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سهيال پناهی  ، 1مهرناز آزادیکتا

2

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات
/تهران  /ایران.
 2استاد نیمه وقت دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات.
نام نویسنده مسئول:
سهيال پناهی

چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین رضایت زناشویی با طرحواره های نقش جنسیتی در
زنان میانسال شهرستان ری می باشد .روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل زنان
میانسال شهرستان ری بود .تعداد  111نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی-خوشه ای به
عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ،
پرسشنامه طرحواره نقش جنسیتی بم بود .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد .به طور کلی نتایج نشان داد بین مولفه¬های
ارتباط زناشویی  ،مدیریت مالی ،فعالیت های اوقات فراغت ،روابط جنسی و اقوام و دوستان از
رضایت زناشویی با طرحواره های نقش جنسیتی مردانه ،زنانه و خنثی رابطه معناداری به صورت
مثبت و مستقیم وجود دارد .هم چنین بین مولفه مدیرت مالی با نقش جنسیتی خنثی و مولفه
روابط جنسی با نقش جنسیتی مردانه رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد.
متغیرهای روابط جنسی و مدیریت مالی به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی مردانه
را پیش بینی می کنند و سایر ابعاد رضایت زناشویی سهم معناداری در پیش بینی طرحواره
های نقش جنسیتی مردانه ندارند .هم چنین متغیرهای روابط جنسی و ارتباط زناشویی به طور
معناداری طرحواره های نقش جنسیتی زنانه را پیش بینی می کنند و سایر ابعاد رضایت زناشویی
سهم معناداری در پیش بینی طرحواره های نقش جنسیتی زنانه ندارند .متغیرهای اقوام و
دوستان و روابط جنسی نیز به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی خنثی را پیش بینی
می کنند.

واژگان کليدي :رضایت زناشویی ،طرحواره نقش جنسیتی  ،زنان میانسال شهرستان
شهر ری.

شماره  /31بهار  / 3131ص 13 -13

در زنان ميانسال شهرستان ري

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال چهارم)

