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چكيده
یكی از جوانب بسیار مهم زندگی زناشویی ،رضایتی است كه همسران در ازدواج تجربه می كنند.رضایت زناشویی مساله اي حیاتی است كه در رابطه با
تمامی اقشار جامعه از اهمیت باالیی برخوردار است كه یكی از اقشار جامعه مربیان هستند .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی سطح رضایت زناشویی در
میانِ همسرانِ مربیانِ مردِ حرفه اي و غیر حرفه اي رشته هاي ورزشی منتخب بود.تحقیق حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش توصیفی از نوع
پیمایشی و از نظر نوع جمع آوري داده ها ،میدانی است.جامعه آماري متشكل از  902مربی بود كه با استفاده از نمونه گیري تصادفی  200مربی حرفه اي
و غیر حرفه اي به عنوان نمونه و با استفاده ازپرسشنامه استاندارد انریچ ( )1484مورد ارزیابی قرار گرفتند .داده هاي بدست آمده با استفاده آزمون هاي
اسپیرمن ،تی تست ،یو من ویتنی و آزمون تحلیل واریانس تحلیل شد.نتایج تحقیق نشان دادمربیان استان مازندران از نظر میزان رضایت زناشویی وضعیتت
خوبی داشته ان د و مربیان حرفه اي در تمامی مقیاس هاي رضایت زناشویی نمره باالتري نسبت به مربیان غیر حرفه اي كسب نموده به جزء در مقیاس
مدیریت مالی .همچنین بیشترین نمره رضایت زناشویی به ترتیب متعلق به همسران مربیان والیبال ،كشتی ،هندبال و در نهایت تكواندو بوده است .این
تح قیق گواهی بر این بوده كه مربیان ورزشی از رضایت زناشویی قابل توجه اي برخوردار بوده و با استناد به یافته هاي تحقیق می توان بیان كرد كه مربیان
با گذراندن اوقات فراغت خود در كنار همسران رضایت زنا شویی شان بیشتر می گردد.
کليد واژگان :رضایت زناشویی ،مربیان حرفه اي ،مربیان غیر حرفه اي.

مقدمه

العاده اي داشته باشد و نیز در پیشگیري از انواع آسیب

ازدواج هسته اصلی خانواده را تشكیل می دهد .زوج هاي

هاي اجتماعی موثر واقع شود(.)19

سالم ،خانواده هاي سالم را می سازند و خانواده هاي سالم،

عوامل بسیاري را می توان در ایجاد یك ارتباط زناشویی

جامعه هاي سالم را می سازند .سالمت خانواده وسالمت

موفق ،موثر دانست ازجمله :سازگاري زناشویی ،رضایت

اجتماع الزم و ملزوم یكدیگرند .پس براي داشتن جامعه

زناشویی ،صمیمیت زناشویی ،ارتباط جنسی ،شیوه ي حل

اي سالم باید به سالمت نخستین واحد اجتماع یعنی

تعارض و مدیریت منزل(.)3

سالمت خانواده اهمیت داد .ازدواج ،شاید مهمترین

رضایت زناشویی میزان عالقمندي زوجین نسبت به

انتخاب در زندگی هر شخص باشد .انتخابی كه راه آینده

یكدیگر و نگرش مثبت به متاهل بودن است كه به عواملی

ي ما را تعیین می كند( .)5خانواده متعادل ،كاركردهاي

چون مسائل شخصیتی ،ارتباط ،حل تعارض ،مدیریت

متعددي دارد كه از جنبه هاي مختلف قابل بررسی است.

مالی ،فعالیت هاي اوقات فراغت ،رابطه جنسی ،فرزندان و

كاركرد درست نقش زن و شوهر در تعادل با هم می تواند

فرزند پروري ،خانواده و دوستان ،نقشهاي مساوات طلبانه

در حفظ رشد و سالمت روانی و اجتماعی افراد تاثیر فوق

و جهت گیري مذهبی وابسته است(.)2
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یكی از اقشار مهم جامعه ي ما مربیان ورزشی هستند .از

