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عزت نفس و روابط زناشویی با شادکامی زنان متأهل انجام  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابط،: چکیده

 هاي شادکامیجهت سنجش مؤلفه. ل شهر شیراز بودنفر از زنان متأه 97نمونه مورد مطالعه شامل . گرفته است
) 1988واتسون و همکاران، ( از مقیاس عاطفه مثبت و منفی) شامل عواطف مثبت و منفی و رضایت از زندگی(

پرسشنامه  چنین عزت نفس به وسیلۀهم. استفاده شد) 1985و همکاران،  ینراد( ت از زندگیو مقیاس رضای

) 1382خیر و سامانی، ( و روابط زناشویی توسط پرسشنامه روابط زناشویی) 2007بارو، ( عزت نفس روزنبرگ
شان داد که عزت نفس چندگانه نهاي تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون یافته. گیري قرار گرفتمورد اندازه

به عبارت دیگر زنانی که از عزت نفس بیشتري . باشدبت و معنادار عاطفه مثبت میکننده مثبینیپیش

روابط  ین نتایج پژوهش بیانگر آن است کهچنهم. کنندعواطف مثبت بیشتري نیز تجربه می برخوردارند،
به این معنا که با . کندبینی میعناداري پیشفی زنان را به صورت مزناشویی، رضایت از زندگی و عاطفه من

  . یابدها کاهش میافزایش روابط زناشویی، رضایت از زندگی زنان افزایش و عواطف منفی آن

               .شادکامی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، رضایت از زندگی، روابط زناشویی، عزت نفس، زنان :کلیدي هايهواژ
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 يبرا یزندگ در انسان يهاتالش ۀهم که چنانآن. هاستانسان ۀهم مشترك هدف 1شادکامی

 حاضر زمان به مربوط تنها یشادکام یپ در جستجو). 2000 ،2باس( ردیگیم صورت هدف نیا به دنیرس
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 لیدال البته .اندداده تیاهم یشادکام لیدال به ارسطو یحت و یروم ،یونانی لسوفانیف بلکه ستین
 لیدال شیخو زمان در فرهنگ هرشمول تلقی کرد چرا که توان به عنوان دالیلی جهانرا نمی یشادکام

ی از شادکام عوامل ادراك و افتیدر چه اگر ،)2006 ،3و لیو ایهالسیم( دارد یشادکام يبرا یمتفاوت

 ظهور با اما ،)2009، 5؛ به نقل از ورم1996 ،4تلجن و کنیل( فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است
 های در همه جوامع و فرهنگشادکام يبرا جستجو افراد، نقش تعدد و زااسترس منابع شیافزا با و تهیمدرن

 در رییتغ کی تبلور آن هدف که است گرامثبت یروانشناس ظهور ادعا نیا سند. است افتهی يادیز سرعت
 به یشادکام يندهایشایپ یبررس هدف نیا يراستا در و باشدیم یزندگ تیفیک کردن نهیبه و یروانشناس

 یزندگ در یشادکام« که الؤس نیا). 2002 ،6لوپز و دریاسنا( است گشته لیتبد حوزه نیا در توجه کانون

 پرداختن يبرا اما است، سخت آن به ییپاسخگو چند هر که است یالؤس »افتد؟یم اتفاق چگونه روزمره

 عوامل نیا جمله از. داد قرار ییشناسا مورد را یشادکام بر گذارتأثیر و مؤثر عوامل ابتدا در یستیبا آن به

 که است یاجتماع -یروان عوامل از یکی 7نفس عزت. کرد اشاره یاجتماع - یروان يرهایمتغ به توانیم

 یبرخ که است يحد به یشادمان جادیا در نفس عزت تیاهم. دارد نقش بسزایی افراد یشادکام زانیم در

). 2001 ،8لیآرگ( دانندیم یشادکام از ریناپذییجدا جزء را آن یروانشناس پژوهشگران و نظرانصاحب از

 در را یارزش خود احساس که ياگونه به دادهایرو ریتفس و ریتعب ییتوانا و تیظرف عنوان به نفس عزت

   ).2006 ،9سیکرن(شده است  فیتعر کند، حفظ و دهد شیافزا فرد

ش نشاط و شادکامی به سمت تالش جهت ارتقاء سالمت و از جمله افزای عالوه بر این، امروزه

روابط زناشویی یکی از عوامل ). 1380دفتر ارزیابی سازمان جهانی بهداشت، (ها سوق یافته است خانواده

 عنوان به ییزناشو روابط ).1385ساروخانی، (پیشرفت اعضاء خانواده در دستیابی به اهداف زندگی است 

