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                   چکيده

هاي عملکرد سالم در ترین مؤلفهرضایت زناشویي یکي از مهم
-خانواده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بین رضایت

ن هاي تفکر معلمان متأهل زن در شهر تهرامندي زوجیت با سبك
نفر از  200اي به حجم به اجرا در آمد. براي این منظور، نمونه

معلمان متأهل زن در مدارس راهنمایي و متوسطه شهر تهران 
اي بود. گیري تصادفي چند مرحلهانتخاب شد. روش نمونه

هاي تفکر مندي زوجیت افروز و پرسشنامه سبكپرسشنامه رضایت
 169شهر تهران داده شد.  واگنر به معلمان متاهل زن -استرنبرگ 

پرسشنامه مورد تحلیل آماري قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل 
مندي همبستگي دو مقیاس فوق حاکي از آن است که بین رضایت

گذار، هاي سبك تفکر از قبیل تفکر قانونکلي با برخي مؤلفه
درصد  99نگر، آزاداندیش در سطح اطمینان قضایي، پایورساالر، کلي

(01/0=)P نگر در سطح برون و هاي اجرایي، فردساالربا سبك
رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد.  P(=05/0درصد ) 95اطمینان 

ها از جمله تفکر بین رضایت کلي زوجیت افروز با بعضي از مولفه
نگر ارتباط معناداري یافت نشد. همچنین بین نگر و درونجزیي

هاي هاي سبكجیت و مؤلفهمندي زوهاي رضایتبیشتر مؤلفه
درصد رابطه معنادار و مستقیم  99و  95تفکر، در سطح اطمینان 

 وجود داشت و در برخي دیگر رابطه معناداري یافت نشد.

مندي زوجیت، سبك تفکر، معلمان : رضایتهاي كليديواژه 
 متأهل زن

 
 

 

Abstract 
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
ــراي انتخــاب همســري آرامــش ازدواج خوشــایند ــرین فرصــت ب ــاترین مهــرو ت  زي و رگــر، تحکــیم زیب

انواده با پیمان ازدواج و پیوند همسري زن و مردي آگـاه و برخـوردار از   پذیري است. خترین محبتفطري
تـرین نمـاد اجتمـاعي    ستون اصلي حیـاتي  ،شود و این زوجبلوغ فکري، اجتماعي و رواني پایه گذاري مي

سالمت و سعادت جامعه به سالمت و پویایي خـانواده وابسـته    ،دهند. بنابراینیعني خانواده را تشکیل مي
 (.1386افروز،  سالمت و تعادل خانواده نیز به کیفیت رابطه زن و شوهر بستگي دارد )است و 

پـر واضـح     هاي عملکرد سالم در نهاد خانواده اسـت. ترین تعیین کنندهرضایت زناشویي یکي از مهم
ترین رسالت زن و شوهر، محقق نمودن هدف واالي ازدواج یعني نیل به آرامش و سعادت است که اصلي

-رضایت زوجیت را ایـن  (1388رضایت است. تعاریف متعددي براي رضایت زناشویي وجود دارد. افروز )و 

جنسي یکـدیگر و برخـورداري از    -هاي روانيکند: رضامندي متقابل زن و شوهر از جاذبهگونه تعریف مي
احسـاس   ( رضـایت زناشـویي را  1989بیشترین احساس آرامش و امنیت رواني در زندگي مشترک. الیس )

 کند. عوامل مختلفي  رضـایت عیني خشنودي، رضایت و لذت بردن زن و شوهر از روابط خود تعریف مي
)روزبـالت و همکـاران،    توان به خلق و خوي همسـر از آن جمله ميدهد. قرار مي زناشویي را تحت تأثیر

-عقاید، باورها و ارزش فکري )(، تفاهم 2004 ،(، درآمد و اشتغال همسر )وییجینیتماال، کومار و پاندا1999

گونه که ذکر شد عوامـل  ( اشاره کرد. همان1378  ،ارضاي جسماني و رواني همسر )موسوي و فرزاد ها( و
توجـه بـه سـبك و     ،کنند. در این میانمتعددي در برخورداري زوجین از احساس رضایت ایفاي نقش مي

را ارتباط انسان بـا جهـان بـه خصـو  در روابـط      اي برخوردار است. زیشیوه تفکر زوجین از اهمیت ویژه
اینکه داوطلبـان ازدواج چگونـه بـا نحـوه      .زناشویي، همواره مستقیم و به دور از تاثیر عوامل ذهني نیست

تـر مسـیر   اندیشیدن و تفکرات یکدیگر آشنا شوند و زوجین با چه نوع سبك تفکري بتوانند رضایت بخش
هـاي مختلـف   عقاید، باورها و توقعات و عملکرد یکدیگر در موقعیـت  زندگي را بپیمایند و درک بهتري از

هاي الزم براي رسیدن به شادکامي و سـعادت در زنـدگي زناشـویي را فـراهم     زندگي داشته باشند، زمینه
اما این که تعریف سبك تفکر چیسـت و چـه    .. گرددو موجب ایجاد تفاهم بیشتري بین زوجین مي ،آورده

نخسـتین کسـي اسـت کـه      (1997) باید عنوان نمود که رابرت اسـترنبرگ  ،شودمل ميفاکتورهایي را شا
را بـه   سبك تفکـر  بندي کرده است. اورا دسته هاي تفکرانواع سبك و ،را معرفي هاي تفکرمفهوم سبك

 ،یك توانایي نیست تعریف کرده و اعتقاد او بر این است که سبك تفکر ،اندیشدعنوان طریقي که فرد مي
 ،هـا مشـابه  توانایي کند. افراد ممکن است عمالً درهایمان اشاره ميتوانایي که به چگونگي استفادۀ ما ازبل

 هـوش و  ترجیحات ما دربارۀ چگونگي اسـتفاده از  هاي تفکرمتفاوت باشند. سبك هاي تفکرسبك اما در

، اما سبك تفکر به آنچه فـرد  کند، اشاره ميتواند انجام دهداستعدادهایمان هستند. هوش به آنچه فرد مي
 (.1379شود )سیف،دهد انجام دهد، گفته ميترجیح مي
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شود، متغیرهاي هاي متفاوت کارکرد ذهني از کجا ناشي ميبا این پرسش که سبك (1997استرنبرگ )
چه عواملي ارثي  اگر ،دهد. او معتقد استهاي تفکر را مورد بحث و بررسي قرار ميمؤثر در تحول سبك

هاي سبك تواند نقش بسیار زیادي دربودن نميهاي تفکر نقش دارند، اما ارثيتحول سبك حدي در تا
 ،تفکر داشته باشد. ولي در عین حال براي فرایند اجتماعي شدن سهم بسیاري قائل است. بنابراین

