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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات میزان تفاوت سطح تحصیلی زوجین بر سازگاری زناشویی و
عملکرد ازدواج ،انجام گرفته است .طرح این پژوهش ،توصیفی علی -مقایسهای بود .حجم نمونه  611نفر
از زوجین شهر اصفهان بودند که حداقل  5سال از زندگی مشترک آنها میگذشت .این افراد بهصورت
خوشهای از میان زوجینی که در نواحی مختلف اصفهان ساکن بودند انتخاب و در سه گروه ،الف :میزان
تحصیالت مرد باالتر از زن است ( 01نفر) ،ب :میزان تحصیالت زن باالتر از مرد است (نفر  )01وج :سطوح
همسان تحصیلی بین زوجین ( 01نفر) ،قرار گرفت .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه سازگاری زناشویی
زوجی اصالح شده ( ،)RDASپرسشنامهی سنجش عملکرد (کارایی) ازدواج و پرسشنامه نئو فرم کوتاه 11
سؤالی استفاده شد که با استفاده از نرمافزار  spssتحلیل آماری انجام گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس
(آنکوا) و (مانکوا) نشان داد که میزان سازگاری زناشویی و برخی مؤلفههای عملکرد ازدواج ،در ترکیبات
زوجی گوناگون به لحاظ سطوح تحصیلی ،متفاوت است .بر اساس نتایج ،سازگاری زناشویی در همسرانی
که تحصیالت مرد باالتر از زن بود ،بیشتر نشان داده شد؛ اما هیچ تفاوتی در عملکرد ازدواج زوجین با
سطوح مختلف تحصیلی ،به دست نیامد؛ اما از نظر ابراز گری عاطفی ،ارتباط ،اقتصاد و مسائل مالی،
زوجینی که میزان تحصیالت همسانی داشتند ،ن در وضعیت بهتری قرار داشتند.
کلیدواژهها :سطح تحصیلی ،سازگاری زناشویی ،عملکرد ازدواج ،ویژگیهای شخصیتی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
ازجمله مسائلی که همواره در طول تاریخ موردتوجه واقع شده است و بهنوعی اساس
حیات بشری بدان وابسته است ،مسئلهی ازدواج میباشد که بهواسطهی آن زوجین در
ارتباطی متقابل با همسر خود قرار میگیرند .تعامل ،بخشی اساسی در ارتباط زوجی و
همچنین انواع دیگر ارتباطات انسانی میباشد .ارتباط اعضای خانواده ،بهعنوان مهمترین
نهاد اجتماعی که بر پایهی ازدواج بنا شده است ،در شکلگیری نگرشها و بازخوردهای
اجتماعی ،آمادگی و توسعهی مهارتهای اجتماعی اعضای خانواده نقش بسیار مهمی دارد
(زارعی ،میرزایی و صادقی فرد.)6399 ،

6

در رابطه بین افراد ،یکی از مؤلفههای مهم ،سازگاری است که بهصورت تمایل به
برقراری ارتباط هر موجود زنده با وضع موجود یا محیط موجود تعریف میگردد.
سازگاری همچنین تمایل به واکنش سازنده بهجای واکنش آسیبزا به یک کنش بالقوهی
مخرب ،معموالً برای سازگاری اجتماعی و روانشناختی کاربرد دارد که در معنای نوعی
رفتار تطابقی است که به فرد اجازه میدهد تا با تقاضاهای محیط مواجه شود (بارامب و
بویسکار.)1163 ،1

بهطور اخص یکی از زمینههای سازگاری در زندگی انسان ،ساازگاری زناشاویی اسات.
ثبات و سازگاری زناشاویی 3یکای از مالکهاای موفقیات تعامال زوجاین اسات (منادال،0
 .)1160سازگاری زناشویی گویای وضعیتی است که در آن احساس غالبی کاه زوجاین در
رابطااهی زوجیشااان ادراک میکننااد ،خوشاابختی و رضااایت از هاام میباشااد (ویشاامن و
بوکام .)1161 ،5همچنین سازگاری زناشاویی فرایناد انطبااا باا تاییارات بیرونای ،برقاراری
تعادل بین انتظارات و نیازهای طرف مقابل و انطبااا باا شارایط تاییار در ازدواج و زنادگی
خانوادگی را شامل میشود (فسیلوگو)1116 ،1؛ بنابراین میتاوان بیاان کارد کاه ساازگاری
زناشویی دورهی کمال و تحول اسات کاه در آن رشاد و پیشارفت زوجاین موردپاذیرش و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .adjustmant
2. Bharambe, K & Baviskar, P
3. marital adjustment
4. Mondol, J
5. Whisman, M & Baucom, D
6. Fisiloglu, H
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درک واقع میشود و در صورت عدم درک و تجربهی ایان رشاد ،اتماام رواباط زناشاویی
پیامد حتمی خواهد بود (بارون و اسمیت.)1111،6
پژوهشهای متعددی با محوریت بررسی روابط زوجین در ابعااد گونااگون انجاام شاده
که تصریح نمودهاند که سازگاری زناشویی در زندگی زوجاین پیامادهای مثبات فراوانای
داشته و عدم سازگاری آنها باهم پیامدهای آسیبزایی بر سالمتی و رابطهی آنان به دنبال
خواهد داشت (مندال.)1160 ،
عالوه بر سازگاری زناشویی باهعنوان متایار تأثیرگاذار بار رواباط باین افاراد ،عملکارد

خانواده 1نیاز ساهم بهسازایی از ارتباطاات زوجای و فاردی را باه خاود اختصاا

میدهاد.

عملکرد خانواده گویای حالتی است کاه در آن اعضاای خاانواده باه یاکدیگر وابساتهاند،
تعامالتی روشن و قابلانتظار بین آنها جریان دارد و تجربیات زندگی خود را به یک روش

با یکدیگر هماهنگ میکنند (پیلوسا.)11113،
عملکارد خااانواده ابعاادی از قبیاال ارتباطااات ،باورهاای دیناای ،همبساتگی بااین اعضااای
خااانواده ،توانااایی سااازگاری ،کیفیاات روابااط ،ساابکهای والاادینی ،ویااایف انجامشااده،
شایستگیهای ساختار خانواده ،تعارضات و نحوهی حل کردن مشکالت را شاامل مایشاود
(کاهانا ،لی ،گلر ،کاهانا ،شیک ،برک و برنس.)1165 ،0
عملکرد خانواده ،کارکردهای خانواده را بهعنوان یک واحاد ماورد ارزیاابی قارار داده
است و اداره کردن محایط خاانواده بارای حال مشاکالت را نیاز شاامل میشاود .همچناین

