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بهتوجهباشاغلتکزوجینباشاغلدوهرزوجینزناشوییرضایتمقایسه

آنانعمومیسالمت

١يخسرومعصومه

2اعظمیسعید

3فری الهی عل

4یدکاننایم

چکیده
زناناشتغال. باشیممیزناناشتغالروندافزایششاهداقتصادي،واجتماعیشرایطتغییردلیلبهامروزه
تأثیرتحتراآنانزندگیهايجنبهسایروفرزندانتربیتنحوهیکدیگر،بازوجینروابطکیفیتمتأهل

توجهباشاغلتکزوجینباشاغلدوهرزوجینزناشوییرضایتمقایسهبهاساساینبر. دهدمیقرار
.شدپرداختهآنانعمومیسالمتمیزانبه

40وشاغلدوهرزوج40گروه،دورويبرهکاسترویداديپسنوعازايمقایسهپژوهش،روش
شهرساکنهايزوجبینازتصادفیايخوشهصورتبهکه،)دارخانهزنانداراي(شاغلتکزوج

شانمشتركزندگیازسال2حداقلشده،انتخابهايزوجتمامی. شداجرابودند،شدهانتخابدامغان
پرسشنامهواینریچزناشوییرضایتپرسشنامهازهادادهوريآجمعبراي. بودندفرزنددارايوگذشتمی

آزمونوراههدوکوواریانستحلیلآزمونطریقازهاداده. شداستفاده) -28GHQ(عمومیسالمت
.گرفتقرارتحلیلوتجزیهمورد) ANCOVA(راههیککوواریانستحلیل

زوجیندر). P>001/0(داشتزناشوییضایتربرمعنادارياثرهمراهمتغیرعنوانبهعمومیسالمت
زنانبهنسبتشاغلزنانعالوههببودشانهمسرانازتربیشزنانزناشوییرضایتمیزانشاغلدوهر

زناشوییرضایتمیزانبینشاغلتکزوجیندر. بودندبرخوردارتريبیشزناشوییرضایتازدارخانه

.سمناندانشگاهاستادیار-1
:E-mail.طباطبائیعالمهدانشگاهبالینیروانشناسیارشدکارشناسیدانشجوي2- Sa.azamy@gmail.com
.سمناندانشگاهبالینی،روانشناسیکارشناس-3
.ساريواحداسالمیآزاددانشگاهبالینیروانشناسیارشدکارشناسیدانشجوي-4

»زن و مطالعات خانواده« 
1389تابستانـ8شماره ـدومسال 
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مردانازتربیشدارخانههمسردارايمردانزناشوییرضایت.نشدافتیتفاوتیهمسرانشانومردان
. بودشاغلهمسرداراي

زناناشتغالوباشدمیدخیلزناشوییرضایتمیزاندرمتعدديعواملکهگفتتوانمیکلیطوربه
ایشافزرازناشوییرضایتتواندمیطرفین،سويازشرایطبرخیرعایتکهباشدمیموارداینازیکی
.دهد

دارخانهزنانشاغل،زنانشاغل،تکزوجینشاغل،دوهرزوجینزناشویی،رضایت:کلیديواژگان

مقدمه
استاتزر(باشدمیمؤثرويبهزیستیمیزانوفردزندگیبرکهاسترویدادهاییترینمهمازیکیازدواج،

وشخصیتتکاملجهتدرنسبی،استقاللحفظضمنطرفینآنطریقازکه)2006فري،و
معموال). 1386یوسفی،وبشارتپور،نورانی(کنندمیتالشیکدیگرهايقابلیتواستعدادهاشکوفایی

روابطتواندمیهمسرسويازمقبولرفتارهايبروزدیگر،عبارتبهیاوهمسررفتاروهاسلیقهپذیرش
گراندن،رزن(کندایجادزوجینبیندرتفاهمريبرقرابرايرازمینهودهدشکلراايطرفهدومناسب

حاصلزمانیتنهازوجین،بینروابطکیفیتازشاخصیعنوانبهزناشوییرضایت).2004هتی،ومایر
تطابقوسازگاريانتظارش،موردوضعیتباخویشزناشوییرابطهدرفردفعلیوضعیتبینکهشودمی

