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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباقپذیری و همبستگی با رضایت
زناشویی در زنان شاغل انجام شد .پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژژوهش کییژه زنژان شژاغل در
ادارات شهر کرج و نمونه این پژوهش شامل  000نفر از زنان شاغل در شهر کرج تهران بودند که بژر اسژا
نمونه گیری خوشهای چند مرحیهای انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه ساختار خانواده
السون و همکاران ( )9181و رضایت زناشویی السون ،فورینز و دراکمژن ( )9181بژود .دادههژا بژا اسژتفاده از
شیوههای آمژار توصژیفی (میژانگین ،انحژراف اسژتاندارد) و آمژار اسژتنبا ی (رگرسژیون چندگانژه و ضژری
همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار  spss20مورد تجزیه و تحییل قرار گرفت .یافتهها نشان داد که
همبسژتگی و انطبژژاق پژذیری خژژانواده ،رضژژایت زناشژویی زنژژان شژژاغل را پژیشبینژژی میکننژژد (.)P>0/009
همچنین ،همبستگی و انطباقپذیری خانواده با رضایت زناشویی و مولفههای آن یک رابطژه مببژت و معنژی-
داری وجود دارد ( .)P>0/009نتایج نشان داد ،بین همبستگی و انطباق پذیری خانواده بژا رضژایت زناشژویی
زنان شاغل رابطه مببت وجود دارد و از نتایج پژوهش حاضر میتوان در تدوین پروتکلهای درمانی استفاده
کرد.
واژهگان کلیدی :ساختار خانواده ،انطباقپذیری ،رضایت زناشویی ،زنان شاغل.
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مقدمه
در جوامع کنونی ،کارکنان به صورت مداوم با چالشهای مرتبط با ساختار و نقشها و
هویت شغیی خود روبرو هستند (درگاهی ،عییپناه و نوریزاده هرانی .)9311 ،اگرچه
بسیاری از محققان فکر میکردند که کار و خانواده دو دنیای مجزا هستند (رایان ،ما ،هاسو
و کو ،)1091 ،9اما پژوهشهای مدوام و مقالات مروری بیشماری که رابطه بین کار و
خانواده را مورد مطالعه قرار دادهاند ،نشان داد که این دو حوزه نه تنها با هم در ارتباط
هستند بیکه از یکدیگر تاثیر میپذیرند (بویار ،مارتز ،پرسون و کویو1003 ،1؛ بایرون،3
1001؛ ویدانوف1001 ،0؛ گرندی ،کوردیرو و کورتر1001 ،1؛ فورد ،هین و لانگکامر،6
 .)1001یکی از متغیرهایی که رابطه تنگاتنگی با کار دارد ،ساختار خانواده است.
پیوستگی و انطباق 1اولین بار در سال  9111تا سال  9181توسط السون در الگوی
حیقوی پیچیده نظام خانوده 8و زوجین عنوان شد (حسینی و همکاران .)9311 ،شک

