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چکیده
اهداف دورا بارداری و زایما  ،ع وه بر تغییارات فیزیولاوییکی ،کیفیات زنادگی روا شادا تی و رضاایتمدادی
زناشویی را تحت تأثیر ود قرار میدهد .با توجه به اهمیت نقش متغیرهای تأثیرگ ار بر رضایت زناشویی ،پاژوهش
یاضر با هدف بررسی نقش تعدیلکدددة بهزیستی روا شدا تی در رابطة انطبا پا یری و همبساتگی اانواده باا
رضایتمددی زناشویی زنا نخستزا انجام گرفت.
مواد و روشها این پژوهش ،پژوهشی اکتشافی از نوع طرحهای همبستگی است .جامعاة پاژوهش یاضار ،شاامل
تمامی زنانی بود که برای نخستین بار در ارداد و مارداد  2082در بیمارساتا شاهیدا مبیدای سابزوار زایماا
داشتدد که به تعداد  136نفر بودند و از این تعاداد  289نفار باهعداوا نموناة پاژوهش باهصاورت در دساترس و
داوطلبانااه انتخااا شاادند .باارای جما آوری دادههااا از پرسشاادامههااای بهزیسااتی روا شاادا تی ریاا( ،)2898
انطبا پ یری و همبستگی انوادگی اولسو  )2888و رضایت زناشویی ایدریچ  ،)2898استفاده شاد .دادههاا باا
استفاده از آزمو ضریب همبستگی پیرسو و تحلیل رگرسیو چددمتغیره تعدیلی به کمک نرمافزار  SPSS-22باا
سطح معداداری  )p<3/30تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها یافتههای پژوهش یاضر نشا داد که بین همبستگی انواده و رضایتمددی زناشاویی ،رابطاة معدااداری
وجود دارد )p<3/30؛ همچدین نتایج نشا داد که بین انطبا پ یری با رضایتمددی زناشاویی ،رابطاة معدااداری
وجود ندارد .و نیز بهزیستی روا شدا تی در رابطة همبستگی انواده با رضایتمددی زناشاویی در زناا نخساتزا
نقش تعدیلکددده دارد .اما در رابطة انطبا پ یری انواده با رضایتمددی زناشویی نقش تعدیلکددده ندارد.
نتیجهگیری بر اساس یافتههای این پژوهش میتوا نتیجه گرفت که رابطة همبستگی انواده باا رضاایتمدادی
زناشویی ،رابطة طی ساده نیست و بهزیستی روا شدا تی میتواند این رابطه را تعدیل کدد.

مقدمه
بارداری و زایما بهعدوا رویادادی طبیعای در دورا زنادگی
زنا مطرح است ،ولی تجربه ای پراسترس تلقی میشاود .ایان
تجربه با تغییارات وسای روانای و جسامی در ماادرا بااردار