می تواند بر روي همسر یا دیگر اقوام نزدیك تاثیر داشته

نقطه نظر مدیریتی مهم است كه رضایت زندگی مربیان در

باشد .درگیري شغلی زیاد و استرس فراوان در شغل

سطح باالیی حفظ شود چرا كه رضایت از زندگی می تواند

مربیگري نیز ،اثري منفی بر روي رضایت زناشویی می

بر روي رضایت شغلی تاثیرگذار باشد و این فاكتور ،نقش

گذارد( .)15سپاسی و همكاران( )1385در كار تحقیقی

مهمی را در فرآیند مربیگري ایفاء می كند(.)22

شان عنوان كرده اند كه به آسانی می توان شكل هاي

حرفه مهم و خطیر مربیگري در عرصه ورزش همواره به

گوناگون هیجان ها ،اضطراب هاي ناشی از برد یا باخت

عنوان یكی از مهمترین اركان رشد و توسعه ي ورزش

را در سیماي مربیان و ورزشكارانی كه تصویر آنها مستقیما

جوامعمطرح بوده است( .)12در بین اعضاي شاغل در

از میدان ورزشی به وسیله رسانه ها به سراسر جهان پخش

سازمانهاي ورزشی ،مربیان به دلیل ارتباط مستقیم با

می شود مشاهده كرد( .)4این در حالی است كه مریبان

ورزشكاران در هر دو سطح یادگیري مهارت هاي حركتی

كشور با میانگین روابط زناشویی  9/04و روابط با اقوام

و نمایش پیشرفته ي مهارتهاي حركتی آموخته شده از

 9/49داراي روابط رضایت بخشی نیستند .مربیان استان

مهمترین منابع انسانی در ورزش محسوب می گردند كه

اصفهان بهترین روابط زناشویی ،مربیان آذربایجان غربی

باید از نظر شناسایی و رفع عوامل و منابع تنش زاي شغلی،

بهترین روابط با فرزندان و مربیان استان گلستان بهترین

تالشهاي الزم از سوي مسئوالن انجام پذیرد( .)13مربیان

روابط با اقوام را داشته اند .بهترین كیفیت زندگی گزارش

محور اصلی و ركن مهم تیم هاي ورزشی به شمار می

شده از آن مربیان اصفهان بود .باالترین سطح سالمت

روند ( .)1گلد اسمیت ،با تاكید بر اهمیت تعادل

روانی متعلق به مربیان استان قم و پایین ترین آن متعلق به

مسئولیتهاي شغلی در محیط كار و مسئولیتهاي خانوادگی

مربیان استان تهران بود .بین كیفیت سالمت روانی مربیان

بیان می كند كه تنش شغلی می تواند ارتباط و تعادل كار

و كیفیت زندگی آنها رابطه مثبت وجود داشت .بین مربیان

– خانواده را مختل سازد( .)13این در حالی است كه

استانهاي متعدد از نظر میزان سالمت روانی و كیفیت

محققان ثابت كرده اند سطوح باالي تعارض كار -خانواده

زندگی تفاوت معناداري وجود داشت .میزان سالمت

به سطوح پایین رضایت زناشویی ،رضایت خانوادگی و

روانی و كیفیت زندگی مربیان زن ،بیشتر و بهتر از مربیان

رضایت از زندگی منجر می شود( .)25مربیان در مورد

مرد بود( .)15جانسون( )2005در كار تحقیق اش به این

وضعیت تاهل ،داشتن فرزند و وابستگی به والدین و دیگر

نتیجه رسید كه یك رابطه ي مثبت بین رضایت زناشویی

اعضاي خانواده و فامیل متفاوت هستند .آنها ممكن است

و رضایت از اوقات فراغت زوج ها وجود دارد(.)28

در برقراري تعادل بین امور مربیگري و خانوادگی و دیگر

همچنین دراكو( )2009در كار تحقیقی اش به این نتیجه

جنبه هاي زندگی شخصی شان مشكالتی را تجربه

رسیدكه تفاوت قابل توجهی در سطح رضایت از زندگی

كنند( .)11به طور كلی وظایف متعدد  ،انتظار متنوع و زیاد،

در میان مربیان بر اساس سن و وضعیت تاهل وجود دارد.

جدول كاري و ساعات نامناسب كار از ویژگی هاي حرفه

نكته اي كه در اینجا و از نظر مدیریتی مهم است این است

مربیگري است().7وجود ساعت هاي كاري نامنظم ،كار

كه رضایت زندگی مربیان باید در سطح باالیی حفظ شود.

كردن در روزهاي تعطیل و یا در شبها ،كارهاي اضافی در

چرا كه رضایت از زندگی روي رضایت شغلی تاثیر گذار

طول فصل رقابت ها ،حضور در اردوهاي شبانه روزي،

است كه آن هم نقش مهمی را در فرآیند مربیگري ایفاء

ساعات طوالنی كاري در خارج از منزل ،درآمد ناكافی و

می كند( .)22تحقیقات نشان داده است كه زوج هاي

یا درآمد متغیر ،موقتی ،غیر قابل اطمینان و پیشگویی و به

ورزشكار ،سطح باالتري از رضایت زناشویی را نسبت به

طور كلی ،سایر عوامل تنش زا و فشار آور در مربیگري

زوجهاي غیر ورزشكار دارند .همچنین زوجهاي
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ورزشكاري كه همسرشان نیز دانشجوي ورزشكار است

هاي ملی و یا لیگ هاي دسته اول و دوم و لیگ برتر و

رضایت بیشتري را نسبت به زوج هاي غیر ورزشكار

مربیان غیر حرفه اي مربیان فعال و آماتور مدار در باشگاه

دارند(.)29البته بسیاري از زنان ورزشكاران حرفه اي خیلی

هاي شهرستان بودند .بدین ترتیب جامعه اماري ما متشكل

ناراحت بودند از اینكه همسرانشان براي تعطیالت ،روز

از  902مربی حرفه اي و غیر حرفه اي بود

تولد ،و خیلی دیگر از جنبه هایی كه به زندگی فرزندانشان

نمونه آماری :براي تعیین حجم نمونه این پژوهش بر

مربوط می شد در خانه نبودند .آنها می گفتند چگونه باید

اساس جامعه آماري و متناسب با اهداف پژوهش ،از

با همسرانشان كه در راه خود ثابت قدم هستند و اغلب

جدول پیشنهادي مورگان استفاده گردید .بر اساس جدول

وقت كمی را در خانه می گذرانند ،كنار بیایند؟()30

مورگان به صورت تصادفی تعداد نمونه پژوهش  200نفر

بنابراین با عنایت به اینكه تا كنون پژوهش مكتوبی در زمینه

به دست آمد .تعداد  190نفر از مربیان حرفه اي و غیر

وضعیت زندگی قشر ورزشی در جامعه ما صورت نگرفته

حرفه اي پرسشنامه ها را تكمیل كردند كه از این بین تعداد

است و باتوجه به نتایج تحقیقات پیشین مبنی بر اثرات

 51نفر مربی حرفه اي و  84نفر مربی غیر حرفه اي بودند.

