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 چکيده
 نای. است زناشویی مندی رضایت بر بلوچ زنان اشتغال تاثیر بررسی پژوهش این از هدف

 نوع از ماهیت و روش نظر از و بنیادی های تحقیق جز تحقیقی اهداف نظر از تحقیق

 شاغل  زنان کلیه را پژوهش این آماری جامعه.   باشد می همبستگی -توصیفی تحقیق

 توزیع آنان بین پرسشنامه 120 تعداد به که   اند ، داده ایرانشهرتشكیل شهرستان بلوچ

 با متغیرها...میباشد 1395لغایت 1394 سال  زمانی ابتدای فاصله در که.گردید ارسال و

 اولسون،فورنیر،دراکمن) توسط که انریچ زناشویی رضایت  استاندارد پرسشنامه از استفاده

 مورد همبستگی آزمون و مستقل t روشهای از استفاده با اطالعات .شد سنجیده( 1989

 میزان و کنترلی خود بین  که داد نشان همبستگی نتایج.  گرفت قرار تحلیل و تجزیه

 پایین     سطح در طالق شرف در زوجین بین در خودکنترلی  و.دارد وجود رابطه طالق

 پایان در و. دارد وجود رابطه زناشویی وسازگاری کنترلی خود بین  همچنین باشد می

 زندگی که زوجین بین در کنترلی خود که دهد می نشان چهارم فرضیه از حاصل نتایج

 . است باالیی حد در دارند عادی

طالق زناشویی، رضایتمندی کنترلی، خود :واژگان کليدي
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 ایران زاهدان، اسالمی، دانشگاه آزاد واحدزاهدان، روانشناسی، گروه 1
 زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی 2

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 3

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان 4

 
 نام نویسنده مسئول:

 غالمرضا ثناگوي محرر

 زناشويي مندي رضايت بر بلوچ زنان اشتغال بررسي تاثير
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 مقدمه
 فعالیت و شد غازآ دوم جهانی جنگ از بعد از... و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، مختلف هایزمینه در چشمگیر بطور زنان مشارکت

 سنتی هاینقش اب مقایسه در جدید نقشی زنان، شغلی نقش».است داشته پی در مثبتی و منفی پیامدهای هازمینه این از یک هر در زنان

 .شوند اقعو موثر آن ترک یا ادامه و آن عدم یا زنان شغلی نقش احراز بر توانندمی متعددی واملع و مطرح مادری و همسری

 و زن چه امعهج افراد برای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی مختلف ابعاد از زنان اشتغال نقش امتیازات و مثبت جهات است شایسته

 است خطیری و سنگین یوظیفه خانوادگی، هاینقش کنار در زنان برای اشتغال نقش به پرداختن. گیرد قرار تاکید و شناسایی مورد مرد چه

 در وی رفتار که شودمی باعث بودن اجتماع در را روز از ساعتی چند و خانه از زن رفتن بیرون کلی بطور «شودمی نهاده مادران دوش بر که

 زنان اشتغال که ثیریتا.عكس به یا و دهد انجام بهتری نحو به هم را همسری و مادری وظایف مواردی در و گیرد قرار تاثیر تحت هم خانواده

 شناسان، جامعه از بسیاری که دارد را ایگسترده و وسیع ابعاد آنچنان گذاردمی( مثبت جهت از چه و منفی جهت از چه) زناشویی رضایت بر

 دارند بیشتری خاطر رسند،آرامشمی مالی استقالل به که هنگامی زنان که رسدمی نظر به. پردازندمی قضیه این به اقتصاددانان و روانشناسان

 در زناشویی رضایت آمدن جودو به باعث که گذاردمی جامعه اقشار سایر و هابچه همسر، با وی روابط بر بسزایی تاثیر خاطر آرامش همین و

 ( 1384 اسكندری،) .شودمی زندگی

 و خانواده فاهر بر درآمد این که اثری خصوصاً نیست پوشیده کسی بر دارد زندگی مختلف ابعاد در وی درآمد و زن کار که تاثیری

