزايش شادكامي در زنان شاغل فرهنگي رضـايت  . كند مي نيز افزايش پيدا
  .كند مي نيز افزايش پيدا آنها زناشويي
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  .رابطه وجود دارد دار خانهنان ز بين شادكامي و رضايت زناشويي در -2

  دار خانهشادكامي و رضايت زناشويي در زنان  همبستگي : 5 جدول
  متغير

  شادكامي  رضايت زناشويي

  ضريب همبستگي پيرسون
  سطح معني داري

  حجم نمونه

511./  
5./  

73  
كنيد بين شادكامي و رضايت زناشويي در  مي مشاهده 5ي  شمارهطور كه در جدول  همان

ك متغيـر، متغيـر ديگـر نيـز     ي عني با افزايشي رابطه مثبت معناداري وجود دارد دار خانهزنان 
 رضـايت زناشـويي   دار خانهبدين معني كه با افزايش شادكامي در زنان . كند مي افزايش پيدا

  .كند مي نيز افزايش پيدا آنها

  .متفاوت است دار خانهزنان شاغل فرهنگي و  ميزان شادكامي -3

 )دار شاغل فرهنگي و خانه(مستقلهاي  براي گروه   tزمونآ: 6جدول 

 متغير  )t(تي درجه آزادي  تفاوت ميانگين ميانگين خطاي استاندارد داري سطح معني

شادكامي 347/0 152 720/0 075/2 729/0

 از نظر دار خانهكنيد زنان شاغل فرهنگي و  مي مشاهده 6ي  شمارهطور كه در جدول  ناهم
  .آنها از نظر شادكامي مثل هم هستند عنيي .دننداربا هم ت معناداري شادكامي تفاو

  .متفاوت است دار خانهرضايت زناشويي زنان شاغل فرهنگي و  ميزان -4

  )دار خانهشاغل فرهنگي و (مستقلهاي  گروه براي مقايسه tآزمون  : 7 جدول

 متغير  )t(تي درجه آزادي  تفاوت ميانگينميانگين خطاي استاندارد داري سطح معني

 رضايت زناشويي 963/0 152 -113/4 269/4 337/0

از  دار خانـه زنان شـاغل فرهنگـي و    كنيد  مي مشاهده 7ي  شمارهطور كه در جدول  ناهم
آنها از نظر رضايت زناشـويي مثـل   عني ي .دننداربا هم رضايت زناشويي تفاوت معناداري  نظر 

  .هم هستند
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  گيري نتيجهبحث و 
بـه  . نتايج به دست آمده خـواهيم پرداخـت  ي  گيري درباره به بحث و نتيجه قسمتدر اين 

دست آمده در ه سپس نتايج ب. شود هاي پژوهش مطرح مي اين منظور ابتدا هر يك از فرضيه
همچنين با ارائـه شـواهد پژوهشـي مربـوط بـه هـر فرضـيه داليـل         . شود مورد آنها ارائه مي

  .شود مي بررسياحتمالي تائيد يا رد هر فرضيه 
كامي و رضايت زناشويي در زنان شاغل فرهنگي رابطـه وجـود   بين شاد  نتايج نشان داد كه

ايـن  . منطبـق اسـت  ) 2001 جانسـون و آمـاتو،   ،واالنينگام(با نتايج تحقيقات افته ي اين .دارد
ازه نيـز ميـزان رضـايت از    انـد  بدين معني است كه هر چقدر شادكامي بيشتر باشد به همـان 

اين ممكن است به دليل اين باشد كـه  . اشويي در زنان شاغل فرهنگي بيشتر استزندگي زن
آنها در مورد مسائل زندگي هاي  خلق افراد باال رفته و ديدگاه ،با افزايش شادكامي در زندگي

همچنين در خلق باال رفتارهاي مثبت و منطقي بيشـتر  . گيرد مي به خودتري  مثبتي  جنبه
توانـد باعـث رضـامندي     مـي  و ايـن  ديگران را نيز بـه همـراه دارد  ثبت مهاي  است و واكنش
  .زناشويي گردد

 دار خانهزنان  بين شادكامي و رضايت زناشويي در«عنيي در اين پژوهش فرضيه شماره دوم 
، جانسون و واالنينگام( با نتايج تحقيقات افتهي اين. مورد تأييد  قرار گرفت» رابطه وجود دارد

اين بدين معني است كه هر چقـدر شـادكامي   . منطبق است) 2002، وناسچ ؛ 2001آماتو، 
. بيشتر است دار خانهازه نيز ميزان رضايت از زندگي زناشويي در زنان اند بيشتر باشد به همان

 اين ممكن است به دليل اين باشد كه با افزايش شـادكامي در زنـدگي، هيجانـات مثبـت در    
. ك پديده مثبت ارزيابي كننـد ي انشكالت را به عنوشود كه م مي زوجين بيشتر شده و باعث

