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Abstract
AIM: the aim of this study compare the marital quality
and psychological well-being of dual-career and singlecareer couples. Method: Research method was descriptive
by causal-comparative. The study population was all the
men and women married employed and unemployed in
Kerman city. 600 men and women married who were
selected using multistage random. They responded to the
marital quality questionnaire (2012) and Riff’s
psychological well-being scale (1980). The data were
analyzed using multivariate analysis of variance. Results:
result showed that marital quality and psychological wellbeing was lower in dual-career than single-career couples.
Conclusion: Therefore, dual-career couples seem to be at
a greater risk for marital conflict which can lead to
separation and reduced job efficiency.
Keywords: Marital Quality, Psychological Well Being,
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    از انجام ا نی پژوهش مقا سی ه کیفیت زناش یو ی و بهز رد یتخانشناور یتسی:هدف
   ژپ و شه

 روش ا نی:تسا هدوب لغاش یکی و لغا       روش. بین زوجین هردو ش

       جامع نادرم و نانز هیلک لماش یرامآ ه

ت. توصیفی از نوع علی مقا سی های اس

 نفر زن و م در متأه للل600  از ا نی جامعه، متأهل شاغل و غیرشاغل شهر کرمان ب دو
        ک همانشسرپ هب ناگدنن. با روش تصادفی چند مرحلهههای انتخ ندش با د  تکرش
 ) پاسخ1980 ( ری ففف

 ) و مقی سیزهب سا ت یی ییی روان یتخانش2012 ( کیفیت زناشو وویی

 دا هد ها با استفا هد از روش آماری آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مو در.دادند
   

 یافتهههه هب یا    دس هک داد ناشن هدمآ ت:: یافتهها.تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

کیفیت زناش یو ی و بهز سی تی روان شناختی زوجین هر دو شاغل به طو دانعم ر ار یی یی
ی
یرسد
  به نظر م مم: نتیجهگیری.) پایینتر از زوجین یکی شاغل استP<0/ 001 (
    که زوجین هردو شاغل در معرض طخ ر بیشتر برای تعارضات زناشو هب رجنم یی
.جدایی و همچنین کاهش بهره وری شغلی قرار دارند
   زوج نی

یتخ، ن     بهزیس نشناور یت ا: ییوشانز تیفیک، کلید واژگا

 زوجین یکی شاغل،هردوشاغل

1395 /80/11 :تاریخ دریافت
1395 / 12 / 05 :تاریخ پذیرش
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مقدمه

ک،2
در هج اِنِن معاصر بیتر ید د شغل و خانوا هد مهمتر نی و وج ِهِه زندگ ِیِی یک فر ِدِد ب غلا لاسگرزب و    را ت لیکش م ممیدهنددد (بالوب پ و نا ری کک کک
 ،) 000 2تا جایی که یکی یا هر دو میییتوان شادهب و دزاس راوشد ار یگدنز د ِتِت ر  واِنِن هب ار درف  رطاخم ه دزادنایب           (اوبرادوو و کی
همکاران .)02 11 ،کارکردهای فردی ،اجتماعی و خانوادگی یک جامعه به سالمت افراد آن ب د یگتس ار ددد (کاش ریم ،نالج ،ناد ی تتتتتتت

و زوی وات .) 2006 ،3بیشتر تحقیقات روانشناسی مث تب نگر به تجربههای مث تب  ،ک ار یگدنز تیفیک ه

کالف ) 2006 ،4و با بهز سی تی و کنش وری مطلوب س د راکور ا طوبرم در    م ممیشو ددد (داکو ،ثر

اقترا      م ممیبخشددد (بونو کم و    

آستتین و س مگیل ننن  .)5 200 ،5کیفی تتت

زندگی از حیطههای مختلفی تشکیل شده است یکی از ا نی حیطهها کیفیت زناش یو ی میباشد (الگین و هیونبر.) 2001 ،6

کیفیت زندگی زناش یو ی یک جنبه مهم از زندگی خانوادگی است که سالمت و بهز سی تی افراد را شکل میدهد (آلن رد ففف ) 2013 ،7با

