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Background: Some women police personnel prefer to marry fellow 

men, but others are uncooperative elect. The aim of the present study 

was carried out in the internal and external conditions of life satisfac-

tion of married female employees how? 

Materials and Methods: This study is a descriptive and applied re-

search component. Tools used in "ENRICH Marital Satisfaction 

Questionnaire short form" and the study population included all 

women police personnel who have married within the organization or 

outside the organization. Sample survey in three provinces of Tehran, 

Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari through sampling included 

153 couples who were married 92 couples married within the organi-

zation and outside the organization have a rest . Areas compared 

based on eight criteria : “Behavior and Personality”, “marital com-

munication”, “conflict”, “financial supervision”, “sex”, “leisure”, 

“relationships with family and friends”, and “religious orientation” 

has been done. 

Results: The mean difference between the two groups in terms of 

convergence in the field of “behavioral and personality” (p= 0.032)  

is significant, but the difference in the rate of convergence of 

“marital communication”, “conflict”, “financial Supervision”, “sex”, 

“free time”, “relationships with family and friends”, and “religious 

orientation” were not significant.(p>0/05) 

Conclusion: The study showed that marital satisfaction (internal and 

external) and relative satisfaction was moderate, although much less 

satisfaction within the marriage is over. 
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 مقاله تحقیقی  

مقایسه رضایت از زندگی در ازدواج های درون و برون سازمانی کارکنان زن 

 ناجا

 2931شهریور  11تاريخ پذيرش:           2931شهریور  23تاريخ اصالح:           2931تیر  21 تاريخ دريافت:

 چکیده

 1*روح اله کريمی خويگانی

  2احمد سوری  

 3رضا عبدالرحمانی

 4محمدحسین عباس نژاد

 5هادی نورمحمدی 

مربی دانشگاه علوم انتظامی، مرکز مشاوره         2

 دانشگاه، تهران، ایران
استادیار روانشناسی تربیتی ، دانشگاه علوم         1

 انتظامی، تهران، ایران
استادیار علوم اجتماعی، دانشگاه علوم            9

 انتظامی، تهران، ایران
دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه علوم         4

 انتظامی، تهران، ایران
کارشناسی ارشد فرماندهی و ستاد، دانشگاه        8

 علوم انتظامی، تهران، ایران

 نويسنده مسئول:*

دانشجوی دکترای تعلیم و تربیت اسالمی، 

دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران؛ 

 +(35)3219251249تلفن: 

پست الكترونیك: 

hosein.m137@yahoo.com   

ح میمقدمه:   رجی ت جا  ا ن ن ن ز رکنا ز کا رخی ا دهند که با همكار مرد ازدواج کنند؛ اما برخی دیگر   ب

گزینند. تحقیق حاضر با این هدف انجام گرفته است که وضعیت رضایت از زندگی                 غیر همكار را برمی   

 ازدواج های درون  و برون سازمانی کارکنان زن چگونه است.

ب می          ها:    مواد و روش   سو ردی مح رب توصیفی و کا ت  حقیقا ت زء  ج ضر  حا حقیق  گردد.   ت

ابزار مورد استفاده، فرم کوتاه شده پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و جامعه مطالعه حاضر شامل کلیه                

اند. نمونه تحقیق از سه استان    کارکنان زن ناجا است که ازدواج درون سازمانی و یا برون سازمانی داشته 

 31زوج است که      289گیری در دسترس شامل       تهران، اصفهان و چهارمحال و بختیاری از طریق نمونه        

های مقایسه شده بر اساس       اند. زمینه   زوج آنان ازدواج درون سازمانی و بقیه ازدواج برون سازمانی داشته          

، »نظارت مالی «،  »حل تعارض «،  »ارتباط زناشویی «،  »رفتاری و شخصیت   «هشت معیار شامل     

صورت   »گیری عقیدتی   جهت«و    »روابط با بستگان و دوستان    «،  »اوقات فراغت «،  »روابط جنسی «

 پذیرفته است.