نخست زا همراه است [ .]2بارداری به عدوا یک تحو زیساتی
– اجتماعی بر مادرا باردار تأثیر دارد ،به گونه ای کاه بسایاری
از متخصصااین آ را بااهعدااوا زمااا تحااو و انقاا در
ایساسات همراه با تغییر در هیجاناات و افکاار مایدانداد [.]6
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فرزندا و والدین ،نوعدوستی و ع ئ و نهایتاا ،،نحاوة گ راناد
اوقات فراغت است [ .]21مدظور از انطبا پ یری زوجین ،مقادار
تغییراتی است که در نقشها ،قاوانین و انضابا ،اانواده وجاود
دارد .به نظر اولسو  ،انوادهای متعاد است که انعطافپا یری
اعضای آ در سطح متوس باشد [.]20
بهعبارتدیگر میتوا گفت ،زمانی کاه ساطوح همبساتگی
یلی باال هستدد ،تواف باالتر و استق کمتر در انواده وجاود
دارد و در سطح پایین ،اعضای انواده اود را مالاک چیزهاایی
میداندد که تعل یا تعهد به آ هاا در سیساتب اانواده محادود
است .انوادههایی که انطبا پ یری بسیار باال یا پایین را تجرباه
میکددد ،غالبا ،ثبات بیش از ید یا تغییر زیاد و ساری را تحمال
میکددد و موجب عدم تعاد در سیستب انواده میشاوند [.]20
در نتیجه میتوا گفت ،همبستگی ،بهعدوا یکی از سا تارهای
پرنفوذ انواده ،بعد مهمی برای ت ش بهمدظور درك متقابال در
میا اعضای انواده است [ .]22اانوادة مدساجب ،توسا جاو
انوادگی یمایتی و تفاهب و درك اعضای آ شدا ته میشاوند
که اعضای آ تمایل به درك و کمک برای برطرف کرد نیازهاا
و دغدغههای افراد انواده دارند [ .]27در همین راستا ،سالیمی،
محسنزاده و نظری [ ]29و مورارا و تورلیک [ ،]28در پژوهشای
عدوا کردند بین همبستگی انواده و انطبا پ یری زوجاین باا
رضایت زناشویی رابطة معداداری وجود دارد.
با عدایت به مطالب عدوا شده و وجود رابطه بین دو مفلفاه،
همبستگی و انطبا پ یری باا رضاایت زناشاویی؛ محقا بار آ
شده است تا به بررسای نقاش تعادیلکددادة مفلفاة بهزیساتی
روا شدا تی در رابطة همبساتگی و انطباا پا یری باا رضاایت
زناشویی در زنا نخست زا بپردازد؛ چارا کاه باه عقیادة ریا( و
سیدگر [ ،]63بهزیستی روا شدا تی باه هدفمدادی در زنادگی
مدجر شده در نتیجه باه عملکارد بهیداه مایانجاماد .در هماا
راستا ،سهامی نژاد [ ،]62در پژوهش ود به این یافته رسید که
بهزیستی روا شادا تی تاأثیر مثبات و مساتقیمی بار رضاایت
زناشویی دارد.
بهزیسااتی روا شاادا تی همااا س ا مت روا اساات [.]66
بهزیستی روا شدا تی را میتاوا ایسااس مثبات و ایسااس
رضایتمددی عمومی از زندگی که دربرگیرندة ود و دیگارا در
یوزه های مختل( اانواده ،شاغل و نظاایر ایان ماوارد اسات،
تعری( کرد [ .]60ری( ،بهزیستی روا شدا تی را تا ش فارد
برای تحق تواناییهای بالقوة ود میداند [ .]61ایان ماد از
طری ادغام نظریاههاای مختلا( رشاد فاردی مانداد نظریاه
ودشااکوفایی مزلااو 2و شااخص کاماال راجاارز )6و عملکاارد

زایما یک رویارویی فیزیکی و روانی را به نماایش مایگا ارد
که زناا مایتوانداد توسا آ ایساساات یرفای از قادرت و
موفقیت را استدتاج کددد یا برعکس ایساسااتی چاو شاب،
گداه و جریحهدار شد ایساسات را تجربه نمایدد [ .]0در ایان
راستا ،زنا نخستزا باا تغییارات بیولاوییکی ،روا شادا تی و
اجتماعی مواجه میشوند که ود میتواند مدبعی بارای ایجااد
مشکل و نگرانی در آ ها باشد [ .]1بسیاری از تازه پدر و ماادر
شدهها در این دوره کاهشهایی را در رضایت زناشاویی تجرباه
میکددد [ .]0در همین راستا ،داس و همکارا ][2در پژوهشی
نشا دادند مادرا نخستزا کاهش رضایت در ارتباا ،،شادید
شد مشکل ،تضعی( در مدیریت تعارضات ،ارتباطاات مدفای،
کاهش رضایتمدادی زناشاویی را بعاد از تولاد فرزناد تجرباه
میکددد؛ بدابراین میتوا گفت ،پاردا تن باه مفلفاه رضاایت
زناشویی در زنا نخستزا یائز اهمیت است.
یکی از متغیرهای اثرگ ار بر س مت روا در زنا نخساتزا،
رضایت زناشویی است .رضایت زناشاویی ،تجرباهای شخصای در
ازدواج است که تدها توس ود فرد در پاسا باه میازا لا ت
رابطة زناشویی قابل ارزیابی است و عوامل بسیاری هستدد که در
زندگی مشترك روی رضایت زناشاویی تاأثیر مایگ ارناد و ایان
ایساس نقش مهمی در میزا کارکردهای بهدجار اانواده ایفاا
میکدد [ .]7زیدنر و کلاودا [ ،]9رضاایت زناشاویی را ساازگاری
بین وضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار میداند .بر اساس این
تعری( رضایتمدادی زناشاویی وقتای وجاود دارد کاه وضاعیت
موجود فرد در رواب زناشویی مطااب باا انتظاار وی باشاد.]8[ .
شایا ذکر است ،رضایت زناشاویی ،متغیاری رایاج در مطالعاات
آماری و شا ص تعیینکددده میزا س متی افراد جامعاه اسات
[]23؛ در همین راستا ویتساو و ا -شای [ ،]22عداوا کارد
رضایت زناشویی بهطور مثبتی با میزا س مت عمومی ،مصونیت
بیشتر ،ایمدی فیزیولوییک و وجود آنتیباادیهاای بیشاتر علیاه
عوامل و بررسی و عملکرد بهتر سیستب قلبی عروقی رابطاه دارد؛
بدابراین لزوم مطالعة رضایت زناشویی در بین زنا نخستزا یائز
اهمیت است.
ما ك و معیااری کاه براسااس آ مایتاوا کیفیات و
رضایتمددی زناشویی را ارزیابی کرد ،شبکة ارتبااطی اعضاای
انواده و مجموعه قوانین یاکب بر محی و جاو اانواده اسات
[ .]26الگاوی یلقاوی پیچیادة الساو کاه مدطبا بار نظریاة
سیستمی است همبساتگی و انطباا پا یری زوجهاا را بررسای
میکدد [ .]20همبستگی انواده نشانة پیوندهای عااطفی اسات
که اعضای انواده نسبت به یکدیگر دارند و شاامل مفلفاههاایی
ماندد رابطة عاطفی ،تعامل انوادگی ،رواب پادر و ماادر ،رابطاة

