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Abstract
The aim of this study was to determine 
the relationship between Islamic 
optimism and heresy with Islamic marital 
satisfaction and its prediction.The research 
method was descriptive-correlational. 
The statistical population of the present 
study was all married high level religious 
in Mahdieh town of Qom, from which 184 
people were selected by available sampling 
method as the sample size and Participants 
answered three questionnaires: Islamic 
optimism (Nouri, 1388) and Akhrat Negri 
(Ebrahimi,1390) and Islamic marital 
satisfaction (Jadiri, 1395). Data were 
analyzed by Pearson correlation test and 
regression test. Findings showed that the 
variables of marital satisfaction had a 
significant correlation with the variables 

چکیده
پژوهــش حاضــر با هــدف تعییــن میــزان رابطه 
خوش بینــی اســالمی و آخرت نگــری بــا رضایت 
زناشویی اسالمی و پیش بینی آن انجام گرفت. 
همبســتگی  نــوع  از  توصیفــی  پژوهــش  روش 
بــود. جامعه آماری پژوهــش حاضر کلیه  طالب 
متأهل سطوح عالی شهرک مهدیه قم بودند که 
از بین ایشــان، 184 نفر به روش نمونه گیری در 
دسترس به عنوان حجم نمونه، انتخاب شدند 
و شرکت کنندگان به سه پرسشنامه خوش بینی 
آخرت نگــری  و   (1388 (نــوری،  اســالمی 
زناشــویی  رضامنــدی  و   (1390 (ابراهیمــی، 
اســالمی (جدیری، 1395) پاسخ دادند. داده ها 
با آزمون همبســتگی پیرسون و آزمون رگرسیون 
گردیــد.  یافته هــا نشــان داد  تجزیــه و تحلیــل 
متغیرهــای  بــا  زناشــویی  رضایــت  متغیــر  کــه 
آخرت نگری و خوش بینی همبستگی معناداری 
دارد. همچنیــن نتایــج آزمون تحلیل رگرســیون 
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مقدمه
ایران،  جامعه  در  به خصوص  جامعه ای  هر  در  مهم  نهادهای  از  یکی  عنوان  به  خانواده، 
محسوب می شود. در صورتی که خانواده از عملکرد مناسبی برخوردار باشد، اعضای خانواده 
نیز از سالمت و بهزیستی مطلوبی برخوردار خواهند بود (روستیت، چایکس و چاوین1، 2007). 
استواری و استحکام خانواده به ازدواج و رابطه زناشویی پایدار و بنیادین بستگی دارد؛ یعنی، 
آنکه  بر  موفق عالوه  ازدواج  یك  وجود  یا عدم  و  زناشویی  رابطه  در  و سستی  تزلزل  هرگونه 
آرامش روانی زوج ها را مختل می کند، بقا و دوام خانواده را نیز در معرض خطر قرار می دهد 
کننده سالمت خانواده، رضایت  از عوامل تعیین  (نجاتی، 1383 و مظاهری، 1379). یکی 
کارکردهای بهنجار خانواده ایفا می کند  زناشویی2 می باشد. رضایت زناشویی نقش مهمی در 
خانواده  نظام  کارایی  و  استحکام  نشانگر  زناشویی،  رضایت   .(2015 همکاران،  و  (جیانگ3 
و  دارد  بستگی  زوجین  بالنده  و  سالم  ارتباطات  وجود  به  خانواده  سالمت  و  سعادت  است. 
چنانچه پایه خانواده از استحکام الزم برخوردار نباشد، پیامد منفی آن انواع مشکالت جسمی 

و روانی است (ستیر،4 ترجمه بیرشک، 1393).

1Rozette, Chick and Chavin.1
marital satisfaction 2

  Chang Jiang 3
 Satir . 4

of heresy and optimism. Also, the results 
of regression analysis test showed that 
heterogeneity and optimism variables can 
predict marital satisfaction in the sample. 
Of course, the degree of predictability 
of the hereafter is more than optimism. 
Which shows that heresy can significantly 
predict marital satisfaction in the sample, 
but optimism can not significantly predict 
marital satisfaction.
Keywords: Islamic optimism, heresy, 
Islamic marital satisfaction

و  آخرت نگــری  متغیر هــای  کــه  داد  نشــان 
خوش بینــی می تواننــد رضایــت زناشــویی را در 
نمونه مورد بررسی پیش بینی کنند. البته میزان 
بــه  نســبت  آخرت نگــری  پیش بینی کنندگــی 
خوش بینی بیشتر می باشــد، که نشان می دهد 
آخرت نگری به طور معناداری می تواند رضایت 
زناشــویی را در نمونــه مــورد بررســی پیش بینی 
کند؛ اما خوش بینی به طور معناداری نمی تواند 

رضایت زناشویی را پیش بینی کند.
کلیدواژه ها: خوش بینی اسالمی، آخرت نگری، 

رضایت زناشویی اسالمی.



65راباه گوش نینی اطبمی و رگر نخری با رضاا  نناویخ اطبمی                                                                                                                                                      / سال ششم، شماره اول، پیاپی 13، بهار و تابستان 1399

شده  تجربه  لذت  و  رضایت  خشنودی،  از  عینی  احساس  می توان  را  زناشویی  رضایت 
گیرند، دانست و در واقع  که تمام جوانب ازدواجشان را در نظر می  توسط زن و شوهر زمانی 
نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود 
دارند(الیس1، 1989). رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر مسلمان از با هم 
که هر دوی  بودن احساس طمأنینه و آرامش دارند و این وضعیت هنگامی به دست می آید 
گونه)  پارانویا یا  بدبین  توافق،  و  (روان آزرده خویی، همراهی  از لحاظ مسائل شخصیتی  آنها 
سالم، پخته و بهنجار بوده و دارای مهارت های مختلف مرتبط با زندگی زناشویی (مهارت 
ارتباطی کالمی و غیرکالمی، مهارت ارتباط جنسی، مهارت مدیریت امور مالی، مهارت مدیریت 
ارتباط فامیلی) بوده و دارای پایبندی مذهبی به ویژه در امور مرتبط با حیا و عفاف باشند 