، آموزش و هاي تفکر از نظر وي عبارتند از فرهنگ، سن، جنسیت، والدینمتغیرهاي مؤثر در تحول  سبك
هاي روزمرۀ خود را در مدرسه، اساس نظریۀ خودگرداني ذهني وي، افراد نیاز دارند فعالیت مشاغل. بر
کنند که براي هایي را براي چنین نظارتي انتخاب ميها، اداره و نظارت کنند و روشدیگر موقعیت خانه و
ه بد، بلکه فقط متفاوت هستند. هر فرد، اند و نهاي مختلف نه خوب، سبكتر باشد. بنابراینها راحتآن

همچنین افراد در چهارچوب  ،دهدها را دارد و به میزان متفاوتي از هر سبك را نشان ميسبك نیمرخي از
 تکالیف مختلف تغییر ها وهاي خود را با موقعیتگرفتار نیستند، بلکه قادرند سبك یك سبك محبوس و

  (.1997دهند )استرنبرگ وگریگورنکو،
دهي گانه را که بر اساس پنج بخش اصلي سازمانهاي تفکر سیزدهنظریۀ خودگرداني ذهني سبك
 کند: شده است، بدین شرح توصیف مي

هاي تفکر شامل اشکال سبك -. ب3گذارو قانون 2، قضایي1هاي کارکردي شامل اجرایيسبك -الف
6، جرگه ساالر5، پایورساالر 4فردساالر

-جزئي و8نگرهاي تفکر شامل کليسبك سطوح -. پ7ناساالر و 

شامل  هاي تفکرگرایش سبك -د .11نگرو برون10نگرهاي تفکر شامل درونگسترۀ سبك -ج.  9نگر
 . 13آزاد اندیش و12کارمحافظه

ریزي است. افرادي که داراي سبك ریزي و برنامهگذار مربوط به ایجاد، تدوین، طرحکارکرد قانون
-تصمیم ،دارند خود در این باره که چه کاري بکنند و چگونه آن را انجام دهنددوست  ،گذار هستندقانون

از پیش  مشکالت غیرمترقبه و مسائل و مقررات وضع کنند و ها مایلند خود قوانین وگیري کنند، آن
از  ها دوست دارندآن .کننده هستنداجرایي، اجرا افراد با سبك تفکر. . دهندریزي نشده را ترجیح ميبرنامه

دهند و دوست شده را ترجیح ميهاي موجود و از پیش تعیینقوانین پیروي کنند و در انجام کارها روش

                                                           
1- excutive 
2- judicial 
3- legislative 
4- monarchic 
5 -heirachic 
6- oligarchic 
7- anarchic 
8- global 
9- local 
10- internal 
11- external 
12- conservative 
13- liberal 
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نه اینکه خودشان ساختارهایي ایجاد نمایند. به  ،هاي بین ساختارهاي موجود را تکمیل کننددارند شکاف
ها به خوبي یکدیگر را یرا آنتوانند بسیار موفق باشند، زاجرایي مي -گذاریك زوج قانون ،همین دلیل
شوند. افراد با سبك فردساالر به وسیلۀ یك هدف یا نیاز واحد در یك زمان برانگیخته مي  کنند.کامل مي
اغلب توسط سلسله مراتبي از   ها تك بعدي و به دنبال چیزي هستند که ملکۀ ذهنشان شده است.آن

توانند به خوبي و به طور یکسان برآورده مۀ اهداف نميکه هشوند؛ با آگاهي از ایناهداف برانگیخته مي
ها هستند و بر ها تنظیم کننده اولویتآنیعني هاي دیگرند، تر از هدفشوند و برخي از این اهداف مهم

هاي خود با این گیريکنند. آنها در تصمیمتر توزیع ميمنابع و امکانات خود را به طور دقیق ،همین اساس
به همین دلیل در تخصیص  ،ها باید اولویت بیشتري قائل شداند که به کدام یك از هدفمشکل مواجه

چیزي را آسان بگیرند و برایشان اولویتي مطرح  اند هرشوند. افراد ناساالر مایلمنابع دچار مشکل مي
ایشان زیرا هیچ هدف یا اصول پایداري که کاره ،رسدبندي، امري مشکل به نظرشان مينیست و اولویت

هاي ها به ویژه نظاماند، و تمایل به طرد نظامبندي کنند، ندارند. از نظم گریزانرا برآن اساس اولویت
هاي موجود فکر کنند، به دنبال افراد آزاداندیش دوست دارند فراتر از قوانین و برنامه  گیر دارند.سخت

در حالي که افراد با سبك تفکر  ،کنندهاي پیچیده و مبهم را دنبال حداکثر تغییر هستند و موقعیت
که داقل تغییرات هستند، تا آنجامانند و به دنبال حهاي موجود وفادار ميکار به قوانین و برنامهمحافظه

 ورزند . هاي ناشناخته اجتناب ميممکن است از برخورد با موقعیت
ت زوجین وجود دارند، از مندي زناشویي و نحوه تفکرانظریات و تحقیقاتي چند در زمینه رضایت

هاي همسرگزیني به ازدواج همسان تمایل دارند، جمله: طبق نظریه همسان همسري، تقریباً اکثر نظام
و این شباهت  ،کنندبا توجه به انواع مشخصات، اشخا  همسان با یکدیگر ازدواج مي  یعني معموالً

بلکه در  ،طبقه اجتماعي نیست حصیالت وهاي جامعه شناختي مانند سن، نژاد، دین، تمنحصر به ویژگي
 (. 1381هاي شناختي نیز صادق است )مومن زاده،مورد ویژگي

همسو بودن  مندي زوجین که شامل: در پژوهشي فاکتورهاي موثر در رضایت (1378 )موسوي و فرزاد 
هیأت ظاهر، ها، آداب و رسوم اجتماعي و فرهنگي، عوامل جسماني و در عقاید و باورهاي مذهبي، سنت

ها( امکانات اقتصادي و ارضاي جسماني و رواني زوجین را یافتند. در عقاید، باورها و ارزش تفاهم فکري )
اصلي رضایت زناشویي بلند مدت با زوجیني  ( براي یافتن عناصر1996پژوهشي دیگر کاسلو و رابینسون )

اعتماد  -ایج ده عامل که شامل: عشقمصاحبه کردند، نت ،گذشتسال از ازدواج آنها مي 25که بیش از 
 -عاطفي بده بستان متقابل -صداقت -عقاید و باورهاي مشابه -متقابل حمایت -احترام متقابل -دوطرفه

 لذت بردن از یك چیز و عالیق یکسان را نشان داد.  -فلسفۀ زندگي یکسان
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 1نگرز طریق تفکر قطعيرضایت زناشویي ابیني شپیبا هدف  (1388) در پژوهشي که یونسي و بهرامي
نگر و رضایت زناشویي بود. قطعي زوج تهراني انجام دادند، نتایج حاکي از رابطۀ منفي بین تفکر 300در 