1

( )1001معتقد است که کارکرد خانواده با کیفیت خانواده در سطح سیستمی یا روابط
دوتایی اشاره دارد که پیوستگی و انطباق خانواده را در بر میگیرد (پورسینا ،هماسبی و
صادقی .) 9313 ،منظور از پیوستگی ،پیوند و تعهد عا فی است که اعضای خانواده نسبت
به یکدیگر دارند و شامل مولفههایی چون رابطه عا فی ،تعامل خانوادگی ،روابط پدر و
مادر ،رابطه فرزند و والدین ،مقدار تعامل به لحاظ زمان و مکان ،نوع دوست ،عیایق و در
نهایت چگونگی گذارندن اوقات فراغت است ،اما انطباقپذیری به میزان تغییرپذیری در
نقشها ،قوانین ،کنترل و انطباق خانواده اشاره دارد که در این بعد ،تاکید روی ثبات در
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مقابل تغییر است .در صورت انطباقپذیری در خانواده ،مدیریت خانواده به صورت
دموکراتیک خواهد بود و همه اعضا در تصمیمگیری شرکت میکنند (السون ،9110،به
نقل از جیالی ،احدی و کیامنش .)9311 ،در تاثیر اشتغال زنان بر روابط میان همسران ،نتایج
متفاوت و گاهی متناقض به چشم میخورد .برخی معتقدند اشتغال زنان به اشکال گوناگون
موجبات گسست و عدم انطباق و همبستگی زندگی زناشویی را فراهم کرده است؛ مبی ًا
پژوهشهای میدانی در برخی کشورهای غربی گواه این واقعیت است که وقوع یاق در
میان زنان شاغل تقریبا دو برابر یاق در میان همه زنان و چهار برابر زنان غیر شاغل است
(زغفرانچی .)9388 ،برخی آن را تسهیل کننده یاق (سایر و بینچا1091 ،9؛ اسچوین 1و
همکاران ،)1001 ،بیمه کننده پیامدهای اقتصادی یاق (مدیری و رحیمی )9311 ،یا عامیی
در افزایش تمایل به یاق دانستهاند (تیچمن )1090 ،3و برخی استقیال مالی زنان را عامل
شکنندهتر شدن روابط زوجین میدانند (مککارتی و ادواردز .)9310 ،بر این اسا ،
مشارکت اقتصادی زنان سهم آنان در بودجه خانواده را با اهمیت میکند و قدرت چانه-
زنیشان را به ور چشمگیری افزایش میدهد .از این رو ،میتوانند بدون واهمه از
واکنشها ی تند درباره نکات مورد اختیاف ،بحث و امتیازگیری کنند و ساختار عمومی
خانواده را به چالش بکشند (مدیری و رحیمی .)9311 ،برخی شرایط موجود در کار زنان،
مانند کار نامنظم یا ساعات کاری را موج

اختیال در زندگی زناشویی معرفی کردهاند

(حیدری ،حسینپئر ،9381 ،لیو ،نگو و چونیگ .)1096 ،0همچنین یافتههای پژوهشی نشان
داد که میانگین نمرات زنان خانهدار در عامل ساختار قدرت بالاتر از زنان کارمند است .
این یافته نشان داد ورود زن به سیستم اقتصادی باعث افزایش قدرت او در خانواده نمیشود
و حتی قدرت او را کاهش میدهد .در برخی پژوهشها نیز اشاره شده است به دلیل اینکه
زنان شاغل متحمل فشارهای روانی بیشتر نظیر انتظارات شغیی در مقابل انتظارات
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خانوادگی ،تقسیم کارهای خانگی ،تعارض و ابهام نقشها میشوند ،این باعث کاهش
رضایت زناشویی میشود (پولایت ،رابینسون و ابرسون.)1098 ،9
در تعریف رضایت زناشویی باید گفت که؛ رضایت زناشویی یک ارزیابی کیی از
وضعیت رابطه زناشویی یا رابطه عاشقانه کنونی فرد است و میتواند انعکاسی از میزان
شادی افراد از روابط زناشویی و یا ترکیبی از خشنود بودن به واسطه بسیاری از عوامل
مختص رابط زناشویی باشد (ماسوله .)1098 ،1رضایت زناشویی یک موقعیت روانشناختی
است که خود به خود به وجود نمیآید بیکه مستیزم تیاش هر دو زوج است .هنگامی که
روابط میان زن و مرد در خانواده رضایتبخش باشد ،آرامشی بر خانواده حاکم میشود که
موج

کارایی بهتر فرزندان و بهدنبال آن افزایش عمیکرد بهتر خانواده در جامعه میگردد

(لاونر،کارنی و برادبوری .)1096 ،3در مورد رابطه بین ساختار خانواده و رضایت زناشویی
یافتههای متناقضی وجود دارد ،برای مبال تحقیق ذوالفقارپور ،حسینیان و یزدی ()9388
نشان داد که با افزایش قدرت زن در خانواده رضامندی زناشویی وی کاهش مییابد.
همچنین نتایج تحقیقات بولوندا )1099( 0و بریزسنیاک و ویزمن )1000( 1نشان دادند تسیط
زن اثر منفی روی کیفیت روابط زناشویی میگذارد .در سوی دیگر یافتههای پژوهشی
چانگ )1096( 6و یا ،لو و پین )1091( 1گزارش کردند که هر چه درجه رضایتمندی
زناشویی زوجین به میزان نزدیکی ساختار قدرت ایدهالشان بیشتر باشد ،میزان رضامندی
زوجین بیشتر است .از این اظهارات میتوان نتیجه گرفت برخی از زوجین در روابط
دموکراتیک احسا