سالمت سج مانی و روانشناختی زوجین هم سب تگی باالیی دارد (آمبرسو اهین و ییول ،زرواپ ،زمایلیو ،ن ممممممممممم  2006 ،8؛ کیک و رسالگ تا

س .) 1991 ،10براس یا سا ن
گالسر ،) 2001 ،9و یکی از پیشبینی کنندههای با اهمیت موفقیت ا دز واج قلمداد شده اس  ت ( (وا وب و تی سس سس

دال لی  ،کیفیت زناش یو ی کانون ت جو ه مح قق ان شده است (آماتو ،جان وس ن ،بوث و راجرز 2003 ،11؛ توانج ،کم تسروف و لب رر ررر.) 2003 ،12
برادبوری ،فینچام و بیچ ) 000 2(13کیفیت زناش یو ی را م وهف می چند بعدی تعر فی

م ممیکننددد ک مه ه    ویژگیییهاییی درون ف مه و یدر   

ویژگیهای بین فردی را در بر میگیرد ،یعنی هم رضا تی مندییی زناشو گزاس مه و یی ا انز یر ش د ار ییو ر رب 

    م ممیگیر ددد  .ب زا یرایس

مح قق ان معتقد هستند که کیفی ِتِت زندگ ِیِی زناش یو ی فرایندی است ،که از طری  ِقِق درجههه تض ،اهدا رض یمص ،تیا می و ،ت قفاوت     درب را ههه
تصمیمگیری تعیین میش دو (کور ِدِدک .) 1998 ،کلمهها ِیِی بسیاری مانند سازگاری ،رضا تی  ،شادی و یکپارچگی برای توصی ِفِف کیفیت
زندگ ِیِی زناش یو ی استفا هد میشدند؛ باو دوج ا نی  ،ازآنجا که مبان ِیِی نظر ِیِی کافی و دوج ندارد ،توافق چن یناد درب را ههه معنا ِیِی و  ااح ِدِد نآ زا 
ی بههه ادراک ویژگ گگیها ا و
شهای عاطفی و ش تخان ی ی
و دوج ندارد (گلن 1990 ،؛ آیلیس .) 2004 ،بهز سی تی روانشناختی را میتوان واکن 
یهای شخصی ،تعامل مث تب
توانمند 

و کارآمد با هج ان ،رابطه مطلوب با اجتماع و پیشرفت مثب تتت در طوللل زماننن تعری ففف ک یا ،در ن نننن

یتواند مؤلفههایی مانند :رضا تی
حالت م 

از زندگی ،انرژی و خلق مث تب

را در برگیرد (کاراداماس .) 007 2 ،14بهز سی تی روانشناختی نه

تنها به عنوان فقدان اختالالت روانی (سین و لیوب سیو کی ،) 2009 ،بلکه به عنو لماش تبثم یتخانشناور عبانم روضح نا
بهز سی تی ذهنی (ازقبیل :عاطفه مث تب  ،رضایتمندی از زندگی ،شادمانی) همچن نی مؤلفهههها ای ش سیزهب و ینامدا ت صخش ی
یذپ رش دوخ  ،روابط مث تب  ،دوخ گردانی ،هدف در زندگی) تعر فی
یباشد و نشان دا هد شده که با وع امل مث تب
از سالمت روان م 

      مؤلفهههها ای
ییی یییی(15ازقبیل:

شده است (رایان و دی سی .) 2001 ،بهز سی تی یک معیار کلیدییی

ی ب  الا ((کوه ننن  2003 ،16؛ ب ارترا ممم و
یز ادی مانند :افزایش سالمت نامسج ی ی
2
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ی و حتییی عمررر
تها ای م یلوئس تتت ریذپ ی ی
بونیول ،) 007 2 ،17عملکرد بهینه ( دوید سون ،) 2003 ،18کاهش مشکالت روان شناختی ،م راه ت ت

طوالنی مرتبط است (دنر ،اسن دو ن و فریزن .) 2001 ،19بهز سی تی روان شناختی مربوط به واکنشهای افراد به فشارهای روزمره زندگی
است (ر فی

یهای روز به روز افراد از زندگیشان است (لی ویو میرسکی ،دیکر ه فا ،،
و کیس ) 1995 ،20که شامل احساسات و ارزیاب 