مثبت ورزش و فعالیت بدنی ،وجود خصیصه هاي مثبت

در مجموع بیش از  70درصد پرسشنامه هاي توزیع شده،

در مربیان ورزش و وجود مهارتهاي اجتماعی و ارتباطی

تكمیل و جمع آوري شد.

باالي مربیان ،با توجه به تاثیر گذاري رضایت زناشویی بر
رضایت شغلی و كارآمدي بهتر مربیان و با توجه به اهمیتی

ابزار پژوهش

كه رضایت زناشویی بر سالمت خانواده ،چه پدر ،چه مادر

با توجه به اهداف این پژوهش جهت گرد آوري اطالعات

و چه فرزندان دارد ،محقق بر آن بود تا میزان رضایت از

از  2پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه «اطالعات فردي»

زندگی مشترك را در میان این قشر ورزشی بررسی نماید.

كه توسط پژوهشگر ساخته شد و شامل سواالتی مانند

بی شك وجود اطالعات جامع از وضع كنونی مربیان ،این

سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،نوع رشته تحصیلی ،سابقه

امكان را براي سازمان هاي ورزشی ایجاد می كند تا در

كار ،شغل و میزان درآمد ماهیانه بود.

همچنین از

زمینه رفاه و وضعیت زندگی انها برنامه ریزي هاي دقیق

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ ))1484

تر و واقع بینانه تري داشته باشد.

استفاده شد .این پرسشنامه ،مولفه هاي تحریف آرمانی،

روش شناسي پژوهش:

رضایت زناشویی ،مسائل شخصیتی ،ارتباط زناشویی ،حل

تحقیق حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر روش

تعارض ،مدیریت مالی ،فعالیت هاي اوقات فراغت ،رابطه

توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر نوع جمع آوري داده ها،

جنسی ،فرزندان و فرزند پروري ،خانواده و دوستان،

میدانی است.

نقشهاي مساوات طلبانه و جهت گیري مذهبی را شامل

جامعه آماری :جامعه آماري این تحقیق را تمامی مربیان

میشود  .در این پرسشنامه از طیف پنج گزینه اي لیكرت

مردِ حرفه اي و غیر حرفه اي استان مازندران تشكیل داد

استفاده شده است.

كه ،الف :از طرف هیات مربوطه شناخته شده و در سطوح

تعيين روایي ابزار پژوهش :براي اطمینان از روایی

باشگاهی فعال باشند .ب :متاهل باشند .ج :داراي سابقه

محتوایی پرسشنامه و اندازه گیري دقیق مفاهیم مورد نظر،

كاري  5سال و باالتر در زمینه مربیگري یكی از رشته هاي

پرسشنامه ها بین سیزده نفر از اساتید متخصص مدیریت

والیبال ،هندبال ،كشتی و تكواندو باشند .د :داراي حداقل

ورزشی و روانشناسی توزیع شد و نكاتی جهت اصالح

یك فرزند باشند .و :دامنه سنی آنها بین  30تا  55سال

پیشنهاد گردید .پس از انجام اصالحات ،نظرات و

باشد .مربیان حرفه اي ،مربیانی بُرد مدار در سطوح تیم

پیشنهادات در ویرایش نهایی پرسشنامه لحاظ گردید.
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تعيين پایایي ابزار پژوهش :درخصوص پایایی پرسشنامه

الف) توصيف یافتهها :با توجه به تجزیه و تحلیل دادههاي

مذكور از آزمون آلفاي كرونباخ بهره بردیم ،به همین جهت

مربوط به اطالعات فردي مربیان ورزشی استان مازندران

تعداد  20نسخه از پرسشنامهها ،بین نمونه آماري به

و با توجه به جدول شماره  1اكثر پاسخگویان در سنین

ضریب پایایی 0/42

 31تا  90سال بوده اند )24/9( .درصد از مربیان حرفه اي

پرسشنامه نشان داد كه ابزار تحقیق از پایایی الزم برخوردار

و  19/9درصد از مربیان غیر حرفه اي در رشته تربیت بدنی

می باشد.