شادی دارند و برخی در روابط غیر دموکراتیک .در مورد اشتغال

زنان و رضایت زناشویی نیز ،برخی پژوهشگران اشاره کردند که زنان شاغل فرصت و
1

. Pollitt, A. M., Robinson, B. A., & Umberson, D
Masuleh, K.
3 Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N.
4 . Bulanda, J. R
5 . Brezsnyak, M., & Whisman, M. A
6 . Chang, H. C
7. Yi, C. C., Lu, Y. H., & Pan, Y. K
2

بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباقپذیری و همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل 101 /

انرژی کمتری برای رسیدگی به امور منزل و تصمیمگیریهای مربوط به امور خانه دارند.
به عبارتی آنها محل کار را جایگزین خانه کردهاند و همچنین به این دلیل که پذیرش
مسئولیت تصمیمگیریهای خانه آنها را متحمل فشار بیشتر میکند ،انجام تصمیمگیریه را
به شوهران خود تفویض میکنند و این باعث کاهش رضایت زناشویی میشود(ذوالفقارپور،
حسینیان و یزدی .) 9388 ،برخی پژوهشگران نیز به تاثیرات مببت اشتغال زنان بر روابط
همسران اشاره داشتهاند .ایشان نشان دادهاند رضایت زناشویی در زوجین هر دو شاغل
بیشتر و یاق در این خانواده کمتر است (راجرز ،دیبیور10099؛ تسینگ و هارویی،
دانسین و سامر .)1003 ،1پژوهشی نشان داد که اشتغال زنان حتی در بافت سنتی مانند
شهرکرد ،نه تنها تاثیر سوء در رضایتمندی از زندگی زناشویی نداشته ،بیکه با توجه به تاثیر
آن بر امکانات رفاهی باعث افزایش رضایتمندی شده است (یزدانپناه ،جورکش ،دهقان و
جعفرنژاد .)9311 ،برخی نیز نشان دادهاند در زوجین هر دو شاغل مردان مسئولیت بیشتر را
در خانه بر عهده دارند و با برقراری روابط مساوی و تقسیم مسئولیت خانه ،میزان رضایت
زناشویی بین آنان افزایش مییابد (ابراهیمی ،صالحی9310 ،؛ ساکو ،دامونت و دوو،3
.)9113
حال با توجه به نتایج متفاوت تحقیقات داخیی و خارجی مبنی بر اینکه تاثیرپذیری
ساختار انطباق و هبستگی خانواده و رضایت زتاشویی از اشتغال زنان به متن هر جامعه،
شرایط ساختاری آن و همچنین ارزشها و نگرشهای افراد همان جامعه بستگی دارد و
نمیتوان و نباید نسخه واحدی در برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اجتماعی به کار برده
شود .همچنین ،با توجه به اهمیت موضوع ،سیر فزاینده اشتغال زنان ،روند صعودی مشکیات
زناشویی و یاق عا فی و برخی آسی های خانواده و همچنین تناقضهایی که در
تحقیقات یافت شد و نیز عدم بررسی نقش اشتغال زنان در رابطه قدرت و رضایت
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زناشویی ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباقپذیری و
همبستگی با رضایت زناشویی در زنان شاغل بود.
روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان شاغل ادارات شهر کرج در سال 9318-9311
بود .بر ای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید و حجم نمونه با در نظر
گرفتن سطح ا مینان  11درصد ( )α=0/01محاسبه گردید .مقدار  zیا  tدر فرمول کوکران
با سطح ا مینان  11درصد برابر  9/16در نظر گرفته شد .مقدار ( dاشتباه مجاز) 0/1 ،یا
 0/10یا کمتر در نظر گرفته میشود تا توان آزمون از  %80کمتر نشود که در اینجا مقدار d
( )0/01در نظر گرفته شد .مقادیر  pو  qبه منظور محاسبه حداکبر حجم نمونه  0/1در نظر
گرفته شدند.
Nt 2pq
)12373(1 / 96)2 (0 / 5)(0 / 5