بوام و شلدون 2008 ،21؛ هیمن.)19 13 .) 2008 ،22

سالم ِتِت روانی را میتوان این وگ نه تعر فی

کرد :سالم ِتِت روان نه تنها به فقداِنِن اختالال ِتِت روان تفگ ی هه هههمیییشو و نیس( د

 ) 2009بلکه بصور ِتِت حضو ِرِر مناب ِعِع روان ِیِی مث تب

نیز تعر فی

یش دو که شام ِلِل ا ازج ِیِی مالس  ِتِت
م 

،یکسریموبویل    

دننام( یناور       عاطفههه مث یاضر ،تب ِتِت

زا    

زندگی و شادی) همراه با اجزا ِیِی سالم ِتِت فردی و بهز سی تی روان شناختی (مانند شیوخ تنپ یذ ری ،رواب ِطِط مث تب  ،دوخ تنظیمی و هدف در
زندگی) تعر فی

یش دو (رایان و دسی .) 2001 ،23همچنین نتیجه ِیِی مطالعا ِتِت رینگ ،هوفر ،مک گی ،هیکی و اب لیو ( .) 007 2نشان داد
م 

جه  ا مم مممیتو یاضر مینا   ِتِت
که سالم ِتِت روانی ب وط ر معناداری ،به در ِکِک فرد از کیفی ِتِت زندگی مرتبط است .بات جو ه به سالم ِتِت ناور  ِیِی وز  جج جج
زناش یو ی آنها را افزایش دهید و اثربخش ِیِی خانوا هد را بهعنوان یک نتیجه ب دوبه بخشیم (ایمان و آقامیری.) 2012 ،
زوجین هر دو شاغل بزرگتر نی گروه خانوا هد های غیرسنتی هستند .در ا نی نوع خانوا هد ها ،زن و شوهر هردو کار و شغل دوخ را دارند
و از درآمد مشترکشان زندگی خانوادگی دوخ شان را اداره میکنند .ا نی ال وگ با خانوا هد های سنتی که در آن شوهر مسو تیلو

م ئاس للل

اقتصادی خانوا هد را بر هع ده دارند و زن کام ًالًال به خانه داری میپردا دز  ،متفاوت است .زوجین هردوشاغل به تدریج ب یوگلا ناونع ه    
ی وجود
غالب زندگی زناش یو ی در اکثر ک وش رها تبد لی شده است بنابرا نی  ،در ِکِک چالشها ِیِی منحصربفرد ک ناخ نینچ رد ه واد هههههههه یا ی ی
دارد ،اهمیت یز ادی برای متخصصاِنِن بهداش و یناور ت

داوناخ ههه دارد (ه ،نمرمیز ،کودا

 ابمیز و ک  و نر تتتتتتتتت  ، 2006 ،24س و کانیگا

جهایی اشاره کر هد اند که هر دو شاغل هستند ،مهتر نی پیام ِدِد چنین
سگیناک .)5 200 ،25بسیاری از مح قق ان به پیامدها ِیِی منف ِیِی زندگی زو 
زندگی اختالفها ِیِی زناش یو ی ،فرس دو گ ِیِی شغلی ،نارضایت ِیِی خانوادگی و شغلی ،بیماری و افسردگی است (گ دو  ،رابرت وس ن ،فیتزگرالد،
ک 000 2 ،27؛ کینا ِنِن  ،ن ِفِف یکاپ و تراگ ،تدل ِنِن ،ن   
استونس ،دی برد ،بارتلزو بارتلز 1996 ،26؛ ها یوی س و مهالیک ک
 1996؛ ِپِپر وی و هاکوار ِتِتر 1999 ،29؛ پ ِلِلک 1995 ،30؛ استیون ،مینوت ،منون و کیگر.) 007 2 ،31

 2006؛ نو ِرِر رون و ل لل للل،28

برخی گید ر از مح قق ان به پیامدها ِیِی مثب ِتِت زندگ ِیِی زوجهایی که هر دو شاغل هستند اشاره کر هد اند .مهمتر نی مو تشاد زادنترابع درا  ِنِن

