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رضایت زناشویي یکي از مهمترین مؤلفههاي عملکرد سالم در
- پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین رضایت.خانواده است
مندي زوجیت با سبكهاي تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران
 نفر از200  نمونهاي به حجم، براي این منظور.به اجرا در آمد
معلمان متأهل زن در مدارس راهنمایي و متوسطه شهر تهران
. روش نمونهگیري تصادفي چند مرحلهاي بود.انتخاب شد
پرسشنامه رضایتمندي زوجیت افروز و پرسشنامه سبكهاي تفکر
169 . واگنر به معلمان متاهل زن شهر تهران داده شد- استرنبرگ
 نتایج حاصل از تحلیل.پرسشنامه مورد تحلیل آماري قرار گرفت
همبستگي دو مقیاس فوق حاکي از آن است که بین رضایتمندي
،کلي با برخي مؤلفههاي سبك تفکر از قبیل تفکر قانونگذار
 درصد99  آزاداندیش در سطح اطمینان، کلينگر، پایورساالر،قضایي
 فردساالر و بروننگر در سطح، با سبكهاي اجرایيP=)0/01(
. رابطه مستقیم و معناداري وجود داردP=)0/05(  درصد95 اطمینان
بین رضایت کلي زوجیت افروز با بعضي از مولفهها از جمله تفکر
 همچنین بین.جزیينگر و دروننگر ارتباط معناداري یافت نشد
بیشتر مؤلفههاي رضایتمندي زوجیت و مؤلفههاي سبكهاي
 درصد رابطه معنادار و مستقیم99  و95  در سطح اطمینان،تفکر
.وجود داشت و در برخي دیگر رابطه معناداري یافت نشد
 معلمان، سبك تفکر، رضایتمندي زوجیت:واژههاي كليدي
متأهل زن

Marital satisfaction is one of the most important
components of healthy function in the family. The
current study was aimed to review the relationship
between marital satisfaction & thinking style among
married women teachers in Tehran. For this purpose, a
sample of 200 married female teachers of secondary
schools in Tehran were selected. It was a multi stage
random sampling method. Research tools were Afrooz
marital satisfaction scale (110 questions) and Thinking
Styles of Strenberg Wagner scale (104 items).
Statistical data were gathered from 169 questionnaires.
The results of this study through correlation analysis
showed that there is direct and meaningful relationship
in confidence level of 99 percent p= (0/01) between
general marital satisfaction and some components of
thinking style such as: legislator, judicial, hierarchical,
global, liberal thinking styles, and also with executive,
individual-based, extrovert thinking style in confidence
level of 95 percent (p=0/05). Also there was not
meaningful relationship between general marital
satisfaction with local & internal thinking styles. Also
there was direct and meaningful relationship between
most components marital satisfaction and thinking
style in confidence level of 99 & 95 percent and there
was no relation between the rests.
Keywords: Marital satisfaction, Thinking styles,
Married women teachers, Thinking styles, Married
women teachers
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مقدمه
ازدواج خوشــایندتــرین فرصــت بــراي انتخــاب همســري آرامــشگــر ،تحکــیم زیبــاترین مهــرورزي و
فطريترین محبتپذیري است .خانواده با پیمان ازدواج و پیوند همسري زن و مردي آگـاه و برخـوردار از
بلوغ فکري ،اجتماعي و رواني پایه گذاري ميشود و این زوج ،ستون اصلي حیـاتيتـرین نمـاد اجتمـاعي
یعني خانواده را تشکیل ميدهند .بنابراین ،سالمت و سعادت جامعه به سالمت و پویایي خـانواده وابسـته
است و سالمت و تعادل خانواده نیز به کیفیت رابطه زن و شوهر بستگي دارد (افروز.)1386 ،
رضایت زناشویي یکي از مهمترین تعیین کنندههاي عملکرد سالم در نهاد خانواده اسـت .پـر واضـح
است که اصلي ترین رسالت زن و شوهر ،محقق نمودن هدف واالي ازدواج یعني نیل به آرامش و سعادت
و رضایت است .تعاریف متعددي براي رضایت زناشویي وجود دارد .افروز ( )1388رضایت زوجیت را ایـن-
گونه تعریف ميکند :رضامندي متقابل زن و شوهر از جاذبههاي رواني -جنسي یکـدیگر و برخـورداري از
بیشترین احساس آرامش و امنیت رواني در زندگي مشترک .الیس ( )1989رضـایت زناشـویي را احسـاس
عیني خشنودي ،رضایت و لذت بردن زن و شوهر از روابط خود تعریف ميکند .عوامل مختلفي رضـایت
زناشویي را تحت تأثیر قرار ميدهد .از آن جمله ميتوان به خلق و خوي همسـر (روزبـالت و همکـاران،
 ،)1999درآمد و اشتغال همسر (وییجینیتماال ،کومار و پاندا ،)2004 ،تفاهم فکري (عقاید ،باورها و ارزش-
ها) و ارضاي جسماني و رواني همسر (موسوي و فرزاد )1378 ،اشاره کرد .همانگونه که ذکر شد عوامـل
متعددي در برخورداري زوجین از احساس رضایت ایفاي نقش ميکنند .در این میان ،توجـه بـه سـبك و
شیوه تفکر زوجین از اهمیت ویژهاي برخوردار است .زیرا ارتباط انسان بـا جهـان بـه خصـو در روابـط
زناشویي ،همواره مستقیم و به دور از تاثیر عوامل ذهني نیست .اینکه داوطلبـان ازدواج چگونـه بـا نحـوه
اندیشیدن و تفکرات یکدیگر آشنا شوند و زوجین با چه نوع سبك تفکري بتوانند رضایت بخشتـر مسـیر
زندگي را بپیمایند و درک بهتري از عقاید ،باورها و توقعات و عملکرد یکدیگر در موقعیـتهـاي مختلـف
زندگي داشته باشند ،زمینههاي الزم براي رسیدن به شادکامي و سـعادت در زنـدگي زناشـویي را فـراهم
آورده ،و موجب ایجاد تفاهم بیشتري بین زوجین ميگردد . .اما این که تعریف سبك تفکر چیسـت و چـه
فاکتورهایي را شامل ميشود ،باید عنوان نمود که رابرت اسـترنبرگ ( )1997نخسـتین کسـي اسـت کـه
مفهوم سبكهاي تفکر را معرفي ،و انواع سبكهاي تفکر را دستهبندي کرده است .او سبك تفکـر را بـه
عنوان طریقي که فرد مياندیشد ،تعریف کرده و اعتقاد او بر این است که سبك تفکر یك توانایي نیست،
بلکه به چگونگي استفادۀ ما از توانایيهایمان اشاره ميکند .افراد ممکن است عمالً در توانایيهـا مشـابه،
اما در سبكهاي تفکر متفاوت باشند .سبكهاي تفکر ترجیحات ما دربارۀ چگونگي اسـتفاده از هـوش و
استعدادهایمان هستند .هوش به آنچه فرد ميتواند انجام دهد ،اشاره ميکند ،اما سبك تفکر به آنچه فـرد
ترجیح ميدهد انجام دهد ،گفته ميشود (سیف.)1379،
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استرنبرگ ( )1997با این پرسش که سبكهاي متفاوت کارکرد ذهني از کجا ناشي ميشود ،متغیرهاي
مؤثر در تحول سبكهاي تفکر را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد .او معتقد است ،اگر چه عواملي ارثي
تا حدي در تحول سبكهاي تفکر نقش دارند ،اما ارثيبودن نميتواند نقش بسیار زیادي در سبكهاي
تفکر داشته باشد .ولي در عین حال براي فرایند اجتماعي شدن سهم بسیاري قائل است .بنابراین،
متغیرهاي مؤثر در تحول سبكهاي تفکر از نظر وي عبارتند از فرهنگ ،سن ،جنسیت ،والدین ،آموزش و
مشاغل .بر اساس نظریۀ خودگرداني ذهني وي ،افراد نیاز دارند فعالیتهاي روزمرۀ خود را در مدرسه،
خانه و دیگر موقعیتها ،اداره و نظارت کنند و روشهایي را براي چنین نظارتي انتخاب ميکنند که براي
آنها راحتتر باشد .بنابراین ،سبكهاي مختلف نه خوباند و نه بد ،بلکه فقط متفاوت هستند .هر فرد،
نیمرخي از سبكها را دارد و به میزان متفاوتي از هر سبك را نشان ميدهد ،همچنین افراد در چهارچوب
یك سبك محبوس و گرفتار نیستند ،بلکه قادرند سبكهاي خود را با موقعیتها و تکالیف مختلف تغییر
دهند (استرنبرگ وگریگورنکو.)1997،
نظریۀ خودگرداني ذهني سبكهاي تفکر سیزدهگانه را که بر اساس پنج بخش اصلي سازماندهي
شده است ،بدین شرح توصیف ميکند:
3
2
1
الف -سبكهاي کارکردي شامل اجرایي  ،قضایي و قانونگذار  .ب -اشکال سبكهاي تفکر شامل
فردساالر ، 4پایورساالر ،5جرگه ساالر 6و ناساالر .7پ -سطوح سبكهاي تفکر شامل کلينگر8و جزئي-
نگر . 9ج -گسترۀ سبكهاي تفکر شامل دروننگر10و بروننگر .11د -گرایش سبكهاي تفکر شامل
محافظهکار12و آزاد اندیش.13
کارکرد قانونگذار مربوط به ایجاد ،تدوین ،طرحریزي و برنامهریزي است .افرادي که داراي سبك
قانونگذار هستند ،دوست دارند خود در این باره که چه کاري بکنند و چگونه آن را انجام دهند ،تصمیم-
گیري کنند ،آنها مایلند خود قوانین و مقررات وضع کنند و مسائل و مشکالت غیرمترقبه و از پیش
برنامهریزي نشده را ترجیح ميدهند . .افراد با سبك تفکر اجرایي ،اجراکننده هستند .آنها دوست دارند از
قوانین پیروي کنند و در انجام کارها روشهاي موجود و از پیش تعیینشده را ترجیح ميدهند و دوست
1

