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چکیده
زمینه و هدف :نقش باورهای جنسیتی و سبک تفکر در ایجاد تفاهم بین فردی قابل توجه است و میتوان گفت که اگرر محریط
خانوادگی ،تحصیلی و شغلی افراد با سبکهای تفکرشان همسو یا مغایر باشرد ،مریتواننرد در مراحرل مختلر زنردگی مشرتر
حضور قویتر یا ضعی تری داشته باشند .هدف مطالعه حاضر ،پیشبینی رضایت زناشویی براساس باورهرای جنسریتی و سربک-
های تفکر در زنان متأهل شهر تهران بود.
روش و مواد :این مطالعه به روش همبستگی انجام شد .جامعه آماری مطالعه شامل کلیه زنان متأهل مراجعهکننده به خانههرای
سالمت منطقه دو شهر تهران در سال  1394-95بود .با استفاده از نمونهگیری خوشهای ،تعداد  220نفر به عنوان نمونه انتخرا
شدند .دادهها به کمک پرسشنامههای باورهای جنسیتی  ،Bemرضایت زناشویی  Enrichو سربک تفکرر  Sternbergجمر آوری
شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS-22و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیرل رگرسریون دندگانره مرورد تجزیره و
تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج نشان داد که رضایت زناشویی دارای همبستگی مثبت معناداری با باور جنسیتی مردانه ( )P>0/01برود .رضرایت
زناشویی دارای همبستگی معناداری با باورهای جنسیتی زنانه و دو جنسیتی نبود .همچنین سبک تفکر آزاد انردیش (آزمرون دو
دامنه )P>0/01 ،و محافظهکار ( )P>0/05دارای همبستگی مثبت معناداری با رضایت زناشویی بودند .سبک تفکرر قرانونگرذار،
اجرایی ،سبک تفکر قضایی ،کلگرا و جزءگرا هیچ ارتباط معناداری با رضایت زناشویی نداشتند.
نتیجهگیری :مطالعه حاضر نشان داد که سبکهای تفکر و باورهای جنسیتی مناب مهمی بررای پریشبینری رضرایت زناشرویی
زوجین است.
واژگان کلیدی :رضایت زناشویی ،باورهای جنسیتی ،سبک تفکر

مقدمه
از آنجایی که زن و شوهر هسته اصلی خانواده را تشکیل
میدهند ،توجه به سالمت و رضایت آنان از رابطه و
زندگیشان تأثیر عمیقی بر ثبات و سالمت خانواده دارد.
ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختالل در روابط
اجتماعی ،گرایش به انحراف اجتماعی و افول ارزش های
فرهنگی در زوجین میشود .دالیل منطقی و معقول
مطالعه بر روی رضایت زناشویی ،در محوریت آن در