ه یو تی مست لق  ،افزایش احترا ِمِم به دوخ و ب وبه ِدِد تعامال ِتِت اجتماعی( .بارنت و ر وی رز 1996 ،32؛ هاداک ،یز ر ِمِمرمن ،بئیز ا و کا نِرِر ت 2001 ،؛
ِپِپرون و ُوُورسینتون 2001 ،؛ سیلورس ِتِتین ،اورباخ و ِلِلوانت.) 2002 ،33
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باو دوج آنکه بسیاری از متخصصان به بررسی پیامدهای مث تب

و منفی زندگی زوجین هردوش زا یخرب رد لغا    حیطهههها ا پرداختهههانددد،

تاکنون پژوهشی درخصوص بررسی مقا سی های زوجین یکی شاغل یا هردوشاغل انجام نشده است .در نتیجه ا نی پژوهش به ا نی بررسی
پرداخته است و ت شال

دارد به پاسخ یوگ ی به ا نی سؤال بپردا دز که آیا بین کیفیت زناش یو ی و بهز سی تی روانشناختی زوجین یکی شاغل

یا هردوشاغل تفاوت و دوج دارد؟
رو ش
روش تحقیق ا نی پژوهش ا جز مله مطالعات توصیفی از نوع علی مقا سی های است .جامعه آماری ا نی پژوهش شامل کلیه زوجین متأه للل
شاغل و غیرشاغل ساکن در شهر کرمان ب دو  .نمونه پژوهش در ا نی تحقیق ،تعداد  300زوج از زنان و مردان متأهل شاغل و غیرش غا للل
د:
دد

(  300نفر شاغل و  300نفر غیرشاغل) شهر کرمان ب دو ند که به شی هو نمونهگیری وخ شهای چندمرحلهای به شرح یز ررر انتخاببب ش ند

ابتدا شهر به  4ناحیه ت سق یم بندی شد .در مرحله بعد از هر ناحیه تعداد  75زوج از زنان و مردان متأهل شاغل و غیرشاغلی که حداقل 2
سال از زندگی زناش یو ی آنها سپری شده ب دو  ،در ا نی تحقیق مشارکت داشتند.

ابزار پرسشنامه کیفیت زناشویی :ا نی مقیاس  93گ یو ه ای در سال  2012توسط ژانگ ،ژو و تی سانگ 34به منظور سنجش کیفیت

ی؛ تع تالما
زندگی زناش یو ی در چین تهیه و تدو نی گر ید د .ا نی پرسشنامه دو عاملی میباشد و دارای  5خر هد مقیاس شادمانی زناشویی ی
ک للل

زناش یو ی؛ اختالفات زناش یو ی؛ مشکالت زناش یو ی؛ و بی بث اتی زناش یو ی میباشد .پایایی ا نی پرسشنامه براساس ضریب الفای ب یار
مقیاس  ./ 92برآورد شد وضریب الفا برای شادمانی زناش یو ی  ،./39تعامالت زناش یو ی  ،./ 89برای اختالفات زناش یو ی  ./ 79و م تالکش
زناش یو ی  ،/ 86و بی یوشانز یتابث یی ییی  .0/88گ راز ششش گردیددد (ژان راکمه و گ ان  .) 2012 ،،، ،،ا نی

یاچ حالف طسوت سایقم  ،،،،،، ،،،،،لاخ ووو یی،

چهارتنگی و فالحی ( یز رچاپ) با کسب اجا هز از مؤلفین مقیاس به فارسی ترجمه شد و در یک پژوهش در یک نمونه  845ن زا یرف
یهای روان جس ی آن پرداختند .نتایج ا نی مطالعه حاکی از ا نی ب دو که ا نی مقیاس از روا یبسانم یی   
زنان و مردان متأهل به بررسی ویژگ 
ی زناشو یی
بر وخ ردار است و ضریب پایایی برای کل مقیاس  ،0/ 90و برای خر هد مقیاسسسهاییی ش نامدا ی ی

ت زناشو یی
 ،./91تع الما ت ت

،./88

اختالفات زناش یو ی ./ 81؛ مشکالت زناش یو ی ،و بی بث اتی زناش یو ی  0/ 86به دست آمد .همچنین ،ضریب آلفای کرونباخ در مردان برای
کیفیت زناش یو ی (کل)  0/ 76و برای هر کدام از خر هد مقیاسهای آن ب بیترت ه   