 در اين صورت با ارتباط متقابل مناسب كه ريشه در هيجانات مثبـت دارد مشـكالت را حـل   
  .سندر مي كنند و به رضايت در زندگي مي

 دار خانـه زنان شـاغل فرهنگـي و    ميزان شادكامي«عني ي در اين پژوهش فرضيه شماره سه
) 2000 فـين چـام و بـيچ،    ،يبـراد (با نتـايج تحقيقـات   افته ي اين. دنشتأييد  »متفاوت است
 دار خانها ي ز نظر شادكامي مثل هم هستند و شاغلا دار خانهزنان شاغل و  عنيي .منطبق است

اين ممكن است به اين دليل باشد كـه بـه خـاطر    . تأثيري بر شادكامي آنها ندارد هيچبودن 
ان، شادكامي به صورت ارثي در وجود زن نهـاده شـده   بقاي نسل بشر و  غريزه مادري در زن

د امنيـت و آرامـش بـراي    شادكامي براي نگهداري از فرزند و حفظ نهاد خانواده و ايجا. است
  .ه ضروري استدااعضاي خانو
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 دار خانـه زنان شاغل فرهنگي و  ميزان رضايت زناشويي«عنيي چهارم در اين پژوهش فرضيه
فيـروز آبـادي و   ، حفـاظي طرقبـه  ( افتـه بـا نتـايج تحقيـق    ي ايـن . ييد نشـد أت »متفاوت است

كسـاني  ي هر دو رضايت زناشويي دار خانهزنان شاغل و  عنيي .منطبق است) 1385، شناس حق
شود درست نيست مي ور كه شغل باعث عدم رضايت زناشوييدارند و اين تص.  

حصيالت با شادكامي و قابل ذكر است كه بين ميزان ت قجانبي اين تحقيهاي  افتهي در مورد
بـا نتـايج    همسـو و  )1385( كـه بـا پـژوهش عطـاري    ديده نشـد  اي  رضايت زناشويي رابطه

زنـدگي  هـاي   بين تعداد سـال  .ستغير همسو )1385( بنائيان و )1385( تحقيقات رحيمي
 فـاتحي  كه با نتايج تحقيقـات مشاهده نشد اي  يي رابطهمشترك با شادكامي و رضايت زناشو

و  نـد وايمه و )1386( باغبـاني سـيچاني   ،)1385( عطـاري  ،)1385( رحيمي ،)1384( زاده
اي  رضـايت زناشـويي رابطـه   فرزندان با شادكامي و  دبين تعدا .ستغير همسو)2008(اويازيو

 عطـاري  و )1385( رحيمـي  ،)1386( كه بـا نتـايج تحقيقـات باغبـاني سـيچاني      ديده نشد
ادي بـا شـادكامي و رضـايت زناشـويي     همچنين بين وضعيت اقتصـ . ستغيرهمسو) 1385(

باغبـاني   و )1385( عطـاري  ،)2002( ارتباطي ديده نشد كه بـا نتـايج پژوهشـهاي اسـچون    
  . استهمخوان نا )1386( سيچاني

 علـوم انسـاني انجـام   ي  يي است كه در حيطـه ها پژوهش ،ها بدون شك دشوارترين پژوهش
انسان موجـودي  . عني انسان استي علت دشواري چنين تحقيقاتي موضوع پژوهش،. گيرد مي

 زاست كه هر چقدر هم انعطاف پذير باشد در هنگام مواجهه بـا ارزشـيابي توسـط ديگـران ا    
ابزارهاي پژوهش در علوم انساني ترين  رايجكي از ي از سوي ديگر. دهد مي خود مقاومت نشان

ر بـه احسـاس   منجـ  ها پرسشنامه است و با توجه به اينكه تكميل پرسشنامه توسط آزمودني
 احساس زخـم پـذيري   موجبشود و خود فاش سازي نيز  مي خود فاش سازي براي ديگران

 هـا  گردد، بنابراين ارائه اطالعات غير واقعي در هنگام تكميل پرسشنامه از سوي آزمودني مي
يي كـه از  هـا  كي از مشكالت اين پژوهش و ديگر پژوهشي به همين دليل. امري بديهي است

ي  كنند، عدم اطمينان كافي از اطالعاتي است كه آزمودنيها به واسطه مي فادهپرسشنامه است
فرعي در اين هاي  كي از داليل عدم تأييد فرضيهي و شايد اين اند تكميل پرسشنامه ارائه كرده

  .تحقيق باشد
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  منابع فارسي
مـروري بـر    .)1386( .غالمعليـان، فهيمـه  ؛ احمدي علون آبادي، سيد احمد ؛باغبان سيچاني، ايران .1

   .پژوهشي  مجموعه مقاالت هفته. كيفيت زناشويي و عوامل مؤثر بر آنهاي  ديدگاه
ـ    . )1385(.كاظميان، افسانه ؛پروين، ندا؛ بنائيان، شايسته .2 و رضـايت   يبررسـي ارتبـاط سـالمت روان