و  4بیني آینده، پیش3نگرتفکر مطلق 2نگر شامل: تعامل با دیگران،چهار زیرمقیاس پرسشنامۀ تفکر قطعي
د. در پژوهشي که کنن بینيضایت زناشویي را پیشدرصد واریانس ر 14، توانستند حدود 5حوادث منفي
تحت عنوان رابطه بین سبك تفکر و رضایت زناشویي در معلمان متأهل زن و مرد  (1388اسماعیلي )

نتایج حاکي از آن بود که بین  .استفاده کرد 6شهر تبریز انجام داد و در آن از آزمون رضایت زناشویي انریچ
نگر و ر با طول مدت ازدواج رابطه منفي و معکوس، بین سبك تفکر کليسبك تفکر جرگه ساالر و ناساال

نگر با متغیر سن و بین سبك تفکر جزئي ،هاي سن و طول مدت ازدواج رابطه مثبت و مستقیممولفه
هاي موضوعات شخصي با طول رابطه معکوس وجود داشت. همچنین بین رضایت زناشویي در مولفه

ربوط به اوقات فراغت با متغیر سن به صورت منفي و اقوام و دوستان با متغیر هاي میتلمدت ازدواج، فعا
پژوهش خود تحت عنوان  (، در1995سن به صورت منفي رابطه معناداري وجود داشت. سالیوان و سواِبل )

ها از روابط زناشویي نشان بررسي رابطه بین انتظارات زوجین و سطوح تفکرات غیرمنطقي و رضایت آن
که عدم رضایت از زندگي فعلي با سطوح تفکرات غیرمنطقي و انتظارات آنها رابطه دارد. همچنین،  دادند

، چهل و چهار زوجي را که پرسشنامه مربوط به افکار و اهداف همسرانشان و (2001) ساندرسون و کانتور
 اف همسران مرتبط است. دادند و دریافتند که رضایت زناشویي با افکار و اهد مورد بررسي قرار ،را پرکردند

به منظور ارتباط بین تفکرات غیر منطقي و سازگاري  (2005) در پژوهشي دیگر نیز که هامامکي
زناشویي در زنان و مردان انجام داد، به این نتیجه رسید که افراد متأهل داراي نمره سازگاري پایین، 

 داري تفکرات غیرمنطقي بیشتري داشتند. برنسبت به افراد متأهل داراي نمره سازگاري باال، به طور معنا
در پژوهشي که واقعي و  اساس این پژوهش بین تفکر و سازگاري زناشویي همبستگي وجود دارد.

و علوم پزشکي بیرجند  هاي بیرجند نفر از کارمندان دانشگاه 218( در این زمینه بر روي 1391همکاران )
بین میانگین رضایت زناشویي کارمندان دو  داري ف معنابه این نتیجه رسیدند که اختال ،انجام دادند

گانه رضایت زناشویي در زمینه روابط  هاي نه ترین میزان نارضایتي بین مؤلفه دانشگاه وجود نداشت. عمده
جنسي و حل تعارض بود. کارمنداني که از زندگي زناشویي خود ناراضي هستند، نیاز به مداخالت 

 160( بر روي 1390زاده و همکاران )در پژوهشي که قلي. دندرماني دار جدرماني و زو تخصصي خانواده
به این نتیجه رسیدند که رابطه  ،نفر مرد( انجام دادند 80نفر زن و  80) نفر افراد متاهل شهر تبریز

هاي شخصیت و رضایت زناشویي وجود دارد. همچنین از بین ابعاد شخصیت روان  معناداري بین ویژگي

                                                           
1- deterministic Thinking 
2  - Interaction with others 
3  - Absolut Thinking 
4  - Prediction of future 
5  - Negetive events 
6  - Enrich 
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در  .بیني متغیر رضایت زناشویي داشتند و پذیرا بودن؛ به ترتیب سهم بیشتري در پیشرنجورخویي 
هاي دولتي شهر نفر کارکنان زن متاهل اداره 200( بر روي 1388الهي و همکاران )پژوهشي که امان
هاي عشق اروس، استورگ، به این نتیجه رسیدند که سبك دلبستگي ایمن، سبك ،اهواز انجام دادند

هاي هاي دلبستگي پریشان و گسسته و سبكما و اگیپ با رضایت زناشویي رابطه مثبت دارند. سبكپراگ
عشق لودوس و مانیا با رضایت زناشویي رابطه منفي دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري 

و پراگما  هاي عشق اروس، مانیابین سبك دلبستگي گسسته و سبكنشان داد که از بین متغیرهاي پیش
-( در پژوهشي زوج2013بیني کننده معناداري براي رضایت زناشویي هستند. شئریوسکا و همکاران )پیش

دهد که اوقات نتایج نشان مي .آمریکا بررسي کردند -اي تبار و شرق اروپاهاي متاهل آمریکایي کره
ارتباطات سالم و صرف وقت با هاي ارائه شده براي ها اجازه توسعه منافع مشترک و فرصتفراغت به آن

رضایت زناشویي بیشتر است.  ،هاي ارتباطي باشددهد و هر چه این میزان سبكکیفیت با یکدیگر را مي
( که در این زمینه بر روي صد نفر از زنان متاهل در 2012در پژوهشي که گلستاني و همکاران )

و رضایت زناشویي  NEO-PI-Rشخصیتي  ها، صفاتآوري دادهبا ابزار جمع ،بندرعباس انجام دادند
(IMS؛ نشان داد که هر یك از اجزاي شخصیت با رضایت زناشویي رابطه معني) دار دارد. ژانگ و

دهد که اشتغال زنان متاهل به نتایج نشان مي ( پنج شهر در چین بررسي کردند.2012همکاران )
سران نسبت به درآمد خانوار با رضایت کند. همچنین درآمد همهمسران کمك اقتصادي به خانواده مي

 زناشویي همراه است.
-مندي زناشویي و تفکرات منطقي و غیرمنطقي زوجین را نشان ميتحقیقات فوق رابطه بین رضایت

مندي زوجیت رابطه بیشـتري دارد و چـه شـیوه    اما این که چه نوع سبك تفکري با عوامل رضایت ،دهند
نیاز به مطالعه و  ،بیني نمایدمندي بیشتري را در زندگي زناشویي پیشتواند سازگاري و رضایتتفکري مي

 بررسي بیشتري دارد و به اهمیت این مسأله مي افزاید. 
اکثر  با توجه به اهمیت عوامل فوق و این که میزان اختالالت خانوادگي و ساختار خانواده در

(، در جامعه ما این نیاز 1990است )وارما، کشورهاي جهان دچار تغییر شده و میزان طالق افزایش یافته 
هاي اساسي از جمله زناشویي و متغیرهاي رضایت تري در زمینههاي گستردهشود تا پژوهشاحساس مي

مندي زناشویي نحوه تفکرات زوجین انجام پذیرد. همچنین در ایران تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت
رغم هنجاریابي، با فرهنگ و آداب و سنن ما سازگاري يشده که علبیشتر از  ابزارهاي خارجي  استفاده 