ش ییوشانز ینامدا   

 ،0/ 69تع ییوشانز تالما   

،0/ 70

اختالفات زناش یو ی  ،0/88مشکالت زناش یو ی  0/ 89و بی بث اتی زناش یو ی 0/39؛ در زنان برای کیفیت زناش یو ی (کل)  0/ 80و ب ره یار   
کدام از خر هد مقیاسسسهاییی آن ب بیترت ه   

ش ییوشانز ینامدا   

 ،0/ 75تع ییوشانز تالما   

 ،0/ 81اختالف ییوشانز تا   

 ،0/ 85م تالکش

زناش یو ی  0/ 73و بی بث اتی زناش یو ی  0/ 90به دست آمدکه بیانگر پایایی مطلوب ا نی مقیاس میباشد (فالح چای و همکاران ،یز رچاپ).
در ا نی پژوهش ضریب آلفای کرونباخ در کل نمونه برای مقیاس کیفیت زناش یو ی (کل)  0/ 92و برای هر کدام از هدرخ مقیاسسسهاییی
آن به ترتیب ش ییوشانز ینامدا     ،0/88تع ییوشانز تالما   

 ،0/ 81اختالف ییوشانز تا   

ت زناشو یی
 ،0/ 89م الکش ت ت

 0/59و ب یتابث ی   

زناش یو ی  0/ 90به دست آمد.

مقیاس بهزیستی ریف :این مقیاس را ریف 35در ساللل  1980طراح ححی ک ککرد .فر ممم اصللی از  120س اؤ للل ت ششش کیل م ممیشو ددد  ،ول للی در

مطالعات بعدی فرمهای کوتاهتر  54 ، 84و  18سؤالی نیز تدو نی شده است (ر فی

و کیس .) 1995 ،در این پژوهش فرم  84سؤالی آن

به کار بر هد شد .مقیاس بهزیستی روانشناختی دارای شش خر هد مقیاس ذپ یرش دوخ  ،رابطه مث تب

با دیگران ،دوخ مختاررری ،زندگگگی

هدفمند ،رشد شخصی و تسلط بر محیط است .در فرم  84س اؤ للی هررر عام للل دارای  41س اؤ للل اس تتت ک ککه پاس خخخها ای آزمودننی را در
- Zhang, Xu & Tsang
- Ryff

34
35

23

مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی ...

اندا هز های شش درجهای لیکرت (از کام ًالًال مخالف =  1تا کام ًالًال موافق = )6میسنجد .ح قاد للل و حدااکثر نمر ههه آزمودننی در مقی ییاس
بهزیستی روانشناختی به ترتیب  84و 504

وخ اهد ب دو  .نمرات باالتر بیانگر بهزیستی روانشناختی باالتر در هریک از شش خر هد مقیاس

است .ضریب پایایی ا نی مقیاس بین  0/ 83و  0/ 91گزارش شده است (ر فی  .) 1989 ،اشموت 36و ر فی

(  ،) 1997همسانی درون یا ی ن

مقیاس را بین  0/ 82تا  ،0/ 90و ون دایرن دوک ،)5 200 (37بین  0/ 77تا  0/ 90گزارش کر هد است .بررسی ا نی مقیاس با مقیاسهایی که
از زندگی را مورد سنجش قرار میدهند بیانگر هم سب تگی مث تب

عملکردهای مثبتی به مانند حرمت دوخ و رضا تی

ا نی

نیا اب سایقم    

یباشد (ر فی  1989 ،؛ خدابخش و منصوری .) 010 2 ،در ایران طی پژوهشی که با نمونهای دان یوجش ی ان اج ممم شد ههه است، ،
عملکردها م 
همسانی درونی با بهرهگیری از آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت .نت طلست یارب هدمآ تسد هب جیا
شخصی  ،0/ 74ارتباط مث تب

گزارش گردید (میکائیلی .) 1389 ،در ا نی مطالعه ضرایب آلفای کرونباخ برای ت طیحم رب طلس    
مث تب

