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Introduction and Objectives: Marriage is the most important decisions in life and marital
satisfaction is its most important component. Marital satisfaction is one of the determinants of
mental health and life quality. Anxiety as a mental disorder may have impact on the quality
of the marital state. Given the impact of marital satisfaction in enhancing family relationships
and the important role of women in community health, this study aimed to evaluate the
relation between marital satisfaction and anxiety in women referred to health centers in
Birjand.
Methods: This study was a cross sectional study. The study population was all the women
attending to family planning health centers in Birjand in 2012. By using multistage sampling
method, 330 participants were chosen for this study. All the participants have filled Catelli
Anxiety Questionnaire and Enrich satisfaction questionnaire. Data were analyzed by use of
SPSS19 software. Pearson correlation test and regression analysis were used with the
significance level of less than 0.05 percent.
Results: The mean age of subjects was 31.43 years. There was a significant relation between
age and marital status (p <0.05). There was also a significant relation between educational
level and marital satisfaction. According to our results, people with higher education had
higher satisfaction. As the relationship between satisfaction and anxiety were significant (p
<0.05), higher levels of satisfaction had lesser anxiety and vice versa. Relationship between
education level and number of children was significant either.
Conclusion: According to our findings and the significant relation between anxiety and
marital satisfaction, it seems necessary to pay much more attention to anxiety in health
centers. Also, according to the relationship between marital satisfaction and knowledge, it’s
recommended for health care providers to increase satisfaction in couples with an increase in
knowledge and awareness of women among marital problems.
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بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب

بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان
بیرجند
(مریم سروش ، 1محمد رضا میری ، 2محمد حسین غنی فر ،3حمید صالحی نیا)4
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مقدمه :ازدواج یکي از مهم ترین تصمیمها زندگي هر فرد است و رضایتمندی زناشویي مهمترین مولفه در ازدواج ميباشد.
برای داشتن جامعه سالم داشتن خانوادهی سالم ضروری ميباشد  .یکي از مهمترین علل تاثیرگذار در خانواده داشتن رضایت
زناشویي ميباشد .اضطراب به عنوان یک اختالل رواني ممکن است بر کیفیت و حاالت زناشویي تاثیرگذاز باشد .لذا ،این مطالعه
با هدف بررسي رابطه بین اضطراب و رضایت مندی زناشویي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي بیرجند در سال  31ش.
صورت گرفته است .
مواد و روش ها  :این مطالعه به صورت مقطعي _ تحلیلي بود .جامعهی پژوهش کلیهی زنان مراجعه کننده به واحد های تنظیم
خانواده مراکز بهداشتي شهر بیرجند در سال  1331بود .تعداد  333نفر به عنوان نمونه انتخاب و با روش نمونه گیری چند مرحلهای
مورد با استفاده از پرسشنامه اضطراب کتل و رضایت اینریچ مورد بررسي قرار گرفتند .سپس داده ها وارد نرم افزار  spssنسخه
 12گردید و جهت تجزیه و تحلیل از آزمون های ضریب همبستگي پیرسون و آنالیز رگرسیون در سطح معنيداری کمتر از 3030
درصد استفاده گردید.
یافته ها  :میانگین سنّي افراد تحت بررسي  43-31سال بود  .بین سن افراد و رضایت زناشویي یک رابطهی معنيدار مشاهده
گردید ( .) p<0.05همچنین این رابطه بین سطح تحصیالت و رضایت زناشویي مشاهده گردید؛ به طوری که افراد دارای
تحصیالت باالتر رضایت مندی باالتری داشتند .بین رضایت مندی و اضطراب رابطهی آماری معنيداری مشاهده گردید
( )p<0.05؛ به طوری که افراد دارای اضطراب باالتر رضایتمندی زناشویي کمتری داشتند و برعکس.
بحث و نتیجه گیری  :با توجّه به یافته های پژوهش و رابطه یمعني داری میان اضطراب و رضایتمندی زناشویي وجود
دارد .لذا توصیه ميشود آموزشهای الزم در زمینه ی راه های مقابله با اضطراب در بین زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي ارائه
گردد .با توجّه به رابطهی آگاهي و رضایت زناشویي توصیه ميشود مراکزبهداشتي جهت افزایش رضایتمندی در زوجین نسبت
به باالبردن دانش و آگاهي زنان مراجعه کننده با دادن آموزش های زناشویي و برگزاری کالس های آموزشي در این زمینه اقدام
کنند.
کلید واژه ها  :رضایت مندی زناشویي ،اضطراب ،مراکز بهداشتي درماني ،بیرجند.