 372 / 9
)Nd2  t 2pq 12373(0 / 05)2  (1 / 96)2 (0 / 5)(0 / 5

بر اسا

n

فرمول بالا حجم نمونه زنان شاغل در شهر کرج ،برابر با  311/1محاسبه گردید

که به منظور بالا بردن قدرت تعمیمپذیری یافتهها حجم نمونه به  000نفر افزایش یافت.
جهت انتخاب نمونه فوق از روش نمونهگیری خوشهای چند مرحیهای استفاده شد .بدین
منظور ابتدا شهر کرج به پنج منطقه جغرافیایی شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق و غرب تقسیم
شد و سپس ا ز هر منطقه جغرافیایی شهر ،سه منطقه به صورت تصادفی انتخاب و از هر
منطقه ،چهار اداره و سازمان انتخاب (آموزش و پرورش ،بهداشت و درمان ،بانکها،
شهرداری و فرمانداری) و زنان شاغل در سازمانها و ادارات این منا ق منتخ
نمونه پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.

به عنوان
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ابزار گردآوری
الف) پرسشنامه رضایت زناشویی :فرم  01سوالی این پرسشنامه توسط السون،
فورینز و دراکمن ( )9181ساخته شده است که  99خرده مقیا

دارد که شامل :موضوعات

شخصیتی ،9تطابقپذیری زناشویی ،1حل تعارض ،3مدیریت مالی ،0فعالیتهای مربوط به
اوقات فراغت ،1روابط جنسی ،6فرزندان و فرزندپروری ،1بستگان و دوستان ،8نقشهای
تساوی یبی 1و سوگیری عقیدتی .90نحوه نمرهگذاری  1گزینه بر اسا

مقیا

لیکرت در

نظر گرفته شد که شامل (کامیاً موافق= ،0موافق= ،3نه موافق و نه مخالف= ،1کامیا
مخالف= ،9مخالف= )0است .حداکبر نمره آزمودنی در این پرسشنامه برابر با  060است.
نمره بالاتر نشاندهنده رضایتمندی بیشتر زناشویی است .السون و همکاران ( )9181در
پژوهشی اعتبار این پرسشنامه را با روش ضری
همچنین ضری

آلفای کرونباخ 0/11 ،گزارش کردهاند.

همبستگی پرسشنامه اینریج با مقیا های رضایت خانوادگی  %09تا  %60و

با مقیا های رضایت زندگی از  %33تا  %09است که نشانه روایی سازه آن است
(رییکی .)1098 ،99در ایران نیز همبستگی درونی این پرسشنامه  0/11گزارش شده است
(سییمانیان )9313 ،و در پژوهشی دیگر مهدویان ( )9316اعتیار آزمون را با استفاده از
ضری

همبستگی پیرسون و با روش بازآزمایی (به فاصیه یک هفته) برای مردان  0/13و

برای زنان  0/10بدست آورده است.

1.

personality issues
marital adaptability
3. conflict resolution
4. financial managment
5. leisure activities
6. sexual relationship
7. children and parenting
8. family and friends
9. equalitarian roles
10. religious orientation
11. Rienecke, R. D
2.
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مقیاس ارزیابی انطباق و انسجام خانوادگی :این مقیا
وری خانواده بر اسا

به منظور ارزیابی کنش-

الگوی "سرکامپیکس" راحی و تهیه شده است و یکی از

پرکاربردترین مقیا های مورد استفاده برای اندازهگیری ساختار خانواده میباشد
(مظاهری ،صادقی و حیدری .)9381 ،این مقیا

که سومین تجدید نظر  FACESمیباشد،

توسط السون و همکاران ( )9181به منظور اندازهگیری دو بعد اصیی الگوی خانواده
سرکامپیکس یعنی انطباق و انسجام خانوادگی به کار میرود .این مقیا
خردهمقیا

از  00گویه و 1

انسجام ( 10سوال) و انطباق ( 10سوال) تشکیل شده است .نمرهگذاری

پرسشنامه بصورت یف لیکرت  1نقطه ای میباشد که برای گزینههای «هرگز»« ،به
ندرت»« ،گاهی اوقات»« ،غالبا» و «همیشه» به ترتی

امتیازات 9و1و3و0و 1در نظر گرفته

میشود (السون ،پرتنر و لاوی .)9181 ،9اعتبار مقیا

ارزشیابی انطباق و انسجام خانواده،

 0/11برای بعد انسجام و  0/61برای بعد انطباقپذیری برآورد شده است (وندویک و
اکبیاد .)9113 ،1همچنین در پژوهشی که توسط مظاهری و همکاران ( )9381انجام شد
اعتبار ارزشیابی سازشپذیری و پیوستگی خانواده توسط آلفای کرونباخ برای بعد انسجام
 0/10و برای بعد انطباق پذیری  0/11به دست آمده است .مقیا