نیازهاای اعضاای خاود را متناساب بااا شارایط و محادودیتهای باافتی و رشادی ،در امااور
گوناگون ازجمله مواجهه با بحرانها و دورههای انتقالی موردتوجه قرار مایدهاد (قماری و
خوشنام.)6391 ،
پژوهشهای متعدد در رابطه بین سازگاری زناشویی و عملکرد خانواده صاورت گرفتاه
است .بهارلو ،صاادقی فارد ،امینای ناغاانی و زماان پاور ( ،)6390دریافتناد کاه در عملکارد
خانواده ،مؤلفههای ارتباط ،اقتصاد و مسائل مالی ،میتوانند سازگاری زناشویی را پیشبینای
کنند .خلیل بند ( )6391و بشار پور و شیخاالسالمی ( )1165نیز به بررسای ارتبااط عملکارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Baron, K &Smit, T
2. family functioning
3. Pilusa, E
4. Kahana, E .Lee, J. Kahana, J. Goler, T. Kahana, B. Shick, S. Burk, E & Barnes, K
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خانواده و ساازگاری زناشاویی زوجاین پرداختاه و روشان کردناد کاه عملکارد خاانواده و
سازگاری زناشویی بهصورت مثبت و مستقیم از یکدیگر تأثیر میپذیرند.
با توجه به این پژوهشها میتوان گفات ساازگاری زناشاویی سانگ زیربناای عملکارد
خانواده است (کمینک ،6991 ،6به نقال از موساوی)6391 ،؛ زیارا رشاد اخالقای خاانواده،
نحوهی برقراری ارتباط بین اعضا ،مناسب بودن مقررات خانواده ،تقسایم ویاایف ،نحاوهی
برخورد اعضای خانواده با مشاکل ،حال مسائله ،اباراز عواطاف و رفاع نیازهاای عااطفی باا
عملکرد خانواده مرتبط است (بهرامی ،عشقی ،غفاری ،جوکار ،دیاریاان و یوسافی.)6396 ،

همچنین گانگ ،)1111( 1معتقد است سازگاری زناشویی بهعنوان یکی از مهمترین عوامال
اثرگذار بر عملکرد خانواده شناخته میشود.
یکاای دیگاار از مؤلفااههای اثرگااذار باار روابااط زناشااویی و خااانوادگی ،ویژگیهااای

شخصاایت 3اعضااای خااانواده اساات (داوودی؛ پاشااا شااریفی؛ شاافیعآبادی و فاارزاد.)6393 ،
ویژگیهای شخصیتی متفاوت ،بسترهای گوناگونی را در موقعیتهای مختلف جهت باروز
اشکال متنوع رفتار و میزان متفاوتی از سازگاری ،متناسب با بافت زندگی و همچناین بافات
ارتباطی زوجین فراهم میکند (خسروی .)6396 ،نکتهی قابلتوجه در مورد متایرهای ذکار
شده این است که عملکرد مطلوب خانواده تحت تأثیر برخی ویژگیهای فاردی زوجاین از
قبیل ویژگیهای شخصیتی ،ارتباط مؤثر زوجاین ،عازتنفس بااالی زوجاین و خل وخاوی
همساار نیااز قاارار میگیاارد (ویجینیماااال کوماااری و پاناادا1110 ،0؛ هااانلر و گاانس،1115 ،5

ماااهونی ،1115 ،1اورتینکااال و ونساایتوگن .)11119،از سااوی دیگاار ،وجااود ویژگیهااای
شخصیتی متفاوت بین افراد ،سازگاری زوجین را نیز تحت تاأثیر قارار مایدهاد (شااکریان،
نظری ،ابراهیمی ،فاطمی و دانایی.)6396 ،
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همچنین طی پژوهشهایی که توسط مورارو ،تورلیکو ( ،)11669لساللن و اززدان و کارن
( ،)1160وانگ ،چن ،دنگ و گوان( ،)1169( 6عباسی ،)6395،شاهابی ( )6393و خاادمی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Kamink, G
2. Gang, M
3. personality characteristics
4. Vaijayanthimala, K. Kumari, K & Panda, P
5. Hünler, O & Genc, O
6. Mahoney, A
7. Orathinkal, J & Vansteewegen, A
8. Mouraro, A & Torliko, M
9. Seray Ozdan, M & celen, N
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ولیپور ،خراسانی و نیشابوری ( )6390انجام گرفته است ،مشخص گردید کاه ویژگیهاای
شخصیتی برونگرایای و تواف پاذیری بهصاورت مثبات و روان رنجاوری بهصاورت منفای
میتواند سازگاری زناشویی را پیشبینی کند.
عالوه بر رضایت زناشویی باال و عملکارد مطلاوب خاانواده کاه از عوامال شاکلگیری
یک ازدواج موف است ،عوامل دیگری نیز در این راستا دارای اهمیت میباشند .ازجملاهی
این عوامل ،میزان تواف زوجین در حوزههای مختلف ازجمله میزان تحصیالت 1است؛ زیارا

دانشآموخته به دلیل فراگیری علمی در زمینههای گونااگون و کساب آگاهیهاای بیشاتر،
دارای این خصوصیت است که فرد را از انجام و یا باروز رفتارهاای نامناساب باازمیدارد و
عالوه بر این ،تعیینکنندهی جایگاه فرد در جامعه است (عسگری.)6391 ،
تحقیقات متعدد نشان میدهند ،مدارج تحصیلی در خوشبختی خانوادگی و همینطور
سازگاری زناشویی بسیار مؤثر میباشد که البته در رابطه با تأثیر سطح تحصیالت در سطوح
مختلف سازگاری زناشویی ،نظرات گوناگونی وجود دارد؛ زیرا میزان تحصیالت معموالً به
مقام اجتماعی شخص مربوط است .هر مقطع تحصیلی ،شأن اجتماعی خاصی پدید
میآورد و بهطور طبیعی انسانها نیز در گزینش همسر و حتی مدیریت روابط زوجی ،آن را
معیاری مهم میشمارند .با توجه به نقش تحصیالت در زندگی فردی ،مقاطع تحصیلی
متفاوت (زیر دیپلم ،دیپلم ،فوادیپلم ،لیسانس ،فوالیسانس و دکترا) ،میتواند فضای
فکری ،مهارتی و حتی جهانبینی خاصی را موجب شود .ازاینرو محققان دریافتند که
سطح تحصیالت میتواند در زندگی همسران نیز تأثیرگذار باشد (سدری نوین.)6391 ،
بهعنوان نمونه ،برادباری و فینچام و بیچ ،)1111( 3عوامل مؤثر بر سازگاری زوجین را
مورد بررسی قرار دادند و بر این اساس عوامل گوناگونی را بهعنوان عوامل مؤثر بر
سازگاری زناشویی شناسایی کردند که از بین آنها میتوان به عواملی از قبیل آموزش و
تحصیالت ،عوامل ارتباطی دوجانبه مثل همسانی در مذهب ،همسانی در نژاد ،همسانی در
وضعیت اجتماعی– اقتصادی ،همسانی در سن ،همسانی در هوش ،همسانی در تحصیالت،