- excutive
- judicial
- legislative
4
- monarchic
5
-heirachic
6
- oligarchic
7
- anarchic
8
- global
9
- local
10
- internal
11
- external
12
- conservative
13
- liberal
2
3
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دارند شکافهاي بین ساختارهاي موجود را تکمیل کنند ،نه اینکه خودشان ساختارهایي ایجاد نمایند .به
همین دلیل ،یك زوج قانونگذار -اجرایي ميتوانند بسیار موفق باشند ،زیرا آنها به خوبي یکدیگر را
کامل ميکنند .افراد با سبك فردساالر به وسیلۀ یك هدف یا نیاز واحد در یك زمان برانگیخته ميشوند.
آنها تك بعدي و به دنبال چیزي هستند که ملکۀ ذهنشان شده است .اغلب توسط سلسله مراتبي از
اهداف برانگیخته ميشوند؛ با آگاهي از اینکه همۀ اهداف نميتوانند به خوبي و به طور یکسان برآورده
شوند و برخي از این اهداف مهمتر از هدفهاي دیگرند ،یعني آنها تنظیم کننده اولویتها هستند و بر
همین اساس ،منابع و امکانات خود را به طور دقیقتر توزیع ميکنند .آنها در تصمیمگیريهاي خود با این
مشکل مواجهاند که به کدام یك از هدفها باید اولویت بیشتري قائل شد ،به همین دلیل در تخصیص
منابع دچار مشکل ميشوند .افراد ناساالر مایلاند هر چیزي را آسان بگیرند و برایشان اولویتي مطرح
نیست و اولویتبندي ،امري مشکل به نظرشان ميرسد ،زیرا هیچ هدف یا اصول پایداري که کارهایشان
را برآن اساس اولویتبندي کنند ،ندارند .از نظم گریزاناند ،و تمایل به طرد نظامها به ویژه نظامهاي
سختگیر دارند .افراد آزاداندیش دوست دارند فراتر از قوانین و برنامههاي موجود فکر کنند ،به دنبال
حداکثر تغییر هستند و موقعیتهاي پیچیده و مبهم را دنبال کنند ،در حالي که افراد با سبك تفکر
محافظهکار به قوانین و برنامههاي موجود وفادار ميمانند و به دنبال حداقل تغییرات هستند ،تا آنجاکه
ممکن است از برخورد با موقعیتهاي ناشناخته اجتناب ميورزند .
نظریات و تحقیقاتي چند در زمینه رضایتمندي زناشویي و نحوه تفکرات زوجین وجود دارند ،از
جمله :طبق نظریه همسان همسري ،تقریباً اکثر نظامهاي همسرگزیني به ازدواج همسان تمایل دارند،
یعني معموالً با توجه به انواع مشخصات ،اشخا همسان با یکدیگر ازدواج ميکنند ،و این شباهت
منحصر به ویژگيهاي جامعه شناختي مانند سن ،نژاد ،دین ،تحصیالت و طبقه اجتماعي نیست ،بلکه در
مورد ویژگيهاي شناختي نیز صادق است (مومن زاده.)1381،
موسوي و فرزاد ( )1378در پژوهشي فاکتورهاي موثر در رضایتمندي زوجین که شامل :همسو بودن
در عقاید و باورهاي مذهبي ،سنتها ،آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي ،عوامل جسماني و هیأت ظاهر،
تفاهم فکري (عقاید ،باورها و ارزشها) امکانات اقتصادي و ارضاي جسماني و رواني زوجین را یافتند .در
پژوهشي دیگر کاسلو و رابینسون ( )1996براي یافتن عناصر اصلي رضایت زناشویي بلند مدت با زوجیني
که بیش از  25سال از ازدواج آنها ميگذشت ،مصاحبه کردند ،نتایج ده عامل که شامل :عشق -اعتماد
دوطرفه -احترام متقابل -حمایت متقابل -عقاید و باورهاي مشابه -صداقت -بده بستان متقابل عاطفي-
فلسفۀ زندگي یکسان -لذت بردن از یك چیز و عالیق یکسان را نشان داد.
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در پژوهشي که یونسي و بهرامي ( )1388با هدف پیشبیني رضایت زناشویي از طریق تفکر قطعينگر
در  300زوج تهراني انجام دادند ،نتایج حاکي از رابطۀ منفي بین تفکر قطعينگر و رضایت زناشویي بود.
چهار زیرمقیاس پرسشنامۀ تفکر قطعينگر شامل :تعامل با دیگران 2،تفکر مطلقنگر ،3پیشبیني آینده 4و
حوادث منفي ،5توانستند حدود  14درصد واریانس رضایت زناشویي را پیشبیني کنند .در پژوهشي که
اسماعیلي ( )1388تحت عنوان رابطه بین سبك تفکر و رضایت زناشویي در معلمان متأهل زن و مرد
شهر تبریز انجام داد و در آن از آزمون رضایت زناشویي انریچ 6استفاده کرد .نتایج حاکي از آن بود که بین
سبك تفکر جرگه ساالر و ناساالر با طول مدت ازدواج رابطه منفي و معکوس ،بین سبك تفکر کلينگر و
مولفههاي سن و طول مدت ازدواج رابطه مثبت و مستقیم ،و بین سبك تفکر جزئينگر با متغیر سن
رابطه معکوس وجود داشت .همچنین بین رضایت زناشویي در مولفههاي موضوعات شخصي با طول
مدت ازدواج ،فعالیتهاي مربوط به اوقات فراغت با متغیر سن به صورت منفي و اقوام و دوستان با متغیر
سن به صورت منفي رابطه معناداري وجود داشت .سالیوان و سواِبل ( ،)1995در پژوهش خود تحت عنوان
بررسي رابطه بین انتظارات زوجین و سطوح تفکرات غیرمنطقي و رضایت آنها از روابط زناشویي نشان
دادند که عدم رضایت از زندگي فعلي با سطوح تفکرات غیرمنطقي و انتظارات آنها رابطه دارد .همچنین،
ساندرسون و کانتور ( ،)2001چهل و چهار زوجي را که پرسشنامه مربوط به افکار و اهداف همسرانشان و
را پرکردند ،مورد بررسي قرار دادند و دریافتند که رضایت زناشویي با افکار و اهداف همسران مرتبط است.
در پژوهشي دیگر نیز که هامامکي ( )2005به منظور ارتباط بین تفکرات غیر منطقي و سازگاري
زناشویي در زنان و مردان انجام داد ،به این نتیجه رسید که افراد متأهل داراي نمره سازگاري پایین،
نسبت به افراد متأهل داراي نمره سازگاري باال ،به طور معناداري تفکرات غیرمنطقي بیشتري داشتند .بر
اساس این پژوهش بین تفکر و سازگاري زناشویي همبستگي وجود دارد .در پژوهشي که واقعي و
همکاران ( )1391در این زمینه بر روي  218نفر از کارمندان دانشگاههاي بیرجند و علوم پزشکي بیرجند
انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که اختالف معناداري بین میانگین رضایت زناشویي کارمندان دو
دانشگاه وجود نداشت .عمدهترین میزان نارضایتي بین مؤلفههاي نهگانه رضایت زناشویي در زمینه روابط
جنسي و حل تعارض بود .کارمنداني که از زندگي زناشویي خود ناراضي هستند ،نیاز به مداخالت
تخصصي خانوادهدرماني و زوجدرماني دارند .در پژوهشي که قليزاده و همکاران ( )1390بر روي 160
نفر افراد متاهل شهر تبریز ( 80نفر زن و  80نفر مرد) انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که رابطه
معناداري بین ویژگيهاي شخصیت و رضایت زناشویي وجود دارد .همچنین از بین ابعاد شخصیت روان

