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چکیده
ــد.  ــان رخ می ده ــر زن ــی اکث ــه در طــی زندگ ــی اســت ک ــات مهم ــته از اتفاق ــز آن دس ــارداری ج ــه: ب مقدم
ــر کیفیــت زندگــی  یکــی از جنبه هــای بســیار مهــم در ایــن دوران میــزان رضایــت زناشــویی می باشــد کــه ب
ــدد و  ــل متع ــویی از عوام ــت زناش ــزایی دارد. رضای ــر بس ــا تأثی ــدان آن ه ــم و روان زن و فرزن ــامت جس و س
ــزان  ــر می ــذار ب ــر گ ــل تأثی ــدادی از عوام ــی تع ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــه در ای ــرد ک ــر می پذی ــی تأثی گوناگون

ــم. ــن دوران پرداختی ــویی در ای ــت زناش رضای
روش کار: پژوهــش حاضــر، یــک مطالعــه توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــر روی 120 زن بــاردار کــه بــه روش 
تصادفــی ســاده از بیــن زنــان بــاردار مراجعــه کننــده بــه درمانگاه هــای اســدآباد در ســال 1394 انتخــاب شــدند، 
انجــام شــد. ابــزار مــورد اســتفاده، پرسشــنامه رضایــت زناشــویی انریــچ و دموگرافیــک بــود. اطاعــات بدســت 
ــی  ــار, ت ــراف معی ــن و انح ــای میانگی ــتفاده از آزمون ه ــا اس ــاری SPSS-16 و ب ــزار آم ــرم اف ــط ن ــده توس آم

مســتقل, آنــوا تحلیــل شــد.
ــای  ــن مؤلفه ه ــد. میانگی ــوردار بودن ــی برخ ــه باالی ــط رو ب ــت متوس ــاردار از رضای ــان ب ــر زن ــا: اکث یافته ه
ــای  ــر، و مؤلفه ه ــا کمت ــایر مؤلفه ه ــویی ازس ــارض زناش ــخصیتی و تع ــائل ش ــرد و مس ــش زن و م ــری نق براب
ــن  ــود. همچنی ــتر ب ــا بیش ــایر مؤلفه ه ــی از س ــف آرمان ــنایان و تحری ــتان و آش ــی دوس ــری مذهب ــت گی جه
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 

.)P > 0/05( دارد
نتیجــه گیــری: مشــاوره مهارت هــای زندگــی می توانــد در بهبــود رضایــت زناشــویی مؤثــر باشــد. متغیرهــای 

دموگرافیــک پیــش بینــی کننــده رضایــت منــدی زناشــویی در زنــان بــاردار می باشــد.
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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

مقدمه
بــارداری و زایمــان بــه عنــوان یــک رویــداد طبیعــی در دوران 
زندگــی زنــان مطــرح می باشــد، ولــی تجربــه ای پــر اســترس تلقــی 
ــمی در  ــی و جس ــیع روان ــرات وس ــا تغیی ــه ب ــن تجرب ــود. ای می ش
ــوان  ــه عن ــارداری ب ــت ]1[. ب ــراه اس ــت زا هم ــاردار نخس ــادران ب م
ــر دارد،  ــاردار تأثی ــادران ب ــر م ــی ب ــتی – اجتماع ــول زیس ــک تح ی
ــان  ــوان زم ــه عن ــن آن را ب ــیاری از متخصصی ــه بس ــه ای ک ــه گون ب
ــات و  ــر در هیجان ــا تغیی ــراه ب ــات هم ــاب در احساس ــول و انق تح
افــکار می داننــد ]2[. ســاالنه 150 میلیــون زن در دنیــا بــاردار 
ــک  ــان ی ــی و زایم ــان، حاملگ ــن زن ــی ای ــرای تمام ــه ب ــوند ک می ش
ــت  ــی مدیری ــه خوب ــه ب ــواردی ک ــت و در م ــی اس ــران موقعیت بح
ــه  ــود ک ــدت می ش ــی م ــران طوالن ــک بح ــه ی ــل ب ــود، تبدی نش
اســترس زیــادی بــر مــادر و اطرافیــان وی وارد مــی آورد ]3[. بیشــتر 