باشد و با ایراني مي ستاندارد که ساخت متخصصین مجربچنداني ندارد. در این پژوهش از ابزار معتبر و ا
مندي زناشویي استفاده شده است. با این براي سنجش رضایت ،فرهنگ ملي و اسالمي ما مطابقت دارد

هاي هاي سبكه به اهمیت مساله هدف پژوهش حاضر این است که رابطه بین مولفهمقدمه و با توج
هاي تفکر افراد، موارد چون با شناخت سبك ،مندي زناشویي را مورد بررسي قرار دهدرضایت و تفکر

بسیاري چون توقعات زوجین از یکدیگر، نحوه ارتباط آنها، روش اخذ تصمیم در قبال مشکالت و حل و 
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الفات روزمره، چگونگي برقراري روابط جنسي، روش فرزندآوري و فرزندپروري و همچنین به فصل اخت
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

 گيريجامعه، نمونه و روش نمونه
از نـوع   ،پـردازد هاي تفکر ميمندي زوجیت و سبكهش حاضر که به بررسي رابطۀ بین رضایتروش پژو

همبستگي است. جامعه پژوهش شامل کلیه معلمان متأهل زن مدارس راهنمایي و متوسطه شـهر تهـران   
 200سال بود. حجم نمونه در این پـژوهش   25تا  5بودند که دامنه سوابق کاري آنها از   89-90در سال 

 اي )خوشه اي( انتخاب شدند. گیري تصادفي چند مرحلهنفر بود که به روش نمونه
د و بـا اسـتفاده از نقشـه کـل     شـ ابتدا به اداره کل آموزش و پرورش تهران مراجعه  ،براي این منظور

شرق و غـرب و مرکـز تقسـیم شـد.       منطقه جغرافیایي شمال، جنوب، 5آموزش و پرورش شهر تهران به 
و از هر منطقه چند دبیرستان و  ،گیري تصادفي از هر محدوده جغرافیایي یك منطقهش نمونهسپس با رو
نفـر    50هاي همبستگي حجم نمونـه حـداقل   که در پژوهشایي دخترانه انتخاب شد. از آنجامدرسه راهنم

ز پیشـنهاد  ( نی1980چنانچه لیندمن، مرندا و گلد ) ،(1383براي بیان چگونگي رابطه ضرورت دارد )دالور، 
دبیـر   200(. بـدین ترتیـب حـدود    1381نفر کافیست )هـومن،   100اند، حجم گروه نمونه دست کم کرده

پرسشـنامه   169هـا و حـذف،   متأهل به پرسشنامه پاسخ دادند که از این تعداد به علت عدم تکمیل پاسخ
 مورد تحلیل آماري قرار گرفت.

 ابزار
( و پرسشـنامه  AMSS) 1مندي زوجیت افروزي مقیاس رضایتگیري، ابزارهاي پژوهش یعنپس از نمونه

، به صورت گروهي یا انفرادي بـین معلمـان توزیـع شـد و از آنهـا      3واگنر – 2سبك هاي تفکر استرنبرگ
-مـاده مـي   110مندي زوجیت افروز، شامل ها پاسخ گویند. مقیاس رضایتبه کلیه پرسش تاخواسته شد 

اساس این روش  گذاري آن استفاده از مدل لیکرت است که برش نمرهترین و بهترین روباشد که مناسب
( را به خود 3،2،1،0هاي کامالً مخالفم، مخالفم، موافقم وکامالً موافقم به ترتیب نمرات )یك از گزینه هر

 دهند. اختصا  مي
زان رضایت مندي بیشتر، و پایین بودن آن نشانه میباال بودن نمره در این مقیاس نشانه سطح رضایت

مقیاس مذکور پرداخته  2و روایي 1، اعتبار4به سنجش عملي بودن، (1390کمتر است. در پژوهشي محبي )

                                                           
1- Afrooz Marital Satisfaction Scale 
2- Strenberg 
3- Wagner 
4- Practicality 
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( 989/0است. براي محاسبه اعتبار این مقیاس از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده کرد که مقدار این آمـاره ) 
باشـد. همچنـین   ت زوجیت افروز ميدهنده اعتبار باال و بسیار مطلوب مقیاس رضایدست آمد که نشانه ب

عامل را در این مقیاس نشان داد. براي تعیین روایي مالکي آن  9نتایج تحلیل عاملي و روایي سازه تعداد 
در سطح معنـاداري   نیز از پرسشنامه رضایت زناشویي انریچ هم زمان با اجراي این آزمون استفاده کرد که

که نتایج حاکي از وجود روایي همگراي مطلـوب ابـزار فـوق    دست آمد ه ( ب437/0، همبستگي )درصد 99
( با عنوان بررسي تحلیلي رابطه خالقیت با رضـامندي زناشـویي   1388در پژوهشي که قدرتي )      است.

آموزان تیزهوش شاغل در مدارس سمپاد، غیر دولتـي و عـادي شـهر تهـران انجـام داد،      در والدین دانش
مندي زناشویي اینریچ محاسبه کرد کـه در سـطح   را نیز با پرسشنامه رضایت روایي فرم کوتاه ابزار مذکور

همچنین ضریب اعتبـار   دست آورد.ه را ب 431/0اطمینان همبستگي درصد  99= و با p(001/0) معناداري
دهنده اعتبار بسیار مطلوب بوده که نشان 957/0، سوالي( 50ونباخ براي فرم کوتاه )با استفاده از آلفاي کر

 باشد.مندي زوجیت افروز ميقیاس رضایتم
واگنر استفاده شد که  -هاي تفکر استرنبرگها از مقیاس سبكهاي تفکر آزمودنيبراي بررسي سبك

دهـد. سـؤاالت در طیـف    هاي تفکر را مورد سنجش قرار مـي عامل از سبك 13سوال بوده و  104شامل 
-متغیر است و آزمودني بایـد از مقیـاس   ،کنددق نميکند تا اصالً صاي از کامالً صدق ميدرجه 7لیکرت 

هاي او براي انجـام کارهـا   گانه براي تشخیص این موضوع که هر عبارتي تا چه میزان با شیوههاي هفت
توانـد  استفاده نماید. هر سوال هفت گزینـه دارد کـه آزمـودني مـي     ،در محل کار و یا منزل مطابقت دارد

الهـي  مقیاس مذکور توسط فتح .(1381)اهري و خسروي، دست آورده ب و حداقل یك نمره ،حداکثر هفت
و اعتبـار آن از طریـق آمـاره آلفـاي      ،بر روي مدیران مؤسسات عالي شهر تهران هنجاریابي شـد  (1384)

( نیـز اعتبـار ایـن    1380) امامي پور .دست آمد که بیانگر اعتبار باالي این ابزار استه ( ب927/0کرونباخ )
دانشجو اجرا کـرد و بـراي کـل سـؤاالت      30ا روش بازآزمایي و با فاصله زماني سه هفته روي آزمون را ب

دست آورد که نشانگر ضریب همساني دروني قابل قبـولي ایـن پرسشـنامه    ه ( ب92/0پرسشنامه، ضریب )
 است. 