1. Wang, W. Chen, Q. Deng, G & Guan, J
2. education level
3. Bradbury, T. Fincham, F & Beach, S
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همسانی در ویژگیهای کلی شخصیتی ،اشاره کرد که درمجموع هرکدام از عوامل نامبرده
بهصورت نسبی میتواند سازگاری زوجین را بهصورت مؤثرتر پیشبینی کند.
با توجه به موارد مطرح شده در رابطه با تحصیالت زن و مرد در زندگی زناشویی،
میتوان گفت که همسانی تحصیلی زوجین میتواند بر تشابه سلیقه ،ذوا و اندیشه و
شخصیت آنان مؤثر واقع شود؛ اما در رابطه با مؤلفههای سازگاری زناشویی و عملکرد
ازدواج ،اینکه تأثیر میزان تحصیالت متفاوت زوجین به چه صورت میباشد ،میتواند
اهمیت ویژهای برای متخصصان داشته باشد .همچنین میزان تحصیالت از عوامل مهم
تشکیلدهنده شخصیت میباشد و تفاوت در ویژگیهای شخصیتی ،افکار ،احساسات و
رفتارهای متفاوتی را به دنبال دارد.
با توجه به ویژگیهای شخصیتی که به شیوههای گوناگون با همدیگر ترکیب شده و
الگوهای شخصیتی متفاوتی را به وجود آوردهاند ،زوجین میتوانند در موقعیتهای یکسان
و یا موقعیتهای تعارض برانگیز به شیوههای مختلف به متایری چون سطح تحصیالت
همسر ،واکنش نشان دهند؛ بنابراین ویژگیهای شخصیتی که فرد با خود وارد رابطه
میکند ،می تواند در سازگاری همسران در طول زندگی تأثیرگذار باشد .از همین رو،
کنترل اثر ویژگی های شخصیتی زوجین برای بررسی سطح تحصیالت در رابطه با
سازگاری و عملکرد زناشویی در پژوهش حاضر حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش به بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج با در نظر گرفتن میزان
تفاوت سطح تحصیلی زوجین و کنترل اثر ویژگیهای شخصیتی پرداخته شد.
دراینارتباط ،فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 بین سه گروه شرکتکننده در پژوهش (گروه اول :تحصیالت مرد باالتر ،گروهدوم :تحصیالت خانم باالتر ،گروه سوم :تحصیالت همتراز مرد و زن) ،در زمینه
سازگاری زناشویی و مؤلفههای آن ،با کنترل اثر ویژگیهای شخصیت تفاوت
وجود دارد.
 بین سه گروه شرکتکننده در پژوهش درزمینهٔ عملکرد ازدواج و مؤلفههایآن ،با کنترل اثر ویژگیهای شخصیت تفاوت وجود دارد.
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روش پژوهش
این پژوهش ،توصیفی از نوع علی -مقایسهای بود و برای جماعآوری دادههاای پاژوهش از
شیوهی کمی استفاده شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین ساکن در شهر اصافهان
در تمام سطوح تحصیلی در سال  6391بود که به  3گاروه مختلاف تقسایم شادند -6 :مارد
دارای تحصیالت عالی است و زن تحصیالت کمتری دارد -1 ،زن دارای تحصایالت عاالی
است و مرد تحصیالت کمتری دارد -3،هر دو از یک سطح تحصیلی برخوردارند.

در این پژوهش از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد (گاال ،باور
و گال ،ترجمه نصار و همکااران .)6390 ،ازایانرو ابتادا از باین ناواحی شاهر اصافهان ،باه
صورت تصادفی پنج ناحیه انتخاب شد .ساپس از باین فرهناگ ساراهای موجاود در منااط
برگزیده بهصورت تصادفی به یک فرهنگسرا در هر ناحیاه مراجعاه شاد و از باین زوجاین
مراجعهکننده در کارگاههای زوجی در حال اجرا در فرهنگسراها ،با توجه به نیاز هر گروه
درخواساات مشااارکت کاارده و پرسشاانامههای مورداسااتفاده در پ اژوهش توسااط نمونااهی
موردنظر تکمیل گردید .توزیع فراوانی شرکتکنندگان باه تفکیاک جنسایت در جادول 6
برآورد شده است .در مورد حجام بهیناه نموناه ،در تحقیقاات از ناوع علای-مقایساه ای ،باا
عطف به مراجع علمی حجم نموناه بارای هار گاروه حاداقل  65نفار الزم مایباشاد (گاال،
بور و گال ،جلد اول ،ترجمه نصر و همکاران ،6390 ،صفحهی  .)391ازاینرو برای هار
گروه اندازه نمونه به میزان  11زوج یعنی تعداد  01نفر به ازای هر گروه منظور گردید؛ کاه
در مجموع سه گروه مورد پژوهش ،حجم نمونه  611نفر ( 11زن و  11مرد) انتخاب شادند.
برای جبران ریزش ،این تعداد به  651نفر افزایش یافت .از این تعداد پرسشنامههایی نیاز کاه
برگشت داده شدند و همچنین پس از ورود دادهها در نرمافزار  61 ،Spss20نفر ( 5زوج) به
علت سبک پاسخدهی نادرست به پرسشنامه حذف گردیدند و درمجماوع حجام نموناه باه
 611نفر رسید.
جدول  :1فراوانی نمونه برحسب گروههای تحصیلی
جنسیت

گروه

مجموع

اول

دوم

سوم

مرد

11

11

11

11

زن

11

11

11

11

مجموع

01

01

01

611
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معیارهای ورود به پژوهش :زوجینی که تمایل به همکاری جهت پر کاردن پرسشانامهها
داشتند ،حداقل پنج سال از ازدواج آنها میگذشت و دریکی از ساه گاروه پاژوهش جاای
میگرفتند .معیارهای خروج از پژوهش :عدم تمایل برای ادامهی همکاری جهت پر کاردن
پرسشنامهها و یا عدم دسترسی به آنها جهت دریافت پرسشنامههایی که تکمیلشده بود.