 از تا دهندمی انجام را ودخ تالش شوهر و زن خصوصاً آن اعضای و است مهم بسیار جوامع در خانواده رفاه امروزه. گذاردمی زناشویی رضایت

     (1385 قاسمی،. )برسند رضایت و خوشبختی و مشآرا به جهت هر

 کرده مطرح را مسائلی یافته اهمیت تدریجاً گذشته دهه چند طی که خانوار چهارچوب از خارج اقتصادی هایفعالیت در زنان اشتغال

 از برخی میان در شتابزدگی با ایران در خصوصا امر این که آنجا از و استگرفته قرار متعددی پژوهشهای موضوع اهمیت، دلیل به که است

 زنان اشتغال است، نداشته را آن با مناسب پویایی موارد خیلی در ایران جامعه فرهنگی اجتماعی، شرایط حال عین در و یدگرد مطرح هاگروه

 ،1المن) شد موجب مردم مختلف هایتوده میان در عقیده اختالف دیگر سویی از و گردیده مواجه -موارد از برخی در- حاد مسائل با سویی از

2006) 

 عواملی دنبال به ایدب کنیم ایجاد خانواده در را زناشویی رضایت بخواهیم اگر. است زناشویی رضایت عدم یا رضایت عوامل این جمله از

 روزافزون مشارکت. است انزن اشتغال عوامل این از یكی. کنیم ترغیب آن سوی به را هاخانواده و شودمی رضایتمندی ایجاد موجب که باشیم

 اثر و زندگی حوادث و با مناسب برخورد و گیریتصمیم قدرت افزایش و استقالل و نفس به اعتماد حس تقویت باعث خانه از یرونب در زنان

 اقتصادی مسئله اشوییزن رضایت بر موثر عوامل مهمترین از یكی که داده نشان زیادی مطالعات.است گذارده جای بر خانوادگی روابط بر مطلوب

 موارد ایپاره در گی،زند سهولت این کنار در ولی شود؛می زندگی سهولت باعث باشد زوج دو هر طرف از درآمد این نچهچنا است، درآمد و

 هم کنار در خانواده تشكل اساس و بنیان اینكه به توجه با. شودمی پرداخته آن به تحقیق این در که شودمی هم مشكالت و مسائل بروز باعث

 در زوجین یا انوادهخ افراد اشتغال نیازمند بنابراین بود خواهد همراه های هزینه ایجاد با بودن هم کنار در ینا و باشد می زوجین بودن

 خانواده در و اشدب می خانواده مرد برعهده معموال زندگی معیشت تهیه اینكه براساس و باشد می زندگی های هزینه تامین جهت فعالیتهایی

 مشغول کار و کسب هایفعالیت در مردان همانند نیز زنان امروزه که طلبد می است بوده رنگتر کم دور سالهای در البته زنان حضور بلوچ های

 باعث خود دگیزن مسئولیت بار کاهش که مشغولند زندگی های هزینه تامین و اجتماعی فعالیتهای به شیرزنان همانند بلوچ زنان گردند

 جامعه تخصصانم و جامعه مسؤوالن توجه مورد دیرباز از اجتماع هسته عنوان به خانواده. که چرا. گردید خواهد زوجین بین رضایتمندی

 ( 1386 نظری،)است بوده شناسی

 شود می محسوب حیاتی مهم واقعه یک بعنوان ازدواج اند گرفته شكل محكم اخالقی زیربنای با که جوامعی بویژه سنتی جوامع در. 

 خانواده اداره مسؤولیت لقبو و مشترک زندگی آغاز هم، واقع در. بینند می خانواده تشكیل در را خود های لآ ایده از یكی جوانان از بسیاری و

 همه انهمتأسف اما است جامعه هر در اجتماعی تحرک شاخصهای مهمترین از همسر گزینش و ازدواج زیرا است حیاتی مهم رویداد یک

 از بسیاری اشدپ می هم از مدتی از پس مختلف دالیل به شده تشكیل تازه های انوادهخ از درصدی و ندارند خوش عاقبت مشترک زندگیهای

