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مقدمه
مطالعات نشان مي دهد که انسان بطور فطري نیازمند آفریده شده و موجب مي گردد او همواره در 
مسیر ارضاي صحیح نیازهاي متنوع خود به فعالیت بپردازد،چگونگي و میزان این فعالیت براي ارضاي 
نیازهاي فرد و نیل به اهداف مورد نظر، تحت تأثیر عوامل اجتماعي-رواني متعددي است، این عوامل 
معموال در یکدیگر تداخل دارند و روابط متقابلي با همدیگر برقرار مي سازند. از آنجا که کشور ما به 
عنوان یکي از کشورهاي در حال توسعه وتحول، براي گام نهادن در مسیر توسعه، نیازمند توجه اساسي 
به نقش انسان و کارایي او مي باشد، بنابراین ضرورت دارد که در جهت نیل به این هدف، بخش عمده 
تالش و تحرک امروز جامعه در جهت کشف وبسیج نیروهایي باشد که داراي »وجدان کاري«باالیي 
هستند. مدیران مي توانند عوامل ناراضي کننده را محدود و عوامل راضي کننده را توسعه بخشند. ارضاي 

نیاز به قدر و منزلت، جزو هر دو دسته عوامل بهداشت رواني و انگیزش مي باشد. 
در بررسی ویژگیهای جسمی و روانی افراد دو عامل اساسی مشخص وراثت و محیط هستند که هر دو 
از لحاظ تأثیری که بر فرد می گذارند، حائز اهمیت فراوان هستند.  انسان زندگی خود را در محیط های 
مختلف می گذراند که محیط کاری از مهمترین محیط هایی است که فرد از بزرگسالی بخش اعظمی از 
وقت خود را در آنجا سپری می کند. بر این اساس روشن است عوامل موجود در محیط کاری عملکرد 
فرد را در شغل او تحت تأثیر قرار می دهند که این مسأله در نتیجه وساطت عوامل روانی متأثر از شرایط 

محیطی است. 
از طرف دیگر نیز خانواده از ارکان عمده و نهاد اصلي هر جامعه اي به شمار مي رود و کانون اصلي 
ظهور عواطف انساني و روابط صمیمانه میان افراد است. خانواده ملیتي به قدمت انسان دارد، به طوریکه 
به سختي می توان جامعه اي را تصور کرد که خانواده در آن وجود نداشته باشد. خانواده مشروع ترین 
و طبیعي ترین واحد تولید مثل و فراگیر ترین واحدهاي اجتماعي به شمار مي رود، زیرا همه ي اعضاي 
جامعه را در بر مي گیرد. خانواده واحدي است اجتماعي با ابعاد گوناگون زمیني- اقتصادي، حقوقي، 
رواني و جامعه شناختي. خانواده نهادي است اجتماعي و همچون آینه اي عناصر اصلي جامعه را در خود 
دارد و انعکاسي از نابساماني ها و کج کاریها و کارکردهاي معقول و مناسب اجتماع است )نوابي نژاد، 

.)1380
کارکردهای خانواده ممکن است کامال متنوع باشد،  اما کارکرد اصلی خانواده باید برآوردن نیازهای 
فردی اعضای خانواده باشد. مثال در موقع لطمه شدید به یکی از اعضای خانواده، این نیازها ممکن 
است به شکل تقاضای فزاینده برای منابع و وقت خانواده درآید. برای پاسخگویی به نیازهای فراوان 
خانوادگی می توان رویکردهایی را برای مداخله طرح ریزی کرد. توانایی سازگاری با تغییر، نشان 
کارکرد سالم خانواده است. در خانواده های سالم، بین به هم پیوستگی، انطباق پذیری و ارتباط، تعادل 
وجود دارد اما منظور این نیست که خانواده ها همیشه متعادل هستند. این چالشی است که خانواده ها 
همیشه با آن روبه رو هستند. مددکاران بهداشت روانی در تالشند تا دریابند در هنگام بروز فشارهای 
روحی خانوادگی، آیا اعضای خانواده ها مورد حمایت همدیگر هستند، آیا انتظارات مربوط به نقش، 
روشن و دارای انعطاف است و آیا مقررات خانواده واضح  و انعطاف پذیر است؟ اگر مرزها بیش از 
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حد انعطاف ناپذیر باشند یا اصال مرزی وجود نداشته باشد، اگر اعضای خانواده کامال به هم وابسته باشند 
یا این که از همدیگر منفك باشند، امکان دارد خانواده ها نتوانند خود را با تغییر یا فشار وارده سازگار 
کنند.  ممکن است در واقع اصال ارتباطی وجود نداشته باشد و یا آنقدر این ارتباط مخدوش باشد که به 
صورت عامل ضد سازندگی عمل کند. از طرفی کارایی خانواده نیز در مقابل ناکارآمدی مطرح است. 
وقتی الگوهای خانواده برای رسیدن به هدف ها سودمند باشند، خانواده از نظر کارکردی کارآمد است 
و وقتی الگوهای خانوادگی ناسودمند باشد و تعامالت همراه با استرس و رفتارهای بیمارگونه صورت 

گیرد، خانواده ناکارآمد خواهد بود )زاده محمدی و ملك خسروی، 1385(. 
خانواده کارکردهاي مختلف خود را به طریق متفاوت ایفا مي کند. یکي از این کارکردها، کارکرد 
هیجاني و عاطفي است. هرگاه یکي از اعضاء بتوانند از ابزار مناسب براي ابزار هیجانات و احساسات 
خود استفاده کنند اختالل و آسیب ایجاد مي شود. از آنجا که انسان سیستمي زنده و ساختار یافته است که 
پیاپي نسبت به ساختارهاي داخلي خود واکنش را تجربه نمایند. عالوه بر تغییراتي که در خود احساس 
مي کند آن را به دیگران نیز انتقال مي دهد و در این بین نزدیك ترین فرد مي تواند همسر، فرزند یا 