زناشوییسازگاريدیگرعبارتبه). 2011نیازي،وزادهخانحسینزانقلبهوینچ(باشدداشتهوجود
داشتهدیگرهمازرضایتوخوشبختیاحساسمواقعتربیشدرشوهروزنآندرکهاستوضعیتی

). 2006مالکارن،وتیلورفریمن،گوچی،تانی(باشند
–اجتماعیفشارهايباهمراهوفتهیاتغییرخانوادهنظاممتعدديدالیلبهمدرن،جوامعدرامروزه

شاغلزنانتعدادو) 2004موئر،وراترا(استکردهگیريچشمتغییرزنان،انتظارموردنقشاقتصادي،
خانوادگی رایجی ي، به الگوکردهپیداافزایشروزبهروز،زوجین هر دو شاغلدیگرعبارتبهمتأهل

درسالدرصد38ازکاريمحیطدرزنانمشارکتسهمکهطوريبه). 2002هادوك، (تبدیل شده است 
مشارکتنیزایراندر). 1388ابوطالبی،وروحانی(استیافتهافزایش1996سالدردرصد41به1970
قاجاریه،دورهاواخردرکهطوريبهگرددمیبرمشروطیتانقالبازبعدبهکاريهايمحیطدرزنان

زناناصلیانگیزهابتدادر). 1386زاده،قربانوگرسی(استبودهکارگرنمردااندازهبهزناندستمزد
اشتغالفوقمواردبرعالوهامروزهولیبوده،خانوادهاقتصاديوضعیتبهکمکومالیمسائلکاربراي
تبدیلاجتماعیوفرديهايموفقیتواستقاللکسبنفس،عزتافزایشبرايمنبعیبهزنانبراي
.)1388ابوطالبی،وروحانیازنقلبه2000پارك،جوهی(تاسشده
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29...باشاغلهردوزوجینزناشوییرضایتمقایسه

منفیومثبتاثراتتواندمیبالقوهکهاستمهمیبسیارعواملجززناشویی،زندگیدراقتصاديمسأله
راسهمباالترینمالیاسترسمختلف،مطالعاتازحاصلنتایجطبق.بگذارد1زناشوییخشنوديرويبر
دارند،نزاعهمبامالیمسائلسربردائماکههاییزوجکهطوريبهداردزناشوییهاينارضایتیدر

اینبراعتقادطرفیکاز). 2008وامپلر،وداکین(پندارندمیخوردهشکستراشانزناشوییرابطه
دیگرطرفازوبرخوردارندنیزباالتريزناشوییرضایتسطحباال،درآمددارايزوجینکهاست

). 2،2009روزتیوبکچتی(داردزناشوییخشنوديرويبرکمیتاثیرپول،کهشدهشخصم
میزانبررسیبهبسیاريمطالعاتیافت،افزایشکاريهايمحیطدرزنانمشارکتمیزانکهزمانیاز

بومن و مورفی، -پریس(استپرداختهآنانزناشوییرضایترويبرموضوعاینمنفیومثبتاثرات
. )2005به نقل از جین کینگ، 1982؛ میتر و آگرونو، 1996؛ نورل و نورل، 1992؛ کمپل و اسنو، 1980
شدنشاغلباطرفیکازباشد،میبررسیقابلبعددواززناشوییرضایتبرآنتأثیروزناناشتغال

شدندورخانواده،دياقتصاومالیوضعیتثباتبهمنجرویابدمیافزایشخانوادهدرآمدمیزانزنان
افزایشنیزوزناشتغالدیگر،طرفاز). 2001بوئر،ديوراجرز(شودمیمالیهاياسترسازآنان

انزجاربهمنجراوقاتبرخیکهطوريبهشود،میزوجینروابطدرهانقشتغییرباعثوي،درآمدمیزان
روابطشاندرهانقشتغییربرايهمسرششتالازشوهرانزجارنوعیبهوخودهمسراشتغالازشوهر