بررسی رابطۀ رضایت زناشویی باطرحواره هاي نقش جنسيتی
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مقدمه
خانواده یکی از رکن های اصلی جامعه به شمار می رود .دستیابی به جامعه سالم آشکارا در گرو سالمت خانواده است و تحقق خانواده
سالم مشروط به برخورداری افراد آن از داشتن رابطه های مطلوب با یکدیگر است .در چنین نظامی افراد با عالیق و دل بستگی های عاطفی
نیرومند دیرپا و متقابل به یکدیگر پیوسته اند .این دل بستگی ها اگر چه شاید شدت وحدت شان در طی زمان کاسته شود اما در سراسر
زندگی خانوادگی پاینده خواهند بود [.]1
رضایتمندی زناشویی مهمترین مؤلفه ازدواج است .ازدواج رابطه ای است که شخص با انتخاب ،وارد آن می شود و تقریباً نیم قرن ادامه
دارد .زن و مردی که با هم ازدواج می کنند باید بتوانند خود را با نیم قرن تحوالت اجتماعی و رشد و تغییرات متقابل یکدیگر تطبیق دهند.
در غیر این صورت ،به احتمال زیاد رابطه زناشویی آنها دچار مشکل خواهد شد [.]2
رفتار جنسی ،جنبه مهمی از کیفیت زندگی زناشویی است .منظور از رفتار ترکیبی از مفاهیم ،نگرش ها ،تجربه ها ،فعالیت ها ،احساسات
و اندیشه های همراه با آن است .تمامی فرهنگ ها ،در سراسر جهان رفتار جنسی را به نوعی کنترل می کنند .در مورد زنان ساختارهای
فرهنگی مربوط به رفتار جنسی به تنش بیشتر بین این رفتار و کلیشه های فرهنگی می انجامد .در مورد مردان نیز ساختارهای باعث شده
است که مردان برای انجام رفتار جنسی احساس فشار کنند و بر این باور باشند که رابطه جنسی در مورد آن ها باید با مهارت و خبرگی صورت
گیرد .در واقع ،زنان و مردان ،هویت جنسی و رفتار جنسی خود را در چارچوب نقش های جنسیتی شکل می دهند .رفتار جنسی در متن یک
نظام جنسیتی شکل می گیرد .نظام جنسیتی ساختاری اجتماعی -فرهنگی دارد و کلیشه های فرهنگی آن چه را که رفتار جنسی بهنجار
است برای زنان و مردان تعریف می کند[]3
رحمانی و همکاران ( )1331طی تحقیقی نشان دادند که رضایت از زندگی زناشویی با رضایت جنسی رابطه معناداری دارد .همچنین
بین رضایت از زندگی زناشویی و فاصله سنی زوجین ارتباط آماری معناداری پیدا شد]4[ .
موحد و عزیزی ( )1331نشان دادند که رابطه معکوس و معناداری بین رضایتمندی جنسی زنان و تعارضات میان همسران وجود دارد،
بدان مفهوم که هرچه رضایتمندی جنسی زنان افزایش مییابد ،تعارضات زوجین کاهش پیدا میکند و بالعکس]5[ .
کریم نژاد و همکاران ( ) 1313در پژوهش خود رابطه رضایت و طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل مورد
بررسی قرار دادند و دریافتند رضایت جنسی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری با یکدیگر را دارند]6[ .
بخشایش و مرتضوی ( )1311طی مطالعهای در میان زوجین ساکن شهرستان یزد نشان دادند که همبستگی بین رضایت جنسی و
سازگاری زناشویی مثبت است ،اما این متغیر با سالمت عمومی رابطهای ندارند .همچنین مدتزمان ازدواج با سازگاری زناشویی و سالمت
عمومی معنادار نبود اما با رضایت جنسی رابطه معنادار و معکوس داشت]7[ .
چاالباو و همکاران ( )2113معتقدند چنانچه زنان نقشهایی را ایفا کنند که با نگرش آنها نسبت به نقشهای جنسیتیشان در تعارض
باشد به ویژه در حوزه اشتغال و خانهداری ،تنیدگی بیشتری را تجربه میکنند .گذر زمان و تحوالت فرهنگی میتواند در برخی انتظارات و
نقشهای جنسیتی زنان و مردان که بخشی از هویت آنان را تشکیل میدهد ،در پردازش اطالعات مرتبط با خود و دیگران مؤثر بوده و در
نتیجه در رضایتمندی و عدم رضایتمندی زوجین نقش داشته باشد]1[ .
گارسیا و همکاران( )2117بین نقش جنسیتی مردانگیی و رضایتمندی زناشویی رابطه معکوس مشاهده میشود]3[ .
با توجه به پیشینه پژوهشی به نظر می رسد بین رضایت زناشویی با طرحواره های نقش جنسیتی رابطه وجود داشته باشد .از این رو
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت زناشویی با کیفیت زندگی در زنان میانسال شهر ری انجام شد.

 -1مواد و روش ها
 -1-1جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري
جامعه آماری شامل تمامی زنان شهرستان ری بود .تعداد  111نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای به عنوان نمونه
پژوهش انتخاب شدند .نمونه پژوهش از میان زنان درمانگاه های دولتی شهر ری انتخاب شد .براساس فرمول کوکران ،حجم نمونه در مطالعات
همبستگی ،حداقل  31نفر باشد ،که در این پژوهش برای اطمینان بیشتر این حجم افزایش یافت.
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 -2-1ابزارهاي گردآوري داده ها
الف -آزمون رضایت زناشویی انریچ
پرسشنامه رضایت زناشویی انریج توسط اولسون و همکاران در سال  1313طراحی شده است و به منظور ارزیابی زمینههای بالقوه
مشکلزا و شناسایی زمینههای قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کار میرود .این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیقی مهم و معتبر در
بررسیهای متعددی جهت اندازه گیری رضایت زناشویی ،مورد استفاده قرار گرفته است .این آزمون در اصل دارای دو فرم  115سوالی و 125
سوالی است که از  12خرده آزمون تشکیل شده است .فرم اصلی با توجه به زیاد بودن سواالت پرسشنامه موجب خستگی آزمودنیها میشد.
سلیمانیان در سال  1376فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که  47سوال دارد و هم اکنون این فرم بیشترین استفاده را در پژوهشهای
ایرانی دارد.
ب -آزمون آزمون طرحواره نقش جنسیتی بم
ساندرا بم روان شناس در سال  1374آزمونی تهیه کرد که دو جنسیتی بودن را اندازه گیری می کند .این آزمون شامل  61صفت یا
عبارت توصیفی است .از پاسخ دهندگان درخواست می شود برای هر مورد نشان بدهند که در مقیاسی از  ( 1هرگز یا تقریبا هرگز درست
نیست) تا  ( 7همیشه یا تقریباً همیشه درست است) آن صفت تا چه حد می تواند آنها را توصیف کند .،از  61صفت موجود  21صفت به
صورت کلیشه ای زنانه است و  21صفت به صورت کلیشه ای مردانه و  21صفت خنثی است .شناخت ماهیت تفاوت های میان زنان و مردان
از آغاز آفرینش نوع بشر افراد را مجذوب خود ساخته است .در تمام جوامع انسانی تمایزهای اجتماعی برپایه جنسیت بین زنان و مردان شناخته
شده است .مفاهیم و فرآیندهای جنسیتی بر رفتار ،افکار ،احساسات فردی و تعامل های بین فردی اثر می گذارد و به تعیین ساختارهای
اجتماعی کمک می کند.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش مهرابی زاده( )1315ذکر شده است.
پ -روش پردازش و تحلیل داده ها
تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت.

