فصلىامٍ علمي -پصيَطي تحقيقات مذيريت آمًزضي
سبل سَم ،ضوبـُ زْبـم ،تبثستبى ( 1391پيبپي )12

مقايسٍ عملكرد خاوًادٌ ي رضايت مىذي زواضًيي در زوان متاَل ضاغل ي غير ضاغل
(خاوٍ دار) ضُر تُران
ؼکتف پبًتِآ خْبًگيف

*

چكيذٌ
ايي پژٍّص ثِ هٌظَـ ثفـسي ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ 1ـضبيت هٌؽي قًبضَيي 2ؼـ قًبى هتبّل ضبغل ٍ
غيفضبغل ضْف تْفاى غَـت گففتِ است .خبهؼِ آهبـي پژٍّص ،کليِ قًبى هتبّل ضبغل هَسسبت
(ًْبؼّبي) ؼٍلتي ٍ قًبى هتبّل غيف ضبغل ضْف تْفاى ثَؼًؽ ،کِ اق ايي تؼؽاؼ ً 100فف قى هتبّل ضبغل ٍ
ً 100فف قى هتبّل غيف ضبغل (هدوَػبً ً 200فف) ثب ـٍش ًوًَِ گيفي تػبؼفي غَضِ اي زٌؽ هفضلِاي
اًتػبة ضؽًؽ .خْت خوغ آٍـي ؼاؼُ ّب اق اثكاـ سٌدص غبًَاؼُ ( ٍ )FADپفسطٌبهِ ـضبيت هٌؽي
قًبضَيي (اًفير )3استفبؼُ ضؽ .ثفاي تدكيِ ٍ تطليل ؼاؼُ ّب اق آقهَى  tاستَؼًت خْت ؼٍ گفٍُ هستمل ٍ
ضفيت ّوجستگي پيفسَى استفبؼُ ضؽ .يبفتِ ّب ًطبى ؼاؼ کِ  -1ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ ؼـ قًبى هتبّل
ضبغل ٍ غيف ضبغل تفبٍت هؼٌي ؼاـي ٍ خَؼ ؼاـؼ  -2ثيي ـضبيت هٌؽي قًبضَيي قًبى هتبّل ضبغل ٍ
غيف ضبغل تفبٍت هؼٌي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ  -3ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼـ قًبى ضبغل
ٍ غيف ضبغل ـاثغِ هؼٌي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
كليذ ياشٌ َا :ػولكفؼ غبًَاؼُ ،ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ،قًبى هتبّل ضبغل ٍ غيف ضبغل

مقذمٍ
غبًَاؼُ يكي اق ًػستيي ًْبؼّبي اختوبػي هطسَة هي ضَؼ کِ سبغتبـ هطػع ٍ هؼيٌي
ؼاـؼ کِ هتبثف اق تغييفات ٍ تطَالت اختوبػي است (ٍثَلي.)1387 ،
ؼـ سبل ّبي اغيف ّوفاُ ثب ؼگفگًَي ّبي غٌؼتــي خَاهغ ،تغييفات ٍـقضي ،سٌتي ٍ
ؼگفگًَي ّبي ثٌيبؼي ؼـ سبغتبـ ضغلي خبهؼِ ـظ ؼاؼُ است ٍ ًتيدِ تغييف ًگفش ّب ،قًبى ٍاـؼ
ػفغِ اضتغبل ضؽُ اًؽّ .ف زٌؽ ٌَّق اًتظبـ هي ـٍؼ کِ قًبى ٍ هفؼاى ؼـ غبًَاؼُ تمسين کبـضبى
ـا ثف ضست خٌسيت ٍ ثف اسبس تػَـات لبلجي سٌتي هَـؼ تَخِ لفاـ ؼٌّؽ ،ثب ايي ضبل ،اهفٍقُ
قًبى ًمطي خؽيؽ ثِ ػْؽُ گففتِ اًؽ کِ تٌَع ٍ تؼؽؼ ًمص ّب ٍ هسئَليت ّبي زٌؽ گبًِ اي ـا
* ػضَ ّيت ػلوي گفٍُ هطبٍـُ ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهي ٍاضؽ ـٍؼّي
3- ENRICH

