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چکیده
مقدمــه :بــارداری جــز آن دســته از اتفاقــات مهمــی اســت کــه در طــی زندگــی اکثــر زنــان رخ میدهــد.
یکــی از جنبههــای بســیار مهــم در ایــن دوران میــزان رضایــت زناشــویی میباشــد کــه بــر کیفیــت زندگــی
و ســامت جســم و روان زن و فرزنــدان آنهــا تأثیــر بســزایی دارد .رضایــت زناشــویی از عوامــل متعــدد و
گوناگونــی تأثیــر میپذیــرد کــه در ایــن پژوهــش بــه بررســی تعــدادی از عوامــل تأثیــر گــذار بــر میــزان
رضایــت زناشــویی در ایــن دوران پرداختیــم.
روش کار :پژوهــش حاضــر ،یــک مطالعــه توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــر روی  120زن بــاردار کــه بــه روش
تصادفــی ســاده از بیــن زنــان بــاردار مراجعــه کننــده بــه درمانگاههــای اســدآباد در ســال  1394انتخــاب شــدند،
انجــام شــد .ابــزار مــورد اســتفاده ،پرسشــنامه رضایــت زناشــویی انریــچ و دموگرافیــک بــود .اطالعــات بدســت
آمــده توســط نــرم افــزار آمــاری  SPSS-16و بــا اســتفاده از آزمونهــای میانگیــن و انحــراف معیــار ,تــی
مســتقل ,آنــوا تحلیــل شــد.
یافتههــا :اکثــر زنــان بــاردار از رضایــت متوســط رو بــه باالیــی برخــوردار بودنــد .میانگیــن مؤلفههــای
برابــری نقــش زن و مــرد و مســائل شــخصیتی و تعــارض زناشــویی ازســایر مؤلفههــا کمتــر ،و مؤلفههــای
جهــت گیــری مذهبــی دوســتان و آشــنایان و تحریــف آرمانــی از ســایر مؤلفههــا بیشــتر بــود .همچنیــن
مشــاهده شــد بیــن تحصیــات زن ،شــغل زن و همســر ،درآمــد خانــواده ،ثبــات شــغلی همســر ،بــارداری برنامــه
ریــزی شــده ،ســابقه نازایــی ،مــدت ازدواج ،ســن زن بــا میانگیــن رضایــت زناشــویی ارتبــاط معنــا داری وجــود
دارد (.)P > 0/05
نتیجــه گیــری :مشــاوره مهارتهــای زندگــی میتوانــد در بهبــود رضایــت زناشــویی مؤثــر باشــد .متغیرهــای
دموگرافیــک پیــش بینــی کننــده رضایــت منــدی زناشــویی در زنــان بــاردار میباشــد.

مقدمه
بــارداری و زایمــان بــه عنــوان یــک رویــداد طبیعــی در دوران
زندگــی زنــان مطــرح میباشــد ،ولــی تجرب ـهای پــر اســترس تلقــی
میشــود .ایــن تجربــه بــا تغییــرات وســیع روانــی و جســمی در
مــادران بــاردار نخســت زا همــراه اســت [ .]1بــارداری بــه عنــوان
یــک تحــول زیســتی – اجتماعــی بــر مــادران بــاردار تأثیــر دارد،
بــه گونــهای کــه بســیاری از متخصصیــن آن را بــه عنــوان زمــان
تحــول و انقــاب در احساســات همــراه بــا تغییــر در هیجانــات و
افــکار میداننــد [ .]2ســاالنه  150میلیــون زن در دنیــا بــاردار
میشــوند کــه بــرای تمامــی ایــن زنــان ،حاملگــی و زایمــان یــک
بحــران موقعیتــی اســت و در مــواردی کــه بــه خوبــی مدیریــت
نشــود ،تبدیــل بــه یــک بحــران طوالنــی مــدت میشــود کــه
اســترس زیــادی بــر مــادر و اطرافیــان وی وارد مـیآورد [ .]3بیشــتر

