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با امید به زندگی  و متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط با ازدواجزنان رضایت زناشویی  بررسی رابطه

   در فرهنگ ایرانی

 مریم اسداله تویسرکانی

 چکیده

ا توجه همچنین ب. زدواج به عنوان رویدادی زیستی، روانی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی نقش تاثیرگذاری بر سالمت روانی افراد در جامعه داردا

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی رضایت زناشویی و متغیرهای جمعیت  تأثیر امید به زندگی مادران بر روی سالمت روانی فرزندان،به 

 . سن، مدت ازدواج با امید به زندگی در فرهنگ ایرانی انجام شد تفاوت سنی با همسر، شناختی مرتبط با ازدواج نظیر سن ازدواج،

داده ها به کمک پرسشنامه . نفر از زنان متأهل ساکن تهران بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند ٠٨شامل نمونه پژوهش 

گردآوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون  مورد تحلیل های رضایت زناشویی انریچ و مقیاس امید به زندگی اشنایدر 

 .قرار گرفتند

  .در فرهنگ ایرانی از بین متغیرهای پیش بین تنها متغیر رضایت زناشویی است که می تواند امید به زندگی را تبیین کند ن داد کهنتایج نشا

به عبارت دیگر مناسبات سالم بین زوجین و کیفیت روابط  .در زنان ارتباط مثبت دارد کیفیت ازدواج در فرهنگ ایرانی با میزان امید به زندگی

 .نقشی تعیین کننده در شکل گیری امید به زندگی زنان دارندزناشویی 

 .، فرهنگ ایرانی، امید به زندگیمتغیرهای دموگرافیک  ، رضایت زناشویی: کلیدی واژگان
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Evaluation of the Association between Marital Satisfaction of Women and 

Demographic 

Maryam Asadollah Touysrkani 

Abstract 

As a biological, psychological, social and cultural event, marriage has an effective impact on mental 

health of society members. Moreover, given the effect of life expectancy of mothers on mental health of 

their neonates, the research was conducted to evaluate the association between marital satisfaction and 

demographic variables related to marriage, such as marriage age, age difference, age and duration of 

marriage, with life expectancy in Iranian culture.  

Sample population consisted of 80 married females living in Tehran, selected through convenience 

sampling. Data collection was carried out using two questionnaires of ENRICH marital satisfaction and 

adult trait hope scale by Snyder. Data analysis was performed using descriptive statistics and regression 

analysis methods.  

Among the evaluated variables, only the variable of marital satisfaction could explain life  

According to the results of this study, a positive association was observed between the quality of marriage 

in Iranian culture and life expectancy. In other words, healthy relationships between couples and marital 

quality play an effective role in the formation of women's life expectancy. 

Keywords: Marital Satisfaction, Demographic Variables, Life Expectancy, Iranian Culture 
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 مقدمه

مسیر رسیدن به اهداف مطلوب و یافتن را می توان به عنوان الگویی از تفکر تعریف کرد که در آن، یک شخص هم ظرفیت   میدا

جامعه ی موفق . استامید به زندگی از ویژگی های یک انسان سالم و هدفمند. یدن به این اهداف را داراستهم انگیزه ی رس

 مید ، بنابراین توجه به عوامل تأثیرگذار بر روی میزان امید به زندگی در افراد بسیار مهمترکیبی است از انسان های هدفمند و پر ا

آنجایی که خانواده اصلی ترین و ابتدایی ترین نهادی است که تأثیر به سزایی در وضعیت روانشناختی افراد دارد، در این از . است

 . زندگی در خانواده جستجو شود مقاله سعی می شود تا جایگاه عوامل تأثیرگذار بر امید به

پژوهش های کمی رابطه بین رضایت زناشویی و امید به زندگی را که مؤلفه مهمی در سالمت روان به شمار می رود بررسی کرده 

همسری که نگرشی عالقه مندانه و مثبت به زندگی دارد بیشتر احتمال دارد که دریافتند   چنانکه هوستون و همکارانش. اند