وابستگان درجه 1 باشد.
ما1 )2010( در مطالعه اي به بررسي تفاوت هاي جنسیتي در عملکرد خانواده و منابع خانوادگي در 
خانواده هاي هنگ کنگي پرداخت. نتایج به دست آمده حاکي از آن بود که زنان نسبت به مردان 

دلبستگي عاطفي، یکي از کارکردهاي مهم خانواده بیشتري را نشان مي دهند. 
لنگ 2و همکارانش)2007(در مطالعه نشان داد که به طور کلی بین زنان و مردان در عملکرد خانواده 

تفاوتی وجود ندارد.
کارولین3)2009( نشان داد که تأثیر خود و جنسیت پیش بینی کننده عملکرد خانواده نبودند و در واقع 

بین زنان و مردان تفاوتی در عملکرد خانواده وجود نداشت.
جویس 4و دیگران )2009( در مطالعه ای نشان داد که درک زن های چینی در درگیری مؤثر که یکی 
از مقیاسهای بسیار سخت از عملکرد خانواده می باشداز مردها بهتر بودند. اما به طور کلی بین زن و مرد 

از لحاظ عملکرد خانوادگی تفاوتی وجود ندارد.
سیف و همکارانش )1387( نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی زوج 
هایی که به دادگاه خانواده در مجتمع قضایی خانواده در شهر تهران مراجعه کرده بودند را بررسی کرد 

نتایج  تحقیق نشان داد که در کارکرد خانواده بین زن و مرد تفاوتی با یکدیگر ندارند.
از عوامل موثر بر میزان رضایت زناشویي صمیمت است، که به عنوان توانایي ارتباط با دیگران با حفظ 
فردیت تعریف مي شود. اینگونه تعارف مبتني بر خویشتن حاکي از آن است که فرد به درجه اي از رشد 
فردي دست یابد تا با دیگران رابطه صمیمانه برقرار کند. صمیمیت را مي توان به عنوان توانایي »شناخت 

1. Ma
2. Leung 
3. Karolin
4. Joys
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خود« در حضور دیگران دانست که خود آگاهي و رشد هویت، براي ظرفیت قابلیت شخصي در جهت 
صمیمیت، بسیار ضروري است.

صمیمیت، عبارت از آن است که دو نفر در عین حفظ جدایي خود، آن چنان با هم متعهد مي شوند که 
گویي یك نفر هستند. یك رابطه زناشویي بیمار گون رابطه اي است که در آن مرزهاي »خود« همسران 
با یکدیگر آمیخته شده است. به گونه اي که هیچ کدام از آنها توان متمایز ساختن »خود« متمایز را از خود 
مشترک ندارند. بوئن1 )1978( این وضعیت را به عنوان »توده من نامتمایز خانواده2« توصیف کرده است 
و معتقد است، میزان تمایز »خود« در هر یك از همسران، میزان هم آمیزي عاطفي موجود در رابطه بین 
آنها را مشخص مي کند. صمیمیت ارتباطي با یکي بودن ندارد، بلکه با خود افشایي و همدلي رابطه دارد 

)به نقل از حیدري، 1382(.
نیاز به صمیمیت و ارتباط نزدیك با دیگري، از نیازهاي اساسي هر فرد است. صمیمیت، بخش مهمي 
از یك ازدواج پرشور و هیجان است. مفهوم صمیمیت یعني رسیدن به یك یگانگي و ایجاد هماهنگي 
بین دو نفر. صمیمیت، یعني داشتن روابط عمیق و پروراندن روابط عمیق هم در سطح جسماني و هم در 
سطح روابط معنوي. به عبارتی دیگر صمیمیت یعني این که فرد در رابطه با همسر خود به لحاظ عاطفي، 
معنوي، فکري و جنسي و بسیاري از زمینه هاي دیگري احساس نزدیکي داشته باشد. رابرت استرنبرگ، 
در مدل سه وجهي خود در زمینة عشق، صمیمیت را یکي از وجوه مهم یك رابطة مبتني بر ازدواج 
مي داند. مفهوم استرنبرگ از صمیمیت، احساس نزدیکي با دیگري است و مشارکت عادالنه در زندگي 
خانوادگي صمیمیت را به دنبال خواهد داشت،  زندگي زناشویي فرصتي براي رشد دادن صمیمیت 

است. اکثر افراد در ازدواج در جستجوي صمیمیت بیشتر هستند )به نقل از خمسه، 1382(. 
مفهوم پردازي رایج از صمیمیت، سطح نزدیکي به همسر، به اشتراک گذاري ارزش ها و ایده ها، 
فعالیت هاي مشترک، روابط جنسي، شناخت از یکدیگر و رفتارهاي عاطفي نظیر نوازش کردن است. 
فردي که میزان صمیمت باالتري را تجربه مي کند قادر است خود را به شیوه ي مطلوبتري در روابط 
عرضه کند و نیازهاي خود را به شکل موثرتري به شریك و همسر خود ابزار کند. رضایت زناشویي 
مي تواند در زوج هایي که میزان صمیمیت باالتري دارند ممکن است قابلیت بیشتري در مواجهه با 
مشکالت و تغییرات مربوط به رابطه خود، داشته باشند و در نتیجه رضایت زناشویي باالتري را تجربه 