 اختالف و نآنا پذیری مسؤولیت عدم عاطفی، و روانی بلوغ به زوجین نرسیدن طرف، دو کامل شناخت عدم روانشناسان و شناسان جامعه

 بطوری بوده، فزایشا به رو ها خانواده میان در گسیختگی و سستی ر،اخی سالهای در متأسفانه.دانند می طالق دالیل مهمترین از را فرهنگی

 را یماتیتصم و اقدامات گیران، تصمیم و امر مسؤوالن که دارد ضرورت و است درآمده بزرگ شهرهای در بخصوص معضل یک شكل به که

 اعتیاد فقر، یكاری،ب مانند عواملی پیامد نیز القط واقعه خود که شد متذکر بایستی البته. نمایند اتخاذ اجتماعی معضل این پیشگیری جهت

 (1380قاسمی،.)  باشد می
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  استان  بلوچ اغلش زنان بین در زناشویی رضایت بر را زنان مالی استقالل و اشتغال تاثیر که است آن پی در حاضر پژوهش کلی بطور

 رضایت و خانوادگی دگیزن بر تاثیری چه کنند،می پیدا مالی استقالل اشتغال، از بعد زنان که اینست اصلی مساله واقع در. کند بررسی

 گذارند؟ می مشترک زندگی از همسرانشان

 شد. خواهد پرداخته "زناشویی مندی رضایت بر بلوچ زنان اشتغال تاثیر   بررسی به پژوهش این در بنابراین
 و آموزش غلشا زنان بین در زناشوئی رضایتمندی و اضطراب میزان با دلبستگی های سبک رابطه به پژوهشی در( 1392)هنرپروران

 بین.دارد جودو وفاداری رابطه زناشویی رضایتمندی با دلبستگی های سبک بین که دهد می نشان نتایج و پرداخته شیراز 4 ناحیه پرورش

 زناشویی ندیرضایتم بینی پیش به قادر داری معنا بطور دلبستگی های سبک دارد وجود داری معنا رابطه باضطرا با دلبستگی های سبک

 .باشدمی اضطراب بینی پیش به قادر داری معنا طور به دلبستگی های سبک.باشد می

 شناختی تجمعی متغیرهای با آن مقایسه و زناشویی مندی رضایت در آن های مولفه و هیجانی هوش نقش بررسی به( 1391)حسینی

 مندی رضایت افزایش همچنین تحصیل، سطح و ازدواج سن ازدواج، زمان مدت افزایش با هیجانی هوش فزایش که دارد می بیان و پرداخته

 مندی رضایت با آن های مؤلفه و هیجانی هوش باالی ارتباط به توجه با. بود پژوهش این نتایج دیگر از ازدواج، زمان مدت افزایش با زناشویی

 شدن بهتر به و برندب بهره زناشویی رضایت بهبود در متغیر این از توانند می درمانی خانواده های کلینیک و ها سازمان مدارس، زناشویی،

 .کنند کمک انسانی روابط

 زندگی از رضایت با خودکارامدی و اسناد سبک هیجانی، هوش ارتباط بررسی هدف با که پژوهشی در نیز(1390) همكاران و احدی

 .دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه زندگی از رضایت با خودکارامدی و هیجانی هوش بین که دریافتند دادند، انجام شاغل زنان در

 ناسازگار های زوج در را ها آن ساختاری  رابطه و زناشویی رضایتمندی و هیجانی هوش سطوح نیز(2006) همكاران و  2تیرگری

 که داد نشان بررسی این دارد، وجود معناداری مثبت رابطه زندگی از رضایت و هوش هیجانی های مولفه بین که دادند نشان و کردند مقایسه

 . باشد می زناشویی روابط تقویت و بهبود بر اثرگذار و یادینبن ای سازه های هیجانی، کفایت

 فرآیندهای. شود پردازی مفهوم بعد سه در تواند می امتحان هنگام هیجانی تنظیم که داشت بیان پزوهشی در( 2004) 3اسكاتز-

 شناختی هیجان فرایندهای و محور هیجان محور،فرایندهای تكلیف

 

 روش
 می رقرا کاربردی تحقیقات بندی طبقه در هدف نظر از همچنین. است پیمایشی-توصیفی صورت به پژوهش این در تحقیق روش