در پژوهشی دیگر مشخص شد کسانی که در برنامه امید درمانی شرکت (.  ٨٨ هوستون و همکاران، )زناشویی را حفظ کند رضایت

،  واووگان)ن رضایت زناشویی شان افزایش یافت کرده بودند نسبت به کسانی که در این برنامه شرکت نکرده بودند در طول زما

ازدواج و  دهند که افراد شاد بیشتر از همساالن غیر شادشان از عرضی نشان میداده های آزمایشی، مطالعات طولی و  (. ٨٨ 

،  لیوبومیراسکای،کینگ و دینر)و طوالنی بودن زندگی برخوردارند  روابط رضایت بخش، درآمد باال،عملکرد شغلی باال،سالمتی

یمانه عامل مهم در نگهداری آن رابطه توان گفت که داشتن هدف مشترک در یک رابطه ی صم در تبیین این نتایج می. (٨٨٢ 

رابطه پایدار نیست یا حداقل اینکه رضایت زناشویی  ،بنابراین بدون امید به اینکه این اهداف مشترک قابل دست یابی هستند. است 

 .کاهش می یابد

تعدادی از   .هندازسویی دیگر مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را در خصوص رابطه بین سن و امید به زندگی نشان می د

؛ اسبنسن، استرلیند،روئر و ٨٨٢  ٢بنزین و برگ)کنند ن تر امید کمتری را تجربه میپژوهشگران دریافتند که بزرگساالن مس

دریافتند که بین نمرات امید و سن افراد میانسال رابطه (  ٨٨ ) ٠در حالیکه فرارو و نیسیوز .( ٨٨  ؛ وستبورگ   ٨٨ ،  هالبرگ

آنچه در این رابطه قابل توجه می باشد این است که با افزایش سن با کاهش احتمال دستیابی به اهداف و  .د نداردمعناداری  وجو

همچنین هدف گزینی مجدد که از مؤلفه های امید می باشند روبرو هستیم که این امر به خاطر وجود محدودیت های جسمانی و 

 .د قابل تأمل استدهد اما تناقض موجو مالی در سنین باالتر رخ می

أثیر بر روی رضایت زناشویی تأثیر خود را روی امید به زندگی ، مدت ازدواج با تر تفاوت سنی با همسر، سن ازدواجعواملی نظی

پژوهش های مختلف نتایج متفاوت و متناقضی را در رابطه با معناداری رابطه ی بین اختالف سنی زوجین و  .کنند  اعمال می

مشخص شد که فاصله ی سنی زن و مرد با رضایت (  ٠  )چنانچه در پژوهش امان الهی فرد . نشان می دهند  رضامندی زناشویی

به این نتیجه رسید که بین زوج های سازگار و ناسازگار تفاوت سنی معنی داری (  ٠  )همچنین مولوی  .زناشویی رابطه ای ندارد

در . فاصله ی سنی زوجین با رضایت زناشویی رابطه  معناداری وجود ندارد بیننیز نشان داد (  ٠  )پژوهش جلیلی . وجود ندارد

 شباهت همسران در سن رضایت زناشویی را پیش بینی می ( ٠  طباطبایی، )دهند که  نشان میپژوهش های دیگری نیز مقابل 

با عنوان عوامل مؤثر بر رضامندی  در تحقیقی(  ٠  )نتایج بررسی کیوانلو (.  ٨٨ ،  شیوتا و لونسون،   ٠  طباطبایی، )کند 
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توان آنها را در چهار طبقه ی کلی طبقه  عامل بر رضامندی زناشویی مؤثر است که می ٨ دهد که بیش از  زناشویی نشان می

 : بندی کرد 

ودن ، سن هنگام ازدواج ،فاصله سنی ، سطح تحصیالت، طبقه اجتماعی ، مسائل مالی ، شاغل ب)ویژگی های جمعیت شناختی  - 

استرس های شغلی ، شاغل بودن هر دو زوج و تأثیر آن ، تقسیم کار، تفاوت نژادی ، ازدواج ها بین فرهنگی ، ازدواج مجدد ، زندگی 