 -2نتایج
 -1-2شاخصهاي توصيفی دادهها
الف -سطح تحصیالت
بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها ،توزیع درصد و فراوانی آزمودنی ها براساس سطح تحصیالت پاسخگویان را مطابق جدول
ذیل ارائه می نماید:
جدول  -1توزیع درصد و فراوانی سطح تحصيالت پاسخ دهندگان

متغیر سطح تحصیالت

شاخص
فراوانی

درصد

زیر دیپلم

24

2103

دیپلم

44

3703

فوق دیپلم

3

706

لیسانس

35

2307

فوق لیسانس و دکتری

6

501

جمع کل

111

11101

مطابق جدول  ،1مشاهده می شود که اکثریت افراد نمونه را مدرک تحصیلی دیپلم تشکیل میدهند .زیرا افراد دارای این مدرک
تحصیلی ( )%37/3از افراد نمونه را تشکیل می دهند و سطح تحصیالت فوق لیسانس و دکتری نیز حدود  5/1درصد از افراد نمونه را تشکیل
می دهند که کمتریت درصد و فراوانی میباشد.
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ب -سن
بررسی اطالعات بدست آمده از پرسشنامه ها ،توزیع درصد و فراوانی آزمودنی ها براساس سن پاسخگویان را مطابق جدول ذیل ارائه
می نماید:
جدول  -2توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکيک سن

شاخص

متغیر سن

فراوانی

درصد

 25تا  35سال

24

2103

 36تا  45سال

55

4606

 46تا  55سال

36

3105

 56سال و باالتر

3

205

جمع کل

111

11101

مطابق جدول شماره  2مشاهده می شود که از میان کل افراد نمونه  % 46/6از گروه سنی  36تا  45سال و  % 2/5نیز از گروه سنی
 56سال و باالتر بودند که به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد و فراوانی بودند.
 -2-2آمارههاي توصيفی متغيرهاي پژوهش
در جدول های زیر آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش شامل رضایت زناشویی ،کیفیت زندگی دستهبندی شده است.
جدول  -3آمارههاي توصيفی متغير رضایت زناشویی

متغيرهاي پژوهش

رضایت زناشویی

طيف

تعداد سواالت

ميانگين

انحراف معيار

موضوعات شخصی

 1تا 5

5

301356

1062464

ارتباط زناشویی

 1تا 5

5

201131

1037466

حل تعارض

 1تا 5

5

203635

1071375

مدیریت مالی

 1تا 5

5

201131

1053164

فعالیت های اوقات فراغت

 1تا 5

5

301356

1051113

روابط جنسی

 1تا 5

5

302112

1073721

ازدواج و فرزندان

 1تا 5

5

205131

1043741

اقوام و دوستان

 1تا 5

5

206644

1063276

جهت گیری مذهبی

 1تا 5

5

201131

1066111

کل

 1تا 5

کل پرسشنامه

203123

1037755

بر اساس نتایج به دست آمده ازجدول  3و با توجه به شیوه نمره گذاری پرسشنامه مورد استفاده در متغیر رضایت زناشویی بیشترین
امتیاز به زیر مولفه روابط جنسی با میانگین  3/21و با انحراف معیار  1/73و کمترین امتیاز ممکن نیز به مولفه ازدواج و فرزندان با میانگین
 2/51اختصاص دارد .در این میان ،نمره کل رضایت زناشویی نیز با مقدار تقریبا  3و با انحراف معیار  1/377و با توجه به اینکه در مقیاس
رضایت زناشویی نمره  3نشان دهنده حد متوسط می باشد ،بنابراین میزان رضایت زناشویی در افراد نمونه در حد متوسط قرار دارند.
جدول  -1-Error! No text of specified style in document.آمارههاي توصيفی متغير طرحواره نقش جنسيتی