ــی،  ــی، هورمون ــانه های بدن ــی در نش ــارداری تغییرات ــان در دوره ب زن
ــا دیگــران تجربــه  کار و فعالیت هــای خــود، و همچنیــن در روابــط ب
ــتقیمی دارد.  ــر مس ــوزاد تأثی ــادر و ن ــتی م ــه در بهزیس ــد ک می کنن
ــی  ــن دوره کاهش های ــده ها در ای ــادر ش ــدر و م ــازه پ ــیاری از ت بس
ــه می کننــد ]4[. وینــچ معتقــد اســت  را در رضایــت زناشــویی تجرب
کــه رضایــت زناشــویی، انطبــاق بیــن وضعیــت موجــود بــا وضعیــت 
مــورد انتظــار اســت و ارزیابــی کلـّـی و ذهنــی فــرد، از ماهیــت ازدواج 
ــات و  ــا، توقّع ــدن نیازه ــرآورده ش ــی از ب ــامل میزان ــد و ش می باش

ــرد اســت ]5[. ــال ف امی
می کنــد:  تعریــف  اینگونــه  را  زناشــویی  رضامنــدی  هاکینــز 
ــده  ــه ش ــذت تجرب ــت و ل ــنودی، رضای ــی از خش ــات عین احساس
ــای ازدواجشــان را  ــه جنبه ه ــه هم ــی ک ــوهر، زمان توســط زن و ش
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ــت زناشــویی از موضوعــات مختلفــی  ــد ]6[. رضای در نظــر می گیرن
ویژگی هــای  و  رفتــار  از  شــوهر  و  زن  متقابــل  درک  همچــون 
یکدیگــر، نگــرش آنهــا نســبت بــه نقــش ارتبــاط در زندگــی 
ــت  ــزان رضای ــا و کشــمکش ها, می ــل تعارض ه ــوه ح ــویی، نح زناش
از اداره مالــی خانــواده، توافــق در نحــوه اســتفاده از اوقــات فراغــت، 
ــتن  ــاره داش ــق درب ــی، تواف ــی و عاطف ــط جنس ــنودی از رواب خش
فرزنــد ودرک واقــع گرایانــه از تأثیــر فرزنــدان بــر روابــط زناشــویی، 
ــه دوســتان و آشــنایان،  ــوط ب ــق مرب هماهنگــی احساســات و عای
رضایــت از نقش هــای مختلــف زناشــویی و اعتقــادات و اعمــال 
ــمی،  ــکات جس ــد ]7[. مش ــویی می باش ــی زناش ــی در زندگ مذهب
ــی،  ــی عاطف ــی ثبات ــرس، ب ــراب، ت ــی، اضط ــزوا طلب ــردگی، ان افس
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 ارزش هــا، اولویت هــا، الگــوی رفتــاری، ارتبــاط بــا دیگــران، 

مهارت هــای حــل مشــکل ایجــاد می گــردد ]8[.
ــه  ــبت ب ــه او نس ــن، توج ــود و جنی ــر خ ــاردار ب ــز زن ب ــا تمرک ب
همســر و ســایر فرزنــدان کــم شــده و گاهــی نیــز موجبــات رنجــش 
ــی و  ــل جنس ــر در می ــل تغیی ــه دلی ــازد. ب ــم می س ــا را فراه آنه
ــن دوران  ــی در ای ــط جنس ــن، رواب ــیب جنی ــقط و آس ــرس از س ت
ــاس  ــدن و احس ــری ب ــکل ظاه ــر ش ــا تغیی ــد. و ب ــش می یاب کاه
ســنگینی، فعالیت هــای اجتماعــی و تفریحــی زنــان بــاردار و تمــاس 
بــا دوســتان و آشــنایان کــم می شــود، افزایــش نیازهــای اقتصــادی 
ــد  ــرد جدی ــدات ورود ف ــان و تمهی ــارداری زن ــگام ب ــواده در هن خان
ــد. همچنیــن،  ــواده ایجــاد کن ــرای خان ــی ب ــد مشــکات مال می توان
ــه  ــد ب ــاردار می توان ــان ب ــی زن ــت جســمانی و روان ــر در وضعی تغیی
اجتنــاب از انجــام وظایــف خانــه داری و نقش هــای معمــول و بــروز 
ــب  ــن ترتی ــردد، بدی ــر گ ــوب منج ــای نامطل ــا و رفتاره واکنش ه
ــدان,  ــط جنســی و فرزن ــت زناشــویی یعنــی رواب ــه ابعــاد رضای کلی
ــارداری  ــکلی از ب ــه ش ــاط ب ــارض و ارتب ــل تع ــی, ح ــائل مال مس
ــویی  ــط زناش ــال در رواب ــرای اخت ــه را ب ــد و زمین ــی پذیرن تأثیرم
ــور  ــه ط ــارداری ب ــد ]9[. دوره ب ــاد می کنن ــاردار ایج ــان ب در زن
ــه  ــی آورد ب ــد م ــن پدی ــاط زوجی ــارزی را در ارتب ــرات ب قطــع تغیی
ــای  ــد ]10[. پژوهش ه ــارداری باش ــه ب ــن تجرب ــر اولی ــوص اگ خص
ــر  ــذار ب ــر گ ــل تأثی ــویی و عوام ــت زناش ــه رضای ــدوی در زمین مح
ــا توجــه بــه  ــارداری، انجــام شــده اســت، بنابرایــن ب آن در دوران ب
اهمیــت رضایــت زناشــویی در زندگــی زوجیــن و تغییــرات میــزان 
ــا پژوهشــی  ــر آن شــدیم ت ــارداری ب ــت زناشــویی در دوران ب رضای
ــر  ــر ب ــه منظــور بررســی میــزان رضایــت زناشــویی و عوامــل مؤث ب
ــای  ــه درمانگاه ه ــده ب ــه کنن ــت زا مراجع ــاردار نخس ــان ب آن در زن