رفتاری و                    ها:    يافته ه  زمین ی در  ی را ن همگ زا ز نظر می روه ا ن دو گ انگی ن می ت بی فاو ت

معنی دار بود؛ اما این تفاوت از نظر میزان همگرایی در زمینه ارتباط زناشویی،                 (p=13191شخصیت ) 

گیری   جهت«حل تعارض، نظارت مالی، روابط جنسی، اوقات فراغت و روابط با بستگان و دوستان، و                  

 (.<1318pمعنی دار نبود )  »عقیدتی

ن         نتیجه گیری:   رو ن و ب ج های درو زدوا در ا ی  شوی ا زن ت  ضای ح ر سط د که  دا ن  شا ج ن ی ا نت

سازمانی در حد متوسط و رضایت نسبی بود، هرچند که تا حد اندکی این رضایت در ازدواج های درون                    

 سازمانی باالتر است.

جاها:  کلید واژه ا ن، ن ن ز رکنا دگی، کا زن ز  ت ا ضای ج، ر زدوا   ا

52 

قانونی، شرعی، جنسی، مالی، اجتماعی و روانی ایجاد م ی ک ن د،                                                                                        
البته می توان بر اساس مت یرهای مخت ل                                               .        2شود        محسوب می          

به انوا  گوناگونی از ازدواج اشاره کرد. هم نین ازدواج ی ك ی از                                                                                               
مراحل مهم زندگی فردی و اجتماعی انسان ها به شمار رفت ه و از                                                                                          

 مقدمه     

قرار داد یا پیوند اخالقی، قانونی و شرعی میان دو                                                                    ازدواج به عنوان                       
زوجین تعهداتی                 جنسی که برای                    جن  مخال  بر پایه روابط پایاپای                                             
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 .      1جمله پدیده ها ی مورد توجه علمای رفتاری و اجتماعی اس ت                                                                                   
نتایج یافته های متعددی که در مورد ازدواج به لحا  روانشناختی و                                                                                       
روابط اجتماعی وجود دارد، براهمیت آن در سالمت جسمانی، روان ی                                                                            

برای نمونه برخی تحقیقات نشان م ی                                                  .و اجتماعی تاکید کرده است                                
دهند که ازدواج های موفق با طول عمر، میزان ع اط ف ی ب ودن،                                                                                       

ق وی        وضعیت سالمت بدنی، شاد زیستن و ایجاد ارتباطات اجتماعی                                                                       
  .    9رابطه دارد              و مو ر        

مظاهری و حیدری پور اعتماد ا عان داشته ان د ک ه رض ای ت و                                                                                      
سازگاری زناشویی، در مقایسه با درآمد، تحصیالت، حتی موق ع ی ت                                                                                  
ش لی، بهترین پی  بینی کننده میزان شادمانی شخصی و رض ای ت                                                                    

تحقیقات در کشورمان نشان می                             . در همین رابطه                    4از زندگی است                  
دهد افرادی که ازدواج کرده اند به طور متوسط سالم تر و خوشح ال                                                                  

 . هم نین نتایج پ وه                            8تر از آنهایی هستند که ازدواج نكرده اند                                            
ها درباره خانواده و اهمیت آن در میان نظامیان نشان می دهد ک ه                                                                                          
عمده ترین مشكل خانواده های نظامیان، مشكل روابط بین اع ای                                                                            

  .  2خانواده ها و تربیت فرزندان است                                  
طی دهه های اخیر به سب  بروز رخداد های گوناگ ون س ی اس ی،                                                                                      
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جامعه ی ما شاهد  هور ت  ی ی رات                                                                                    
وسی  و سریعی در ابعاد گوناگون از جمل ه رف ت اره ای ف ردی و                                                                                                

  ؛ ضمن آن ک ه                        9اجتماعی درخصو  ازدواج و جدایی بوده است                                            
سرشماری ها نشان می دهد که دو جنبه اصلی ازدواج در ای ران،                                                                                        

سال گذشته کاه  ی اف ت ه                                           41یعنی زودرسی و فراگیری آن طی                                         
لذا با عنایت به یافته های یاد شده باید گفت ک ه ازدواج                                                              .        5است         

موجبات خشنودی از زندگی، موفقیت ش لی، بهداشت روان و غیره را                                                            
  .  3  فراهم می آورد               