 خانواده لیتشک و مشترك یزندگ يبرا مرد و زن انیم است يارابطه خانواده، نهاد یاصل شاخص

ابعاد کارکرد خانواده از جمله پایداري، تداوم، حمایت از  کیفیت روابط زناشویی بر همۀ ).1379 ،ياخامنه(

                                                        
3. Mihalcea & Liu 
4.Lykken & Tellgen 
5. Verme 
6. Snyder & Lopez 

Self-esteem.7  
8. Argyle 

Kernis .9   
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نتایج  به ویژه). 2000، 11؛ پتن2006 ،10نوك و لکوکسیو(گذار است تأثیرفرزندان و شادکامی زوجین 
  ).2006، نوك و لکوکسیو( روابط زناشویی بر بهزیستی زنان است تأثیرتحقیقات بیانگر 

و جامعه  خانواده نظام یتعال و آرامش تعادل، اساسی رکن عنوان به که زنانحال با توجه به آن

 در چه و خانواده در چه زنان نقش تعدد رسدیم نظر به کهچنین با توجه به آنشوند و هممحسوب می
 سهیمقا در هاآن یشادکام کاهش ساز سبب ،امروز یصنعت يایدن در یاجتماع و یشغل يهافرصت قالب

و عالوه بر این عوامل فرهنگی و اجتماعی موجب  )2009 ،12ولفرس و ونسنیاست( است دهیگرد مردان با
هاي شغلی و جنسیتی، نابرابريهاي گردیده است در تمامی جوامع، زنان در مقایسه با مردان با نابرابري

اظ بهزیستی و تجربه و به لح) 1384سامانی و فوالدچنگ، ( تهدیدهاي اجتماعی بیشتري مواجه شوند

دکامی این قشر از جامعه بر شا مؤثرپذیرتر گردند، انجام پژوهش در خصوص عوامل شادکامی آسیب

بین عزت نفس، روابط زناشویی و بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است رابطه . یابدضرورت می

  .شادکامی زنان متأهل را مورد مطالعه قراردهد

  مبانی نظري

 یشادکام از که يفرد. دهندیم رنگ خود یزندگ به یناخوش و یخوش حالت با افراد ،یکل طور به

 و مطلوب کار زانیم تر،راحت يریگمیتصم شتر،یب تیامن احساس و آرامش برخوردار است، يشتریب

، 13پریسمن و کوهن( دارد ياتمندانهیرضا یزندگ تینها در و يپرانرژ و سالم یزندگ شتر،یب مشارکت

 و یافسردگ لیقب از( یمنف عاطفه فقدان مثبت، عاطفهی شامل اصل جزء سه يدارا یشادکام ).2005

 در لیدل نیهم به. )2008لیاقتدار، جعفري، عابدي و سمیعی، (باشد ی میزندگ از تیرضا و ) اضطراب

 بر یشناخت ۀلفؤم کنند،یم اشاره یعاطف و یشناخت لفهؤم دو به پردازانهینظر یشادکام مفهوم لیتحل

 مبویل و شلدون( دارد داللت یمنف و مثبت عاطفه نیب تعادل بر یعاطف ۀلفؤم و یزندگ از تیرضا
 يندیفرا »یزندگ از تیرضا« یعنی یشادکام یشناخت لفهؤم). 1386 جوکار، از نقل به ؛2004 ،یرسکیم

 مطرح فرد یزندگ تیفیک از یکل یابیارز جهت در یشاخص عنوان به که یشناخت قضاوت يمبنا بر است

 دنبال را لهأمس نیا یزندگ از تیرضا قتیحق در. )1385 ،زاده، کشاورز و مولويی، سلطانیمهراب( شودیم

                                                        
Wilcox & Nock 10.  

11. Patten  
12 . Stevenson & Wolfers 

.Pressman & Cohen 13 
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 عنوان به ،وي اهداف اندازه چه تا و است شده برآورده انسان یاساس يازهاین اندازه چه تا که کندیم
مؤلفه عاطفی شادکامی شامل عواطف مثبت و منفی است که افراد ). همان( باشندمی دسترس در یاهداف

 عواطف. هستند دارا را خود خاص يکارکردها عواطف نیا از کی هر یتکامل دگاهید از. از آن برخوردارند

 و کرده گوشزد را خطر بودن الوقوعبیقر احتمال که هستند داتیتهد برابر در یدفاع راهبرد نیاول یمنف
 يرفتار کنندهلیتسه ستمیس از یبخش مثبت عاطفه ،مقابل در. کنندیم ایمه زیگر ای جنگ يبرا را فرد