تأثیرآنزناشوییرضایتوبهزیستیمیزانبرنتیجهدرو) 3،2007جودگوجودگبارتلی،(شودمی
.گذاردمیمنفی
دوهرزوجیندرزناشوییرضایتمیزان) 2003(لووتسانگوسومرهاروي،دانکن،هايپژوهشطبق

-بیشمسؤولیتمردانشاغل،دوهرزوجیندرمعموال. باشدمیرتبیششاغلتکزوجینازشاغل
تقسیمنیزومساويروابطبرقراريباآنانبینزناشوییرضایتمیزانودارندعهدهبهخانهدرراتري

نشانهاپژوهشازبرخیدیگرطرفازاما). 2001بوئر،ديوراجرز(ابدیمیافزایشخانه،مسؤولیت
مبهموترکمشاديوتربیشتعارضبهمنجرزوج،دوهرشدنشاغلباخانوادهساختارکهدهندمی

) 2007(موپلوسزیسیوالگرانچنینهم،)1386سلیمانیان،ونظري(شودمیجنسیتینقششدن
ختصاصا...) وفرزندانتربیتشوهر،(خودخانوادهبهويکهرازمانیمیزانزن،شدنشاغلبامعتقدند

ازمراقبتوتربیتخصوصدرفرديدرونوفرديبینمشکالترواینازابدیمیکاهشدهد،می
راطالقنرخحتیو) 1993گاتمن،،2002هالفورد،(ابدیمیافزایشآنانبین... وخانهدرکارفرزندان،

پرکاريهايمحیطدرزنانحضورکهمعتقدندمتخصصانازبرخی. دهدمیافزایشآنانبیندر
،)1996هال،(گذاردمیآنانروانیبهزیستیوعمومیسالمترويبرمنفیتأثیرزا،تنشواسترس

افسردگی،دچارمثال(کاملبهزیستیوسالمتیعدمدلیلیهربهزوجینازیکهروقتیعالوهبه

1- marital happiness
2 - Becchetti& Rossetti
3- Bartley, Judge & Judge
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فردوي،تحملآستانهکاهشیزنوهیجانیمناسبتنظیموکنترلعدمدلیلبهشوند،...) واضطراب
بیندرگیريوتنشبروزوتعارضاتمیزانافزایشبهمنجرامرهمینوشوندمیپذیرتحریکبسیار

وبادر؛2010همکاران،ودیویس(دهدمیکاهشراآنانزناشوییرضایتنهایتدروگرددمیزوجین
چه در زنان مربوط به زوجین هر دو شاغل، چه در مردان و کهشدهمشخصعالوهبه). 2009کارمک،

به نقل 1982میتر و آگرونو، (با سطوح پایین رضایت زناشویی مرتبط می باشد 1سطوح باالي تعارض نقش
).2005از جین کینگ، 

تنهانهدیگر،طرفازتکنولوژيوعلمپیشرفتوطرفیکازاجتماعیواقتصاديمسائلحقیقتدر
نسبتعالئقوهانگرشاجتماعی،تعامالتخانوادگی،روابطزندگی،شیوهلحاظازراایرانیهايخانواده

ازخارجزنانفعالیتکهطوريبهاست،شدهموجبنیزرازناناشتغالبلکهداده،تغییراجتماعیاموربه
دررائلیمسا،یافتهاهمیتتدریجاشهريجوامعدرویژهبهگذشتهدههچندطیدرخانوادهچهارچوب

نتایجبارهنیادرمتعدديهايپژوهشواستکردهایجادزناشوییزندگیازمنديرضایتزمینه
اقتصاديوضعیتزنان،شدنشاغلباکهاستاینبراعتقادطرفیکاز. دهندیمنشانمتناقضی

برخیدیگرطرفازابد،یمیافزایشزوجینزناشوییرضایتمیزاندرنتیجهوشودمیبهترخانواده
صرفخودخانوادهبرايآنانکهشودمیزمانیمدتکاهشباعثتنهانهزناناشتغالکهمعتقدند