مي کنند )پاتریك، سلز، گیور دانو، فولراد3، 2007(.
مطالعات و تجارب بالیني نشان مي دهد که در جامعه ي معاصر، زوج ها مشکالت شدید و فراگیري را 
در هنگام برقراري و حفظ روابط صمیمانه و ارضاي انتظارات و نیازهاي یکدیگر تجربه مي کنند. ایجاد 
و حفظ روابط صمیمانه و ارضاي نیازهاي عاطفي و رواني در جریان ازدواج یك مهارت و هسته است 
که عالوه برسالمت رواني و تجارب سالم اولیه داشتن نگرش هاي منطقي و کسب مهارت ها و انجام 

1. Bowen
2. Undifferentiated family ego mass
3. Patrick , Sells, Giordano, Tollerud
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وظایف خاص است )برنشتاین و برنشتاین، 1988؛ با گاروزي1، 2001(. 
در روابط زناشویي و صمیمانه اصول اساسي نظریه برابري به این صورت است که زوجین در تالش 
هستند سود حاصل از روابط را در برابر هزینه اي که پرداخت مي کنند، افزایش دهند. براساس این نظریه 
یك فرد هنگامي از روابطش حداکثر احساس رضایت را خواهد داشت که حداکثر احساس برابري را 
داشته باشد. یعني نسبت بین سود و منفعت دریافت شده در روابط و میزان هزینه اي که پرداخت کرده 
است برابر درک شود. اخیراً نظریه برابري به طور موفقیت آمیزي براي پیش بیني روابط صمیمانه مثل 

روابط زن و شوهر بکار مي رود )الرسون و همکاران، 1998(.
ادراک برابري مربوط به درک تعادل در روابط است. بعضي از زوجین احساس مي کنند همان قدر که 
در روابط خود هزینه مي کنند همان قدر نیز دریافت مي کنند. به عبارت دیگر زوجین در بده و بستان هاي 
خود در زمینه عشق، محبت، روابط جنسي، پول و زمان با هم بودن احساس تعادل مي کنند زماني که 
زوجین احساس کنند داده ها بیشتر از ستانده هاست احساس نابرابري مي کنند. زماني که این احساس 
نابرابري ایجاد شود روابط زناشویي آشفته مي گردد به عالوه هر اندازه احساس نابرابري بیشتر باشد میزان 
آشفتگي و تعارض افزایش مي یابد. احساس نابرابري در روابط به دو صورت مي تواند مطرح باشد. اول 
زماني است که زوجي احساس کند بسیار کمتر از آنچه در روابط زناشویي هزینه کرده است دریافت 
داشته، در نتیجه احساس ضرر و زیان، خشم، دلخوري، غم، ناکامي و افسردگي ایجاد خواهد کرد و 
دوم زماني است که یك زوج احساس مي کند بسیار بیشتر از آنچه داده است ستانده است در این حالت 
احساس گناه، شرم، حقارت، سرزنش خود، خود تحقیري و افسردگي خواهد نمود در کل صمیمیت 
مانند مرکزیت یك اهرم است که براي اکثر مردم زیربناي اعتماد به این است که همسر مطمئن باشد که 
وقتي تعارضي بروز مي کند، همسرش منصف خواهد بود.  بنابراین صمیمیت فقط وقتي تجربه مي شود که 

این اطمینان وجود داشته باشد، طرف دیگر رابطه منصف یا برابر است )الرسون و همکاران، 1998(.
میرگان و کوردمان2 )2007( رابطه میان مهارت هاي هیجاني، صمیمیت و رضایت زناشویي را مورد 
بررسي قرار دادند. نتایج نشان داد که مهارت هاي هیجاني مي تواند با یا در روابط میان همسران مشاهده 
گردد. همچنین نتایج از الگویي که در آن مهارت هاي هیجاني از طریق تأثیرشان بر صمیمیت، رضایت 

زناشویي را متأثر مي سازد حمایت مي کند و صمیمیت باال باعث افزایش رضایت زناشویي مي شود.
گرف و مالهرب3 )2001( در مطالعه ي صمیمیت و رضایت زناشویي نتایج تفاوت معني داري را میان 
جنبه هاي صمیمیت تجربه شده و صمیمیت دلخواه در هر دو جنس نشان داد، به طوری که صمیمیت 

زنان بیشتر بود.  همچنین رابطه مثبت معني داري میان صمیمیت و رضایت زناشویي به دست آمد.
الرسون و همکاران )1998( معتقدند ادراک برابري به روش هاي مختلفي رابطه ي صمیمانه بین زوجین 
را تحت تأثیر قرار مي دهد. نتایج پژوهشي آنان نشان داد که برداشت و ادراک زنان در روابط صمیمانه به 

مقدار زیادي متأثر ادراک آنها از میزان برابري است در حالیکه در مردان این گونه نیست.

1. Bagarozzi, D-A
2. Mirgan & Gordman
3. Greef & Malherbe
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هلرو ود1 )1988( در بررسي تفاوت هاي جنسیتي در سطح صمیمیت و دقت پیش بیني صمیمیت 
همسران نشان دادند که زنان سطح باالتري از صمیمیت را نشان داده و بهتر از مردان، احساسات همسرشان 

را پیش بیني کردند.   
بسیاري از همسران زندگي مشترک خود را با عشق آغاز مي کنند. در این زمان هرگز به این موضوع 
نمي اندیشند که روزي ممکن است شعله عشق آنان به خاموشي گراید. الیس 2 عنوان مي کند زوج هایي 
که به تازگي ازدواج کرده اند، کمتر به این فکر مي کنند که ممکن است زماني عشق افسانه اي آنها 