ــم. ــام دهی ــال 1394 انج ــدآباد در س اس

روش کار
نــوع مطالعــه توصیفی-تحلیلــی اســت کــه بــه بررســی میــزان رضایت 
زناشــویی و عوامــل مؤثــر بــر آن در زنــان بــاردار نخســت زا مراجعــه 
ــه  ــردازد. جامع ــدآباد می پ ــتان اس ــای شهرس ــه درمانگاه ه ــده ب کنن
ــای  ــه درمانگاه ه ــده ب ــه کنن ــاردار مراجع ــان ب ــامل زن ــاری ش آم
ــه مطالعــه زارع  ــا توجــه ب اســدآباد در ســال 95-1394 می باشــد. ب
ــبه  ــول  محاس ــتفاده از فرم ــا اس ــه ب ــم نمون ــکاران ]11[ حج و هم

شــدکه در آن:
N: تعداد کل جامعه آماری

t = 175: با 95 درصد اطمینان 1/96 در نظر گرفته شده است
d: تقریب برآورد پارامتر مورد مطالعه

P = 0/05: احتمال وجود صفت
q = 0/5: احتمال فقدان وجود صفت = 0/5

حجــم نمونــه 120 نفــر از زنــان بــاردار نخســت زا می باشــد کــه بــه 
ــا اســتفاده از قرعــه کشــی  صــورت نمونــه گیــری تصادفــی ســاده ب
ــتان  ــای شهرس ــود در درمانگاه ه ــای موج ــماره پرونده ه ــن ش از بی
اســدآباد انتخــاب شــدند. معیارهــای ورود بــه مطالعــه: بــارداری اول، 
داشــتن حداقــل ســوادخواندن و نوشــتن، عــدم ابتــا بــه بیماری هــای 
ــا،  ــال آن ه ــره نات ــای پ ــه پرونده ه ــه ب ــا توج ــی ب ــمی و روان جس
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 
ــچ  ــویی انری ــت زناش ــنامه رضای ــد. پرسش ــاخته می باش ــق س محق

