
نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت
 از زندگی زناشویی زنان شهر بیرجند

تاریخ دریافت:  1396/10/1                            سال سیزدهم، شماره دوم، زمستان 1397

                    تاریخ پذیرش:  1397/3/26                           شماره صفحه: 175-153

سمیه گلکاری1
هادی پورشافعی2

چکیده

شده  زوجین  آرامش  موجب  که  است  زندگی  مهم  عوامل  از  یکی  زناشویی  رضایت 

مواردی  در  و  اختالف  مشکل،  ایجاد  به  منجر  زمینه ها،  از  بسیاری  در  آن  فقدان  و 

به  امید  کننده ی  پیش بینی  نقش  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  می شود.  هم طالق 

از  پژوهش  این  شد.  انجام  بیرجند  شهر  زنان  زناشویی  زندگی  از  رضایت  در  زندگی 

نوع توصیفی-پیمایشی است و جامعه ی آماری آن  را کلیه ی زنان متأهل30 تا60 سال 

شاغل )فرهنگی( و خانه دار ساکن شهر بیرجند، در سال 1396تشکیل می دهند. 51 نفر 

زن متأهل از بین زنان فرهنگی با نمونه گیری تصادفی و 51 نفر زن خانه دار از طریق 

نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  داده ها با استفاده از پرسشنامه ی امید به زندگی 

جمع آوری  انریچ  زناشویی  زندگی  از  رضایت  شده ی  کوتاه  پرسشنامه ی  و  سیمپسون 

خطی  رگرسیون  پیرسون،  همبستگی  آزمون  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای  شدند. 

نتایج نشان داد که  استفاده شد.   SPSS 16 نرم افزار ساده و آزمون "تی" مستقل در 

بین مؤلفه های امید به زندگی )رابطه ی اجتماعی، تحصیل، رابطه ی عاشقانه، رابطه ی 

خانوادگی، زندگی کاری و اوقات فراغت( با رضایت از زندگی زناشویی زنان به طور کلی 

و رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار، رابطه ی مثبت معنادار وجود دارد. 

هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 43% از کل واریانس رضایت زناشویی 

زنان و 56% از کل واریانس رضایت زناشویی زنان شاغل و 37% از کل واریانس رضایت 
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زناشویی زنان خانه دار به وسیله ی مؤلفه های امید پیش بینی می شود. از بین مؤلفه های 

امید، مؤلفه ی روابط خانوادگی و اوقات فراغت می تواند رضایت از زندگی زناشویی زنان 

را پیش بینی نماید. نتایج هم چنین نشان داد که امید به زندگی در زنان شاغل، بیشتر 

از امید به زندگی در زنان خانه دار است، اما بین رضایت از زندگی زنان شاغل و خانه دار، 

تفاوت معنادار مشاهده نشد.

واژگان کلیدی: امید به زندگی، رضایت از زندگی زناشویی، زنان شاغل و غیرشاغل

بیان مسأله

است  داشته  همراه  به  را  شاغل  زنان  تعداد  افزایش  تمدن،  به سوی  جامعه  حرکت 

و  خانه  در  وظیفه  انجام  بر  عالوه  زنان  اکثر  امروزه   .)47 صالحی،1390:  و  )ابراهیمی 

تربیت فرزندان به ایفای مسؤولیت های اجتماعی نیز می پردازند. اگر چه فعالیت زنان 

در خارج از خانه با افزایش درآمد خانواده و بهره مندی از تسهیالت رفاهی بیشتر همراه 

است )تقوی، صباغ و نصیری، 1389: 54(، ممکن است نتایج مثبت و منفی آن در سطح 

رحیمی، 1395: 452(  و  )مدیری  گذاشته  تأثیر  اجتماعی  نظام  و  خانواده  بر  وسیعی 

و بیش از همه روابط زن و شوهر و فرزندان را دگرگون سازد )همانجا؛ تقوی،صباغ و 

نصیری، 1389: 58( و عدم رضایت زن و شوهر از روابط زناشویی را به  همراه داشته باشد 

)صادق مقدم و دیگران، 1385: 46(.

آنرا  به معنای میزان رضایتی می باشد که بین زوجین وجود دارد و  رضایت زناشویی 

در روابط خود احساس می کنند )زارع و صفیاری جعفرآباد، 1394: 113(. متأسفانه در 

خانواده هایی که رضایت از زندگی زناشویی وجود ندارد، اعضای خانواده احساس خوبی 

نسبت به خانه نداشته و فرزندان چنین خانواده هایی تمایل دارند بیشتر وقت خود را در 

خارج از خانه و بین دوستان سپری کنند. مسلمًا توجه به تأمین نیازهای روانی، عاطفی و 

جسمی فرزندان و تربیت صحیح آنان، به داشتن احساس رضایت مندی زوجین از زندگی 

زناشویی وابسته است، هم چنین احساس رضایت مندی، منجر به افزایش توان مقابله در 

برابر مشکالت و فشارهای روانی شده و سطح بهداشت روانی و جسمی زوجین را ارتقاء 

می دهد )خضری و ارجمند سیاهپوش، 1393: 98(. بنابراین می توان رضایت زناشویی 
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را یکی از عوامل مهم زندگی دانست که وجود آن، موجب آرامش زوجین شده و فقدان 

آن در بسیاری از زمینه ها، به ایجاد مشکل و اختالف و در مواردی هم به طالق منجر 

می شود )توسلی و طاهری، 1393: 368(.