متغیرهای پژوهش
طرحواره نقش جنسيتی

طیف

تعداد سواالت

میانگین

انحراف معیار

مردانه

 1تا 7

21

3101315

16033421

زنانه

 1تا 7

21

3103723

11026153

خنثی

 1تا 7

21

3305233

3014141
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بر اساس نتایج به دست آمده ازجدول  5-4و با توجه به شیوه نمره گذاری پرسشنامه مولفه های طرحواره نقش جنسيتی نیز با
توجه به اینکه هر مولفه  21سوال به آن تعلق می گرفت ،زیر مولفه نقش زنانه با  31/37باالترین میانگین و زیر مولفه مردانه با  31/13پایین
ترین نمره مولفه های طرحواره نقش جنسيتی را درا بود .در این میان ،میانگین نمرات مولفه خنثی نیز  33/52با انحراف معیار 3/14
محاسبه و بر آورد شده است.
 -3-2بررسی نرمال بودن داده ها
قبل از ارایه نتایج ازمون های پارامتریک ،رعایت پیش فرض نر مال بودن توزیع داده ها الزامی است .برای بررسی نرمال بودن نمرات
از آزمون کولموگراف -اسمیرنف استفاده میشود .نتایج آزمون کولموگراف -اسمیرنف در جدول  5گزارش شده است.
جدول  -2-Error! No text of specified style in document.بررسی نرمال بودن توزیع داده ها ي پژوهش با استفاده از آزمون
کولموگروف اسميرنف به تفکيک متغير ها

کولموگراف -اسمیرنف
مقدار

سطح معناداری

رضایت زناشویی

1/773

1/513

طرحواره نفش جنسیتی مردانه

1/113

1/133

طرحواره نفش جنسیتی زنانه

1/151

1/154

طرحواره نفش جنسیتی خنثی

1/612

1/111

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون کولموگراف -اسمیرنف چون مقادیر به دست آمده برای این آزمون در سطح  1/15معنادار
نیست ،بنابراین شرط توزیع نرمال بودن دادهها برقرار است و میتوان از آزمون پارامتریک برای بررسی فرضیههای پژوهش استفاده نمود.
آزمون همخطی بودن بين متغيرهاي مستقل
جدول  -3-Error! No text of specified style in document.آزمون هم خطی متغيرهاي پژوهش

متغیر

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

رضایت زناشویی

10217

10122

طرحواره نفش جنسیتی مردانه

10134

10112

طرحواره نفش جنسیتی زنانه

10132

10113

طرحواره نفش جنسیتی خنثی

10237

10111

چون مقدار  VIFمحاسبه شده بین  1تا  5می باشد از هم خطی قابل قبولی برخوردار می باشد .بنابراین مفروضه هم خطی بودن برای
متغیر پیش بینی کننده در پیش بینی طرحواره های نقش جنسیتی وجود دارد.
 -5-2سؤال پژوهش
آیا بين رضایت زناشویی با طرحواره هاي نقش جنسيتی در زنان ميانسال شهرستان ري رابطه وجود دارد؟
فرضیه آماری سوال اول عبارتند از:
فرضیه صفر  H0 : r=0فرضیه تحقیقH0 : r≠ 0
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جدول  -4-Error! No text of specified style in document.نتایج ضریب همبستگی پيرسون در مورد رابطه بين مولفه هاي رضایت
زناشویی و طرحواره هاي نقش جنسيتی