توســط اولســون و همــکاران )1989( طراحــی شــده اســت.
ــر در  ــم و معتب ــی مه ــک ابزارتحقیق ــوان ی ــه عن ــنامه ب ــن پرسش ای
بررســی های متعــددی جهــت انــدازه گیــری رضایــت زناشــویی، 
مورداســتفاده قــرار گرفــت. پرسشــنامه مــورد اســتفاده در ایــن 
پژوهــش فــرم 115 ســوالی آن بــود کــه بــه دلیــل نخســت زا بــودن 
نمونه هــا، پنــج ســؤال از قســمت فرزنــد پــروری حــذف گردیــد. ایــن 
ــه  ــت. در مطالع ــده اس ــکیل ش ــون تش ــرده آزم ــنامه از 12 خ پرسش
رســولی پایایــی پرسشــنامه محاســبه گردیــد و آلفــای کرنبــاخ 
ــویی،  ــت زناش ــی، رضای ــف آرمان ــای تحری ــرده مقیاس ه ــرای خ ب
ــت  ــارض، مدیری ــل تع ــویی، ح ــاط زناش ــخصیتی، ارتب ــات ش موضوع
ــی،  ــط جنس ــت، رواب ــات فراغ ــه اوق ــوط ب ــای مرب ــی، فعالیت ه مال
ــرد  ــری زن و م ازدواج و بچه هــا، بســتگان و دوســتان، نقش هــای براب
و جهت گیــری مذهبــی بــه ترتیــب: 0/90، 0/81، 0/78، 0/85، 0/75، 
0/74، 0/84، 0/71، 0/89، 0/72، 0/91، 86/ محاســبه شــد ]12[. در 
فــرم 115 ســوالی در ایــران, بــرای هــر یــک از عبــارات این پرسشــنامه 
ــاد،  ــی زی ــد از: خیل ــا عبارتن ــت. گزینه ه ــده اس ــور ش ــه منظ 5 گزین
ــا  ــه جــز ســؤاالت 96 ت ــی کــم ب ــاد، در حــد متوســط، کــم وخیل زی
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ــم,  ــات, نمی دان ــرای آنهــا گزینه هــای همیشــه, اغلــب اوق 105 کــه ب
خیلــی کــم و هیــچ وقــت در نظــر گرفتــه شــده اســت.

نمــره گــذاری عبــارات بــه صــورت 0، 1، 2، 3، 4 اســت. لــذا حداکثــر 
نمــره آزمودنــی در ایــن پرسشــنامه برابــر بــا 460 اســت. تفســیرنمره 
کل بــه دســت آمــده بــه شــرح زیــر می باشــد: نمــره 115 و 
پایین تــر نشــانه رضایــت زناشــویی پاییــن، از 115 تــا 230 رضایــت 
ــاال،  ــویی ب ــت زناش ــا 345 رضای ــره 230 ت ــط، از نم ــویی متوس ناش
ــد  ــده آل را نشــان می ده ــت زناشــویی ای ــا 460 رضای ــره 345 ت نم
ــدت ازدواج، ســن  ]2[. پرسشــنامه دموگرافیــک شــامل ســن زن، م
بــارداری، تحصیــات زن، شــغل زن و همســر، ثبــات شــغلی، ســابقه 
ــق  ــط محق ــه توس ــود ک ــر ب ــواده همس ــد خان ــزان درآم ــی، می نازای
طراحــی و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در نهایــت تجزیــه و تحلیــل 
داده هــا بــا اســتفاده از آزمون هــای آمــاری میانگیــن وانحــراف معیــار, 

ــزار SPSS-16 انجــام شــد. ــرم اف ــوا در ن تی-مســتقل و آزمــون آن

یافته ها
براســاس جــدول 1، 1/7 درصــد زنــان بــاردار دارای میــزان رضایــت 
زناشــویی پاییــن, 47/5 درصــد رضایــت متوســط, 49/2 درصــد زنــان 
ــده آل  ــت ای ــان دارای رضای ــد زن ــاال و 1/7 درص ــت ب دارای رضای

بودنــد.
ــرد,  ــش زن و م ــری نق ــای براب ــزان مؤلفه ه ــدول 2، می ــاس ج براس
مســائل شــخصیتی و حــل تعــارض کمتریــن ومولفــه هــای تحریــف 
ــترین  ــتان از بیش ــواده و دوس ــی خان ــری مذهب ــت گی ــی, جه آرمان
ــویی  ــت زناش ــره کل رضای ــن نم ــود. و میانگی ــوردار ب ــزان برخ می

ــود. 229/08 ب

جدول 1: توزیع فراوانی سطوح مختلف رضایت زناشویی

درصدتعدادسطوح رضایت زناشویی

21/7پایین

5747/5متوسط

5949/2باال

21/7ایده آل

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

انحراف معیار ± میانگینمتغییر

6/11 ± 24/35تحریف آرمانی

7/11 ± 22/44رضایت زناشویی

7/91 ± 17/55مسائل شخصیتی

7/6 ± 18/45ارتباط زناشویی

6/17 ± 17/08حل تعارض

7/14 ± 20/31مدیریت مالی

5/74 ± 19/88فعالیت های اوقات فراغت

6/10 ± 20/25رابطه جنسی

6/10 ± 22/56فرزندپروری

6/63 ± 23/60خانواده و دوستان

7/03 ± 11/26مساوات

4/45 ± 23/47جهت گیری مذهبی

54/28 ± 229/08نمره کل رضایت زناشویی
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جدول 3: ارتباط مشخصه های دموگرافیک و رضایت زناشویی زنان باردار
tdfPانحراف معیار ± میانگینسطوح