ي  ، دورهپرستاري و مامايي همـدان ي  علمي دانشكدهي  مجله. زناشويي زنان متأهل بروجني
  .2ي شماره ،همچهارد

بخشـي  مقايسـه اثر . )1387(.علـي  دالور، ؛مظاهري، محمـد علـي   ؛احدي، حسن ؛پويا منش، جعفر .3
گروهـي رو در رو و اينترنتـي در افـزايش    ي  اليس به دو روش مشاورهي  مداخالت مبتني بر نظريه

  .2ي  شماره، 6ي  دوره ،تحقيقات علوم رفتاريي  مجله .رضايت زناشويي
بررسي ارتباط بين اجزاء عشق ). 1385.(حسن ،حق شناس ؛فيروزآبادي، علي يترا؛ محفاظي طرقبه،  .4

  .5ي شماره ،شانزدهمي  ، دورهدانشگاه علوم پزشكي مازندراني  مجلهزوجي، مندي  و رضايت
  .ويرايش: تهران .و علوم تربيتي شناسي روانروش تحقيق در  .)1379(.دالور، علي .5

مهم در بهبود روابط جنسي  بررسي فاكتورهاي. )1385(.درت الهشمس خرم آبادي، قرحيمي، مينا؛  .6
مركز : تهران. سراسري خانواده و سالمت جنسيي  خالصه مقاالت سومين كنگره .همسران
  .هنري -فرهنگيهاي  آفرينش

پايـان   .و رضـايت زناشـويي   NEO-Rبين پنج عامل شخصيت ي  رابطه .)1385(.سرمدي، افسانه .7
  .اراك واحد شناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالميكاري  چاپ نشدهي  نامه

چاپ ي  پايان نامه .تفكرات غير منطقي بر نارضايتي زناشويي تاثير بررسي .)1376(.سليمانيان، علي .8
  .تهران كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلمي  نشده

ال سـ  .درمـاني  روانهـاي   فصلنامه تازه .زناشوييمندي  رضايت .)1378(.صالحي فدردي، جواد .9
  .14و13هاي  چهارم، شماره

روايـي فهرسـت شـادكامي آكسـفورد در      اعتبـار و . )1386(.آگـاه هـريس، مژگـان   ؛ علي پور، احمد .10
   .12ي ، شمارهفصلنامه روانشناسان ايراني .ها ايراني

ي  پايـايي و روايـي پرسشـنامه    بررسـي مقـدماتي   . )1378(.نور بـاال، احمـد علـي    احمد؛ علي پور، .11
  .2و1، شماره يشه و رفتاراند ي مجله. در دانشجويان دانشگاه تهرانشادكامي آكسفورد 

ي  بررسـي رابطـه   .)1385(.مهرابي زاده هنرمنـد، مهنـاز   عباس؛امان اللهي فرد،   ؛وسفعليي عطاري، .12
دولتـي  هاي  شخصيتي و عوامل فردي و خانوادگي با رضايت زناشويي در كاركنان ادارههاي  ويژگي

  .6، شماره ي و علوم تربيتيشناس رواني  مجله .شهر اهواز
و ميــزان  ي بررســي رابطــه الگوهــاي ارتبــاط .)1384(.احمــدي، ســيد احمــد ؛فــاتحي زاده، مــريم .13

سـال اول،   .فصلنامه خانواده پژوهـي  .زناشويي زوجين شاغل در دانشگاه اصـفهان مندي  رضايت
  .2ي شماره
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ي  مطالعـه  .)1381(.اسـماعيل زدانـي،  ي محمـد؛ محمدي فـرد،   آذرخش؛ مكرمي، رضا؛كرمي نوري،  .14
و  شناسي رواني  مجله .تهران دانشگاهبر احساس شادي و بهزيستي در دانشجويان  عوامل مؤثر

  .1، سال سي و دوم،  شماره علوم تربيتي
هـاي   تازه .شادماني و شخصـيت . )1384(.عابدي، محمد رضا سيد ابراهيم؛جعفري،  مريم؛مرادي،  .15

  .2ي  ، شماره7سال  .علوم شناختي
و عوامـل   شـادماني  .)1381(.دريكوندي، هـدايت اهللا محمد رضا؛  عابدي، ؛مير شاه جعفري، ابراهيم .16

  .3، شماره 4سال  .ماهنامه علوم شناختي .مؤثر بر آن
ــت،   .17 ــاط دوس ــاهر؛  نش ــد ط ــي، حمي ــينعلي؛ مهراب ــري، حس ــرداد؛كالنت ــگ،  مه ــين؛ پاالهن حس

 .مسـران كاركنـان شـركت فـوالد مباركـه     ه تعيين عوامل مؤثر بر شادكامي .)1386(.سلطاني،ايرج
  .11ي  ، شمارهفصلنامه خانواده پژوهي
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