 و دریاسنا( دهدیم سوق شودیم لذت به منجر که دهندهپاداش يهاتیموقع سمت به را زمیارگان و است
 و مدت طوالنی ، سالمتیزندگی به امید افزایش چونهم پیامدهایی داراي عواطف مثبت. )2002 لوپز،

 منجر و سازند تروسیع را تفکر و عمل توانندمی و داشته تشویقی اثرات این عواطف. دباشنمی بهزیستی

 انسان گفتتوان با توجه به دو مؤلفه شادکامی می). 2001 ،14فریدریکسون( شوند تفکر هايراه وسعت به

 از و رسدیم نظر به خرسند اوقات اکثر در برد،یم لذت خود يهاتیفعالاز  که است یکس شاد و نشاط با

  . است یراض شیخو یزندگ ندیفرا

اورسان و (عزت نفس شامل رشد احساسات خود ارزشی توسط احساس جذابیت و صالحیت است 

 شامل يخودکارآمد. است 17يارزشمند خود و 16يخودکارآمد احساس بخش دو يداراو  )2007، 15جاست

ي به خودارزشمند و است یاجتماع و یکیزیف طیمح با مواجهه در فرد بودن مؤثر و یستگیشا احساس

 و زمان به محدود مؤلفه خودارزشمندي. )2006کرنیس، ( دارد خود از فرد که و ارزیابی است احساس معناي

 س،یکرن(باشد می هاتیموقعو  تجارب انواع حاصل يارزشمندخود احساس بدین معنا که است مکان

  .گرددکسب می )2007اورسان و جاست، (این احساس در سنین مختلف به طور متفاوتی . )2006

 یستیبهز يهاشاخص و نفس عزت ۀرابط یبررس به يادیز مطالعات یقاتیتحق ۀنیشیپ یبررس در

 18از جمله نتایج پژوهش لیمبروسکی، تاچ و دیماتو. اندپرداخته یشادکام و یروان سالمت چونهم انسان

افرادي . ها در مورد خودشان داردنشانگر آن است که تجارب شادي افراد بستگی به احساسات آن) 2006(

                                                        
Fredrickson.14 

15  . Ourerson & Jost 
Self-efficacy.16  

17.Self - worth 
Lyubmirsky, Tkach & Dimatteo.18 
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چنین هم. کمی نمایند، به طور معمول شادکام نیستند 19که در خود احساس خود ارزشی و حرمت نفس
بدین . بیان کردند، شادي از پیامدهاي عزت نفس باال است )2003(20بایمستر، کمپل، کروجر و وهس

راد با عزت نفس ترتیب که افراد با عزت نفس باال از راهبردهاي خودتنظیمی سازگارتري نسبت به اف

تري به مؤثرهاي شان، پاسخاین افراد براي جلوگیري از ایجاد خلل در توانایی .کنندپایین استفاده می
. شودها میزارش سطوح باالتري از شادي در آنامر به نوبه خود منجر به گ دهند که اینشکست می

اي مثبت و سازنده، انگیزش راهبردهاي مقابله چنین با توجه به تحقیقات انجام گرفته عزت نفس باهم
ت رابطه مثب در همین راستا، محققان دیگري نیز). 1993، 21کوپلند و شاپ( باال و عاطفه مثبت رابطه دارد

؛ به نقل از میرشاه 22،2001وارت( اندهاي بهزیستی گزارش نمودهو معناداري بین عزت نفس و شاخص

  . )2001 ل،یآرگ؛ 2009به نقل از ورم،  1995  ،23نرید و رزیم؛ 1381جعفري، عابدي و دریکوندي، 

از جمله . دهدقرار می تأثیرهاي درونی، عوامل بین فردي نیز بهزیستی افراد را تحت عالوه بر ویژگی

ان با شماري از وظایف روبه هاي جوبا تشکیل خانواده زوج. ی نام بردتوان از روابط زناشویاین عوامل می

طی  در. شوند؛ به طوري که باید در بسیاري از نکات ریز مربوط به زندگی روزمره به تفاهم برسندرو می

و این روابط از همسران انتظار در پرت). 1387 بختیاري،(گیرد ها شکل میاین فرایند است که روابط زوج

فرد بر اساس صداقت، عالقه، عاطفه، صمیمیت و حمایت از خود نشان دهند اي منحصربهرود تا رابطهمی

   .)1386ازخوش و عسکري، (

نشان دادند، تقسیم ) 2006( نوك و لکوکسیوبین روابط زناشویی و شادکامی،  درخصوص رابطۀ

شادکامی در زنان موجب افزایش  گذاري عاطفی در میان زوجینعتماد متقابل و سرمایهت، تعهد، امسئولی