زنــان در دوره بــارداری تغییراتــی در نشــانههای بدنــی ،هورمونــی،
کار و فعالیتهــای خــود ،و همچنیــن در روابــط بــا دیگــران تجربــه
میکننــد کــه در بهزیســتی مــادر و نــوزاد تأثیــر مســتقیمی دارد.
بســیاری از تــازه پــدر و مــادر شــدهها در ایــن دوره کاهشهایــی
را در رضایــت زناشــویی تجربــه میکننــد [ .]4وینــچ معتقــد اســت
کــه رضایــت زناشــویی ،انطبــاق بیــن وضعیــت موجــود بــا وضعیــت
مــورد انتظــار اســت و ارزیابــی کلّــی و ذهنــی فــرد ،از ماهیــت ازدواج
میباشــد و شــامل میزانــی از بــرآورده شــدن نیازهــا ،توق ّعــات و
امیــال فــرد اســت [.]5
هاکینــز رضامنــدی زناشــویی را اینگونــه تعریــف میکنــد:
احساســات عینــی از خشــنودی ،رضایــت و لــذت تجربــه شــده
توســط زن و شــوهر ،زمانــی کــه همــه جنبههــای ازدواجشــان را

خداکرمی و همکاران
در نظــر میگیرنــد [ .]6رضایــت زناشــویی از موضوعــات مختلفــی
همچــون درک متقابــل زن و شــوهر از رفتــار و ویژگیهــای
یکدیگــر ،نگــرش آنهــا نســبت بــه نقــش ارتبــاط در زندگــی
زناشــویی ،نحــوه حــل تعارضهــا و کشــمکشها ,میــزان رضایــت
از اداره مالــی خانــواده ،توافــق در نحــوه اســتفاده از اوقــات فراغــت،
خشــنودی از روابــط جنســی و عاطفــی ،توافــق دربــاره داشــتن
فرزنــد ودرک واقــع گرایانــه از تأثیــر فرزنــدان بــر روابــط زناشــویی،
هماهنگــی احساســات و عالیــق مربــوط بــه دوســتان و آشــنایان،
رضایــت از نقشهــای مختلــف زناشــویی و اعتقــادات و اعمــال
مذهبــی در زندگــی زناشــویی میباشــد [ .]7مشــکالت جســمی،
افســردگی ،انــزوا طلبــی ،اضطــراب ،تــرس ،بــی ثباتــی عاطفــی،
دوگانگــی احساســات و اختــال در روابــط جنســی کــه بــه دنبــال
حاملگــی اتفــاق مــی افتنــد ،بــر رضایــت زناشــویی مؤثــر هســتند.
بــه دنبــال بــارداری ،تغییراتــی در تصــور نســبت بــه خــود ،عقایــد
و ارزشهــا ،اولویتهــا ،الگــوی رفتــاری ،ارتبــاط بــا دیگــران،
مهارتهــای حــل مشــکل ایجــاد میگــردد [.]8
بــا تمرکــز زن بــاردار بــر خــود و جنیــن ،توجــه او نســبت بــه
همســر و ســایر فرزنــدان کــم شــده و گاهــی نیــز موجبــات رنجــش
آنهــا را فراهــم میســازد .بــه دلیــل تغییــر در میــل جنســی و
تــرس از ســقط و آســیب جنیــن ،روابــط جنســی در ایــن دوران
کاهــش مییابــد .و بــا تغییــر شــکل ظاهــری بــدن و احســاس
ســنگینی ،فعالیتهــای اجتماعــی و تفریحــی زنــان بــاردار و تمــاس
بــا دوســتان و آشــنایان کــم میشــود ،افزایــش نیازهــای اقتصــادی
خانــواده در هنــگام بــارداری زنــان و تمهیــدات ورود فــرد جدیــد
میتوانــد مشــکالت مالــی بــرای خانــواده ایجــاد کنــد .همچنیــن،
تغییــر در وضعیــت جســمانی و روانــی زنــان بــاردار میتوانــد بــه
اجتنــاب از انجــام وظایــف خانــه داری و نقشهــای معمــول و بــروز
واکنشهــا و رفتارهــای نامطلــوب منجــر گــردد ،بدیــن ترتیــب
کلیــه ابعــاد رضایــت زناشــویی یعنــی روابــط جنســی و فرزنــدان,
مســائل مالــی ,حــل تعــارض و ارتبــاط بــه شــکلی از بــارداری
تأثیرمــی پذیرنــد و زمینــه را بــرای اختــال در روابــط زناشــویی
در زنــان بــاردار ایجــاد میکننــد [ .]9دوره بــارداری بــه طــور
قطــع تغییــرات بــارزی را در ارتبــاط زوجیــن پدیــد مــیآورد بــه
خصــوص اگــر اولیــن تجربــه بــارداری باشــد [ .]10پژوهشهــای
محــدوی در زمینــه رضایــت زناشــویی و عوامــل تأثیــر گــذار بــر
آن در دوران بــارداری ،انجــام شــده اســت ،بنابرایــن بــا توجــه بــه
اهمیــت رضایــت زناشــویی در زندگــی زوجیــن و تغییــرات میــزان
رضایــت زناشــویی در دوران بــارداری بــر آن شــدیم تــا پژوهشــی
بــه منظــور بررســی میــزان رضایــت زناشــویی و عوامــل مؤثــر بــر
آن در زنــان بــاردار نخســت زا مراجعــه کننــده بــه درمانگاههــای
اســدآباد در ســال  1394انجــام دهیــم.