سالمت خانواده و اشخاص ( ،)1اهمیت آن برای جامعه در
حالتی که ازدواجهای موفق شکل گیرد ،دست کشیدن از
جرم ( )2و نیاز به گسترش مداخالت تجربی برای زوجین
به منظور جلوگیری یا کم کردن فشارهای زناشویی و
طالق است ( .)3در این میان نقش سبک تفکر قابل توجه
است درا که با شناخت سبک تفکر ،موارد بسیاری دون
توقعات زوجین از یکدیگر ،نحوه ارتباط آنان ،روش اخذ
تصمیم در قبال مشکالت و حل و فصل اختالفات روزمره
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زندگی و  ....نیز شناخته میشود و اعتقاد بر این است که
با مد نظر قرار دادن سبک تفکر یکدیگر ،افراد میتوانند
روابط سالم ،صمیمانه و صادقانه داشته باشند و آن را
جایگزین روابط مخر  ،منفی و تحقیرآمیز نمایند و نیز
قادر خواهند بود که از فشارهای روانی خود و دیگران
بکاهند و از زندگی لذت بیشتری ببرند ( )4و رضایت
بیشتری از زناشویی خود احساس کنند.
آنچه مسلم است ،روابط خو به آسانی به دست نمیآید،
بلکه به دست آوردن آن مستلزم تالش مداوم است .در
ایجاد یک رابطه زناشویی خو  ،میزان هماهنگی و
تناسب افراد مهم نیست ،بلکه دگونگی مقابله با
ناسازگاریها و نا هماهنگیها مهم است ( .)4نظریه
شناختی -تجربی"خود" پیشنهاد میکند که افراد با
سبکهای تفکر متفاوت ،به طور متفاوتی به اشکال
متفاوت حمایتی در زمانهای استرس و یا مشکل پاسخ
میدهند ( .)5همچنین افراد دارای سبکهای تفکر
متفاوت ،از راهبردهای مقابلهای متفاوتی استفاده میکنند
( )6و سبکهای تفکر با هیجانات ( )7و احساسات و
دگونگی ابراز آنها و نیز تعهد ( )8در ارتباط هستند .از
آنجایی که تفکر جریانی است فعال نه منفعل و تفکر
عمل کردن است نه صرفاً مقوله حرف و سخن (.)9
بنابراین سبک تفکر میتواند شیوه و دگونگی عمل و
رفتار را نیز تعیین کند .بر اساس آنچه بیان شد ،سبک
تفکر با تأثیر بر عوامل مهم در رابطه زناشویی میتواند بر
کیفیت رابطه زوجها و رضایت زناشویی آنان تأثیر بگذارد.
در این راستا تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که
در کشورهای پیشرفته جهان حدود  %90جداییها از
نارسائیهای روانی و هیجانی و خصوصاً تفکرات و باورهای
غیر منطقی زوجها به وجود میآید و حدود  %60این افراد
به دلیل وجود این تفکرات و باورهای غیر منطقی از هم
جدا شدهاند .طبق آمار گزارش شده ،از میان تمام عوامل
مؤثر در از هم گسیختگی بنیان خانواده ،عوامل سوء
تفاهم ،تفکرات غیر منطقی و مطلقگرایی از همه بیشتر
دیده شده است (.)10
به طور کلی بر اساس تحقیقات متعدد ،نقش سبک تفکر
در ایجاد تفاهم بین فردی قابل توجه است و میتوان
گفت که اگر محیط خانوادگی ،تحصیلی و شغلی افراد با
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سبکهای تفکرشان همسو یا مغایر باشد ،میتوانند در
مراحل مختل زندگی مشتر حضور قویتر یا ضعی -
تری داشته باشند .وقتی نیمرخ سبکهای تفکر افراد
تناسب خوبی با محیط داشته باشد پیشرفت خواهند کرد
ولی وقتی این تطابق مناسب و کافی نباشد متحمل
آسیبهایی خواهند شد .سطوح مختل رضایتمندی
زناشویی سبکهای مختلفی از تفکر را اقتضاء میکند و
بسته به این که نیمرخ سبکهای تفکر افراد تا ده اندازه
با انتظارات محیط تطابق یابد ،زندگی توام با رضایت یا
عدم رضایت در زوجین حاصل میگردد (.)11
از سوی دیگر ،باورهای جنسیتی مجموعهای از نقشهای
جنسیتی است و شامل ارزش ،رفتارها و عالیقی است که
هر فرهنگ خاص برای مردان و زنان مناسب میداند
( .)12عوامل جامعهپذیری مثل رسانهها ،مدرسه ،مذهب،
اجتماع همساالن و خانواده وجود دارند که در سالهای
ابتدایی زندگی بسیار تأثیر گذارند ( .)13طبق باورهای
جنسیتی کلیشهای ،مردان ویژگیهایی مثل پرخاشگری،
واق بینی و استقالل را دارا هستند و زنان در مقابل