پژوهش های مختلفی به بررسی رضایت زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل پرداخته ، 

زندگی  از  رضایت مندی  میزان  مقایسه ی  به   پژوهش ها،  این  از  برخی  که  به طوری 

زناشویی زنان شاغل و خانه دار پرداخته اند. نتایج این پژوهش ها نشان داد که بین میزان 

رضایت زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین 

رضایت از زندگی زناشویی در بین زنان شاغل، بیشتر از زنان خانه دار است )خضری و 

ارجمندسیاهپوش، 1393: 97؛ پانته آ، 1391: 187( و اشتغال زنان نه  تنها تأثیر سوء 

در رضایت مندی از زندگی زناشوئی نداشته، بلکه با توجه به تأثیر آن بر امکانات رفاهی 

خانواده، باعث افزایش میزان رضایت مندی گردیده است )طهماسبی و دیگران، 1385: 

20(. هم چنین بین عملکرد خانواده در زنان متأهل شاغل و غیر شاغل، تفاوت معنی داری 

مشاهده شد و زنان شاغل، عملکرد خانواده ی بهتری نسبت به زنان غیر شاغل داشتند 

)پانته آ، 1391: 188-189(. در پژوهشی دیگر، منبع کنترل و رضایت زناشویی در بین 

زنان شاغل )معلم( و خانه دار شهر تهران بررسی و مقایسه شده است، نتایج این پژوهش 

نشان داد زنان خانه دار، رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خود دارند و در سایر ابعاد، 

یعنی تأثیر سن، تعداد فرزند، مدت ازدواج و میزان درآمد خانواده بر رضایت از زندگی 

زناشویی، تأثیر معناداری به دست نیامد )فراست، نوابی نژاد و ثنائی ذاکر، 1383: 104(. 

بین  ارتباط  بررسی  به  پژوهشی  در   )Burke & Weir, 1976: 279( ویر  و  بیورک 

وضع اشتغال همسران با عملکرد و رضایت شوهر، زن و زن و شوهر پرداختند. نتایج 

این پژوهش نشان دهنده ی رضایت بیشتر و عملکرد مؤثرتر همسران شاغل نسبت به 

همسران غیرشاغل بود.

به زندگی است.  امید  بگذارد،  تأثیر  زناشویی  بر رضایت  از مواردی که می تواند  یکی 

امید به زندگی به معنی طول عمر انسان در جامعه ی مشخص، با در نظر گرفتن الگوی 

مهم ترین  از  یکی  به عنوان  را  آن  می توان  بنابراین  می باشد.  جامعه  آن  در  مرگ ومیر 

شاخص های شناخته شده ی بقای انسان ها و سالمتی آنان در نظر گرفت )روح االمین و 
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دیگران، 1385: 70-71(. این شاخص، بیانگر میزان توسعه ی جوامع می باشد و افزایش 

آن نیز نشانگر موفقیت کشور در دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه و حاکمیت نظام 

سالمت جسمی ومناسبات اجتماعی است )افکاری و سجادی زاده، 1393: 12(.

تعاریف متعددی از امید وجود دارد. مارسل1 امید را نوعی آمادگی برای استعال جستن 

)استراتن،  ناامیدی وسوسه می کند  به  به تسلیم  را  آدمی  از موقعیت هایی می داند که 

1386: 67(. از نظر اسنایدر )Snyder, 1994: 5(. امید مجموعه ای از قدرت و راه قدرت، 

اراده ی ذهنی است که فرد برای رسیدن به هدفش دارد. در تعریفی دیگر امید عبارت 

است از »تمایلی که با انتظار وقوع مثبت همراه است و یا به عبارت دیگر، ارزیابی مثبت 

از آنچه فرد متمایل است و می خواهد به وقوع بپیوندد« )هزارجریبی و آستین فشان، 

1388: 122، نقل در علیزاده اقدم، 1391: 197(. در فرهنگ غرب هم به طور معمول، 

آن حالت  به عنوان خوش بینی درک شود،  وقتی  و  است  فکری ذهن  امید یک حالت 

فکری، ویژگی شخصیتی یا یک حالتی از خلق وخو است و هنگام ناامیدی، انسان از آن 

به عنوان یک نظام مقابله صحبت می کند و در عمیق ترین عنوان، یک فضیلتی است که 

.)Bullough, 2011: 17-18( باید ترویج شود و گرامی داشته شود

پژوهش های متعددی به بررسی امید به زندگی پرداخته اند. برخی از این پژوهش ها، 

در  جمله  از  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  غیرشاغل  و  شاغل  زنان  در  زندگی  به  امید 

پژوهشی، سالمت روان و امید به زندگی زنان شاغل و غیرشاغل استان آذربایجان غربی 

مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی 

اختالل عملکرد  میزان  بین  و  ندارد  معنی داری وجود  تفاوت  غیرشاغل،  و  زنان شاغل 