1

- deterministic Thinking
- Interaction with others
- Absolut Thinking
4
- Prediction of future
5
- Negetive events
6
- Enrich
2
3
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رنجورخویي و پذیرا بودن؛ به ترتیب سهم بیشتري در پیشبیني متغیر رضایت زناشویي داشتند .در
پژوهشي که امانالهي و همکاران ( )1388بر روي  200نفر کارکنان زن متاهل ادارههاي دولتي شهر
اهواز انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که سبك دلبستگي ایمن ،سبكهاي عشق اروس ،استورگ،
پراگما و اگیپ با رضایت زناشویي رابطه مثبت دارند .سبكهاي دلبستگي پریشان و گسسته و سبكهاي
عشق لودوس و مانیا با رضایت زناشویي رابطه منفي دارند .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري
نشان داد که از بین متغیرهاي پیشبین سبك دلبستگي گسسته و سبكهاي عشق اروس ،مانیا و پراگما
پیشبیني کننده معناداري براي رضایت زناشویي هستند .شئریوسکا و همکاران ( )2013در پژوهشي زوج-
هاي متاهل آمریکایي کرهاي تبار و شرق اروپا -آمریکا بررسي کردند .نتایج نشان ميدهد که اوقات
فراغت به آنها اجازه توسعه منافع مشترک و فرصتهاي ارائه شده براي ارتباطات سالم و صرف وقت با
کیفیت با یکدیگر را ميدهد و هر چه این میزان سبكهاي ارتباطي باشد ،رضایت زناشویي بیشتر است.
در پژوهشي که گلستاني و همکاران ( )2012که در این زمینه بر روي صد نفر از زنان متاهل در
بندرعباس انجام دادند ،با ابزار جمعآوري دادهها ،صفات شخصیتي  NEO-PI-Rو رضایت زناشویي
()IMS؛ نشان داد که هر یك از اجزاي شخصیت با رضایت زناشویي رابطه معنيدار دارد .ژانگ و
همکاران ( )2012پنج شهر در چین بررسي کردند .نتایج نشان ميدهد که اشتغال زنان متاهل به
همسران کمك اقتصادي به خانواده ميکند .همچنین درآمد همسران نسبت به درآمد خانوار با رضایت
زناشویي همراه است.
تحقیقات فوق رابطه بین رضایتمندي زناشویي و تفکرات منطقي و غیرمنطقي زوجین را نشان مي-
دهند ،اما این که چه نوع سبك تفکري با عوامل رضایتمندي زوجیت رابطه بیشـتري دارد و چـه شـیوه
تفکري ميتواند سازگاري و رضایتمندي بیشتري را در زندگي زناشویي پیشبیني نماید ،نیاز به مطالعه و
بررسي بیشتري دارد و به اهمیت این مسأله مي افزاید.
با توجه به اهمیت عوامل فوق و این که میزان اختالالت خانوادگي و ساختار خانواده در اکثر
کشورهاي جهان دچار تغییر شده و میزان طالق افزایش یافته است (وارما ،)1990 ،در جامعه ما این نیاز
احساس ميشود تا پژوهشهاي گستردهتري در زمینههاي رضایت زناشویي و متغیرهاي اساسي از جمله
نحوه تفکرات زوجین انجام پذیرد .همچنین در ایران تحقیقات انجام شده در زمینه رضایتمندي زناشویي
بیشتر از ابزارهاي خارجي استفاده شده که عليرغم هنجاریابي ،با فرهنگ و آداب و سنن ما سازگاري
چنداني ندارد .در این پژوهش از ابزار معتبر و استاندارد که ساخت متخصصین مجرب ایراني ميباشد و با
فرهنگ ملي و اسالمي ما مطابقت دارد ،براي سنجش رضایتمندي زناشویي استفاده شده است .با این
مقدمه و با توجه به اهمیت مساله هدف پژوهش حاضر این است که رابطه بین مولفههاي سبكهاي
تفکر و رضایتمندي زناشویي را مورد بررسي قرار دهد ،چون با شناخت سبكهاي تفکر افراد ،موارد
بسیاري چون توقعات زوجین از یکدیگر ،نحوه ارتباط آنها ،روش اخذ تصمیم در قبال مشکالت و حل و
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فصل اختالفات روزمره ،چگونگي برقراري روابط جنسي ،روش فرزندآوري و فرزندپروري و همچنین به
جا آوردن اعمال مذهبي ،آداب و رسوم اجتماعي و مسائل اقتصادي خانواده و موارد دیگري که در زندگي
زناشویي نقش دارند ،نیز شناخته خواهند شد.
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري
روش پژوهش حاضر که به بررسي رابطۀ بین رضایتمندي زوجیت و سبكهاي تفکر ميپـردازد ،از نـوع
همبستگي است .جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان متأهل زن مدارس راهنمایي و متوسطه شـهر تهـران
در سال  89-90بودند که دامنه سوابق کاري آنها از  5تا  25سال بود .حجم نمونه در این پـژوهش 200
نفر بود که به روش نمونهگیري تصادفي چند مرحلهاي (خوشه اي) انتخاب شدند.
براي این منظور ،ابتدا به اداره کل آموزش و پرورش تهران مراجعه شـد و بـا اسـتفاده از نقشـه کـل
آموزش و پرورش شهر تهران به  5منطقه جغرافیایي شمال ،جنوب ،شرق و غـرب و مرکـز تقسـیم شـد.
سپس با روش نمونهگیري تصادفي از هر محدوده جغرافیایي یك منطقه ،و از هر منطقه چند دبیرستان و
مدرسه راهنمایي دخترانه انتخاب شد .از آنجاکه در پژوهشهاي همبستگي حجم نمونـه حـداقل  50نفـر
براي بیان چگونگي رابطه ضرورت دارد (دالور ،)1383 ،چنانچه لیندمن ،مرندا و گلد ( )1980نیز پیشـنهاد
کردهاند ،حجم گروه نمونه دست کم  100نفر کافیست (هـومن .)1381 ،بـدین ترتیـب حـدود  200دبیـر
متأهل به پرسشنامه پاسخ دادند که از این تعداد به علت عدم تکمیل پاسخهـا و حـذف 169 ،پرسشـنامه
مورد تحلیل آماري قرار گرفت.
ابزار
1
پس از نمونهگیري ،ابزارهاي پژوهش یعني مقیاس رضایتمندي زوجیت افروز ( )AMSSو پرسشـنامه
سبك هاي تفکر استرنبرگ – 2واگنر ،3به صورت گروهي یا انفرادي بـین معلمـان توزیـع شـد و از آنهـا
خواسته شد تا به کلیه پرسشها پاسخ گویند .مقیاس رضایتمندي زوجیت افروز ،شامل  110مـاده مـي-
باشد که مناسبترین و بهترین روش نمرهگذاري آن استفاده از مدل لیکرت است که بر اساس این روش
هر یك از گزینههاي کامالً مخالفم ،مخالفم ،موافقم وکامالً موافقم به ترتیب نمرات ( )3،2،1،0را به خود
اختصا ميدهند.
باال بودن نمره در این مقیاس نشانه سطح رضایتمندي بیشتر ،و پایین بودن آن نشانه میزان رضایت
کمتر است .در پژوهشي محبي ( )1390به سنجش عملي بودن ،4،اعتبار 1و روایي 2مقیاس مذکور پرداخته
- Afrooz Marital Satisfaction Scale
- Strenberg
3
- Wagner
4
- Practicality
1
2
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است .براي محاسبه اعتبار این مقیاس از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده کرد که مقدار این آمـاره ()0/989
به دست آمد که نشاندهنده اعتبار باال و بسیار مطلوب مقیاس رضایت زوجیت افروز ميباشـد .همچنـین
نتایج تحلیل عاملي و روایي سازه تعداد  9عامل را در این مقیاس نشان داد .براي تعیین روایي مالکي آن
نیز از پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ هم زمان با اجراي این آزمون استفاده کرد که در سطح معنـاداري
 99درصد ،همبستگي ( )0/437به دست آمد که نتایج حاکي از وجود روایي همگراي مطلـوب ابـزار فـوق
است .در پژوهشي که قدرتي ( )1388با عنوان بررسي تحلیلي رابطه خالقیت با رضـامندي زناشـویي
در والدین دانشآموزان تیزهوش شاغل در مدارس سمپاد ،غیر دولتـي و عـادي شـهر تهـران انجـام داد،
روایي فرم کوتاه ابزار مذکور را نیز با پرسشنامه رضایتمندي زناشویي اینریچ محاسبه کرد کـه در سـطح
معناداري ( =p)0/001و با  99درصد اطمینان همبستگي  0/431را به دست آورد .همچنین ضریب اعتبـار
با استفاده از آلفاي کرونباخ براي فرم کوتاه ( 50سوالي) 0/957 ،بوده که نشاندهنده اعتبار بسیار مطلوب
مقیاس رضایتمندي زوجیت افروز ميباشد.
براي بررسي سبكهاي تفکر آزمودنيها از مقیاس سبكهاي تفکر استرنبرگ -واگنر استفاده شد که
شامل  104سوال بوده و  13عامل از سبكهاي تفکر را مورد سنجش قرار مـيدهـد .سـؤاالت در طیـف
لیکرت  7درجهاي از کامالً صدق ميکند تا اصالً صدق نميکند ،متغیر است و آزمودني بایـد از مقیـاس-
هاي هفتگانه براي تشخیص این موضوع که هر عبارتي تا چه میزان با شیوههاي او براي انجـام کارهـا
در محل کار و یا منزل مطابقت دارد ،استفاده نماید .هر سوال هفت گزینـه دارد کـه آزمـودني مـيتوانـد
حداکثر هفت ،و حداقل یك نمره به دست آورد (اهري و خسروي .)1381،مقیاس مذکور توسط فتحالهـي
( )1384بر روي مدیران مؤسسات عالي شهر تهران هنجاریابي شـد ،و اعتبـار آن از طریـق آمـاره آلفـاي
کرونباخ ( )0/927به دست آمد که بیانگر اعتبار باالي این ابزار است .امامي پور ( )1380نیـز اعتبـار ایـن
آزمون را با روش بازآزمایي و با فاصله زماني سه هفته روي  30دانشجو اجرا کـرد و بـراي کـل سـؤاالت
پرسشنامه ،ضریب ( )0/92به دست آورد که نشانگر ضریب همساني دروني قابل قبـولي ایـن پرسشـنامه
است.
يافتهها
یافتههاي این پژوهش نشان ميدهد که آماره کولموگروف اسمیرنوف مؤلفههاي سبك تفکر قانونگـذار،
اجرایي ،قضایي ،پایورساالر ،کلينگر ،جزیينگر ،آزاداندیش و بروننگر با درجه آزادي  ،169در سطح 99
درصد ( )0/01معنادار است .همچنین مؤلفههاي سبك تفکر فردساالر ،محافظه کار و دروننگر بـا درجـه
آزادي  ،169در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05معنادار است که نشاندهنده آن است که توزیـع دادههـا
1