ضعی  ،منفعل و وابسته به مردان هستند .در واق
کلیشههای تفاوت زن و مرد را ناشی از تفاوت زیستی و
جنسی آنها بیان میکنند .در حالی که تفاوت رفتاری و
شخصیتی بین زن و مرد ناشی از فاکتورهای اجتماعی
مثل جامعهپذیری ،پاداش و تنبیه اجتماعی ،انتظارات و
موقعیتهای مختل است (.)14
 )15( Bemنظریهای تحت عنوان نظریه طرحواره
جنسیتی ارائه داد که در آن از تئوریهای رشد شناختی
و یادگیری اجتماعی استفاده کرد و بر فاکتورهای
فرهنگی تأکید نمود .فرض این تئوری این است که افراد
بر اساس طرحواره های جنسیتی رفتار میکنند .یکی از
مهمترین فاکتورها در شکلگیری شخصیت فرد ،خانواده
است .این سیستم روی زندگی افراد تأثیر اولیه داشته و
در رضایت از زندگی و سازگاری آنها با جامعهای که در
آن زندگی میکنند مؤثر است .هر خانواده دارای
عملکردی است ،مفهوم عملکرد خانواده شامل کیفیت
ارتباط بین اعضای خانواده و اطالعات درباره تالش اعضا
برای کیفیت زندگی است .یکی از مسئولیتهای مهم
مرتبط با نقش والدینی و عملکرد خانواده ،اجتماعی کردن
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افراد است و اینکه ده اعتقادی درباره خود و جامعه
داشته باشند تحقیقات نشان داد که بین عقاید والدین و
بچههای نوجوان درباره کار ،مسائل اقتصادی ،سیاسی
مذهبی و همچنین نقشهای جنسیتی هر جنس ارتباط
وجود دارد ( .)16طبق باورهای جنسیتی کلیشهای،
مردان ویژگیهایی مثل پرخاشگری ،واق بینی و استقالل
را دارا هستند و زنان در مقابل ،ضعی  ،منفعل و وابسته
به مردان هستند .در واق کلیشه ها تفاوت موجود بین
زن و مرد را ناشی از تفاوت زیستی و جنسیتی آنها بیان
می کنند .در حالی که تفاوت رفتاری و شخصیتی بین زن
و مرد ،بیشتر ناشی از فاکتورهای اجتماعی مثل عمل
جامعه پذیری ،پاداش و تنبیه اجتماعی ،انتظارات و
موقعیت های مختل است (.)17
همچنین در این راستا مشکل عمده ای که جامعه امروز
با آن مواجه است ،عدم اطالعات کافی در مورد تأثیر
باورهای جنسیتی و وجود نگرشها بر روابط خانوادهها و
بهخصوص زوجین تازه ازدواج کرده است که نتیجه آن به
تباهی کشیده شدن بسیاری از خانوادهها است .با توجه به
اهمیت باورهای جنسیتی در رضایتمندی زناشوئی ،این
مطالعه با هدف تعیین سبکهای تفکر و نقش باورهای
جنسیتی بر رضایتمندی زناشوئی انجام شد .با توجه به
آنچه به آن اشاره شد سوال اساسی پژوهش این است که
آیا باورهای جنسیتی و سبکهای تفکر قدرت پیشبینی
رضایت زناشویی در زنان متأهل را دارد؟
روش و مواد
روش پژوهش از نوع همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش ،کلیه زنان متأهل مراجعهکننده به خانههای
سالمت منطقه دو شهر تهران در سال  1394-95بودند.
نمونهگیری در مرحله اول به صورت تصادفی خوشهای
انجام شد .بدین صورت که ابتدا از بین خانههای سالمت
منطقه  2شهر تهران که تعداد آنها  20خانه سالمت
میباشد ،تعداد  10خانه سالمت به صورت تصادفی
انتخا  ،و سپس از بین آنها  220نفر نمونه انتخا شد.
با استفاده از روش تعیین حجم نمونه Tabachnick and
 )18( Fidellتعداد نمونه با توجه به امکان ریزش
تعدادی از شرکتکنندگان و بیش برآورد 220 ،نفر تعیین
گردید .در این فرمول سطوح متغیرهای پیشبین با
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یکدیگر جم و در عدد  8ضر و با عدد ثابت  50جم
شده است .متغیر باورهای جنسیتی شامل سه سطح در
قالب کامالً مردانه ،کامالً زنانه و دوجنسیتی است و متغیر
سبکهای تفکر شامل هفت سبک تفکر قانون-
گذار(خالق) ،اجرایی (اطاعت پذیر) ،قضایی (تحلیلگر)
کلگرا ،جزءگرا ،آزاداندیش و محافظهکار است که در
مجموع  10مؤلفه پیش بین را تشکیل دادهاند .مال های
ورود به پژوهش عبارت بود از گذشت حداقل یک سال از
مدت ازدواج و مال خروج از پژوهش نیز ارائه اطالعات