اجتماعی زنان شاغل و غیرشاغل، تفاوت معنی داری وجود دارد و این اختالل در زنان 

شاغل بیشتر است )محمدی، یاوریان و عارفی، 1390: 42(. پژوهشی دیگر به بررسی 

نقش جنسیت و اشتغال در رابطه ی میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان 

پرداخته است. در این پژوهش، وضعیت اشتغال به عنوان عامل تعدیل کننده بر ارتباط 

بین بحران وجودی و امید به زندگی تأثیر داشت )حسینی، کالنتری کوشه و میرزائی 

1. Marsel
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فندخت، 1393: 35(.

در بین پژوهش های انجام شده در مورد رابطه ی اشتغال زنان با رضایت زناشویی و امید 

به زندگی، نتایج ضد و نقیضی وجود دارد. به نقل برخی پژوهش ها، زنان خانه دار رضایت 

بیشتری از زندگی زناشویی خود دارند )فراست، نوابی نژاد و ثنائی ذاکر، 1383: 104(، 

رضایت مندی  شاغل  زنان  می دهد  نشان  پژوهش ها،  از  دیگر  برخی  نتایج  حالی که  در 

20؛   :1385 دیگران،  و  )طهماسبی  دارند  غیرشاغل  زنان  به  نسبت  بیشتری  زناشویی 

پانته آ، 1391: 187(. در برخی پژوهش ها  ارجمند سیاهپوش، 1393: 97؛  خضری و 

و  )امیری مجد  نداشت  تفاوتی  خانه دار  و  شاغل  زنان  زناشویی  رضایت  میزان  بین  نیز 

زری مقدم، 1389: 9(. در ارتباط با متغیر امید به زندگی و رابطه ی آن با اشتغال هم، 

پژوهش محمدی، یاوریان و عارفی )1390: 42( نشان داد که بین امید به زندگی زنان 

شاغل و غیر شاغل، تفاوت معنی داری وجود ندارد، در حالی که حسینی، کالنتری کوشه 

و میرزائی فندخت )1393: 35( تأثیر امید به زندگی بر اشتغال را نشان دادند.

را  از زندگی  امید می تواند رضایت  این، برخی پژوهش ها نشان می دهد که  بر  عالوه 

نیز تبیین کند. از جمله در پژوهشی، رابطه ی امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی 

دانشجویان متأهل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بررسی شده است. نتایج این پژوهش 

نشان داد که بین امیدواری و شادکامی با رضایت زناشویی دانشجویان متأهل، همبستگی 

مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که 13% از کل 

واریانس رضایت زناشویی به وسیله متغیرهای امیدواری و شادکامی پیش بینی می شود 

)سپهریان آذر، و دیگران، 1395: 38(.

مرور پیشینه ی پژوهش، نشان می دهد که تاکنون پژوهشی که نقش پیش بینی کننده ی 

قرار  بررسی  مورد  باشد،  داشته  زنان  زناشویی  زندگی  از  را در رضایت  زندگی  به  امید 

نگرفته است. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، پژوهش حاضر در صدد است ضمن 

بررسی رابطه ی بین امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی زنان، به تعیین نقش 

پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی آنان بپردازد.
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فرضیه های پژوهش

1- بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی زنان، رابطه وجود دارد.

2- بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت از زندگیزناشویی زنان شاغل، رابطه وجود 

دارد.

3- بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت از زندگی زنان خانه دار، رابطه وجود دارد.

4- امید به زندگی و مؤلفه های آن، پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی زناشویی زنان 

است.

5- امید به زندگی و مؤلفه های آن، پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی زناشویی زنان 

شاغل است.

6- امید به زندگی و مؤلفه های آن، پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی زناشویی زنان 

خانه دار است.

روش پژوهش

روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری کلیه ی زنان 

بیرجند در سال 1396  و خانه دار ساکن شهر  )فرهنگی(  تا60 سال شاغل  متأهل30 

بدین  انتخاب شدند.  تصادفی  نمونه گیری  از طریق  متأهل  معلم زن  نفر  می باشد. 51 

به طور  مدارس  تعدادی  متوسطه،  مقطع  در  بیرجند  شهر  مدارس  بین  از  که  صورت 

تصادفی انتخاب شدند، سپس پرسشنامه ی امید به زندگی و رضایت از زندگی زناشویی 

بین معلمان متأهل 30 تا 60 سال پخش شد و پس از تکمیل، پرسشنامه ها جمع آوری 

شد. جهت انتخاب زنان خانه دار، از مادران فرزندان همان مدارس که خانه دار و 30 تا 

60 سال بودند، به 51 نفر که در دسترس بودند پرسشنامه  داده شد و پس از تکمیل، 

پرسشنامه ها جمع آوری شد.
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ابزار پژوهش

الف( پرسشنامه ی امید به زندگی سیمپسون1: جمع آوری داده های امید به زندگی با 

استفاده از پرسشنامه ی امید سیمپسون انجام گرفت. این پرسشنامه به منظور ارزیابی امید 

بزرگساالن در شش عرصه ی اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، عاشقانه، شغلی و فعالیت های 

اوقات فراغت طراحی شده است. برای ارزیابی هر یک از عرصه ها، هشت سؤال آورده شد. 