1- Family Function
2- Marital Satisfaction
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ثفاي آًبى ثِ ٍخَؼ آٍـؼُ است .ثِ ّف ضبل ،تغييف ـاُ ٍ ـسن قًؽگي خؽيؽ ،ضيَُ سٌتي ـا تطت
تبثيف لفاـ هي ؼّؽ؛ ٍلي ٍاؼاـ ثَؼى کبًَى گفم غبًَاؼگي ٍ ـضبيت اق قًؽگي اق هْن تفيي
هسبئلي است کِ ّوسٌبى ثبيؽ هَـؼ تَخِ ٍالغ گفؼؼ (اضتغبل قى ؼـ فؼبليت ّبي غبـج اق
زبـزَة غبًَاؼُ عي زٌؽ ؼِّ گؿضتِ ثَيژُ ؼـ خَاهغ ضْفي تؽـيدبً افكايص يبفتِ است ٍ ثب
تَخِ ثِ ًمص قى ػولكفؼ غبًَاؼُ هسبئلي زَى تبثيف اضتغبل قى ثف سالهت ـٍاى غبًَاؼُ ،ضيَُ
ٍ ًمطي ففقًؽ پفٍـي آى ّب ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ٍ ػولكفؼ آى ّب ؼـ ؼـٍى غبًَاؼُ هغفش
گفؼيؽُ است (ثبـًت1993 ،1؛ ففيؽ1371 ،؛ ٍثَلي.)1387 ،
ثف ّير کس پَضيؽُ ًيست کِ غبًَاؼُ هبهي آـاهص ٍ خبيگبُ ثِ ضكَفب ـسبًؽى
استؼؽاؼّبست .اففاؼ ؼـ ؼـٍى غبًَاؼُ اق ّن تبثيف هي پؿيفًؽ ٍ ثف ّن تبثيف هي گؿاـًؽ .هسلوبً
ضكَفبيي اففاؼ غبًَاؼُ ،هتبثف اق ػولكفؼ ؼـًٍي غبًَاؼُ است .ؼـ پي تجييي ّبي هػتلفي کِ
خْت ضٌبسبيي ،سجت ضٌبسي اغتالالت ـٍاًـــي غَـت گففتِ است ،غبًَاؼُ ؼـهبًگــفاى
پَيب يي ّبي هتؼبهل ؼـٍى غبًَاؼُ ـا هَـؼ ثفـسي لفاـ ؼاؼُ اًؽ ٍ ثف ايي ػميؽُ اًؽ کِ هطكل
ـٍاًي ثِ ّف ؼ ليل کِ ثفٍق کفؼُ ثبضؽ ،ثبيؽ ضجكِ ـٍاثظ ٍ هفاٍؼاتي کِ ففؼ ؼـ آى لفاـ ؼاـؼ،
هَـؼ ثفـسي لفاـ گيفؼ (ففاًكلييّ ٍ 2بففثيف.)2000 3،
سالهت غبًَاؼُ ؼـ گفٍ تؽاٍم ٍ سالهت ـاثغِ ثيي قى ٍ ضَّف هي ثبضؽ ٍ ـاثغِ قًبضَيي
ّستِ هفکكي ًظبم غبًَاؼُ است ٍ .اغتالل ؼـ آى ثِ هٌكلِ تْؽيؽي خؽي ثفاي ثمبي غبًَاؼُ
هطسَة هي ضَؼ.
ّف گبُ ثِ غبعف ٍخَؼ اغتالفبت قًؽگي  ،غبًَاؼُ ّبي ثسيبـي ؼـ هؼفؼ غغف ًبثسبهبًي ٍ اق
ّن پبضيؽگي لفاـ هي گيفًؽ ٍ .اق آًدب کِ غبًِ خبيي است کِ قًؽگي ؼـ آى آغبق هي ضَؼ،
ًجَؼى ـٍاثظ هغلَة اثفات هػفثي ثف ـٍي اعفبل هي گؿاـؼ .ػَاهل سبغتبـي غبًَاؼُ ؼـ غَـتي
کِ ؼزبـ اغتالل ضَؼ ،ثبػث ايدبؼ هطكل ؼـ کبـکفؼ غبًَاؼُ ٍ تبثيف ًبهغلَة ثف ضػػيت
ففقًؽاى هي گفؼؼ .ثٌبثفايي ـضبيت ففؼ اق ـاثغِ قًبضَيي ،ثِ هٌكلِ ـضبيت اٍ اق غبًَاؼُ ٍ ثِ عَـ
کلي ـضبيت اٍ اق قًؽگي هطسَة هي ضَؼ (سليوبًيبى.)1373 ،
ّوسٌيي اليس ( )1375هؼتمؽ است کِ ـضبيت قًبضَيي اضسبسبت ػيٌي اق غطٌَؼي،
ـضبيت ٍ لؿت تدفثِ ضؽُ تَسظ قى ٍ ضَّف است ،هَلؼي کِ ّوِ خٌجِ ّبي اقؼٍاخطبى ـا ؼـ

3- Haferbray

1-Barnett
2- Franklin
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ًظف ثگيفًؽ .ـضبيت يك هتغيف ًگفضي است ٍ ثٌبثفايي يك غػَغيت ففؼي قى ٍ ضَّف
هطسَة هي ضَؼ.
اگف ػولكفؼ غبً َاؼُ ـا هدوَػِ اي اق ٍظبيفً ،مص ّب ٍ اًتظبـاتي کِ اػضبي غبًَاؼُ ؼـ
همبثل يكؽيگف ؼاـًؽ (ًدبـيبى ،)1374 ،ثؽاًين .ثٌبثفايي غبًَاؼُ ؼـ هطػع کفؼى ًمص ّب ٍ
ٍظبيف ثيي اػضبء ،تفبّن ؼـثبـُ ًمص ّبي هطَل ضؽُ ،ػبؼالًِ ٍ هٌغمي ثَؼى ٍظبيف ٍ
ًمصّب ،لؽـت ثفًبهِ ـيكي ثفاي اًدبم ٍظبيف ،تجييي ًمص ّب ٍ هفقّب ثفاي اػضبءٍ ،ضغ
همفـات ثفاي ثفلفاـي ًظن ؼـ غبًَاؼُ ،ضوبيت اق يكؽيگف ؼـ هَالغ ثطفاى ،اـتجبط غفيص ،اػتوبؼ
هتمبثل ٍ هسئَليت پؿيفيً ،مص اسبسي ـا ايفب هي کٌؽ.
ًگفش ًسجت ثِ اضتغبل قًبى ؼـ غبـج اق غبًِ ٍ فؼبليت ّبي اختوبػي آى ّب ثسيبـ هتفبٍت
است .ثفغي اق تطميمبت اًدبم ضؽُ ؼـ غبـج کطَـ ،ضبکي اق آى است کِ اؼاـُ ًمص ّبي
ؼٍگبًِ (غبًِ ؼاـي ٍ کبـهٌؽي)  ،ثَيژُ ٌّگبهي کِ ًيبقّبي ففؼي هغفش هي ضَؼ ،ؼضَاـ است
(ّبًسي.)2007،1
ثب ايي ضبل ،ثسيبـي اق تطميمبت اًدبم ضؽُ ؼيگف ًطبى هي ؼّؽ کِ اضتغبل قًبى ؼـ غبـج اق
غبًِ ثبػث افكايص غَؼ پٌؽاـُ اختوبػي هثجت ،ـضبيت قًبضَيي ثبالتف هي گفؼؼ ٍ قًبى ضبغل
اضسبس کبـايي ٍ کفبيت ثيطتفي ًسجت ثِ قًبى غبًِ ؼاـ ؼاـًؽ (ثَاًس ،2ايپكَذ:2005 ،3
تَلفّ ٍ4وكبـاى 2009؛ سبکَ1993 ،5؛ هبًي.)2004 ،6
ّؽف اق اًدبم ايي پژٍّص ثفـسي ففضيِ ّبي قيف است:
 -1ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ قًبى هتبّل ضبغل ٍ غيف ضبغل تفبٍت هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
 -2ـضبيت هٌؽي قًبضَيي قًبى هتبّل ضبغل ٍ غيف ضبغل تفبٍت هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ.
 -3ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼـ قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل ـاثغِ هؼٌبؼاـي
ٍخَؼ ؼاـؼ .ـٍش پژٍّطي ضبضف پس اق ـٍيؽاؼي ٍ اق ًَع همبيسِ اي است.
آزمًدوي َا
خبهؼِ آهبـي پژٍّص ،کليِ قًبى هتبّل ضبغل هَسسبت ؼٍلتي ٍقًبى هتبّل غيف ضبغل ضْف
تْفاى ثَؼًؽ ،کِ اق ايي تؼؽاؼ ً 100فف قى هتبّل ضبغل ٍ ً 100فف قى هتبّل غيف ضبغل
4- Toller
5- Sacco
6- Mani