کم رنگ شود و این درست زماني است که دلزدگي آغاز شده است )ادیب رادوادیب راد، 1384(.
از دیدگاه اصالت وجودي- روان تحلیلي، دلزدگي یك حالت تجربه شده ي خستگي جسمي،  
عاطفي و رواني است )پاینز3 و آدون سون4، 1998، به نقل از پاینز و نانز، 2003( که در نتیجه اختالف 
خیلي زیاد بین انتظارات و واقعیت ناشي مي شود )پاینز، 1996(. دلزدگي به عنوان نشانگان فرسودگي 
عاطفي، زوال شخصیت و کاهش فضیلت شخصي تعریف شده است )پاینز، 1996، به نقل از لینگارد، 
2004( و نتیجه ي درگیري طوالني مدت در موقعیت هایي است که از نظر عاطفي و احساسي مطالبات 

زیادي دارند )پاینز، 1381(.
دلزدگي زناشویي به علت مجموعه اي از توقعات غیر واقع گرایانه و فراز و نشیب هاي زندگي بروز 
مي کند، به خالف عقیده ي اغلب رویکردهاي بالیني که در زوج درماني استفاده مي شوند، دلزدگي 
از عشق یك روند تدریجي است. به ندرت به طور ناگهاني بروز مي کند. در واقع صمیمت و عشق به 
تدریج رنگ مي بازد و به همراه آن خستگي عمومي عارض مي شود. در شدید ترین نوع آن دلزدگي 

برابر است با فروپاشي رابطه )پاینز، 1381(.
چنانچه اگر همسران نیازهاي خود را مطرح نکنند و یا در ارتباط با یکدیگر به نیازهاي هم پي نبرند 
و به   راه حل مثبتي جهت دستیابي به نیازهایشان نرسند، استرس، ناکامي، سرخوردگي، خشم و نهایتاً 

دلزدگي بروز مي کند.
شروع دلزدگي به ندرت ناگهاني است. معموالً روند آن تدریجي است و به ندرت از یك پدیده ي 
ناگوار یا حتي چند ضربه ي ناراحت کننده ناشي مي شود )ون پلت 5، 2004 ، پاینز، 1381(. انباشته شدن 
سرخوردگي ها و تنش هاي زندگي روزمره سبب فرسایش رواني مي شوند و سرانجام به دلزدگي منجر 
مي شوند، برطبق نظر پاینز و نانز )2003( فرد دلزده نمي شود مگر اینکه، با یك موضوعي )مثل کار و 

عشق( به شدت درگیر شده باشد.
 جاکوبسن6، والدرون دمور7 )1980( بر نقش ارتباط منطقي در جلوگیري از بروز دلزدگي زناشویي 

1. Heller &  Wood
2. Ellis
3. Pines
4. Adonson
5. Vanpolt
6. Jacobson
7. Waldron
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تأکید مي کنند و معتقدند که شایع ترین مشکلي را که زوج هاي ناراضي مطرح مي کنند عدم موفقیت در 
برقراري رابطه ي منطقي است.

نتایج پژوهش هاي باسو1، 1992، بلوک2، 1984، چودورو3، 1978، گلیکان4، 1982 و هوچسلید5، 
1989، نشان داده است که یکي از دالیل باالتر بودن میزان دلزدگي و فرسودگي شغل در زنان، فقدان 
نسبي پاداش در کار آنها )مثل شرایط کاري بدتر و دستمزد کمتر( و افزایش استرس ها در مقایسه با 

مردان است )پانیز، 1995(.
نویدي )1384( در پژوهشي دیگر، به بررسي دلزدگي زناشویي در زنان و مردان شاغل و چگونگي 
رابطه آن با عوامل جو سازماني در محیط کار پرداخت نتایج پژوهش نشان داد از بین زنان و مردان از 

نظر میزان دلزدگي زناشویي  تفاوت معني دار وجود داشت.
فرضيه های مورد پژوهش عبارتند از :

   فرضیه 1- بین کارکنان زن ومرد از نظر دلزدگي زناشویي تفاوت  وجود دارد.
  فرضیه 2- بین کارکنان زن ومرد از نظر عملکرد خانواده تفاوت وجود دارد.

  فرضیه  3 -  بین کارکنان زن ومرد از نظر صمیمیت تفاوت  وجود دارد.

روش تحقيق
      در تحقیـق حاضر، محقق به مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت بین کارکنان 
زن و مرد متاهل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب پرداخته است. نمونه این تحقیق مشتمل بر 200 نفر 
)100 نفر زن و 100 مرد( از جامعه مذکور مي باشد که براي انتخاب آنها از روش نمونه گیري تصادفي 

ساده  و برای تحقیقات از نوع همبستگی است استفاده گردید.

ابزار تحقيق
در این پژوهش به منظور اندازه گیري متغیرهاي مورد نظر از ابزارهاي زیر استفاده شده است:

الف ( پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز 
ب ( پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون

ج  ( پرسشنامه سنجش عملکرد )کارآیی( خانواده
الف- پرسشنامه دلزدگی زناشویی: مقیاس دلزدگی زناشویی یك ابزار خودسنجی است که توسط پاینز 
)1996( با هدف اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوجین ساخته شد. این پرسشنامه شامل 
21 ماده است که سه مؤلفه ی از پا افتادگی جسمی) خستگی، سستی و اختالل خواب (، از پا افتادگی 
عاطفی) افسردگی، نا امیدی و در دام افتادن( و از پا افتادگی روانی)  بی ارزشی، سر خوردگی و خشم 
1. Basow
2. Block
3. Chodorow
4. Gilligan
5. Hochschild
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نسبت به همسر( را می سنجد.
ضریب پایایی مقیاس با روش باز آزمایی در یك دوره ی یك ماهه برابر 0/76 محاسبه شد. همجنین 
پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخ در دامنه ای بین 0/91 تا 0/93 محاسبه شده است) 