- Reliability
- Validity

2
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نرمال است ،در نتیجه ميتوان به بررسي آماري دادهها پرداخت .اما مؤلفههاي سبك تفکر جرگه سـاالر و
ناساالر در سطح  95درصد معنادار نیستند و از تحلیل حذف ميشوند.
جدول  :1آماره كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها
کولموگروف – اسمیرنوف

مؤلفههاي سبكهاي تفکر
سبك تفکر قانونگذار
سبك تفکر اجرایي
سبك تفکر قضایي
سبك تفکر فردساالر
سبك تفکر پایورساالر
سبك تفکر جرگه ساالر
سبك تفکر ناساالر
سبك تفکر کلينگر
سبك تفکر جزیينگر
سبك تفکر آزاداندیش
سبك تفکر محافظهکار
سبك تفکر بروننگر
سبك تفکر دروننگر

آماره

سطح معناداري

0 /159
0 /156
0 /107
0 /073
0/159
0 /064
0 /06
0 /081
0 /113
0 /121
0 /078
0 /093
0 /079

0 /0001
0 /0001
0 /0001
0 /03
0 /0001
0 /092
*0 /2
0 /008
0 /0001
0 /0001
0 /015
0 /001
0 /012

* کوچکتر از معناداري حقیقي

جدول  :2آماره كولموگروف – اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع دادهها
کولموگروف – اسمیرنوف

مؤلفههاي رضایتمندي زوجیت افروز
رضایت زوجیت کلي
مطلوب اندیشي همسران
رضایت زناشویي
رفتارهاي شخصي
رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي
روش حل مساله
امور مالي و فعالیت هاي اقتصادي
احساس و رفتار مذهبي
روش فرزندپروري
اوقات فراغت
تعامل احساسي (کالمي و بصري)
*تعداد در کلیه سطرها  169مورد ميباشد.
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سطح معناداري

0 /101
0 /117
0 /119
0 /101
0 /112
0 /086
0 /138
0 /119
0 /106
0 /085
0 /107

0 /0001
0 /0001
0 /0001
0 /0001
0 /0001
0 /004
0 /0001
0 /0001
0 /0001
0 /004
0 /0001
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آماره کولموگروف اسمیرنوف مؤلفه کلي ،و مؤلفههاي فرعي آزمون رضایتمندي زوجیت افروز بـا درجـه
آزادي  ،169در سطح  99درصد ( )0 /01معنادار است و نشاندهنده آن است کـه توزیـع داده هـا نرمـال
است ،در نتیجه ميتوان به بررسي آماري دادهها پرداخت.

شکل  :1ماتريس همبستگي مؤلفههاي آزمون رضايتمندي زوجيت افروز و سبکهاي تفکر

با توجه به ماتریس همبستگي در شکل  1ميتوان گفت ،رابطه تقریبا خطـي بـین مؤلفـههـا وجـود دارد.
بنابراین ،ميتوان به تحلیل همبستگي و رگرسیون پرداخت (جدول .)3
بین رضایت زوجیت کلي افروز بـا سـبكهـاي تفکـر قـانونگـذار ،قضـایي ،پایورسـاالر،کلينگـر و
آزاداندیش در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،نیز با سبكهـاي تفکـر
اجرایي ،فردساالر و بروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم دارد ،و مـيتـوان
80

بررسي رابطه رضایتمندي زوجیت و سبكهاي تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران

همه این مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهاي تفکر جزیينگر،
محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنـاداري یافـت نشـد ،بنـابراین ایـن
مؤلفهها وارد تحلیل نميشوند.
بین مؤلفه مطلوب اندیشي همسران با سبكهاي تفکر قانونگـذار ،قضـایي ،پایورسـاالر ،کلـينگـر،
آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنـادار مسـتقیم وجـود دارد ،و نیـز بـا
سبكهاي تفکر اجرایي و فرد ساالر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد
و ميتوان همه این مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهاي تفکر
جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه رضایت زناشویي با سبكهاي تفکر قضایي ،پایورساالر و کلينگر در سـطح اطمینـان 99
درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز با سبكهاي تفکر قانونگذار و آزاداندیش در سـطح
اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و ميتوان همه این مؤلفـههـا را وارد تحلیـل
رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهاي تفکر اجرایي ،فردساالر ،جزیينگر ،محافظهکـار،
بروننگر و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه رفتارهاي شخصي با سبك هاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورساالر ،کلينگر و آزاداندیش
در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز با سبكهاي تفکـر اجرایـي و
بروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و ميتوان همه این مؤلفه-
ها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهاي تفکـر فردسـاالر ،جزیـينگـر،
محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي (افروز) با سبكهاي تفکر قانونگـذار ،قضـایي ،پایورسـاالر،
کلينگر و آزاداندیش در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطـه معنـادار مسـتقیم وجـود دارد ،و نیـز بـا
سبكهاي تفکر اجرایي ،فردساالر ،محافظهکار و بروننگر در سـطح اطمینـان  95درصـد ( )0/05رابطـه
معنادار مستقیم وجود دارد و ميتوان همه این مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسـیون کـرد ،امـا بـین رضـایت
زوجیت کلي و سبكهاي تفکر جزیينگر و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري
یافت نشد.
بین مؤلفه روش حل مساله با سبكهاي قانونگذار ،اجرایي ،قضایي ،فردساالر ،پایورساالر ،کلينگـر،
آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،و نیز با سبك
تفکر محافظهکار در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مـيتـوان همـه
این مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي افروز و سبكهاي تفکر جزیينگر
و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
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بین مؤلفه امور مالي و فعالیتهاي اقتصادي با سبكهاي تفکر قانونگذار ،پایورساالر و بروننگر در سطح
اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز با سبكهاي تفکـر قضـایي ،فردسـاالر،
کلينگر و آزاداندیش در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و ميتوان همه
این مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهاي تفکر اجرایي ،جزیي-
نگر ،محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بــین مؤلفــه احســاس و رفتــار مــذهبي بــا ســبكهــاي تفکــر قــانونگــذار ،قضــایي ،پایورســاالر،
کلينگر ،آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنـادار مسـتقیم وجـود دارد و
مــيتــوان همــه ایــن مؤلفــههــا را وارد تحلیــل رگرســیون کــرد ،امــا بــین رضــایت زوجیــت کلــي و
سبكهاي تفکر اجرایي ،فردساالر ،جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ()0/05
رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه روش فرزندپروري با سبكهاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورساالر ،کلينگر و آزاداندیش
در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز با سـبكهـاي تفکـر اجرایـي،
فردساالر و بروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و ميتوان همه
این مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهـاي تفکـر جزیـي نگـر،
محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه اوقات فراغت با سبكهاي تفکر قانونگذار ،اجرایي ،قضایي ،فردساالر ،پایورسـاالر ،کلـي-
نگر ،آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز بـا
سبك تفکر محافظهکار در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مـيتـوان
همه این مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهاي تفکر جزیينگـر
و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه تعامل احساسي (کالمي و بصري) با سبكهاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورساالر ،کلي-
نگر و آزاداندیش در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و ميتوان همه این
مؤلفهها را وارد تحلیل رگرسیون کرد ،اما بین رضایت زوجیت کلـي افـروز و سـبكهـاي تفکـر اجرایـي،
فردساالر ،جزیينگر ،محافظهکـار ،دروننگـر و بـروننگـر در سـطح اطمینـان  95درصـد ( )0/05رابطـه
معناداري یافت نشد.
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بحث و نتيجهگيري
پس از بررسي مفروضهاي الزم جهت نرمال بودن مؤلفههاي مقیاس رضایتمندي زوجیت و مؤلفههاي
سبكهاي تفکر و همچنین وجود رابطه خطي بـین مؤلفـههـاي دو آزمـون ،شـرایط الزم بـراي آزمـون
همبستگي را فراهم آورد و به سوالهاي پژوهش که شامل :آیا بین رضایتمندي زوجیت کلـي و مؤلفـه-
هاي سبكهاي تفکر رابطه معناداري وجود دارد؟ ،و آیا بین مؤلفههاي رضایتمندي زوجیت و مؤلفههاي
سبكهاي تفکر رابطه معناداري وجود دارد.؟ ،پاسخ گفتیم .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که:
بین رضایت زوجیت کلي با سبكهاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورساالر ،کلينگر و آزادانـدیش در
سطح اطمینان  99درصد ( ،)0/01و نیز با سبكهاي تفکر اجرایي ،فردساالر و بروننگر در سطح اطمینان
 95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضـایت زوجیـت کلـي و سـبكهـاي تفکـر
جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر در سـطح اطمینـان  95درصـد ( )0/05رابطـه معنـاداري یافـت نشـد.
همچنین نتایج به دست آمده از همبستگي بین مؤلفههاي رضایتمندي زوجیت و مؤلفههاي سبك تفکـر
نشان داد که:
بین مؤلفه مطلوب اندیشي همسران با سبكهاي تفکر قانونگـذار ،قضـایي ،پایورسـاالر ،کلـينگـر،
آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( ،)0/01و نیز با سبكهاي تفکر اجرایي و فردساالر در
سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضایت زوجیت کلي و سـبك-
هاي تفکر جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنـاداري یافـت
نشد.
بین مؤلفه رضایت زناشویي با سبكهاي تفکر قضایي ،پایورساالر و کلينگـر در سـطح اطمینـان 99
درصد ( )0/01و نیز با سبكهاي تفکر قانونگذار و آزاداندیش در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه
معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضایت زوجیت کلـي افـروز و سـبكهـاي تفکـر اجرایـي ،فردسـاالر،
جزیينگر ،محافظهکار ،بروننگر و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطـه معنـاداري یافـت
نشد.
بین مؤلفه رفتارهاي شخصي (افروز) با سبكهاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورسـاالر ،کلـينگـر و
آزاداندیش در سطح اطمینان  99درصد ( ،)0/01و نیز با سبكهاي تفکـر اجرایـي و بـروننگـر در سـطح
اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضایت زوجیت کلـي و سـبكهـاي
تفکر فردساالر ،جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصـد ( )0/05رابطـه معنـاداري
یافت نشد.
بین مؤلفه رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي با سبكهاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورساالر ،کلينگر و
آزاداندیش در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01و نیز با سبكهاي تفکر اجرایي ،فردساالر ،محافظهکـار و
بروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بـین رضـایت زوجیـت
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کلي و سبكهاي تفکر جزیينگر و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنـاداري یافـت
نشد.
بین مؤلفه روش حل مساله با سبكهاي قانونگذار ،اجرایي ،قضایي ،فردساالر ،پایورساالر ،کلينگـر،
آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( ،)0/01و نیز با سـبك تفکـر محافظـهکـار در سـطح
اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضایت زوجیت کلـي و سـبكهـاي
تفکر جزیينگر و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه امور مالي و فعالیتهاي اقتصادي با سبكهاي تفکر قانونگذار ،پایورساالر و بروننگـر در
سطح اطمینان  99درصد ( )0/01و نیز با سبكهاي تفکر قضایي ،فردسـاالر ،کلـينگـر و آزادانـدیش در
سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضایت زوجیت کلـي افـروز و
سبكهاي تفکر اجرایي ،جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینـان  95درصـد ( )0/05رابطـه
معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه احساس و رفتار مذهبي با سبكهاي تفکـر قـانونگـذار ،قضـایي ،پایورسـاالر ،کلـينگـر،
آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطـه معنـادار مسـتقیم وجـود دارد ،امـا بـین
رضایت زوجیت کلي افروز و سبكهاي تفکر اجرایي ،فردساالر ،جزیينگـر ،محافظـهکـار و دروننگـر در
سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه روش فرزندپروري با سبكهاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورساالر ،کلينگر و آزاداندیش
در سطح اطمینان  99درصد ( ،)0/01و نیز با سبكهاي تفکر اجرایـي ،فردسـاالر و بـروننگـر در سـطح
اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضایت زوجیت کلـي و سـبكهـاي
تفکر جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه اوقات فراغت با سبكهاي تفکر قانونگذار ،اجرایي ،قضایي ،فردساالر ،پایورسـاالر ،کلـي-
نگر ،آزاداندیش و بروننگر در سطح اطمینان  99درصد ( ،)0/01و نیز با سبك تفکر محافظهکار در سطح
اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،اما بین رضایت زوجیت کلـي و سـبكهـاي
تفکر جزیينگر و دروننگر در سطح اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
بین مؤلفه تعامل احساسي (کالمي و بصري) با سبكهاي تفکر قانونگذار ،قضایي ،پایورساالر ،کلي-
نگر و آزاداندیش در سطح اطمینان  99درصد ( )0/01رابطه معنادار مستقیم وجود دارد ،امـا بـین رضـایت
زوجیت و سبكهاي تفکر اجرایي ،فردساالر ،جزیينگر ،محافظـهکـار ،دروننگـر و بـروننگـر در سـطح
اطمینان  95درصد ( )0/05رابطه معناداري یافت نشد.
همانطور نتایج تحلیل دادهها ارتباط انسان با جهان به خصو در روابط زناشویي ،همواره مسـتقیم
و به دور از تاثیر عوامل ذهني نیست .روانشناسان معتقدند که اندیشهها و پنـدارهاي ماسـت کـه کیفیـت
زندگي ما را ميسازد .در حقیقت همه چیز از افکار و از ذهن ما سرچشمه ميگیرد .با اندیشـههـاي مثبـت
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است که انسان سرشار از شور و اشتیاق ميشود و احساس خوشبختي ،تندرسـتي و آرامـش مـيکنـد .در
حالي که ،با افکار منفي ناتوانيها ،حقارتها ،خودکمبینـي هـا و درمانـدگي هایمـان تشـدید مـيگـردد و
بسیاري از امراض روحي و جسمي نصیب مان ميشود( .همشـهري .)1382 ،همـانطـور کـه در مقدمـه
عنوان شد ،افراد سبكهاي تفکر مختلفي دارند و در نتیجه روش و شیوه زندگيشان نیز متفـاوت خواهـد
بود .یکي دوست دارد که براي زندگي تحصیلي و شغلي خود برنامهریزي کند و به هدفهایش نایل شود.