طیحم رب         

با گید ران  ،0/ 65هدفمندی در زندگی  ،0/ 73یذپ رش دوخ  ،0/ 65دوخ مخت یرا

 ،0/ 69رشد

 0/ 60و نم یلک هر   

 ،0/ 82رش یصخش د   

0/ 90

 ،0/ 83ارت طاب

با گید ران  ،0/ 82هدفمندی در زندگی  ،0/ 90یذپ رش دوخ  ،0/ 90دوخ مختاری  0/ 86و نمره کلی  0/88به دست آمد

یافتهها:

صهای آمار توصیفی
جدول شماره  :1شاخ 
ردیف

متغیر

ابعاد

تعداد

درصد

۱

جنسیت

زن

۳۰۰

۰/ ۵۰

۳۰۰

۰/ ۵۰

۲

اشتغال

۳

سطح تحصیالت

۴

سن

۵

تأهل

مرد

۰/۵۹

شاغل

۰/ ۴۱

غیر شاغل
زیر دیپلم

۴۱ /۱

دیپلم

۴۳ /۷

لیسانس

۳۳ /۷

فوق لیسانس

۸/۵

متأهل

۲۳ -۴۷

۳۴ - ۷۶

۶ ۰۰

۰/ ۱۰۰

ا نی مطالعه بر روی  600نفر از زنان و مردان (  300نفر مرد و  300نفر زن) متأهل شاغل و غیرشاغل ساکن شهررر کرم ینس هنماد اب نا     
 23 - 47سال و میانگین سنی  34 / 76که تقر بی ًاًا نیمی از آزم دو نیها ( 50 /9درصد) شاغل و نیمی گید ر غیرشاغل ب دو ند ،ان دش ماج 43 /7... ..
یها دارای سطح تحصیالت ید پلم 33 /7 ،درصد لیسانس 41/1،درصد یز ر ید پلم ،و  8/5درصد فوق لیسانس ب دو ند.
درصد از آزم دو ن 
صهای آماری گروههای موردمطالعه در مقیاسهای کیفیت زناشویی و بهزیستی روانشناختی
جدول  :2شاخ 
شاغل

متغیرها

میانگین
کیفیت کلی زناش یو ی

غیرشاغل
انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

90 / 83

19 / 26

94 / 18

18 / 84

کیفیت زناش یو ی مث تب

56 / 64

9/ 16

62 / 51

8/ 22

کیفیت زناش یو ی منفی

34 / 19

10 / 21

31 / 67

10 / 81

بهز سی تی کلی روانشناختی

201 / 34

14/ 56

212 / 23

12 /93

تسلط بر محیط

34 / 30

7/ 71

37 / 97

6/39

32 / 16

5/ 60

34 /02

6/ 29

31 / 61

7/ 83

32 / 16

6/ 60

29 / 57

7/ 07

32 / 82

6/ 68

36 / 15

8/ 31

93/ 73

7/ 45

34 / 60

7/ 65

33 / 55

6/ 34

رشد شخصی
ارتباط مث تب

با گید ران

هدفمندی در زندگی
یذپ رش دوخ
دوخ مختاری

36

- Schmutte, Ryff

- Van Dierendonck
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همان گونه که در جدول فوق مالحظه میش دو کیفیت زناش یو ی مث تب

زوجین غیرشاغل باالتر از زوجین شاغل ب هدو و کیفیت زناش یو ی

منفی آنها پایینتر از زوجین شاغل است .همچنین در متغیر بهز سی تی روانشناختی زوجین غیرشاغل در نمره کل و در هم سایقمریز ه   
به زوجین شاغل هستند .به منظور بررسی اینکه ت واف تتتها ای م ظاحل هب هدش هدهاش     

ها به جز دوخ مختاری دارای نمره باالتری ن تبس

آماری معنادار است یا خیر از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفا هد شد.
جدول  .3نتایج آزمونهای معناداری  MANOVAبرای اثر اصلی متغیر گروه بر متغیرهای وابسته
مقدار F