5/1430/002تحصیالت زن
57/67 ± 220/33زیردیپلم

51/58 ± 216/35دیپلم
59/62 ± 229/12فوق دیپلم

37/72 ± 265/92لیسانس و باالتر
3/021180/003اشتغال زن
62/44 ± 271/38شاغل

52/07 ± 224/15خانه دار
5/4420/005اشتغال همسر

49/63 ± 248/55کارمند
49/86 ± 235/76شغل آزاد

65/81 ± 205/0بیکار
3/461180/001ثبات شغلی همسر

50/85 ± 245/93دارای ثبات شغلی
54/33 ± 212/60بدون ثبات شغلی

0/001 <12/122میزان درآمد ماهیانه
58/58 ± 207/81کمتر از 500 هزار

38/97 ± 239/00بین 500 هزار تا 999 هزار
46/81 ± 268/05یک میلیون و باالتر

3/9620/002سن )سال( زن
17-22235/50 ± 53/05
22-29238/17 ± 50/66
29-36203/74 ± 59/16

3/081180/003مدت ازدواج
0-5234/92 ± 53/03

5-10189/96 ± 53/92
2/731180/007بارداری برنامه ریزی شده

50/08 ± 237/86بله
61/32 ± 208/40خیر

2/691180/008سابقه نازایی
64/04 ± 201/45بله

51/08 ± 235/51خیر

براســاس جــدول شــماره 3، مشــخصه های تحصیــات زن, اشــتغال 
زن و همســر، ثبــات شــغلی همســر, میــزان درآمــد خانــواده, مــدت 
ــی  ــابقه نازای ــده و س ــزی ش ــه ری ــارداری برنام ــن زن, ب ازدواج و س
.)P > 0/05( بامیانگیــن رضایــت زناشــویی ارتبــاط معنــادار داشــتند

بحث
ــه بررســی میــزان رضایــت زناشــویی و تعــدادی  در ایــن پژوهــش ب
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 
ــراد  ــت اف زارع و همــکاران )1394( نیــز نشــان داده شــد کــه اکثری
مــورد مطالعــه از رضایــت متوســط و نســبی برخــوردار بودنــد ]11[. 
میانگیــن مؤلفه هــای برابــری نقــش زن و مــرد و مســائل شــخصیتی 
وتعــارض زناشــویی از ســایر مؤلفه هــای رضایــت زناشــویی کمتــر و 
میانگیــن مؤلفه هــای جهــت گیــری مذهبــی دوســتان و آشــنایان و 
ــا مطالعــه  ــود، کــه ب ــی از مؤلفه هــای دیگــر بیشــتر ب ــف آرمان تحری



مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان، دوره 25، شماره 1، بهار 1396