1- Hansen
2- Bowans
3- Ipecoch
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(هدوَػبً ً 200فف) ثب ـٍش ًوًَِ گيفي تػبؼفي غَضِ اي زٌؽ هفضلِ اي اًتػبة ضؽًؽ .خْت
اًتػبة قًبى ضبغلً ،وًَِ ّب اق ثيي کبـهٌؽاى هفاکك ؼٍلتي اًتػبة ضؽًؽ ،ثؽيي هٌظَـ اق ثيي
هفاکك ؼٍلتي تؼؽاؼي اًتػبة ٍ پفسطٌبهِ ّب ثِ عَـ تػبؼفي ؼـ ثيي کبـکٌبى قى ؼـ کليِ
سغَش کبـي ثب تَخِ ثِ سغَش تطػيالت تَقيغ ضؽ .خْت اًتػبة قى غبًِ ؼاـ ،اق ثيي هٌبعك
 20گبًِ تْفاى 3 ،هٌغمِ ( )18،7،3ثب تَخِ ثِ هٌغمِ التػبؼي اختوبػي ثبال ،هتَسظ ٍ پبييي
اًتػبة ضؽ .سپس اق ثيي هطل ّبي ايي هٌبعك يك هطل اًتػبة گفؼيؽ ٍ ثِ غَـت تػبؼفي
ثِ ؼـة غبًِ ّب هفاخؼِ ٍ پفسطٌبهِ ّب ثب تَخِ ثِ ضدن ّف هٌغمِ تَقيغ ضؽ .ؼـ ضوي هيكاى
تطػيالت قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل کٌتفل گفؼيؽ ،ثٌبثفايي ؼـ پژٍّص ضبضف ،هيكاى تطػيالت
ؼـ سِ سغص ( ؼيپلن ،فَق ؼيپلن ،ليسبًس) ؼـ قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل ثفاثف هي ثبضؽّ .وسٌيي
هتغيف کٌتفل ثفاي قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل ضؽالــل  5سبل سبثمِ اقؼٍاج ٍ  5سبل سبثمِ کبـ
هي ثبضؽ.
-1ابسار سىجص عملكرد خاوًادٌ
ايي اثكاـ ثفاي سٌدص ػولكفؼ غبًَاؼُ ثف اسبس «الگَي هك هستف» تؽٍيي ضؽُ است .اثكاـ
سٌدص ػولكفؼ غبًَاؼُ ًػستيي ثبـ ؼـ سبل  1983تَسظ استيي ،1ثبلؽ ٍيي ،2ثيطبح 3ثب ّؽف
تَغيف ٍيژگي ّبي سبقهبًي ٍ سبغتبـي غبًَاؼُ تْيِ ضؽُ است ،کِ تَاًبيي غبًَاؼُ ـا ؼـ
سبقش ثب ضَقُ ٍظبيف غبًَاؼگي ،هَـؼ ثفـسي لفاـ هي ؼّؽ.
ؼـ ايفاى اٍليي کَضص ػلوي ثِ هٌظَـ ٌّدبـيبثي ،ايي اثكاـ ـا ًدبـيبى ( )1374ثِ ػول آٍـؼ.
ٍي ثب استفبؼُ اق ـٍش تطليل ػَاهل تَاًست سِ سبقُ ـا ؼـ ايي آقهَى ضٌبسبيي ٍ ًبم گؿاـي
کٌؽ .ايي سِ سبقُ (ًمص ّب ،ضل هسألِ ٍ اثكاـ ػغف) هي ثبضٌؽٍ .ي ضفيت ّوسبًي ؼـًٍي ايي
آقهَى ـا  0/93اػالم کفؼ .هدؽؼا ؼـ تطميك ؼيگفي تَسظ غيبؼي ( )1381ففم اغالش ضؽُ
ً FAD-1دبـيبى هَـؼ ثفـســ ي لفاـ گففت ٍ ّوسبًي ؼـًٍي ؼـ کل هميبس  ٍ 0/93/2ؼـ
سبقُ ّبي ًمص ّب ،ضل هسبلِ ٍ اثكاـ ػغف ثِ تفتيت  0/63 ٍ 0/87 ،0/91ثفآٍـؼ ضؽ.
ايي اثكاـ اق ًَع هَاؼ کبغؿي ثَؼُ کِ هطتول ثف  45سَال است .ايي پفسطٌبهِ ـٍش ؼـخِ
ثٌؽي ليكفت ؼاـؼ ٍ ثِ ّف سَال ًوفُ يك تب زْبـ تؼلك هي گيفؼ .ثِ سَاالتي کِ تَغيف کٌٌؽُ
ػولكفؼ ًبسبلن غبًَاؼ ُ استً ،وفُ هؼكَس تؼلك هي گيفؼ ،ؼـ کل ًوفات ثبال ًطبى ؼٌّؽُ
3- Bishop

1- Epstein
2- Baldwin
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ػولكفؼ سبلن ٍ ًوفات پبييي ًطبى ؼٌّؽُ ػولكفؼ هػتل غبًَاؼُ هي ثبضؽ (ًدبـيبى ،1374
غيبؼي.)1381
-2آزمًن رضايتمىذي زواضًيي (اوريچ)
3