 ...(مشترک پیش از ازدواج ، والد بودن یا نبودن ، تعداد فرزندان و 

، منبع کنترل ،  Bو   Aوت های شخصیتی تیپ عوامل شخصیتی مثل نوروز گرایی ، تفا)خصوصیات و عوامل زمینه ای فردی  - 

خلق و خو ، ترجیحات شخصی ، خودمختاری ، وابستگی ، عالئق جنسی ، سبک عاطفی هر یک از طرفین ، نگرش به زندگی ، 

 ...(اهداف شخصی و 

 فرایندهای بین فردی - 

 استرسورها و وقایع زندگی - 

مشکل توان به پیامدهای فاصله سنی زیاد بین زوجین  نظیر  سنی زوجین می بین رضایت زناشویی و تفاوتمنفی در تبیین رابطه 

، عدم ارضای عدم درک مطلوب یکدیگر، عدم تناسب در تواناییهای جسمی، انعطاف پذیری کمتر فرد بزرگتر، پیدا شدن سوءظن

 .رس و نا امنی اشاره کردغرایز، امر و نهی پیوسته ی فرد بزرگتر، کمرویی با همسر، دادن امتیازات بیش از حد و ت

 ) چنانچه شفیعیان ، ( ٨٨ ،  کویوما و همکاران) واج بر رضایت زناشویی تأثیر داردسن زمان ازددهند که  پژوهش ها نشان می

 برخوردار زناشویی باالتری رضایت از داشتند باالتری سن ازدواج هنگام در که افرادی که گرفت نتیجه خود پژوهش در (  ٠  

در پژوهشی نشان داد که زنانی که در سن زیر بیست سال ازدواج کرده اند رضایت زناشویی (  ٠  )و همچنین صداقت   .بودند

دلیل این امر را می توان به . سالگی ازدواج کرده اند بهترین رضایت زناشویی را دارند ٨ تا  ٨ کمتری دارند و زنانی که در سنین 

تر و کاهش شدت عشق های دوره نوجوانی که عمدتا مبتنی بر هوس های زودگذر تا عقل قدرت شناخت بیشتر خود در سنین باال

 . و درایت هستند نسبت داد

 فرزندان تعداد و مشترک، زندگی زمان مدت ازدواج، سن زوج، باورهای همخوانی متقابل، احترام که اند داده نشان اخیر تحقیقات

افراد مختلف تبیین های متفاوتی را درباره ی رابطه بین مدت زمان (. ٨٨٢ دی، فاتحی زاده و احم.) است مؤثر مندی رضایت در

مثال وال و همکارانش دریافتند یکی از دالیل اینکه افرادی که مدت طوالنی تری با هم  .ازدواج و رضایت زناشویی ارائه می دهند 

رفتارهای خاصی را به منظور جلوگیری از تعارضات زندگی کرده اند رضایت زناشویی باالتری دارند این است که در طول زمان 

دلیل اینکه  رضایت زناشویی افراد در آما تو و همکارانش بر این باورند که (.  ٨٨ ،  وال و همکاران)منفی پرورش می دهند 

پذیرفتن  سالهای اول زندگی کاهش می یابد این است که نیاز دارند تا با موقعیت جدید سازگار شوند موقعیتی که متضمن

به تدریج  که زوج ها  کمری و فرای معتقدند(.  ٨٨ ،  آماتو و همکاران)مسئولیت و مواجهه با واقعیت های زندگی مشترک است 

به طور کلی  . ( ٨٨ ،  ی و فرایرکم) با انتظارات یکدیگر سازگار می شوند در سال های بعدی به رضایت زناشویی دست می یابند

زایش سالهای ازدواج، میزان رضایت زناشویی افزایش می یابد چرا که در ابتدای ازدواج زوجین به توان گفت که با اف کلی می

اما در طی سال های بعد، زوجین به . تفاوتهای یکدیگر پی برده و این موضوع زمینه الزم را برای ابراز نارضایتی فراهم می آورد