 .1کارشنای ارشد روانشناسی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.بیرجند .ایران
 .2دکترای آموزش بهداشت.استاد یار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.بیرجند.ایران
 .3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد.واحد بیرجند بیرجند.ایران
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران ،ایران
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مقدّمه:
خانواده از ارکان مهم جامعه بوده و وجود هرگونه مشکل و
یا کاهش در رضایت مندی زناشویی میتواند منجر به آثاار
متعدد و جبران ناپاییر و ماان پششار ت اردا خاانواده و
جامعه گردد .خانواده موسسه یا نهاد اجتماایی مایباشاد
که ناشی از پشوند زناشویی زن و مرد است .خاانواده ملال
ارضای نشازهای مختلف جسمانی و یقالنی و یاطفی اسات
و داشتن آگاهی از نشاازهاای زیساتی و روانای و شاناخت
چگونگی ارضای آنها و تجهشز باه تکنشا هاای شاناخت
تمایالت زیستی و روانی ضرورتی انکاار ناپاییر مایباشاد.
رضایت خاانواده باه مفهاوض رضاایت از زنادگی باوده و در
نتشجه تسهشل در امار رشاد و تعااوی و پششار ت ماادی و
معنوی جامعه خواهد شد( .)1تشکشل خانواده و ارتباطاات
زناشویی با ازدواج آغاز می شود .ازدواج پدیدهای است کاه
می تواند بایث آرامش و سالمت روانی زن و مرد باشاد از
طر ی به جای تأمشن انرژی روانی زوجشنا انرژی زیاد ی از
آنان بگشرد و بایث بروز انواع و بایث بروز اناواع اخاتال ت
روانی شود .در این صورتا تنها دو راه حال بارای زوجاشن
باقی می ماند :اوّل تلمل مشکل و دوض طالقا راهی که در
سال های اخشر بسشاری از ا راد آنرا می پییرند کاه خاود
بایث اختالل در اجتماع میشود (.)2
در کشور ما خانواده اهمّشت با یی در مقایسه باا ساایر
کار و گزینهها مثل میهب یا سشاست دارد .بنشاادیتارین
تشکّل اجتمایی و اصلی ترین جزء اجتمااع اسات .دسات
یابی به جامعه ساوم در گرو ساالمت خاانواده و خاانوادهی
ساوم در گرو برخورداری ا راد از ساالمت روانای و داشاتن
رابطااهی مطلااوب بااا یکاادیگر و داشااتن رضااایت مناادی
زناشویی می باشاد .خاانواده ناااض اجتماایی منلبار باه
ردی است که یضویّت در آن بر اساس مجمویهی یوامال
زیستیا قانونی یاطفی و جغرا شایی شکل میگشرد (.)3
رضایت زناشویی ی ارزیابی کلّی از وضاعشّت رابطاهی
زناشویی یا رابطهی یاشقانهی کنونی ارد اسات .رضاایت
زناشویی میتواند انعکاسی از مشزان شادی ا اراد از روابا
زناشویی و یا ترکشبی از خشنود بودن به واسطهی بسشاری
از یوامل مختص رابطهی زناشویی باشد .میتاوان رضاایت
زناشویی را به ینوان یا موقعشّات روانشااختی در ناار
گر ت که خود به خود به وجود نمایآیادا بلکاه مساتلزض
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تالش هر دو زوج است .به ویژه در سال های اوّوشّها رضایت
زناشویی بسشار بیثبات است و رواب در معرض بششاترین
خطر قرار دارند .رضایت زناشویی به شادی و ویّت از رواب
مشان زوج ها مرتب اسات و باه معناای داشاتن احسااس
مطلوب از ازدواج است (.)4
امروزه جایگاه خانوداه در کشورها دچار تغششراتی شاده
اساات .ایاان تغششاارات زمشنااهی بسااشاری از ناسااازگاری و
تعارضااات زناشااویی را ااراهم آورد .بنااابر گاازارش جامعااه
شناسان و روان شناسان در سالهای اخشر احساس امنشّتا
آرامش و رواب صمشمانه مشان زناان و ماردان باه سساتی
گرایشده است و خانواده ها به گونهی زآینده با نشاروههاای
ویرانگر رو به رو شدهاست که این بایث ا ازایش تعرضاات
زناشویی گردیده است(.)5
شاد بودن به ینوان ی ارد یاا یا زوج اپشوساته در
تماض یمر کار سختی است و برای زوج ها نشز طبشعی است
که دورههایی از ناشادیا کشمکش یا شار داشاته باشاند.
واقعشّت این است که ازدواج رد را شاد نمیکندا شاد نگاه