ازدواج های درون سازمانی، یكی از انوا  ازدواج هاست که کارکن ان                                                                             
بخ  ها یا واحدهای یك سازمان با یكدیگر ازدواج می کنند. ای ن                                                                                
ازدواج در سازمان ناجا با توجه به رویكرد طر  حاضر، به طور ک ل ی                                                                              
در دو بخ  اساسی قابل دسته بندی است: ازدواج هایی که در زمان                                                            
دانشجویی صورت گرفته )هر دو زوج و زوجه دانشجو بوده ان د( و                                                                                           
ازدواج هایی که در دوران دانشجویی نبوده، یعن ی پ   از ف ار                                                                                             

  ازدواج درون س ازم ان ی                                      البته      .    21التحصیلی صورت گرفته است                             
پیشینه مشخ  و مكتوبی ندارد. با این وص  به گونه ای جسته و                                                                                      
گریخته آن هم در میان تحقیقات علمای روانشناس، روان شن اس ی                                                                                 
اجتماعی و جامعه شناسی در باره آن مطالبی گفته شده است. ب رای                                                                                       

برخی از این تحقیقات در خصو  ازدواج های ش لی م ی ان                                                                                م ال    
شاغلین در حرفه هایی مانند کارگران کارخانه ها و مع دن چ ی ان،                                                                                          

  و ازدواج میان پلی  و نظامیان نام                                                  22معلمان، پزشكان، پرستاران                                    
برده شده است. اما آن ه در این باره اهمیت دارد آن اس ت ک ه                                                                                                 

تاکنون تحقیقات مستقلی در خصو  ازدواج های درون سازمانی ی ا                                                                               
 صنفی صورت نگرفته است.                       

نیروی انتظامی، سازمانی با وی گی های خا  است ک ه آن را ب ا                                                                               
مابقی سازمان های دیگر متمایز می کند. برای م ال نو  ماموریت و                                                                                        

 ، سخت و خطرنا  است. نظم                                        21و ای  آن بسیار گسترده، خشن                                          
 ، احترام ات                  29و قواعد آهنین، فرآمین، آ ین نامه ها، سلسله مرات                                                                   

نظامی، درجات و نشان ها، قوانین خشن رسمی، دوری از خ ان ه و                                                                                         
  و رویارویی همیشگی با موقعیت های سخت و ب ال ق وه                                                           24کاشانه              

مرگباری که دیگران قادر به در  آن نیستند، زندگی را سخت و گاه                                                                                     
غیر قابل تحمل می کند. از طرف دیگر ازدواج پیامد های آشك ار و                                                                                           
پنهان فراوانی برای زوجین دارد؛ برای نمونه برخی تحقیقات نش ان                                                                                    
می دهند که ازدواج های موفق در سایر ابعاد روانی و اج ت م اع ی                                                                                          
زندگی زوجین مانند؛ طول عمر، سالمت جسم و روان، ش ادی و                                                                                    
نشاط، درآمد، روابط اجتماعی و موفقیت های آتی زوجین ا  ر گ ذار                                                                                        

بی شك تشكیل خانواده های سالم، سازگار، پایدار و موفق از                                                                                  .   است   
اهداف این گونه ازدواج ها بوده است؛ به طوری که در چنین شرایطی                                                              
زمینه های الزم برای بهداشت روانی و بهنجاری اع ای خانواده را                                                                                  
تامین نماید؛ بر همین اساس برخی از زنان پلی  ترجیح می ده ن د                                                                                       
برای تحقق خانواده ای موفق با همكار پلی  مرد ازدواج کنند؛ ام ا                                                                                         
برخی دیگر غیر همكار را برمی گزینند، در حال حاضر ازدواج ه ای                                                                                       
درون سازمانی با عنایت به جذب زنان پلی  رو به افزای   اس ت؛                                                                                        
ولی در باره  میزان موفقیت زندگی حاصل از چنی ن ازدواج ه ای ی                                                                                         
سواالت زیادی به صورت ابهام وجود دارد، با این وج ود ت اک ن ون                                                                                         
تحقیقی در خصو  ازدواج های درون سازمانی به طور عام و ازدواج                                                                          

لذا این         های درون سازمانی در ناجا به طور خا  انجام نگرفته است؛                                                       
تحقیق به دنبال این است که؛ آیا بین میزان رض ای ت از زن دگ ی                                                                                               
کارکنانی که ازدواج درون سازمانی کرده با آنهایی که ازدواج ب رون                                                                                        

 سازمانی نموده اند تفاوت معنا داری وجود دارد.                                            