ابزارهای پژوهش عبارتاند از :پرسشنامهی ساازگاری زوجای اصالحشاده: (RDAS)6

در ایاان پااژوهش پرسااشنامهی سااازگاری زوجاای اصالحشااده جهاات ارزیااابی و کیفیاات

زناشویی استفاده شد .این پرسشنامه توسط باسبی ،کران ،الرسن و کریستنسان ،)6995( 1باه
نقل از هولسیت و میلر ،)1115( 3ساخته شده است و فرم اصلی ایان مقیااس توساط اساپنیر

0

( )6999و بر اساس نظریهی لیاوایزو 5و اساپنیر ( ،)6999در ماورد کیفیات رواباط زناشاویی
ساخته شده است.
برادبوری ،فینچام و فیچ ( ،)1111نیز پس از مطرح کردن نظریهی خود در مورد کیفیت
زناشویی ،این پرسشنامه را بهعنوان ابزاری مناساب بارای ارزیاابی کیفیات زناشاویی معرفای
کردند .این پرسشنامه دارای  60سؤال است که هر سؤال بر اساس مقیاس لیکرت  1تاایی از
دامنه کامالً مخالفم (صفر) تا کامالً ماوافقم ( )5تنظایم میشاود .ساؤاالت  60-9بهصاورت
عکس نمرهگذاری میشوند به این معناا کاه کاامالً ماوافقم نمارهی صافر و کاامالً مخاالفم
نمرهی پنج را به خود اختصا میدهند .این ابزار از سه خرده مقیاس -همفکری و توافا ،
رضایت ،انسجام -تشکیل شده است که درمجموع نمره کیفیت زناشویی را نشاان میدهناد
و نمرات باال نشاندهندهی کیفیت زناشویی باالتر است .تحلیل عاملی تأییادی ،سااختار ساه
عاملی پرسشنامه را در آمریکا تأیید کرده اسات و روایای آن را نشاان داده اسات (باسابی و
کریستنساان ،کااران و الرسااون .)6995 ،پایااایی پرسشاانامه بااه شاایوهی آلفااای کرونبااا در
مطالعهی هولسیت و میلار ( )1115از  %91تاا  %91گزارششاده اسات .یوسافی ( ،)6391باا
بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه ضرایب پایایی همسانی درونای ازجملاه الفاای
کرونبا و تصنیف برای  60ماده و سه عامل در کل پرسشنامه را باه ترتیاب ( 1/91و )1/99
گزارش کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. revised dyadic adjustment scale(RDA
2. Basby, D & Cran, C & Larsen, D & Kristensen, J
3. Hoolist, S & Miller, B
4. Spanir, G
5. Livaizo, S
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پرسشنامهی سانجش عملکارد (کاارایی) ازدواج :پرسشانامهی عملکارد ازدواج توساط
رفاهی ،ثنایی و پاشا شریفی ( ،)6399جهت تعیین عملکرد ازدواج سااخته شاده اسات .ایان
پرسشنامه بر اساس مطالعه متون پژوهشی و نظری داخل و خارج کشور در  11عباارت و 66
مؤلفه ساخته شد .گاروه نموناه ایان پرسشانامه  503زوج ( 6191زن و شاوهر) باود و روش
نمرهگذاری بر اساس طیف لیکرت در قالب گزینههای همیشه ،اکثر اوقات ،گااهی اوقاات،
بندرت و هرگز با ارزش  5تا  6در عبارات مثبت و  6تا  5در عباارات منفای میباشاد .بارای
ساخت و اساتاندارد پرسشانامهی سانجش عملکارد خاانواده ابتادا از مباانی نظاری کاارایی
خااانواده و دی ادگاههای مربوطااه و همچنااین پژوهشهااای انجامشااده داخلاای و خااارجی و
پرسشنامههای مختلف ازجمله پرسشنامه رضایت زناشویی (ایناریچ) ابازار سانجش خاانواده
) ،(FADمقیااااس ارزیاااابی انطبااپاااذیری و همبساااتگی خاااانواده ) ،(FACESپرسشااانامه
تعارضات زناشویی ) (MCQو ...استفاده شد .عبارات طراحایشاده یاازده مؤلفاه را مادنظر
دارد .این مؤلفهها بر اساس ویژگیهای حیات خانواده تدوینشدهاند .هر مؤلفه دارای شاش
عبارت و درمجموع شصتوشش عبارت را شاامل میشاود .مؤلفاهها شاامل :ارتبااط ،اباراز
گری عاطفی ،حال مسائله ،انعطافپاذیری ،شایوه فرزناد پاروری ،اقتصااد و مساائل ماالی،
خانواده و دوستان ،ارزشها ،مراقبت جسمانی و روانی و عملکرد کلی میشوند .با توجه باه
چند ارزشی بودن پاسخها با استفاده از فرمول آلفای کرونبا  ،اعتبار کلای پرسشانامه ،1/91
و باارای مؤلفااههای آن بااهاینترتیب :ارتباااط  ،1/913ابااراز عاااطفی  ،1/911حاال مساائله و
تصمیمگیری  ،1/916نقش  ،1/916انعطافپذیری  ،1/910شیوه فرزند پروری  ،1/9اقتصااد
و مسائل مالی  ،1/911خانواده و دوستان  ،1/999ارزشها  ،1/9مراقبات جسامانی و روانای
 ،1/919و عملکاارد کل ای  .1/9پایااایی پرسشاانامهی مااذکور بااه روش آلفااای کرونبااا در
پژوهش حاضر  1/11ارزیابی شد.
پرسشنامهی شخصیت پانج عااملی نئاو :پرسشانامه  1NEOتوساط کاساتا و ماک کاری
( )6995ساخته شد .این آزمون به لحاظ انعکاس  5عامل اصلی ،بهعنوان یاک مادل فراگیار
بر اساس تحلیل عوامل محساوب میشاود و گساتردگی کااربرد آن در ارزیاابی شخصایت
افراد سالم و نیز در امور بالینی میتواند یکی از مناسبترین ابازار ارزیاابی شخصایت باشاد.
این پرسشنامه  11سؤالی است و برای ارزیابی  5عامال اصالی شخصایت (روان -رنجاوری،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. NEO five factor personality inventory
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برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،تواف پذیری و وییفهشناسی) ،باه کاار مایرود .پاساخنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کامالً مخالفم ،مخالفم ،بیتفااوت ،ماوافقم و کاامالً
موافقم) تنظیمشده اسات .هار خارده مقیااس دوازده گویاه را باه خاود اختصاا میدهاد.
نمرهگذاری فرم کوتاه این پرسشنامه یعنی  NEO-FFIدر تمام مواد یکساان نیسات .باه ایان
معنی که در نمرهگذاری برخی از ماواد فارم کوتااه پرسشانامه ،باه کاامالً مخاالفم نماره ،0
مخالفم نمره  ،3بیتفاوت نمره  ،1ماوافقم نماره  6و کاامالً ماوافقم نماره  1تعلا میگیارد.
درحالیکااه برخاای دیگاار از مااواد ایاان فاارم کوتاااه بهصااورت عکااس حالاات گفتهشااده
نمرهگذاری میشوند .این پرسشنامه در ایران توسط ح شناس ( ،)6395بر روی  511نفر از
افراد بدون سابقه روانپزشکی هنجاریابی شده و ضرایب آلفای کرونبا برای تعیین ثباات
درونی برای چند شاخص اصالی باه ترتیاب 1/96 ،1/59 ،1/96 ،1/96 :و  1/93و ثباات بااز
آزمایی باه ترتیاب  1/11 ،1/91 ،1/90 ،1/53و  1/10مایباشاد (جزایاری ،دالور و درتااج،
 .) 6399در پژوهش حاضر پرسشنامه شخصیتی نئو به روش همسانی درونای و باا اساتفاده از
آلفای کرونبا  1/95تعیین گردید .الزم به ذکر است در پژوهش حاضار از ایان پرسشانامه
جهت ارزیابی ویژگیهای شخصیتی پنجگانه استفاده شد و بعد از محاسبهی نمارات عوامال
پنجگانهی شخصیتی ،با توجه به اثرگذاری ویژگیهای شخصیتی بار ساازگاری زناشاویی و
عملکرد ازدواج که در پژوهشهای پیشین باه اثباات رسایده اسات و در بخاش مقدماه نیاز
بهصورت موردی به آن اشاره شد .بدین منظور که صارفاً نقاش میازان تحصایالت متفااوت
زوجااین باار روی متایرهااای سااازگاری و مؤلفااههای آن و همچنااین عملکاارد ازدواج و
مؤلفههای آن بررسی شود ،تاأثیر ویژگایهاای شخصایتی پنجگاناه باهعنوان متایار کمکای
کنترل و خنثی شد.