طرحواره های نقش جنسیتی
رضایت زناشویی

طرحواره های نقش
جنسیتی مردانه

طرحواره های نقش جنسیتی
زنانه

موضوعات شخصی

10154

-10147

ارتباط زناشویی

-10116

**

حل تعارض

10113

-10135

مدیریت مالی

10136

*

-10141

-10113

فعالیت های اوقات فراغت

10141

**

10153

روابط جنسی

-10111

10273

10262

**

-10216

طرحواره های نقش جنسیتی
خنثی
10137
-10155
*

**

10236

10433

**

ازدواج و فرزندان

-10116

10134

اقوام و دوستان

10137

10224

*

**

جهت گیری مذهبی

10131

10115

-10131

کل

10111

-10121

-10171

**معناداري در سطح 1/11

10121
10353

* معناداري در سطح 1/15

با توجه به دادههای جدول  11-4چون مقدار  rدر رابطه بین مولفه ارتباط زناشویی با طرحواره های نقش جنسیتی زنانه با مقدار
 ،1/273مدیریت مالی با طرحوارههای نقش جنسیتی مردانه با مقدار  ،1/136فعالیت های اوقات فراغت با طرحواره های نقش جنسیتی زنانه
با مقدار  ،1/262روابط جنسی با طرحواره های نقش جنسیتی زنانه و خنثی با مقادیر  1/433و  ،1/236اقوام و دوستان با طرحواره های نقش
جنسیتی زنانه و خنثی با مقادیر  1/224و  1/353به صورت مثبت و مستقیم معنادار است ،بنابراین فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو
متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید میگردد .به عبارت دیگر بین مولفه های یاد شده از رضایت زناشویی با طرحواره
های نقش جنسیتی مردانه ،زنانه و خنثی رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد.
همچنین با توجه به دادههای جدول  11-4چون مقدار  rدر رابطه بین مولفه مدیرت مالی با نقش جنسیتی خنثی با مقدار -1/113
و مولفه روابط جنسی با نقش جنسیتی مردانه با مقدار  -1/216به صورت منفی و معکوس معنادار است ،بنابراین فرض صفر (عدم وجود رابطه
بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید میگردد .به عبارت دیگر بین مولفه یاد شده از رضایت زناشویی با طرحواره
های نقش جنسیتی خنثی رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد .همچنین برای تعیین این که کدام یک از متغیر های مولفه
های رضایت زناشویی میتواند مولفه های طرحواره های نقش جنسیتی را بیشتر پیشبینیکند ،از معادله رگرسیون چندگانه همزمان استفاده
شد.
الف .طرحواره های نقش جنسیتی مردانه:
نتایج تحلیل آماری این فرضیه در جدولهای  13-4 ،12-4آمده است.
جدول  -5-Error! No text of specified style in document.متغيرهاي وارد شده در مدل رگرسيون در گامهاي مختلف در پيش بينی
طرحواره هاي نقش جنسيتی مردانه

مدل
1

ضریب همبستگی

ضریب تعيين()R2

a

10414

F

10163

سطح معناداري

20321

a

10121

aپیش بینی کننده ها( :ثابت) ،مولفه های رضایت زناشویی
متغیر وابسته :طرحواره های نقش جنسیتی مردانه

آماره دوربین واتسون2/113 :

از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده ( )2/113از جدول  12-4کمتر از  2/5است ،می توان فرض استقالل جمالت
خطای رگرسیونی را پذیرفت.
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در مدل ارائه شده از رگرسیون همزمان ،مولفه های رضایت زناشویی که وارد معادله شده و ضریب تعیین ( )R2برابر با  1/163به دست
آمده است .به عبارت دیگر ،مولفه های رضایت زناشویی  16/3درصد واریانس طرحواره های نقش جنسیتی مردانه را تبیین میکنند.
نتایج جدول  12-4نشان میدهد ،مقدار Fمحاسبه شده برای تحلیل رگرسیون معنادار است ( .)p>1/15بنابراین ،معادله رگرسیون
انجام شده از لحاظ آماری معنادار است.
جدول  -6-Error! No text of specified style in document.ضرایب رگرسيون متغيرهاي وارد شده در پيش بينی طرحواره هاي نقش
جنسيتی مردانه