56

ــدی و  ــه احم ــن مطالع ــکاران )1390( ]13[ و همچنی ــی و هم واقع
همــکاران )1385( همســو اســت ]14[ و تفــاوت آن در کاهــش مولفه 
برابــری نقــش زن و مــرد می باشــد. فرآینــدی کــه در طــول زندگــی 
ــر حــل  ــد شــامل مجموعــه ای از عوامــل نظی زوجیــن بوجــود می آی
تعــارض یــا موفقیــت در فعالیت هــای زندگــی اســت کــه منجــر بــه 
رضایــت زن و شــوهر می شــود. چــون تعــارض در زندگــی مشــترک 
ــا افزایــش  پیامــد الزامــی اســت پــس شــیوه اداره و حــل تعــارض ب
رضایــت زناشــویی همــراه اســت. مســائل شــخصیتی، درک شــخص را 
از همســر بــا توجــه بــه رفتارهــا، ویژگی هــا و ســطح رضایــت نشــان 
می دهــد و بــه نوعــی عامــل شــخصیت و رضایــت زناشــویی بــا هــم 
ــکاران )1386(  ــاری و هم ــش عط ــتند ]15[. پژوه ــاط هس در ارتب
ــم  ــا ه ــویی ب ــت زناش ــخصیت و رضای ــوع ش ــه ن ــان داد ک ــز نش نی
ــه  ــد منجــر ب ــه می توان ــی ک ــد ]16[. از دالیل ــی دار دارن رابطــه معن
ــد  ــی باش ــای قبل ــه مطالعه ه ــه نســبت ب ــن مطالع ــج ای ــاوت نتای تف
ــد. از  ــان بارداربودن ــه زن ــن مطالع ــدف ای ــروه ه ــه گ ــت ک ــن اس ای
دالیلــی کــه می توانــد منجــر بــه پاییــن آمــدن مولفــه برابــری نقــش 
ــان  ــی زن ــه بعض ــت ک ــن اس ــود ای ــارداری ش ــرد در دوران ب زن و م
ــردان  ــا م ــم شــده و در مقایســه ب ــه جنــس زن ظل ــد ب ــاد دارن اعتق
ــژه در  ــه وی ــتند و ب ــتری هس ــکات بیش ــا و مش ــار محدودیت ه دچ
زندگــی زناشــویی نارضایتــی دارنــد در زمــان بــارداری ممکــن اســت 
ــن را داشــته باشــند کــه  چــرا ســختی دوران  مشــغولیت فکــری ای
بــارداری )بــد شــکلی های بدنــی، کمــر درد، ویــار و...( را فقــط زنــان 
ــًا  ــورد کام ــن م ــردان در ای ــی کــه م ــد داشــته باشــند در صورت بای
ــرای کاهــش  ــه را ب ــرات زمین ــه تفک ــد ]11[، و تشــدید اینگون آزادن
ــا می کنــد. ــارداری مهی ــری نقــش زن و مــرد در دوران ب مؤلفــه براب
زناشــویی  رضایــت  و  زن  تحصیــات  بیــن  پژوهــش  ایــن  در 
ــراد  ــویی در اف ــت زناش ــزان رضای ــد و می ــده ش ــادار دی ــه معن رابط
ــش  ــد افزای ــر می رس ــه نظ ــود. ب ــتر ب ــر بیش ــات باالت ــا تحصی ب
ــش  ــی و کاه ــای اجتماع ــود مهارت ه ــث بهب ــات باع ــطح تحصی س
ــج  ــود ]17[. نتای ــویی می ش ــت زناش ــه رضای ــوط ب ــکات مرب مش
ــان  پژوهــش بنائیــان و همــکاران )1386( نیــز نشــان داد کــه در زن
ــی  ــاری معن ــت زناشــویی و تحصیــات رابطــه آم ــن رضای ــاردار بی ب
داری وجــود دارد و افــرادی کــه تحصیــات باالتــری دارنــد از رضایت 
ــای  ــر متغییره ــتند ]18[. از دیگ ــوردار هس ــری برخ ــویی باالت زناش
وابســته مــورد بررســی شــغل زن و همســر و ثبــات شــغلی همســر 
می باشــد 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 می باشــد کــه ایــن تفــاوت 
ازلحــاظ آمــاری معنــادار بــوده اســت. زنــان غیــر شــاغل نســبت بــه 
زنــان شــاغل از یکنواختــی زندگــی خــود ابــراز نارضایتــی می کننــد 
ــه طــور چشــمگیری در آنهــا باالســت. حضــور  و مشــکات روانــی ب