با این حال  .شوند  لذا از زندگی راضی تر می. یکدیگر به تفاهم برسند رسند که در بسیاری از مسائل با تدریج به این نتیجه می

به این نتیجه رسیدند که بین مدت زمان ( ٨ ٨ )به نتیجه ای عکس نتایج باال رسید و میر فرهادی و همکاران (  ٠  )صداقت 

 .ازدواج و رضایت زناشویی رابطه ی معناداری وجود ندارد
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تأثیر امید به زندگی مادران بر روی سالمت روان همینطور  وجود دارد و پژوهش های ذکر شده در ی کهبا توجه به تناقض های

در  ای که مهمتر خأل تحقیقاتی همهو از دارد  در شکوفایی و پیشرفت آن  سالمت روان افراد یک جامعه ی کهفرزندان و اهمیت

سؤال اصلی ما در این تحقیق عبارت است از . وجود دارد رانزمینه بررسی  رابطه ی بین رضایت زناشویی و امید به زندگی در ای

 رابطه ی سن،مدت ازدواج، تفاوت سنی و رضایت زناشویی با امید به زندگی در زنان چگونه است؟: اینکه 
 

 روش 

  و روش نمونه گیری جامعه آماری
نمونه ای  ،اختیار نداشتن لیست افراد متأهلبه علت در . کلیه ی زنان متأهل ساکن تهران می باشند جامعه آماری پژوهش حاضر 

نفر از زنان متأهلی که در دسترس قرار داشتند انتخاب و پرسشنامه ها برای پاسخگویی در اختیار آنها قرار داده   ٠٨به تعداد 

الزم به ذکر است که  .است ٨ و انحراف استاندارد آن  ٢ میانگین سنی آنها . شتندسال قرا دا  ٢تا  ٨ این زنان در گروه سنی .شد

 .انجام شده است ٨   و   ٠  این تحقیق در فاصله بین سالهای 

 

 پژوهش ابزار

برای سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ، فرم کوتاه آن  :  مقیاس رضایتمندی زناشویی انریچ.  

مقیاس شامل پاسخ قراردادی،    سؤال و  ٢  با( ٠   ،   ٠  )این پرسشنامه توسط اولسون ، دراکمن و فورنیر . استفاده شد 

 طهای مربدط به اوقات فراغت ، روابرضایت زناشویی ، موضوع های شخصیتی ، ارتباط زناشویی ، حل تعارض ، نظارت مالی ، فعالیت

 ٢شده که روی مقیاس جنسی ، ازدواج  و فرزندان ، بستگان  و دوستان ، نقشهای مساوات طلبی و جهت گیری عقیدتی ساخته 

پایایی . تهیه شد     سؤالی این پرسشنامه توسط سلیمانیان در سال    فرم . نمره گذاری شده است ٢تا   درجه ای لیکرت از 

. بدست آمد  ٢/٨ نفری از طریق ضریب آلفا محاسبه شد، که ضریب اعتبار    در یک گروه (     )پرسشنامه توسط سلیمانیان 

فرم اصلی با توجه به زیاد بودن سؤالهای پرسشنامه موجب خستگی . سؤالی این پرسشنامه استفاده شد    ز فرم در این پژوهش ا

در پژوهشی تحت عنوان بررسی تفکر غیرمنطقی در نارضایتی (     )بنابراین سلیمانی نژاد. شد  بیش از اندازه آزمودنی ها می

نمره ی باال در این پرسشنامه نشانه ی رضایت . سؤال است   د که دارای زناشویی ، فرم کوتاهی از این پرسشنامه تهیه کر

پایایی پرسشنامه را با روش ضریب (  ٠  )اولسون و همکاران . زناشویی و نمره پایین نشانه ی نارضایتی از رابطه زناشویی است

را در فرم کوتاه از طریق محاسبه ی ضریب پایایی پرسشنامه (     )، عبادت پور (     )سلیمانیان . گزارش کردند ٢/٨ آلفا 