دیگري ترجیح ميدهد که دیگران زندگي کاري و تحصیلياش را هـدایت و کنتـرل کننـد .برخـي دیگـر
موفقیت و رضایتمندي شغلي و تحصیلي را در تعامل و ارتباط با دیگران ،و بـده بسـتانهـاي اجتمـاعي
ميبینند .دیگري ترجیح ميدهد که در تنهایي و انزوا وظایفش را انجام داده و موفقیت کسب نماید و . ...
کثرت و تنوع افراد در سبك و شیوههاي تفکر باعث بروز شیوههاي مختلفي در زنـدگي از جملـه زنـدگي
زناشوئي ميشود .این تحقیق نیز با این هدف طرحریزي شد که بتواند به رابطه سبكهاي تفکر و عوامل
رضایتمندي زناشویي پي ببرد و روشن سازد که سبك و نحوه تفکر و اندیشـه افـراد چگونـه مـيتوانـد
رضایتمندي آنها را در زندگي زناشویي پیشبیني نماید .به عنوان نمونه ،روش فرزندپروري یکي از ابعـاد
رضایتمندي زوجیت است که همانطور که از نتایج پژوهش حاصل بر ميآید بـا سـبكهـاي تفکـري از
قبیل قانونگذار ،اجرایي ،قضایي و آزاداندیش ارتباط مستقیم و معنادار دارد .منظور از ارتباط این است کـه
افرادي که داراي این نوع سبك تفکر هستند ،ميتوانند بیشترین تاثیر را در بعد فرزندپروري داشته باشند.
والدیني که در فرزندآوري و روش فرزندپروري داراي ارزش و اعتقادات و سبك تفکر همسـو هسـتند ،در
این امر موفقتر عمل ميکنند .احساس و رفتار مذهبي نیز که از عوامل مهم در رضایتمندي بین زوجین
است ،با سبك تفکر آنها رابطه دارد .دارا بودن گرایش و عواطف دیني همسان و هماهنگ به سـهم خـود
ميتواند هماهنگي عاطفي و آرامش را براي زوجین به ارمغان آورد .مطلوباندیشي نیز که یکـي دیگـر از
مولفههاي موثر در رضایت زناشویي است ،به تفکرات سازنده و مثبـت زوجـین در ابعـاد مختلـف زنـدگي
زناشویي گفته ميشود .افرادي که داراي سبك تفکر قانونگذار ،قضایي آزادانـدیش و ( ...بـه جـز سـبك
تفکر جزیينگر ،محافظهکار و دروننگر) هستند ،بهتر و بیشـتر مـيتواننـد در زمینـه مطلـوب اندیشـي و
تفکرات سازنده و در نهایت رضایت و خشنودي همسر خود در زندگي زناشویي تاثیرگذار باشـند .در اینجـا
صحبت از خوبي یا بدي سبك تفکري به میان نميآید ،بلکه شناخت شیوه و اصول اندیشیدن است که به
ما کمك ميکند خود را بهتر شناخته و عملکرد خود را در قبال زندگي زناشویي و ابعاد مختلف آن بهبـود
بخشیم .در بسیاري از موارد توانایيهاي افراد را براي رسیدن به موفقیت در امور مختلف مهـم و اساسـي
تلقي ميکنیم و این در حالي است که شیوه اندیشیدن و سطح تفکر افراد را نیز باید بـه عنـوان عنصـري
مهم و موثر در موفقیت و در نتیجه رضایتمندي آنها در نظر گرفت .با شناخت سـبكهـاي تفکـر افـراد،
موارد بسیاري چون توقعات زوجین از یکدیگر ،نحوه ارتباط آنها ،روش اخذ تصمیم در قبـال مشـکالت و
حل و فصل اختالفات روزمره و  ...نیز شناخته خواهند شد .بنابراین ،توجه به سبك تفکر زوجین زمینـه-
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هاي الزم براي رسیدن به شادکامي و سعادت در زندگي زناشویي را فراهم آورده و موجب ایجـاد تفـاهم
بیشتري بین زوجین ميگردد .نتایج حاصل از این پژوهش که رابطه رضایتمندي و سبكهـاي تفکـر را
مورد بررسي قرار داد ،با برخي از نظریات و نتایج پژوهشهـاي بـه دسـت آمـده در ایـن زمینـه از جملـه
نتایجي که اسماعیلي ( ،)1388سالیوان و سبویل ( ،)1995ساندرسون و کانتور ( ،)2001هامـامکي (2005
) ،شئریوسکا و همکاران ( )2013و همچنین ژانگ و همکاران ( )2012به دست آوردند ،همسـویي دارد.
کلیه این پژوهشها به وجود رابطه بین سبك تفکر و رضایت زناشویي صـحه گذاشـته و سـبك و شـیوه
اندیشه و تفکر را به عنوان یکي از عوامل موثر در رضایت از زندگي در نظر گرفتهاند .با عنایت نسبت بـه
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ،افراد باید قبل از ازدواج آگاهي عمیق و دقیقتري را از نحوه تفکر،
خلق و خوي و اعتقادات و ارزشهاي طرف مقابل کسب نمایند تا بتواننـد در آینـده مسـائل و مشـکالت
زندگي را با آگاهي بهتري حل و فصل نماید .همچنین از نتایج به دست آمده مـيتـوان در جهـت یـاري
نمودن و مددرساني به زوجیني که مشکالت و موانع ،آرامش را از آنان سلب کرده ،ولـي بـا ایـن وجـود
خواستار ادامه زندگي و همراهي با هم هستند ،در مراکز راهنمایي و مشاوره ازدواج و خانواده بهرهمند شـد
تا با سنجش و ارزیابي و شناسایي سبك تفکر زوجین به موانع و مشکالت آنها از طریق ابزارهاي رضایت
زوجیت و سبك تفکر پي برد و با آموزش و درمان و آگاهسازي آنها نسبت به افکار و عملکرد و تعهد خود
در قبال یکدیگر ،خانواده و همچنین جامعه را از دام خطرهاي ناشي از هم گسیختگي خـانواده ،طـالق و
اعتیاد و  ...رهایي بخشید .توجه به محدودیتها و پیشنهادها در این پژوهش نیز قابل مالحظه است زیرا:
 -1جلب مشارکت برخي مدارس ،معلمان یا توجیه بعضي از مدیران براي همکاري بـا معلمـانشـان
جهت پاسخگویي به سواالت بسیار مشکل بود -2 .یافتههاي این پژوهش بـر روي نمونـهاي از معلمـان
شهر تهران اجرا شد و باید تعمیمپذیري نتایج به سایر گروهها با احتیاط صورت گیرد -3 .به دالیلي چنـد
از جمله :زیاد بودن تعداد سوالها،کمبود وقت ،شرایط و موقعیت شغلي ،اجتمـاعي ،خـانوادگي یـا مشـغله
کاري و  ...امکان پاسخهاي غیردقیق وجود داشت که البته پاسخ نامههاي غیـر دقیـق و نیمـه پرشـده از
تحلیل حذف گردیدند -4 .توصیه ميگردد در پژوهشهاي بعدي که در این راستا صـورت مـيپـذیرد ،از
قشرهاي دیگر متأهلین در سنین مختلف و با سابقه ازدواج کوتاه ،متوسط و طوالني مدت یـا حتـي افـراد
مطلقه بهرهمند گردند تا بتوان اطالعات دقیقتري را در اختیار زوجیني که به مراکز روانسنجي و مشـاوره
جهت سنجش و ارزیابي میزان رضایتمندي و همسو بودن یا نبودن شیوههاي تفکر شان مراجعه ميکنند
و به منظور مداخالت پیشگیرانه و درمانجویانه مورد اسـتفاده قـرار داد -5 .ایـن پـژوهش بـر قشـري از
معلمان متأهل زن در شهر تهران انجام گرفته ،بهتر است براي به دست آورن یافتههاي جدیدتر در اقشار
مختلف مردان متأهل نیز اجرا گردد.