به ترتیب از سؤال 1 تا 48 هر هشت سؤال )روابط اجتماعی، تحصیل، روابط عاشقانه، 

زندگی خانوادگی، زندگی کاری، اوقات فراغت( را می سنجند. در مجموع، این پرسشنامه 

حاوی 48 سؤال برای نمره گذاری است که از همسانی درونی مطلوبی برخوردار است. در 

پژوهش های گذشته ضریب آلفای کل آزمون برابر با 0/93 و ضریب آلفای زیرمقیاس های 

.)Snyder, 2000: 61-62( است  شده  گزارش   0/93 تا   0/86 از  دامنه ای  در  آن 

ب( پرسشنامه ی رضایت از زندگی زناشویی انریچ2: از سوی دیگر، برای جمع آوری 

داده های مربوط به رضایت از زندگی زناشویی از پرسشنامه ی کوتاه  شده  انریچ استفاده 

از  استفاده  با  به سؤاالت  می باشد.  رضایت سنجی  ده سؤال  پرسشنامه شامل  این  شد. 

مقیاس لیکرت به ترتیب کد پنج تا یک داده می شود. بنابراین نمرات باال نشان دهنده ی 

پرسشنامه،  این  در  و 9  است، سؤاالت 1، 3، 5، 8  زناشویی  زندگی  از  بیشتر  رضایت 

کدگذاری معکوس می شوند. پایایی و روایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و 

نتایج نشان داد این پرسشنامه از پایایی وروایی مطلوب برخوردار است. هم چنین ضریب 

آلفای کرونباخ این پرسشنامه، 0/74 گزارش شد )عرب علیدوستی، نخعی و خانجانی، 

.)160 ،158 :1394

1. Simpson
2. Enrich
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یافته های پژوهش

یافته های توصیفی

در این پژوهش، ابتدا یافته های توصیفی پژوهش ارائه می شود )جدول 1(. 

جدول1( توزیع فراوانی زنان  شاغل و غیرشاغل به تفکیک سن و میزان تحصیالت و مدت ازدواج

درصدفراوانیمتغیرهانمونه

زنان شاغل

سن

40-309%17/64

50-4032%66/66

60-5010%19/60

میزان تحصیالت

11/76%6دیپلم

50/98%26کارشناسی

19/60%10کارشناسی ارشد

17/64%9دکتری

زنان خانه دار

سن

40-3021%41/17

50-4019%37/25

60-5011%21/56

میزان تحصیالت

60/78%31دیپلم

35/29%18کارشناسی

1/96%1کارشناسی ارشد

نشان  را  تحصیالت(  میزان  و  )سن  نمونه  گروه  شناسی  جمعیت  اطالعات   1 جدول 

می دهد. تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها نشان داد که به ترتیب بیشترین گروه سنی در 

زنان شاغل و خانه دار، 40 تا 50 با 66/66% و 30 تا 40 با 41/17% بوده است. از لحاظ 

میزان تحصیالت  نیز در زنان شاغل، مقطع کارشناسی با 50/98% و در زنان خانه دار 

مقطع دیپلم با 60/78% بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.

جدول 2 اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد شش مؤلفه ی مورد سنجش 

در پرسشنامه ی امید و رضایت اززندگی زناشویی زنان را نشان می دهد.  
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جدول2( میانگین و انحراف استاندارد برای متغیر رضایت از زندگی زناشویی 

و شش مؤلفه ی امید در زنان

انحراف استاندارد میانگین متغیرها

4/61 40/76 رضایت از زندگی زناشویی

4/04 30/96 1- روابط اجتماعی

4/44 31/26 2-تحصیل

4/08 29/54 3- روابط عاشقانه

4/70 32/67 4- روابط خانوادگی

4/86 30/21 5-زندگی کاری

4 31 6- اوقات فراغت

زناشویی  زندگی  از  رضایت  به  مربوط  میانگین  باالترین   ،2 جدول  به  توجه  با 

 )29/54±4/08( عاشقانه  روابط  به  مربوط  میانگین  پایین ترین  و   )40/76±4/61(

می باشد. 

جدول 3 اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد شش مؤلفه ی مورد سنجش 

در پرسشنامه ی امید و رضایت اززندگی زناشویی زنان شاغل )فرهنگی( را نشان می دهد.  

جدول3( میانگین و انحراف استاندارد برای متغیر رضایت از زندگی زناشویی 

و شش مؤلفه ی امید در زنان شاغل )فرهنگی(

انحراف استاندارد میانگین متغیرها

4/98 40/78 رضایت از زندگی زناشویی

4/22 31/62 1- روابط اجتماعی

4/46 32/70 2- تحصیل

4/38 29/58 3- روابط عاشقانه

4/29 33/19 4- روابطخانوادگی

4/23 32/15 5- زندگی کاری

4/02 32/01 6- اوقات فراغت

زناشویی  زندگی  از  رضایت  به  مربوط  میانگین  باالترین   ،3 جدول  به  توجه  با 

)4/98±40/78( و پایین ترین میانگین مربوط به روابط عاشقانه )4/38±29/58( می باشد. 
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جدول 4 اطالعات مربوط به میانگین و انحراف استاندارد شش مؤلفه ی مورد سنجش 

در پرسشنامه ی امید و رضایت از زندگی زناشویی زنان خانه دار را نشان می دهد.  