 (. ٠  حمیدی ، . ) گزارش کرده اند ٢/٨ آلفا 

ضرایب آلفای پرسشنامه ی انریچ در گزارش اولسون و همکاران برای هر دو مقیاس ، پاسخ قراردادی ، رضایت زناشویی ، موضوعات 

وقات فراغت ، روابط جنسی ، ازدواج و بچه ها ، بستگان و شخصیتی ، ارتباط زناشویی ، حل تعارض ، نظارت مالی ، فعالیتهای ا

، ٨/  ، ٢/٨  ٠/٨ ، ٨/  ، ٨/ ٠،  ٨/ : دوستان ، نقش های مربوط به برابری زن و مرد به ترتیب از این قرار است 

سؤالی    و در فرم  ٨/  سؤالی پرسش نامه در پژوهش میرخشتی  ٠ ضریب آلفای فرم کوتاه . ٨/  ، ٨/  ، ٨/  ،٠/٨ ،٨/  

 (.٠٢  به نقل از عیدی و خانجانی ،      ثنایی ، .)به دست آمد ٢/٨ سلیمانیان 

 .به دست آورد ٨/  نیز ضریب اعتبار پرسشنامه را از روش بازآزمایی به فاصله یک هفته (  ٠  )رسولی 

 سنین برای (٨٨٨ ،   پترسون و دراشنای از نقل به ،     )اشنایدر توسط امید سؤالی    مقیاس  : اشنایدر امید مقیاس . 

 پاسخ برای( دقیقه ٢تا   )کوتاهی مدت زمان و است انگیزش و گذرگاه مقیاس خرده دو شامل و شده طراحی باال به سال ٢ 

                                                           
1
 .Enrich 

2
. Snyder 

3
 . Snyder & Peterson. 
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 گرفته درنظر( کامال درست ) تا چهار (  کامال غلط) پیوستاری از یک  سؤال، هر به دادن پاسخ برای  .کند  می کفایت آن به دادن

مربوط به خرده مقیاس   ٠، ، ، سؤاالت  ..شوند و مربوط به حواس پرتی اند نمره گذاری نمی   ، ،٢، سؤاالت  . است شده

 .است  مقیاس خرده دو این جمع حاصل امید نمرة .مربوط به خرده مقیاس انگیزش می باشد   ،٨ ، ، گذرگاه  و سواالت 

 آموز دانش ٨    روی بر(   ٠   )گلزاری   توسط که پژوهشی در .گیرد  قرار    تا ٠  بین تواند می نمرات مجموع بنابراین

 آلفای ضریب و گرفت قرار مورد بررسی درونی همسانی روش با اشنایدر امید مقیاس پایایی ، شد انجام تهران استان در دختر

 باالیی همبستگی را می سنجند  مشابهی شناختی روان فرایندهای که یی مقیاسها با امید مقیاس .بدست آمد ٨/ ٠کرونباخ 

 .دارد همبستگی کارور و شییر شبینیوخ مقیاس با٨/٨ تا  ٢٨/٨میزان  به امید مقیاس ی ها نمره مثال، عنوان به .دارد

 نظر طبق عالوه، به(  . -٨/  و  -٨/ ٢)دارد   منفی همبستگی  بک افسردگی نمرات سیاهۀ با مقیاس این نمرات همچنین،

 (.٠٠  بیجاری و همکاران ،. ) است گرفته قرار تأیید مورد نیز محتوا روایی روش به مقیاس روایی این ، بالینی متخصصان

نفر از  ٨ آن را بر روی   ٠  به منظور بررسی مقدماتی روایی و پایایی این پرسشنامه ، زهره عالءالدینی و همکارانش در سال 

. است ٠/٨ نتایج حاکی از آن است که این پرسشنامه دارای همسانی درونی آلفای  .دانشجویان دانشگاه اصفهان اجرا نمودند 

) است مبین اعتبار همزمان آن( ٨/  )و خوش بینی ( ٨/  )همچنین وجود همبستگی معنادار بین این پرسشنامه با عاطفه مثبت 