 
 هايافته
ذار، گـ تفکر قانون هاي سبكدهد که آماره کولموگروف اسمیرنوف مؤلفههاي این پژوهش نشان ميیافته

 99، در سطح 169نگر  با درجه آزادي نگر، آزاداندیش و بروننگر، جزیيکلياجرایي، قضایي، پایورساالر، 
نگر بـا درجـه   هاي سبك تفکر فردساالر، محافظه کار و درونهمچنین مؤلفه .( معنادار است01/0درصد )
هـا  دهنده آن است که توزیـع داده ست که نشان( معنادار ا05/0درصد ) 95، در سطح اطمینان 169آزادي 

                                                                                                                                         
1- Reliability 
2- Validity 
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هاي سبك تفکر جرگه سـاالر و  ها پرداخت. اما مؤلفهتوان به بررسي آماري دادهنرمال است، در نتیجه مي
 شوند.درصد معنادار نیستند و از تحلیل حذف مي 95ناساالر در سطح 

 

 هاتوزيع داده اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن –: آماره كولموگروف 1 جدول 

 هاي تفکرهاي سبكمؤلفه
 اسمیرنوف –کولموگروف 

 سطح معناداري آماره

 0/ 0001 0/ 159 گذارسبك تفکر قانون
 0/ 0001 0/ 156 سبك تفکر اجرایي
 0/ 0001 0/ 107 سبك تفکر قضایي
 0/ 03 0/ 073 سبك تفکر فردساالر
 0/ 0001 159/0 سبك تفکر پایورساالر

 0/ 092 0/ 064 جرگه ساالرسبك تفکر 
 0/ *2 0/ 06 سبك تفکر ناساالر
 0/ 008 0/ 081 نگرسبك تفکر کلي
 0/ 0001 0/ 113 نگرسبك تفکر جزیي

 0/ 0001 0/ 121 سبك تفکر آزاداندیش
 0/ 015 0/ 078 کارسبك تفکر محافظه
 0/ 001 0/ 093 نگرسبك تفکر برون
 0/ 012 0/ 079 نگرسبك تفکر درون

 * کوچکتر از معناداري حقیقي                                

 
 هااسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع داده  –: آماره كولموگروف 2 جدول

 مندي زوجیت افروزهاي رضایتمؤلفه
 اسمیرنوف –کولموگروف 

 سطح معناداري آماره

 0/ 0001 0/ 101 رضایت زوجیت کلي
 0/ 0001 0/ 117 مسرانمطلوب اندیشي ه
 0/ 0001 0/ 119 رضایت زناشویي
 0/ 0001 0/ 101 رفتارهاي شخصي

 0/ 0001 0/ 112 رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي
 0/ 004 0/ 086 روش حل مساله

 0/ 0001 0/ 138 امور مالي و فعالیت هاي اقتصادي
 0/ 0001 0/ 119 احساس و رفتار مذهبي
 0/ 0001 0/ 106 روش فرزندپروري
 0/ 004 0/ 085 اوقات فراغت

 0/ 0001 0/ 107 تعامل احساسي )کالمي و بصري(

 باشد. مورد مي 169*تعداد در کلیه سطرها                      
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مندي زوجیت افروز بـا درجـه   هاي فرعي آزمون رضایتو مؤلفه ،آماره کولموگروف اسمیرنوف مؤلفه کلي
دهنده آن است کـه توزیـع داده هـا نرمـال     ( معنادار است و نشان0/ 01صد )در 99، در سطح 169آزادي 

 ها پرداخت.توان به بررسي آماري دادهاست، در نتیجه مي

 
 هاي تفکرمندي زوجيت افروز و سبکهاي آزمون رضايت: ماتريس همبستگي مؤلفه1شکل                  

 

هـا وجـود دارد.   ن گفت، رابطه تقریبا خطـي بـین مؤلفـه   توامي 1با توجه به ماتریس همبستگي در شکل 
 .(3)جدول  توان به تحلیل همبستگي و رگرسیون پرداختمي ،بنابراین
نگـر و  گـذار، قضـایي، پایورسـاالر،کلي   هـاي تفکـر قـانون   بین رضایت زوجیت کلي افروز بـا سـبك        

هـاي تفکـر   ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، نیز با سبك01/0درصد ) 99آزاداندیش در سطح اطمینان 
تـوان  و مـي  ،( رابطه معنادار مستقیم دارد05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان اجرایي، فردساالر و برون
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نگر، هاي تفکر جزیيو سبكکلي  ها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیتهمه این مؤلفه
( رابطه معنـاداري یافـت نشـد، بنـابراین ایـن      05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان کار و درونمحافظه
 شوند.ها وارد تحلیل نميمؤلفه

نگـر،  گـذار، قضـایي، پایورسـاالر، کلـي    هاي تفکر قانونبین مؤلفه مطلوب اندیشي همسران با سبك
و نیـز بـا    ،( رابطه معنـادار مسـتقیم وجـود دارد   01/0درصد ) 99در سطح اطمینان  نگرآزاداندیش و برون

( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد 05/0درصد ) 95هاي تفکر اجرایي و فرد ساالر در سطح اطمینان سبك
ر هاي تفکها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكتوان همه این مؤلفهو مي
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان کار و دروننگر، محافظهجزیي

 99نگر در سـطح اطمینـان   هاي تفکر قضایي، پایورساالر و کليبین مؤلفه رضایت زناشویي  با سبك
اداندیش در سـطح  گذار و آزهاي تفکر قانون( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز با سبك01/0درصد )
هـا را وارد تحلیـل   توان همه این مؤلفـه ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مي05/0درصد ) 95اطمینان 

کـار،  نگر، محافظههاي تفکر اجرایي، فردساالر، جزیيرگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلي و سبك
 ه معناداري یافت نشد.( رابط05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان نگر و درونبرون

نگر و آزاداندیش بین مؤلفه رفتارهاي شخصي با سبك هاي تفکر قانونگذار، قضایي، پایورساالر، کلي
هاي تفکـر اجرایـي و   ر مستقیم وجود دارد و نیز با سبك( رابطه معنادا01/0درصد ) 99در سطح اطمینان 

-توان همه این مؤلفهمستقیم وجود دارد و مي( رابطه معنادار 05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان برون

نگـر،  هاي تفکـر فردسـاالر، جزیـي   ها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلي و سبك
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان کار و درونمحافظه

گـذار، قضـایي، پایورسـاالر،    هاي تفکر قانونبكبین مؤلفه رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي )افروز( با س
و نیـز بـا    ،( رابطـه معنـادار مسـتقیم وجـود دارد    01/0درصد ) 99نگر و آزاداندیش در سطح اطمینان کلي
( رابطـه  05/0درصـد )  95نگر در سـطح اطمینـان   کار و برونهاي تفکر اجرایي، فردساالر، محافظهسبك

