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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 هاي سالمت روان با رضايت از زندگي زناشوييرابطه مولفه

 
  ∗خديجه ابوالمعاليدكتر 

  **فرخنده رفيعيان اصفهاني

 

اعضايش است و يكي از     شفابخش    سازمان اجتماعي كانون كمك، تسكين، التيام، و      به عنوان اولين    خانواده  :  مقدمه
براي شكوفا كردن استعدادهاي افراد و تخفيف فشارهاي رواني وارد شده           كاركردهاي مهم آن ايجاد بستري سازنده       

هاي ايراني نيز متأثر از تغييرات ساختاري كه در سطح جهان در روابط                  رسد خانواده به نظر مي  .  به آنان است  
ي را در   تواند مشكالت اين امر مي  اند،   در معرض تغييرات ساختاري قرار گرفته       خانوادگي و زوجين رخ داده است،      

رو ، از اين  حتي آن را به سمت فروپاشي سوق دهد           وشبكه ارتباطي خانواده از جمله روابط همسران ايجاد كند            
 .شودضرورت شناسايي عوامل اثرگذار بر رضايت زناشويي زوجين آشكار مي

طراب، افسردگي، اض (هاي سال مت روان      بيني رضايت زناشويي بر اساس مولفه      هدف پژوهش حاضر پيش    :  هدف
 .بود) اختالل كاركرد جسماني و اجتماعي

هاي سالمت  جامعه آماري شامل زوجين مراجعه كننده به خانه         .   همبستگي بود  -روش پژوهش توصيفي  :  روش
اي انتخاب  به روش تصادفي خوشه   )   نفر 206( زوج   103.  مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مركز شهر تهران بود         

براي .   از پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ، و رضايت زناشويي انريچ استفاده شد             هاآوري داده براي جمع .  شدند
 .  ها از رگرسيون چندگانه استفاده شدتجزيه و تحليل داده

يافته هاي پژوهش نشان داد كه در كلِ گروه نمونه با افزايش نمره افسردگي و افزايش اختالل در كاركرد                    :  هايافته
پيش بيني جداگانه هر يك از ابعاد رضايت     .  ي مذهبي و مديريت مالي كاهش مي يابد       گيراجتماعي رضايت از جهت   

هاي سالمت روان نيز نشان داد كه در زنان بازاي افزايش اختالل در كاركرد                  از زندگي زناشويي بر اساس مؤلفه      
  بر اساس    گيري مذهبي و موضوعات شخصي    همچنين جهت .  يابدجسماني و افسردگي، رضايت زناشويي كاهش مي      

شود و ارتباطات زناشويي نيز بر اساس اختالل در كاركرد اجتماعي به               افسردگي به صورت منفي پيش بيني مي       
رضايت از  مديريت مالي توسط اضطراب و اختالل در كاركرد            شود، اما در گروه مردان،    بيني مي صورت منفي پيش  

 .اجتماعي به صورت منفي پيش بيني شد

هاي رضايت از زندگي بر اهميت توجه به سالمت روان همسران و رابطه             روان با برخي از مؤلفه    رابطه سالمت   :  بحث
هاي مناسب براي ايجاد جو      توان گفت يكي از گام     كند، و مي  آنها با ايجاد كاركرد مطلوب در خانواده تأكيد مي           

 .عاطفي مناسب در خانواده توجه به سالمت روان همسران است

 .هاي سالمت روان، رضايت از زندگي زناشوييه مؤلف:هاكليدواژه
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