بدست  االتر از آن برای فاکتورهای عامل و گذرگاهو ب ٨/٨ برای مقیاس کلی و ،  ٢/٨ -٨/٨ یا آلف.( ٠  عالءالدینی و همکاران ، 

 (. ٨٨ به نقل از اشنایدر      فلدمن و اشنایدر،)  ه استاعتباریابی همزمان و متمایز نیز مورد تأیید قرار گرفت و ه استآمد
 

 

 ها یافته

 حداکثر و حداقل معیار، انحراف ، میانگین به مربوط های یافته، اند شده ارائه   جدول در که تحقیق این توصیفی های یافته

رضایت  به مربوط آزمودنیها نمره میانگین باالترین که دهد می نشان نتایج.را در بردارند پژوهش متغیرهای در آزمودنیها نمره

 . تفاوت سنی است به مربوط میانگین کمترین زناشویی و

 
 داده های توصیفی مربوط به متغیرها -  شمارهجدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار

 ٨ /٨  سن  ⧵٢  

 سن ازدواج   /    / ٨

 مدت ازدواج   /   ٨ / ٠

 تفاوت سنی ٢/    /  

  / ٢  رضایت زناشویی    / ٢ 

 امید   /٢   /٠ 

   

 

و رضایت ( سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر،مدت ازدواج،سن)ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با ازدواج سهم برای بررسی

 سن)ازدواج با مرتبط شناختی جمعیت های ویژگینشان داد که نتایج . رگرسیون استفاده شدروش ناشویی با امید به زندگی از ز

 درصد  از واریانس امید به زندگی در زنان را تبیین می کنند ٠ زناشویی  رضایت و( ازدواج،سن همسر،مدت با سنی تفاوت ازدواج،

(٨/ ٨ p<.) کرد مالحظه(  ) و(  ) ی شماره جدول در توان می را رگرسیون تحلیل نتایج جزئیات. 
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 با سنی تفاوت ازدواج، سن)ازدواج با مرتبط شناختی جمعیت های به زندگی بر ویژگی تحلیل رگرسیون امید  -2جدول 

 زناشویی رضایت و( ازدواج،سن همسر،مدت

 

این موضوع نشان دهنده آن است که . ی استقابل مالحظه و معنی دار  Fنشان می دهد این تحلیل واجد   نتایج در جدول شماره 

( ازدواج،سن همسر،مدت با سنی تفاوت ازدواج، سن)ازدواج با مرتبط شناختی جمعیت های ویژگی -مجموعه ی متغیرهای پیش بین

نتایج قابل  افزون بر آن ارزیابی ضرایب تأثیر، تحلیل رگرسیون نیز. با امید به زندگی دارای رابطه ی خطی است - زناشویی رضایت و

درصد    با اطمینان  tبا توجه به آماره  (= ٨/  )  نتایج نشان می دهند که رضایت زناشویی (. جدول )تأملی را نشان می دهد 

ید به عبارت دیگر ، افزایش رضایت زناشویی باعث افزایش ام. می تواند تغییرات مربوط به امید به زندگی را در زنان پیش بینی کند

با این توصیف از میان مجموع متغیرها، تنها رضایت زناشویی است که بر اساس فرمول زیر می تواند امید . در زنان می شود به زندگی

 .به زندگی را پیش بینی کند

امید به زندگی =    /  +   ٨/  ( رضایت زناشویی)   

 

 
 
 
 

 

 

R2 R 
سطح 

 معناداری
F 

میانگین 

 مجذورات
df 

مجموع 

 مجذورات

 هاشاخص 

 منبع پراش

 متغیر

 مالک

 ٠/٨ 

 

 

  /٨ 

 
٨/ ٨   2   

 

 ٨2٢  

 2 ٠ 

٢ 

   

   

٨ / ٠  

  /    

٠٨/٢   

 رگرسیون

 باقیمانده

 (خطا)

 کل

 امید به زندگی

 
 

 همسر،مدت با سنی تفاوت ازدواج، سن)ازدواج با مرتبط شناختی جمعیت های ویژگی ضرایب تأثیر-3جدول 