ايي آقهَى تَسظ اٍلسَى ،1فًَيف ،2ؼـاکوي ( )1989سبغتِ ضؽ .ايي آقهَى ثفاي اـقيبثي
قهيٌِ ّبي ثبلمَُ هطكل قايب ضٌبسبيي قهٌيِ ّبي لَت ٍ پفثبـ سبقي ـاثغِ قًبضَيــي ثِ کبـ
هي ـٍؼ .اٍلسَى اق ايي پفسطٌبهِ ثفاي ثفـسي ـضبيت قًبضَيي استفبؼُ کفؼُ ٍ هؼتمؽ است کِ
ايي هميبس ثِ تغييفاتي کِ ؼـ عَل ؼٍـُ ضيبت آؼهي ـظ هي ؼّؽ ،هفثَط هي ضَؼّ .ن زٌيي
ؼـ ايي غػَظ ًسجت ثِ تغييفاتي کِ ؼـ غبًَاؼُ ثِ ٍخَؼ هي آيؽ ،ضسبس استٍ .ي ّوسٌيي
ػٌَاى هي کٌؽ کِ ايي پفسطٌبهِ ـا هي تَاى ثِ ػٌَاى يك اثكاـ تطػيع ثفاي قٍج ّبيي کِ ؼـ
خست ٍخَي هطبٍـُ قًبضَيي ٍ ثِ ؼًجبل تمَيت ـاثغِ قًبضَيي ضبى ّستٌؽ ،ثِ کبـ ثفؼ (ثٌبيي،
 :1388سليوبًيبى.)1373،
4
آقهَى ـضبيت قًبضَيي اًفير اق  115سَال ثستِ ٍ  12هميبس تطكيل ضؽُ است .پبسع ثِ
سَاالت ثِ غَـت  5گكيٌِ اي (کبهالً هَافك -هَافك – ًِ هَافك ٍ ًِ هػبلف -هػبلف -کبهال
هػبلف) است .ثفاي اٍليي ثبـ ؼـ ايفاى سليوبًيبى ( )1373ؼـ پژٍّطي تطت ػٌَاى ثفـسي
تفكفات غيف هٌغمي ثف اسبس ـٍيكفؼ ضٌبغتي ثف ًبـضبيتي قًبضَيي اق ايي اثكاـ استفبؼُ کفؼ.
اٍلسَى  ،ففًييف ،ؼـاکوي ضفيت اػتجبـ ايي پفسطٌبهِ ـا ثب ـٍش آلفبي کفًٍجبظ 0/92 ،گكاـش
کفؼُ اًؽ.
ثب تَخِ ثِ قيبؼ ثَؼى سَال ّبي پفسطٌبهِ ( 115پفسص) کِ هَخت غستگي ثيص اق ضؽ
آقهَؼًي ّب هي ضؽ ،سليوبًيبى ( )1373ففم کَتبّي اق ايي پفسطٌبهِ ـا اق عفيك ـٍش تطليل
ػَاهل ثِ ؼست آٍـؼ .ففم کَتبُ ايي پفسطٌبهِ  47سَال ؼاـؼ کِ ضفيت آلفبي کفًٍجبظ خْت
اػتجبـ آى  0/93ثِ ؼست آهؽ (سليوبًيبى .)1373 ،ؼـ ايي پژٍّص اق ففم  47سَالي
ـضبيتهٌؽي قًبضَيي استفبؼُ ضــؽُ است .کِ يك ًوفُ کل اق ـضبيت قًبضَيــي ـا هطػع
هي سبقؼ .ايي هميبس ؼـ پژٍّص ضبضف ضفيت آلفب  0/83ثِ ؼست آهؽ .پژٍّص ّبي قيبؼي
هَـؼ استفبؼُ لفاـ گففتِ ٍ اػتجبـ ٍ ـٍايي غَثي ـا ًطبى ؼاؼُ است .ؼـ پژٍّص ٍضؽت ًيب
( )1384ضفيت الفبي کفًٍجبظ ثفاي ايي هميبس ٍ0/86ضفيت اػتجبـ هدؽؼ 0/86ثِ ؼست آهؽ.
3- Druckman
4- Enrich

1- Olson
2- Fournier
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ريش اجرا
هفاضل اخفايي پژٍّص ثؽيي تفتيت ثَؼ کِ ،پس اق تؼييي تؼؽاؼ ًوًَِ هَـؼ ًظف ٍ ّوسٌيي
تؼؽاؼ هفاکك ٍ سبقهبى ّبي ؼٍلتي ٍ هطلِ ّبي هَخَؼ ؼـ هٌبعك هٌتػت ثِ ضيَُ ًوًَِ گيفي
تػبؼفي ،اق ًَع غَضِ اي زٌؽ هفضلِ اي استفبؼُ ضؽ.
پس اق اًتػبة ًْبؼّب ٍ سبقهبى ّبي ؼٍلتي هَـؼ ًظف ٍ ّوبٌّگي ثب هفاکك ٍ سبقهبى ّب،
پفسطٌبهِ ّب ثيي کبـکٌبى قى ٍاخؽ ضفايظ خبهؼِ آهبـي ثِ غَـت تػبؼفي تَقيغ ضؽ .ثفاي
اًتػبة قًبى غبًِ ؼاـ ؼـ هطلِ ّبي اًتػبة ضؽُ اق هٌبعك هَـؼ ًظف ( ،)18،7،3ثب هفاخؼِ ثِ
ؼـة غبً ِ الؽام ثِ تَقيغ پفسطٌبهِ ثيي قًبى غبًِ ؼاـ ٍاخؽ ضفايظ خبهؼِ آهبـي گفؼيؽ .ؼـ
ضوي هيكاى تطػيالت ؼـ ثيي قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل ؼـ سِ سغص (ؼيپلن ،فَق ؼيپلن،
ليسبًس) ؼـ ًظف گففتِ ضؽ .ؼـ ايي تطميك اق زٌؽيي پفسطگف استفبؼُ ضؽ ٍ لجال هَاـؼ هفثَط
ثِ تكويل سَاالت پفسط ٌبهِ ٍ ًطَُ پبسع ؼّي ثِ سَاالت آقهَؼًي ّب تؼلين ؼاؼُ ضؽُ ثَؼ.
خْت ؼاؼُ ّبي خوغ آٍـي ضؽُ اق هفاضل هػتلف پژٍّص ثب ـٍش  tاستَؼًت خْت ؼٍ گفٍُ
هستمل ٍ ضفيت ّوجستگي پيفسَى استفبؼُ گفؼيؽ ٍ ثب ثستِ ًفم افكاـي  spss/pcهَـؼ تدكيِ
ٍ تطليل لفاـ گففت.
يافتٍ َاي پصيَطي
ًتبيح هفثَط ثِ هطػػبت آهبـي ًوًَِ هَـؼ پژٍّص ؼـ خؽٍلً ،1وبيص ؼاؼُ ضؽُ است.
جذيل ً .1تبيح هفثَط ثِ هطػػبت آهبـي ًوًَِ پژٍّص
گفٍُ ّب

ففاٍاًي

ؼـغؽ

کبـهٌؽ (ضبغل)
غبًِ ؼاـ (غيف ضبغل)
هدوَع

100
100
200

50
50
100

ّوسٌبى کِ ؼـ خؽٍل ثبال هالضظِ هي ضَؼ ،اق کل ً 200فف اففاؼ گفٍُ ًوًَِ ً 100فف ضبغل
ٍ ً 100فف غيف ضبغل هي ثبضٌؽ کِ ّف کؽام  %50کل ًوًَِ ـا ثِ غَؼ اغتػبظ ؼاؼُ است.
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ؼـ خؽٍل  ،2تَقيغ اففاؼ ٍ ؼـغؽ قًبى ثف ضست هيكاى تطػيالت ًطبى ؼاؼُ ضؽُ است.
جذيل  .2تَقيغ ففاٍاًي ٍ ؼـغؽ ففاٍاًي ثف ضست هيكاى تطػيالت ؼـ قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل
گفٍُ ّب