پاینز، 1998، به نقل از شاداب، 1381(
در پژوهش های دیگر نیز ضریب پایایی مقیاس با روش آلفای کرونباخ در دامنه ای بین 0/84 تا 
0/90  محاسبه شده است. روایی این مقیاس به وسیله ی محاسبه همبستگی با ویژگی های ارتباطی 
مثبت مانندنظر مثبت در مورد یك رابطه، کیفیت مکالمه، احساس امنیت، خودشکوفایی، احساس 
هدفمندی، کشش و جاذبه عاطفی نسبت به همسر و کیفیت رابطه ی جنسی با همسر، به طور معنی 
داری گزارش شده است. این مقیاس به صورت موفقیت آمیزی در مطالعات مختلف در کشورهای 
نانز،  نروژ، مجارستان، فنالند، اسپانیا، پرتغال و مکزیك مورد استفاده قرار گرفته است )پاینز و 

2003، لیز و لیز، 2001، به نقل از نویدی، 1384(. 
نعیم)1387( در پژوهش خود پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به 
ترتیب 0/85 و 0/82 محاسبه نموده است.در تحقیق حاضــر، ضرایب پایایي پرسشنامه دلزدگی زناشویی 
با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب 0/92 و 0/90 مي باشد که به 

طور کلی بیانگر ضرایب پایایي مطلوب پرسشنامه یاد شده است.                
ب- پرسشنامه صميميت:  پرسشنامه صمیمیت واکر و تامپسون 17سؤال دارد که برای اندازه گیری مهر و 
صمیمیت توسط واکر و تامپسون ) 1983( تدوین شده است. این مقیاس جزئی از یك ابزار بزرگتر است 
که چندین بعد صمیمیت را در بر می گیرد ولی آن را به صورت مستقل برای سنجش صمیمیت می توان 
به کار برد.    واکر و تامپسون )1983، به نقل از ثنایی ذاکر، 1379( ضریب پایایی این آزمون را با استفاده 
از روش آلفای کرونباخ 0/91 تا 0/97 گزارش کرده اند. همجنین برای بررسی روایی آزمون از روش 
محتوا و روایی صوری استفاده شد. بدین صورت که چند نفر از اساتید رشته ی مشاوره و روانشناسی 

پرسشنامه ی فوق را بررسی  و اظهار نمودند که صمیمیت زوجین را می سنجد )ثنایی، 1379(.  
در تحقیق حاضــر، ضرایب پایایي پرسشنامه صمیمیت نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ و 
تنصیف محاسبه گردید که به ترتیب 0/90 و 0/83 مي باشد که به طور کلی بیانگر ضرایب پایایي 

مطلوب پرسشنامه یاد شده می باشد.
ج- پرسشنامه سنجش عملكرد خانواده:  ابزار سنجش خانواده )FAD( ، یك پرسشنامه 60 عبارتی 
است که برای سنجش کارکرد خانواده توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاپ1 در سال 1983 بنا بر الگوی 
مك مستر2 تدوین شده است. برای افزایش روایی 7 عبارت به سه مقیاس از نسخه 53 ماده ای اولیه آن 
اضافه شده است که برای اندازه گیری ابعاد مدل مك مستر از کارکرد خانواده یعنی حل مساله، ارتباط، 
نقش ها، پاسخ دهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار ساخته شده است و یك ارزیابی از کارکرد 
کلی نیز به دست می دهد. بنابراین دارای 7 مقیاس زیر است. به طور خالصه ضریب پایایی مربوط به 

1. Epshtin, Baldvin, Beshap
2. Master 
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همسانی درونی شش زیر مقیاس ابزار سنجش کارکرد خانواده بین 0/72 تا 0/83 گزارش شده است 
که بیانگر پایایی مطلوب زیر مقیاسهای این آزمون است. همسانی درونی زیر مقیاس کارکرد کلی نیز 

0/92 بوده است.
    این پرسشنامه در ایران توسط زاده محمدی و ملك خسروی هنجاریابی شده است. ضریب آلفای

کرونباخ زیر مقیاس ها بدین شرح گزارش شده است: زیر مقیاس حل مسأله =0/72، زیر مقیاس 
ارتباط=0/70، زیر مقیاس نقشها = 0/71، زیر مقیاس آمیختگی عاطفی=0/73، زیر مقیاس پاسخگویی 

عاطفی=0/71،زیر مقیاس کنترل رفتاری=0/66، زیر مقیاس کارکرد کلی=0/82.
برای سنجش روائی نمرات ابزارعملکرد خانواده دانشجویان کالج و کسانی که یکی از بستگان)خواهر 
و برادر، فرزند، والد یا همسر( آنها در بیمارستان روانی بستری بود، به طور معنی داری از هم تفاوت 
داشت، که این مطلب نشان دهنده ی روائی افتراقی این پرسشنامه است. همچنین پژوهش دیگری بر 
روی بزرگساالن سالمند)60 تا 69 ساله( نشان داد که نمرات این آزمون با نمرات مقیاس سازگاری 

زناشویی الک واالس همبستگی معنی داری دارد که این موضوع بیانگر روائی همزمان آزمون است.

در تحقیق حاضر براي تعیین پایایي پرسشنامه سنجش عملکرد )کارآیی( خانواده از دو روش آلفاي 
کرونباخ و تنصیف استفاده شد که براي کل پرسشنامه به ترتیب برابر با 0/80 و 0/77 که بیانگر ضرایب 

پایایي قابل قبول پرسشنامه مذکور است مي باشد .
همانطوري که در جدول 1 مالحظه مي شود ضرایب پایایي پرسشنامه سنجش عملکرد )کارآیی( 

خانواده بین 0/29 تا 0/88 نوسان دارد. 