درجه معناداری

متغیر

آزمون

ار شز

گروه

آزمون پیال

0/883

8/ 44

0/ 001

آزمون ویکس المبدا

0/ 615

8/ 44

0/ 001

آزمون اثر هلتینگ

0/ 638

8/ 44

0/ 001

بزرگتر نی ر شی ه روی

0/ 638

8/ 44

0/ 001

برای تحلیل داد ه ها و آزم دو ن فرضیههای پژوهش ،ابتدا نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقا سی ه زوجین متأهل ش لغاشریغ و لغا   
در مورد نمر ه های کیفیت زناشویی و بهز سی تی روانشناختی محاسبه شد و نتایج جدول فوق نشان میدهد ک ککه ت واف تتت ب ببین دو گ ور ههه
زوجین متأهل شاغل و غیرشاغل در متغیرهای فوق الذکر در سطح () p=0/001معنادار است.
جدول  .4خالصه نتایج آزمون مانوا برای بررسی مقایسه خرده مقیاسهای کیفیت زناشویی ،و بهزیستی روانشناختی در بین دو گروه زوجین شاغل و
SS

منب ع

متغیر

گروه

کیفیت زناش یو ی

غیرشاغل

df

MS

F

P

3531 /41

1

3531 /41

24 / 58

0/ 001

کیفیت زناش یو ی مث تب

1675 / 58

1

1675 / 58

10 / 76

0/ 01

کیفیت زناش یو ی منفی

037 2/ 83

1

037 2/ 83

41/8

0/ 01

بهز سی تی روانشناختی

1144/1

1

1144/1

98 / 46

0/ 001

18 / 31

0/ 001

تسلط بر محیط

789

1

789

رشد شخصی

1176 /88

1

1176 /88

28 /4

0/ 001

71 21/ 65

1

71 21/ 65

34 /72

0/ 001

1331 / 62

1

1331 / 62

36 / 33

0/ 001

986

1

986

12 / 344

0/ 001

71 / 26

1

71 / 26

1/ 729

0/ 208

ارتباط مث تب

با گید ران

هدفمندی در زندگی
یذپ رش دوخ
دوخ مختاری

نتایج تحلیل واریانس که در جدول فوق ارائه شد نشان میدهد که زوجین متأهل غیرشاغل در متغیرهای کیفیت زناشویی و بهز یتسی
روانشناختی با زوجین متأهل شاغل تفاوت معنی دار دارند .یعنی زوجین متأه للل غیرش نشناور یتسیزهب و ییوشانز تیفیک لغا ا یتخ      
باالتری ن تبس

به زوجین متأهل شاغل دارند .همچنین ،بررسی خر هد مقیاسهای کیفیت زناشو ناشن یی    م ممیدهددد ک یجوز ه ننننن متأه للل

غیرشاغل کیفیت زناش یو ی مث تب

باالتر و کیفیت زناش یو ی منفی پایینتری ن تبس

به زوجین متأهل ش د لغا ا و .دنر یسررب ،تیاهن رد     

خر هد مقیاسهای بهز سی تی روانشناختی نشان میدهد که زوجین متأهل غیرشاغل در مؤلفههای تسلط بر محیط ،رشد شخصی ، ،ارت طاب
مث تب

با گید ران ،هدفمندی در زندگی ،و یذپ رش دوخ تفاوت معناداری با زوجین شاغل دارند و لی در مؤل هف خو توافت یراتخم د    

معناداری بین دو گروه مشاهده نگر ید د.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام ا نی پژوهش مقا سی ه کیفیت زناش یو ی و بهز سی تی روانشناختی در بین زوجین هردو شاغل و یکی شاغل ب دو  .نمونه مو در
مطالعه شامل  300زوج (  300نفر مرد و  300نفر زن) متأهل شرکت داشتند که تقر بی ًاًا نیمی از زوجین هردوشاغل و نیمی از آنها ا تن اه
یک نفر شاغل ب دو  .برای جمع آوری اط عال ات موردنیاز برای ا نی پژوهش از پرس ،ناراکمه و گناژ ییوشانز تیفیک همانش        2012؛
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ترجمه فالح چای و همکاران ( یز رچاپ) ،و پرسشنامه بهز سی تی روانشناختی ر فی  1980 ،؛ ترجمه میکائیلی (  ) 1389استفا هد شد .نتی هج
نتر از زوجین یکی شاغل است .همچنین کیفیت زناشو تبثم یی   
به دست آمده نشان داد که کیفیت زناش یو ی زوجین هردو شاغل پایی 
شها ای
اب هتفای     هوژپ ش ش