(جدیری، 1395).  
مدیریت  شخصیتی،  مسائل  جمله  از  متعددی  عوامل  که  داده   اند  نشان  تحقیقات 
و  طلبی  مساوات  نقش های  فرزندپروری،  رابطه جنسی،  فراغت،  اوقات  فعالیت های  مالی، 
متقابل،  احترام  زناشویی،  تعارضات  حل  در  مؤثر  ارتباطی  شیوه  های  مذهبی،  جهت گیری 
همسان  زوجین،  سنی  فاصله  ازدواج،  سن  زوج،  باورهای  همخوانی  ازدواج،  از  قبل  روابط 
از  ترکیبی  و  خانواده  فرزندان  تعداد  مشترك،  زندگی  زمان  مدت  مذهبی،  و  قومی   همسری 
عوامل فوق در رضایت مندی زناشویی مؤثر است (کاستا و کار2، 1992 و محمودیان، 1385).
که دو عامل خوش بینی3  به نظر می رسد  زناشویی  در رضایت  بر علل مطرح شده  عالوه 
تأثیر  (آزادخانی،1392)  آخرت نگری  و   (1389 حیدری،  حموله،  مردانی،  و   ١٣٨٨ (نوری، 
که اولی ناظر به چگونگی تعامل زوجین نسبت به  خاصی در رضایت زناشویی داشته باشند 

هم و دومی مربوط به جهت دهی رفتارها و اعمال و تعامل های آنهاست.
از دیدگاه روان شناسی، خوش بینی انتظار کلی وقوع امور خوشایند و مطلوب فراوان و امور 
نا مطلوب کم در آینده است و به این باور مربوط می شود که آینده، پیامدهای مطلوبی خواهد 
گرفته شود  نظر  در  پیامدها  این  با  مواجهه  و  کنترل  برای  فرد  توانایی  اینکه  بدون  داشت، 
(لیونز، استورت، آرکیلود و کارتر4، 2009). خوش بینی از دیدگاه اسالم، توجه شناختی و عاطفی 

Ellis 1
  Casta & Mc Care,1992 2

optimism 3
Lyons, Stewart, Archblod & Carter 4
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مثبت نسبت به خدا، جهان، افراد، خود، افکار، رفتارها و رویدادهاست که فرد بر اساس آن، 
که با تالش خودش اوضاع بر وفق مراد پیش  رویدادها را تفسیر مثبت نموده، و انتظار دارد 

رفته و نتایج دلخواه به دست آید (نوری، 1387، ص33).
 نتایج پژوهش  شریفی  و  همکاران (1396)، نشان دهنده این است که خوش بینی بر مبنای 
نتایج  انتظار  و  دیگران  رفتار  از  تفسیرهای صحیح  ارائه  زندگی،  مثبت  جنبه های  به  توجه 
از تعادل و  انسان های خوش بین  پایه توجه و تفسیرهای مثبت مبتنی است.  بر  خوشایند، 
سالمت روانی برخوردار بوده و در مناسبات با دیگران، تمایل دارند که به افکار، عملکردها و 
رفتارهای آنان از دریچه مثبت بنگرند و تحقق این معنا در روابط خانوادگی، به ویژه روابط 

همسران از اهمیت بسیاری برخوردار است (پناهی، ١٣٨٨). 
داشتن نگاه مثبت نسبت به مسائل زندگی و تبیین های خوش بینانه از حوادث ناخوشایند، 
امور  انتظار دارد  با تالش و چاره جویی،  تأثیر می گذارد. فرد  با مشکالت  بر توانایی رویارویی 
کوشش او را مضاعف می کند. بنابراین، می توان  غالبًا مطابق نظر او پیش روند  و  همین امر 
که در زندگی پیش می آید، بر حاالت  گواری هایی  گفت: نگاه مثبت نسبت به مشکالت و نا
می گردد  زناشویی  رضایت  افزایش  موجب  و  می گذارد  تأثیر  زوجین  روابط  بهبود  و  عاطفی 

(صفورایی پاریزی، ١٣٨٨). 
رضایت  و  خوش بینی  بین  که  می دهد  نشان   (1394) همکاران  و  ایمانی  پژوهش  نتایج 
به  نسبت  درست  اسنادهای  با  خوش بین  زوجین  و  دارد  وجود  معناداری  رابطه  زناشویی 
افزایش رضایت زناشویی می شوند. شریفی و همکاران  همدیگر در تعامالت زناشویی باعث 
افرادی حمایت گر  که زوجین خوش بین،  نتیجه رسیده اند  این  به  (1396) در تحقیق خود 
را  همدیگر  مثبت  ویژگی های  می کنند،  برقرار  یکدیگر  با  مسالمت آمیزی  روابط  هستند، 
می بینند و خطاهای همدیگر را می بخشند و به دنبال برطرف کردن مشکالت یکدیگر و تالش 

در جهت شکوفا شدن استعدادهای هم می باشند.
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در ایجاد و افزایش رضایت زناشویی، آخرت نگری می باشد. از 
حیث نظری، آخرت نگری وضعیتی است که در آن فرد آخرت نگر زندگی را محدود در این دنیا 
نمی بیند، بین دنیا و آخرت، آخرت را اصل قرار می دهد و در فکر  و  عمل و عواطف، جهت گیری 

آخرتی داشته و دنیا را مقدمه آخرت می داند (ابراهیمی، 1390).
 باورهای آخرت نگرانه برگرفته شده از اصل ایمان به معاد و حیات پس از مرگ است. این 
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باورها نه تنها در حوزه بینش و شناخت تأثیر قاطع دارند، بلکه بر عملکرد و رفتارهای فردی و 
گروهی نیز فوق العاده مؤثرند (طوبایی، 1385). 