نمیدارد و یا باه وی کما نمای کناد کاه از زحمات و
سااختی دور شااود .خوشاابختی در ازدواج و مو قشّاات در
تشکشل خانواده از یوامل اساسی بهباود وضا جامعاه باه
شمار میرود ( .)6روابا زناشاویی رضاایت بخاشا بایاث
رشااد شایسااتگی و توانااایی سااازکاری و انطباااق در بااشن
کودکان مایشاود( .)7در زمشناهی آثاار مخارب تعاارض
زناشویی می توان به پشامدهای جسمیا روانی اشاره کارد.
خطر زآیندهی انواع اختال ت روانی مانند ا سردگی سوء-
مبرف موادا ناکارآمدی جنسی و مشکالت ر تاریا کاهش
ایمنی بدن ا زایش شار خونا خشونتا اساترس و حتّای
طالق را ناض برد ( .)8با توجّه به اهمشّات کاارکرد متعاادل
خانواده و جلوگشری از متالشی شدن آنا شناخت یوامال
مرتب با رضایت زناشاویی کاه پاای ی اساتلکاض بخاش
زندگی خانوادگی استا ضروری به نار میرساد .بناابراینا
در صورت توجّه به یوامل مؤثّر بر رضایت زناشویی میتوان
انتاار داشت که با ا زایش سطح رضایتمنادی زناشاویی
بسشاری از مشکالت روانیا یاطفی و اجتمایی خانواده ها و
در کل جامعه کاهش یاباد .هامچناشن باا ارتقاای ساطح
رضایتمندی زناشویی و رضایت از زندگیا ا راد جامعه باا
آرامش خاطر بششتر به رشد و تعااوی وخادمات اجتماایی
رهنگی واقتبادی خواهند پرداخت وخانواده ها نشز از این
پششر ت سود خواهند برد( .)9یلال متعاددی در رضاایت
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مندی زناشویی نقشدارندا نتایج مطاوعاات حااکی از ایان
می باشد که رضایت زناشویی بر شدت یالئام ا ساردگی و
اضطراب در زنان تأثشر گیار است و می تواند بایث کااهش
یا تشدید یالئم شاود .در واقا اضاطراب و ا ساردگی باه
ینوان یکی از یلل تأثشرگایار بار رضاایتمنادی زناشاویی
مطرح شدهاست( .)11اضطراب یکی از آساشبهاایی اسات
که زندگی اجتمایی و ردی انسان را تلت تاثشر قرار می-
دهد و می تواند به ینوان موتور ملرکهای برای عاوشات-
های زندگی یمل کند در کلشاه ی شارای زنادگی مفشاد
باشد و از طر ی نشز می تواند به ینوان یکی از شاای تارین
نشانههای روان رنجورانه در ارد باشاد ( )11و مای تواناد
زندگی انسان را تلت تاثشر قرار دهد .وایا ایان مطاوعاه باا
هدف بررسی رابطه رضایتمندی زناشاویی و اضاطراب در
زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درماانی شهرساتان
بشرجند در سال 91ش صورت گر تهاست .
مواد و روش ها:
این مطاوعه ی بررسی مقطعی توصشفی -تللشلی می-
باشدا که در سال 1391ش انجاض گر ت  .جامعهی آمااری
این پژوهش شامل کلشهی زنان مراجعاه کنناده باه واحاد
تناشم خاانوادهی پایگااههاای بهداشاتی – درماانی شاهر
بشرجند در سال  1391میباشد ا که با اساتفاده از رماول
حجم نمونه تعداد  361نفر به ینوان نمونهی مورد بررسی
انتخاب گردیدند .پس از جم آوری نمونه و پرسشناماه و
با حیف موارد از دست ر ته حجم نهایی نمونه  331نفر از
زنان مراجعه کننده به واحد تناشم خاانوادهی پایگااههاای
بهداشتی بشرجند انتخاب شدند .نموناه گشاری باه صاورت
چند مرحله ای بود به این ترتشاب از هار مرکاز بهداشاتی
درمانی شهر بشرجند تعداد  6مرکز با توجه باه پراکنادگی
مراکز در سطح شهر به صورت تباد ی انتخااب گردیدنادا
پس از شش پایگاه منتخب به صورت نمونه گشری آساان و
در دسااترس  361زن مراجعااه کننااده بااه واحااد تناااشم
خانواده به ینوان نمونه انتخاب گردیدند .
پس از توزی و تکمشل پرسشنامه تعداد نهاایی حجام
نمونه  328نفر ملاسبه گردید  .جهت جم آوری اطالیات
از دو پرسشناماه رضاایت زناشاویی و اضاطراب اساتفاده
گردید .پرسشنامه ی رضایت زناشویی  Enrichکاه از 47
سوال و  12مقشااس پاسا قاراردادیا رضاایت زناشاوییا
موضوعهای شخبیا ارتباط زناشوییا حلّ تعارضا ناارت