 ید به زندگی زنانبر ام زناشویی رضایت و( ازدواج،سن

       

P-value t Beta SEM B متغیرهای مالک بین پیش متغیرهای 

٨٨٨/٨  

٨٨٨/٨  

٨ /  

 /  

- 

  /٨  

  /  

٨/ ٨     

  /   

٨/ ٨    

 مقدار ثابت

 رضایت زناشویی

 امید به زندگی
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 بحث و نتیجه گیری

تحقیق با یافته این یافته . ت زناشویی و امید به زندگی رابطه ی معناداری وجود داردنتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین رضای

نقش رضایت زناشویی در امید به زندگی هماهنگ است که در تبیین  مبنی بر(  ٨٨ )و واروگان (  ٨٨ )های هوستون و همکاران 

ر سر آنها توافق دارند یا به عبارتی دیگر رضایت زناشویی بو آن باید به این نکته اشاره کرد که وقتی زوجین اهداف مشترکی دارند 

امید به زندگی در در نتیجه امید و انگیزه برای دنبال کردن این اهداف یا به عبارتی  .این اهداف قابل دست یابی هستند ،وجود دارد

مهم تفکر امیدوارانه را افزایش می  ذکر کرده است روابط پایدار با یک دیگری(     )همانطور که اشنایدر .زوجین باال می رود

 .دهد

(  ٨٨ )با نتایج نیسوز این یافته.یافته ی دیگر این پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه ی معنی دار بین سن و امید به زندگی بود 

بین سن و  ( ٨٨ ؛ وستبورگ   ٨٨ ؛ اسبنسن، استرلیند،روئر و هالبرگ، ٨٨٢ بنزین و برگ )برخالف یافته های . هماهنگ است 

در تبیین آن باید گفت  از آنجایی که میانگین سنی نمونه مورد تحقیق پایین بود  .ه معناداری بدست نیامدطامید به زندگی راب

به عبارتی باالترین سن ها  بود شت سالهکه به پرسشنامه ها پاسخ داده بود پنجاه و هکسی مسن ترین یعنی سی و پنج سال و  

نمی توان انتظار داشت که در این سن امکانات دست یابی به اهداف وجود نداشته باشد یا به عبارتی  .الی بودمربوط به دوره میانس

از سویی دیگر این میانگین سنی مطابق با دوره ی  .دیگر نمونه مورد پژوهش شرایط هدف گزینی و انتخاب اهداف را دارا بود

در برابر رکود است که میانساالن درگیر امور مربوط به فرزندان خود هستند میانسالی بود که از نظر اریکسون دوره ی زایندگی 

 .بنابراین نمی توان انتظار داشت که امید به زندگی در این دوره کاهش چشمگیری داشته باشد

فاوت سنی با و اما یافته ی دیگر این تحقیق حاکی از عدم تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی مرتبط با ازدواج نظیر سن ازدواج ، ت

شیوتا و  ،( ٠  )طباطبایی پیشین تحقیقات این نتیجه با توجه به نتایج . همسر،مدت ازدواج بر امید به زندگی است 

 یفاتحی زاده و احمد،( ٠  )صداقت  ، (  ٠   ) شفیعیان،( ٨٨ )کویوما و همکاران،( ٠  )کیوانلو ،( ٨٨ )لونسون

غیرها با رضایت این مت ارتباطکه حاکی از ( ٨٨ )ی و فرای رکم،( ٨٨ )مکاران آماتو و ه،( ٨٨ )وال و همکاران ،(٨٨٢ )

البته می توان چنین فرض کرد که امید به زندگی حاصل تک تک این متغیرها به تنهایی نیست . زناشویی بودند، دور از انتظار بود

البته این یک فرضیه است که می تواند شروع یک  بلکه حاصل تعامل آنها یا در نظر گرفتن آنها باهم به صورت یک مجموعه است،

ازسویی دیگر ممکن است نتیجه ی به دست آمده ناشی از حجم نمونه باشد و اگر این پژوهش در یک نمونه .تحقیق دیگر باشد