تحصیل كرده اند .تنها  11/8درصد از مربیان حرفه اي و

صورت تصادفی توزیع شد و

 2/2درصد از مربیان غیر حرفه اي شغل دیگري غیر از
روش جمعآوري دادهها

مربیگري ورزشی نداشتند .بیش از  50درصد مربیان غیر

پس از هماهنگی با اداره كل تربیت بدنی استان مازندران

حرفه اي سابقه كمتر از  4سال داشته اند .این در حالی بود

براي  9هیات ورزشی استان مازندران (كشتی ،تكواندو،

كه حدود  90درصد از مربیان حرفه اي سابقه اي باالي 10

والیبال ،هندبال) مجوز و معرفینامه دریافت گردید  .براي

سال و باالي  90درصد از مربیان حرفه اي سابقه اي بیش

تكمیل تعداد  190پرسشنامه با روساي هیات هاي مربوطه

از  15سال داشتند .نتایج نشان داد كه مربیان حرفه اي

هماهنگی الزم انجام شد .سپس پژوهشگر مستقیم ًا

ساعات كاري بیشتري را نسبت به مربیان غیر حرفه اي دارا

پرسشنامه پژوهش را در اختیار آزمودنیها قرار داد و

بودند .درآمد  87/9درصد از مربیان غیر حرفه اي زیر 200

دستورالعمل چگونه پاسخ دادن به سواالت را شرح داده و

هزار تومان بوده است .همچنین همسران مربیان در 9

از آزمودنیها خواسته شد بدون ذكر نام و با صرف وقت

مقیاس از  7مقیاس مورد بررسی یعنی ویژگی هاي

كافی ضمن پاسخ دادن به كلیه سواالت با انتخاب یكی از

شخصیتی ،چگونگی حل تعارض ،مدیریت مالی،

گزینهها به پرسشگر برگردانند.

چگونگی گذران اوقات فراغت ،چگونگی نگرش به فرزند

روش تجزیه و تحليل دادهها :براي تجزیه و تحلیل آماري

و چگونگی روابط با اقوام ،رضایت زیاد و رضایت فوق

دادهها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بر

العاده زیاد از همسرانشان داشتند و تنها در مقیاس نقشهاي

اساس اطالعات و داده هاي تحقیق در تجزیه و تحلیل داده

مساوات طلبانه رضایت آنها از همسرانشان یعنی مربیان

در این تحقیق براي توصیف آمار آزمودنی ها از مشخصه

ورزشی ،نسبی بود.

هاي آماري نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار

ب) نتایج حاصل از بررسي فرضيههای پژوهش:

استفاده شد .از آمار استنباطی اسپیرمن و وي كرامر جهت

با توجه به اهداف اختصاصی پژوهش چهارده فرضیه

بررسی رابطه بین متغیرها و از آزمون هاي آماري تی تست

تنظیم گردید:

و یو من ویتنی جهت مقایسه میانگین هاي دو گروه مربیان

با توجه به جدول 2و فرضیه هاي اول تا هفتم  .1 :میانگین

حرفه اي و غیر حرفه اي استفاده شد و همچنین از آزمون

رضایت از ویژگیهاي شخصیتی در مربیان حرفه اي بیشتر

آنوا جهت مقایسه میانگین نمره رضایت در  9رشته

است .اما آزمون من وایت نی تفاوت مشاهده شده را از

ورزشی استفاده شد .الزم به ذكر است براي تجزیه وتحلیل

نظر آماري معنادار نشان نداد .2 .میانگین نمره چگونگی

داده ها  ،برنامه نرم افزاري  SPSSنسخه  11به كار رفت.

حل تعارض در مربیان حرفه اي بیشتر است .اما آزمون من
وایت نی تفاوت مشاهده شده را از نظر آماري معنادار نشان

نتايج و يافته هاي تحقيق

نداد .3 .میانگین نمره مدیریت مالی در مربیان حرفه اي

در دو بخش شامل توصیف یافتهها و نتایج حاصل از

بیشتر است كه نشان دهنده نگرش واقع بینانه تر در مربیان

بررسی فرضیههاي پژوهش ارایه میشوند:

حرفه اي است.
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جدول  .1توزیع فراوانی آزمودنی های پژوهش بر حسب سن ،تحصیالت و ...
متغیر

مربیان حرفه ای

سن

رشته تحصیلی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

 02تا  02سال

0

5/9

61

61

 06تا  02سال

02

51/1

51

15/0

 06تا  52سال

66

06/1

60

60/1

 56تا  12سال

7

60/7

0

0/0

غیر تربیت بدنی

01

72/1

71

15/0

تربیت بدنی

65

09/0

60

60/1

کارمند

02

09/0

01

09/0

فرهنگی

66

06/1

00

00/7

مهندس

6

0

-

-

آزاد

60

05/5

09

00/1

شغل

شغل دیگری ندارد

1

66/1

0

0/0

 5 -9سال

62

69/1

07

50/1

 62-60سال

02

09/0

09

00/1

 65 -69سال

1

65/7

1

9

 02 -00سال

1

66/1

0

0/0

 05 -09سال

6

0

0

0/0

بیشتر از  02سال

1

66/1

6

6/6

سابقه کاری

 0 -9ساعت

60

00/5

12

17/0

 62 -61ساعت

61

06/0

01

09/0

 67 -00ساعت

1

66/1

0

0/0

بیشتر از  00ساعت

67

00/0

-

-

کمتر از  022هزار تومان

ساعات کاری

01

56

71

17/1

1

65/7

66

60/0

 022تا  099هزار تومان

5

9/1

-

-

 022تا  099هزار تومان

6

0

-

-

 522هزار تومان و باالتر

66

06/1

-

-

 022تا  099هزار تومان
درآمد

مربیان غیر حرفه ای

جدول  .2آزمون من وایت نی برای مقایسه متغیرها در بین مربیان حرفه ای و غیر حرفه ای
متغیر ها