مدل

1

ضرایب استاندارد نشده

متغير

B

انحراف استاندارد

اثر ثابت

1330566

140332

ضرایب استاندارد شده
Beta

ارزش t

سطح
معنیداري

30313

10111

موضوعات شخصی

10241

30425

10141

10364

10716

ارتباط زناشویی

-10776

20511

-10146

-10313

10751

حل تعارض

40423

40163

10134

10111

10273

مدیریت مالی

30111

40116

10311

20416

10111

فعالیت های اوقات فراغت

10711

30211

10122

10215

10131

روابط جنسی

-70711

20533

-10347

-20366

10114

ازدواج و فرزندان

-20742

30314

-10114

-10111

10421

اقوام و دوستان

30161

20615

10131

10175

10243

جهت گیری مذهبی

20133

20764

10117

10147

10231

متغیر وابسته :طرحواره های نقش جنسیتی مردانه
با توجه به سطح معناداری به دست آمده از نتایج جدول  13-4برای متغیرهای روابط جنسی( P = 1/114و  )t =-2/366و مدیریت
مالی ( P = 1/111و  )t = 2/416میتوان نتیج ه گرفت که این متغیرها به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی مردانه را پیش بینی
می کنند و سایر ابعاد رضایت زناشویی سهم معناداری در پیش بینی طرحواره های نقش جنسیتی مردانه ندارند .بزرگترین ضریب بتا برابر با
 -1/347است که مربوط به روابط جنسی می باشد .این نتیجه نشان می دهد که " روابط جنسی " سهم بیشتری در تبیین طرحواره های
نقش جنسیتی مردانه دارد .به عبارتی دیگر بعد "روابط جنسی" پیش بینی کننده قوی تری در پیش بینی " طرحواره های نقش جنسیتی
مردانه" افراد نمونه می باشد.
جدول  ،13-4ضرایب رگرسیون همزمان را نشان میدهد .ضریب رگرسیون ( )Bمعنادار از نظر آماری برای متغیر روابط جنسی برابر
با  ،-7/711برای متغیر مدیریت مالی برابر با  3/111و مقدار «ثابت» رگرسیون برابر  133/566است.
به این ترتیب ،معادله رگرسیون نهایی با دو متغیر پیشبینیکننده روابط جنسی و مدیریت مالی به صورت زیر خواهد بود:
( +روابط جنسی *  =133/566+)-7/711طرحواره های نقش جنسیتی مردانه (مدیریت مالی *)3/111
ب .طرحواره های نقش جنسیتی زنانه :
نتایج تحلیل آماری این فرضیه در جدولهای  15-4 ،14-4آمده است.
جدول  -7-Error! No text of specified style in document.متغيرهاي وارد شده در مدل رگرسيون در گامهاي مختلف در پيش بينی
طرحواره هاي نقش جنسيتی زنانه

مدل
1

ضریب همبستگی

ضریب تعيين()R2

F

10341

60335

a

10531

سطح معناداري
10111

aپیش بینی کننده ها( :ثابت) ،مولفه های رضایت زناشویی
متغیر وابسته :طرحواره های نقش جنسیتی زنانه

a

آماره دوربین واتسون1/114 :
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از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده ( )1/114از جدول  14-4کمتر از  2/5است ،می توان فرض استقالل جمالت
خطای رگرسیونی را پذیرفت.
2
در م دل ارایه شده از رگرسیون همزمان  ،مولفه های رضایت زناشویی که وارد معادله شده و ضریب تعیین (  )Rبرابر با  1/341به
دست آمده است .به عبارت دیگر ،مولفه های رضایت زناشویی  34/1درصد واریانس طرحواره های نقش جنسیتی زنانه را تبیین میکنند.
نتایج جدول  14-4نشان میدهد ،مقدار Fمحاسبه شده برای تحلیل رگرسیون معنادار است ( .)p>1/15بنابراین ،معادله رگرسیون
انجام شده از لحاظ آماری معنادار است.
جدول  -8-Error! No text of specified style in document.ضرایب رگرسيون متغيرهاي وارد شده در پيش بينی طرحواره هاي نقش
جنسيتی زنانه