جدول4( میانگین و انحراف استاندارد برای متغیر رضایت از زندگی زناشویی 

و شش مؤلفه ی امید در زنان خانه دار

انحراف استاندارد میانگین متغیرها

4/26 40/74 رضایت از زندگی زناشویی

3/79 30/29 1- روابط اجتماعی

3/95 29/82 2- تحصیل

3/80 29/50 3- روابط عاشقانه

4/02 32/15 4- روابط خانوادگی

4/69 28/27 5- زندگی کاری

3/74 29/98 6- اوقات فراغت

زناشویی  زندگی  از  رضایت  به  مربوط  میانگین  باالترین  جدول4،  به  توجه  با 

 )29/50±3/80( عاشقانه  روابط  به  مربوط  میانگین  پایین ترین  و   )40/74±4/26(

می باشد. 

یافته های استنباطی

بین  رابطه ی  )تعیین  تا سوم پژوهش  اول  به فرضیه ی  پاسخ  به منظور  این بخش  در 

متغیرهای مستقل و وابسته( از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. بدین صورت که 

در ابتدا نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار گرفت تا در صورت نرمال بودن داده ها، از 

ضریب همبستگی پیرسون و در غیر این صورت، از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده 

شود. داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک1 نرمال بودند. جدول 6 وضعیت نرمال 

بودن متغیرها با استفاده از آزمون فوق را نشان می دهد.

1. Shapiro-Wilk
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جدول 6( بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

سطح معناداریآماره شاپیرو ویلکمتغیرها

0/980/14روابط اجتماعی

0/970/10تحصیل

0/980/32رابطه ی عاشقانه

0/960/1رابطه ی خانوادگی

0/970/09زندگی کاری

0/980/13اوقات فراغت

0/980/08رضایت از زندگی زناشویی

اجتماعی،  )روابط  متغیرها  نمره ی  برای  ویلک  شاپیرو  آزمون   ،6 جدول  به  توجه  با 

زندگی(  از  رضایت  و  فراغت  اوقات  شغل،  خانوادگی،  روابط  عاشقانه،  روابط  تحصیل، 

معنادار است )P<0/05(. بنابراین می توان گفت توزیع نمرات در این متغیرها نرمال و 

می توان از آزمون پارامتریک )ضریب همبستگی پیرسون( استفاده کرد. 

فرضیه ی اول: بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی زنان، رابطه 

وجود دارد.

زندگی  از  رضایت  با  زندگی  به  امید  نمره ی  بین  همبستگی  آماری  مشخصه های 

خانوادگی زنان در جدول 7 آورده شده است.   

جدول 7( نتایج تحلیل همبستگی بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی زنان

میزان معناداری ضریب همبستگیمتغیرها

0/360/005رابطه ی اجتماعی

0/410/002زندگی تحصیلی

0/430/000روابط عاشقانه

0/660/000روابط خانوادگی

0/350/000زندگی کاری

0/510/000اوقات فراغت

بر اساس نتایج جدول 7، می توان گفت بین مؤلفه های امید به زندگی )رابطه ی اجتماعی، 

اوقات  و  شغلی  زندگی  زوجین،  عالقه ی  و  عشق  خانوادگی،  روابط  تحصیلی،  زندگی 
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.)P<0/01( با رضایت از زندگی زناشویی زنان، رابطه ی معناداری وجود دارد )فراغت

فرضیه ی دوم: بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی در زنان 

شاغل، رابطه وجود دارد.

زندگی  از  رضایت  با  زندگی  به  امید  نمره ی  بین  همبستگی  آماری  مشخصه های 

خانوادگی زنان شاغل در جدول 8 آورده شده است. 

جدول8( نتایج تحلیل همبستگی بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت

 از زندگی زناشویی زنان شاغل )فرهنگی(

میزان معناداری ضریب همبستگیمتغیرها

0/360/005رابطه ی اجتماعی

0/400/002زندگی تحصیلی

0/570/000روابط عاشقانه

0/730/000روابط خانوادگی

0/460/000زندگی کاری

0/580/000اوقات فراغت

براساس نتایج جدول 8، می توان گفت بین مؤلفه های امید به زندگی )رابطه ی اجتماعی، 

با  فراغت(  اوقات  و  کاری  زندگی  خانوادگی،  روابط  عاشقانه،  روابط  تحصیلی،  زندگی 

.)P<0/01( رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل، رابطه ی معناداری وجود دارد

زنان  زناشویی  زندگی  از  رضایت  با  زندگی  به  امید  مؤلفه های  بین  فرضیه ی سوم: 

خانه دار، رابطه وجود دارد.