یافتهها
میانگین متایرها و مؤلفههای پژوهش (آمار توصیفی) ،به این صاورت میباشاد :در مؤلفاهی
اصلی سازگاری زناشویی :میانگین گروه اول (تحصیالت باالتر مرد)  ،1/9در خرده مقیااس
توافا  :گااروه سااوم (تحصاایالت همتااراز زوجااین) ،3/95رضااایت در گااروه اول ( )6/09و
انسجام نیز ،گروه دوم (تحصیالت باالتر زن) ،1/91میاانگین بااالتری را کساب نمودناد .در
متایر عملکرد ازدواج گروه اول با (میاانگین  (33/11گاروه دوم باا میاانگین ( )33/16و در
گااروه سااوم (تحصاایالت همتااراز زوجااین) میااانگین ( ،)33/91باااالتر اساات .همچنااین در
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مؤلفااههای ارتباااط ( ،)3/01ابااراز گااری عاااطفی ( ،)3٫09اقتصاااد و مسااائل مااالی (،)3٫99
میانگین گروه سوم باالتر و در مؤلفاهی فرزناد پاروری ( ،)1٫13میاانگین گاروه اول بااالتر
میباشد.
بارای بررسای نرماال باودن متایرهاای تحقیا از آزماون شایب رگرسایون و لاوین
استفاده شد.
جدول  :2نتايج آزمون لوين مبنی بر پیشفرض تساوی واريانس سازگاری زناشويی و عملکرد ازدواج
در گروههای زوجی مورد مطالعه
متغیر
عملکرد ازدواج

ضریب F
1/53

درجه آزادی 1
1

درجه آزادی 2
669

معناداری
1/19

ارتباط

3/15

1

669

1/10

ابراز گری عاطفی

3/30

1

669

1/13

نقش

1/91

1

669

1/15

انعطافپذیری

1/11

1

669

1/61

فرزند پروری

3/19

1

669

1/10

اقتصاد و مسائل مالی

1/91

1

669

1/39

ارزشها

1/11

1

669

1/19

مراقبت جسمانی و روانی

6/61

1

669

1/33

عملکرد کلی

3/11

1

669

1/15

حل مشکل

1/69

1

669

1/90

خانواده

6/39

1

669

1/15

سازگاری

6/65

1

669

1/36

توافق

0/39

1

669

1/16

رضایت

6/1

1

669

1/1

انسجام

6/11

1

669

1/19

جدول  :3نتایج تحلیل رگرسیون جهت بررسی شیب رگرسیون سازگاری زناشویی و عملکرد
ازدواج در گروههای زوجی موردمطالعه
متایرها شاخص

ضریب F

درجه آزادی 6

معناداری

توان آزمون

اندازه اثر

عملکرد ازدواج

1/91

1

1/01

1/16

1/11

ارتباط

1/19

1

1/90

1/19

1/11

ابراز گری عاطفی

1/11

1

1/91

1/15

1

نقش

6/15

1

1/19

1/11

1 /1
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انعطافپذیری

6/31

1

1/19

1/19

1/11

فرزند پروری

1/61

1

1/99

1/11

1/11

اقتصاد و مسائل مالی

1/05

1

1/13

1/61

1/11

ارزشها

1/31

1

1/91

1/61

1/11

مراقبت جسمانی و روانی

1/69

1

1/93

1/19

1/11

عملکرد کلی

1/19

1

1/51

1/61

1/16

حل مشکل

6/19

1

1/69

1/35

1/11

خانواده

1/51

1

1/59

6/3

1/11

سازگاری زناشویی

1/51

1

1/96

1/51

1/03

تواف

6/11

1

1/19

1/11

1/11

رضایت

1/10

1

1/95

1/15

1/11

انسجام

6/19

1

1/30

1/13

1/16

نتایج آزماون لاوین بارای ساازگاری زناشاویی و همگنای شایب رگرسایون ()p≥ 1/15
گویای آن اسات کاه پیشفارض همساانی واریاانس و همگنای شایب خاط رگرسایون ،در
گروههای موردمطالعه برای انجام تحلیل کوواریانس بارای ساازگاری زناشاویی و عملکارد
ازدواج ،رعایت شده است.
جهت مقایسهی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج در گروههای زوجی مورد
مطالعه با سطوح همسان و متفاوت تحصیلی ،از تحلیل کوواریانس تک متایره (آنکوا)،
برای مؤلفههای اصلی و همچنین تحلیل کوواریانس چند متایره (مانکوا) ،استفاده شده
است.
جدول  :4نتايج تحلیل کوواريانس تک متغیره برای سازگاری زناشويی و تحلیل کوواريانس چند متغیره
برای مؤلفههای سازگاری زناشويی در زوجین با سطوح مختلف تحصیلی
متغیر

SS

df

MS

F

معنیداری sig

میزان تأثیر

توان آماری

سازگاری زناشویی

6/19

1

1/50

3/51

1/13

1/59

1/10

تواف

6 /6

1

1/51

6/19

130

1/169

1/13

رضایت

0 /9

1

1/09

1/39

1/19

1/10

1/09

انسجام

1 /1

1

6/10

6/16

1/11

1/11

1/33
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همانگونه که در جادول مشااهده میشاود ،آزماون تحلیال کوواریاانس تاک متایاری
ازلحاااظ آماااری معنااادار هساات؛ بنااابراین میاازان سااازگاری زناشااویی در گروههااای
موردمطالعهی پژوهش فعلی (گروه اول :تحصیالت مرد باالتر از زن ،گروه دوم :تحصیالت
زن باالتر آر مرد و گروه سوم :تحصیالت همتراز زوجین) ،متفاوت هسات اماا تفااوت باین
هیچکاادام از مؤلفااههای سااازگاری زناشااویی معنااادار نمیباشااند .درنتیجااه بااین مؤلفااههای
سازگاری زناشویی ،با کنترل اثار ویژگیهاای شخصایتی در گروههاای متفااوت تحصایلی،
تفاوتی وجود ندارد؛ بنابراین انجام آزمون تعقیبی بونفرونی فقط بارای ساازگاری زناشاویی
امکانپذیر میباشد.
جدول  :5نتايج آزمون بونفرونی برای مقايسههای زوجی بین  3گروه نمرات در متغیر
سازگاری زناشويی
متغیر وابسته
سازگاری زناشویی