روش کار
نــوع مطالعــه توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــه بررســی میــزان رضایت
زناشــویی و عوامــل مؤثــر بــر آن در زنــان بــاردار نخســت زا مراجعــه
کننــده بــه درمانگاههــای شهرســتان اســدآباد میپــردازد .جامعــه
آمــاری شــامل زنــان بــاردار مراجعــه کننــده بــه درمانگاههــای
اســدآباد در ســال  1394-95میباشــد .بــا توجــه بــه مطالعــه زارع
و همــکاران [ ]11حجــم نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول محاســبه
شــدکه در آن:
 :Nتعداد کل جامعه آماری
 :t = 175با  95درصد اطمینان  1/96در نظر گرفته شده است
 :dتقریب برآورد پارامتر مورد مطالعه
 :P = 0/05احتمال وجود صفت
 :q = 0/5احتمال فقدان وجود صفت = 0/5
حجــم نمونــه  120نفــر از زنــان بــاردار نخســت زا میباشــد کــه بــه
صــورت نمونــه گیــری تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از قرعــه کشــی
از بیــن شــماره پروندههــای موجــود در درمانگاههــای شهرســتان
اســدآباد انتخــاب شــدند .معیارهــای ورود بــه مطالعــه :بــارداری اول،
داشــتن حداقــل ســوادخواندن و نوشــتن ،عــدم ابتــا بــه بیماریهــای
جســمی و روانــی بــا توجــه بــه پروندههــای پــره ناتــال آنهــا،
نداشــتن اعتیــاد بــود ..معیارهــای خــروج از مطالعــه :رخــداد وقایــع
اســتر س آور (ماننــد مــرگ نزدیــکان و ،)....اســتفاده از داروهــای آرام
بخــش بــود .ابــزار بــه کار بــرده شــده در ایــن پژوهــش پرسشــنامه
اســتاندارد رضایــت زناشــویی انریــچ و پرسشــنامه دموگرافیــک
محقــق ســاخته میباشــد .پرسشــنامه رضایــت زناشــویی انریــچ
توســط اولســون و همــکاران ( )1989طراحــی شــده اســت.
ایــن پرسشــنامه بــه عنــوان یــک ابزارتحقیقــی مهــم و معتبــر در
بررســیهای متعــددی جهــت انــدازه گیــری رضایــت زناشــویی،
مورداســتفاده قــرار گرفــت .پرسشــنامه مــورد اســتفاده در ایــن
پژوهــش فــرم  115ســوالی آن بــود کــه بــه دلیــل نخســت زا بــودن
نمونههــا ،پنــج ســؤال از قســمت فرزنــد پــروری حــذف گردیــد .ایــن
پرسشــنامه از  12خــرده آزمــون تشــکیل شــده اســت .در مطالعــه
رســولی پایایــی پرسشــنامه محاســبه گردیــد و آلفــای کرنبــاخ
بــرای خــرده مقیاسهــای تحریــف آرمانــی ،رضایــت زناشــویی،
موضوعــات شــخصیتی ،ارتبــاط زناشــویی ،حــل تعــارض ،مدیریــت
مالــی ،فعالیتهــای مربــوط بــه اوقــات فراغــت ،روابــط جنســی،
ازدواج و بچههــا ،بســتگان و دوســتان ،نقشهــای برابــری زن و مــرد
و جهتگیــری مذهبــی بــه ترتیــب،0/75 ،0/85 ،0/78 ،0/81 ،0/90 :
 /86 ،0/91 ،0/72 ،0/89 ،0/71 ،0/84 ،0/74محاســبه شــد [ .]12در
فــرم  115ســوالی در ایــران ,بــرای هــر یــک از عبــارات این پرسشــنامه
 5گزینــه منظــور شــده اســت .گزینههــا عبارتنــد از :خیلــی زیــاد،
زیــاد ،در حــد متوســط ،کــم وخیلــی کــم بــه جــز ســؤاالت  96تــا
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 105کــه بــرای آنهــا گزینههــای همیشــه ,اغلــب اوقــات ,نمیدانــم,
خیلــی کــم و هیــچ وقــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.
نمــره گــذاری عبــارات بــه صــورت  4 ،3 ،2 ،1 ،0اســت .لــذا حداکثــر
نمــره آزمودنــی در ایــن پرسشــنامه برابــر بــا  460اســت .تفســیرنمره
کل بــه دســت آمــده بــه شــرح زیــر میباشــد :نمــره  115و
پایینتــر نشــانه رضایــت زناشــویی پاییــن ،از  115تــا  230رضایــت
ناشــویی متوســط ،از نمــره  230تــا  345رضایــت زناشــویی بــاال،
نمــره  345تــا  460رضایــت زناشــویی ایــده آل را نشــان میدهــد
[ .]2پرسشــنامه دموگرافیــک شــامل ســن زن ،مــدت ازدواج ،ســن
بــارداری ،تحصیــات زن ،شــغل زن و همســر ،ثبــات شــغلی ،ســابقه
نازایــی ،میــزان درآمــد خانــواده همســر بــود کــه توســط محقــق
طراحــی و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .در نهایــت تجزیــه و تحلیــل
دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای آمــاری میانگیــن وانحــراف معیــار,