زندگی  از  رضایت  با  زندگی  به  امید  نمره ی  بین  همبستگی  آماری  مشخصه های 

خانوادگی زنان خانه دار در جدول 9 آورده شده است.
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جدول9( نتایج تحلیل همبستگی بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت

 از زندگی زناشویی زنان خانه دار

میزان معناداری ضریب همبستگیمتغیرها

0/390/002رابطه ی اجتماعی

0/480/000زندگی تحصیلی

0/250/03روابط عاشقانه

0/510/000روابط خانوادگی

0/310/01زندگی کاری

0/460/000اوقات فراغت

)رابطه ی  زندگی  به  امید  مؤلفه ی  پنج  بین  می توان گفت   ،9 نتایج جدول  اساس  بر 

اوقات  و  کاری  زندگی  خانوادگی،  روابط  عاشقانه،  روابط  تحصیلی،  زندگی  اجتماعی، 

فراغت( با رضایت از زندگی زناشویی زنان خانه دار، رابطه ی معناداری وجود دارد.

به منظور بررسی نقش پیش بینی کننده ی امید به زندگی در رضایت از زندگی زناشویی 

از مدل رگرسیون استفاده شد. برای استفاده از مدل رگرسیون، ابتدا باید پیش فرض های 

آن مورد آزمون قرار گیرد. از جمله شرایط استفاده از رگرسیون خطی می توان به عدم 

همبستگی بین خطاهای مدل، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته و عدم هم خطی بین 

متغیرهای مستقل اشاره کرد )رجبی وندچالی، عباس پورفرد و روحانی، 1396: 363(. 

برای  واتسون1  آزمون دوربین  بودن،  نرمال  بررسی  برای  ویلک  آزمون شاپیرو  بنابراین 

بررسی استقالل خطاها و شاخص اغماض2 و عامل تورم واریانس3، برای بررسی هم خطی 

متغیر  توزیع  می شود،  مشاهده   6 جدول  در  که  همان طور  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 

وابسته نرمال است. نتایج آزمون دوربین واتسون هم نشان دهنده ی استقالل خطاها بود. 

شاخص  های هم خطی )مقدار اغماض و شاخص تورم واریانس( نیز نشان دهنده ی این 

است که بین متغیرهای پیش بین، هم خطی وجود ندارد )جدول 10، 11 و 12(.

از زندگی  به زندگی، پیش بینی کننده ی رضایت  امید  مؤلفه های  فرضیه ی چهارم: 

1. Durbin-Watson
2. toleranceindicator
3. varianceinflationfactor
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زناشویی زنان است.

مشخصه های آماری رگرسیون بین نمره ی امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی 

زنان در جدول 10 آورده شده است.

جدول10( نتایج تحلیل رگرسیون پبش بینی رضایت از زندگی زناشویی زنان

 بر اساس مؤلفه های امید به زندگی

متغیرهای 
پیش بینی کننده

ضریب 
رگرسیون 

)B(

SET ضریب
استاندارد 

)بتا(

سطح 
معنی 
داری

VIFtolerance10F=/01

0/00=معناداری14/353/404/210/000مقدار ثابت

0      R=/68

0      R2=/47

0/43=ADJR2

 Durbin
1/wtson=92

0/0010/100/0060/0010/991/570/63روابط اجتماعی

0/010/100/130/010/891/870/53زندگی تحصیل

0/020/110/190/010/841/950/51روابط عاشقانه

0/490/104/830/500/0001/730/57زندگی خانوادگی

0/010/911/620/61-0/010/090/10-زندگی کاری

0/300/112/760/260/0071/640/60اوقات فراغات

نتایج جدول 10 نشان داد که رگرسیون معنادار است و این معناداری فقط در دومؤلفه ی 

.)P<0/01( روابط خانوادگی و اوقات فراغت است

فرضیه ی پنجم: امید به زندگی و مؤلفه های آن، پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی 

زناشویی زنان شاغل است.

مشخصه های آماری رگرسیون بین نمره ی امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی 

زنان شاغل در جدول 11 آورده شده است. 
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جدول11( نتایج تحلیل رگرسیون پبش بینی رضایت از زندگی زناشویی زنان

 شاغل فرهنگی بر اساس مؤلفه های امید به زندگی
     

متغیرهای 
پیش بینی 

کننده

ضریب 
رگرسیون 

)B(
SET

ضریب 
استاندارد 

)بتا(

سطح 
معنی 
داری

VIftolerance=10F/01

0/000= معناداری14/634/533/220/002مقدار ثابت

R=0/78

R2=0/61

ADJR2=0/56

 Durbin wtson=
2/09

0/140/251/750/56-1/14-1/160/14-روابط اجتماعی

0/080/521/980/50-0/64-0/090/14-زندگی تحصیل

0/200/151/320/170/192/170/45روابط عاشقانه

0/580/134/510/620/0002/040/48روابط خانوادگی

0/060/622/270/44-0/48-0/080/16-زندگی کاری

0/360/162/180/290/030/900/47اوقات فراغات

نتایج جدول 11 نشان داد که رگرسیون معنادار است و این معناداری تنها در مؤلفه ی 

.)P<0/05 ،P<0/01( روابط خانوادگی و اوقات فراغت است

از  رضایت  کننده ی  پیش بینی  آن،  مؤلفه های  و  زندگی  به  امید  ششم:  فرضیه ی 

زندگی زناشویی زنان خانه دار است.