مدل

ضرایب استاندارد نشده

متغير

1

B

انحراف استاندارد

اثر ثابت

710651

10263

ضرایب استاندارد شده
Beta

ارزش t

سطح
معنیداري

30511

10111

موضوعات شخصی

-10111

10111

-10161

-10531

10537

ارتباط زناشویی

30312

10314

10315

20334

10111

حل تعارض

-20114

20241

-10141

-10135

10373

مدیریت مالی

-40141

20263

-10211

-10716

10177

فعالیت های اوقات فراغت

10576

10112

10173

10171

10316

روابط جنسی

40716

10432

10341

30232

10111

ازدواج و فرزندان

20341

10165

10115

10253

10211

اقوام و دوستان

10621

10436

10142

10432

10667

جهت گیری مذهبی

10242

10523

10111

10115

10417

متغیر وابسته :طرحواره های نقش جنسیتی زنانه
با توجه به سطح معناداری به دست آمده از نتایج جدول  15-4برای متغیرهای روابط جنسی( P = 1/111و  )t = 3/232و ارتباط
زناشویی ( P = 1/111و  ) t = 2/334می توان نتیجه گرفت که این متغیرها به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی زنانه را پیش بینی
می کنند و سایر ابعاد رضایت زناشویی سهم معناداری در پیش بینی طرحواره های نقش جنسیتی زنانه ندارند .بزرگترین ضریب بتا برابر با
 1/341است که مربوط به روابط جنسی می باشد .این نتیجه نشان می دهد که "روابط جنسی" سهم بیشتری در تبیین طرحواره های نقش
جنسیتی زنانه دارد .به عبارتی دیگر بعد " روابط جنسی " پیش بینی کننده قوی تری در پیش بینی " طرحواره های نقش جنسیتی زنانه"
افراد نمونه می باشد.
جدول  ،15-4ضرایب رگرسیون همزمان را نشان میدهد .ضریب رگرسیون ( ) Bمعنادار از نظر آماری برای متغیر روابط جنسی برابر
با  ،4/716برای متغیر ارتباط زناشویی برابر با  3/312و مقدار «ثابت» رگرسیون برابر  71/651است.
به این ترتیب ،معادله رگرسیون نهایی با دو متغیر پیشبینیکننده روابط جنسی و ارتباط زناشویی به صورت زیر خواهد بود:
( +روابط جنسی *  =71/651+)4/716طرحواره های نقش جنسیتی زنانه (ارتباط زناشویی * )3/312
ج .طرحواره های نقش جنسیتی خنثی:
نتایج تحلیل آماری این فرضیه در جدولهای  17-4 ،16-4آمده است.
جدول  -9-Error! No text of specified style in document.متغيرهاي وارد شده در مدل رگرسيون در گامهاي مختلف در پيش بينی
طرحواره هاي نقش جنسيتی خنثی

مدل
1

ضریب همبستگی
a

10514

ضریب تعيين()R2
10254

F

40117

سطح معناداري
10111

aپیش بینی کننده ها( :ثابت) ،مولفه های رضایت زناشویی
متغیر وابسته :طرحواره های نقش جنسیتی خنثی

a

آماره دوربین واتسون2/116 :
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از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسون بدست آمده ( )2/116از جدول  16-4کمتر از  2/5است ،می توان فرض استقالل جمالت
خطای رگرسیونی را پذیرفت.
2
در مدل ارایه شده از رگرسیون همزمان  ،مولفه های رضایت زناشویی که وارد معادله شده و ضریب تعیین (  )Rبرابر با  1/254به
دست آمده است .به عبارت دیگر ،مولفه های رضایت زناشویی  25/4درصد واریانس طرحواره های نقش جنسیتی خنثی را تبیین میکنند.
نتایج جدول  16-4نشان میدهد ،مقدار Fمحاسبه شده برای تحلیل رگرسیون معنادار است ( .)p>1/15بنابراین ،معادله رگرسیون
انجام شده از لحاظ آماری معنادار است.
جدول  -11-Error! No text of specified style in document.ضرایب رگرسيون متغيرهاي وارد شده در پيش بينی طرحواره هاي نقش
جنسيتی خنثی

