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ت زناشویی: یک مطالعه مروریعوامل موثر بر رضای  

2، زهرا بهبودی مقدم1زینب توکل   

 هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران .1

 دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران .2

 

کند. از آنجایی که مطالعات مختلفی در این -رضایت زناشویی یعنی انطباق بین انتظاراتی که فرد از زندگی زناشویی دارد و آنچه در زندگی خود تجربه می مقدمه:

نظر ¬روری ضروری به های مطالعات، انجام یک مطالعه م ¬مندی بیشتر از یافته ¬دست آمده جهت بهره¬¬بندی اطالعات به ¬زمینه انجام شده است برای جمع

 رسید. هدف از انجام این مطالعه مروری بررسی عوامل موثر بر رضایت زناشویی بود¬می

، Pub Med ،Science Direct ،MEDLINE ،Scopus ،Wiley online libraryهای اطالعاتی مختلف شامل  ¬: طی جستجو در پایانهها¬مواد و روش

Cochrane library ،Google Scholar ،Iranian databases  مقاالت مرتبط با حیطه رضایت زناشویی در جمعیت عمومی  2111-2115در بازه زمانی

بود. معیار  marital satisfaction ،marriage satisfaction ،Marital adjustment ،Couple satisfactionآوری شدند. کلمات کلیدی شامل ¬جمع

 هماهنگی بین مقاالت و هدف تحقیق بود. -2گلیسی و فارسی مقاالت منتشر شده به زبان ان -1ورود: 

مقاله علمی واجد شرایط شناخته و وارد مطالعه گردیدند. پس از بررسی مقاالت فاکتورهای موثر بر رضایت زناشویی مشخص شد که  51در نهایت تعداد  ها: ¬یافته

های زوجین گذشت و فداکاری مذهب هوش هیجانی سالمت  ¬صمیمیت خانوادههای شخصیتی سبک وابستگی ارتباط و ¬شامل مشخصات دموگرافیک ویژگی

 فردی و روابط جنسی بود

مندی زناشویی حائز اهمیت بوده و باید توسط مشاورین خانواده و ¬یابی به رضایت¬ها در دست¬: درک فاکتورها و چگونگی تاثیرگذاری آنگیری ¬نتیجه

توانند با استفاده از این نتایج درک عمیقی از ارکان زندگی زناشویی کسب نموده و در جهت افزایش ¬ها می¬رد. آنمتخصصین بهداشت باروری مورد نظر قرار بگی

 مندی زوجین و در نهایت به کاهش میزان باالی طالق کمک نمایند.¬رضایت

 عوامل، رضایت زناشویی، مطالعه مروری کلید واژگان:
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