 مواد و روش ها             

تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء تحقیقات ت وص ی ف ی و از ن و                                                                                               
کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان پلی  زن مت  ه ل                                                                                    

نفر پلی  زن در دسترس بود که                               289بود.  نمونه مورد مطالعه شامل                              
ن ف ر آن ان ازدواج ب رون                                                22نفر آنان ازدواج درون سازمانی و                                      31

سازمانی داشتند. برای بررسی میزان رضایت زناشویی از پرس  نامه                                                                                 
استفاده شده است. در تحقیق حاضر از شكل خالص ه ش ده                                                                    2اینریچ      

س وال می باشد، استفاده شده و در                                                     49این پرس  نامه، که شامل                                  
جداول زیر مقیاس و تعداد س واالت آنه ا م الح ظ ه م ی ش ود.                                                                                             

و  دیگران پایایی این پرسشنامه را به رو  ضری  آل ف ا                                                                                  اولسون       
س والی بر روی ی ك                           49گزار  کرده اند. ضری  پایایی فرم                                         1331

Enrich :1 
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نفری با استفاده از ضری  آلفا محاسبه گردید که ض ری                                                                                 22گروه        
بدست آمد. اما در تحقیق حاضر ضری  ب دس ت آم ده                                                             1338اعتبار          

می باشد که نشان می دهد پرسش ن ام ه                                                          1331برای کل پرسشنامه                        
حاضر از پایایی قابل قبولی برخوردار است.پ  از تشخی  م ح ل                                                                                    
خدمت کارکنان مورد مطالعه و آم وز  ک ارش ن اس ان اج رای ی،                                                                                           
پرسشنامه ها تك یر و به تعداد کل نمونه توزی  گردید. پرسشنامه ه ا                                                                       

شده و مورد ت ج زی ه و                                   SPSSپ  از بررسی  اهری وارد برنامه                                           
در تحقیق حاضر  آمار توصیفی شامل میانگین و                                                             تحلیل قرار گرفتند.                        

انحراف معیار بود و در سطح آمار استنباطی با عنایت به این ك ه دو                                                                                              
مستقل           Tگروه مستقل مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند از آزمون                                                                           

 استفاده شد.           
 يافته ها        

در تجزیه و تحلیل س الهای تحقیق بین کارکنانی که ازدواج درون                                                                      
سازمانی نموده و آنهایی که ازدواج برون سازمانی داشته اند ی اف ت ه                                                                                            

 .های  یل به دست آمد                  
بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی در زمینه رف ت اری و                                                                                            
شخصیت تفاوت وجود دارد، بطوریكه گ روه ی ک ه ازدواج درون                                                                                  

سازمانی نموده اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی  نموده ان د،                                                                                          
دارای میانگین باالتری هستند. با عنایت  به سطح معنی دار بدست                                                                                    

( می توان گفت: این تفاوت از نظ ر آم اری                                                     =13191pآمده یعنی )                 
 (.  2معنی دار است )جدول                    

بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی در زم ی ن ه ارت ب اط                                                                                               
زناشویی تفاوت وجود دارد؛ بطوریكه گ روه ی ک ه ازدواج درون                                                                                      
سازمانی نموده اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی نم وده ان د                                                                                         
دارای میانگین باالتری می باشد . اما با عنایت به سطح معنی داری                                                                          

( می توان گفت این تفاوت از نظ ر                                     = 13241pبه دست آمده یعنی )                    
 (.  2آماری معنی دار نیست )جدول                           

بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی در زمینه حل تع ارض                                                                                   
تفاوت وجود دارد، بطوریكه گروهی که ازدواج درون سازمانی نموده                                                                               
اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی نموده اند دارای میان گ ی ن                                                                                          
باالتری می باشد، اما با عنایت به سطح معنی داری به دست آم ده                                                                                      

( می توان گفت این تفاوت از نظر آماری معنی دار                                                 =13322pیعنی )        
 (.  2نیست )جدول            

 

 مقایسه میزان همگرایی مؤلفه های رضایت از زندگی در ازدواج های درون و برون سازمانی کارکنان زن ناجا:  1جدول