در زوجین هردو شاغل پایین ،و کیفیت زناش یو ی منفی در ا نی گروه باالتر از زوجین یکی شاغل میباشددد .ا نی

اوبرادو چی و ک یدو نا -اوبرادو چی  2011 ،38؛ استیون و همکاران 007 2 ،؛ الوی و اسمیت 2003 ،و  2004؛ کینا نن و همکاران 2006 ،؛ نیوت

و پیکرل 5 200 ،39هم وس میباشد .درتبیین ا نی یافته میتوان گ تف

که زوجین هردوشاغل در دو حیطهای زندگی م ممیکننددد کههه اغلب

م بجو ات تعارض در نقشهای مربوط به کار و خانوا هد م ممیگ در ددد (میچلسو ،ن

 2009؛ وتگنیثرو و نورپ نن ننن ،) 2001 ،40و در رواب اشط ننن
از فرزندان مربوط میش دو (نظری و

مشکالت زوجی مهمی (درون فردی و بین فردی) و دوج دارد که به ت سق یم کار در خانه و مراق تب

بیرامی .) 1387 ،همچنین ا نی گروه از زوجین در مقا سی ه با زوجین یکی شاغل س  ،یگداوناخ ضراعت ،سرتسا زا یرتالاب حوط ا ماهب       
نقش و تعارض در نقش را تجربه میکنند (الوی و اسمیت 2003 ،و  .) 2004به نظر م ممیرسددد ک و ییاهنت هب لماوع نیا زا کیره ه     
همچنین در تعامل با سایر وع امل میتواند زمینه ساز کاهش کیفیت زناش یو ی در زوجین هردو شاغل قرار گیرد.
نتر از زوجین یکی شاغل است .ا نی یافت جیاتن اب ه    
دومین یافته ا نی پژوهش نشان داد که بهز سی تی روانشناختی زوجین هردوشاغل پایی 
تحقیقات تارم جو ی و همکاران 2012 ،؛ پروو و هاچوارتر 1999 ،41؛ هایز و ماهالی ،ک

 000 2؛ میچلسو ،ن

هم وس میباشد که بیان کردند زوجین هردوشاغل فرس دو گی شغلی بیشتر ،نارض و یلغش یدنمتیا

 2009؛ نو ،لرون و لر    1996

ناخ وا میب ،یگد اااا اااااری و اف ار یگدرس

تجربه مینمایند که ا نی به نوره دوخ م بجو ات کاهش بهز سی تی روان یا رد یتخانش ن زا هورگ  نیجوز     م ممیگ در ددد  .در تبی نی یا ن هتفای     
میتوان گ تف

سهایی در یک یا هردو ا نی حیطهها ا متحمل م ممیشونددد
که زندگی شغلی و خانوادگی زوجین هردوشاغل بواسطه استر 

گرفتار مشکالتی میگردند که سالمتی و بهداشت روانیشان را به مخاطره میافکند (اوبرادو چی و همکاران .) 2011 ،پیامد درگیر ب دو ن
در چنین شرا طی ی زمینه ساز بسیاری از مشکالت زناش یو ی و مشکالت شغلی است که به نوبه دوخ ا جی اد کنن و ییوشانز تاضراعت هد
تعارضات شغلی میش دو و درنها تی

م بجو ات افزایش نارضایتمندی زناش یو ی و شغلی شده و بهز سی تی روان شهاک ار نیجوز یتخانش    

نتررر از زو نیج ،نینچمه .تسا لغاش یکی    
میدهد .بات جو ه به نتایج ا نی تحقیق کیفیت زناش یو ی زوجین هردو شاغل پا ایی 

بهز یتسی

روانشناختی زوجین هردوشاغل پایینتر از زوجین یکی شاغل است .بنابرا نی نتایج به نظر میرسد که زوجین ه ضرعم رد لغاش ودر    
طخ ر بیشتر برای تعارضات زناش یو ی منجر به جدایی و همچنین کاهش بهره وری شغلی قرار دارند.
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