میزاننتیجهدرشود،میآنانزناشوییروابطدرنقشیآمیختگیدرهموتعارضبهمنجربلکهکندمی
.دهدمیکاهش)شوهرانبرايحداقل(زوجیندررازناشوییرضایت

هردوزوجیندرمردانوزنانبینزناشوییرضایتمیزانمقایسهحاضرپژوهشاصلیهدفروایناز
شرحبهپژوهشیفرضیهسهاساساینبرکهباشدمی)دارخانهزنانداراي(شاغلتکزوجینوشاغل

:شودمیمطرحزیر
همراهمتغیرعنوانبهعمومیالمتسگرفتننظردربازنانومردانزناشوییرضایتمیزانبین-1

.داردوجودتفاوت
سالمتگرفتننظردرباشاغلتکزوجینوشاغلدوهرزوجینزناشوییرضایتمیزانبین-2

.داردوجودتفاوتهمراهمتغیرعنوانبهعمومی
اشتغالوجنسیتازتابعیهمراه،متغیرعنوانبهعمومیسالمتگرفتننظردربازناشوییرضایت-3

.باشدمیزوجین

پژوهشروش
هردوزوج،گروهدوشاملپژوهشموردنمونه. استرویداديپسنوعازايمقایسهپژوهش،اینروش
ايخوشهگیرينمونهباروشکه) زوج40گروههر(باشدمی) دارخانهزنانداراي(شاغلتکوشاغل

طوربهمنطقه3دامغانمنطقه7بینازابتدادر. اندشدهانتخابدامغانشهرهايزوجبینازتصادفی

1- role conflict
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بهومراجعهشدهانتخابمناطقدرموجودمنازلدرببهتصادفیطوربهسپسوشدندانتخابتصادفی
اجمالی،توضیحیکضمن) مشترکشانزندگیازسال2حداقلگذشت(الزمشرایطدارندگان

نمونه،گروهاعضايانتخاببرايالزمشرایطدیگراز. شدفتهگرتحویلبعدروزوشددادههاپرسشنامه
. بودشاغلتکگروهدرزنبودندارخانهنیزوشاغل،دوهرزوجینگروهدرشوهروزنبودنشاغل

راههیککوواریانستحلیلآزمونوراههدوکوواریانستحلیلهايآزمونازهادادهآوريجمعازبعد
)ANCOVA (شداستفادههادادهلیلتحبراي.

پژوهشابزار
ازطرفین،ازیکهررضایتمیزانرازناشوییرضایت: 1انریچزناشوییرضایتپرسشنامه

میزانبررسیمنظوربه).2004اوسوالد،وفووربلنچ(اندکردهتعریفگریهمدباشانروابطکلیکیفیت
1989سالدرفرینروالسون. شداستفادهریچانزناشوییرضایتسنجشپرسشنامهاززناشوییرضایت

راپرسشنامهاینزناشویی،رابطهپرباروقوتعواملشناسایییازامشکلبالقوههايزمینهارزیابیبراي
کی) 1386احدي،ازنقلبه(سلیمانیانتوسطکهباشدمیسوال115دارايپرسشنامهاین. اندکردهتهیه
کامالتا) 5(موافقمکامالازگزینهپنجگویههرمقابلدر. استشدهتهیهآنازسؤالی47کوتاهفرم

کردهگزارش% 86راپرسشنامهاینپایایی) 1382(فرقانی.داردقرارلیکرتمقیاساساسبر) 1(مخالفم
.استکردهگزارش% 91راآنآلفايضریب) 1386(احديعالوهبهاست

سالمتی عبارت است از رفاه کامل جسمی، روحی، اجتماعی :)GHQ(عمومیسالمتپرسشنامه
هیلروگلدبرگتوسط-28GHQپرسشنامه1979سالدر. و معنوي و نه فقط نداشتن بیماري و معلولیت

نسبتوکندمیشناساییراهفتهدوازکمترمدتطولباهاییناراحتیپرسشنامهاین. استشدهتهیه
هاينامبهفرعیمقیاس4دارايوباشدمیحساسروانی،خفیفتالالتاخوزودگذرهايبیماريبه