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ماویا عّاوشّتهای مربوط به اوقات راغاتا روابا جنسای
ازدواج و رزندان بستگان و دوستانا نقاشهاای مسااوات
طلبی و جهتگشری میهبی میباشدا تشکشل شاده اسات
که پاسا باه ساوا ت آن باه صاورت مقشااس وشکارت 5
گزینهای (کامال موا قا موا قا نه موا ق نه مخاوفا مخاوفا
کامال مخاوف) می باشد .در این پرسشنامه به هر گزینه از
 1تا  5امتشاز داده میشود و در نهایت پس از پاس گوییا
نمرات با هم جم مایشاوند  .سالشمانشان در پاژوهش باا
ینااوان " بررساای تفکاارات غشاار منطقاای باار نارضااایتی
زناشویی" روایی و پایایی این پرسشنامه را بررسی کارده-
استا بهطوری که ضاریب آوفاای کرونباان آن  95درصاد
ملاسبه گردید( .)12آزمون اضطراب کتال کاه دارای 41
سوال می باشد و برای سنجش اضطراب در ا راد با ی 14
سال کاربرد دارد استفاده گردید .ضریب پایایی این آزماون
توسّ اسدس در سال  1383ش با استفاده از روش آوفای
کرونبان  83درصد گزارش شده است .
مقشاس اضطراب کتل توسّا خاانم دادساتان در ساال
 1369ش روی دانشااجویان هنجااار گزیناای شاادهاساات و
روایی آن مورد تایشد قرار گر ته اسات .پاس از همااهنگی
زض با مراجعه به پایگااههاای بهداشاتی ا ا ارادی کاه باه
ینوان نمونه انتخاب گردیده بودناد ا توضاشلاتی پشراماون
تلقشق و اهداف آن داده شد و ا اراد باا آگااهی کامال در
مورد تلقشق نسبت به تکمشل پرساشناماه اقاداض کردناد.
دادهها پس از جم آوری وارد نارض ا ازار  spssنساخه 16
گردید .با توجّه به وجاود متغششرهاای کمای و کشفای ا در
ابتدا آمارهای توصشفی و جدولهای راوانای و نمودارهاا و
سپس با استفاده از آزمون های آماری تللشل رگرساشون و
ضریب همبساتگی پشرساون در ساطح معنای داری 1/15
نسبت به آناوشز و بررسی رضشه های تلقشق اقداض گردید .
یافته ها :
مشانگشن سن کلّ ا راد ماورد مطاوعاه در ایان پاژوهش
 43-31سال (با  )SE=0.458پایشنترین سن  18و باا -
ترین سن  61بود .از نار سطح نلباشالت یمادهی زناان
شرکت کننده در مطاوعه تلبشالت دیپلم و با تر داشاتند
( 6446درصااد ) و بعااد از آن تلبااشالت ابتاادایی بااا
راوانی 1642درصد و سپس راهنمایی با  14درصد بششتر
بودهاست  142 .درصد نشز بی سواد بودند  .به ولاظ تعاداد
رزندان یمدهی زنان تعداد ی و .دو رزند ( 2946درصاد
4
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) داشتند  7.درصد اقاد رزناد و  241درصاد نشاز پانج و
با تر داشتند .از ولااظ روشهاای پششاگشری از باار داری
 2844درصد از زنان مورد مطاوعه از کاندوض به ینوان روش
پشگشری از بارداری استفاده میکردند  945.درصد از iud
 1446درصد از قرص  1344درصد از روشهای طبشعای 1
درصد از روشهای دائمای اساتفاده مایکردناد .مشاانگشن
نمرهی اضطراب در گروه مورد مطاوعاه  75455باا ( = SD
 ) 6.78که کمترین نمرهی اضطراب  43و با ترین نمره-
ی اضطراب  91ملاسابه گردیاد  .از ناار رضاایتمنادی
زناشویی مشانگشن در ا راد تلت بررسی  139414با ( = SD
 ) 18.05میباشد که کمترین نمره  47و  184میباشاد .
از این ناار یمادهی ا اراد تلات بررسای رضاایتمنادی
زناشویی باا یی را داشاتند ( 7847درصاد ) و  6درصاد از
ا راد تلات مطاوعاه رضاایت منادی نسابی و یاا متوسّا
داشتند و مابقی به دوشل خودداری از پاس گویی به برخای
از سوا ت نمرهی رضایتمندی آنها ملاسبه نگردید و به
نار میرسد که از سطح رضایتمندی پاایشنی بار خاوردار
باشند( 2147درصد ) .جدول شماره  2ضاریب همبساتگی
بشن رضایتمندی و اضطراب را نشان میدهد که رابطهای
منفی بشن رضایتمندی زناشویی و اضطراب را نشان مای-
دهد (ضریب همبستگی  ) -14314که در سطح کامتار از
 1415معنیدار میباشد و ا زایش اضاطراب بایاث کااهش
سطح رضایتمندی در زناان مایگاردد  .هامچناشن باشن