سال از عمر  12هایی که بیش از بر روي زوج) 2005( 24هاي تحقیق هاکینز و بوثچنین یافتههم. گرددمی

به این . گذشت نشان داد که کیفیت روابط زناشویی اثر معناداري بر بهزیستی زوج داردها میازدواج آن

به . دهدنفس و رضایت از زندگی را کاهش میصورت که ارتباط زناشویی با کیفیت پایین شادکامی، عزت 
ان زوج دریافتند که رضایت جنسی به عنو 378در پژوهش خود بر روي ) 2005(عالوه، لتزینگر و گوردن 

                                                        
Self- respect.19 

 Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs.20 
Shope & Coplend.21 
Wart.22  
Myers & Diener.23 

24. Hawkins & Booth 
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 25چریاسپر و سوفریرک .کندمؤثري در شادکامی زوجین بازي می هاي رضایت زناشویی نقشیکی از مؤلفه
روابط جنسی بر  تأثیر، 1990هاي انجام گرفته از دهه ر مطالعه مروري خود بر روي پژوهشنیز د) 2000(

 ،ییزناشو روابطهاي مختلف مؤلفهحاکی از اثر  زین يگرید يهاپژوهش نتایج. یید کردنددکامی زوجین را تأشا

 گوردن، و نگریلتز از نقل به ؛1994 ،27یدونل و 1996 ،26تیو و یرسیپ  هارلبرت، اپت،( یجنس روابط چونهم
ی و شادکام رب) 1387 ،یکهک و زهیدرو( ییزناشو يسازگار) 2000 ،28سیکویل و انگی ،یدن انگ،ی ؛2005

 حاضر مطالعه از هدفبا توجه به مباحث فوق،  .باشدمی) 1385ابولقاسمی و کیامرثی، ( سالمت روانی زنان
گونه همان. باشدیم یی آنانزناشو روابط و نفس عزت لهیوس به متأهل زنان ی درشادکام هايلفهؤمی نیبشیپ

رضایت از زندگی شاخص . عاطفی است شناختی و ۀلفؤمکه در مبانی نظري عنوان شد شادکامی داراي دو 

 ،یرسکیم مبویل و شلدون( عاطفی شادکامی هستند ۀلفؤمشناختی و عواطف مثبت و منفی شاخص  ۀلفؤم

  .نشانگر روابط مورد بررسی در این تحقیق است 1شکل شماره  ).1386 جوکار، از نقل به ؛2004

  )1(شکل 

  ت تحقیقسؤاال

  :از ندعبارت حاضر پژوهش تاالؤس

متأهل  زنان در را) رضایت از زندگی شامل(شناختی شادکامی  لفهؤمو روابط زناشویی،  نفس عزت ایآ-1

   کنند؟ی مینیبشیپ

                                                        
25. Christopher & Sprecher 

Apt, Hurlbert, Pierce, & Whit .26  
Donnely .27 

Denny, Young & Luquis Young, .28   

  :شادکامی شامل
  رضایت از زندگی

  عاطفه مثبت
 منفیعاطفه 

  عزت نفس

  روابط زناشویی
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متأهل  زنان در را )مثبت عاطفه شامل(عاطفی شادکامی  ۀلفؤم یی،زناشو روابط و نفس عزت آیا -2
  کنند؟ی مینیبشیپ

متأهل  زنان در را )منفی عاطفه شامل( عاطفی شادکامی ۀلفؤم یی،زناشو روابط و نفس عزت آیا -3

   کنند؟ی مینیبشیپ

  قیتحق روش

هاي ؤلفهو م) پیش بین(در پژوهش حاضر عزت نفس و روابط زناشویی به عنوان متغیرهاي مستقل 

  . اندته شدهدر نظر گرف) مالك(به عنوان متغیرهاي وابسته  شادکامی

  کنندگانمشارکت

 مراکز به کنندهمراجعه زنان از یتصادف صورت به که بود متأهل زن 97 شامل حاضر پژوهش کنندگانمشارکت

میزان تحصیالت و به لحاظ تعداد و درصد زنان را  1جدول . گرفتند قرار آزمون موردانتخاب و  رازیش شهر بهداشت

تا  ماي از زیر دیپلطح تحصیالت نمونه پژوهش در گسترهبا توجه به جدول، س .دهدنشان می وضعیت شغل

 چنین به لحاظ وضعیت شغل بیشتراست، هم مارشد و بیشترین فراوانی مربوط به طبقه دیپلم و زیر دیپلکارشناسی

    .بود 99/28در کل میانگین سنی گروه نمونه . ندداددار تشکیل میافراد نمونه پژوهش را زنان خانه