ففاٍاًي

ؼـغؽ

ؼيپلن
فَق ؼيپلن
ليسبًس
خوغ

70
60
70
200

36
28
36
100

ؼـ خؽٍل ثبال ،ثيطتفيي ففاٍاًي هفثَط ثِ تطػيالت ؼيپلن هي ثبضؽ .ثؽيي هؼٌي کِ ً 70فف
اق ً 200فف قى ،هيكاى تطػيالت آى ّب ؼيپلن ثَؼُ است ،کِ ؼـ کل  36ؼـغؽ گفٍُ ًوًَِ ـا ثِ
غَؼ اغتػبظ ؼاؼُ است .ففاٍاًي ليسبًس ٍ فَق ؼيپلن ثِ تفتيت ّ 60 ٍ 70ستٌؽ کِ ّف کؽام
ثِ تفتيت  %28 ٍ %36اق کل اففاؼ ًوًَِ ـا ثِ غَؼ اغتػبظ ؼاؼُ اًؽ.
80
60
40
20
0

ضكل ً .1وَؼاـ ستًَي اق هيكاى تطػيالت ًوًَِ تطميك ـا ًوبيص هي ؼّؽ.
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خْت ثفـسي ففضيِ اٍل هجٌي ثف ايٌكِ  :ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ ؼـ قًبى هتبّل ضبغل ٍ غيف
ضبغل تفبٍت هؼٌي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ ،اق آقهَى tهستمل ثيي ؼٍ گفٍُ استفبؼُ ضؽً .تبيح ؼـ
خؽٍل ً 3طبى ؼاؼُ ضؽُ است.
جذيل  .3همبيسِ هيبًگيي ًوفات ػولكفؼ غبًَاؼُ ؼٍ گفٍُ اق قًبى ًوًَِ پژٍّص
ضبغع ّبي آهبـي
گفٍُ ّب

تؼؽاؼ
ًوًَِ

هيبًگيي

اًطفاف هؼيبـ

ؼـخِ آقاؼي

T

ضبغل
غيف ضبغل

100
100

101/91
78/05

19/81
15/46

198

×9/415

×p <0/001
ثبتَخِ ثِ همؽاـ  tثِ ؼست آهؽُ ثيي ؼٍ گفٍُ تفبٍت هؼٌب ؼاـي ؼـ ػولكفؼ غبًَاؼُ آى ّب
ٍخَؼ ؼاـؼ ٍ ثب تَخِ ثِ هيبًگيي ّب هالضظِ هي ضَؼ کِ قًبى ضبغل ػولكفؼ غبًَاؼُ ثْتفي
ًسجت ثِ قًبى غيف ضبغل ؼاـًؽ.
جذيل  .4همبيسِ هيبًگيي غفؼُ هميبس ّبي ػولكفؼ غبًَاؼُ ؼـ ؼٍ گفٍُ اق قًبى ًوًَِ پژٍّص
ضبغع ّبي آهبـي
گفٍُ ّب

هيبًگيي

اًطفاف هؼيبـ

t

غفؼُ غفؼُ هميبس ّب
ًمص ّب
ضل هسبلِ
اثفاق ػَاعف

ضبغل
غيف ضبغل
ضبغل
غيف ضبغل
ضبغل
غيف ضبغل

48/55
34/10
31/86
25/79
21/69
20/50
×p <0/001

14/61
9/91
7/40
7/49
6/26
5/77
dF ;198

*8/113
*5/823
1/383
n1;n2;100

ثب تَخِ ثِ همؽاـ  tثِ ؼست آهؽُ ثيي ؼٍ گفٍُ اق قًــبى ( ضبغل ٍ غيف ضبغل) ؼـ غفؼُ
هميبس ّبي ػولكفؼ غبًَاؼُ (ًمص ّب ،ضل هسبلِ) تفبٍت هؼٌي ؼاـي ؼـ ػولكفؼ غبًَاؼگي ّف
ؼٍ گفٍُ ٍخَؼ ؼاـؼ ٍ ثب تَخِ ثِ هيبًگيــ ي ّب هالضظِ هي ضَؼ کِ قًبى ضبغل ؼـ غــفؼُ
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هميبس ّبي ًمص ّب ٍ ضل هسبلِ ػولكفؼ ثْتفي اق ًسجت قًبى ثِ غيف ضبغل ؼاـًؽ؛ ٍلي ؼـ
غفؼُ هميبس اثفاق ػَاعف ايي تفبٍت هطبّؽُ ًطؽ.
خْت ثفـسي ففضيِ ؼٍم ،هجٌي ثف ايي کِ ثيي ـضبيتوٌؽي قًبضَيي قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل
تفبٍت هؼٌي ؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ ،اق آقهَى  tهستمل ثيي ؼٍ گفٍُ استفبؼُ ضؽً .تبيح ؼـ خؽٍل 5
ًوبيص ؼاؼُ ضؽُ است.
جذيل  .5همبيسِ هيبًگيي ًوفات ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼٍ گفٍُ اق قًبى ًوًَِ
ضبغع ّبي آهبـي

تؼؽاؼ ًوًَِ

هيبًگيي

اًطفاف هؼيبـ

T

ؼـخِ آقاؼي

گفٍُ ّب
ضبغل
غيف ضبغل

100
100

73/04
49/76

15/88
16/01

198

×10/249

×p <0/001

ثب تَخِ ثِ همؽاـ  tثِ ؼست آهؽُ ثيي ؼٍ گفٍُ تفبٍت هؼٌــب ؼاـي ؼـ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي
آى ّب ٍخَؼ ؼاـؼ ٍ ثب تَخِ هيبًگيي ّب هالضظِ هي ضَؼ کِ قًبى ضبغل ـضبيت هٌؽي قًبضَيي
ثيطتفي ًسجت ثِ قًبى غيف ضبغل ؼاـًؽ .خْت ثفـسي ففضيِ سَم ،هجٌي ففضيِ سَم ،هجٌي ثف
ايي کِ ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼـ قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل ـاثغِ
هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ ،اق آقهَى ّوجستگي پيفسَى استفبؼُ ضؽً .تبيح ؼـ خؽٍل ً 6وبيص ؼاؼُ
ضؽُ است.
جذيل  .6تؼييي هبتفيس ّوجستگي پيفسَى ثيي قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل ـضبيت هٌؽي قًبضَيي (اًفير) ٍ
ػولكفؼ غبًَاؼُ ()(FAD
ـضبيت قًبضَيي
کبـايي غبًَاؼُ
ًمص ّب
ضل هسبلِ
اثفاق ػَاعف