در این اندیشه، نگاه استقاللی به دنیا و جهت گیری رفتارها در این جهت، نمی توانند بشر 
که  بود  خواهد  دست یافتنی  انسان  سعادت  هنگامی  بلکه  برسانند،  مقصود  سرمنزل  به  را 
به  این دنیا در جهت رسیدن  او در  رفتارها و عواطف  و  اندیشه ها  و  افکار  جهت گیری تمام 
تکامل اخروی باشد (ابراهیمی، 1391). این نوع طرز فکر و جهت گیری در بین زوجین باعث 
به دنبال خواهد داشت؛  را  زناشویی  و رضایت  زناشویی شده  تعامالت  کیفی  و  کمی  ارتقای 
داشته  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطه  زناشویی  رضایتمندی  با  مذهبی  جهت گیری  بین  زیرا 
پیش بینی  نیز  را  زناشویی  رضایتمندی  میزان  می توان  فرد  مذهبی  اساس جهت گیری  بر  و 
کرد، هر چه افراد جهت گیری مذهبی بیشتری داشته باشندع رضایت آنها از زندگی زناشویی 
آزاد خانی  تحقیق  از  آمده  به دست  نتایج  (موقوفه ای، 1394). چنانچه  بود  بیشتر خواهد 
امیدواری  و  زناشویی  رضایتمندی  با  آخرت نگری  بین  معنادار  رابطه  وجود  مؤید   (1392)
آبادی(1396)، نقش مثبت مذهب  نایینی و شفیع  می باشد و همچنین یافته ها ی تحقیق 
را در افزایش رضایت زناشویی نشان می دهد و عدم رضایت برخی از زوجین را به علت عمل 
نکردن و عدم تعهد به آموزه های مذهبی بیان می کند. بنابراین تعهد مذهبی و عمل به این 
آموزه های مذهبی نقش عمده ای را در افزایش رضایت زناشویی زوجین ایفا می کند. تحلیل 
که بین پایبندی مذهبی و رضامندی  داده های تحقیق احمدی (1392) نشان داده است 
کننده در  زناشویی رابطه ای معنادار و مثبت وجود دارد و پایبندی مذهبی نقش پیش بینی 
یافته  افزایش  زناشویی  رضایت  میزان  مذهبی  پایبندی  افزایش  با  و  دارد  زناشویی  رضایت 
است. بنابراین باورهای آخرت نگرانه در دادن معنا و مفهوم به زندگی زوجین و نجات آنها از 
احساس پوچی، افزایش صبر بر مشکالت، ایجاد آرامش روحی، جهت دهی به رفتارها و انجام 

رفتارهای صحیح،  می تواند در رضایتمندی زناشویی آنان نقش مؤثری داشته باشد.
با توجه نکات گفته شده و با عنایت به خأل پژوهشی درباره آخرت نگری با رضایت زناشویی و 
رابطه توأمان دو متغیر خوش بینی و آخرت نگری با رضایت زناشویی، این سوال مطرح میشود 
که آیا بین خوش بینی اسالمی و آخرت نگری با رضایت زناشویی اسالمی رابطه معناداری وجود 
دارد؟ و سؤال اساسی تر اینکه سهم این دو متغیر از پیش بینی رضایت زناشویی چقدر است؟. 
بنابراین فرضیه های این پژوهش بدین صورت بررسی شدند: الف) آخرت نگری و خوش بینی 
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کنند، ب) بین خوش بینی و آخرت نگری با رضایت  می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی 
زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. 

روش پژوهش
کاربردی و از لحاظ روش و ماهیت، یک پژوهش همبستگی  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، 
از نوع توصیفی (غیر آزمایش)است که در آن خوش بینی و آخرت نگری متغیر های پیش بین 
و رضایت زناشویی نیز متغیر مالک در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش مورد نظر 
عبارت است از کلیه طالب مرد متأهل سطوح عالی (از پایه 5 تا 7 سال سابقه شرکت در درس 
که در سال 98 در شهرک مهدیه طالب قم سکونت دارند و بالغ بر 700 نفر می باشند  خارج) 
که از این میان 184 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اصلی مورد 
از  برای سنجش خوش بینی  که  گونه ای  به  است؛  پرسشنامه  نیز  پژوهش  این  در  استفاده 
پرسشنامه خوش بینی اسالمی نوری (1388) استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 60 سؤال و 
سه مؤلفه (توجه به جنبه های مثبت، تفسیر مشکالت و رویدادها، انتظار مثبت) 21 زیر مؤلفه 
و شصت گزاره می باشد. این پرسشنامه به شیوه لیکرت طراحی شده و برای هر گزارة آن، پنج 
با  پرسشنامه  این  روایی  و  اعتبار  است.  لحاظ شده  مخالفم،  کاماًل  تا  موافقم  کاماًل  از  گزینه 
توجه به اینکه باالتر از 80% به دست آمده است از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است 

(نوری،1388).
 (1390) ابراهیمی  آخرت نگری  پرسشنامه  از  آخرت نگری  سنجش  جهت  دیگر  سوی  از 
گردید. این پرسشنامه بر اساس آیات و روایات استخراج شده از منابع دین مقدس  استفاده 
اسالم ساخته شده است و از 5 خرده مقیاس تکلیف گریزی، آمادگی، آخرت محوری، تعالی و 
لذت جویی، تشکیل یافته است که از 44 سؤال و 5 درجه تشکیل شده است و از پاسخ مثبت 
کاماًل موافقم شروع می شود و به سمت پاسخ منفی کاماًل مخالفم پیش می رود. آلفای کرونباخ 
پرسشنامه برابر با 0.85 گزارش شده است که نشان دهنده همسانی درونی مورد قبول است. 
در برآورد اعتبار آن از طریق دو نیمه سازی، همبستگی بین نیمه اول با نیمه دوم 0.86 به 