ارزیابی انطباق و انسجام

خانوادگی تنها با یک آلفای کیی  0/68برای کل ابزار  0/11و برای انسجام 0/61 ،برای
انطباق از یک همسانی درونی نسبی برخوردار است .ضری

همبستگی در بازآزمایی برای

همبستگی خانواده  0/83و برای انطباق پذیری خانواده  0/80بود که نشان دهنده ثبات بسیار
خوب است (جونز ،قاردنر1001 ،؛ به نقل از لطفینیا ،مح

و پیشرو.)9388 ،

میزان همسانی درونی آن از ریق آلفای کرونباخ برای انسجام و پیوستگی ( )0/681و
برای انطباق پذیری (  )0/636بدست آمده است (لطفی نیا و همکاران .)9388 ،همچنین از
روایی صوری خوبی بهره مند است ،اما در خصوص انواع دیگر روایی ،دادههای مربو ه

1. Portner & Lavee
2. Vandvik & Eckblad
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در دستر

نیست .از سوی دیگر چند مطالعه نشان داده است که این ابزار از روایی

گروههای شناخته شده مطیوبی در تمایز میان خانوادههای افرا ی ،متوسط و متعادل در چند
مقوله مشکل ،برخوردار است .در حال حاضر مطالعات بسیاری در مورد  FACES-IIIدر
حال انجام است که میتواند ا یاعات بیشتری را در مورد روایی آن به دست دهد
(آهنگرکانی ،زادهمحمدی ،حیدری و البی.)9313 ،
یافتهها
قبل از بررسی فرضیهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و احراف معیار
و حداقل و حداکبر نمرات بررسی و در جدول 9نتایج توضیح داده شده است
جدول شماره  :1فراوانی ،حداقل و حداکثر نمره ،میانگین و انحراف معیاردر متغیرهای پژوهش
انحراف

تحمل

تورم

دوربین

چولگی

کشیدگی

متغیرها

میانگین

واریانس

واریانس

واتسون

0/101

-0/601

0/13

9/31

9/11

انسجام

11/93

90/11

-0/003

0/81

9/01

9/81

انطباق

11/90

8/98

0/916

موضوعات شخصی

16/81

9/11

0/100

-0/016

تطابقپذیری زناشویی

30/11

9/06

0/016

-0/318

حل تعارض

16/91

9

0/169

-0/181

مدیریت مالی
اوقات فراغت

38/33
11/98

1/09
9/93

-0/361
-0/110

-0/016
-0/161

روابط جنسی

18/81

9/81

-0/160

-0/013

فرزندپروری

19/11

9/36

-0/361

0/310

بستگان و دوستان

11/36

9/81

-0/918

-0/310

نقشهای تساوی یبی

90/10

9/80

-/110

-0/108

سوگیری عقیدتی

30/81

1/18

-0/318

-0/316

رضایت زناشویی کیی

16/09

6/81

-0/016

0/100

معیار

0/66

9/16

9/11
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مطابق جدول  9شاخصهای مربوط به چولگی و کشیدگی هیچ یک از متغیرها خارج
از محدوده  ±1نیست ،بنابراین متغیرهای پژوهش توزیع بیعی دارند .نتایج شاخصهای
تحمل واریانس و تورم واریانس نشان از عدم وجود اثر هم خطی شدید بین متغیرهای
پیشبین را دارد .به عیاوه چون آماره دوربین واتسون در بازه  9/1تا  1/1قرار دارد؛ بنا بر
پیشنهاد دلاور ( )9386فرض وجود همبستگی بین خطا رد میشود.
جدول .2ضرایب همبستگی رابطه بین انسجام ،انطباق  ،و ابعاد رضایت زناشویی

*p>0/09 **p>0/009

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در جدول  1نشان میدهد بین انسجام با
انطباق خانواده همبستگی مببت معنادار ( )p=0/009 ،R=0/01وجود دارد .افزون بر آن
انسجام با رضایت زناشویی کیی ( )P=0/009 ،R=0/891و ابعاد آن و انطباق خانواده با
رضایت زناشویی ( )p=0/009 ،R=0/611و ابعاد ان رابطه مببت و معنیداری دارد.
جدول .9ضرایب رگرسیون برای پیشبینی رضایت زناشویی با همبستگی (انسجام) و
انطباق پذیری
مدل