ناقص و نامعتبر بود .روش اجرا به این صورت بود که قبل
از اجرای پرسشنامهها ،اطالعاتی در اختیار افراد درباره
موضوع پژوهش قرار گرفت و به آنها توضیح داده شد که
تمام اطالعات محرمانه هستند و تنها جهت کار پژوهشی
از آنها استفاده خواهد شد .روش اجرا به شیوه فردی بود.
کل فرآیند سه ماه به طول انجامید .پرسشنامه رضایت
زناشویی  :Enrichاین پرسشنامه یک ابزار  115سوالی و
فرم دیگر آن  125سوالی است .انریچ توسط  Olsonو
همکاران ( )19تهیه شده و شامل  14خرده مقیاس است.
 Olsonو همکاران ( )19اعتبار این پرسشنامه را به روش
ضریب آلفا 0/92 ،گزارش کردهاند .این پرسشنامه ترجمه
و ضریب اعتبار آن برابر  0/93بوده است ( .)20در واق
پرسشنامه رضایت زناشویی  47سؤالی در ایران هنجار
شده و در این پژوهش از آن استفاده شده است .ضریب
همبستگی پرسشنامه  Enrichبا مقیاس رضایت خانوادگی
از  0/41تا  0/60و با مقیاس رضایت از زندگی از  0/32تا
 0/41است که نشانه روایی سازه آن است .کلیه خرده
مقیاسهای پرسشنامه  ،Enrichزوجهای راضی و ناراضی
را متمایز میکند و این نشان میدهد که این پرسشنامه
از روایی مال خوبی برخوردار است .میانگین آلفای
پرسشنامه زناشویی  0/96است که نشاندهنده همسانی
درونی باال و نشانه خطای استاندارد عالی و یا بسیار کم
یعنی  %4است (.)20
پرسشنامه باورهای جنسیتی Bem :در سال 1974
پرسشنامه  BSRIرا ارائه داد که شامل  60ویژگی بود:
 20ویژگی مردانه 20 ،ویژگی زنانه و  20ویژگی غیر
کلیشهای ( Bem .)21در استفاده از ابزار باورهای
جنسیتی ضریب قابلیت اعتماد آن را در بعد زنانگی 0/80
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و در بعد مردانگی  0/86گزارش نموده است .در پژوهش
برزگری ( )22قابلیت اعتماد آن را با استفاده از آلفای
کرونباخ  0/88گزارش نموده است .زهره وند ( )23روایی
پرسشنامه ها را از نظر صوری و محتوایی احراز نموده
است و پایایی آن را از طریق اجرا در گروه بیست نفری و
تحلیل دادههای آن با اعالم ضریب کرونباخ  0/81اعالم و
ثبات اندازه گیری آن را تأیید کرده است.
پرسشنامه سبکهای تفکر )24( Sternberg :Sternberg
به منظور ارزیابی سبکهای تفکر افراد این مقیاس را تهیه
کرده است .در این پژوهش ،هفت سبک تفکر قانونگذار
(خالق) ،اجرایی (اطاعت پذیر) ،قضایی (تحلیلگر) ،کل-
گرا ،جزءگرا ،آزاد اندیش و محافظهکار با  65گویه (هر
خرده مقیاس با  5گویه) تعری شدهاند .این مقیاس به
شکل طی لیکرت  6گزینهای طراحی شده است که
آزمودنی باید یکی از آنها را انتخا کند Sternberg .و
همکاران ( )24به منظور بررسی روایی و پایایی پرسشنامه
تحقیقاتی را انجام دادند و میانگین ضریب پایایی خرده
آزمونها برابر با  0/78به دست آمد .در این تحقیق
بیشترین پایایی برای سبک کلنگر ،معادل  0/88و
کمترین پایایی برای سبک اجرایی معادل  0/56به دست
آمد .در ایران نیز تحقیقاتی در این راستا توسط امامیپور
( )25انجام گرفته است .بیشترین ضریب پایایی برای
سبک محافظهکارانه معادل  0/87و کمترین ضریب پایایی
برای سبک قانونگذارانه معادل  0/43بوده است.
همچنین بیشترین مقدار ضریب همسانی درونی برای
سبک بیرونی  0/81و کمترین مقدار آن برای آنارکی و
مونارکی  0/53و برای کل سواالت پرسشنامه معادل
 0/92میباشد که این ضریب ،ضریب همسانی درونی
قابل قبولی برای خرده آزمونها و کل سواالت پرسشنامه
است.
در این پژوهش برای توصی دادهها از شاخصهای آمار
مانند میانگین و انحرافاستاندارد و از شاخصهای آمار
استنباطی مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون دندگانه
به کمک نرمافزار  SPSS-22استفاده شده است.
یافته ها
شرکتکنندگان در مطالعه حاضر زنان متأهل مراجعه-
کننده به خانههای سالمت منطقه دو شهر تهران در سال