 انحراف استاندارد میانگین طبقات زمینه همگرايی
 درجه

 آزادی 
Tمحاسبه شده 

 سطح

 معنی داری 

 رفتاری و شخصیت
   4321 12339 همكار

282 
1322 13191 

 9385 11384 غیرهمكار

 ارتباط زناشویی
 282 9391 11322 همكار

  
2349 13241 

 4319 23391 غیرهمكار

 حل تعارض
 4332 11391 همكار

282 13221 13322 
 4341 11321 غیرهمكار

 نظارت مالی
 9342 28342 همكار

282 13152- 13392 
 1359 28342 غیرهمكار

 روابط جنسی
 9319 11348 همكار

282 13228 13893 
 4311 11319 غیرهمكار

 اوقات فراغت
 9353 25328 همكار

282 13924- 13922 
 9381 25395 غیرهمكار

روابط با بستگان و 
 دوستان

 9319 24355 همكار
282 13913- 13493 

 1351 28319 غیرهمكار

جهت گیری 
 عقیدتی

 9311 22359 همكار
282 2392 13151 

 1321 28331 غیرهمكار
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بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی در زمینه نظارت مال ی                                                                                       
تفاوت وجود دارد، بطوریكه گروهی که ازدواج درون سازمانی نم وده                                                                                
اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی نموده اند دارای می ان گ ی ن                                                                                             
پایین تری می باشد؛ اما با عنایت به سطح معنی داری به دست آمده                                                              

( می توان گفت این تفاوت از نظر آماری معنی دار                                                 = 13392pیعنی )        
 (.  2نیست )جدول            

بین میانگین دو گروه از نظر میزان رضایت در زمینه روابط جن س ی                                                                                        
تفاوت وجود دارد، بطوریكه گروهی که ازدواج درون سازمانی نم وده                                                                                
اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی نموده اند دارای می ان گ ی ن                                                                                             
باالتری می باشد؛ اما با عنایت به سطح معنی داری به دست آم ده                                                                                        

( می توان گفت این تفاوت از نظر آماری معنی دار                                                 = 13893pیعنی )        
 (.  2نیست )جدول            

بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی  در زم ی ن ه اوق ات                                                                                                
فراغت تفاوت وجود دارد، بطوریكه گروهی که ازدواج درون سازمانی                                                                             
نموده اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی ن م وده ان د دارای                                                                                              
میانگین کمتری  می باشد؛ اما با عنایت به سطح معن ی داری ب ه                                                                                            

( می توان گفت این تفاوت از ن ظ ر                                            = p    13922دست آمده یعنی )                       
 (.  2آماری معنی دار نیست )جدول                           

بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی  در زمینه رواب ط ب ا                                                                                               
بستگان و دوستان تفاوت وجود دارد بطوریكه گروه ی ک ه ازدواج                                                                                     
درون سازمانی نموده اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی نم وده                                                                                     
اند دارای میانگین کمتری  می باشد اما با عنایت به سطح م ع ن ی                                                                                      

( می توان گفت این تفاوت از                            = p  13493داری به دست آمده یعنی )                       
 (.  2نظر آماری معنی دار نیست )جدول                               

بین میانگین دو گروه از نظر میزان همگرایی  در زمینه جهت گیری                                                                                     
عقیدتی تفاوت وجود دارد، بطوریكه گ روه ی ک ه ازدواج درون                                                                                       
سازمانی نموده اند از گروهی که ازدواج برون سازمانی ن م وده ان د                                                                                            

اما با عنایت به سطح  معنی داری                                                  دارای میانگین باالتری می باشد،                                     
(  می توان گفت این تفاوت از نظ ر                                      = 13151pبه دست آمده یعنی )                    

 (.  2آماری معنی دار نیست )جدول                           

  ح  و نتیجه گیری                
همانگونه که اشاره شد تفاوت بین میانگین دو گروه از نظر م ی زان                                                                         

ج ه ت گ ی ری                           و              رفتاری و شخصی ت                       همگرایی در زمینه                        
 معنی دار است.                  عقیدتی      

،    ارتباط زناشوی ی                     اما این تفاوت از نظر میزان همگرایی در زمینه                                                           
   اوقات فراغ ت               ،    روابط جنسی           ،    نظارت مالی           ،    حل تعارض         
 معنی دار نبوده است.                      روابط با بستگان و دوستان                         ، 