مشخصه های آماری رگرسیون بین نمره ی امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی 

زنان خانه دار در جدول 12 آورده شده است. 
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جدول12( نتایج تحلیل رگرسیون پبش بینی رضایت از زندگی زناشویی زنان خانه دار

 بر اساس مؤلفه های امید به زندگی

متغیرهای 
پیش بینی کننده

ضریب 
رگرسیون 

)B(
SET

ضریب 
استاندارد 

)بتا(

سطح 
معنی 
داری

VIFtolerance =  F 10/01

0/00 =  معناداری11/435/472/090/04مقدار ثابت

=R      0/45

=R2      0/67

0/37 =ADJR2

 =Durbin wtson
2/03

0/180/141/260/160/211/380/72روابط اجتماعی

0/260/151/730/240/081/610/62زندگی تحصیل

0/240/112/150/310/131/710/58-روابط عاشقانه

0/330/151/060/130/031/630/61-روابط خانوادگی

0/210/291/260/79-1/53-0/120/11زندگی کاری

0/290/142/020/250/041/300/76اوقات فراغات

نتایج جدول 12 نشان داد که رگرسیون معنادار است و این معناداری تنها در متغیر 

روابط زندگی خانوادگی و اوقات فراغت است.

به منظور مقایسه ی میانگین نمره های امید به زندگی و رضایت از زندگی زناشویی زنان 

شاغل و خانه دار جهت تعیین این که آیا تفاوت بین میانگین ها در این دوگروه وجود دارد 

یا نه؟ از آزمون تی مستقل استفاده شد. مشخصه های آماری تی مستقل بین رضایت از 

زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار در جدول 13 آورده شده است.

جدول 13( نتایج آزمون "تی" برای مقایسه ی رضایت از زندگی زناشویی

 در زنان شاغل فرهنگی و خانه دار

درجه میانگیننوعمتغیر وابسته
آزادی

Tمعناداری

رضایت از زندگی 
زناشویی

40/781000/040/96شاغل
40/74خانه دار

با توجه به جدول 13، سطح معناداری بیشتر از 0/05 است. بنابراین می توان گفت بین 

میزان رضایت از زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معنادار آماری وجود ندارد 

.)P<0/05 ،T=0/04(
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مشخصه های آماری تی مستقل بین نمره ی امید به زندگی زنان شاغل و خانه دار در 

جدول 14 آورده شده است.

جدول14( نتایج آزمون تی برای مقایسه ی امید به زندگی در زنان شاغل و خانه دار

درجه میانگیننوعمتغیر وابسته
آزادی

معناداریتی

191/291003/050/003شاغلامید به زندگی
180/03خانه دار

با توجه به جدول 14، سطح معناداری کمتر از 0/01 است. بنابراین می توان گفت بین 

میزان امید به زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت معنادار آماری وجود دارد و 

.)P<0/01 ،T= 3/05( امید به زندگی در بین زنان شاغل اندکی بیشتر است

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش امید به زندگی در پیش بینی رضایت از زندگی 

زناشویی زنان انجام گرفت. نتایج فرضیه ی اول، دوم و سوم این پژوهش نشان داد بین 

امید به زندگی و رضایت از زندگی زناشویی زنان به طور کلی و رضایت از زندگی زناشویی 

زنان شاغل و خانه دار، رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد. این پژوهش با یافته های 

سپهریان آذر و دیگران )1395( همسو است. افراد با امید پایین، هنگام مواجه با مسائل 

غیر قابل حل، یک توالی از امید به خشم، از خشم به یأس و از یأس به بی احساسی را 

تجربه می کنند. در صورتی که امیدواری باال در زندگی باعث می شود افراد هنگام مواجه 

با مسائل مهم و بزرگ، توانایی اداره و تجزیه ی آن به مسائل کوچک و روشن را داشته 

افراد شده  امر باعث کاهش استرس و هیجانات در  باشند )یوسفی، 1395: 61( واین 

و با بهبود مشکالت و تأثیرات هیجانی همراه است و از طرفی، موجب افزایش رضایت 

زناشویی در افراد می شود )سپهریان آذر و دیگران، 1395: 43(.