تی-مســتقل و آزمــون آنــوا در نــرم افــزار  16-SPSSانجــام شــد.
یافتهها
براســاس جــدول  1/7 ،1درصــد زنــان بــاردار دارای میــزان رضایــت
زناشــویی پاییــن 47/5 ,درصــد رضایــت متوســط 49/2 ,درصــد زنــان
دارای رضایــت بــاال و  1/7درصــد زنــان دارای رضایــت ایــده آل
بودنــد.
براســاس جــدول  ،2میــزان مؤلفههــای برابــری نقــش زن و مــرد,
مســائل شــخصیتی و حــل تعــارض کمتریــن ومولفــه هــای تحریــف
آرمانــی ,جهــت گیــری مذهبــی خانــواده و دوســتان از بیشــترین
میــزان برخــوردار بــود .و میانگیــن نمــره کل رضایــت زناشــویی
 229/08بــود.

جدول  :1توزیع فراوانی سطوح مختلف رضایت زناشویی
تعداد

درصد

سطوح رضایت زناشویی
پایین

2

1/7

متوسط

57

47/5

باال

59

49/2

ایده آل

2

1/7

جدول  :2میانگین و انحراف معیار متغییرهای رضایت زناشویی در زنان باردار
متغییر

انحراف معیار  ±میانگین

تحریف آرمانی

24/35 ± 6/11

رضایت زناشویی

22/44 ± 7/11

مسائل شخصیتی

17/55 ± 7/91

ارتباط زناشویی

18/45 ± 7/6

حل تعارض

17/08 ± 6/17

مدیریت مالی

20/31 ± 7/14

فعالیتهای اوقات فراغت

19/88 ± 5/74

رابطه جنسی

20/25 ± 6/10

فرزندپروری

22/56 ± 6/10

خانواده و دوستان

23/60 ± 6/63

مساوات

11/26 ± 7/03

جهت گیری مذهبی

23/47 ± 4/45

نمره کل رضایت زناشویی

54

229/08 ± 54/28

خداکرمی و همکاران
جدول  :3ارتباط مشخصههای دموگرافیک و رضایت زناشویی زنان باردار
سطوح

تحصیالت زن
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم

انحراف معیار  ±میانگین

216/35 ± 51/58

229/12 ± 59/62

لیسانس و باالتر

خانه دار

۲۲۴/۱۵ ± ۵۲/۰۷

شاغل
اشتغال همسر
کارمند
شغل آزاد
بیکار
ثبات شغلی همسر
دارای ثبات شغلی
بدون ثبات شغلی
میزان درآمد ماهیانه
کمتر از  500هزار