ـضبيت قًبضَيي

کبـايي غبًَاؼُ

1
**0/488
**0/514
**0/254
**0/212

**0/488
1
**0/923
**0/871
**0/688

**ّ :وجستگي ؼـ سغص  P <0/01ؼٍ ؼاهٌِ هؼٌبؼاـ است.
N=200

ًمص ّب
**0/514
**0/923
1
**0/333
**0/255

ضل هسبلِ
**0/254
**0/871
**0/333
1
0/18

اثفاق ػَاعف
**0/212
**0/688
**0/255
0/18
1
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ّوبى عَـ کِ ؼـ خؽٍل ً 7طبى ؼاؼُ ضؽُ است ،ثيي ـضبيتوٌؽي قًبضَيي ٍ ػولكفؼ غبًَاؼُ
ٍ کليِ غفؼُ هميبس ّبي آى ـاثغِ هؼٌبؼاـي ٍخَ ؼاـؼ .اق عففي ،ؼـ عي تدكيــِ ٍ تطليل
ؼاؼُ ّبً ،تبيح خبًجـــي ًيك ثِ ؼست آهؽُ کِ خْت غٌب ثػطيـــؽى ثِ پژٍّص ثِ ؾکف آى ّب
هي پفؼاقينّ .وبى عَـ کِ ؼـاؼاهِ هطبّؽُ هي ضَؼ ،ثيي هيكاى تطػيالت ٍ ـضبيت هٌؽي
قًبضَيي ٍػولكفؼ غبًَاؼگي ؼـ قًبى هتبّل ضبغل ٍ غيف ضبغل ـاثغِ هؼٌب ؼاـي ثِ ٍخَؼ آهؽ.
ًتبيح ؼـ خؽٍل  7گكاـش ضؽُ است.
جذيل  .7ضفايت ّوجستگي ثيي ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ،ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ هيكاى تطػيالت ؼـ قًبى ضبغل ٍ غيف
ضبغل

هيكاى تطػيالت ؼـ قًبى ضبغل
هيكاى تطػيالت ؼـ قًبى غيف
ضبغل

ـضبيت
هيبًگيي
هٌؽي قًبضَيي

هيبًگيي ػولكفؼ
غبًَاؼُ

ضفيت
ّوجستگي r

سغص
هؼٌبؼاـي

37/04

101/91

0/158

0/05

49/79

78/05

0/160

0/05
N=200

بحث ي وتيجٍ گيري
تدكيِ ٍ تطليل آهبـي اعالػبت ًطبى هي ؼّؽ کِ  ،ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ قًبى هتبّل ضبغل ٍ
غيف ضبغل تفبٍت هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ .ثؽيي هؼٌب کِ قًبى ضبغل ؼاـاي ػولكفؼ غبًَاؼگي
ثْتفي ًسجت ثِ قًبى غيف ضبغل ّستٌؽ .ايي يبفتِ ثب توبم يبفتِ ّبي هغبلؼبت لجلي ؼـ هَـؼ
ػولكفؼ غبًَاؼگي ثْتفي ًسجت ثِ قًبى غيف ضبغل ّستٌؽ .ايي يبفتِ ثب توبم يبفتِ ّبي
هغبلؼبت لجلي ؼـ هَـؼ ػولكفؼ غبًَاؼگي ثْتف ًكؼ قًبى ضبغل ّوسَ هي ثبضؽ .ثفاي
هثبل:کَايسكي ،)1988( 1ثِ ًمل اق کبليك ٍ )2001(2سكلسكيٌّ 3ؽـيك ،)1999(4کبليك
( ،)2001ثفًبـؼ ٍ )1998( 5کبلتفيي )2000( 6ؼـ تطميمبت غبعف ًطبى هي کٌٌؽ کِ قًبى
ضبغل ؼاـاي اػتوبؼ ثِ ًفس ثبالتفي ثَؼُ ٍ ثِ ؼليل استمالل هبلي اق لؽـت تػوين گيفي
ثيطتفي ؼـ غبًَاؼُ ثفغَـؼاـًؽ ،ثٌبثفايي ؼـ ًظن ؼّي ًظبم غبًَاؼگي ثيطتف ضفکت ؼاضتِ ٍ
ػولكفؼ غبًَاؼگي ثْتفي ًسجت ثِ قًبى غيف ضبغل (غبًِ ؼاـ) ؼاـًؽ .اق عففي ،آى ّب هتؿکف
4-Hendrick
5-Bernard
6-Coltrane