B

SEB

مقدار ثابت

0/169

6/161

ß

T
0/630

انسجام خانواده

0/810

0/190

0/011

**91/80

0/009

انطباق خانواده

0/181

0/016

0/190

**8/13

0/009
*p>0/09 **p>0/009
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بهمنظور پیشبینی رضایت زناشویی با همبستگی و انطباق خانواده از آزمون تحییل
رگرسیون چندگانه استفاده شد .نتایج در جدول  3نشان میدهد ،همبستگی و انطباق
خانواده به صورت مببت توانایی پیشبینی رضایت زناشویی در زنان شاغل را دارد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختار خانواده از نظر انطباقپذیری و همبستگی
با رضایت زناشویی در زنان شاغل صورت گرفت .نتایج نشان داد که بین همبستگی
خانواده و رضایت زناشویی و مولفههای آن رابطه مببت و معناداری وجود دارد و بین
انطباقپذیری با رضایت زناشویی و مولفه آن نیز در بین زنان شاغل یک رابطه مببت و
معناداری وجود دارد که با نتایج پزوهشهای ذوالفقارپور و همکاران ( ،)9388راجرز و
دیبیو ( )1009؛ تسینگ و همکاران ( ،)1003ابراهیمی و صالحی ()9310؛ ساکو و
همکاران ( )9113همسو دانست.
مشارکت روزافزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استقیال
و افزایش قدرت تصمیمگیری و برخورد مناس

با حوادث زندگی شده و اثری مطیوب بر

روابط خانوادگی برجای گذاشته است .همچنین تاثیری که کار زن و درآمد وی در ابعاد
مختیف زندگی دارد بر کسی پوشیده نیست .امروز رفاه خانواده در جوامع ،بسیار مهم بوده
و زوجین تمام تیاش خود را برای این امر مهم انجام میدهند .به نظر میرسد که زنان،
هنگامی که به استقیال مالی میرسند ،آرامش خا ر بیشتری دارند و همین آرامش خا ر
تاثیر بسزایی بر روابط وی با همسر ،فرزند و سایر اقشار جامعه میگذارد که باعث به وجود
آمدن یک همبستگی بین خانواده و انطباقپذیری آنها با شرایط مختیف زندگی میشوند.
چون زوجینی که هر دو کارمند هستند به این درک میرسند که هر دو زوج باید هم در
محیط خانه و هم در بیرون از خانه با همدیگر مشارکت داشته باشند و این باعث یک نوع
انطباق پذیری زنان و مردان و آشنایی آنها با وظایف جنس مخالف میشود .برای مبال
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وقتی زن کارمندی در محل کار مشغول است ،مرد باید در داخل خانه در امر تربیت و
خانهداری به زن کمک کند یا برعکس وقتی زن در محیط بیرون مشغول کار است ،با
بعضی از سختیها و مشکیات زندگی آشنایی بیشتری پیدا کرده و این باعث یک نوع
انطباق و مدیریت زندگی می شود و همین عوامل باعث یک ارتباط مببت بین رضایت
زناشویی و انطباق و همبستگی در زنان شاغل میشود.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه گرفت که بین انطباق پذیری و همبستگی
خانواده با رضایت ناشویی زنان شاغل رابطه وجود دارد و انطباقپذیری و همبستگی
خانواده توانایی پیشبینی رضایت زناشویی زنان شاغل را دارد .با این حال ،نمونه پژوهش
حاضر شامل شهر کرج میباشد و از تعمیم یافتههای پژوهش حاضر به سایر جوامع و نمونه-
های دیگر ،باید جان

احتیاط را رعایت نمود .همچنین از دیگر محدودیتهای پژوهش

حاضر ،عدم استفاده از سایر ابزارهای پژوهشی از قبیل مصاحبه و مشاهده در موقعیت
بیعی است که تعمیمپذیری ا یاعات را با مشکل مواجه مینماید .به همین خا ر پیشنهاد
میشود در پژوهشهای بعدی از ابزارهای متنوعی برای ارزیابی زنان شاغل استفاده گردد.
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