271/38 ± 62/44

235/76 ± 49/86
205/0 ± 65/81

245/93 ± 50/85
212/60 ± 54/33

17-22

235/50 ± 53/05

یک میلیون و باالتر

268/05 ± 46/81

22-29

238/17 ± 50/66

مدت ازدواج

203/74 ± 59/16

بارداری برنامه ریزی شده

189/96 ± 53/92

0-5
5-10
بله
خیر
سابقه نازایی
بله
خیر

5/44

2

0/005

3/46

12/12

118

2

0/001

> 0/001

207/81 ± 58/58

بین  500هزار تا  999هزار

29-36

3/02

118

0/003

248/55 ± 49/63

239/00 ± 38/97

سن (سال) زن

5/14

3

0/002

220/33 ± 57/67

265/92 ± 37/72

اشتغال زن

t

df

P

234/92 ± 53/03
237/86 ± 50/08
208/40 ± 61/32

3/96

3/08

2/73

2/69

2

118

118

118

0/002

0/003

0/007

0/008

201/45 ± 64/04

235/51 ± 51/08

براســاس جــدول شــماره  ،3مشــخصههای تحصیــات زن ,اشــتغال
زن و همســر ،ثبــات شــغلی همســر ,میــزان درآمــد خانــواده ,مــدت
ازدواج و ســن زن ,بــارداری برنامــه ریــزی شــده و ســابقه نازایــی
بامیانگیــن رضایــت زناشــویی ارتبــاط معنــادار داشــتند (.)P > 0/05

بحث
در ایــن پژوهــش بــه بررســی میــزان رضایــت زناشــویی و تعــدادی
از عوامــل تأثیــر گــذار بــر آن ،در دوران بــارداری پرداختــه شــد .در

مطالعــه حاضــر ،اکثریــت زنان بــاردار از رضایت زناشــویی متوســط رو
بــه باالیــی برخــوردار بودنــد .در بررســی رضایــت زناشــویی در مطالعه
زارع و همــکاران ( )1394نیــز نشــان داده شــد کــه اکثریــت افــراد
مــورد مطالعــه از رضایــت متوســط و نســبی برخــوردار بودنــد [.]11
میانگیــن مؤلفههــای برابــری نقــش زن و مــرد و مســائل شــخصیتی
وتعــارض زناشــویی از ســایر مؤلفههــای رضایــت زناشــویی کمتــر و
میانگیــن مؤلفههــای جهــت گیــری مذهبــی دوســتان و آشــنایان و
تحریــف آرمانــی از مؤلفههــای دیگــر بیشــتر بــود ،کــه بــا مطالعــه