متغششر های دموگرا شا و رضاایتمنادی زناشاویی یا
رابطه معنیداری آماری مشاهده میگردد باه طاوری کاه
ضاریب همبساتگی باشن سان و رضاایتمنادی زناشااویی
 14165مایباشاد و در ساطح معنایداری کامتار از 1415
درصد معنی دارمی باشد .ضریب همبستگی به دست آمده
بشن سطح تلبشالت و رضاایت منادی زناشاویی 14219
ملاسبه شده است ا که این ضریب همبساتگی باه دسات
آمده در سطح کمتر از  1/111درصد معنی دار میباشاد ا
و ایاان یعناای ا اازایش سااطح تلبااشالت بایااث ا اازایش
رضایتمندی زناشویی می شود  .همچنشن بشن اضطراب و
سطح تلباشالت رابطاه وجاوددارد( .ضاریب همبساتگی
 .)14214ووی ایان رابطاه باشن سان و اضاطراب از ولااظ
آماری معنیدار نبود  .همچنشن باشن ساطح تلباشالت و
تعداد رزندان رابطهی معنی دار منفی وجود دارد یعنی باا
ا زایش سطح تلبشالت ا ا راد رزند کمتری دارناد  .ایان
رابطه بشن سن و سطح تلبشالت نشز معنایدار مایباشاد.
بهطوری که زنان با سن با تر تلبشالت پایشنتار دارناد و
بریکس که این میتواند به یلت ا زایش سطح تلباشالت
در قشر جوان جامعه باشد .بر اساس تللشل رگرساشونی از
بشن زیر مؤوّفه های اضطراب احساس شار و ناروزگرایای
یمومی بششترین نقش را در پششگویی معادواه رگرساشونی
داشت(جدول شماره . )1