ــا مــردم و ســازگاری  فعــال داشــتن در اجتمــاع و ارتبــاط داشــتن ب
بیشــتر، زنــان شــاغل را از محــدود بــودن و گوشــه گیــری خــارج مــی 
ــان  کندکــه ایــن عوامــل می توانــد در افزایــش رضایــت زناشــویی زن
شــاغل مؤثــر باشــد ]19[. طهماســبی )1386( نیــز در مطالعــه خــود 
نشــان داد اشــتغال زنــان و مــردان بــر رضایــت زناشــویی آن هــا مؤثــر 
ــان شــاغل بیشــتر از  ــت زناشــویی در زن ــن رضای می باشــد و میانگی
ــد  ــر درآم ــر بررســی دیگ ــد ]20[. متغیی ــاغل می باش ــر ش ــان غی زن
خانــواده بــود کــه میــزان رضایــت زناشــویی در زنانــی کــه همســران 
ــه از  ــی ک ــه زنان ــبت ب ــتند نس ــر داش ــی کمت ــد خانوادگ ــا درآم آنه
درآمــد خانوادگــی بیشــتر برخــوردار بودنــد کمتــر بــود و ایــن تفــاوت 
از لحــاظ آمــاری معنــا دار بــود. کیانــی )1387( نیــز در مطالعــه خود 
ــواده باالتــر مــی رود میانگیــن  عنــوان می کنــد هــر چــه درآمــد خان
رضایــت زناشــویی در زنــان باالتــر مــی رود. بــه علــت بهبــود امکانــات 
ــر مــی رود.  ــان باالت ــن زن ــت زناشــویی در ای زندگــی میانگیــن رضای
ــورات  ــادی از تص ــزان زی ــه می ــویی ب ــت زناش ــد رضای ــر می رس بنظ
فــرد و رضایــت از زندگــی فــرد متأثــر می شــود ]21[. متغییــر 
دیگــر ســن مــادر بــود کــه مشــاهده شــد ایــن متغییــر بــا رضایــت 
زناشــویی زنــان بــاردار ارتبــاط معنــاداری دارد و بــا افزایــش ســن زن 
ــز  ــی )1387( نی ــد. بخش ــش می یاب ــویی کاه ــت زناش ــزان رضای می
ــراد از 30 ســالگی  ــد هرچــه ســن اف ــان می کن ــه خــود بی در مطالع
باالتــر مــی رود، رضایــت زناشــویی کاهــش می یابــد ]22[. درتبییــن 
ــق  ــن تواف ــنین پایی ــن در س ــت زوجی ــوان گف ــوع می ت ــن موض ای

ــد ]23[. ــر مســائل زناشــویی دارن بیشــتری ب
از دیگــر متغییــر هــا طــول مــدت ازدواج بــود کــه مشــاهده شــد ایــن 
ــاردار ارتبــاط معنــاداری دارد  ــان ب ــا رضایــت زناشــویی زن متغییــر ب
و بــا افزایــش طــول مــدت ازدواج میــزان رضایــت زناشــویی کاهــش 
می یابــد. عطــاری )1390( در مطالعــه خــود بیــان می کنــد زوج هــای 
جــوان و کســانی کــه مــدت زیــادی از زندگــی زناشویی شــان 
نمی گــذرد بــه دالیــل مختلــف از جملــه وجــود عشــق، عــدم 
ــا  ــد ام ــزارش می کنن ــی را گ ــت باالی ــکات، رضای ــا مش ــورد ب برخ
ــا مشــکات اقتصــادی  ــا افزایــش طــول مــدت ازدواج و مواجهــه ب ب
و برخــورد بــا چالش هــای جدیــد, رضایــت زناشــویی کاهــش 
می یابــد ]16[. نتایــج ایــن پژوهــش بــا بررســی های ونــدورف 
)2011( همخوانــی دارد ]23[. بــارداری برنامــه ریــزی شــده متغییــر 
دیگــر بــود, زنانــی کــه بــارداری برنامــه ریــزی شــده داشــتند نســبت 
ــد از رضایــت زناشــویی  ــاردار شــده بودن ــی کــه ناخواســته ب ــه زنان ب
بیشــتری برخــوردار بودنــد کــه ایــن تفــاوت از لحــاظ آمــاری معنــادار 
ــد  ــوان می کن ــابه عن ــه ای مش ــز در مطالع ــی )1388( نی ــود. عنایت ب
زنانــی کــه بــا برنامــه ریــزی اقــدام بــه بــارداری کرده انــد ســختی ها 
ــکاری همســر خــود پشــت ســر  ــا هم ــارداری را ب و دشــواری های ب
می گذارنــد ولــی در بــارداری ناخواســته وضــع بدیــن صــورت نیســت 
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ــویی  ــت زناش ــود و رضای ــد ب ــی خواه ــترس و نگران ــا اس ــراه ب و هم
کاهــش می یابــد ]24[. متغییــر بعــدی داشــتن ســابقه نازایــی بــود, 
ــابقه  ــه س ــی ک ــه زنان ــتند نســبت ب ــی داش ــابقه نازای ــه س ــی ک زنان
ــد  ــوردار بودن ــری برخ ــویی کمت ــت زناش ــتند از رضای ــی نداش نازای
کــه ایــن تفــاوت از لحــاظ آمــاری معنــادار بــود. شــاکریان )1390( 
نیــز وجــود فرزنــد را بــر رضایــت زناشــویی مؤثــر دانســت و عنــوان 
ــدرت  ــه ق ــد ک ــل می دادن ــود را کام ــی خ ــان زمان ــه زن ــد ک می کن
بــاروری داشــته و بچــه دار شــوند و توانایــی موفقیــت خــود را 
ــد  ــا آوردن فرزن ــه دنی ــود در ب ــی خ ــع توانای ــادی تاب ــدود زی ــا ح ت
ــم  ــول مه ــت آوردن محص ــن از بدس ــه زوجی ــی ک ــد و زمان می دانن
ــط بینابینــی آنهــا  زندگــی مشترکشــان محــروم باشــد، مفهــوم رواب
ــد ]25[. از  ــت زناشــویی کاهــش می یاب ــی رود و رضای ــر ســؤال م زی
ــان  ــرکت آقای ــدم ش ــه ع ــوان ب ــه می ت ــن مطالع ــای ای محدودیت ه
ــرد. پیشــنهاد  ــام ب ــد زا( در پژوهــش ن ــد )چن ــی گراوی ــان مولت و زن
ــر  ــد ب ــه می توان ــتری ک ــل بیش ــدی عوام ــات بع ــود در مطالع می ش
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 فرهنگ هــای مختلــف تکــرار شــود.