  شغل و وضعیت تعداد و درصد زنان به تفکیک تحصیالت: 1جدول 

  

  تعریف مفهومی متغیرها

  ۀلفؤم کنند،یم اشاره یعاطف و یشناخت ۀلفؤم دو به پردازانهینظر یشادکام مفهومتعریف  در: شادکامی

  زنان متغیرها
 درصد تعداد نوع

  تحصیالت
 

 9/63 62 دیپلم و زیر دیپلم
 4/11 11 فوق دیپلم

 7/23 23 لیسانس
 0/1 1 باالتر از لیسانس

  100  97  کل

 شغل

 4/77 75 دارخانه
 3/11 11 کارمند

 3/11 11 دبیر، آموزگار
  100  97  کل
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  و شلدون( دارد داللت یمنف و مثبت ۀعاطف نیب تعادل بر یعاطف ۀلفؤم و یزندگ از تیرضا بر یشناخت
  ).1386 جوکار، از نقل به ؛2004 ،یرسکیم مبویل

  ).2007اورسان و جاست، ( باشدساس ارزشمندي فرد نسبت به خود میشامل اح :عزت نفس

دیگر برقرار عبارت است از روابطی که زوج در جهت رسیدن به تفاهم با یک: روابط زناشویی

  ).1387بختیاري، ( کنندمی

   گیرياندازه ابزار

مقیاس و  )1988، ،29گن و تل کالرك ،واتسون(مثبت و منفی  ۀمقیاس عاطفدر پژوهش حاضر از دو 

هاي شادکامی گیري مؤلفهبراي اندازه ،)1985،  31ینر، امونس، الرسن و گریفیناد( 30رضایت از زندگی

، خیر و سامانی(زناشوئی پرسشنامه روابط گیري متغیر روابط زناشویی، جهت اندازه. استفاده شده است

به نقل از  1965روزنبرگ، ( 32پرسشنامه عزت نفس روزنبرگگیري عزت نفس براي اندازهو ) 1382

   .بکارگرفته شده است) 2007، 33بارو

  منفی  مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه

  به منظور سنجش مؤلفه) 1988 ،گن واتسون، کالرك و تل( منفی  مثبت و عاطفه  مقیاس عاطفه

آن مربوط به حاالت مثبت و  گویه 10 .گویه است 20 داراي مقیاساین . بکار گرفته شد عاطفی شادکامی

اي، از اصالً تا بسیار زیاد،  درجه 5 طیفها بر روي یک  آزمودنی. استمربوط به حاالت منفی گویه  10

به عنوان  .داق داردها مصمثبت و منفی تا چه اندازه در مورد آن عواطفیک از  کنند که هر مشخص می

  .زده، نگراناطفی مانند عالقمند، مشتاق، وحشتمثال عو

 84/0منفی از   براي عاطفههاي مختلف در پژوهشسازندگان این مقیاس، ضریب آلفاي کرونباخ را 

  آزمایی براي عاطفه چنین ضریب بازهم. اند گزارش کرده 90/0تا  86/0و براي عاطفه مثبت از  87/0تا 

، ایران در .)1998واتسون و همکاران، ( گزارش شده است 71/0و  68/0منفی به ترتیب   عاطفه مثبت و

                                                        
29.Watson, Clark & Tellegen 
30 .Satisfaction With Life Scale (SWLS) 
31.Emonse, Larsen & Grifin   
32.Rosenberg 
33.Barrow 
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و براي  83/0مثبت   ضرائب آلفاي کرونباخ براي عاطفهپایایی مقیاس را با استفاده از ) 1382(مظفري 
 اي کرونباخبراي بررسی پایایی از روش آلف نیز در پژوهش حاضر. گزارش نموده است 82/0منفی   عاطفه

و  62/0به ترتیب  براي عاطفه مثبتو ضریب پایایی تنصیفی ضریب آلفا . استفاده شد و پایایی تنصیفی

جهت تعیین روایی مقیاس عاطفه مثبت . به دست آمد80/0و  76/0عاطفه منفی به ترتیب براي و  44/0
دامنه . خود استفاده شد ها با نمره خرده مقیاس مربوط بهفی از محاسبه همبستگی تک تک گویهو من

همه  .به دست آمد 76/0تا  40/0منفی از و براي عاطفه  70/0تا  36/0ضرایب براي عاطفه مثبت از
   . معنادار بودند 0001/0ضرایب در سطح 

  مقیاس رضایت از زندگی

ینر، اد( مقیاس رضایت از زندگی از شناختی شادکامی ۀمؤلف گیري رضایت از زندگی به عنوانبراي اندازه