جدول شماره :1ضرایب رگرسیونی برای زیر مؤلّفه های اضطراب و رضایت زناشویی
متغییر پیش بین

5

ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده مقدار p-value

مقدار ثابت

43/414

3/3331

فشار

1/214

3/666

3/336

احساس گناه کاری

3/036

3/323

3/311

ناامني

-3/045

-3/304

3/434

نوروز گرایي عمومي

6/363

3/612

3/336

فقدان وحدت یافتگي 3/143

3/364

3/433
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جدول شماره :2ضریب همبستگی بین اضطراب و رضایت مندی زناشویی
اضطراب
ضریب همبستگي

3/314

سطح معني داری

3/3331

تعداد

623

رضایت مندی زناشویي

بحث:
پژوهش حاضار باه منااور بررسای رابطاه رضاایتمنادی
زناشویی و اضطراب در زنان مراجعه کننده به پایگااههاای
بهداشتی شهر بشرجناد صاورت گر تاه اسات .بار اسااس
تللشل های انجاض شده بشن اضطراب و رضایتمنادی زناا-
شویی رابطاه وجاود دارد .باه طاوری کاه ا ازایش مشازان
رضایتمندی زناشویی با کاهش اضاطراب در زناان هماراه
است و بر یکس .مطاوعه شاهی( )13و همکاران نشان داد
که اضطراب و ا سردگی بر رضایت مندی زناشویی اثر گیار
هسستند و این رابطه به ولاظ آمااری معنای دار شاناخته
شد .ضاریب همبساتگی ملاسابه شاده باشن اضاطراب و
رضایتمندی زناشویی  14231ملاسابه مایگاردد (.) 13
نتاایج مطاوعاهی منباوری و همکاارن حااکی از رابطااهی
منفی معنیدار بشن سالمت روانی و رضایت زناشاویی باود
(ضریب همبستگی  .)-1439یالوه بر رابطهی بشن ساالمت
روانیا خرده مقشاس های سالمت روانی نشاز ماورد آزماون
قرار گر تندا که نتایج بررسی نشان دهدهی وجود رابطهی
معناایدار آماااری بااشن اضااطراب و سااطح رضااایتمناادی
زناشویی بودا به طوری که ا زایش اضطراب به ینوان یا
یامل پششگویی کنندهی رضایتمندی زناشویی میباشاد و
ا زایش در اضطراب بایث کاهش رضاایتمنادی زناشاویی
میشود که با نتایج بررسی ما همخوانی دارد .در مطاوعهای
سااپهریان( )14و حسااشن نتااایج حاااکی از رابطااهی بااشن
کارکرد جنسی و اختال ت ا سردگی و اضاطراب باودا باه
طااوری کااه ا سااردگی و اضااطراب بااه ینااوان قااویتاارین
پششگویی کنندهی کارکردی یملکرد جنسی در زنان باود.
بر اساس تللشل های انجااض شاده و باا توجاه باه ضارایب
همبستگی به دست آمده و سطح معنایداریا باشن سانا
تلبشالت و مشزان رضایتمندی زناشویی رابطهی معنای-
داری آماری مشاهده گردید .نتایج بررسای یوسافی( )15و
همکاران نشان داد که سن و سطح تلبشالت رابطاهای باا