دست آمد که مقادیر قابل قبولی است.
همچنین جهت سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه رضایت زناشویی اسالمی جدیری 
استفاده شد. پرسشنامه رضایت مندی زناشویی توسط جدیری (1395) تهیه و تنظیم شده 
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است و از نه مؤلفه، ارتباط جنسی، ارتباط کالمی و غیرکالمی منفی، ارتباط کالمی و غیرکالمی 
مثبت، رفت و آمد فامیلی، پایبندی مذهبی، مدیریت امور مالی، روان آزرده خویی، موافق و 
گویه تشکیل شده است. این آمون از 50 سؤال تشکیل شده است که  همراه و بدبین و پارانوا
گزینه پرسش ها  گزینه منظور شده اسـت.  برای هر یك از پرسش های این پرسش نامه، پنج 
نـدرت و هرگـز؛ بجـز پرسش های 9، 10،  26،  بـه  گـاهی،  اوقـات،  از: همیشه، اغلب  عبارتند 
گویه های پرسشنامه رضامندی زناشویی اسالمی  برابر  35، 39، 40. ضریب همسانی درونی 
با 0/87 می باشد. همچنین ضرایب اسپیرمن براون در صورت تساوی و عدم تساوی تعداد 
که  نشان می دهد  نتایج  این  گاتمن 0.815 می باشد.  دونیمه سازی  و ضریب  گویه ها 0.816 
پرسشنامه رضامندی زناشویی که بر اساس معیارهای اسالمی  ساخته شده است، اعتبار نسبتًا 

باالیی دارد.
همچنین در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها از روش آماری 
گام جهت تعیین قدرت  گام به  همبستگی جهت تعیین ضریب همبستگی و از روش رگرسیون 

پیش بینی هر یک از متغیرهای خوش بینی و آخرت نگری در رضایت زناشویی استفاده گردید.

اافته ها

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

انحراف از معیارمیانگینانحراف از معیارمیانگین

توجه به امکانات و 3.96710.44734رضایت زناشویی
3.45640.72745فرصت های موجود

توجه به استعداد و 4.12730.54153ارتباط جنسی
3.41650.73606توانایی های خود

ارتباط کالمی و 
توجه به موفقیت های 4.08920.60930غیرکالمی منفی

3.48050.71804خود در زندگی

ارتباط کالمی و 
توجه به خصلت های 3.52620.77347غیرکالمی مثبت

3.29510.68514مثبت دیگران

توجه به رفتار و اعمال 3.71540.65048رفت و آمد فامیلی
3.36630.68250مثبت دیگران
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انحراف از معیارمیانگینانحراف از معیارمیانگین

توجه به سخنان مثبت 4.76510.45043پایبندی مذهبی
3.38880.72245دیگران

توجه به افکار مثبت 3.88460.87419مدیریت امور مالی
3.46200.75654خود

3.52560.68179توجه به پیامدکارها3.78920.57299روان آزرده خویی

درس گرفتن از 4.18280.61016موافق و همراه
4.05780.66528سختی ها و گرفتاری ها

بدبین و 
گویه موقت دانستن 3.63320.46698پارانوا

3.37230.68740مشکالت

قابل حل دانستن 3.72460.41755آخرت نگری
3.81350.76355مشکالت

3.28830.55201تکلیف گریزی
موثر دانستن خود، 

خدا و دیگران در وقوع 
رویدادها

3.62530.57933

سپاس گزاری از خدا و 3.71380.51913آمادگی
4.03060.78493دیگران

عدم شکایت از 4.11690.48065آخرت محوری
2.81540.74074مشکالت

انتظار کمک از سوی 3.93230.55703تعالی
4.25870.76371خدا

انتظار وقوع 3.47990.68589لذت جویی
3.58690.75113رویدادهای ناخوشایند

انتظار کار درست از 3.54270.45697خوش بینی
3.02950.68095دیگران

توجه به ویژگی 
3.13920.66506اعتماد به دیگران4.07480.74071خدا

توجه به 
زیبایی های جهان 

و اسرار خلقت
3.20400.73400کمک به دیگران3.80450.75076

کثر متغیرها در یک طیف 5 گزینه ای لیکرت باالی  همانطور که مشاهده می کنید میانگین ا
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عدد 3 می باشد که این پدیده خبر از توافق نسبی آن متغیر در نمونه است. همچنین استیون 
در مطالعات خود در سال 2002 بیان کرد که تنها پاسخ های جمع آوری شده از نمونه ای اعتبار 
کثر انحراف معیار ها باالی  کندگی آنها برای هر متغیر باالی 0.5 باشد. خوشبختانه ا دارد که پرا
عدد 0.5 می باشد که این خبر از حذف آدم های بی تفاوت از مجموعه پاسخ دهندگان است.

 آلفای کرونباخ

کرونباخ جدول )2(- رلفای 

تعدادگویهآلفای کرونباخمتغیرها

0.93350رضایت زناشویی

0.82844آخرت نگری

0.93360خوش بینی

که بر اساس همبستگی سؤاالت یک متغیر سنجیده می شود باید مقدار آن  کرونباخ  آلفای 
باالی عدد 0.7 باشد. کلیه متغیرها دارای آلفای کرونباخ باالتر از 0.7 می باشد.

پژوهش حاضر بررسی دو فرضیه اصلی می باشد:
بین خوش بینی و آخرت نگری با رضایت زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. 11
خوش بینی و آخرت نگری می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی کنند. 21

جدول)3(- همبستخی متغیر رضاا  نناویخ، رگر نخری و گوش نینی

خوش بینیآخرت نگری

رضایت 
زناشویی

همبستگی 
**0.254**0.441پیرسون

Sig0.0000.000

و   (0.441) آخرت نگری  با  زناشویی  رضایت  می شود  مشاهده   3 جدول  در  که  همانطور 
خوش بینی (0.254) رابطه مثبت و معناداری دارند.

مدل رگرسیونی پژوهش از دو متغیر مالک آخرت نگری و خوش بینی و یک متغیر پیش بین 
رضایت زناشویی تشکیل شده است.
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نرمال بودن متغیرهای پژوهش که یکی از پیش فرض های اجرای مدل رگرسیونی می باشد 
با توجه به مقدار چولگی و کشیدگی تأیید گردید. عالوه بر نرمال بودن متغیرها، خطاهای آنها 
نیز باید نرمال باشند و با توجه به نمودار هیستوگرام  بیش از 65 درصد داده ها زیر خط منحنی 
می باشد. بنابراین خطاها نیز دارای توزیع نرمال می باشد. یکی دیگر از پیش فرض های مدل 
رگرسونی عدم هم خطی متغیرهای مستقل است که با شاخص های تلرانس و VIF سنجیده 
می شود. این شاخص ها به ترتیب هر کدام باید بیشتر از 0.1 و کوچک تر از 10 می باشند. با توجه 
به مقادیر آنها در جدول ضرایب رگرسیونی عدم هم خطی متغیرها تأیید می شود. همچنین 
مقدار آماره دوربین واتسن که یکی از پیش فرض های اجرای مدل رگرسیونی می باشد و تنها 
جدول   در  می دهد  تشخیص  را  رگرسیونی  مدل  خطاهای  هم خطی  عدم  که  است  آزمونی 