از  و هر گویه به صورت است  هگوی 5 داراي مقیاس این .شد استفاده) 1985 ،امونس، الرسن و گریفین

هاي این به عنوان مثال یک نمونه از گویه .شود گذاري می نمره )5( تا کامًال موافقم )1( کامًال مخالفم

  ».شرایط زندگی من عالی است« مقیاس عبارت است از

 82/0دو ماه را  ۀآزمایی با فاصل و ضریب باز 87/0کرونباخ را براي این مقیاس ینر ضریب آلفاي اد

و ضریب  85/0در تحقیقی، ضریب آلفاي کرونباخ این مقیاس را نیز  )1382(مظفري . گزارش نموده است

تعیین ه همگرا و افتراقی ب روایی براي تعیین ويچنین هم. کند ذکر می 84/0هفته را  6بازآزمایی در فاصله 

 -28/0و  27/0مثبت و منفی اقدام نموده و ضرائب همبستگی را به ترتیب،  ۀهمبستگی با مقیاس عاطف

به دست  79/0و  86/0 و ضریب پایایی تنصیفی به ترتیب در پژوهش حاضر ضریب آلفا. گزارش نموده است

. ه شدبا نمره کل استفاد هااز زندگی از همبستگی تک تک گویه جهت تعیین روایی مقیاس رضایت. آمده است

  . معنادار بودند 0001/0و همگی در سطح 84/0تا  73/0اي ازضرایب همبستگی داراي دامنه

  روابط زناشوئی  پرسشنامه

پرسشنامه  .گیري قرار گرفتمورد اندازه) 1382(خیر و سامانی  روابط زناشویی به وسیله پرسشنامه

کامالً  تا) 1( اي از کامًال مخالفمطیف لیکرت پنج گزینهداراي  گویههر و است گویه 17مذکور داراي 

 من و همسرم رابطه«: هاي پرسشنامه عبارت است ازبراي مثال یک نمونه از گویه. اشدبمی )5( موافقم
   ».اي با هم داریمصمیمانه
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در و اچنین هم. به دست آورده است 94/0ضریب آلفاي کرونباخ را براي این مقیاس  )1385(اقدامی 
، با استفاده از شیب منحنی اسکري و ارزش ویژه، یک عامل را استخراج کرد که پرسشنامهتحلیل عاملی 

و ضریب پایایی  در پژوهش حاضر مقدار ضریب آلفاي کرونباخ. مودن درصد واریانس را تبیین می 22/55

روایی پرسشنامه از  جهت تعیین. ه دست آمدب95/0و  95/0 کل پرسشنامه به ترتیب تنصیفی براي نمرة
به دست آمد و  همه 87/0تا  61/0دامنه ضرایب از. ها با نمره کل استفاده شدتگی تک تک گویههمبس

  . معنادار بودند 0001/0ضرایب در سطح 

  مقیاس عزت نفس

این مقیاس . استفاده شد) 2007، به نقل از بارو، 1965(در این پژوهش از مقیاس عزت نفس روزنبرگ 

به عنوان مثال یک نمونه از سؤاالت مقیاس  .اي استلیکرت چهار گزینهه خود گزارشی در طیف گویداراي ده 

ی و یپایا) 1384(علیزاده و همکاران  ».دهم انجام مردم اکثر خوبی به را کارها توانممی من« :عبارت است از

ی محتوایی مطلوب یرواو  ییباز آزما ،هاي ضریب همسانی درونیاین مقیاس را با استفاده از روش ییروا

 ، به ترتیببراي نمره کل و ضریب پایایی تنصیفی آلفاي کرونباخضریب پژوهش حاضر  در .گزارش کردند

ا نمره کل مورد محاسبه مقیاس، همبستگی نمرات سؤاالت بجهت تعیین روایی  .به دست آمد79/0و  83/0

  .دار بودندمعنی 0001/0و همگی در سطح  70/0تا  40/0اي از ضرایب همبستگی داراي دامنه. قرار گرفت

  هاافتهی

. دهدنشان میرا  در متغیرهاي پژوهش میانگین، انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمرات 2جدول 

شود بیشترین میانگین متعلق به روابط زناشویی و کمترین میانگین آن مربوط گونه که مالحظه میهمان

  . به رضایت از زندگی است
  میانگین و انحراف معیار گروه نمونه در متغیرهاي پژوهش: 2 جدول