گروهها
2-1
9-2
9-1

تفاضل میانگینها
0/11
0/10
0/21

خطای استاندارد
0/00
0/00
0/00

سطح معنیداری
0/90
0/39
0/02

همانگونه که مشاهده میشود تنها تفاضل میانگین گروه اول (تحصیالت مارد بااالتر از
زن) و گروه سوم (تحصیالت همتراز زوجین) معنایدار ( )p< 1/15اسات .همچناین گاروه
اول (تحصیالت مرد باالتر از زن) ،با توجه به میانگینها در جادول ( )6-0میاانگین بااالتری
را نسبت به گروههای دوم و سوم دارد .ازآنجاییکه نمرهی بااال در پرسشانامهی ساازگاری
زوجی نشانگر سازگاری باالتر اسات ،درنتیجاه میتاوان گفات کاه تحصایالت بااالتر مارد
نسبت به همسر خود ،باالتر رفتن سازگاری زناشویی نسبت به گروههای دیگار را باه هماراه
دارد .همچنین متناسب با یافتههای حاصله ،ویژگی شخصیتی برونگرایی تأثیر معنااداری بار
خرده مقیاس تواف ( )p≤1/16و انسجام ( ،)p≤1/13دارد .ویژگی مسئولیتپذیری نیز تاأثیر
معناداری بر خرده مقیاس تواف ( ،)p≤1/13دارد که در پژوهش حاضر این تاأثیرات کنتارل
شده است.
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جدول  :6نتايج آزمون تحلیل کوواريانس تک متغیره برای عملکرد ازدواج و چند متغیره برای خرده
مقیاسهای عملکرد ازدواج در گروههای متفاوت تحصیلی
متغیر

 Sigمعنیداری

میزان تأثیر

توان آماری

1/13

1/101
13/1
91/1

SS
31/6

df
1

MS
65/1

F
1/61

1/61

ارتباط

6/66

1

1/55

3/01

1/13

1/15

ابراز گری عاطفی

6/91

1

1/91

0/59

1/16

1/19

نقش

1/11

1

1/66

1/16

1/50

1/16

1/65

انعطافپذیری

1/15

1

1/61

1/91

1/09

1/16

1/69

فرزند پروری

6/99

1

1/93

3/39

1/13

1/15

1/11

اقتصاد و مسائل مالی

0/11

1

1/16

9/13

1/11

1/66

1/93

ارزشها

1/15

1

1/31

1/91

1/05

1/16

1/69

مراقبت جسمانی و روانی

1/30

1

1/69

6/69

1/36

1/11

1/15

عملکرد کلی

1/63

1

6/11

6/15

1/19

1/11

1/11

حل مشکل

1/31

1

1/65

1/99

1 /3

1/16

1/11

خانواده

1/30

1

1/69

1/99

1/06

1/16

1/69

عملکرد ازدواج

همانطوری که در جدول نشان داده شده است ،عملکرد ازدواج در گروههای زوجی
موردمطالعه با ترکیبات مختلف تحصیلی( ،گروه یک؛ تحصیالت مرد باالتر از زن ،گروه
دو؛ تحصیالت زن باالتر از مرد و گروه سه؛ همتراز) تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند
( .)P≥1/15لذا فرضیه تفاوت بین عملکرد ازدواج گروههای زوجی با سطوح متفاوت
تحصیلی ،تأیید نمیگردد و ازاینرو امکان انجام آزمون تعقیبی وجود ندارد؛ اما در
مؤلفه های ارتباط ،ابراز گری عاطفی ،فرزند پروری و اقتصاد و مسائل مالی معناداری
پذیرفته میشود به این معنا که بین خرده مقیاسهای ارتباط ،ابراز گری عاطفی ،فرزند
پروری و اقتصاد و مسائل مالی ،در سه گروه پژوهش (گروه یک؛ تحصیالت مرد باالتر از
زن ،گروه دو؛ تحصیالت زن باالتر از مرد و گروه سه؛ همتراز) ،تفاوت وجود دارد.
جدول  : 7نتايج آزمون بونفرونی برای مقايسههای زوجی بین  3گروه در مالی مؤلفههای ابراز گری
عاطفی ،ارتباط و اقتصاد و مسائل مالی
متغیر وابسته