شاخص آماري
مقیاس

ضرایب پایایي
تنصیفآلفاي کرونباخ

0/880/84کل پرسشنامه کارآیی
0/580/52کارآیی خانواده در زمینه حل مشکل 

0/390/29کارآیی خانواده در زمینه روابط
0/500/59کارآیی خانواده در زمینه نقش ها

0/610/56کارآیی خانواده در زمینه همراهی عاطفی
0/710/71کارآیی خانواده در زمینه امیزش عاطفی
0/370/36کارآیی خانواده در زمینه کنترل رفتار

0/640/70کارآیی خانواده در زمینه عملکرد کلی

جدول 1 : ضرایب پایایي پرسشنامه سنجش عملكرد )کارآیی( خانواده در تحقيق حاضر
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شاخص هاي آماري  متغیر
تعدادحداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین آزمودني ها

دلزدگی زناشویی
16/6728120100       56/74کارکنان زن
50/0916/982193100کارکنان مرد
53/4117/1121120200کل کارکنان

صمیمیت
103/1216/2246119100کارکنان زن
96/8415/2145119100کارکنان مرد
99/981645119200کل کارکنان

کارآیی خانواده
123/1319/2281192100کارکنان زن
122/8714/4096155100کارکنان مرد
123/0016/9481192200کل کارکنان

کارآیی خانواده در زمینه 
حل مشکل 

11/302/23716100کارکنان زن
12/002/34618100کارکنان مرد
11/652/31618200کل کارکنان

کارآیی خانواده در زمینه 
روابط

15/112/561023100کارکنان زن
14/882/301020100کارکنان مرد
15/002/431023200کل کارکنان

کارآیی خانواده در زمینه 
نقش ها

19/933/481130100کارکنان زن
19/262/801326100کارکنان مرد
19/603/171130200کل کارکنان

کارآیی خانواده در زمینه 
همراهی عاطفی

14/233/25723100کارکنان زن
14/353/17722100کارکنان مرد
14/293/21723200کل کارکنان

کارآیی خانواده در زمینه 
آمیزش عاطفی

16/154/29830100کارکنان زن
15/192/97825100کارکنان مرد
15/673/71830200کل کارکنان

کارآیی خانواده در زمینه 
کنترل رفتار

20/663/271028100کارکنان زن
21/562/701528100کارکنان مرد
21/113/031028200کل کارکنان

کارآیی خانواده در زمینه 
عملکرد کلی

25/754/971645100کارکنان زن
25/633/871634100کارکنان مرد
25/694/441645200کل کارکنان

جدول2: ميانگين و انحراف معيار نمره آزمودني ها در متغيرهای تحقيق
یافته های تحقيق
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همان طوري که در جدول2 مشاهده می شود در متغیر دلزدگی زناشویی میانگین و انحراف معیار به 
ترتیـب برای کارکنان زن 56/74و 16/67، کارکنان مرد50/09 و16/98 و کل کارکنان 53/41 و 17/11، 
در متغیر صمیمیت، کارکنان زن 103/12 و16/22، کارکنان مرد96/84 و 15/21 و  کل کارکنان99/98 
و 16، در متغیر کارآیی خانواده، کارکنان زن 123/13 و 19/22، کارکنان مرد 122/87 و 14/40 و کل 
کارکنان 123/00 و 164/94، در متغیر کارآیی خانواده در زمینه حل مشکل، کارکنان زن 11/30 و 
2/23، کارکنان مرد 12/00 و 2/34 و کل کارکنان 11/65 و 2/31، در متغیر کارآیی خانواده در زمینه 
روابط، کارکنان زن 15/11 و 2/56، کارکنان مرد 14/88 و 2/30 و کل کارکنان 15/00 و 2/43، در 
متغیر کارآیی خانواده در زمینه نقش ها، کارکنان زن 19/93 و 3/48، کارکنان مرد 19/26 و 2/80 و 
کل کارکنان 19/60 و 3/17، در متغیر کارآیی خانواده در زمینه همراهی عاطفی، کارکنان زن 14/23 و 
3/25، کارکنان مرد 14/35 و 3/17 و کل کارکنان 14/29 و 3/21، در متغیر کارآیی خانواده در زمینه 
آمیزش عاطفی، کارکنان زن 16/15 و 4/29، کارکنان مرد 15/19 و 2/97 و  کل کارکنان 15/67 و 
3/71، در متغیر کارآیی خانواده در زمینه کنترل رفتار، کارکنان زن 20/66 و 3/27، کارکنان مرد 21/56 
و 2/70 و  کل کارکنان 21/11 و 3/03  و در متغیر کارآیی خانواده در زمینه عملکرد کلی میانگین و 
انحراف معیار به ترتیـب کارکنان زن 25/75 و 4/97، کارکنان مرد 25/63 و 3/87 و کل کارکنان 25/69 

و 4/44 مي باشد.
یافته های مربوط به فرضيه ها

گرفتن  درنظر  و  رعایت  با  کوواریانس  تحلیل  آزمون  از  پژوهشی  های  فرضیه  بررسی  جهت 
پیش فرضهای آن )آزمون لوین، کلموگراف اسمیرنف و آزمون همگنی( استفاده شد که نتایج آن در 
جدول شماره 3 آمده است و همانطور که مشاهده می شود سطوح معني داري همه آزمونها، بیانگر آن 
هستند که بین کارکنان زن و مرد از لحاظ حداقل یکی از متغیرهاي وابسته )دلزدگی زناشویی، صمیمیت 
و کارآیی خانواده( تفاوت معني داري وجود دارد )p> 0/001 و F =9/473(، براي پی بردن به این 

تفاوت، سه تحلیل واریانس یك متغیری در متن مانوا انجام شد که در جدول 4 ارائه شده است.