ها را وارد تحلیل رگرسـیون کـرد، امـا بـین رضـایت      ن همه این مؤلفهتوامعنادار مستقیم وجود دارد و مي
( رابطه معناداري 05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان نگر و درونهاي تفکر جزیيزوجیت کلي و سبك

 یافت نشد.
نگـر،  گذار، اجرایي، قضایي، فردساالر، پایورساالر، کليهاي قانونبین مؤلفه روش حل مساله با سبك

و نیز با سبك  ،( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد01/0درصد ) 99نگر در سطح اطمینان اندیش و برونآزاد
تـوان همـه   ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مـي 05/0درصد ) 95کار در سطح اطمینان تفکر محافظه
نگر هاي تفکر جزیيبكها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلي افروز و ساین مؤلفه
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان و درون
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نگر در سطح گذار، پایورساالر و برونهاي تفکر قانونهاي اقتصادي با سبكبین مؤلفه امور مالي و فعالیت
تفکـر قضـایي، فردسـاالر،    هاي ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز با سبك01/0درصد ) 99اطمینان 
توان همه ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مي05/0درصد ) 95نگر و آزاداندیش در سطح اطمینان کلي

-هاي تفکر اجرایي، جزیيها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكاین مؤلفه

 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0صد )در 95نگر در سطح اطمینان کار و دروننگر، محافظه
ــا ســبك  ــار مــذهبي ب ــانونبــین مؤلفــه احســاس و رفت  گــذار، قضــایي، پایورســاالر،هــاي تفکــر ق

ود دارد و ( رابطه معنـادار مسـتقیم وجـ   01/0درصد ) 99نگر در سطح اطمینان نگر، آزاداندیش و برونکلي
ــه مــي ــن مؤلف ــوان همــه ای ــل رگرســیون کــرد، ت ــي و   هــا را وارد تحلی ــت کل ــین رضــایت زوجی ــا ب  ام
( 05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان کار و دروننگر، محافظههاي تفکر اجرایي، فردساالر، جزیيسبك

 رابطه معناداري یافت نشد.
نگر و آزاداندیش گذار، قضایي، پایورساالر، کليهاي تفکر قانونبین مؤلفه روش فرزندپروري با سبك

هـاي تفکـر اجرایـي،    ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و نیز با سـبك 01/0درصد ) 99در سطح اطمینان 
توان همه ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مي05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان فردساالر و برون

 هـاي تفکـر جزیـي نگـر،    ها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكاین مؤلفه
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان کار و درونمحافظه

-گذار، اجرایي، قضایي، فردساالر، پایورسـاالر، کلـي  هاي تفکر قانونبین مؤلفه اوقات فراغت با سبك

و نیز بـا  ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد 01/0درصد ) 99نگر در سطح اطمینان نگر، آزاداندیش و برون
تـوان  ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مـي 05/0درصد ) 95کار در سطح اطمینان سبك تفکر محافظه
نگـر  هاي تفکر جزیيها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلي و سبكهمه این مؤلفه

 .( رابطه معناداري یافت نشد05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان و درون
-گذار، قضایي، پایورساالر، کليهاي تفکر قانونمل احساسي )کالمي و بصري( با سبكبین مؤلفه تعا

توان همه این ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد و مي01/0درصد ) 99نگر و آزاداندیش در سطح اطمینان 
هـاي تفکـر اجرایـي،    كها را وارد تحلیل رگرسیون کرد، اما بین رضایت زوجیت کلـي افـروز و سـب   مؤلفه

( رابطـه  05/0درصـد )  95نگـر در سـطح اطمینـان    نگـر و بـرون  کـار، درون نگر، محافظهفردساالر، جزیي
 معناداري یافت نشد.

 
 

 

 

 



 زن در شهر تهران هاي تفکر معلمان متأهلمندي زوجیت و سبكبررسي رابطه رضایت

 

83 

 گيريبحث و نتيجه
هاي مندي زوجیت و مؤلفههاي مقیاس رضایتهاي الزم جهت نرمال بودن مؤلفهپس از بررسي مفروض

هـاي دو آزمـون، شـرایط الزم بـراي آزمـون      چنین وجود رابطه خطي بـین مؤلفـه  هاي تفکر و همسبك
-مندي زوجیت کلـي و مؤلفـه  آیا بین رضایت هاي پژوهش که شامل:همبستگي را فراهم آورد و به سوال

هاي مندي زوجیت و مؤلفههاي رضایتو آیا بین مؤلفه ،هاي تفکر رابطه معناداري وجود دارد؟هاي سبك
 پاسخ گفتیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که:  ،فکر رابطه معناداري وجود دارد.؟هاي تسبك

نگر و آزادانـدیش در  کلي گذار، قضایي، پایورساالر،هاي تفکر قانونبین رضایت زوجیت کلي با سبك
اطمینان  نگر در سطحهاي تفکر اجرایي، فردساالر و برونو نیز با سبك ،(01/0درصد ) 99سطح اطمینان 

هـاي تفکـر   ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، اما بین رضـایت زوجیـت کلـي و سـبك    05/0درصد ) 95
 ( رابطـه معنـاداري یافـت نشـد.    05/0درصـد )  95نگر در سـطح اطمینـان   کار و دروننگر، محافظهجزیي

هاي سبك تفکـر  مندي زوجیت و مؤلفههاي رضایتدست آمده از همبستگي بین مؤلفهه همچنین نتایج ب
 نشان داد که:

نگـر،  گـذار، قضـایي، پایورسـاالر، کلـي    هاي تفکر قانونبین مؤلفه مطلوب اندیشي همسران با سبك
هاي تفکر اجرایي و فردساالر در و نیز با سبك ،(01/0درصد ) 99نگر در سطح اطمینان آزاداندیش و برون
-وجود دارد، اما بین رضایت زوجیت کلي و سـبك ( رابطه معنادار مستقیم 05/0درصد ) 95سطح اطمینان 

( رابطه معنـاداري یافـت   05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان کار و دروننگر، محافظههاي تفکر جزیي
 نشد. 

 99نگـر در سـطح اطمینـان    هاي تفکر قضایي، پایورساالر و کليبین مؤلفه رضایت زناشویي با سبك
( رابطه 05/0درصد ) 95گذار و آزاداندیش در سطح اطمینان کر قانونهاي تف(  و نیز با سبك01/0درصد )

هـاي تفکـر اجرایـي، فردسـاالر،     معنادار مستقیم وجود دارد، اما بین رضایت زوجیت کلـي افـروز و سـبك   
( رابطـه معنـاداري یافـت    05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان نگر و درونکار، بروننگر، محافظهجزیي
 نشد.