  بیشترین نمره  کمترین نمره انحراف معیار میانگین متغیرها

شادکامی
 25  5 44/4 71/18 رضایت از زندگی 

 49  10 44/6 74/31 عاطفه مثبت

 47  13 31/7 79/25 عاطفه منفی

 15  40 15/4 42/29 عزت نفس 

 85  17 39/11 85/72 روابط زناشویی 
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هاي با توجه به داده. است گزارش شده 3در جدول ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه 
. باشدفه منفی داراي ارتباط معنادار میبا دو مؤلفه رضایت از زندگی و عاط جدول، روابط زناشویی

  .مثبت نشان داد همچنین عزت نفس ارتباط معناداري را با دو مؤلفه رضایت از زندگی و عاطفه

  ماتریس همبستگی متغیرهاي مورد مطالعه: 3جدول

 
  

هاي شادکامی زنان شامل رضایت از بینی مؤلفهاالت تحقیق مبنی بر پیشسؤجهت پاسخگویی به 

زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی بر اساس عزت نفس و روابط زناشویی، سه رگرسیون به تفکیک اجرا 

بین و رضایت از زندگی به پیشط زناشویی به عنوان متغیرهاي در رگرسیون اول عزت نفس و رواب. گردید

شود متغیر مالحظه می 3گونه که در جدول همان). سؤال اول تحقیق( عنوان متغیر مالك در نظر گرفته شد

 >P ,0001/0( کندبینی میداري رضایت از زندگی زنان را پیشوابط زناشویی به طور مثبت و معنیبین رپیش

79/0 = ß( .عزت نفس و روابط چنین هم. معنادار رضایت از زندگی زنان نبودبینی عزت نفس قادر به پیش

  .اندنمودهرا تبیین  زنان رضایت از زندگی درصد از واریانس 65زناشویی در مجموع 

  بر روي عزت نفس و روابط زناشویی زنان رگرسیون رضایت از زندگی  -3جدول
 ß T P R R2 F P خطاي استاندارد بینپیش هايمتغیر

 .N.S 1/1 07/0 05/0 عزت نفس
81/0 65/0  

03/

89 
0001/0 

 0001/0 37/12 79/0 03/0 روابط زناشویی

بین و عاطفه مثبت به عنوان ط زناشویی به عنوان متغیرهاي پیشدر رگرسیون دوم عزت نفس و رواب

متغیر شود مالحظه می 4گونه که در جدول همان). سؤال دوم تحقیق( متغیر مالك در نظر گرفته شد
 >P 0001/0( کندبینی میعاطفه مثبت زنان را پیشبین عزت نفس به طور مثبت و معناداري پیش

 5 4 3 2 1 متغیرها

     1 عزت نفس       1
    1 *29/0 روابط زناشویی       2
   1 *80/0 *30/0 رضایت از زندگی      3
  1 07/0 06/0 *43/0 عاطفه مثبت      4
 1 17/0 -*34/0 -*44/0 01/0 عاطفه منفی        5

01/0P<*  
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،45/0 ß عزت نفس و روابط چنین هم. معنادار عاطفه مثبت نبود بینیپیشروابط زناشویی قادر به ). = 
  .اندنمودهرا تبیین  عاطفه مثبت درصد از واریانس 19زناشویی در مجموع 

  بر روي عزت نفس و روابط زناشوییزنان رگرسیون عاطفه مثبت : 4جدول 

 ß t P R R2 F P خطاي استاندارد بینپیش هايمتغیر

 0001/0 65/4 45/0 11/0 عزت نفس
44/0 19/0 05/11 0001/0 

 .N.S 70/0 - 07/0 06/0 روابط زناشویی

بین و عاطفه منفی به عنوان پیشط زناشویی به عنوان متغیرهاي در رگرسیون سوم عزت نفس و رواب

شود متغیر مالحظه می 5گونه که در جدول همان). سؤال سوم تحقیق( متغیر مالك در نظر گرفته شد

 0001/0( کندبینی میعاطفه منفی زنان را پیشبین روابط زناشویی به طور منفی و معناداري پیش

P<50/0 - =ß  .(عزت نفس و روابط چنین هم. بینی معنادار عاطفه منفی نبودعزت نفس قادر به پیش

  .اندنمودهرا تبیین  عاطفه منفی درصد از واریانس 22زناشویی در مجموع 

  بر روي عزت نفس و روابط زناشویی زنان رگرسیون عاطفه منفی: 5جدول 

 ß t P R R2 F P خطاي استاندارد پیش بین هايمتغیر
 .N.S 7/1 19/0 12/0 عزت نفس

47/0 22/0 
36/
13 

 0001/0 17/5 - 50/0 06/0 روابط زناشویی 0001/0

  

  گیرينتیجه
یکی به عنوان ( زنان رضایت از زندگینقش معنادار روابط زناشویی در  از اکیححاضر هاي پژوهش یافته