مدل

1

متغير

ضرایب استاندارد نشده
B

انحراف استاندارد

اثر ثابت

750111

10345

ضرایب استاندارد شده

ارزش t

Beta

سطح
معنیداري

10337

10111

موضوعات شخصی

-20545

10313

-10165

-10331

10116

ارتباط زناشویی

10651

10336

10167

10113

10233

حل تعارض

-10112

20261

-10111

-10143

10361

مدیریت مالی

-30133

20214

-10171

-10354

10173

فعالیت های اوقات فراغت

10231

10123

10112

10126

10311

روابط جنسی

20311

10445

10223

20115

10146

ازدواج و فرزندان

10117

10111

10142

10423

10663

اقوام و دوستان

40515

10441

10332

30167

10112

جهت گیری مذهبی

-20614

10541

-10173

-10632

10134

متغیر وابسته :طرحواره های نقش جنسیتی خنثی
با توجه به سطح معناداری به دست آمده از نتایج جدول  4-17برای متغیرهای اقوام و دوستان( P = 1/112و  )t = 3/167و روابط
جنسی ( P = 1/146و  ) t = 2/115می توان نتیجه گرفت که این متغیرها به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی خنثی را پیش بینی
می کنند و سایر ابعاد رضایت زناشویی سهم معناداری در پیش بینی طرحواره های نقش جنسیتی خنثی ندارند .بزرگترین ضریب بتا برابر با
 1/332است که مربوط به اقوام و دوستان می باشد .این نتیجه نشان می دهد که " اقوام و دوستان " سهم بیشتری در تبیین طرحواره های
نقش جنسیتی خنثی دارد .به عبارتی دیگر بعد " اقوام و دوستان " پیش بینی کننده قوی تری در پیش بینی " طرحواره های نقش جنسیتی
خنثی" افراد نمونه می باشد.
جدول  ،17-4ضرایب رگرسیون همزمان را نشان میدهد .ضریب رگرسیون ( ) Bمعنادار از نظر آماری برای متغیر اقوام و دوستان برابر
با  ،4/515برای متغیر روابط جنسی برابر با  2/311و مقدار «ثابت» رگرسیون برابر  75/111است.به این ترتیب ،معادله رگرسیون نهایی با دو
متغیر پیشبینیکننده اقوام و دوستان و روابط جنسی به صورت زیر خواهد بود:
( +اقوام و دوستان *  =75/111+)4/515طرحواره های نقش جنسیتی خنثی
آیا بین رضایت زناشویی با کیفیت زندگی در زنان میانسال شهرستان ری رابطه وجود دارد؟
برای پیش بینی کیفیت زندگی با توجه به متغیرهای مستقل پژوهش (مولفه های رضایت زناشویی) از رگرسیون خطی استفاده شد.
برای این کار ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین میزان همبستگی عوامل و سپس از روش رگرسیون همزمان برای تعیین اولویت
عوامل موثر و پیشبینترین عامل استفاده شده است.
فرضیه آماری سوال عبارتند از:
فرضیه صفر H0 : r=0
فرضیه تحقیقH0 : r≠ 0
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نتيجه گيري
به طور کلی نتایج جداول تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  16-4 ،15-4 ،14-4 ،13-4 ،12-4 ، 11-4و  17-4نشان
داد که بین مولفههای ارتباط زناشویی  ،مدیریت مالی ،فعالیت های اوقات فراغت ،روابط جنسی و اقوام و دوستان از رضایت زناشویی با طرحواره
های نقش جنسیتی مردانه ،زنانه و خنثی رابطه معناداری به صورت مثبت و مستقیم وجود دارد .هم چنین بین مولفه مدیرت مالی با نقش
جنسیتی خنثی و مولفه روابط جنسی با نقش جنسیتی مردانه رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد.
متغیرهای روابط جنسی و مدیریت مالی به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی مردانه را پیش بینی می کنند و سایر ابعاد
رضایت زناشویی سهم معناداری در پیش بینی طرحواره های نقش جنسیتی مردانه ندارند .هم چنین متغیرهای روابط جنسی و ارتباط زناشویی
به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی زنانه را پیش بینی می کنند و سایر ابعاد رضایت زناشویی سهم معناداری در پیش بینی
طرحواره های نقش جنسیتی زنانه ندارند .متغیرهای اقوام و دوستان و روابط جنسی نیز به طور معناداری طرحواره های نقش جنسیتی خنثی
را پیش بینی می کنند.
یافته های پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات کریم نژاد و همکاران ( )1313مبنی بر همبستگی مثبت میان رضایت و طرحوارههای
جنسی با رضایت زناشویی همسو است .کیهان و صابر( : ) 1335سبکهای تفکر و باور های جنسیتی منابع مهمی برای پیش بینی رضایت
زناشویی زوجین می باشد.
در گروه زنان بین نقشهای جنسیتی و رضایتمندی رابطه معنا دار حاصل شد که مطابق با یافته های گارسیا و هافمن بود .
در مطالعه لواسانی و همکاران( )1333بین نقشهای جنسیتی و رضایتمندی رابطه معنا داری حاصل نشد.
پژوهش ها نشان داده انـد که مسائل جنسی از لحـاظ اهمیـت در ردیـف مسائــل درجـه اول یـک زندگــی زناشویی قرار می گیرند.
مشکل در روابط جنسی مـی تواند نشانة این باشد که مشکالت دیگری در پیوند زناشویی وجود دارد که از مهمترین مؤلفه هایی که بر میزان
رضایت زناشویی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد ارضای میل جنسی طرفین به صورت مطلوب و رضایت بخش است .تحقیقات زیادی بیانگر
این نکته است که شاخص ارضای میل جنسی رابطه ی مثبت و مستقیمی با رضایت زناشویی دارد .در تحقیقی نشان داده شده است که
آموزش جنسی در افزایش رضایت زناشویی نقش مؤثری دارد.
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