گروهها

میانگین رتبه ها

تعداد

مجموع رتبه ها

ویژگیهای شخصیتی

مربیان حرفه ای

70/1

56

0721

مربیان غیرحرفه ای

19/0

19

1610

مربیان حرفه ای

72/9

56

0167

مربیان غیرحرفه ای

72/0

19

1050

مربیان حرفه ای

16/7

56

0611

مربیان غیرحرفه ای

10/6

19

5720

مربیان حرفه ای

70/1

56

0715

مربیان غیرحرفه ای

11/1

19

1625

نگرش و احساسات درباره
فرزند

مربیان حرفه ای

75/1

56

0151

مربیان غیرحرفه ای

17/5

19

1266

رابطه با خویشاوندان

مربیان حرفه ای

77/0

56

0900

مربیان غیرحرفه ای

11/5

19

5905

مربیان حرفه ای

76/0

56

0100

مربیان غیرحرفه ای

19/9

19

1001

چگونگی حل تعارض
مدیریت مالی
گذران اوقات فراغت

نقشهای مساوات طلبانه
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آماره
0659
0001

سطح معناداری
2/102
2/900

6197

** 2/266

0622

2/057

0221/5

2/001

6902/5

2/600

0006

2/100

فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،سال هفتم ،شماره اول ،بهار  ،5931پیاپی 51
جدول  .3آزمون تی نمونه های مستقل برای بررسی تفاوت میزان رضایت در همسران مربیان
گروهها

میانگین نمره رضایت
زناشویی

تعداد

انحراف استاندارد

مربیان حرفه ای

610/0

56

02/1

مربیان غیر حرفه ای

671/9

19

60/1

مربیان رشته های تیمی

612/1

15

67/0

مربیان رشته های
انفرادی

612/0

75

67/0

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

6/065

601

2/659

2/607

2/199

601

جدول  .4آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAبرای بررسی تفاوت میزان رضایت در همسران مربیان  4رشته
گروه عامل ها

آماره آزمون F

درجه آزادی

سطح معناداری

والیبال
کشتی

0

2/606

2/907

تکواندو
هندبال
جدول  .5همبستگی بین رضایت زنا شویی و متغیرهای تاثیر گذار در رضایت زناشویی
سابقه کاری
** -2/610

رضایت زناشویی

آزمون من وایت نی نشان داد تفاوت مشاهده شده از نظر

دیدگاه همسران مربیان حرفه اي و غیر حرفه اي وجود

آماري معنادار است .9 .میانگین نمره نحوه گذران اوقات

دارد(فرضیه سوم) و در باقی مقیاس ها هیچگونه تفاوت

فراغت در مربیان حرفه اي بیشتر است كه نشان دهنده

معناداري وجود ندارد (فرضیه .) 1،2،9،5،9،7

انعطاف پذیري و توافق درباره استفاده از زمانهاي فعال

فرضیه هشتم :همانگونه كه در جدول  3نشان داده شده

اوقات فراغت است.آزمون من وایت نی نشان داد تفاوت

است ،میانگین رضایت زناشویی در میان مربیان حرفه اي

مشاهده شده از نظر آماري معنادار نمی باشد .5 .درك واقع

باالتر است .البته آزمون  tتفاوت مشاهده شده را از نظر

گرایانه از تاثیري كه بچه ها از روابط زناشویی می بینند و

آماري معنادار نشان نداد .بنابراین بین دیدگاه همسران

رضایت از نحوه مشخص شدن نقشها و مسئولیتهاي

مربیان حرفه اي و غیر حرفه اي از لحاظ میزان رضایت

والدینی در مربیان حرفه اي باالتر است .آزمون من وایت

زناشویی تفاوت وجود ندارد .فرضیه نهم :میانگین رضایت

نی نشان داد تفاوت مشاهده شده از نظر آماري معنادار

زناشویی در میان مربیان رشته هاي تیمی كمی باالتر است

نمی باشد .9 .سازگاري رابطه بین خانواده و خویشاوندان

ولی آزمون  tتفاوت مشاهده شده را از نظر آماري معنادار

در مربیان حرفه اي مشاهده شده است .آزمون من وایت

نشان نداد .بنابراین بین دیدگاه همسران مربیان رشته هاي

نی نشان داد تفاوت مشاهده شده از نظر آماري معنادار

تیمی و انفرادي نیز از لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت

نمی باشد .7 .ارزشهاي مساوات طلبانه بیشتري در مربیان

وجود ندارد.

حرفه اي مشاهده شده است .آزمون من وایت نی نشان داد

فرضیه دهم :جدول  9نشان می دهد تفاوت مشاهده شده

تفاوت مشاهده شده از نظر آماري معنادار نمی باشد.

بین میانگین رضایت زناشویی مربیان فعالیت كننده در

بنابراین تنها از لحاظ مدیریت مالی تفاوت معناداري بین

رشته هاي ورزشی مختلف از نظر آماري معنادار نمی باشد.
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بنابراین بین دیدگاه همسران مربیان رشته هاي مختلف از

گروه هاي داراي منزلت حرفه اي و فنی كمتر است(.)9

لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت وجود ندارد.