بی  از نیمی از ن م ون ه                                  رفتاری و شخصیت                  در زمینه همگرایی                    
درون سازمانی رضایتمندی خود را در حد باال و بسیار باالیی داشت ه                                                                                      

به بی   از دو س وم                                            حل تعارض              اند. این مس له برای مقیاس                                       
نمونه می رسد؛ یعنی نمونه درون سازمانی ا هار داش ت ه ان د ک ه                                                                                              
تعارضات خود را به نحو مطلوبی در محیط خانواده حل می نمایند که                                                                              
به نظر می رسد مشابهت ش لی و آگاهی از شرایط کاری زوجین در                                                                                    

 این زمینه نق  اساسی داشته باشد.                               
  نمونه درون س ازم ان ی،                                      91بی  از              ارتباط زناشویی                    در زمینه               

میزان رضایت مندی خود را در حد باال یا بسیار باالیی دانسته اند، اما                                                                                  
وضعیت خ ود را                           نظارت مالی                      51بی  از این رقم یعنی حدود                                      

خوب تا بسیار خوب دانسته که به نظر می رسد آگاهی از وض ع ی ت                                                                                          
 درآمد ش ل توانسته است به این امر کمك نماید.                                           

  99حدود چهار پنجم نمونه )                                      اوقات فراغت                 عالوه بر آن در زمینه                                
 ( ا عان داشته اند که دارای رضایت در حد زیاد تا خی ل ی زی ادی                                                                                                   

  می رس د               31هستند اما از نظر رضایت در روابط جنسی این رقم به                                                     
که به نظر   می آید که رضایت بسیار مناسبی در این زمین ه وج ود                                                                                                
داشته باشد. این خود در زندگی زناشویی اهمیت خ ا  دارد، زی را                                                                                           
همانگونه که شواهد تجربی و تحقیقات نشان می دهد بس ی اری از                                                                                     
اختالفات زناشویی به مس له عدم توجه به روابط جنسی صح ی ح و                                                                                    
ارضاء آن به طور اصولی و در قال  مقررات اخال  برمی گ ردد ک ه                                                                                        
خوشبختانه این مس له در گروه مورد مطالعه وج ود ن دارد. ام ا در                                                                                                 

      51      روابط با بستگان و دوس ت ان                                      مقیاس همگرایی در توجه به                                    
 نمونه رضایت خود را خوب تا بسیار خوب دانسته اند.                                                 

مس له اساسی دیگر در بررسی حاضر توجه و جهت گی ری ب ه                                                                   
  ن م ون ه م ی زان                                        55مسا ل عقیدتی است که خوشبختانه حدود                                                

همگرایی در این زمینه را در حد زیاد تا بسیار زیاد دانسته اند و ای ن                                                                                                    
خود یك مس له اساسی برای ارتقاء به سطح ب ه داش ت روان در                                                                                         
خانواده های سازمان است، زیرا در آنجایی که به مسا ل اع ت ق ادی                                                                                         
توجه هردو زوج توجه شود بسیاری از مشكالت روزمره و حتی بزر                                                                             
قابل حل بوده و افراد معتقد با اعتماد به نف  و توکل به حل آن می                                                                                          
پردازند لذا مس له مهم در ازدواج موضو  ایمان، اخ ال  و رف ت ار                                                                                              
صحیح که در اغل  پ وه  ها به عنوان مهمترین مالکها انت خ اب                                                                                  
همه محسوب می شود لذا میزان همگرایی بدست آمده در تحق ی ق                                                                                 
 حاضر موج  تقویت بنیان خانواده در مزدوجین درون سازمانی است.                                                            
محاسبه میانگین مقیاس های مختل  پرسش ن ام ه رض ای ت                                                                            
زناشویی در کارکنان درون سازمانی )زنانی که با همكاران ن اج ای ی                                                                                          
خود ازدواج کرده اند( نشان می دهد که به ترتی  ال وی ت م ی زان                                                                                        
رضایت و یا همگرایی در زمینه های جهت گیری عقیدتی، ن ظ ارت                                                                        
مالی، اقوام و دوستان، روابط جنسی، اوقات فراغت، ازدواج و ب ه ها،                                                                                       

شخصی ت ی وج ود دارد                                       -ارتباط، حل تعارض و موضوعات رفتاری                                           
هرچند که در کل مقیاس ها میزان رضایت از حد متوسط به باال بوده                                                             