نشان داده شده است که دارای مقدار 1.819می باشد که عدم هم خطی را تأیید می کند.
جدول )4(- تحلیل واراانس

درجه مجموع مربعاتمدل
آزادی

میانگین 
.FSigمربعات

5.89622.94817.3670.000bرگرسیون

30.7241810.170باقی مانده

36.620183کل

مدل  برازش  و  کیفیت  که  است  شاخصی  تنها  فیشر  یا   F شاخص   ،(4) جدول  اساس  بر 
رگرسیونی را می سنجد. از آنجا که مقدار sig کمتر از 0.05 می باشد، در سطح اطمینان 99درصد 

شاخص فیشر معنادار و مدل رگرسیونی دارای برازش مناسبی می باشد.
جدول )5(- نتایج تحلیل واریانس

RR2مدل
خطای 
باقی 
مانده

آماره 
دوربین 
واتسن

0.4420.1950.412011.819

در قالب مدل رگرسیونی چندگانه پیش از آنکه تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته سنجیده 
در  که  همانطور  می شود.  سنجیده  یکجا  صورت  به  مستقل  متغیرهای  رابطه  ابتدا  شود، 
جدول 4 مشاهده می شود، رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته 0.442 است. همچنین 
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متغیرهای مستقل روی هم رفته 0/19 درصد از متغیر وابسته را پیش بینی می کند.
جدول)6(- ضرایب مدل رگرسیونی

مدل
ضرایب ضرایب غیراستاندارد

.TSigاستاندارد

هم خطی 
متغیرهای مستقل

VIFتلورانسبتاخطاضرایب

عرض از 
1.1480.3385.8750.000مبدا

0.4490.0970.4204.5610.0000.8011.248آخرت نگری

41.00.0740.0421.3080.5900.8011.248خوش بینی

مقدار بتا شدت تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نشان می دهد. با توجه به مقدار 
را تبیین می کند و با توجه به  از متغیر رضایت زناشویی  بتا متغیر آخرت نگری 0.420 درصد 
کمتر از مقدار 0.05 است معنادار می باشد و متغیر آخرت نگری بر روی رضایت  که    sig مقدار

زناشویی تأثیر معناداری دارد و فرضیه تأیید می گردد.
که در واقع 4 درصد  متغیر خوش بینی با رضایت زناشویی با توجه به مقدار بتای 0.042 
است    0.05 از  بیشتر  که   sig مقدار  به  توجه  با  می کند،  تبیین  را  زناشویی  رضایت  متغیر  از 
زناشویی  رضایت  متغیر خوش بینی  اساس  بر  نمی توان  یعنی  نمی باشد.  معنادار  تأثیر  این 

را پیش بینی نمود.

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه خوش بینی اسالمی و آخرت نگری با رضایت زناشویی 
که بین این سه متغیر رابطه معناداری  اسالمی است. فرضیه های پژوهش حاضر این است 
این  کنند.  را پیش بینی  زناشویی  رضایت  می توانند  آخرت نگری  و  و خوش بینی  دارد  وجود 
پژهش در جامعه طالب معیل سطوح عالی شهرک مهدیه انجام گرفت و بر همین اساس به 
جمع آوری اطالعات میدانی از نمونه ای در دسترس به تعداد 184 نفر از طالب متأهل این 

مجموعه پرداخته است. 
در رابطه با فرضیه اول تحقیق، با توجه به یافته های آماری فرضیه مورد نظر تأیید گردید؛ 
زناشویی  رضایت  با  آخرت نگری  و  خوش بینی  بین  رابطه  وجود  از  حکایت  یافته ها  یعنی 
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می کند. نتیجه به دست آمده فوق، با نتایج تحقیقات دیگر همخوانی دارد. چنانچه نتایج 
با  آخرت نگری  بین  معنادار  رابطه  وجود  مؤید   (1392) خانی  آزاد  تحقیق  از  آمده  به دست 
شفیع  و  نایینی  تحقیق  همچنین یافته ها ی  و  می باشد  امیدواری  و  زناشویی  رضایتمندی 
آبادی(1396)، نقش مثبت مذهب را در افزایش رضایت زناشویی نشان می دهد. همچنین 
باالتر  مذهبی  جهت گیری  می کند  بیان  که  می باشد   (1389) محمدیان  پژوهش  با  موافق 

پیش بینی کننده مناسبات سالم و رضایتمندی زناشویی بیشتر در  میان   زوجین می باشد.
یا   R2 ازطریق شاخص  داده ها  تحلیل  از  حاصل  نتیجه  به  توجه  با  دوم  فرضیه  درمورد 
که نشان می دهد متغیرهای مستقل روی هم رفته چه میزان  یا ضریب تعیین   R Square
متغیرهای  که  آمد  دست  به  می کند،  پیش بینی  را  زناشویی  رضایت  وابسته  متغیر  رفتار  از 
بنابراین فرضیه  را پیش بینی می کنند.  وابسته  از متغیر  0.19 درصد  رفته  مستقل روی هم 
هدف  با  پژوهشی  در   ،(1395) فرجی  یافته های  با  نتیجه  این  می گردد.  تأیید  نظر  مورد 
رضایت  با  خوش بینی  رابطه،  خودکارآمدی  زناشویی،  انتظارات  سطح  بین  رابطه  بررسی 
زناشویی در زنان متأهل شهرستان داراب، همخوانی دارد که نشان داد بین سطح انتظارات 
زناشویی، خودکارآمدی رابطه، خوش بینی با رضایت زناشویی زنان متأهل شهرستان داراب 
همبستگی معنادار وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای پیش بین حدود 26 