نتایج نشان داد میانگین رضایت زناشویی در میان مربیان
رشته هاي تیمی كمی باالتر است .البته آزمون  tتفاوت

بحث و نتيجه گيري

مشاهده شده را از نظر آماري معنادار نشان نداد .شاید این

نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه هیچ گونه تفاوت

امتیاز باالتر معلول ماهیت ورزشهاي تیمی باشد .چه بسا

معناداري در بین دیدگاه هاي همسران مربیان حرفه اي و

حاصل جامعه پذیري از طریق ورزش  ،یادگیري و شكل

غیر حرفه اي نسبت به ویژگی هاي شخصیتی همسرانشان،

گیري باورها ،نگرش ها ،بهبود مهارت ها  ،جامعه پذیري

چگونگی حل تعارض ،چگونگی گذران اوقات فراغت،

نقش ها و هویت جنسی است .این آموخته ها به زمینه

چگونگی نگرش به فرزند ،چگونگی روابط با اقوام و نقش

هاي دیگر زندگی ورزشكاران نیز قابل انتقال است .به

هاي مساوات طلبانه وجود نداشت .ولی از لحاظ مدیریت

عبارت دیگر ،آموزه هاي تربیتی كسب شده در فعالیت

مالی بین دیدگاه همسران مربیان حرفه اي و غیر حرفه اي

هاي ورزشی به موقعیت هاي دیگر زندگی ورزشكار منتقل

تفاوت معناداري وجود داشت .اگرچه میانگین نمرات

می شود .تا كنون هیچ تحقیق مشابهی در این زمینه انجام

مربیان حرفه اي در تمامی این مقیاس ها بیشتر از مربیان

نشده است .همچنین نتایج نشان داد كه بین سابقه كاري

غیر حرفه اي بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه

مربیان و میزان رضایت زناشویی همسرانشان رابطه منفی

رضایت زناشویی در میان مربیان حرفه اي باالتر است

و معناداري وجود دارد .به عبارتی هرچه سابقه كاري

لیكن آزمون  tتفاوت مشاهده شده را از نظر آماري معنادار

مربیان زیادتر می شود میزان رضایت زناشویی در همسران

نشان نداد .در تحقیقات پیشین نشان داده شده است كه

آنها كاهش می یابد .نتایج حاصل از آزمون همبستگی

تفاوت معناداري بین رضایت از زندگی و سطوح مسابقه

اسپیرمن این فرضیه را تایید كرد .نارضایتی در همسران

وجود دارد ،در تحقیقی كه االسكی ( )2009انجام داد و با

مربیانی كه داراي سابقه كاري طوالنی تري هستند را می

تقسیم بندي ورزشكاران به دو گروه یك و دو معلوم شد

توان به نزدیك شدن سن همسرشان به دوران بازنشستگی

كه ورزشكاران گروه یك ،سطوح رضایت از زندگی

نسبت داد .كنار گذاشته شدن از اردوها و مسابقات ،به

باالتري را نسبت به گروه دو دارا بودند .گروه یك فصل

حاشیه رفتن مربیان و شاید هم ،كم توجهی هیات مربوطه

هاي طوالنی تر مسابقات را نسبت به گروه دو داشتند.

به آنها را می توان علت این نارضایتی در مربیان دانست.

همچنین كمك هزینه دانشجویی دریافت میكردند كه گروه

كم كم این نارضایتی و فشار روانی به خانواده منتقل شده

دو دریافت نمیكرد( .)23اگرچه میانگین رضایت زناشویی

و اسباب نارضایتی همسران انها را فراهم می كند .البته با

هر دو گروه در حد باالیی است ،لیكن وجود درآمد باال،

بروز بازنشستگی و در سنین باالتر ،با عادت كردن مربی

كسب كالس و پرستیژ در جامعه براي مربی حرفه اي و

به این شرایط و بهبود حاالت روانی اش ممكن است میزان

اعضاي خانواده او ،مقام هاي حاصله توسط تیم تحت

رضایت زناشویی در همسران انها نیز كم كم بهبود یابد.

رهبري سرپرست خانواده و ارزش و احترام بیشتر در

نتایج این تحقیق با نتایج كار تحقیقی آجی و آدنی()2007

محیط زندگی به خانواده مذكور می تواند از علل میزان

كه نشان داده است روابط مثبتی بین ترس از بازنشستگی،

باالتر رضایت زناشویی در مربیان حرفه اي باشد .همانطور

سن و همچنین ترس از بازنشستگی و وضعیت زناشویی

كه در تحقیقات پیشین نشان داده شده است كه هر چه قدر

وجود دارد  ،همسو می باشد( .)18نتایج نشان داد كه بین

در سطوح قشربندي اجتماعی پایین تر آییم میزان طالق

دو متغیر درآمد مربیان و میزان رضایت زناشویی

رو به افزایش می گذارد ولی بالعكس میزان طالق در بین

همسرانشان رابطه معناداري وجود ندارد .البته رابطه نشان
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داد با افزایش درآمد ،رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد.

می كند و این تعارض می تواند اثر منفی بر روي رضایت

با توجه به این كه میزان درآمد آزمودنی هاي ما از هم

زناشویی بگذارد( .)29همچنین مشخص شده است كه

بسیار متفاوت بوده ،انتظار می رفت مربیان حرفه اي كه

سطوح باالي تعارض كار -خانواده به سطوح پایین

درآمد باالتري نسبت به مربیان غیر حرفه اي دارند از میزان

رضایت زناشویی منجر می گردد( .)27تعارض كار-

رضایت باالتري برخوردار باشند اما این رابطه معنادار نبود.