 1394-95بودند .از نظر تعداد دفعات ازدواج)%5( 11 ،
نفر بیش از یک بار ،تعداد  )%1/8( 4نفر بیش از دو بار
ازدواج کرده بودند .میانگین (انحراف معیار) سن شرکت
کنندگان  )6/5( 37/8سال با دامنه سنی  26تا  53سال
بود.
جدول  -1توزی فراوانی تحصیالت
تعداد
تحصیالت

درصد

دیپلم و زیر دیپلم
کارشناسی

60
146

27/3
66/4

کارشناسیارشد و دکتری

14

6/4

جم

220

100

جدول  -2توزی فراوانی طول مدت ازدواج
درصد
تعداد
طول مدت ازدواج
یک تا پنج سال
پنج تا ده سال
ده تا پانزده سال
بیش از پانزده سال

60
54
43
63

27/3
24/5
19/5
28/6

یکی از مفروضههای آزمون تحلیل رگرسیون ،نرمال بودن
توزی دادهها است .برای بررسی این فرضیه از آزمون
کولموگروف اسمیرن استفاده شد .نتایج این آزمون
حاکی از آن است که تمامی زیر مقیاسهای سبکهای
تفکر ،باورهای جنسیتی و مقیاس رضایت زناشویی از
مفروضه نرمالبودن پیروی میکنند ( .)P0/05یکی
دیگر از مفروضهها ،دادههای پرت میباشد که این مساله
نیز به کمک فاصله  mahalanobisمورد بررسی قرار
گرفت و مشخص شد دون هیچ اندازهای از مال مجذور
خی فراتر نیست ،نتیجه میگیریم که هیچ داده پرت دند
متغیری وجود ندارد.
دنانچه از جدول  4مشاهده میشود متغیر رضایت
زناشویی دارای همبستگی مثبت معناداری با باور
جنسیتی مردانه (آزمون دو دامنه،n=220 ،P>0/01 ،
 )r= 0/29است .رضایت زناشویی دارای همبستگی مثبت
با باورهای جنسیتی مردانه است ،به این معنی که هر ده
افراد ،بیشتر دارای باورهای جنسیتی مردانه باشند،
نمرات رضایت زناشویی افزایش مییابد .واریانس توضیح
داده شده برای باورهای جنسیتی مردانه  %8است.
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جدول  -3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

آمارهها

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

رضایت زناشویی
باور جنسیتی مردانه
باور جنسیتی زنانه
باورهای دو جنسیتی
تفکر قانونگذار
تفکر اجرایی
تفکر قضایی
تفکر کلگرا
تفکر جزء گرا
تفکر آزاد اندیش
تفکر محافظه کار

112/3
44/8
37/0
8/4
7/9
7/9
7/0
7/6
7/6
10/2
8/3

11/7
8/0
7/4
2/2
3/1
3/0
2/5
2/8
2/6
3/2
2/7

81
24
20
4
5
5
5
5
5
5
5

137
64
57
14
17
17
17
18
17
18
17

جدول  -4همبستگی پیرسون بین باورهای جنسیتی و رضایت زناشویی
باور جنسیتی زنانه باورهای دو جنسیتی
باور جنسیتی مردانه
**

رضایت زناشویی

0/29

-0/09

0/10
**

در مقابل ،متغیر رضایت زناشویی همبستگی معناداری با

P>0/01

نمرات مربوط به رضایت زناشویی نیز افزایش مییابد .در
این میان ،سبک تفکر قانونگذار (آزمون دو دامنه،

باور جنسیتی زنانه (آزمون دو دامنه،n=220 ،P0/05،
 )r=0/10و باورهای دوجنسیتی (آزمون دو

 ،)r=-0/77 ،n=220 ،P0/05اجرایی (آزمون دو دامنه،

دامنه )r= -0/09 ،n=220 ،P0/05،ندارد.

 ،)r=-0/05 ،n=220 ،P0/05سبک تفکر قضایی (آزمون
دو دامنه ،)r=0/05 ،n=220 ،P0/05 ،کلگرا (آزمون دو

جدول  -5همبستگی پیرسون بین سبکهای تفکر و رضایت
زناشویی
رضایت زناشویی
انواع سبکهای تفکر
P
تفکر قانونگذار
تفکر اجرایی
تفکر قضایی
تفکر کلگرا
تفکر جزء گرا
تفکر آزاد اندیش
تفکر محافظه کار

-0/77
-0/05
0/05
-0/01
0/12
**0/37
*0/14

0/09
0/21
0/12
0/31
0/16
0/01
0/05

دنان ده از جدول  5مشاهده میشود متغیر سبک تفکر
آزاد اندیش (آزمون دو دامنه- 0/37 ،n=220 ،P>0/01 ،
= )rو محافظه کار (آزمون دو دامنه،n=220 ، P>0/05 ،
 )r= 0/14دارای همبستگی مثبت معناداری با رضایت
زناشویی است .واریانس توضیح داده شده  %14میباشد.
هر ده نمرات مربوط به این دو سبک تفکر افزایش یابد،

دامنه )r=-0/01 ،n=220 ،P0/05 ،و جزءگرا (آزمون دو
دامنه )r=0/12 ،n=220 ،P0/05 ،هیچ ارتباط معناداری
با رضایت زناشویی نداشتند.
در مطالعه حاضر برای بررسی اثر پیشبینیکنندگی
باورهای جنسیتی و سبکهای تفکر بر رضایت زناشویی از
رگرسیون دندگانه استفاده شده است .با استفاده از روش
 ،Enterمدل معنیداری به دست آمد ( R2 =0/36تنظیم-
شده و  .)F =13/5جدول  6اطالعات در مورد متغیر
پیشبینی که در مدل وارد شده است را ارائه میدهد.
2
این مدل  %36از واریانس را توجیه میکند (R =0/36
تنظیمشده) .باورهای جنسیتی و سبکهای تفکر قانون-
گذار ،اجرایی ،قضایی و آزاد اندیش پیشبینیکنندههای
معنیداری بودند ( .)P>0/01همچنین با توجه به اینکه
مقدار آماره  Durbin Watsonدر فاصله استاندارد  1/5تا
 2/5قرار دارد ،در نتیجه استقالل باقیماندهها را نتیجه
می گیریم.
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پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس باورهای جنسیتی و...