  . گیرد

 

 شرکت کنندگان 
 همین به و بوده فرن 120 آنها کل تعداد    که اند داده ایرانشهرتشكیل شهرستان بلوچ شاغل  زنان کلیه را پژوهش این آماری جامعه

 که شده انتخاب نمونه بعنوان نفر 120 تعداد گیری نمونه فرمول از استفاده با و. است گردیده   ارسال و توزیع آنان بین پرسشنامه  تعداد

 .گرفتند قرار آزمون مورد  انان بین پرسشنامه توزیع با تصادفی ایی هخوش بصورت

 

 شيوه اجرا
 روش دو از آید یم      حساب به پیمایشی-توصیفی تحقیقات نوع از ماهیت، و روش دیدگاه از تحقیق که این به عنایت با بنابراین

 های شاخص نی،فراوا توزیع جدول:  شامل آمارتوصیفی. است شده استفاده اطالعات تحلیل و تجزیه برای استنباطی آمار و توصیفی آمار

  آزمون) اطیاستنب آمار های آزمون شامل آماراستنباطی   و است پراکندگی های شاخص و ها نمره از هریک ثیرتا تحت میانگین مرکزی

T،افزار نرم از   ها  فرضیه تحلیل جهت و  امی باشد...(و رگرسیون و همبستگی  مستقل spss است. شده استفاده 
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 ابزارهاي پژوهشي
 پرسشنامه که این. ایی ماده 47 انریچ   زناشویی رضایت ی پرسشنامه ی شده خالصه فرم از ها داده آوری جمع برای تحقیق این در

 شده محاسبه  کرونباخ آلفای. است گردیده تدوین موافقم کامال تا مخالفم کامال از لیكرت ای درجه 5 طیف براساس که است سوال 47 حاوی

 . باشد می  پرسشنامه باالی اعتبار دهنده نشان که آمد بدست 84/0  پرسشنامه این به مربوط پژوهش این

 

 نتايج
در این قسمت با استفاده از داده های منتج از پرسشنامه  به تجزیه و تحلیل سواالت  تحقیق پرداخته و درستی و نادرستی انها بررسی 

 شده است .

 :اصلی فرضیه

 .دارد تاثیر زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ زنان اشتغال 

0H : دارد.ن تاثیر زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ زنان اشتغال 

1H : دارد تاثیر زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ زنان اشتغال. 

 رضایتمندی میزان بر بلوچ زنان اشتغال  بین sigچنانچه می شود .  استفاده مستقل Tجهت آزمون فرضیه آماری فوق ازآزمون 

درسطح اطمینان حداقل   1H ردخواهدشد وفرض  0Hرصدمعنی دارباشد ، دراین صورت ، فرض آماری د95درسطح اطمینان حداقل  زناشویی

 . درصد موردقبول واقع می شود95

 طالق ميزان و کنترلي مستقل خودT(خالصه آزمون تحليل 1جدول شماره )

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 00/0 16/14 008/1147 3 008/1147 بلوچ زنان اشتغال

 002/0 43/187 70/86 3 70/86 زناشویی رضایتمندی

   12/6 114 87/709 خطا

    120 62/28053 کل

 همنبع:نگارند

و جداول نشان می دهد ،از آن جا  سطح  معناداری برابر با صفر و   کمتر ازپنج   درصد     spssباتوجه به خروجی های نرم افزار  

برای هر دو متغیر عدد مثبتی می باشد  بدست امده f  در سطح خطای پنج درصد رد می شود.همچنین  با توجه به اینكه  0Hاست، فرض 

میتوان به تفاوت جزئی بین میانگین تجربی)نمونه( دو متغیر عدد مثبتی می باشد و  و میانگین بینمعنی دار میباشد      ماریآاز لحاظ  بنابراین

مورد قبول 1Hرد می شود.و فرض  0Hو معنی دارمی باشد لذا فرض است  0.05از  کمتر  و چون سطح معناداری و میانگین نظری تاکید کرد.