نگـر و  گذار، قضایي، پایورسـاالر، کلـي  هاي تفکر قانونه رفتارهاي شخصي )افروز( با سبكبین مؤلف
نگـر در سـطح   هاي تفکـر اجرایـي و بـرون   و نیز با سبك ،(01/0درصد ) 99آزاداندیش در سطح اطمینان 

ي هـا ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، اما بین رضایت زوجیت کلـي و سـبك  05/0درصد ) 95اطمینان 
( رابطـه معنـاداري   05/0درصـد )  95نگر در سطح اطمینان کار و دروننگر، محافظهتفکر فردساالر، جزیي

 یافت نشد.
نگر و گذار، قضایي، پایورساالر، کليهاي تفکر قانونبین مؤلفه رفتارهاي ارتباطي و اجتماعي با سبك

کـار و  فکر اجرایي، فردساالر، محافظههاي ت( و نیز با سبك01/0درصد ) 99آزاداندیش در سطح اطمینان 
( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، اما بـین رضـایت زوجیـت    05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان برون
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( رابطه معنـاداري یافـت   05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان نگر و درونهاي تفکر جزیيکلي و سبك
 نشد.

نگـر،  گذار، اجرایي، قضایي، فردساالر، پایورساالر، کلينونهاي قابین مؤلفه روش حل مساله با سبك
کـار در سـطح   و نیز با سـبك تفکـر محافظـه    ،(01/0درصد ) 99نگر در سطح اطمینان آزاداندیش و برون

هـاي  ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، اما بین رضایت زوجیت کلـي و سـبك  05/0درصد ) 95اطمینان 
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95ر در سطح اطمینان نگنگر و درونتفکر جزیي

نگـر در  گذار، پایورساالر و برونهاي تفکر قانونهاي اقتصادي با سبكبین مؤلفه امور مالي و فعالیت
انـدیش در  دنگـر و آزا هاي تفکر قضایي، فردسـاالر، کلـي  ك( و نیز با سب01/0درصد ) 99سطح اطمینان 
( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، اما بین رضایت زوجیت کلـي افـروز و   05/0رصد )د 95سطح اطمینان 

( رابطـه  05/0درصـد )  95نگر در سطح اطمینـان  کار و دروننگر، محافظههاي تفکر اجرایي، جزیيسبك
 معناداري یافت نشد.

نگـر،  ر، کلـي گـذار، قضـایي، پایورسـاال   هاي تفکـر قـانون  بین مؤلفه احساس و رفتار مذهبي با سبك
( رابطـه معنـادار مسـتقیم وجـود دارد، امـا بـین       01/0درصد ) 99نگر در سطح اطمینان اندیش و برونآزاد

نگـر در  کـار و درون نگـر، محافظـه  هاي تفکر اجرایي، فردساالر، جزیيرضایت زوجیت کلي افروز و سبك
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95سطح اطمینان 
نگر و آزاداندیش گذار، قضایي، پایورساالر، کليهاي تفکر قانونروش فرزندپروري با سبكبین مؤلفه 
نگـر در سـطح   هاي تفکر اجرایـي، فردسـاالر و بـرون   و نیز با سبك ،(01/0درصد ) 99در سطح اطمینان 

اي هـ ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، اما بین رضایت زوجیت کلـي و سـبك  05/0درصد ) 95اطمینان 
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان کار و دروننگر، محافظهتفکر جزیي

-گذار، اجرایي، قضایي، فردساالر، پایورسـاالر، کلـي  هاي تفکر قانونبین مؤلفه اوقات فراغت با سبك

کار در سطح تفکر محافظهو نیز با سبك  ،(01/0درصد ) 99نگر در سطح اطمینان نگر، آزاداندیش و برون
هـاي  و سـبك ، اما بین رضایت زوجیت کلـي  ( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد05/0درصد ) 95اطمینان 
 ( رابطه معناداري یافت نشد. 05/0درصد ) 95نگر در سطح اطمینان نگر و درونتفکر جزیي

-ر، قضایي، پایورساالر، کليگذاهاي تفکر قانونبین مؤلفه تعامل احساسي )کالمي و بصري( با سبك

( رابطه معنادار مستقیم وجود دارد، امـا بـین رضـایت    01/0درصد ) 99نگر و آزاداندیش در سطح اطمینان 
نگـر در سـطح   نگـر و بـرون  کـار، درون نگر، محافظـه هاي تفکر اجرایي، فردساالر، جزیيزوجیت و سبك
 ( رابطه معناداري یافت نشد.05/0درصد ) 95اطمینان 
ها ارتباط انسان با جهان به خصو  در روابط زناشویي، همواره مسـتقیم  طور نتایج تحلیل دادهانهم

ها و پنـدارهاي ماسـت کـه کیفیـت     و به دور از تاثیر عوامل ذهني نیست. روانشناسان معتقدند که اندیشه
هـاي مثبـت   ا اندیشـه . بگیردسازد. در حقیقت همه چیز از افکار و از ذهن ما سرچشمه ميزندگي ما را مي
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کنـد. در  شود و احساس خوشبختي، تندرسـتي و آرامـش مـي   است که انسان سرشار از شور و اشتیاق مي
گـردد و  بینـي هـا و درمانـدگي هایمـان تشـدید مـي      ها، خودکمها، حقارتبا افکار منفي ناتواني ،حالي که

طـور کـه در مقدمـه    . همـان (1382شود. )همشـهري،  بسیاري از امراض روحي و جسمي نصیب مان مي
شان نیز متفـاوت خواهـد   هاي تفکر مختلفي دارند و در نتیجه روش و شیوه زندگيافراد سبك ،عنوان شد

هایش نایل شود. ریزي کند و به هدفبود. یکي دوست دارد که براي زندگي تحصیلي و شغلي خود برنامه
را هـدایت و کنتـرل کننـد. برخـي دیگـر       اشدهد که دیگران زندگي کاري و تحصیليدیگري ترجیح مي
هـاي اجتمـاعي   و بـده بسـتان   ،در تعامل و ارتباط با دیگران شغلي و تحصیلي را يمندموفقیت و رضایت

 . ... و دهد که در تنهایي و انزوا وظایفش را انجام داده و موفقیت کسب نمایدبینند. دیگري ترجیح ميمي
هاي مختلفي در زنـدگي از جملـه زنـدگي    ي تفکر باعث بروز شیوههاکثرت و تنوع افراد در سبك و شیوه

هاي تفکر و عوامل ریزي شد که بتواند به رابطه سبكاین تحقیق نیز با این هدف طرح شود.زناشوئي مي
توانـد  مندي زناشویي پي ببرد و روشن سازد که سبك و نحوه تفکر و اندیشـه  افـراد چگونـه مـي    رضایت
روش فرزندپروري یکي از ابعـاد   ،بیني نماید. به عنوان نمونهدر زندگي زناشویي پیش مندي آنها رارضایت
هـاي تفکـري از   آید بـا سـبك  مندي زوجیت است که همانطور که از نتایج پژوهش حاصل بر ميرضایت