 .بزرگتر اجرا شود رابطه ی معنی داری بدست آید

توجه به مواردی  با  در آستانه ازدواج قرار دارند توصیه می شود با توجه به تأثیر رضایت زناشویی در امید به زندگی به افرادی که

دست به انتخاب گذارند مثل تفاوت سنی با همسر،سن ازدواج و شباهت های فرهنگی و اجتماعی  که بر رضایت زناشویی اثر می

ول زندگی و به تبع آن تجربه امید بزنند و از مشاوره ها ی پیش از ازدواج برای یک انتخاب آگاهانه و تضمین رضایت زناشویی در ط

 .به زندگی که مؤلفه ی مهمی در سالمت روان است،استفاده کنند

با توجه به اینکه نمونه ی این تحقیق فقط زنان بوده اند به محققین توصیه میشود که این پژوهش را بر روی مردان نیز اجرا کنند و 

 .و در شهرهای دیگر به تکرار آن بپردازند یا با نمونه ای بزرگتر . عامل جنسیت را لحاظ کنند
 
 

 

 منابع
 خانوادگی با رضایت زناشویی در کارکنان اداره های دولتی -بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و عوامل فردی(.  ٠  . )امان الهی فرد، عباس

 .، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهوازشهر اهواز
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 بررسی اثربخشی گروه درمانی (. ٠٠  . )همایی شاندیز، فاطمه. آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا. قنبری هاشم آبادی، بهرام علی.  بیجاری، هانیه

، مجله ی مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسیمبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتال به سرطان پستان، 

 .شماره ی یکدوره ی دهم، 

  پایان نامه کارشناسی ، بررسی عوامل مؤثر برخوشبختی و رضایت زناشویی در بین مردان و زنان متأهل شهرستان ارومیه ،( ٠  )جلیلی، نازیال

 .ارشد، دانشگاه آزاد رودهن

 فصلنامه ی خانواده پژوهی. بیریبررسی رابطه ی سبک های دلبستگی با رضامندی زناشویی در دانشجویان متأهل د(.  ٠  . )حمیدی، فریده ،

 . سال سوم، شماره ی 

 ص ص ،  ی شماره ،٠ دور رفتار، و اندیشه مجله .شیراز شهر در آن بر تأثیرگذار عوامل تعیین و زناشویی رضامندی .(  ٠   )رامین ، شفیعیان 

:  ،٢ . 

   بودن ازدواج، تعداد فرزندان و تشابه اعتقادی با رضایت زناشویی بررسی رابطه ی بین سن ازدواج، فامیلی یا غیرفامیلی (. ٠  )صداقت، حسین
 .پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلم تهران. دبیران زن و مرد شهر تهران

 رشناسی ارشد، ، پایان نامه کابررسی طالق و عوامل اجنماعی مؤثر بر آن در شهرستان بیرجند(.  ٠  . )طباطبایی، جعفر و سمانه السادات

 .دانشگاه شهید بهشتی

 فصلنامه ی پژوهش در ، بررسی اثربخشی امید درمانی بر میزان امید و سالمت روانی، ( ٠  . )مولوی، حسین. کجباف، محمد. عالءالدینی، زهره
 .، دوره ی اول، شماره ی چهارمسالمت روانشناختی

 پژوهشی روانشناسی دانشگاه -فصلنامه علمییی در سبکهای مختلف دلبستگی، بررسی رضایت زناشو(. ٠٢  . )خانجانی، زینب. عیدی، رقیه
 .، سال اول، شماره ی دو و سهتبریز

 اردیبهشت چکیده مقاالت نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،عوامل مؤثر بر رضایتمندی زناشویی،( ٠  . )کیوانلو، عباس ،

  ٠  . 

 سال دوازدهم، شماره چهل  (.س)پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا -فصلنامه علمیایی عوامل خطر در ازدواج، شناس(.  ٠  . )مولوی، حسین

 .و دو، تابستان
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