1-Kowa iski
2-Kolik
3- Sokoloski
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ضؽًؽ کِ اثفاق ػَاعف (ػطك پفضَـ ٍ ػاللِ) ،تػوين گيفي ؼـ ثفاثف غبًَاؼُ ٍ ؼاضتي ًمص ّبي
ـٍش ثيي اػضبء ٍ تطفيك هسبػي ؼـ اهَـ قًؽگي ثيي غبًَاؼُ ّبيي کِ ّف ؼٍ قٍج ضبغل
ّستٌؽ ،هٌدف ثِ ػولكفؼ ثْتف ي ًسجت ثِ غبًَاؼُ ّبيي هي ضَؼ کِ قًبى ًمص سٌتي غبًِ
ؼاـي ثِ ثِ ػْؽُ ؼاـًؽ.
ّن زٌيي تيسٌف ) 2005(1ؼـ تطميمبت غَؼ ثِ ايي ًتيدِ ؼست يبفت کِ تَاقى ٍ تؼبؼل ؼـ
اًدبم کبـّبي غبًگي ( تمسين ٍظبيف اهَـ غبًَاؼُ) ؼـ ثيي قٍخيي ضبغل هٌتح ثِ ػولكفؼ
غبًَاؼگي هغلَة هي گفؼؼ ،اق عففي ٍي غبعف ًطبى کفؼ کِ ػؽم تؼبؼل ؼـ ٍظبيف هطَلِ ؼـ
قًؽگي غبًَاؼگي ،ـٍضي ًجَؼى ٍظبيف ،تمسين غيف ػبؼالًِ اهَـ قًؽگي هٌدف ثِ ػولكفؼ
ًبهغلَة ؼـ غبًَاؼُ ّبيي هي ضَؼ کِ قًبى ػوؽتب غيف ضبغل تلمي هي گفؼًؽ.
اق عففي ّبـتٌگ ٍ ،2ـاگفس )2000(3يبؼآٍـ ضؽًؽ ،قًبى ضبغلي کِ تؼْؽ ضغلي ثبالي ًسجت
ثِ ضغل غَؼ ؼاـًؽً ،سجت ثِ قًؽگي ٍ غبًَاؼُ غَؼ ًيك تؼْؽ ثبالي ـا اضسبس هي کٌٌؽ.
يبفتِ ؼيگف پژٍّص ايي است کِ ،ثيي ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼـ قًبى هتبّل ضبغل ٍ غيف
ضبغل تفبٍت هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ .ثِ گًَِ اي کِ ًتبيح ًطبى هي ؼّؽ  ،ـضبيت هٌؽي قًبضَيي
ًكؼ قًبى هتبّل ضبغل ثيطتف اق قًبى هتبّل غيف ضبغل (غبًِ ؼاـ) است .ايي يبفتِ ًيك ثب توبم
يبفتِ ّبي لجلي ؼـ هَـؼ ،ثبال ثَؼى سغص ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼـ قًبى ضبغل هتبّل ًسجت
ثِ قًبى هتبّل غيف ضبغل ّوػَاًي ؼاـؼ.
ثفاي هثبل ثًَبس ،ايپكَذ ،تبلفّ ٍ )2005(4وكبـاى ( ٍ )2009هبًي ( )2004ؼـ تطميمبت
غَؼ غبعف ًطبى هي کٌٌؽ کِ قًبى ضبغل ًسجت ثِ قًبى غيف ضبغل (غبًِ ؼاـ) ،ثِ ؼليل ضضَـ
فؼبل ؼـ اختوبع ؼاـاي غَؼ پٌؽاـُ هثجت اختوبػي ثبالتفي ّستٌؽ .ايي غَؼ پٌؽاـُ هتبثف اق
ٍيژگي ّبي ضػػيتي آى ّب هيكاى تطػيالت ٍ ـضبيت آى ّب اق قًؽگي ٍ اقؼٍاج هي ثبضؽ .ايي
هطممبى ثِ ايي ًتيدِ ؼست يبفتٌؽ کِ ّف زمؽـ غَؼ پٌؽاـُ اختوبػي قًبى هثجت تف ثبضؽ ،غَؼ
ـا ثْتف هي پؿيفًؽ ٍ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي قًبى ضبغل ٍ غيفضبغل اًدبم ؼاؼ ،ثِ ايي ًتيدِ
ؼست يبفت کِ قًبى ضبغل سغص ثبالتفي اق ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ـا ًسجت ثِ قًبى غبًِ ؼاـ
ؼاـًؽ.

4-Toller
5-Willkie

1-Tichenor
2-Hartung
3-Rogers
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ّوسٌيي ٍيلكي )1998( 1ؼـ پژٍّطي ثِ ايي ًتيدِ ؼست يبفت کِ ،ـضبيت هٌؽي قًبضَيي
ثب تمسين ػبؼالًِ اهَـ قًؽگي ـاثغِ هستميوي ؼاـًؽ ٍ قًبًي کِ ضبغل ّستٌؽ ،اق لؽـت تػوين
گيفي ٍ ضل هسبلِ ثباليي ًسجت ثِ قًبى غيف ضبغل ثفغَـؼاـًؽ ،ؼـ ًتيدِ اق ـضبيت هٌؽي
قًبضَيي ثبالتفي ؼاـًؽ.
ثفًبـؼ ( ) 1998ؼـ عي تطميمي کِ ثف ـٍي ـضبيت هٌؽي قًبضَيي قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل
(غبًِ ؼاـ) اًدبم ؼاؼ ،ثِ ايي ًتيدِ ؼست يبفت کِ قًبى غبًِ ؼاـ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي کوتفي
ًسجت ثِ قًبى ضبغل ؼاـًؽ.
ثفـسي ثبـًت ًطبى هي ؼّؽ کِ قٍج ّبي ّف ؼٍ ضبغل ؼاـاي ـٍاثظ قًبضَيي هستطكن تفي
ّستٌؽٍ ـضبيت اق قًؽگي ٍ اضتفام ثِ غَؼ ثيطتفي ؼـ آى ّب ؼيؽُ هي ضَؼّ .ن زٌيي تطميك
اسؽغبًي ( )1378هيكاى ـضبيت اق قًؽگــي قًبضَيي قًبى ضبغل ـا ثبالتف اق هيبًگيـــي ًطبى
هي ؼّؽ.
کفهــفٍؼي ( )1376ؼـ ثفـســـي غَؼ ًطبى هي ؼّؽ کِ قًبى ضبغل ثيــص اق قًبى غيف
ضبغل اق قًؽگي قًبضَيي غَؼ اضسبس ـضبيت ؼاـًؽ .يبفتِ ؼيگف پژٍّص ضبکي اق ايي است کِ،
ثيي ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼـ قًبى ضبغل ٍ غيف ضبغل ـاثغـــِ هؼٌبؼاـي
ٍخـــَؼ ؼاـؼ .ايي يبفتِ ًيك ّوســـَ ثب تطميمـــبت اًدبم ضـــؽُ ؼـ غبـج اق کطـــَـ هي
ثبضؽ.
6
5
4
3
2
ثفاي هثبل کبتك  ،ثفيگف ( ٍ )1988استيَى  ،کيگف ( )2001ثِ ًمل اق کليك ( )2001غبعف
غبعف ًطبى کفؼًؽ کِ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ـاثغِ تٌگبتٌگي ثبػولكفؼ غبًَاؼُ (ًمص ّب،
لؽـت تػوين گيفي) ضل هسبلِ ٍ اثفاق ػَاعف ،ؼـ ثيي قٍخيي ؼاـؼ .آى ّب ؼـ تطميمبت غَؼ
ًطبى ؼاؼًؽ کِ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي تطت تبثيف ثفاثفي ؼـ تػوين گيفي ؼـ اهَـ قًؽگي ٍ
اثفاق ػَاعف ؼـ ؼـٍى غبًَاؼُ ٍ ّوسٌيي هيكاى تطػيالت هي ثبضؽّ .وسٌيي آى ّب يبؼآٍـ
ضؽًؽ کِ ـضبيت قى اق تمسيـــن کبـّبي غبًگي ٍ تؼييـــي ػبؼالًِ ٍظبيف اق هْن تفيي پيص
ثيٌي کٌٌؽُ ّبي ـضبيت هٌؽي قًبضَيي است.
ّوبى عَـ کِ لجالً ؾکف ضؽ ،يكي اق ًتبيح پژٍّص ًطبى ؼاؼ کِ ثيي هيكاى تطػيالت ٍ
ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ؼـ قًبى هتبّل ضبغل ٍ غيفضبغل ـاثغِ هؼٌبؼاـي ثِ
4- Kiger
5-Kolik