درصد متغیر مالک را تبیین می کند.
گرفت  نتیجه  آخرت نگری می توان چنین  به مؤلفه های  توجه  با  نتیجه فوق  در  تحلیل 
در  مهم  عاملی  عنوان  به  می تواند  زوجین،  زندگی  و  دیدگاه  در  آخرت  یافتن  اولویت  که:  
سازگاری زناشویی محسوب گردد و در این موقعیت مشکالت زندگی مشترک به عنوان یکی 
کم اهمیت جلوه می کند و در نهایت سطح رضایتمندی    از مظاهر زندگی مادی در نزد فرد 

آنها افزایش می یابد.
نتایج  چنانچه  دارد  همخوانی  دیگر  تحقیقات  نتایج  با  نتیجه  این  و  کند  پیش بینی 
با  آخرت نگری  بین  معنادار  رابطه  وجود  مؤید   (1392) خانی  آزاد  تحقیق  از  آمده  به دست 
میزان  به  می تواند  آخرت نگری  که  داد  نشان  و  می باشد  امیدواری  و  زناشویی  رضایتمندی 
قابل توجهی رضایتمندی زناشویی را پیش بینی کند. در تبیین این نتیجه می توان گفت که 
که وقتی  هرچقدر آخرت نگری در زوجین زیاد باشد رضایت زناشویی هم بیشتر می شود؛ چرا 
که در زندگی زناشویی و در تعامل با همسر آخرت را در  فرد آخرت نگر می شود، انتظار می رود 
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نظر گرفته و گزینشی رفتار کند. از رفتارها و گفتار هایی که موجب اذیت و نارضایتی همسرش 
کاستی های او را به خاطر خدا  کند و کم و  می باشد و موجب عقاب اخروی می شود، اجتناب 
کنار بیاید. بنابراین همه این  و سعادت اخروی با رضایت خاطر بپذیرد و با مشکالت زندگی 

موارد زمینه افزایش رضایت زناشویی زوجین را فراهم می کند.
را  زناشویی  رضایت  متغیر  از  4 درصد (جدول 4-17)  توانست  تنها  متغیر خوش بینی  اما 
بر  نمی توان  یعنی  می باشد؛  آن ضعیف  کنندگی  پیش بینی  میزان  بنابراین  کند؛  پیش بینی 
این  نمود.  پیش بینی  توجهی  قابل  میزان  به  را  زناشویی  رضایت  خوش بینی  متغیر  اساس 
در  ایشان  دارد.  همخوانی   (1397) دانش  فهیم  تحقیق  از  آمده  به دست  نتیجه  با  نتیجه 
پایان نامه ارشد خود با عنوان »پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس بخشش، خوش بینی و 
شفقت به خود« به این نتیجه رسید که دو متغیر شفقت به خود و بخشش می توانند به میزان 
کنند؛ اما نتوانست رضایت زناشویی را به میزان  قابل توجهی رضایت زناشویی را پیش بینی 
که در آنها میزان  کند؛ ولی نتیجه فوق با نتایج برخی از تحقیقات  قابل توجهی پیش بینی 
پیش بینی کنندگی بین متغیر خوش بینی و رضایت زناشویی به میزان قابل توجهی به دست 
آمده، همخوانی ندارد چنانچه یافته های فرجی (1395)، در پژوهشی با هدف بررسی رابطه 
بین سطح انتظارات زناشویی، خودکارآمدی رابطه، خوش  بینی با رضایت زناشویی در زنان 
رابطه،  زناشویی، خودکارآمدی  انتظارات  که بین سطح  متأهل شهرستان داراب، نشان داد 
خوش بینی با رضایت زناشویی زنان متأهل شهرستان داراب همبستگی معنادار وجود دارد. 
تبیین  را  مالک  متغیر  درصد   26 حدود  پیش بین  متغیرهای  داد  نشان  رگرسیون  تحلیل 
می کند. همچنین اقدسی و همکاران (1393) در تحقیق خود  با عنوان »رابطه خوش بینی 
و بخشش با رضایت زناشویی در زوجین« به این نتیجه رسیده اند که خوش بینی و بخشش 
در  کنند.  پیش بینی  توجهی  قابل  میزان  به  زوجین  در  را  زناشویی  رضایت  تغییرات  قادرند 
تفسیر اینکه خوش بینی نتوانست به میزان قابل توجهی رضایت زناشویی را پیش بینی کند، 
هر چند به نظر می رسد عوامل خارجی دیگری در به دست آمدن این نتیجه دخالت داشته 
رابطه  زناشویی  بیشتر مؤلفه های رضایت  با  اینکه متغیر خوش بینی  به  با توجه  ولی  باشد؛ 
که صرف خوش بینی نمی تواند رضایت زناشویی  گفت  معناداری ندارد (جدول21) می توان 
کند. به عنوان نمونه مدیریت امور مالی و رابطه جنسی مطلوب و پایبندی های  را تضمین 
مذهبی تنها به وسیله خوش بینی قابل دستیابی نیست. در رفت و آمد های فامیلی و ارتباط 
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که خوش بینی نمی تواند باعث تأثیر نگذاشتن این مسائل  های کالمی مسائلی پیش می آید 
در رضایت زناشویی شود. 