 کریمی خویگانی و همكاران
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و باالترین رضایت در زمینه جهت گیری عقیدتی و پایین تری ن آن                                                                             
شخصیت است. با عنایت به ای ن ك ه                                                         –در زمینه همگرایی رفتاری                                 

مطابق برخی پ وه  ها عمده ترین مشكل خانواده ها ی نظامی ان                                                                                
مشكل روابط بین اع اء خانواده ها و تربیت فرزندان است. ی اف ت ه                                                                                           
های مذکور امید بخ  بوده و رضایت حاصله می ت وان د م وج                                                                                         

 شادکامی و عملكرد ش لی بهتر و سالمت زوجین و غیره شود.                                                   
نتایج مذکور امید بخ  بوده و نشانگر سالمت بیشتر در خ ان واده                                                                                        
افراد باشد که ازدواج درون سازمانی داشته اند.اما سایر م لفه ه ای                                                                                           
دیگر که به تفاوت بین این دو گروه در زمینه ارتباط زناشویی، ح ل                                                                                     
تعارض، نظارت مالی، رضایت در روابط جنسی، فعالیتهای مربوط ب ه                                                                             
اوقات فراغت، روابط با بستگان و دوستان، جهت گیری ع ق ی دت ی                                                                                      
است. رد شده است. در این باره می توان گفت که بی ن دو گ روه                                                                                                 

 تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد.                                   
توصی  س واالت و مقیاس های پرسشنامه در گروه مزدوجین درون                                                                          
سازمانی نشان می دهد که در کل سطح رضایت زناشویی در نمون ه                                                                                  
مورد مطالعه  )درون و برون سازمانی( در ح د م ت وس ط و دارای                                                                                    
رضایت نسبی می باشند هرچند که تا حد اندکی این رض ای ت در                                                                                       
  55گروه اول باالتر است. در میان نمونه درون سازمانی بنا به ا هار                                                                                       

درصد آنان در حد زیاد تا خیلی زیاد از زندگی زناشویی رضایت دارند                                                                                        
که این مس له خود به اهمیت ازدواج درون سازمانی اش اره دارد ب ا                                                                             
اینحال هیچ درصدی وجود ندارد که نشان دهد افراد در سطح کم یا                                                                                    
خیلی کم راضی می باشند. لذا به نظر می رسد در کل رضایت نسبی                                                                     
در این زمینه وجود دارد که پاسخگویان به آن اشاره داشته اند. ای ن                                                                                             
مس له با توجه به استرس های خا  ش ل پلی  نشان دهنده وض                                                                               
مطلوب در این زمینه است، زیرا استرس ها به عنوان ی ك ع ام ل                                                                                         

 مداخله گر در خانواده نق  دارد.                                

 پی ن ادها           
مطابق نتایج حاصله میزان رضایت زناشویی در گ روه ه ای م ورد                                                                                 
مطالعه در حد متوسط و نسبی است، لذا الزم است مبادی  ی رب ط                                                                                      
نسبت به اجرای کارگاههای آموزشی مهارت ه ای زن دگ ی ب رای                                                                                     
مزدوجین سازمان اقدام نماید. اجرای کارگاههای سالیان ه در ای ن                                                                                        
زمینه نتایج بسیار م بتی در افزای  ازدواج موفق در س ازم ان ب ه                                                                                             

 دنبال دارد.           
از آنجاییكه میزان رضایت در زمینه اوقات فراغت و روابط با بستگان                                                                          
و دوستان تا حدی پایین تر از حد انتظار است الزم اس ت م ب ادی                                                                                            
 یربط برنامه ای جام  از برای غنی سازی اوقات فراغ ت خ ان واده                                                                                

 های سازمان را داشته باشد.                         
از آنجا یكه تفاوت معنی داری در زمینه هم گ رای ی رف ت اری و                                                                                             

شخصیت بین مزدوجین درون سازمان و برون سازمانی دیده ش ده                                                                              

است و در این زمینه و سایر زمینه ها میانگین رضایت در مزدوجین                                                                                       
درون سازمان باالتر است توصیه می شود موان  چنین ازدواج هایی                                                                               
شناسایی و برطرف شوند و در این زمینه تسهیالت نسبی در ن ظ ر                                                                    

 گرفته شود.            
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