86

بررسي رابطه رضایتمندي زوجیت و سبكهاي تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهران

References
Afrooz, G. A. (1386). Psychology of Family Ideal Spouse, Tehran: Published by:
Parents- Teachers Association.
Afrooz, G. A. (1388). Psychology of Wife and Husband Relationship Viewpoint of
Prophet Mohammad (PUH).Tehran: Published by Shabak, Farhang.
Sternberg, R. (1997). Thinking Styles, Translation of Etemadi Ahari, A. and
Khosravi, A. A. (2002). Second Edition. Tehran; Published by Damar.
Amanollahi, A.; Aslani, Kh. Tashakkor, H.; Avamesh, S. and Nekuie, S. (2009).
Women’s Studies (Sociological & Psychological), A Study of Relationship
between Romantic Attachment Style and Love with Marital Satisfaction, 10 (3).
Emamipour, S. (2001). A Study of Thinking Styles in Students and College
Students and it’s Relationships With Creativity and Achievement Progress.
General Psychology PhD Thesis. Science and Research Unit of Islamic Azad
University.
Esmaili, N. (2009). A Study of Relationship between Thinking Style and Enrich
Marital Satisfaction in Married male and Female Teachers of Tabriz. The
Counseling Master Thesis of Faculty of Science and Education of Shahid
Beheshti University.
Seif, A. A. (2009). Modern Educational Psychology. Tehran: Published by Agah.
Fathollahi, A. A. (2007). A Study of Practical, Validity, Reliability and
Normalization of Sternberg-Wagner Thinking Styles Questionnaire in
Tehran Managers. Psychometric Master Thesis of Islamic Azad University of
Tehran Center Unit.
Momen Zadeh, F. (2002). The Relationship of Irrational Thoughts and Attachment
Patterns with Marital Satisfaction. General Psychology Master Thesis, Shahid
Beheshti University.
Mohebbi, M. (2011). A Study of Practical, Validity and Reliability of Afrooz
Marital Satisfaction Scale among Married Female Teachers in Tehran and it’s
Relationship with Thinking Styles. Master Thesis. Psychometric Field. Islamic
Azad University of Tehran Center Unit.
Golestani, E. Manzeri Tavakoli, A. Manzeri Tavakoli, H. (2012). Relationship of
Personality Traits with Marital satisfaction in Women. Journal of Life Science
and Biomedicine. 2(5): 216-218.
Hamamaci, z. (2005). Dysfunctional relationship Beliefs in marital satisfaction
in the development of close relationship. New Zealand Journal of
psychology, 20, 50-62.
Kaslow, F & Robinson, J. A (1996). Long-term. Marriage: Perceptions of
contributing factors. American Journal of Family Therapy.

87

 سال هفتم،1  شماره، پژوهشي- علمي،فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي

Sallivan, B & Swebel, A (1995). Relation ship beliefs and expectations of
satisfaction in marital relationships. Journal of family therapy, 3, 278-306.
Sanderson, C. A. & Cantor, N. (2001). The Association of Intimacy Goals and
marital satisfaction: A Test of four mediational Hypotheses. PSPB27 (12),
1567-1577.
Sharaievska,I. Kim,J. Stodolska,M (2013). Leisure and Marital Satisfaction in
Intercultural Marriages. Journal of Leisure Research. Vol 45, No 4. Grigorenko,
Elena.L. & Sternberg, Robert. j. (1997). Style of thinking abilities academic
performance. Exceptional children, 63,295-312.
Sternberg, R. j. (1998).Thinking styles. New York U.s.a: Cambridge
university press.
Varma. Ved. P. (1990). The Management of children with Emotional and
Behavioral Difficulties, Routedge in London, New York.
Zhang,H.Tsang,SKM.Chi,P.Cheung,YT.Zhang,X.Yip,PSF
(2012).
Wives'
relative income and marital satisfaction among the urban Chinese population:
Exploring some moderating effects.The Journal Of comparative family studies,
2012, v.43 n. 2, p. 185-199.
Blum, j.S., mehrabian, A. (1999).personaliti and temperament corralates of
marital satisfaction. Journal of personality, 67, 93,125.
Eliss, A. (1989), Rational- Emotive couples Therapy. New York: Bergamon
press
Vaijayanthimala,K.,kumara,K.,&Panda,P,(2004)Socio-economic heternomy and
marital satisfaction journal of human Ecology,15(1),9-110
Roizblatt,A.,Kaslow,F.,Rivera,S.,Funchs,T.,Conejero,C.,Zacharias,A.(1999).
Long lasting marriage in Chile. Contemporary family Therapy, 21,113-129.

88