 برازش که دهد می نشان عددمطلوبی را نیز   بلوچ زنان ر اشتغالشده برای متغی محاسبه میانگین مجذورات  همچنین.واقع    می گردد

   بلوچ بر زنان اشتغال  کند. یعنی  می       ارائه   زناشویی رضایتمندی میزان    متغیر  توسط   بلوچ زنان متغیر اشتغال تغییرات از مناسبی

   ..گردد می تایید متغیر دو بین رابطه بودن خطی دارد و  فرض   زناشویی رضایتمندی

 .دارد تاثیر همسرانشان  زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ شاغل زنان درآمد میزان:  1فرعی فرضیه  

0H :ندارد.  تاثیر همسرانشان  زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ شاغل زنان درآمد میزان. 

1H: دارد تاثیر همسرانشان  زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ شاغل زنان درآمد میزان. 

 بر بلوچ شاغل زنان درآمد میزانبین  سطح معناداریاستفاده می شود . چنانچه  مستقل Tجهت آزمون فرضیه آماری فوق ازآزمون 

  1H ردخواهدشد وفرض  0Hرصدمعنی دارباشد ، دراین صورت ، فرض آماری د95اطمینان حداقل در سطح   زناشویی رضایتمندی میزان

 درصد موردقبول واقع می شود .95درسطح اطمینان حداقل 

 .به شرح جدول ذیل می باشد  spssخروجی اول آمار توصیفی مربوط به آزمون فرضیه است.که  نتایج خروجی اول از نرم افزار 

 

 
 زوجين شرف طالق ميزان و کنترلي خود مستقلT تحليل آزمون خالصه(2) ارهشم جدول
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 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 000/0 16/14 70/86 1 70/86 درآمد میزان

 000/0 43/187 008/1147 1 008/1147 زناشویی رضایتمندی

   12/6 118 87/709 خطا

    120 62/28053 کل

 منبع:نگارنده

در  0H، جداول نشان می دهد ، از آن جا سطح معناداری کمتر ازپنج   درصد است، فرض    spss باتوجه به خروجی های نرم افزار 

از لحاظ  برای هر دو متغیر عدد مثبتی می باشد بنابراین بدست امده   fسطح خطای پنج درصد رد می شود   .همچنین  با توجه به اینكه 

میتوان به تفاوت جزئی بین میانگین تجربی)نمونه( و میانگین و میانگین بین دو متغیر نیزعدد مثبتی می باشد و اماری معنی دار میباشد 

 گردد.همچنین می واقع قبول مورد1H رد می شود. فرض 0Hو معنی دارمی باشد لذا فرض است  0.05از  کمتر sig همچنین  اکید کرد.نظری ت

متغیر   درآمد توسط متغیر میزان تغییرات از مناسبی برازش که دهد می نشان عددمطلوبی را شده برای متغیر نیز محاسبه میانگین مجذورات 

 خطی و  فرضدارد  تاثیر همسرانشان  زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ شاغل زنان درآمد میزانیعنی  .کند می  ارائه  یزناشوی رضایتمندی

  ..گردد می تایید متغیر دو بین رابطه بودن
 .تاثیردارد  زناشویی رضایتمندی میزان میزان بر بلوچ شاغل زنان شغل نوع :2فرضیه فرعی 

0H :ندارد.  زناشویی رضایتمندی میزان میزان بر بلوچ شاغل زنان شغل نوع 

1H :دارد. وجود  زناشویی رضایتمندی میزان میزان بر بلوچ شاغل زنان شغل نوع 

 میزان و بلوچ شاغل زنان شغل نوعبین  سطح معناداریاستفاده می شود . چنانچه  مستقلTجهت آزمون فرضیه آماری فوق ازآزمون 

  1H ردخواهدشد وفرض  0Hرصدمعنی دارباشد ، دراین صورت ، فرض آماری د95درسطح اطمینان حداقل   زناشویی رضایتمندی میزان

 درصد موردقبول واقع می شود .95درسطح اطمینان حداقل 

 به شرح جدول ذیل می باشد.  spssخروجی اول آمار توصیفی مربوط به آزمون فرضیه است.که  نتایج خروجی اول از نرم افزار