است کـه  منظور از ارتباط این  دار دارد.ذار، اجرایي، قضایي و آزاداندیش ارتباط مستقیم و معناگقبیل قانون
توانند بیشترین تاثیر را در بعد فرزندپروري داشته باشند. مي ،افرادي که داراي این نوع سبك تفکر هستند

در  ،والدیني که در فرزندآوري و روش فرزندپروري داراي ارزش و اعتقادات و سبك تفکر همسـو هسـتند  
مندي بین زوجین مل مهم در رضایتکنند. احساس و رفتار مذهبي نیز که از عواتر عمل مياین امر موفق

با سبك تفکر آنها رابطه دارد. دارا بودن گرایش و عواطف دیني همسان و هماهنگ به سـهم خـود    ،است
نیز که یکـي دیگـر از    اندیشي. مطلوبمش را براي زوجین به ارمغان آوردتواند هماهنگي عاطفي و آرامي
رات سازنده و مثبـت زوجـین در ابعـاد مختلـف زنـدگي      هاي موثر در رضایت زناشویي است، به تفکمولفه

)بـه جـز سـبك     ... گذار، قضایي آزادانـدیش و شود. افرادي که داراي سبك تفکر قانونزناشویي گفته مي
تواننـد در زمینـه مطلـوب اندیشـي و     ، بهتر و بیشـتر مـي  نگر( هستندکار و دروننگر، محافظهتفکر جزیي

یت و خشنودي همسر خود در زندگي زناشویي تاثیرگذار باشـند. در اینجـا   تفکرات سازنده و در نهایت رضا
بلکه شناخت شیوه و اصول اندیشیدن است که به  ،آیدصحبت از خوبي یا بدي سبك تفکري به میان نمي

کند خود را بهتر شناخته و عملکرد خود را در قبال زندگي زناشویي و ابعاد مختلف آن بهبـود  ما کمك مي
هاي افراد را براي رسیدن به موفقیت در امور مختلف مهـم و اساسـي   بسیاري از موارد توانایي بخشیم. در
کنیم و این در حالي است که شیوه اندیشیدن و سطح تفکر افراد را نیز باید بـه عنـوان عنصـري    تلقي مي

فکـر افـراد،   هـاي ت مندي آنها در نظر گرفت. با شناخت سـبك مهم و موثر در موفقیت و در نتیجه رضایت
موارد بسیاري چون توقعات زوجین از یکدیگر، نحوه ارتباط آنها، روش اخذ تصمیم در قبـال مشـکالت و   

-توجه به سبك تفکر زوجین زمینـه  ،حل و فصل اختالفات روزمره و ... نیز شناخته خواهند شد.  بنابراین
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ایجـاد تفـاهم   هم آورده و موجب هاي الزم براي رسیدن به شادکامي و سعادت در زندگي زناشویي را فرا
هـاي تفکـر را   مندي و سبكگردد. نتایج حاصل از این پژوهش که رابطه رضایتبیشتري بین زوجین مي
ـ  با برخي از نظریات و نتایج پژوهش ،مورد بررسي قرار داد دسـت آمـده در ایـن زمینـه از جملـه      ه هـاي ب
 2005(، هامـامکي ) 2001ساندرسون و کانتور ) (،1995(، سالیوان و سبویل )1388نتایجي که اسماعیلي )

همسـویي دارد.   ،دست آوردنده (  ب2012( و همچنین ژانگ و همکاران )2013و همکاران ) (،  شئریوسکا
ها به وجود رابطه بین سبك تفکر و رضایت زناشویي صـحه گذاشـته و سـبك و شـیوه     کلیه این پژوهش

اند. با عنایت نسبت بـه  وثر در رضایت از زندگي در نظر گرفتهاندیشه و تفکر را به عنوان یکي از عوامل م
، تري را از نحوه تفکردست آمده از پژوهش حاضر، افراد باید قبل از ازدواج آگاهي عمیق و دقیقه نتایج ب

ل و مشـکالت  ئتا بتواننـد در آینـده مسـا   هاي طرف مقابل کسب نمایند اعتقادات و ارزش خلق و خوي و
یـاري   تـوان در جهـت   دست آمده مـي ه اهي بهتري حل و فصل نماید. همچنین از نتایج بزندگي را با آگ

ولـي بـا ایـن وجـود      ،نمودن و مددرساني به زوجیني که مشکالت و  موانع، آرامش را از آنان سلب کرده
مند شـد  هخواستار ادامه زندگي و همراهي با هم هستند، در مراکز راهنمایي و مشاوره ازدواج و خانواده بهر

ارزیابي و شناسایي سبك تفکر زوجین به موانع و مشکالت آنها از طریق ابزارهاي رضایت  تا با سنجش و
سازي آنها نسبت به افکار و عملکرد و تعهد خود زوجیت و سبك تفکر پي برد و با آموزش و درمان و آگاه

گي خـانواده، طـالق و   هم گسیخت در قبال یکدیگر، خانواده و همچنین جامعه را از دام خطرهاي ناشي از
 ها در این پژوهش نیز قابل مالحظه است زیرا:شنهادیها و پرهایي بخشید. توجه به محدودیت اعتیاد و ...
شـان  جلب مشارکت برخي مدارس، معلمان یا توجیه بعضي از مدیران براي همکاري بـا معلمـان   -1

اي از معلمـان  هاي این پژوهش بـر روي نمونـه  یافته -2 جهت پاسخگویي به سواالت بسیار مشکل بود.
به دالیلي چنـد   -3 ها با احتیاط صورت گیرد.پذیري نتایج به سایر گروهتعمیم باید وشهر تهران اجرا شد 

ها،کمبود وقت، شرایط و موقعیت شغلي، اجتمـاعي، خـانوادگي یـا مشـغله     از جمله: زیاد بودن تعداد سوال
هاي غیـر دقیـق و نیمـه پرشـده از     دقیق وجود داشت که البته پاسخ نامهیرهاي غامکان پاسخ ... کاري و

از  ،پـذیرد هاي بعدي که در این راستا صـورت مـي  گردد در پژوهشتوصیه مي -4تحلیل حذف گردیدند. 
قشرهاي دیگر متأهلین در سنین مختلف و با سابقه ازدواج کوتاه، متوسط و طوالني مدت یـا حتـي افـراد    

تري را در اختیار زوجیني که به مراکز روانسنجي و مشـاوره  ند گردند تا بتوان اطالعات دقیقممطلقه بهره
کنند هاي تفکر شان مراجعه ميمندي و همسو بودن یا نبودن شیوهجهت سنجش و ارزیابي میزان رضایت
ـ    -5 جویانه مورد اسـتفاده قـرار داد.  و به منظور مداخالت پیشگیرانه و درمان ر قشـري از  ایـن پـژوهش ب

هاي جدیدتر در اقشار دست آورن یافتهه معلمان متأهل زن در شهر تهران انجام گرفته، بهتر است براي ب
 مختلف مردان متأهل نیز اجرا گردد. 
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