نتیجه گیری
ــت  ــن پژوهــش نشــان می دهــد اکثری ــی، یافته هــای ای ــه طــور کل ب
زنــان بــاردار از رضایــت زناشــویی متوســط و بــاال برخــوردار هســتند 
و مؤلفه هــای حــل تعــارض، مســائل شــخصیتی و برابــری نقــش زن 
ــا  ــد. ب ــر می باش ــا پایین ت ــایر مؤلفه ه ــه س ــبت ب ــا نس ــرد در آنه وم
توجــه بــه اینکــه تعــداد اندکــی از افــراد از رضایــت زناشــویی ایــده 
آل برخــورد بودنــد پیشــنهاد می شــود زوجیــن بــا شــرکت در کاس 

ــکار  ــه و در زندگــی ب ــا را آموخت ــن مهارت ه ــای زندگــی ای مهارت ه
ــالم و  ــراری رابطــه س ــا ســبب برق ــه مهارت ه ــد. کســب اینگون بندن
ــراد در  ــود اف ــبب می ش ــده و س ــراد ش ــن اف ــش در بی ــت بخ رضای
ــا مشــکات بهتــر برخــورد نمــوده و راه حــل مناســبتری  مواجهــه ب
ــات  ــن تحصی ــن بی ــد. و همچنی ــدا کنن ــکل پی ــع مش ــت رف را جه
ــات  ــودن زن و همســر، داشــتن ثب ــد بیشــتر، شــاغل ب ــر، درآم باالت
ــا  ــی ب ــزی شــده، نداشــتن ســابقه نازای ــه ری ــارداری برنام شــغلی، ب
ــی  ــه مثبت ــاردار رابط ــان ب ــویی زن ــت زناش ــزان رضای ــن می باالرفت
وجــود داشــت. از یافته هــای ایــن تحقیــق می تــوان در بهبــود 
ــت  ــوان گف ــرد. می ت ــتفاده ک ــورمان اس ــای کش ــت خانواده ه وضعی
هــر چــه تحصیــات افــراد باالتــر و امکانــات کســب درآمــد افزایــش 
ــان و مــردان مهیــا  ــرای بهبــود وضعیــت شــغلی زن ــد و زمینــه ب یاب
شــود میــزان رضایــت زناشــویی افزایــش می یابــد. افزایــش رضایــت 
زناشــویی بــر ســامت عمومــی افــراد و بهبــود کیفیــت زندگــی آن هــا 

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 
and physical and mental health of females and their children. Marital satisfaction is influ-
enced by a variety of factors. In this study, we investigated the factors influencing marital 
satisfaction during this period.
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 gath-
ered by an information form, Enrich Marital Satisfactions Questionnaires and demograph-
ic questionnaires. Questionnaires were filled by the participants. The data was analyzed by 
SPSS 16 software using mean and standard deviation, independent t test, and Analysis of 
Variance (ANOVA).
Results: Level of marital satisfaction in pregnant females was medium and high. Sub 
scales of conflict resolution and character issues and equality were lower than the rest of 
the scales. Subscales of ideal distortion, relatives and friends, and religious orientation were 
higher than the rest of the scales. Also, there was a significant relationship between educa-
tion, career, husband's occupation, household income, job stability of the spouse, planned 
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. De-
mographic variables were predictors of marital satisfaction in pregnant females.
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