55

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان ،دوره  ،25شماره  ،1بهار 1396
واقعــی و همــکاران ( ]13[ )1390و همچنیــن مطالعــه احمــدی و
همــکاران ( )1385همســو اســت [ ]14و تفــاوت آن در کاهــش مولفه
برابــری نقــش زن و مــرد میباشــد .فرآینــدی کــه در طــول زندگــی
زوجیــن بوجــود میآیــد شــامل مجموع ـهای از عوامــل نظیــر حــل
تعــارض یــا موفقیــت در فعالیتهــای زندگــی اســت کــه منجــر بــه
رضایــت زن و شــوهر میشــود .چــون تعــارض در زندگــی مشــترک
پیامــد الزامــی اســت پــس شــیوه اداره و حــل تعــارض بــا افزایــش
رضایــت زناشــویی همــراه اســت .مســائل شــخصیتی ،درک شــخص را
از همســر بــا توجــه بــه رفتارهــا ،ویژگیهــا و ســطح رضایــت نشــان
میدهــد و بــه نوعــی عامــل شــخصیت و رضایــت زناشــویی بــا هــم
در ارتبــاط هســتند [ .]15پژوهــش عطــاری و همــکاران ()1386
نیــز نشــان داد کــه نــوع شــخصیت و رضایــت زناشــویی بــا هــم
رابطــه معنــی دار دارنــد [ .]16از دالیلــی کــه میتوانــد منجــر بــه
تفــاوت نتایــج ایــن مطالعــه نســبت بــه مطالعههــای قبلــی باشــد
ایــن اســت کــه گــروه هــدف ایــن مطالعــه زنــان بارداربودنــد .از
دالیلــی کــه میتوانــد منجــر بــه پاییــن آمــدن مولفــه برابــری نقــش
زن و مــرد در دوران بــارداری شــود ایــن اســت کــه بعضــی زنــان
اعتقــاد دارنــد بــه جنــس زن ظلــم شــده و در مقایســه بــا مــردان
دچــار محدودیتهــا و مشــکالت بیشــتری هســتند و بــه ویــژه در
زندگــی زناشــویی نارضایتــی دارنــد در زمــان بــارداری ممکــن اســت
مشــغولیت فکــری ایــن را داشــته باشــند کــه چــرا ســختی دوران
بــارداری (بــد شــکلیهای بدنــی ،کمــر درد ،ویــار و )...را فقــط زنــان
بایــد داشــته باشــند در صورتــی کــه مــردان در ایــن مــورد کام ـ ً
ا
آزادنــد [ ،]11و تشــدید اینگونــه تفکــرات زمینــه را بــرای کاهــش
مؤلفــه برابــری نقــش زن و مــرد در دوران بــارداری مهیــا میکنــد.
در ایــن پژوهــش بیــن تحصیــات زن و رضایــت زناشــویی
رابطــه معنــادار دیــده شــد و میــزان رضایــت زناشــویی در افــراد
بــا تحصیــات باالتــر بیشــتر بــود .بــه نظــر میرســد افزایــش
ســطح تحصیــات باعــث بهبــود مهارتهــای اجتماعــی و کاهــش
مشــکالت مربــوط بــه رضایــت زناشــویی میشــود [ .]17نتایــج
پژوهــش بنائیــان و همــکاران ( )1386نیــز نشــان داد کــه در زنــان
بــاردار بیــن رضایــت زناشــویی و تحصیــات رابطــه آمــاری معنــی
داری وجــود دارد و افــرادی کــه تحصیــات باالتــری دارنــد از رضایت
زناشــویی باالتــری برخــوردار هســتند [ .]18از دیگــر متغییرهــای
وابســته مــورد بررســی شــغل زن و همســر و ثبــات شــغلی همســر
میباشــد کــه میــزان رضایــت زناشــویی در زنــان و همســران شــاغل
و دارای ثبــات شــغلی نســبت بــه زنــان خانــه دار و همســران بیــکار و
آنهایــی کــه ثبــات شــغلی ندارنــد بیشــتر میباشــد کــه ایــن تفــاوت
ازلحــاظ آمــاری معنــادار بــوده اســت .زنــان غیــر شــاغل نســبت بــه
زنــان شــاغل از یکنواختــی زندگــی خــود ابــراز نارضایتــی میکننــد
و مشــکالت روانــی بــه طــور چشــمگیری در آنهــا باالســت .حضــور
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فعــال داشــتن در اجتمــاع و ارتبــاط داشــتن بــا مــردم و ســازگاری
بیشــتر ،زنــان شــاغل را از محــدود بــودن و گوشــه گیــری خــارج مــی
کندکــه ایــن عوامــل میتوانــد در افزایــش رضایــت زناشــویی زنــان
شــاغل مؤثــر باشــد [ .]19طهماســبی ( )1386نیــز در مطالعــه خــود
نشــان داد اشــتغال زنــان و مــردان بــر رضایــت زناشــویی آنهــا مؤثــر
میباشــد و میانگیــن رضایــت زناشــویی در زنــان شــاغل بیشــتر از
زنــان غیــر شــاغل میباشــد [ .]20متغییــر بررســی دیگــر درآمــد
خانــواده بــود کــه میــزان رضایــت زناشــویی در زنانــی کــه همســران
آنهــا درآمــد خانوادگــی کمتــر داشــتند نســبت بــه زنانــی کــه از
درآمــد خانوادگــی بیشــتر برخــوردار بودنــد کمتــر بــود و ایــن تفــاوت
از لحــاظ آمــاری معنــا دار بــود .کیانــی ( )1387نیــز در مطالعــه خود
عنــوان میکنــد هــر چــه درآمــد خانــواده باالتــر م ـیرود میانگیــن
رضایــت زناشــویی در زنــان باالتــر مـیرود .بــه علــت بهبــود امکانــات
زندگــی میانگیــن رضایــت زناشــویی در ایــن زنــان باالتــر م ـیرود.
بنظــر میرســد رضایــت زناشــویی بــه میــزان زیــادی از تصــورات
فــرد و رضایــت از زندگــی فــرد متأثــر میشــود [ .]21متغییــر
دیگــر ســن مــادر بــود کــه مشــاهده شــد ایــن متغییــر بــا رضایــت
زناشــویی زنــان بــاردار ارتبــاط معنــاداری دارد و بــا افزایــش ســن زن
میــزان رضایــت زناشــویی کاهــش مییابــد .بخشــی ( )1387نیــز
در مطالعــه خــود بیــان میکنــد هرچــه ســن افــراد از  30ســالگی
باالتــر م ـیرود ،رضایــت زناشــویی کاهــش مییابــد [ .]22درتبییــن
ایــن موضــوع میتــوان گفــت زوجیــن در ســنین پاییــن توافــق
بیشــتری بــر مســائل زناشــویی دارنــد [.]23
از دیگــر متغییــر هــا طــول مــدت ازدواج بــود کــه مشــاهده شــد ایــن
متغییــر بــا رضایــت زناشــویی زنــان بــاردار ارتبــاط معنــاداری دارد
و بــا افزایــش طــول مــدت ازدواج میــزان رضایــت زناشــویی کاهــش
مییابــد .عطــاری ( )1390در مطالعــه خــود بیــان میکنــد زوجهــای
جــوان و کســانی کــه مــدت زیــادی از زندگــی زناشوییشــان
نمیگــذرد بــه دالیــل مختلــف از جملــه وجــود عشــق ،عــدم
برخــورد بــا مشــکالت ،رضایــت باالیــی را گــزارش میکننــد امــا
بــا افزایــش طــول مــدت ازدواج و مواجهــه بــا مشــکالت اقتصــادی
و برخــورد بــا چالشهــای جدیــد ,رضایــت زناشــویی کاهــش
مییابــد [ .]16نتایــج ایــن پژوهــش بــا بررســیهای ونــدورف
( )2011همخوانــی دارد [ .]23بــارداری برنامــه ریــزی شــده متغییــر
دیگــر بــود ,زنانــی کــه بــارداری برنامــه ریــزی شــده داشــتند نســبت
بــه زنانــی کــه ناخواســته بــاردار شــده بودنــد از رضایــت زناشــویی
بیشــتری برخــوردار بودنــد کــه ایــن تفــاوت از لحــاظ آمــاری معنــادار
بــود .عنایتــی ( )1388نیــز در مطالعــهای مشــابه عنــوان میکنــد
زنانــی کــه بــا برنامــه ریــزی اقــدام بــه بــارداری کردهانــد ســختیها
و دشــواریهای بــارداری را بــا همــکاری همســر خــود پشــت ســر
میگذارنــد ولــی در بــارداری ناخواســته وضــع بدیــن صــورت نیســت