که خوش بینی و آخرت نگری می توانند به میزان قابل  اولین فرضیه این پژوهش این بود 
که با  کنند. نتیجه حاصل از تحلیل داده ها نشان داد  توجهی رضایت زناشویی را پیش بینی 
توجه به مقدار بتا متغیر آخرت نگری 0.420 درصد از متغیر رضایت زناشویی را تبیین می کند و 
با توجه به مقدارsig  که کمتر از مقدار 0.05 است معنادار می باشد و متغیر آخرت نگری بر روی 
کند و این نتیجه با نتایج  رضایت زناشویی تأثیر معناداری دارد و می تواند آن را پیش بینی 
تحقیقات دیگر همخوانی دارد؛ چنانچه نتایج به دست آمده از تحقیق آزاد خانی (1392) 
و  امیدواری می باشد  و  زناشویی  رضایتمندی  با  آخرت نگری  بین  معنادار  رابطه  مؤید وجود 
نشان داد که آخرت نگری می تواند به میزان قابل توجهی رضایتمندی زناشویی را پیش بینی 
که در واقع 4  کند؛ ولی متغیر خوش بینی با رضایت زناشویی با توجه به مقدار بتای 0.042 
درصد از متغیر رضایت زناشویی را تبیین می کند با توجه به مقدار sig که بیشتر از 0.05 است  
زناشویی  رضایت  خوش بینی  متغیر  اساس  بر  نمی توان  یعنی  نمی باشد،  معنادار  تأثیر  این 
 (1397) دانش  فهیم  تحقیق  از  آمده  دست  به  نتیجه  با  نتیجه  این  نمود.  پیش بینی  را 
بر  زناشویی  رضایت  »پیش بینی  عنوان  با  خود  ارشد  پایان نامه  در  ایشان  دارد.  همخوانی 
که دو متغیر شفقت به  اساس بخشش، خوش بینی و شفقت به خود« به این نتیجه رسیده 
خود و بخشش می توانند به میزان قابل توجهی رضایت زناشویی را پیش بینی کنند؛ اما بین 
رضایت  نتوانست  و خوش بینی  ندارد  وجود  معنی دار  رابطه  زناشویی  رضایت  و  خوش بینی 
آنها  که در  از تحقیقات  نتایج بسیاری  با  کند. نتیجه پژوهش حاضر  را پیش بینی  زناشویی 
کنندگی بین متغیر خوش بینی و رضایت زناشویی به دست آمده،  وجود رابطه و پیش بینی 

همخوانی ندارد و در علت آن احتماالت متعددی به نظر می رسد که به آن اشاره می کنیم:
الف( متفاو نودن پرطشنامه ها: در همه تحقیقات انجام شده که مؤید وجود رابطه و 
پیش بینی کنندگی بین متغیر خوش بینی و رضایت زناشویی است، پرسشنامه هایی استفاده 
شده است که با پرسشنامه پژوهش حاضر متفاوت می باشد. در پژوهش حاضر برای اولین بار 
از پرسشنامه خوش بینی اسالمی نوری و رضایت زناشویی اسالمی جدیری استفاده شده است 
که با پرسشنامه های غیر اسالمی استفاده شده در تحقیقات دیگر متفاوت است؛ از این رو به 
نظر می رسد این تفاوت در ابزارهای پژوهشی موجب شده است نتیجه متفاوت به دست آید.
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ب( تفاو جامعه رماری: جامعه آماری در پژوهش حاضر بر خالف تحقیقات دیگر، برای 
اولین بار طالب متأهل سطوح عالی هستند که با توجه به متفاوت بودن این جامعه از جهات 

مختلف با جامعه آماری غیر طلبه، موجب به دست آمدن نتیجه متفاوت شده است.
و  حساسیت  به  توجه  با  پرطشنامه ها:  به  دادن  جواب  در  اهتمام  و  دق   عدم  ج( 
کم بر جامعه مورد نظر استقبال خوبی در پذیرش پرسشنامه و تکمیل کردن  احتیاط و جو حا
که مربوط به  آنها از سوی نمونه آماری حاصل نشد. و وجود پرسش نامه رضایت زناشویی 
حریم خصوصی زوجین می باشد، باعث مضاعف شدن حساسیت و عدم استقبال می شد. از 
که نمونه مورد نظر در جواب دهی به پرسشنامه ها دقت الزم و  این رو احتمال داده می شود 

کافی را نداشته اند.
بر اساس زیر مقیاس تکلیف گریزی، همسران آخرت نگر، نسبت به خدا و خود و همسر و 
کرده و وظایف خود را درست انجام می دهند و چون  زندگیشان احساس تکلیف و مسئولیت 
که در قیامت باید جواب گوی اعمال خود باشند؛ لذا در تعامالت خود مخصوصا با  می دانند 
همسر رضایت الهی و پاداش اخروی را در نظر می گیرند. از این رو در تعامل با همسر روش 
بین  در  زناشویی  رضایت  می شود  موجب  امر  این  که  می کنند  انتخاب  را  و صحیح  درست 

زوجین آخرت نگر افزایش یابد.
با توجه به زیر مقیاس آمادگی زوجین آخرت نگر تمامی اعمال خود را دارای اثر اخروی که 
همان ثواب و عقاب هست، می دانند. آنها بر این باور هستند که هر کس بعد از مرگ نتیجه 
اعمال خود را می بیند و زندگی سعادتمند اخروی آنها در سایه اعمال و رفتارهای نیک آنها در 
دنیاست؛ لذا در تعامل با همدیگر به نوع رفتار و گفتار دقت کرده و آنهایی را به کار می گیرند 
گزینش تعامل بین همسران  این دقت در  و  آنها باشد  که دارای ثواب بوده و ذخیره آخرت 

باعث افزایش رضایتمندی آنها می شود. 
یافته  اولویت  دیدگاه  منعکس کننده  که  آخرت محوری  مقیاس  زیر  مطابق  همچنین 
محوریت  با  زوجین  کوشش های  و  رفتارها  رویدادها،  تمام  است،  همسران  در  آخرت گرایانه 
برای  هستند  آخرت نگر  که  همسرانی  تعالی،  مقیاس  زیر  مطابق  می یابد.  سازمان  آخرت 
اینکه به مقامات عالی انسانی برسند تمامی اعمالشان را برای رضایت خداوند متعال انجام 
نامالیمات  تحمل  و  تاب آوری  در  هم  و  دارند  توجه  گفتار  و  رفتار  گزینش  در  هم  می دهند. 
می دهند.  قرار  نظر  مد  را  کمال  به  رسیدن  و  خدا  رضایت  با همسر  مشکالت  و  ها  کاستی  و 
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کراه و اجبار  از روی ا گر مشکالت زندگی را تحمل می کند،  کاری برای همسر می کنند یا ا گر  ا
کسب رضایت الهی، استقبال  نمی باشد بلکه از آنها برای رسیدن به مقامات عالی انسانی و 