گذارينمرهدر. استافسردگیعالئم،اجتماعیکارکرد،خواباختاللواضطرابیعالئمجسمی،عالئم
وباشدمی84تاصفربینآزمودنیهرنمراتدامنهواستشدهاستفادهايگزینه4لیکرتسیستماز

برايشدهمحاسبهکرونباخآلفاي. استعمومیسالمتدرشدیدتراختاللينشانهالتر،بانمراتکسب
).1386مقدم،فتحیوصدريجعفري،(باشدمی91/0پرسشنامهاین

پژوهشهايیافته
شاغلتکزوج40و) زن33-مرد37(سنیمیانگینباشاغلدوهرزوج40گروه،دوپژوهشایندر
2حداقلوبودهفرزنددارايکهداشتندشرکتنفر160مجموعدر،)زن29-مرد32(سنیمیانگینبا

.گذشتمیمشترکشانزندگیازسال

1-Enrich
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باشاغلدوهرزوجینزناشوییرضایتمقایسهبرايراههدوکواریانستحلیل-1جدول
عمومیسالمتهمراهمتغیرباجنسیتحسببرشاغلتک

تغییرمنابع
شاخص

مجموع
میانگینتغییراتدامنهمجذورات

Fمجذورات
سطح

معناداري
805/263691805/26369805/350001/0عمومیسالمت

435/12941435/129475/1187/0جنسیت
944/2491944/249339/0561/0زوجیننوع
978/107611978/10761613/140001/0زوجیننوعوجنسیت

55/140524156482/736خطا
4357772160مجموع

کلیحالتدرمردانوزنانزناشوییرضایتمیزانبینشود،میمشاهده) 1(جدولدرکهگونههمان
)047/0F=،05/0P> (شاغلتکوشاغلدوهرزوجینزناشوییرضایتمیزانبیننیزو)160/0F=،

05/0P> (نوعباجنسیتمتغیردوبینتعاملدرافرادزناشوییرضایتاتنه. نداردوجودمعناداريتفاوت
معنادارتفاوتهمراهمتغیرعنوانبهعمومیسالمتگرفتننظردربا) شاغلتک/ شاغلدوهر(زوجین

میزانرويبرمتغیردواینتعاملتأثیرنحوهشدنروشنمنظوربه). >089/12F=،001/0P(دارد
ارائه)412ص،2005(فیلدانديکتابدرکهسادهاثراتتحلیلشیوهطبقبرزوجین،زناشوییرضایت

) 6(تا) 2(جداولدرآننتایجکهشداستفاده) ANCOVA(راههیکواریانسکوتحلیلآزمونازشده،
.دیگردارائه

برحسبزناشوییرضایتبرايراههیککوواریانستحلیلتوصیفیهايشاخص-2جدول
عمومیسالمتهمراهمتغیرباجنسیتوتزوجینوع

تعداداستاندارانحرافمیانگینوضعیت
4250/1525627/2440شاغلمردشاغلهردوزوجینزناشوییرضایت

95/1694192/3040شاغلزن
825/1702835/3140شاغلمردشاغلتکزوجینزناشوییرضایت

35/1551039/3340دارخانهزن
95/1694192/3040شاغلزنانزناشوییترضای

35/1551039/3340دارخانه
425/1525627/2440دارخانهزندارايمردانزناشوییرضایت

825/1702835/3140شاغلزنداراي
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شاغلدوهرزوجینبینزناشوییرضایتمقایسهبرايراههیککوواریانستحلیل-3جدول
عمومیسالمتهمراهمتغیربا

معناداريسطحFمیانگینمجذورآزاديدرجهمجذوراتمجموعتغییرمنابع
466/60251466/6025657/8004/0عمومیسالمت

423/82031423/8203786/11001/0جنسیت
209/5359211003/696خطا

214427380مجموع

آنگربیانوباشدمیشاغلدوهرزوجینبیندرشوییزنارضایتمیزانمقایسهبهمربوط) 3(جدول
) همراهمتغیرعنوانبهعمومیسالمتگرفتننظردربا(شاغلزناندرزناشوییرضایتمیزانکهاست