 سازگاري زناشويي و کنترلي خود مستقلT تحليل آزمون خالصه (3) شماره جدول

 سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 000/0 02/16 63/2557 1 63/2557 زنان شغل نوع

 000/0 59/81 83/13020 2 83/13020 زناشویی رضایتمندی

   58/159 117 53/18511 خطا

    120 299650 کل

 منبع:نگارنده

 

در  0Hدرصد است، فرض  ، جداول نشان می دهد، از آن جا که سطح معناداری کمتر ازپنج   spss باتوجه به خروجی های نرم افزار 

 سطح خطای پنج درصد رد می شود   .

و باشد  معنی دار می از لحاظ اماری برای هر دو متغیر عدد مثبتی می باشد بنابراین بدست امده   fهمچنین  با توجه به اینكه 

و چون  توان به تفاوت جزئی بین میانگین تجربی)نمونه( و میانگین نظری تاکید کرد. می میانگین بین دو متغیر نیزعدد مثبتی می باشد و

 گردد می واقع قبول مورد1H رد می شود. و فرض 0Hو معنی دارمی باشد لذا فرض است  0.05از  کمتر  سطح معناداری

 تغییرات از مناسبی برازش که دهد می نشان عددمطلوبی را نیز شده برای متغیر خود کنترلی  محاسبه میانگین مجذورات  همچنین 

 .کند می ارائه زناشویی رضایتمندی میزان   متغیر   توسط  بلوچ شاغل زنان شغل متغیر نوع

و ..گردد می تایید متغیر دو بین رابطه بودن خطی و  فرض تاثیر دارد  زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ شاغل زنان شغل نوع یعنی

آندسته از مشاغلی که امنیت شغلی بهتری دارندمیزان سازگاری   بلوچ شاغل زنان نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که در بین شغل

 .می باشد. زناشویی آنان به مراتب باالتر
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 و نتيجه گيري بحث 
 .شد پرداخته زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ زنان اشتغال بررسی  به پژوهش این در

 های نقش بودن تعویض قابل و مسكن و وسایل و تجهیزات و بودجه قبیل از هایی گیری تصمیم و ها ریزی برنامه در زنان مشارکت

 تجهیزات و بودجه قبیل از هایی گیری تصمیم و ها ریزی برنامه در زنان مشارکت.. شود می زنان بیشتر زناشویی رضایت باعث زوجین میان

 ظهور به منظور به زنان امروزه. شود می زنان بیشتر زناشویی رضایت باعث زوجین میان های نقش بودن تعویض قابل و مسكن و وسایل و

 مرد یک ان در که سنتی ی خانواده تصویر. اند شده مند عالقه اشتغال به خودشكوفایی و نفس عزت افزایش و خود های توانمندی رسانیدن

 زن امروز ی خانواده تصویر. است شدن محو درحال کنند، می زندگی گذران او درامد از همه همسر و فرزندان و کند می کار خانه از خارج در

 کاری و خانوادگی های نقش بین را شدیدی های تعارضکه  دهد می نشان را خانه از بیرون در شاغل مردی و زن یا زیاد ی مشغله با مردی و

 .کنند می تجربه

 تاثیر زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ زنان اشتغال که دهد می نشان پژوهش فرضیات  و سواالت تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج 

 را آرامش و شده زندگی مشكالت نمودن رفع باعث مدت دراز در مردان دوشادوش زندگی های هزینه تامین در بلوچ زنان کمک که چرا. دارد

 . نماید می برقرار زندگی در

  زناشویی رضایتمندی میزان بر بلوچ شاغل زنان درآمد میزان که دهد می نشان نیز پژوهش دوم فرضیه از حاصل نتایج همچنین

 در و باشند می فعالیت به مشغول خانواده گرم محیط از دور به که بلوچ شاغل زنان درآمد میزان اندازه هر که چرا. دارد تاثیر همسرانشان

 چالش به را زناشویی زندگی ساختار تواند می باشد کننده جبران نوعی به نتواند نمایند می تالش طندگی مادی مسایل به نمودن کمک جهت