نام
آزمون

مقدار
df

فرضیه
df

خطا
F

سطح معنی داری 
)p(

0/001<0/12731969/473آزمون اثر پیالیي
0/001<0/87331969/473آزمون المبداي ویلکز

0/001<0/14531969/473آزمون اثر هتلینگ
0/001<0/14531969/473آزمون بزرگترین ریشه روي

 جدول3: نتایج تحليل واریانس چند متغيری)مانوا( بر روی ميانگين 
نمره های دلزدگی زناشویی، صميميت و کارآیی خانواده کارکنان زن و مرد
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همان طوری که در جـدول 4 نشان داده شده است، بین کارکنان زن و مرد از لحاظ دلزدگی زناشویی 

تفاوت معني داري مشاهده می شود )p >0/006 و F =7/807 (، بنابراین فرضیه اول تأیید مي گردد. 
به عبارت دیگر، با توجه به میانگین ها، کارکنان زن بیش از کارکنان مرد از دلزدگی زناشویی رنج 

می برند.
در مقابل، بین کارکنان زن و مرد از لحاظ کارآیی خانواده تفاوت معني داري مشاهده نمی شود 
)p =0/914 و F =0/012 (، بنابراین فرضیه دوم تأیید نمي گردد. به عبارت دیگر، با توجه به میانگین ها، 

کارکنان زن و مرد از کارآیی خانواده تقریباً یکسانی برخوردارند. 
و   p>/005( بین کارکنان زن و مرد از لحاظ صمیمیت نیز تفاوت معني داري وجود دارد      
F=7/970(، در نتیجه فرضیه سوم تأیید مي گردد. در نتیجه، با توجه به میانگین ها، کارکنان زن در 

مقایسه با کارکنان مرد، صمیمیت بیشتری ابراز می کنند.

بحث و نتيجه گيری
و  زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن  دلزدگی  مقایسه  پژوهش حاضر  از  هدف 
مردشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یافتن تفاوت بین دو جنس از لحاظ متغیر های ذکرشده در باال 

بود.
براساس یافته های حاصل از این پژوهش بین کارکنان زن و مرد از لحاظ دلزدگی زناشویی تفاوت 
معنی داری مشاهده شد. به عبارت دیگر، با توجه به میانگین های هر دو گروه کارکنان زن دلزدگی 
زناشویی بیشتری را گزارش دادند که این نتایج با یافته های پژوهش های قبلی، چودرو)1978(، 

گلیکان)1982(، ارییل)1993(، باسو) 1993(، و نویدی)1384( مطابقت دارد. 
در تبیین این یافته می توان اشاره کرد که امروزه شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان نسبت 
به گذشته می باشیم که این تغییر نقش ها می تواند رابطه زناشویی زوجین و همچنین جنبه های 
مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در برخی 

متغیرمیانگینگروه
مجموع 

مجذورات
درجه 
آزادي

میانگین 
مجذورات

Fp  سطح

دلزدگی 56/74زن
زناشویی

2211/12512211/1257/8070/006
50/09مرد
103/12زن

1971/92011971/9207/9700/005صمیمیت
96/84مرد
123/13زن

3/38013/3800/0120/914کارآیی خانواده
122/87مرد

جدول 4: نتایج تحليل واریانس یک راهه در متن مانوا بر روی ميانگين نمره های 
دلزدگی زناشویی، صميميت و کارآیی خانواده کارکنان زن و مرد
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تعارضات زناشویی یاد کرد.
 عوامل زیادی در بروز دلزدگی زناشویی نقش دارند. یکی از این عوامل تعارض خانواده و شغل 
است. زنان شاغل با استرس زاهای بسیاری در محیط کار مواجه هستند. از سوی دیگر توازن خانواده 
و شغل نقش بسیار پر اهمیتی را در این بین ایفا می کند. یك تبیین احتمالی در زمینه باال بودن میزان 
دلزدگی زناشویی در زنان پژوهش حاضر می تواند عدم توازن شغل و خانواده باشد. زنان امروزه 
مسئولیت های بیشتری برعهده دارند. مسئولیت های شغلی، همسر، فرزندان، مسئولیت های خانه و 
در برخی از شرایط نگهداری از پدر و مادر. برقراری توازن میان این نقش های متعدد دشواری هایی 
را برای فرد به همراه دارد. قطعا اگر زنان نتوانند مهارت تطبیق و مدیریت بین مسئولیت های خانه 
و کار بیرون را کسب کنند، سالمت جسمی و روانی آنها کاهش خواهد یافت. اگر در این شرایط 
خانواده به ویژه شوهر نقش حمایت کننده نداشته باشد سنگینی بار وظایف بروز آسیب های روانی 
و جسمانی عمیقی را در زن به همراه دارد. دلزدگی زناشویی نیز می تواند یکی از این پیامدها باشد. 
دلزدگی، از پا افتادن جسمی، عاطفی و روانی و ناشی از عدم تناسب بین توقعات و واقعیت است 