جدول  -6رگرسیون نمره کل رضایت زناشویی از روی باورهای جنسیتی و سبکهای تفکر
متغیر
مقدار ثابت
تفکر قانونگذار
تفکر اجرایی
تفکر قضایی
تفکر کلگرا
تفکر جزء گرا
تفکر آزاد اندیش
تفکر محافظه کار
باور جنسیتی مردانه
باور جنسیتی زنانه
باورهای دو جنسیتی

B

S.E.

Beta

t

P

97/4
-1/4
-1/2
2/1
-0/9
0/5
1/7
0/1
0/6
-0/3
-1/3

4/3
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/3
0/5
0/1
0/1
0/3

-0/4
-0/3
0/5
-0/2
0/1
0/5
0/02
0/4
-0/2
-0/2

22/5
-3/0
-2/7
4/1
-0/7
1/0
6/3
0/2
5/4
-2/6
-3/7

0/0001
0/003
0/008
0/0001
0/08
0/30
0/0001
0/83
0/0001
0/01
0/0001

با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم
برخوردار است.
بحث
مطالعه نشان داد که رضایت زناشویی دارای همبستگی
مثبت معناداری با باورهای جنسیتی مردانه است ،به این
معنی که هر ده افراد ،بیشتر دارای باورهای جنسیتی
مردانه باشند ،نمرات رضایت زناشویی افزایش مییابد .این
در حالی است که رضایت زناشویی دارای همبستگی
منفی معناداری با مؤلفههای باورهای جنسیتی زنانه و
دوجنسیتی نیست.
به طور کلی در یافتههای مطالعه ،بین نقش جنسیتی
مردانگی و رضایتمندی زناشویی رابطه مستقیم مشاهده
شد که این یافته با نتایج مطالعههای Falkner
Garcia-Retamero
and
López-Zafra
(،)26
( Chalabaev ،)27و همکاران ( )28همسو است.
 McLaughlinو همکارانش ( )29مطرح میکنند که
عدم انعطافپذیری نقشهای جنسیتی سنتی میتواند نه
تنها برای زن ،بلکه برای مرد نیز مضر باشد .این امر
تجربیات درون فردی مردان را به یک مجموعه کودکی از
انتخابات محدود کرده که به موجب آن ،مرد از هرگونه
رفتارهایی که به نقشهای جنسیتی زنان شبیه است،
اجتنا میکند )26( Falkner .نیز گزارش میکند
شوهرانی که بیشتر نگرشهای سنتی به نقشهای
جنسیتی داشتهاند ،در طول زمان رضایت زناشویی
کمتری را تجربه کردهاندAmanatullah and Morris .