 . بیندازد

 

 میزان میزان بر بلوچ شاغل زنان شغل نوع   که داشت بیان نیز  سوم فرضیه تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج براساس توان می بنابراین

 فعالیت ایی عشیره تعصبات وجود و سنتی زندگی جهت به بلوچ های خانواده از برخی در اینكه به توجه با. تاثیردارد  زناشویی رضایتمندی

 و بوده مشغواال ان در که شغلی و کار نوع بنابراین باشد نداشته سنخیت نوعی به آنان فرهنگ با است ممكن منزل محیط از جخار در زنان

لذا پیشنهادات ذیل در این راستا بیان می ... باشد داشته تاثیر آنان رضایتمندی در تواند می هم این ننماید مشكل دچار را آنان شغلی امنیت

 گردد:

 مورد در بایستی برخوردارند باالتری زناشویی رضایت میزان از داشتند دار خانه زنان که مردانی همچنین و شاغل زنان که اج آن از-1

 . شود پرداخته مساله این علل بررسی به و شود  انجام کافی توجه تعارض این

 اخالقی خصوصیات بهتر شناخت جهت در زنان و مردان به بهتراست زنان اشتغال افزایش و جامعه افزون روز تغییرات به توجه با-2

 . شود داده آموزش یكدیگر روحی شرایط درک و خود همسر

 رضایت به بلكه شود نمی ها دهخانوا برای مشكالت موجب تنها نه زنان اشتغال اینكه شود داده آموزش زوجین به مشاوره مراکز در-3

 .کند می کمک زناشویی

 بیرون محیط در اشتغال جهت خود زنان به مردان اجازه بمنظور بیشتر رسانی اطالع جهت به بلوچ وذهبی علمای و روحانیون نقش -4

 خانواده از

 بسترهای  جامعه در زوجین و افراد کنترلی خود افزایش و مهار بمنظور   میگردد پشنهاد اولیه فرضیه از حاصل نتایج اساس بر-5

 .شود نهادینه کنترلی خود تا. گردد فراهم آنان برای زندگی موجود شرایط و مناسب

 افزایش بمنظور ها خانواده ناکارمدی آن علل از یكی که  بلوچ زوجین بین در  نارضایتی افزایش به توجه با   حاصل نتایج اساس بر -6

 می پیشنهاد    باشد می مطلوب درآمد منبع نبود همچنین و ارتباطاتشان در ها خانواده در مناسب سازگاری نفس،نبود به اعتماد

 بلوچ زنان اشتغال اجازه جا بی یها سختگیری عدم و الزم های بررسی با ها نارضایتی کاهش و زندگی درآمد افزایش بمنظور گردد

 .گردد فراهم آنان برای خانواده محیط شرایط ها خانواده در. نمایند فراهم را

 در دخالت از جلوگیری فرزندان،و ازدواج، سن به   آن افزایش و زناشویی رضایتمندی جهت ها خانواده و زوجین شود می پیشنهاد -7

 .بپرهیزند یكدیگر زندگی امور

 که عادی افراد زندگی از گردد می    پیشنهاد بلوچ های خانواده بین در زناشویی رضایتمندی افزایش و طالق میزان هشکا جهت-8

 .نمایند فراهم عادی غیر افراد برای را آموزش زمینه و برداشته الگو دارند را مطلوبی شرایط

 .نماید فراهم طالق آمار کاهش و زناشویی سازگاری بمنظور ینزوج برای را اقتصادی و اجتماعی انتظارات جمله از را شرایطی دولت-9
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 عاطفی و فكری بلوغ شرایط به طالق آمار کاهش بمنظور خود فرزندان برای زندگی شریک انتخاب هنگام در ها خانواده-10

 رضایت بر گذار تاثیر عوامل جمله از که مشترک تفكر طرز و خانوادگی طبقه مشابهت فرهنگی،و تحصیالت،تطابق زوجین،داشتن

 .نمایند توجه دارد،بیشتر وجود بلوچ های خانواده از برخی در لطغ فرهنگ این متاسفانه و  باشد می زناشویی
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