رضایتمندی زناشویی نداردا که با نتایج بررسی ما یکسان
نشست .نتایج مطاوعهی آقا یوسفی(و همکااران ()16نشاان
داد که بشن متغششر های دموگرا شکی سن و جنس جناشن
زنان با رضایتمندی زناشویی رابطاهای وجاود نادارد .امّااا
بشن سطح تلبشالت و رضاایتمنادی زناشاویی رابطاهی
معناایداری مشاااهده گردیااد .نتااایج مطاوعااه مالباااقری و
همکاران( )17نشانگر رابطهی سان 4سان همسار و ساطح
تلبشالت زن و تلبشالت همسر ورضایتمندی زناشاویی
می باشد .بار اسااس نتاایج هماشن مطاوعاه باشن سان و
اضطراب رابطهی معنیدار وجود نادارد .ووایا باشن ساطح
تلبشالت و اضطراب رابطاه معنایدار وجاود دارد .نتاایج
مطاوعه یزدانی و سلشمانی حاکی از یدض ارتبااط باشن سان
ا راد و مشزان اضاطراب در آنهاا باود .در هماشن بررسای
رابطهی بشن ترض تلبشلی و سال ورودی با مشزان اساترس
در دانشجویان معنیدار بود .
نتیجه گیری:
بشن رضایتمندی زناشویی و اضطراب در زنان رابطه-
معنی دار منفی وجود دارد به طوری کااهش اضاطراب باا
ا زایش رضایتمندی همراه است و بریکس .از آنجایی که
زنانا نقش بسشار مهمی در تاداوض خاانواده دارناد و بایاث
پششاار ت خااانوادها رزناادان و ااراهم کااردن آرامااش در
خانواده شود ویا توجّه به زنان در خانواده بسشار مهم می-
باشد .یکی از یلل بسشار تاأثشر گایار بار کشفشات روابا و
داشتن خانوداه ساوم و مو ق که زمشنه ساز یا جامعاهی
ساوم ورو به پششر ت میباشدا رضایتمندی زناشویی یا
مؤوّفهی بسشار مهم در این زمشنه میباشد و بایث تداوض در
ازدواج و رابطه میشود .تدوین برنامههای آموزشای بارای
زوجشن مراجعاه کنناده باه پایگااههاای تنااشم خاانوادها
پشرامون رواب زناشویی و یوامل مؤثّر بر ا زایش رضاایت-
مندیا میتواند نقش بسشار مهمی در بهبود رواب داشاته
باشد و بایث تاداوض بنشاان گارض خاانواده گاردد .در ماورد
6
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تقدیر و تشکر
نویسندگان این پژوهش از کلشه ی کسانی کاه ماا را
در انجاض این پژوهش (خبوصاا زناان مراجعاه کنناده باه
مراکز بهداشتی درمانی و مسووشن مراکز بهداشتی درماانی
. شهر بشرجند) یاری کردند تقدیر و تشکر مینماید
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اضطرابا برگزاری جلسات تقویت نفسا برنامههای کنترل
استرسا برنامههای ا ازایش آگااهی مایتواناد در تقویات
- ویاا پشنهاد می.کاهش اضطراب در زنان موثر واق گردد
شود در کنار برنامه های تناشم خانواده به زناان راههاای
کاهش اضطراب و آگاهی در ماورد روابا زناشاویی ارائاه
. گردد
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