خداکرمی و همکاران
و همــراه بــا اســترس و نگرانــی خواهــد بــود و رضایــت زناشــویی
کاهــش مییابــد [ .]24متغییــر بعــدی داشــتن ســابقه نازایــی بــود,
زنانــی کــه ســابقه نازایــی داشــتند نســبت بــه زنانــی کــه ســابقه
نازایــی نداشــتند از رضایــت زناشــویی کمتــری برخــوردار بودنــد
کــه ایــن تفــاوت از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود .شــاکریان ()1390
نیــز وجــود فرزنــد را بــر رضایــت زناشــویی مؤثــر دانســت و عنــوان
میکنــد کــه زنــان زمانــی خــود را کامــل میدادنــد کــه قــدرت
بــاروری داشــته و بچــه دار شــوند و توانایــی موفقیــت خــود را
تــا حــدود زیــادی تابــع توانایــی خــود در بــه دنیــا آوردن فرزنــد
میداننــد و زمانــی کــه زوجیــن از بدســت آوردن محصــول مهــم
زندگــی مشترکشــان محــروم باشــد ،مفهــوم روابــط بینابینــی آنهــا
زیــر ســؤال م ـیرود و رضایــت زناشــویی کاهــش مییابــد [ .]25از
محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه عــدم شــرکت آقایــان
و زنــان مولتــی گراویــد (چنــد زا) در پژوهــش نــام بــرد .پیشــنهاد
میشــود در مطالعــات بعــدی عوامــل بیشــتری کــه میتوانــد بــر
رضایــت زناشــویی مؤثــر باشــد مــورد بررســی قــرار گیــرد و مقایســه
رضایــت زناشــویی زنــان نخســت زا و چنــد زا بررســی شــود و
همچنیــن در جوامــع مختلــف و فرهنگهــای مختلــف تکــرار شــود.
نتیجه گیری
بــه طــور کلــی ،یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد اکثریــت
زنــان بــاردار از رضایــت زناشــویی متوســط و بــاال برخــوردار هســتند
و مؤلفههــای حــل تعــارض ،مســائل شــخصیتی و برابــری نقــش زن
ومــرد در آنهــا نســبت بــه ســایر مؤلفههــا پایینتــر میباشــد .بــا
توجــه بــه اینکــه تعــداد اندکــی از افــراد از رضایــت زناشــویی ایــده
آل برخــورد بودنــد پیشــنهاد میشــود زوجیــن بــا شــرکت در کالس