خانواده به عنوان یكی از استرسورهاي شغلی بر روي

نتایج این تحقیق برعكس نتایجی محققانی چون ال

رضایت زناشویی تاثیرگذار است( .)31تعارضات كار-

برومن،راترا و كائور ،كیوانلو و زنجانی است .نتایج

خانواده به خوبی تعارضات بین نقشی روي رضایت شغلی

تحقیقات به دست امده از این قرار است كه فشارهاي

و رضایت زناشویی تاثیر گذار است( .)21سطوح باالیی از

اقتصادي به تدریج خصومت بین زن و شوهر را افزایش

دخالت كار با خانواده  ،سطوح پایینی از حمایت كاربردي

می دهد و با افزایش خصومت ،صمیمیت و كیفیت خوب

و عاطفی خانوده را پیش بینی می كند(. )17لذا پیش بینی

زناشویی كاهش یافته و رابطه بی ثبات می گردد .رضایت

می شد كه همسران مربیان با ساعات كاري طوالنی تر،

زناشویی در گروه افرادي كه درآمد بیشتري دارند ،باالتر

نمره رضایت زناشویی پایین تري بگیرند اما نتیجه عكس

است( .)14زنان گروه با درآمد پایین ،نگرش پایین تري

به دست آمد .شاید دلیل این امر را بتوان با نوع كار متفاوت

نسبت به ازدواج و دانش زناشویی كمتري دارند .این گروه

مربیان ورزشی ،اثرات مثبت ورزش و خصیصه هاي مثبت

دلهره و توقعات باالیی هم دارند همچنین این گروه

ورزشكاران و مربیان توجیه كرد .و شاید هم مربیان

رضایت زناشویی پایینی دارند( .)24مسائل مالی یكی از

ورزشی توانسته اند تا حدودي با برنامه ریزي صحیح خود

عوامل موثر بر رضایتمندي زناشویی است( .)10بین میزان

وجود اثرات تعارض كار -خانواده را به حداقل برسانند.

در آمد زوجین با رضایت از زندگی خانوادگی شان رابطه

نتایج تحقیق نشان داد كه بین مشاركت در فعالیت هاي

معنی داري وجود دارد( .)8وجود مسائل و مشكالت مادي

ورزشی همسران مربیان مرد و میزان رضایت زناشویی

به عنوان یكی از زمینه ها و عوامل عمده به عنوان عوامل

رابطه معناداري وجود ندارد .با این همه ،میزان رضایت

آسیب زاي كلی در روابط زناشویی است .این نتیجة عكس

زناشویی در مربیانی كه همسرانشان نیز فعالیت ورزشی

را می توان اینگونه توجیه كرد :از آنجایی كه در نمونه

داشتند كمی بیشتر از مربیانی بود كه همسرانشان فعالیت

آماري ما  49/3در صد از كل مربیان  ،به عبارتی تعداد 132

ورزشی نداشتند .نتایج این تحقیق مصداقی است بر نتایج

مربی چه حرفه اي و چه غیر حرفه اي داراي شغل دوم

محققانی چون وارن،هاریس و گریگوري و حیدري نسب.

بوده اند این نتیجه دور از انتظار نبود .چرا كه به احتمال

نتایج كار این محققان از این قرار بود :هوش ،ارزشها،

بسیار زیاد ،وجود شغل دوم مربیان بوده است كه توانسته

صمیمت ،عالیق و توقع از نظامات خانوادگی براي

كمبودهاي ناشی از حقوق و مزایاي پایین در شغل

خوشبختی ازدواج از همه مهمتر و تعیین كننده تر هستند.

مربیگري را علی الخصوص براي مربیان غیر حرفه اي

اگر زن و شوهر در بسیاري از زمینه ها عالیق مشترك

جبران كند..از دیگر یافته هاي تحقیق این بود كه بین دو

داشته باشند زندگی به كامشان شیرین تر میشود .در این

متغیر ساعات كاري مربیان و میزان رضایت زناشویی

میان هر چه تنوع عالیق مشترك بیشتر باشد بهتر

همسرانشان رابطه معناداري وجود ندارد .نتیجه كار

است( .)19هاریس و گریگوري ( )2009در كار تحقیقی

تحقیقی گرینهاوس ( )2000نشان داده است كه وجود

شان به این نتیجه دست یافتند كه زوج هاي ورزشكار،

ساعات كاري گسترده و نامنظم ،نمونه اي از عوامل در

سطح باالتري از رضایت زناشویی را نسبت به زوجهاي

محیط است كه تعارض كار – خانواده گسترده اي را ایجاد

غیر ورزشكار دارند .همچنین زوجهاي ورزشكاري كه
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همسرشان نیز دانشجوي ورزشكار است رضایت بیشتري

كشتی  ،هندبال و در نهایت تكواندو بود .اگرچه نتایج

را نسبت به زوج هاي غیر ورزشكار دارند( .)29زوجهایی

آماري رابطه معناداري بین میزان رضایت زناشویی مربیانی

كه از نظر اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعی به یكدیگر شبیه