R

0/62

Adj R2

0/36

F

13/5

( )30نیز معتقدند مقاومت در حفظ نقشهای جنسیتی
سنتی یا شکست در انجام این نقشها به کاهش بهداشت
روانی فرد منجر میشود .نتایج مطالعه Garcia-
 )27( Retamero and López-Zafraنشان داد گذر زمان
و تحول فرهنگی باعث شده زنان در نتیجه مهاجرت
شوهرانشان و ایفای همزمان نقش مادری و پدری،
خصایص مردانگی را در خود رشد دهند.
همچنین بین نقشهای جنسیتی زنانه و رضایتمندی،
رابطه معناداری حاصل نشد که این امر خالف یافتههای
 )27( Garcia-Retamero and López-Zafraو Rey
( ،)31مبنی بر این که بین خصایص زنانگی و رضایت-
مندی در زنان رابطه معکوس وجود دارد ،میباشد .عدم
رابطه بین نقشهای جنسیتی و رضایتمندی در زنان
میتواند به این معنی باشد که رضایتمندی زنان بیشتر از
آن که بسته به نقشهای جنسیتی خودشان باشد ،بسته
به نقش جنسیتیای است که همسرانشان دارا هستند.
 Chalabaevو همکاران ( )28معتقدند دنانچه زنان
نقشهایی را ایفا کنند که با نگرش آنها نسبت به نقش-
های جنسیتیشان در تعارض باشد به ویژه در حوزه
اشتغال و خانهداری ،تنیدگی بیشتری را تجربه میکنند.
گذر زمان و تحوالت فرهنگی میتواند در برخی انتظارات
و نقشهای جنسیتی زنان و مردان که بخشی از هویت
آنان را تشکیل میدهد ،در پردازش اطالعات مرتبط با
خود و دیگران مؤثر بوده و در نتیجه در رضایتمندی و
عدم رضایتمندی زوجین نقش داشته باشد.
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از سوی دیگر ،یافتههای این مطالعه تا حدودی با
نتایج  Rudyو همکارانش ( )32همسو است .این نتایج با
یافتههای  )33( Ecclesمبنی بر اینکه نقشهای دو
جنسیتی برای زنان رضایتمندی بیشتری به همراه دارد،
ناهمسو است .او گزارش میکند زوجینی که هر دو
جنسیتی هستند ،موفقیت قابل توجهی در برقراری
ارتباط و حل مسأله با همسرانشان دارند)34( Mills .
نیز گزارش میکنند که شوهرانی با شخصیت بیانگر ،از
دید همسرانشان افرادی مهربان ارزیابی میشوند و این
زوجین بیشتر عاشقاند و بیشتر از ازدواجشان احساس
رضایت میکنند و هنگامی که زنان دنین شخصیتی را
دارند ،شوهرانشان تعارض کمتری را گزارش میکنند .به
طور کلی نتایج این فرضیه نشان میدهد که افراد نمونه
پژوهش حاضر ،عالوه بر ایفای نقش زنانه خود به دنبال
انجام امور مردانه نیز بودهاند .این زنان که اغلب از قشر
متوسط به باالی جامعه از نظر سطح رفاهی و فرهنگی
برخورداند ،در پی ادامه تحصیالت ،اشتغال بیرون از خانه،
سرگرمی و تفریح هستند و برخی از آنان به دلیل جدایی
از همسرانشان ،دارای نقشهای جنسیتی مردانهای می-
باشند که به علت عدم حضور همسرشان تقویت شده
است.
سبک تفکر قانونگذار ،اجرایی ،کلگرا ،آزاد اندیش و
محافظه کار رابطه معناداری با رضایت زناشویی داشتند.
سبک تفکر قانونگذار و اجرایی دارای همبستگی منفی
با رضایت زناشویی بودند .از سوی دیگر ،سبکهای تفکر
کلگرا ،آزاد اندیش و محافظه کار رابطه مثبت معناداری
با رضایت زناشویی داشتند .در این میان ،سبک تفکر
قضایی و جزء گرا هیچ ارتباط معناداری با رضایت
زناشویی نداشتند .این یافته با نتایج حاصل از پژوهش
سپاهمنصور ،امامیپور و نقدی ( )35که بین سبکهای
تفکر با رضایت زناشویی رابطه به دست آورده بودند،
همخوانی دارد .پژوهش دیگری ده در متون داخلی و ده
در متون خارجی در همسویی یا عدم همسویی با این
فرضیه یافت نشد .به طور کلی در ایجاد یک رابطه
زناشویی خو  ،مهم ترین موضوع دگونگی مقابله با
ناسازگاریها و ناهماهنگیها است ( .)36بر اساس نظریه
شناختی -تجربی "خود" ،تفراد با سبکهای تفکر
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متفاوت ،به طور متفاوتی به اشکال متفاوت حمایتی در
زمانهای استرس و یا مشکل پاسخ میدهند (.)37
همچنین افراد دارای سبکهای تفکر متفاوت از
راهبردهای مقابلهای متفاوتی استفاده میکنند ( )24و
سبکهای تفکر با هیجانات و احساسات و دگونگی ابراز
آنها و نیز تعهد در ارتباطند ( .)38بدین ترتیب سبک-
های تفکر میتوانند از طریق نقشی که در حل مسایل
زندگی ،تعیین نوع راهبردهای مقابله ،نوع و میزان
هیجانات ،ابراز احساسات و تعهد بر عهده دارند ،با رضایت
زناشویی در ارتباط قرار گیرند.
براساس تعاری ارئه شده برای سبک تفکر اجرایی،
افرادی که این سبک را دارند ،دوست دارند از قوانین و
روشهای موجود پیروی کنند ،تمایل دارند شکافهای
ساختارهای موجود را پر کنند ،نه اینکه خود
ساختارهایی ایجاد کنند ،فعالیتهای از پیش تعری شده
را ترجیح میدهند ،نظیر حل مسایل ریاضی ،استفاده از
قواعدی برای حل مسائل و گفتوگو درباره نظریات
دیگران .همانطور که از این تعری مشخص میگردد،
این قبیل افراد به واسطه تمایل به قوانین و راهکار ،برای
حل مسایل و مشکالت زندگی ،دست خالی نیستند و
احساس درماندگی نمیکنند ،دون خود را در سایه
حمایت قوانین میبینند .بنابراین میتوانند از آرامش
حاصل از این احساس ،به رضایتمندی از زندگی دست
یابند ( .)38این رضایتمندی در روابط آنها به ویژه
روابط با همسر نیز تأثیرگذار است و آنها آرامش به دست
آمده از تکیه بر قوانین و اجرای آنها در زندگی و نظم و
برنامه حاصل از دهاردو های از پیش تعیین شده را به
بستر زندگی زناشویی و خانواده منتقل میکنند .درا که
قرار دادن مسایل جاری در دهاردو قواعد کمک کننده
و انطباق وض موجود با وض ایدهآل از این طریق،
خشنودی و رضایت زناشویی به دست میآید ( .)39تفاوت
این افراد با افراد دارای سبک قانونگذار در نوع قوانین
است .در سبک قانونگذار ،افراد قوانین مورد نظر
خودشان را تعیین و پیاده میکنند ولی در سبک اجرایی،
فرد از قوانین موجود و از پیش تعیین شده استفاده می-
نماید .در هر صورت نتیجه ،حل مسایل موجود و رهایی از
تنش و ناآرامی در زندگی و رابطه زناشویی است .این
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باورهای جنسیتی و نیز روشهای کیفی مانند مصاحبه
 با توجه به.برای به دست آوردن اطالعات استفاده شود
این نتایج به مشاوران و رواندرمانگران توصیه میشود
سبکهای تفکر و باورهای جنسیتی زوجین را مورد
ارزیابی قرار داده و تمام تالش خود را در جهت شناخت
- استفاده از یافتههای پژوهش حاضر می.آن انجام دهند
تواند در تدوین و اجرای مداخلههای پیشگیرانه و درمانی
مؤثر در زمینه روابط زناشویی و تشخیص و پیش بینی
.مشکالت آتی زوجین کمک قابل توجهی نماید
نتیجهگیری
مطالعه نشان داد که سبکهای تفکر و باورهای جنسیتی
مناب مهمی برای پیشبینی رضایت زناشویی زوجین
.است