1-Katz
2- Briger
3- Stevens
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ؼست آهؽ .ايي يبفتِ ثب تطميمبت اًدبم ضؽُ ؼيگف ّوػَاى است .ثفاي هثبل کٌك ٍ ثفيدف
( ٍ )1988هبًي ( )2004ؼـ عي تطميمــبت غَؼً ،طـــبى ؼاؼًؽ کِ ،هيـــكاى تطػيالت يكي
اق هَلفـــِ ّبي اسبســـي ـضبيت هٌــؽي قًبضَيـــي ؼـ ثيـــي قًـــبى ضبغــل للوـــؽاؼ
هي ضَؼ.
اق عففي هَسَي ( ،)1375ضجبًي ضػبـ ( ٍ )1379ضبفظ ضؼفثبف ( )1379ؼـ تطميمبت غَؼ
غبعف ًطبى کفؼًؽ کِ ثيي هيكاى تطػيـــالت ٍ ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ـاثغِ هؼٌــب ؼاـي
ٍخَؼ ؼاـؼ.
ثِ عَـ کلي ثفـسي ًتبيح ايي پژٍّص ًطبى هي ؼّؽ کِ اضتغبل قًبى ٍ ّوسٌيي هيكاى
تطػيالت آًبى هي تَاًؽ ثبػث ثْجَؼ ػولكفؼ غبًَاؼُ ٍ افكايص ـضبيت هٌؽي قًبضَيي ضَؼ ٍ
ثؽيي تفتيت ثفاي آًبى پبؼاش ثِ ضسبة آيؽ.
مىابع
 اسؽ غبًي ،ففيجب ،)1378( .بررسي رابطٍ بيه رضايت از زوذگي زواضًيي ي رابطٍ آن باوقص جىسيتي در زوان متاَل ضُر تُرانٍ .قاـت کطَـ ،استبًؽاـي تْفاى ،کويسيَى
ثبًَاى
 اليس ،آلجفت ،)1388( .زيج درماوــي .تفخوِ :خَاؼ غبلطي فؽـؼي ،تْفاى ،اًتطبـاتهيثبق.
 ثٌبيي ،ثبلف ،)1388( .مقياض َاي سىجص خاوًادٌ ي ازدياج .تْفاى زبح اٍل اًتطبـاتثؼثت.
 ضبفظ ضؼفثبف ،ـاضيِ ،)1379( .مقايسٍ ييصگي َاي ضخصيتي زوان متاَل ضاغل يخاوٍ دار ضُرستان مطُذ ي ارتباط آن با رضامىذي زواضًيي .پبيبى ًبهِ کبـضٌبسي
اـضؽ .ؼاًطگبُ الكّفا (س)
 سليوبًيـــبى ،ػلي اکجـــف ،)1373( .بررســـي تاثيــر تفكـــرات غير مىطقـــيبــر وارضايتـــي زواضًيــي .پبيبى ًبهـــِ کبـضٌبســـي اـضؽ .ؼاًطگبُ تفثيــت
هؼلـــن
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 ضجبًي ضػبـ ،ضويؽ ،)1379( .رابطٍ بيه پايگاٌ َاي اقتصادي ،اجتماعي زيجيه باميسان رضايتمىذي از زوذگي زواضًيي .پبيبى ًبهِ کبـضٌبسي اـضؽ .ؼاًطگبُ ػالهِ
عجبعجبئي
 غيــبؼي ،ػلـــي ،)1381( .بررســي اثرات متقابــل كارايي خاوـــًادٌ در بــريزمطكــالت رياوـــي وًجًاوان دختـــر ي پسر پايٍ ســًم دبيرستانَـــاي
ضُـــر تُـــران .پبيبى ًبهـــِ کبـضٌبســـي اـضـــؽ ،ؼاًطگـــبُ ػالهـــِ
عجبعجبئـــي.
 ففيؽ ،اضوــؽ ،)1371( .سير تحًلــي خاوًادٌ در ايران .فػلٌبهِ قًبى ،سبل اٍل ،ضوبـُ.8
 کفهـــفٍؼي ،ػلي اکجـــف ،)1376( .رابطـــٍ اضتغـــال زوان ي رضايـــتزواضًيــي .پبيبى ًبهـــِ کبـضٌبســـي اـضـــؽ .ؼاًطگـــبُ آقاؼ اسالهــي ٍاضــؽ
ـٍؼّـــي.
 هَسَي ،ـليِ ،)1375( .بررسي ي مقايسٍ عًامل مًثر رضايت مىذي زواضًيي در سٍگريٌ پسضكان ،كارمىذان ي كارگران تُران .پبيبى ًبهِ کبـضٌبسي اـضؽ ،ؼاًطگبُ تفثيت
هؼلن.
 ًدبـيبى ،ففقاًِ ،)1374( .عًامل مًثر بر كارايــي خاوًادٌ :ثفـسي ٍيژگي ّبي ـٍاىسٌدي هميــبس  .FAD-1پبيبى ًبهِ کبـضٌبســي اـضؽ .ؼاًطگبُ آقاؼ اسالهــي ٍاضؽ
ـٍؼّي.
 ٍضؽت ًيب ،ف ،)1384( .بررسي مقايسٍ اي خًدپىذارٌ ي رضايت زواضًيي در زوان آزارديذٌ تًسط َمسر ي زوان غير آزار ديذٌ ضُر تُران .پبيبى ًبهۀ کبـضٌبسي اـضؽ،
ؼاًطگبُ ضْيؽ ثْطتي.
 ٍثَلــي ،هٌػـــَـ ،)1371( .مباوـــي جامعــٍ ضىاســـي .تْفاى ،اًتطـــبـاتغفؼهٌؽ.
- Barnett. R. C. (1993), Mutiple roles: Bergr. L.G.and Breznitz.
Gender and psychological
distress in hand book of stress.
2nded.New York : The Free press.
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