مهارتهــای زندگــی ایــن مهارتهــا را آموختــه و در زندگــی بــکار
بندنــد .کســب اینگونــه مهارتهــا ســبب برقــراری رابطــه ســالم و
رضایــت بخــش در بیــن افــراد شــده و ســبب میشــود افــراد در
مواجهــه بــا مشــکالت بهتــر برخــورد نمــوده و راه حــل مناســبتری
را جهــت رفــع مشــکل پیــدا کننــد .و همچنیــن بیــن تحصیــات
باالتــر ،درآمــد بیشــتر ،شــاغل بــودن زن و همســر ،داشــتن ثبــات
شــغلی ،بــارداری برنامــه ریــزی شــده ،نداشــتن ســابقه نازایــی بــا
باالرفتــن میــزان رضایــت زناشــویی زنــان بــاردار رابطــه مثبتــی
وجــود داشــت .از یافتههــای ایــن تحقیــق میتــوان در بهبــود
وضعیــت خانوادههــای کشــورمان اســتفاده کــرد .میتــوان گفــت
هــر چــه تحصیــات افــراد باالتــر و امکانــات کســب درآمــد افزایــش
یابــد و زمینــه بــرای بهبــود وضعیــت شــغلی زنــان و مــردان مهیــا
شــود میــزان رضایــت زناشــویی افزایــش مییابــد .افزایــش رضایــت
زناشــویی بــر ســامت عمومــی افــراد و بهبــود کیفیــت زندگــی آنهــا
مؤثــر خواهــد بــود.
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Abstract
Introduction: Pregnancy is an important event that occurs in the lives of most females.
Marital satisfaction is a very important aspect in this period that influences quality of life
Keywords:
and physical and mental health of females and their children. Marital satisfaction is influMarital Satisfaction
enced by a variety of factors. In this study, we investigated the factors influencing marital
Pregnancy
satisfaction during this period.
Personal Information
Methods: This descriptive study was conducted on 120 cases that were randomly selected
among pregnant females attending clinics of Asadabad during year 2015. Data was gathHow to Cite this Article:
ered by an information form, Enrich Marital Satisfactions Questionnaires and demographKhodakarami B, Masoomi S Z,
Asadi R. The Status and Marital ic questionnaires. Questionnaires were filled by the participants. The data was analyzed by
Satisfaction Factors in Nulliparous SPSS 16 software using mean and standard deviation, independent t test, and Analysis of
Pregnant Females Attending Clin- Variance (ANOVA).
ics in Asadabad City during Years Results: Level of marital satisfaction in pregnant females was medium and high. Sub
2015 and 2016. Sci J Hamadan Nurs
scales of conflict resolution and character issues and equality were lower than the rest of
Midwifery Fac. 2016;25(1):52-59.
the scales. Subscales of ideal distortion, relatives and friends, and religious orientation were
DOI: 10.21859/nmj-25017
higher than the rest of the scales. Also, there was a significant relationship between educa© 2017 Scientific Journal of Hamadan tion, career, husband's occupation, household income, job stability of the spouse, planned
Nursing & Midwifery Faculty
pregnancy, infertility history, length of marriage, age of the woman and marital satisfaction
(P < 0.05).
Conclusions: Life skills counseling can be effective in improving marital satisfaction. Demographic variables were predictors of marital satisfaction in pregnant females.