)مقصودی و محمدی، 1389(.  
از لحاظ عملکرد خانواده تفاوت  بین کارکنان زن ومرد  یافته های حاصل نشان داد  همچنین 
معنی دار وجود ندارد، که این یافته ها تحقیقات قبلی ما )2010(، جویس)2009(، کارولین)2009(، 
لنگ)2007( و سیف و اسالمی )1387( مطابقت دارد.  در تبیین عدم تفاوت زنان و مردان آزمودنی ها 
ی پژوهش حاضر از لحاظ کارایی خانواده می توان به شباهت های زیاد میان آزمودنی ها ی زن و 
مرد در این پژوهش اشاره کرد. 70% از آزمودنی ها جوان بوده و بین 21 تا 40 سال سن دارند. %61 
از آزمودنی ها دارای تحصیالت دانشگاهی هستند. 64/5 % از آنها ازدواج غیر فامیلی داشته اند. 
53/5 % از آزمودنی ها دارای همسران تحصیل کرده هستند و 77% از آزمودنی ها دارای سابقه 
خدمت بیش از 5 سال هستند. مهمترین نکته در پژوهش حاضر شباهت آزمودنی های مرد و زن 
از نظر فرهنگی و شغلی است. تعریف رفتار بهنجار در گروه های فرهنگی مختلف، با یکدیگر 
متفاوت است. وقتی ویژگی های مشخصی از الگوهای خانوادگی به عنوان ناکارآمد یا مرضی 
مطرح می شوند، باید به تفاوت های فرهنگی نیز توجه نمود. زیرا ممکن است از هنجار فرهنگ 
مسلط در جامعه انحراف داشته باشد، اما با هنجار فرهنگ خاصی که در خانواده اجرا می شود، 
هماهنگ باشد. همچنین ارزش هایی که در یك فرهنگ، پذیرفته شده و آفریننده هستند، ممکن 
است در فرهنگی دیگر غیرقابل پذیرش یا به سختی قابل پذیرش باشند )موسوی، 1382(. لذا شباهت 
فرهنگی می تواند یکی از مهمترین دالیل یکسان بودن زنان و مردان آزمودنی های پژوهش حاضر 

از لحاظ کارآیی خانواده باشد. 
در این تحقیق همچنین بین کارکنان زن و مرد از لحاظ صمیمیت تفاوت معنی داری مشاهده شد. 
و زنان نیز صمیمیت بیشتری را گزارش دادند. این نتایج با تحقیقات قبلی میرگان و کوردما )2007(، 
گرف و مالهرب )2001(، الرسون و همکاران )1998(، و هلر و ود )1988( همسو بوده است.در 
تبیین این یافته ها باید به این مطلب اشاره کرد که صمیمیت در مردان و زنان متفاوت است. اکثر 
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پژوهش  هاي انجام شده دربارة ازدواج به سبك هاي مختلف در رابطة صمیمانه اشاره شده است. 
براي مثال، کان سیان در مدل ازدواج مبتني بر دوستي و رفاقت معتقد است که زوج ها تمایل دارند 
تا نقش هاي جنسیتي کاماًل مشخص و جداگانه اي داشته باشند: ازدواج، همة زندگي زن است، اما 
تنها بخشي از زندگي مرد است. در این مدل، زنان بیشتر از مردان در جستجوي صمیمیت هستند و 
یك تعادل نابرابر بین چنین ازدواج هایي وجود دارد. براي مثال، صمیمیت جنسي فعالیتي است که 
مردان از آن براي ایجاد صمیمیت استفاده مي کنند، در حالیکه زنان ارتباط جنسي را روشي مؤثر 

براي برقراري ارتباط نمي دانند )کان سیان، 1987، به نقل از خمسه، 1389(. 
در چشم زن، مرد از دِر حمایت و پشتیباني برمي آید، چون مردها فقط براي گرفتن راه حل 
در مورد مشکالتشان با هم بحث مي کنند. مرد فکر نمي کند که زن با مطرح کردن مشکالتش 
براي وي قصد نزدیك شدن بیشتر به او را داشته است. به خاطر این تفاوت ها، بیشترین شکایتي 
که مردها از زن ها دارند این است که، “زن ها مدام شکایت مي کنند، و اصاًل هم کاري براي حل 
آن نمي کنند. مردها ذات شکایت کردن خانم ها را درک نکرده اند.” زن ها با صحبت کردن با 
دوستان و عاشقان خود، احساس نزدیکي و صمیمیت ایجاد مي کنند. مردها از گفتگو در این راه 
بهره نمي گیرند و این می تواند یکی از دالیل پایین تر بودن صمیمیت در مردان نسبت به زنها 
باشد. برخی مطالعات مربوط به تفاوت های جنسیتی در روابط صمیمانه نشان می دهد که رتبه های 
صمیمیت زنان در مقایسه با مردان باالتر است و در برخی از آنها نیز گزارش می شود که مردان 
فقط در دوستی های بسیار نزدیك می توانند مانند زنان صمیمانه عمل کنند )رایت1، 1982(. برخی 
پژوهشگران معتقدند که زنان صرفا به این دلیل صمیمانه تر عمل می کنند که صمیمیت به شیوه 
اندازه گیری شده است و اگر در تعریف صمیمیت، اشتراک  زنانه و جهت دار مفهوم سازی و 
نشان  زنان صمیمیت  اندازه  به  نیز  نیز گنجانده شود، مردان  اجتماعی  فعالیت های  نزدیکی در  و 

می دهند )راولینز2، 1993، به نقل از خمسه و حسینیان، 1387(.
کاربردی بودن این دسته از مباحث و تحقیقات از جنبه های مختلفی قابل بررسی و حائز اهمیت 
است. شاید روشنترین نتیجه بررسی چنین تأثیراتی افزایش بازده و عملکرد کارکنان است. تمام 
محیطهای کاری ، سازمان ، ادارات ، کارخانجات و مراکز تولیدی و غیره در صدد افزایش کارایی 
کارکنان خود هستند که ایجاد شرایط محیطی سالم اولین و اساسی ترین گام در این راستا می باشد. 
از سوی دیگر بهداشت و سالمت جسمی و روانی افراد در جنبه های دیگر زندگی فردی ، خانوادگی 
و اجتماعی تأثیر دارد. بطوری که در جوامع مختلف به تأمین سالمت افراد توجه شایانی می شود و 

برنامه ریزی ها و هزینه های کالنی صرف این امر می شود.

1. Wright
2. Rawlins
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