گروهها
1-6

تفاضل میانگینها
-1/69

خطای استاندارد
1/19

سطح معنیداری
1/69

ارتباط

3-1

-1/11

1/19

6

3-6

-1/10

1/19

1/13
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فرزند پروری

اقتصاد و مسائل مالی
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1-6

-1/61

1/61

1/31

3-1

-1/60

1 /6

1/05

3-6

-1/36

1/61

1/11

1-6

1/11

1/61

6

3-1

1/11

1/61

1/19

3-6

1/19

1/61

1/11

1-6

-1/69

1/61

1/35

3-1

-1/19

1/61

1/19

3-6

-1/09

1/61

1/11

با توجه به معنیداری تفاضل میانگینها در مؤلفهی ارتباط ،درمییابیم که تفاوتهای
گروههای پژوهشی معنادار است و با بررسی میانگین نمرات ارتباط ،مشخص میشود که
گروه سوم میانگین  ،3٫0119باالتری دارند .در مؤلفه ابراز گری عاطفی ،مشخص میشود
که تفاضل میانگین ها فقط برای گروه سوم معنادار بوده و گروه سوم میانگین باالتری
( ،)3٫0933نسبت به گروههای یک و دو دارند .در مؤلفهی فرزند پروری معنیداری
تفاضل میانگینها نشان از آن دارد که تفاوتهای موجود میان هیچکدام از گروههای
پژوهشی معنیدار نیست .در مؤلفهی اقتصاد و مسائل مالی نیز تفاوت میانگین مشاهدهشده
برای گروه سوم معنیدار میباشد .میانگین گروه سوم  3/9991باالتر از میانگین گروههای
اول و دوم است ،درنتیجه اینگونه استنباط میشود که زوجین با سطوح همسان تحصیلی
بهصورت کاراتر نسبت به سایر گروههای موردمطالعه در مسائل اقتصادی عمل میکنند.
در رابطه با کنترل اثر ویژگیهای شخصیتی الزم به ذکر است که متناساب باا یافتاههای
حاصله ،ویژگی شخصیتی برونگرایی تأثیر معناداری بار خارده مقیااس توافا ( )p≤1/16و
انسجام ( )p≤1/13دارد .ویژگی مسئولیتپذیری نیز تأثیر معناداری بر خارده مقیااس توافا
( ،)p≤1/13دارد که در پژوهش حاضر این تأثیرات کنترل شده است .ساه مؤلفاهی ارتبااط،
ابراز گری عاطفی و اقتصاد نیز ،تحت تأثیر ویژگی شخصیتی برونگرایی قرار دارند کاه در
پژوهش حاضر این تأثیرات کنترلشده است.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج بر اساس میزان متفاوت
تحصیالت زوجین پرداخته شد .تحلیل یافتههای پژوهش نشان داد که بین میزان سازگاری
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زناشویی سه گروه زوجی با میزان متفاوت تحصیالت (گروه اول :میزان تحصیالت مرد
باالتر از زن ،گروه دوم :میزان تحصیالت زن باالتر از مرد و گروه سوم :میزان تحصیالت
یکسان زن و مرد) ،تفاوت وجود دارد .بدین معنا که سازگاری زناشویی زوجین در
گروهی که میزان تحصیالت مرد نسبت به زن باالتر بود ،نسبت به گروههای زوجی دیگر
باالتر است.
بدین معنا که در صورت کنترل اثر ویژگیهای شخصیتی ،با باالتر بودن میزان
تحصیالت مرد نسبت به زن ،میزان سازگاری زناشویی باالتر میرود .از سویی تفاوت میزان
تحصیالت زوجین ،منجر به وجود تفاوت در میزان تواف  ،رضایت و انسجام ،مابین زوجین
با ترکیبات مختلف تحصیلی نمیشود .پژوهش حاضر با نتایج پژوهش صدری نوین
( ،)6391همسو است .او به این نتیجه دستیافت که بین سازگاری زناشویی و سطح
تحصیالت در مردان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین کمالی و علیاصاری
( ،)6390نیز ارتباطات معناداری مابین زوجین موف و ناموف و سطح تحصیالت و همچنین
ویژگیهای شخصیتی آنها ابراز کردند .آنها نتایج تحقیقشان را اینگونه بیان کردند که
ویژگیهای شخصیتی سبکهای دلبستگی ،بخشش و سطح تحصیالت باالتر زوجین،
میتواند تعارضات زناشویی را کاهش داده و موجب موفقیت بیشتر زوجین در روابط
زناشوییشان شود.
از سویی نتایج حاصل از پژوهش رودلف1110 ،؛ به نقل از صدری نوین ،6391 ،در
رابطه با تأثیر میزان تحصیالت مشابه زوجین در سازگاری و پایداری ازدواج ،نشان داد که
تشابه تحصیالتی زوجین موجب افزایش سازگاری زناشویی زوجین میشود .این نتیجه
ماایر با نتایج و یافتههای حاصل در این پژوهش ،مبنی بر سازگاری باالتر زوجین در
گروههای زوجی که تحصیالت مرد باالتر از زن است ،میباشد .آزادیان و فتحی (،)6395
زارع و صفاری ( ،)6390نیز روشن ساختند که بین پایداری و سازگاری زندگی زوجین و
میزان تحصیالتشان ارتباط مستقیم و معنیدار وجود دارد.
با توجه به اینکه سازگاری زناشویی از زمینههای فرهنگی تأثیر میپذیرد ،میتوان در
تبیین نتایج این پژوهش چنین بیان کرد که طی نسلهای متوالی در جامعهی ایرانی این
وضعیت متعارف و معمول بوده است که عموماً امکان دستیابی به میزان تحصیالت باالتر
برای مردان بیشتر بوده و درنتیجهی دستیابی به میزان تحصیالت باالتر امکان رسیدن به
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زمینههای اشتاال بیشتر و همچنین رشد اقتصادی و مالی و درآمد باالتر ،رسیدگی غنیتر به
نیازهای اقتصادی خانواده و قدرت تصمیمگیری بیشتر ،فراهم میشود.
با در نظر گرفتن بافت فرهنگی خانوادههای ایرانی و نقش پررنگتر مردان در ادارهی
امورمالی و اقتصادی مرتبط با خانواده ،امنیت و ثبات شالی باالتر مردان زمینهی آرامش
خانواده را خصوصاً در شرایط اقتصادی بدون ثبات تا حد زیادی فراهم مینماید .در
خانوادهای که میزان تحصیالت زن بیشتر است ،زن ممکن است همواره بهصورت ذهنی در
آرزوی همسری باالتر از خودش باشد .بر اساس نظر (کالرک و اسوالد 6990 ،به نقل از
جزایری و همکاران ،)6399 ،انتظارات زنان با افزایش میزان تحصیالت باال می ورد .انتظار
باالتر زنان تحصیلکرده ،خصوصاً زمانی که با میزان تحصیالت کمتر مرد همراه باشد،
سازگاری زوجین را بهصورت منفی تحت تأثیر قرار میدهد .چراکه در این شرایط
انتظارات زنان از ازدواج وزندگی زناشویی ،بهاحتمال بسیار زیاد با این ازدواج محق
نخواهد شد و این مسئله بستر مناسبی برای سازگاری زناشویی کمتر ایجاد میکند .همچنین
باالتر بودن وضعیت اشتاال زن در قیاس با همسرش ،میتواند زمینه را برای ادراک احساس
حقارت از سوی مرد فراهم نماید .از سوی دیگر میزان تحصیالت باالتر ،یکی از جنبههای
سنجش فردی و شخصیتی میباشد و با ورود زوجین به پیوند ازدواج ،طرفین عالوه بر
خویشتن فردی از یک خویشتن زوجی نیز برخوردار میشوند .لذا شخصیت شالی-
تحصیلی و اجتماعی هر یک از همسران ،بر دیگری تأثیرگذار خواهد بود .ازاینرو در این