در). >786/11F=،01/0P(باشدمیشاغلدوهرزوجیندرخودهمسرانازتربیشمعناداريطوربه
مردانزناشوییرضایتمیزان،)دارخانهزن(شاغلتکزوجینبیندر) 4(جدولبهتوجهبادیگر،طرف

شودنمیمشاهدهمعناداريتفاوت) همراهمتغیرعنوانبهعمومیسالمتگرفتننظردربا(زنانو
)05/0>P.(

باشاغلتکزوجینبینزناشوییرضایتمقایسهبرايراههیککوواریانستحلیل-4جدول
عمومیالمتسهمراهمتغیر

معناداريسطحFمیانگینمجذورآزاديدرجهمجذوراتمجموعتغییرمنابع
814/241111814/2411169/320001/0عمومیسالمت

735/14331735/1433944/1167/0جنسیت
061/5679577598/737خطا

221349980مجموع

دوهرزوجینگروهدودارخانهوشاغلزناندرزناشوییرضایتمقایسهبهمربوطنتایج) 5(جدول
نظردربا(دارخانهزنانزناشوییرضایتمیزانآنبهتوجهباکهدهدمیارائهراشاغلتکوشاغل
). >114/8F=،01/0P(باشدمیتربیشمعناداريشکلبه) همراهمتغیرعنوانبهعمومیسالمتگرفتن

نظردربا(دارخانههمسردارايمردانزناشوییرضایتمیزان) 6(جدولبهتوجهبامقابلطرفدر
باشدمیبیشترشاغلهمسردارايمردانبهنسبت)همراهمتغیرعنوانبهعمومیسالمتگرفتن

)285/5F=،05/0P<.(
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وشاغلزنانبینزناشوییرضایتمقایسهبرايراههیککوواریانستحلیل-5جدول
عمومیسالمتهمراهتغیرمبادارخانه

معناداريسطحFمیانگینمجذورآزاديدرجهمجذوراتمجموعتغییرمنابع
897/144041897/14404217/170001/0عمومیسالمت

771/67881771/6788114/8006/0زوجیننوع
103/6442277651/836خطا

219949280مجموع

دارايمردانزناشوییرضایتمقایسهبراياههریککوواریانستحلیل-6جدول
عمومیسالمتهمراهمتغیرباشاغلودارخانهزنان

معناداريسطحFمیانگینمجذورآزاديدرجهمجذوراتمجموعتغییرمنابع
994/121951994/12195971/180001/0عمومیسالمت

782/33971782/3397285/5024/0زوجیننوع
556/4950177877/642خطا

215828080مجموع

گیرينتیجهوبحث
-میعالیهتحصیالتادامهبهکهزنانیتعدادافزایشدلیلبهحاضرعصردرشدگفتهکهطورهمان

مخارجتامینبرايآناندرآمدبهخانوادهتربیشاتکاچنینهموآنانکاريحیطهگسترشنیزوپردازند،
زناشوییرضایتمقایسهبهرازیاديمتخصصانتوجه،)2000موزورکویچ،(کارمحیطدنبورقابتیو

.استکردهجلبباشند،میدارخانهوبودهپایبندسنتیشیوهبهکهزنانیبرابردرزنانازگروهاین
تکوشاغلدوهرزوجیننیزومردان،وزنانزناشوییرضایتبینکهدهدمینشانپژوهشنتایج

نتایجبایافتهاین. نداردوجودتفاوتیهمراه،متغیرعنوانبهآنانعمومیسالمتمیزانبهتوجهباشاغل
درنیز) 2001(اسمیتوهاتسکاگلین،هوستون،اما. باشدنمیسوهم) 2003(همکارانودانکن

کهشدمشخصعالوهبه. نکردندگزارشمردانوزنانزناشوییرضایتبینراتفاوتیخودپژوهش
) شاغلتک/ شاغلدوهر(زوجیننوعباجنسیتمتغیردوبینتعاملدرافرادزناشوییرضایتمیزان
زوجیندرشد،مشخصگرفتصورتتعاملاینشدنترروشنجهتکهبررسیدر. داردمعنادارتفاوت