می کند که این امر رضایتمندی زناشویی را در چنین خانواده ای افزایش می دهد.
را می سنجد، زوجین  که به طور معکوس آخرت نگری  زیر مقیاس لذت جویی  بر اساس   
که تمام همتشان صرف چنین  دنبال لذت های زود گذر و دنیوی نیستند و این طور نیست 
ترجیح  دنیوی  اندک  لذت های  بر  را  بهشت  و  اخروی  لذت های  آنها  که  چرا  شود؛  هدف 
این  به  آخرت  در  بتوانند  که  کنند  عمل  دنیا  در  طوری  که  است  این  تالششان  و  می دهند 
کنند. بنابراین به زندگی خود اهمیت قائل شده و آن را صرف لذت های  لذت ها دست پیدا 
آنها مالک نباشد فقط به دنبال  گر آخرت برتی  ا بیهوده و پست و حقیر نمی کنند. همسران 
کنار هم بودن، نیافتند  لذت های دنیوی و فوری و ظاهری می باشند و وقتی این لذت را در 
فاصله  از همدیگر  و  دلسرد شده  از همدیگر  زود  مواجه شدند،  با مشکالتی  زندگی  در  گر  ا یا 
کردند صبر  گر در دنیا حتی به مشکالتی برخورد  که در زوجین آخرت نگر ا می گیرند در حالی 
زندگی  رو مشکالت  این  از  اخروی می دانند.  زندگی سعادتمند  برای  مقدمه ای  آنرا  و تحمل 
مشترک به عنوان یکی   از مظاهر زندگی مادی در نزد فرد کم اهمیت جلوه می کند و در نهایت 

سطح رضایتمندی آنها افزایش می یابد.
خوش بینی  مؤلفه های  اساس  بر  زناشویی  رضایت  با  خوش بینی  بین  رابطه  تفسیر  در 
امکانات،  به  خوش بین  زوجین  مثبت،  توجه  مؤلفه  اساس  بر  که:  گفت  چنین  می توان 
به عنوان عالی ترین  به خدا  و  زیبایی ها  توانمندی ها، خوبی ها، عشق، محبت،  فرصت ها، 
منبع زیبایی ها و خوبی ها توجه دارند و در مورد همسرشان هم بیشتر به جنبه های مثبت و 
داشته ها و خوبی ها و حسن ها توجه دارند. بنابراین از رضایت زناشویی باالتری برخوردارند. بر 
خالف زوجین بدبین که بیشتر به جنبه های منفی، شکست ها، فقدان ها، کمبودها و کجی ها 
کاستی ها و نقص ها و  توجه دارند؛ لذا در روابط زناشویی غالبًا به جنبه های منفی همسر و 

عیب ها توجه داشته و از رضایت زناشویی پایین تری برخوردار هستند. 
به  را  گوار  نا امور  دارند  تمایل  زوجین  مثبت،  و  تبیین خوش بینانه  مؤلفه  همچنین طبق 
و  منفی«  و  مثبت  رویدادهای  بودن  »موقت  و  سختی ها«  دانستن  درس  و  »آزمایش  جنبه 
کارها به خدا، خود و دیگران« نسبت دهند (نوری، 1388). نگاه مثبت نسبت به  »انتساب 
گواری هایی که در زندگی زناشویی پیش می آید، بر حاالت عاطفی و بهبود روابط  مشکالت و نا
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زوجین تأثیر می گذارد و موجب افزایش رضایت زناشویی می گردد (صفورایی پاریزی، ١٣٨٨). 
کاستی ها و عیب ها و مشکالت را  همسران خوش بین طبق آموزه های دین اسالم برخی از 
کید دارند و همیشه مصلحت و  از روی مصلحت الهی دانسته و به جنبه آزمایشی بودن آن تأ
رضایت خداوند را مالک قرار می دهند؛ لذا در همه مسائل و رخدادهای زندگی زناشویی صبر 

کرده و بر خداوند توکل می کنند و با رضایت بیشتر با همسر تعامل می کنند.
با توجه به مؤلفه انتظار مثب ، خوش بینی زمانی به افزایش رضایت زناشویی کمک می کند 
رویدادهای  امیدوار باشند و نسبت به وقوع  و  آینده خود خوش بین  که همسران نسبت به 
آینده و برنامه های زندگی خودشان نظر و انتظار مثبت داشته باشند. زوجین خوش بین سعی 
می کنند از همدیگر انتظار معقول و منطقی داشته باشند و نسبت به آینده زندگی خود، از آن 
که به جنبه های مثبت و داشته ها و توانمندی های خود بیشتر توجه دارند و خداوند  جهت 
متعال را همیشه باور و پشتیبان خود می دانند، امیدوار بوده و با احساس آرامش و رضایت 

بیشتری زندگی زناشویی را پیش می برند.
بنابراین زوجین آخرت نگر و خوش بین در تعامالت زناشویی رضایت زناشویی بیشتری را 

تجربه خواهند کرد.

محدودا  ها و پیشنهادهای پژوهش 
اول  است؛  محدودیت هایی  دارای  دیگر  انسانی  پژوهش های  همانند  نیز  پژوهش  این 
اینکه در پژوهش حاضر، از سه پرسشنامه استفاده شد. زیاد بودن تعداد  پرسش ها و سؤاالت 
اینکه  نتایج شود. دوم  آزمودنی می شد، می تواند موجب محدودیت تعمیم  باعث خستگی 
با توجه به جامعه و نمونه آماری که همگی از طالب حوزه علمیه بوده و معمواًل واجد ویژگی 
گیرد. با توجه  مذهبی هستند در تعمیم نتایج به دیگر افراد ، می بایستی احتیاط الزم انجام 
به یافته ها و محدودیت های پژوهش حاضر، می توان پیشنهادهایی ارائه داد که زمینه های 
پژوهشی و کاربردی تازه را فراهم می آورد. اول آنکه پژوهشی مشابه در نمونه  ی که هر دو زوج 

حضور داشته باشند انجام گیرد. 
گسترده تر یا سایر جوامع با ترکیب جمعیتی متفاوت  ضمنا پژوهش مشابهی در جامعه ای 
از پرسشنامه های خوش بینی  با استفاده  باشد. همچنین پیشنهاد می شود پژوهشی مشابه 

و رضایت زناشویی غیراسالمی انجام گرفته و تفاوت آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود.
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