كه همسرانشان مشاركت ورزشی داشتند با آنهایی كه

باشند رضایت زناشویی باالتري نسبت به زوجین غیر شبیه

نداشتند پیدا نكرد اما نتایج حاكی از ان بود كه در مربیان

دارند( .)9وجود عالیق وسالئق مشترك ،چشیدن لذت

با همسران فعال در عرصه ورزش ،نمره رضایت زناشویی

ورزش توسط هر دو زوج و شادابی بعد از آن می تواند

كمی باالتر است .علیرغم نتایجی كه از سایر تحقیقات

دلیل موجهی بر میزان باالتري از رضایت در بین مربیان

انجام گرفته در كشور در میان اقشار دیگر جامعه به دست

حرفه اي باشد .همچنین نتایج جانبی این تحقیق نشان داد

آمده است ،این تحقیق گویاي این بود كه مربیان ورزشی

كه بیشترین عامل نارضایتی در همسران مریبان مرد به

و به طور كلی افراد فعال ورزشی از نمره كیفیت و رضایت

ترتیب متاثر از سه عامل كم بودنِ " بیان احساسات

زناشویی قابل قبولی برخوردارند .با استناد به یافته هاي

شوهرانشان  ،كم بودن اوقات فراغت و كم بودن مشاركت

تحقیق می توان بیان كرد كه مربیان حتی المكان از حجم

در كارهاي خانه بود .جمع كثیري از همسران مربیان مرد

ساعات اضافه كار ،جلسات و گردهمایی هاي خارج از

حرفه اي و غیر حرفه اي از اینكه همسرانشان احساساتشان

وقت اداري و روزهاي تعطیل پرهیز كنند تا با گذاران این

را با آنها در میان نمی گذارند گله مند بودند .تنها كمتر از

اوقات در كنار همسرانشان رضایت زناشویی شان بیشتر

نیمی از همسران مربیان اظهار كردند كه همسرانشان براي

شود.

گذران اوقات فراغت با آنها وقت كافی دارد و كمتر از
منابع

نیمی از همسران مربیان از مشاركت شوهرانشان در

-

كارهاي خانه راضی بودند.

افضل پور ،محمد اسماعیل و همكاران" .)1383( ،

ارزشیابی نقش مربیان خارجی در موفقیت تیم هاي ملی و

به طور كلی مربیان استان از نظر میزان رضایت زناشویی:

باشگاهی فوتبال ایران ،مجله المپیك ،شماره  ، 3صفحه .51-71

مسائل شخصیتی ،حل تعارض ،مدیریت مالی ،رابطه

-

جنسی ،فرزندان و فرزندپروري ،خانواده و دوستان و

آقایی ،اصغر و همكاران " .)1383(،رابطه سبك زندگی و

رضایت زناشویی در هنرمندان و مقایسه آن با افراد عادي"،

جهت گیري مذهبی وضعیت خوبی دارند .این بررسی

مجله دانش و پژوهش در روان شناسی،شماره21-22ص-140

نشان داد كه در بین همسران مربیان حرفه اي و غیر حرفه

194

اي استان از نظر میزان رضایت زناشویی تفاوت معناداري

اولیاء ،نرگس و همكاران ،) 1388( ،آموزش غنی سازي زندگی

وجود ندارد و اكثر همسران از وضعیت زناشویی شان

زناشویی .تهران ،انتشارات دانژه ،چاپ اول  172 ,صفحه.

.

بنی جمالی ،شكوه " .)1383( ،ریشه یابی علل از هم

رضایت نسبی دارند .همچنین نتایج نشان داد مربیان حرفه

-

اي در تمامی مقیاس هاي رضایت زناشویی نمره باالتري

پاشیدگی خانواده ها در رابطه با ویژگی هاي روانی -اجتماعی
دختران و پسران قبل از ازدواج" ،مجله علوم تربیتی و روان

نسبت به مربیان غیر حرفه اي كسب نموده اند اما جز در

شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،شماره 1و ، 2ص.193-170

مقیاس مدیریت مالی در هیچ مقیاس دیگر تفاوت

-

معناداري بین دو گروه یافت نشد .نتایج حاكی از آن بود

جعفري ،علیرضا ؛ سامانی  ،معصومه ، )1388 (،ازدواج

پایدار  ،تهران ،انتشارات دانژه ،چاپ اول 88 ,صفحه.

كه بین همسران مربیان حرفه اي و غیر حرفه اي در رشته

-

هاي مختلف ورزشی نیز از نظر میزان رضایت زناشویی

حیدري نسب  ،لیال  .)1383 (،بررسی عوامل موثر در

رضامندي زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه شاهد ،نخستین

تفاوت معناداري وجود ندارد .اما بیشترین نمره رضایت

كنگره سراسري آسیب شناسی خانواده در ایران.

زناشویی به ترتیب متعلق به همسران مربیان والیبال سپس
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Abstract
One very important aspect of marital life satisfaction in marriage that are experiencing. Marital satisfaction is a
vital issue in relation to all classes of society is very important. the aime of this study was to investigate the marital
satisfaction level among professional and on professional men coaches' wives of the selected sport fields . The
present study regarding the purpose is applied one ,regarding the method is descriptive bing a kind of survey study
and viewing deta collection is the field study. Statistical population consist of 402 professional and non
professional coach was using a random sampling 200 non professional and professional trainer as an example of
using a standard questionnaire ENRICH (1989) with reliability assessed α =0/92 were . the data were analyzed by
Spearman correlation coefficient, T-test, U Mann-Whitney test and ANOVA .the results showed that there is a
negative relationship and significantly between the coaches' job previous and their wives' marital satisfaction.
Based on findings to the coaches approached retirement age and transfer them to go aside from stress to family
pension, their marital satisfaction decreases.
Key words: marital satisfaction, professional coach, non professional coach.
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