میزانشد،معلومعالوهبه. دباشمیخودهمسرانازتربیشزنانزناشوییرضایتمیزانشاغلدوهر
قبلیمطالعاتنتایجازبرخیبایافتهاین. باشدمیدارخانهزنانازتربیششاغلزنانزناشوییرضایت

ونظري؛2003وهمکاران،دانکن؛2008وامپلروداکین؛2001بوئر،ديوراجرز(باشدمیسوهم
بهبودبهتوانندمیآنطریقازوکنندمیپیدادستمالیاستقاللبهاشتغالبازنان). 1386سلیمانیان،

زناشوییرابطهدرویافتهافزایشآناننفسعزترواینازکنند،کمکخانوادهاقتصاديوضعیت
.شودمیآنانزناشوییرضایتافزایشبهمنجرکهکنندمیکارآییوسودمندياحساسخویش
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بهنسبتدارخانهزندارايمردانزناشوییرضایتمیزانودنبتربیشپژوهش،ایننتایجدیگراز
بانتیجهاین. باشدمیهمراهمتغیرعنوانبهعمومیسالمتگرفتندرنظرباشاغلزندارايمردان
والگران؛2007همکاران،وبارتلی؛2009روزتی،وبکچتی(جملهازپیشینهايپژوهشازبرخی
مردانزناشوییرضایتمیزانبینکهشدمشخصعالوههب.باشدمیوسهم)2007موپلوس،زیسی
بهعمومیسالمتگرفتننظردربا) دارخانهزنانداراي(شاغلتکزوجیندرهمسرانشانبهنسبت
آنانزنان،بودندارخانهعلتبهشاغلتکزوجیندر. نداردوجودمعناداريتفاوتهمراه،متغیرعنوان
باشندمیدارافرزندانتربیتدرخودمادرينقشنیزومنزلداخلیاموربهرسیدگیبرايارکافیزمان

زوجیندرمردانبهنسبتتريبیشمنديرضایتاحساسشاغلتکهايخانوادهدرمردانروایناز
درلشغپذیرشواقتصاديهاينقشقبولبازنان. باشدمیداراخودزناشوییزندگیازشاغلدوهر

بارزیراستممکننتیجهدرافزایند،میخانوادهدرخودلیتئومسووظایفسنگینیبهمنزل،ازخارج
دروورزنداهمالفرزندانوهمسرقبالدرخویشهايولیتئمسدروآورنددوامنتوانندزیاد،فشاراین

تعارضاتایجادبرايرازمینهخودامراینکهنمایندسپريخانوادهبانیزراکمتريزماناشتغال،نتیجه
مهمنیزآنزمانمدتوزنانشغلنوععالوهبه. دهدمیافزایششوهرانرضامنديعدموزناشویی

کاري،هايمحیطدربهزیستیمیزانکاهشمعتقدند) 2009(کروتروگودمنکهطوريبهباشدمی
. دشوزناشوییرضایتمیزانکاهشبهمنجرتواندمی
زناشوییرضایتمیزاندرمتعدديعواملکهگفتتوانمیحاضرپژوهشنتایجطبقکلیطوربه

استعدادبامتناسبشغلیدرزنانکهصورتیدر. باشدمیموارداینازیکیزناناشتغالوباشدمیدخیل
پیدرکهمالیقاللاستعیندروشوندفعالیتبهمشغولدائمنهووقتپارهصورتبهخود،عالیقو

وزنیکعنوانبهخودنقشبهونشوندنقشگمیر سردوتعارضدچارآورند،میدستبهاشتغال
نیزمردانوبگذارنداحترامخانهمدیرعنوانبهخویشهمسرنقشبهعالوهبهنمایندعملخانهدرمادر

رضایترويبرمثبتیتأثیرتواندمینآنااشتغالنمایند،کمکمنزلوظایفدرخویششاغلزنانبه
.بگذاردزوجینزناشویی
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