پژوهش نیز قابلتأمل است که سازگاری زناشویی زوجین ،به میزان باالتری در گروه اول
که مشخصهی آن باالتر بودن میزان تحصیالت مرد از زن است ،مشاهده گردد.
خالصه نتاایج تحلیال کوواریاانس تاک متایاره نیاز نشاان میدهاد کاه میازان متفااوت
تحصیالت زوجین ،تأثیر معناداری بر عملکرد خانواده گروههای موردمطالعاه نداشاته اسات
( .)p≥1/15عملکاارد مطلااوب میاازان سااودمندی الگوهااای مورداسااتفادهی خااانواده باارای
دستیابی به اهداف را میرساند ،درصاورتیکاه ناکارآمادی عملکارد خاانواده ،الگوهاای
خانوادگی غیار ساودمند باه هماراه تعاامالت رفتااری اساترسزا و رفتارهاای مرضای اسات
(موسوی.)1165 ،
در تبیین نتایج حاصلشده میتوان بیان کرد که عملکرد خاانواده مفهاومی چندبعادی و
شامل عناصر مختلفی است که هرکدام از آنها نیز از مواردی مستقل تأثیر میپذیرند .بارای
مثال مؤلفه عملکرد کلی میزان همبستگی باین اعضاای خاانواده ،صامیمیت اعضاا ،پایبنادی
اعضای خانواده به الگوهای انضباطی و رعایت حدومرز اعضای خانواده را بهصاورت کلای
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شامل میشود (پورتس وهاول ،براون ،فیچنبرگر و مس .)6991 ،6لذا باه نظار مایرساد کاه
عامل تحصیالت به علت توان اثرگذاری محدودتری که نسبت به عناصار مطرحشاده دارد،
بهتنهایی نتواند تمامی ابعاد ذکرشده در رابطه با عملکرد کلی را تحت تأثیر قرار دهد.
اما از بین مؤلفههای عملکرد ازدواج ،شااخص اباراز گاری عااطفی ،ارتبااط ،اقتصااد و
مسائل مالی ،برای گروه سوم (زوجین با سطوح تحصیلی همتراز) ،معنایدار اسات .باه ایان
معنا که زوجین باا ساطوح تحصایلی همساان ،از شایوههای کارآمادی بارای اباراز احسااس
استفاده کرده و ارتبااط ساازندهتری نسابت باه ساایر گروههاای پژوهشای دارناد .همچناین
عملکرد این زوجین در رابطه با اقتصاد و مسائل مالی کیفیت بااالتری نسابت باه زوجاین باا
تحصیالت باالتر مرد نسبت به زن و زوجین باا تحصایالت بااالتر زن از مارد ،دارد .ارتبااط
درواقع رفتارهاایی را شاامل میشاود کاه نگاه دارنادهی ازدواج و پیوناد زناشاویی هساتند
(سااانفورد  .)1161 ،6در رابطااه بااا پژوهشهااای همسااو و ماااایر درزمینااهی تااأثیر عاماال
تحصیالت بر عملکرد ازدواج تا آنجا که پژوهشگران این مطالعه بررسی کردناد ،پژوهشای
انجام نگرفته است .پژوهشهای جانسون ( )1119و شاکریان و آقاجاانی هشاتجین (،)6399
به مطالعه کارکردهای خانواده و ارتباط آن با عملکارد تحصایلی دانشاجویان پرداختاه و در
گزارش کردند که از بین کارکردهای خانواده ارتباط عاطفی بهطور مستقیم اثار معنایداری
بر موفقیتها و عدم موفقیتهای تحصیلی میگذارد .در تبیاین نتاایج در رابطاه باا مؤلفاهی
ابراز گاری عااطفی و ارتبااط ،قابلانتظاار اسات کاه اباراز گاری عااطفی ماؤثر و ارتبااط و
مهارتهای مرتبط با آن قابلیت آموخته شدن را داشته باشند؛ بنابراین همسران در هر گام از
زندگی ،فرصت کسب مهارتهای ارتباطی و ابراز گاری ماؤثر در برخاورد باا همسار و در
رابطهی زوجیشان را دارند .تحصیالت با غنیتر کردن خزانهی ارتبااطی زوجاین از طریا
افزایش معلومات ،گسترش روابط و ایجاد شبکههای ارتباطی متنوعتر و وسعت بخشیدن باه
گسترهی دید افراد ،میتواند بستر مناسبی برای فراگیری مهارتهای ارتباطی و تطاب بیشاتر
با تاییرات اتفاا افتااده در دنیاای اطاراف و اباراز ماؤثر کاه از تعیینکننادهترین عوامال در
موفقیت روابط زوجی است را فراهم کند.
ارتباط نزدیکتر و صمیمانهتری کاه زوجاین باا میازان تحصایالت یکساان باا یکادیگر
برقرار میکنند و همچنین ابراز گری عاطفی مؤثر آنها نسبت به یکدیگر ،باعث میشود در
برخورد با مسائل اقتصادی نیز حمایت و همراهی مؤثرتری داشته باشاند و بحرانهاای ماالی
احتمالی را با درایت بیشتری در کنار یکدیگر مدیریت کنند .تحصیالت همساان زوجاین و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برابری سطح آگاهی و دانش ،زمینه مساعدتری بارای درک مشاترک را مهیاا مای -ساازد.
درک مشااترکی کااه زوجااین واجااد همسااانی سااطح تحصاایلی ،بهواسااطهی شاارایط اشااتاال
احتمالی مشابه ،دارا میباشند ،میتواند منجر به همدلی قابلاتکا و تواف جویی در رابطاه باا
مسائل اقتصادی و مالی ،از سوی هر دو طرف شود .در ضامن برخاورداری از ساطح داناش
همسان ،میتواند شکلگیری باور همکاری در مدیریت مسائل اقتصادی و مالی بین زوجاین
را به همراه داشته باشد.
با توجاه باه اهمیات عامال تحصایالت بار عملکارد ازدواج و ساازگاری زناشاویی و از
آنجائی که در این پژوهش میزان تحصیالت باالتر مرد نسبت به زن بر سازگاری زناشویی و
همچنین تشابه میزان تحصیالت بر برخی مؤلفههای عملکرد ازدواج تأثیر معنادار نشاان داده
است ،پیشنهاد میشود از نتایج بهدستآمده در ایان پاژوهش توساط مشااوران خاانواده در
مشاورههای پیش از ازدواج بارای جواناان در آساتانهی ازدواج ،جهات آگااهی افزایای در
مورد تأثیر میزان تحصیالت و اختصا دادن اهمیت بجا و مناسب به تفاوت یا تشابه میازان
تحصیالت در امر انتخاب همسر ،مورداستفاده قرار گیرد .در ضامن در مشااورههای زوجای
میتوان از نتایج این پژوهش جهت آگاهی افزایی از تأثیر تفاوت یا تشابه میزان تحصیالت،
در مدیریت روابط زوجی استفاده نمود.
پیشنهاد میشود پژوهشی در همین راساتا در شاهرها و فرهنگهاای دیگار موردبررسای
قرار گیرد و با نتایج این پژوهش مورد مقایسه واقع شود .همینطور با توجاه باه تاأثیر میازان
متفاوت تحصیالت زوجین بر سازگاری زناشویی و عملکرد ازدواج ،پیشنهاد میشاود تاأثیر
میزان متفاوت یا تشابه میزان تحصیالت زوجین بر کیفیت روابط والد -فرزنادی و همچناین
آرزوها و چشماندازهای شالی فرزندان ،موردپژوهش قرار گیرد.
محدودیت در تعمیم نتایج این مطالعه به فرهنگهای دیگار ،بهواساطهی تاأثیر احتماالی
تفاوتهای فرهنگی در نحوهی برخورد با تفاوت یا تشابه میازان تحصایالت همساران ،الزم
است مدنظر قرار بگیرد.
پژوهشگر خود را مویف میداند تا از فرهنگسراهای نواحی مختلف شهر اصفهان و
همچنین تمامی زوجینی که در جمعآوری دادهها همکاری نمودند ،مراتب تشکر و
قدردانی را بجا آورد.
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