با وجود همبستگی بین مؤلفه های امید به زندگی با رضایت از زندگی زناشویی زنان 

مؤلفه های  و  زندگی  به  امید  این که  بر  مبنی  پژوهش(  شش  و  پنج  چهار،  )فرضیه ی 

آن قادر به پیش بینی رضایت از زندگی زناشویی زنان به طور کلی و رضایت از زندگی 
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زناشویی زنان شاغل و خانه دار می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل رگرسیون 

نشان داد که 43% از کل واریانس رضایت زناشویی زنان و 56% از کل واریانس رضایت 

زناشویی زنان شاغل )فرهنگی( و 37% از کل واریانس رضایت زناشویی زنان خانه دار، 

به وسیله ی مؤلفه های امید پیش بینی می شود. از بین مؤلفه های امید، تنها دو مؤلفه ی 

زندگی خانوادگیو اوقات فراغت می تواند رضایت از زندگی زناشویی زنان را پیش بینی 

نماید. در ارتباط با رابطه ی بین رضایت از زندگی زناشویی زنان با اوقات فراغت، یافته های 

این پژوهش با پژوهش برنا )1395( همسو می باشد. وجود رابطه ی بین گذراندن اوقات 

فراغت با رضایت از زندگی زناشویی زنان می تواند به این دلیل باشد که گذراندن اوقات 

فراغت، باعث افزایش نشاط در افراد می شود و نشاط در افراد می تواند با اثرات مثبت 

متعددی از جمله نگرش مثبت به زندگی، برخورداری از سالمت روان، تعادل عاطفی، 

امیدواری به آینده، دوری از کینه و نفرت، انتخاب آگاهانه ی زندگی، افزایش موفقیت های 

زندگی و ... همراه باشد )تمیزی فر و عزیزی مهر، 1394: 210( که در نتیجه، می تواند 

افزایش رضایت از زندگی زناشویی را به دنبال داشته باشد. در تبیین ارتباط بین رابطه ی 

خانوادگی  رابطه ی  وجود  گفت،  می توان  هم  زناشویی  زندگی  از  رضایت  با  خانوادگی 

مناسب می تواند باعث ارضاء نیازهای عاطفی زنان شود و شادکامی و رضایت از زندگی را 

برای آنان به دنبال داشته باشد و همین شادکامی باعث ایجاد حالت مطبوع و دلپذیر در 

آنان شود و هم چنین باعث  شود رویدادهای زندگی را مثبت ارزیابی کنند و از طرفی، با 

انرژی مثبت با اعضای خانواده ی خود به تبادل بپردازند و رابطه ی خود را با همسر خود 

بهبود ببخشند، که این امر می تواند افزایش رضایت از زندگی زناشویی را هم به دنبال 

داشته باشد.

در مورد یافته های جانبی این تحقیق قابل ذکر است که بین امید به زندگی زناشویی 

زنان شاغل و خانه دار، تفاوت معناداری وجود دارد و امید به زندگی زنان شاغل، بیشتر 

عارفی  و  یاوریان  یافته های محمدی،  با  پژوهش،  این  یافته های  است.  زنان خانه دار  از 

)1390: 42( که در پژوهش شان نشان دادند تفاوت معنی داری بین امید به زندگی زنان 

شاغل و خانه دار وجود ندارد، ناهمسو است. ولی با پژوهش حسینی، کالنتری کوشه و 

میرزائی فندخت )1393( همسو است. در تبیین این نتایج می توان گفت افراد شاغل 
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نسبت به افراد بیکار، کمتر دچار بحران ها و خأل وجودی می شوند و این باعث امیدواری 

در زندگی فرد می شود )همانجا(. هم چنین می توان گفت که اشتغال، می تواند پیامدهای 

افزایش قدرت  بودن،  به نفس، احساس مفید  اعتماد  افزایش  از جمله  مثبت متعددی 

تصمیم گیری و افزایش امکانات رفاهی را برای زنان به دنبال داشته باشد که این عوامل 

می تواند منجر به افزایش امید در آنان شود.

از دیگر یافته های جانبی این پژوهش این بود که بین رضایت از زندگی زناشویی زنان 

شاغل و خانه دار، تفاوت معنی داری وجود ندارد. این نتایج با نتایج امیری مجد وزری مقدم 

)1389: 9(؛ کاردان حلوایی، قهرمان زاده کوچکی و سعید نیا )1394: 1897(؛ حافظ شعرباف 

و حسینیان، )1379: 83( همخوانی دارد، اما با نتایج طهماسبی و دیگران )1385: 20(؛ 

در  آنان  که  اشاره کرد  باید  ندارد.  ارجمندسیاهپوش )1393: 97( همخوانی  و  خضری 

پژوهش خود  نشان دادند زنان شاغل رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خود دارند و 

با یافته های فراست، نوابی نژاد و ثنائی ذاکر )1383: 104( که نشان دادند زنان خانه دار 

رضایت بیشتری از زندگی زناشویی خود دارند نیز همخوانی ندارد. همان طور که می دانیم 

در پژوهش های علوم انسانی، موضوع پژوهش آن انسان است و انسان هم هر چقدر منعطف 

باشد، ممکن است در زمان ارزیابی اش توسط دیگران، از خود مقاومت نشان داده و در 

تکمیل پرسشنامه به دلیل احساس خود فاش سازی برای دیگران، از ارائه ی اطالعات واقعی 

ممانعت بعمل آورد )امیری مجد و زری مقدم، 1389: 19(. بنابراین شاید بتوان یکی از 

دالیل عدم تأیید این فرضیه را در این امر دانست.

پیشنهاد

از آنجایی که پژوهش حاضر با روش کمی انجام شد، پیشنهاد می شود در پژوهش های 

آتی به روش کیفی توجه شود و داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری گردند.
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