تأثیرگذاری در حدی است که داشتن این سبک تفکر
.میتواند پیشبینیکننده رضایت زناشویی باشد
در ارتباط با محدودیتهای این پژوهش باید گفت تنها بر
روی زنان متأهل مراجعهکننده به خانه های سالمت اجرا
 در تعمیم دادهها و نتایج این پژوهش باید جانب.شد
 همچنین استفاده از مقیاسهای.احتیاط رعایت شود
خودسنجی مانند پرسشنامه ممکن است شرکتکنندگان
.را به سوگیری در پاسخدهی به سئواالت سوق داده باشد
همچنین پیشنهاد می شود این پژوهش بر روی جوام
-آماری دیگری با توجه به زمینههای فرهنگی و جمعیت
شناختی متفاوت اجرا شود همچنین در مورد مردان اجرا
 در پژوهشهای.گردد و با نتایج این پژوهش مقایسه شود
آینده از سایر مقیاسهای مربوط به سبکهای تفکر و
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Abstract
Background and Objective: The role of gender beliefs and thinking styles in creating an
interpersonal understanding are significant and it can be said that if the family environment,
education, and employment of people with their thinking style is consistent or inconsistent, it can
have stronger or weaker effect at different stages of life. The aim of this study was to predict
marital satisfaction based on gender beliefs and thinking styles of married women in Tehran.
Materials and Methods: The method of study was correlation. The study population consisted of all
married women referred to health centers of area two of Tehran in 2015-16. Using cluster sampling,
220 samples were selected. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were
used.
Results: The results showed that marital satisfaction has a significant positive correlation with the
belief masculine gender (P<0/01), respectively. Marital satisfaction was significantly and the beliefs
of female sexuality and gender. Also liberal thinking style (two-tailed test, P<0/01) and
conservative (P<0/05) has had a significant positive correlation with marital satisfaction. Legislator
thinking style, executive, judicial thinking style, holistic and component-oriented. There is no
significant relationship with marital satisfaction. Thinking styles and gender beliefs have relation
with marital satisfaction.
Conclusion: The results of this study showed that gender beliefs and thinking styles is an important
resource to predict marital satisfaction.
Keywords: Marital satisfaction, Gender beliefs, Thinking style