 درویزه و کهکی )2005(هاي لتزینگر و گوردن با پژوهشاین یافته  .است) هاي شادکامیاز مؤلفه

هاي خود در خصوص گران نیز در پژوهشاین پژوهش. باشدهمسو می) 2006( نوك و لکوکسیو )1387(
گذاري عاطفی و سازگاري زناشویی به رابطه ابط زناشویی، رضایت جنسی، سرمایهچون روهایی همسازه

به طور  توان اذعان داشت کهمیپژوهش حاضر در تبیین یافته . مثبت معنادار با شادکامی دست یافتند

را از تعامل به طور خاص روابط زناشویی زن و شوهر دهد و یهاي انسان پاسخ منیاز ۀخانواده به همکلی 
فکري و عقلی برخوردار و در نهایت با تعاون روحی، اخالقی و دینی زمینه دستیابی به  ،و تبادل عاطفی

  ). 1387سویزي، (آورد می هم زندگی و رضایت از زندگی را فرا ارزشمندمعانی 
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 )به عنوان مؤلفه دیگر شادکامی( عاطفه مثبتمعنادار بینی یشپاین پژوهش نشانگر چنین نتایج هم
اطف مثبت به بیان دیگر زنانی که از عزت نفس بیشتري برخوردارند عو. باشدمیتوسط عزت نفس 

لیمبروسکی، تاچ و دیماتو  هاي متعددي از جملهنتایج پژوهشاین یافته با  .کنندبیشتري را نیز تجربه می

، به نقل از میرشاه 2001( وارت ،)2001( لیآرگ؛ )2003(؛ بایمستر، کمپل، کروجر و وهس )2006(
 که افرادي نفس، عزت از موجود فیتعار به توجه با. است همسو )1381جعفري، عابدي و دریکوندي، 

 و دادهایرو ریتفس و ریتعب در و کنندیم تمرکز خود مثبت يهایستگیشا يرو دارند ییباال نفس عزت
 کرنیس،( کنند حفظ خود در را یارزش خود مثبت احساس که کنندیم عمل ياگونه به هاآن به واکنش

و به طور طبیعی احساس خودارزشی و شایستگی منجر به تجربه عواطف و احساسات مثبت در  )2006

اي هدهاي خودتنظیمی سازگارانه و پاسخافراد با عزت نفس باال از راهبر تربه بیان واضح. آنان خواهد شد

برخورد شادکامی آنان را در بر دارد  کنند که این شیوةهاي مختلف استفاده میمؤثرتري در موقعیت

  ).2007اورسان و جاست، (

 معنادار و نفیمبیانگر آن است که روابط زناشویی به صورت  حاضر پژوهشیافته دیگر  ،عالوه بر این

 تبادل و تعهد تر وعمیق زناشویی روابط چه هر شک بدون. کندبینی میدر زنان را پیش منفی عاطفه

 آنان منفی عاطفه لذا شود، نیاز عاطفی زنان بیشتر برآورده شده و برقرار زوجین بین بیشتري عاطفی

 هاينگرانی سمت به توجه انحراف موجب منفی عاطفه رسددر واقع به نظر می. کندمی پیدا کاهش

  .کندمی جلوگیري انحراف این از زوجین میان عاطفی تبادل و شودمی درونی

یی و عزت نفس در گونه که مالحظه شد نتایج این تحقیق حاکی از اهمیت روابط زناشوهمان 

گردند هر میمحور اساسی سالمت جامعه محسوب جا که زنان به عنوان از آن. باشدشادکامی زنان می

در . دهدقرار می تأثیرگونه شرایطی که منجر به شادکامی و نشاط در آنان گردد، کل جامعه را نیز تحت 

بنابراین الزم است . حقیقت شادکامی زنان عنصري اساسی براي دستیابی به شادکامی جامعه است
هایی براي آموزش روابط زناشویی و ها و کالسواده و بانوان با برگزاري کارگاهنهادهاي متولی امور خان

بهزیستی این قشر از تقویت عزت نفس، تکریم شخصیت و خودباوري زنان شرایط الزم را براي برقراري 

 گذاريبر استحکام روابط زناشویی سرمایههاي گسترده به ویژه مشاوران خانواده با آموزش. جامعه فراهم نمایند
  .نشاط و شادابی زنان را فراهم آورند کنند و با تعمیق روابط زوجین زمینه
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الزم است در تعمیم  در پایان شایان ذکر است که با توجه به تعداد کم افراد نمونه پژوهش حاضر،
  .   نتایج حاصل از این پژوهش جانب احتیاط رعایت شود
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