1. Maslow's self-actualization theory
2. Rogers full person
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پیامد آ بر روی نوزاد و مطالعاات محادود در صاوص تاأثیر
بهزیستی روا شادا تی بار رضاایت زناشاویی زناا نخساتزا
مطالعة یاضر با هدف تعیاین نقاش تعادیلکددادة بهزیساتی
روا شدا تی در رابطه با انطبا پ یری و همبستگی انواده باا
رضایتمددی زناشویی زنا نخستزا انجام گرفت.
همچدین ،با توجه به ایدکه تااکدو پژوهشای در صاوص
نقااش تعاادیلکدداادة بهزیسااتی روا شاادا تی در رابطااة
انطبا پ یری و همبستگی انواده با رضاایت مدادی زناشاویی
انجام نگرفته و مدلی ارائه نشده است؛ محق در پژوهش یاضر
در پاای پاسااخگویی بااه ایاان ساافا اساات کااه آیااا بهزیسااتی
روا شدا تی در رابطة انطبا پ یری و همبساتگی اانواده باا
رضایت مددی زناشویی زنا نخست زا نقش تعدیل کدداده دارد؟
با توجه به مبانی نظری مطرح شده ،مد مفهومی پاژوهش در
قالب شکل  2طرایی شد.

سازگارانه ماندد نظریة س مت روانای مثبات جااهودا) شاکل
گرفته و گسترش یافته است [ .]60شایا ذکر است ،بهزیستی
روا شدا تی مدعکس کددده افکار و ایساسات مثبت فرد است
که با رضایت از زندگی ،ازدواج و دیگر ابعاد زنادگی باه دسات
میآید .در سطح عاطفی ،افراد دارای بهزیساتی روا شادا تی
باال ،عمدتا ،دارای هیجانات مثبت بوده و ارزیابی مثبات درباارة
رویدادهای زندگی دارند و افراد دارای بهزیستی روا شادا تی
پایین نیز شرای و رویادادها را ناامطلو ارزیاابی کارده و باه
همین دلیل به هیجانات نامطلو ماندد اضاطرا و افساردگی
دچارنااد []62؛ بدااابراین م ایتااوا گفاات ،مطالعااة بهزیسااتی
روا شدا تی در بین زناا نخساتزا باه دلیال نقشای کاه در
تأمین س مت رویی آنا دارد یائز اهمیت است .شاایا ذکار
است ،با توجه به اهمیت اانواده و مفلفاههاای سا مت روا
همچااو بهزیسااتی روا شاادا تی در زنااا نخسااتزا و آثااار
همبستگی و رضایت زناشویی بر س مت روا ماادرا بااردار و

بهزیستی
روا شدا تی

رضایت زناشویی
شکل .2مدل مفهومی پژوهش

همبستگی
انواده و
انطبا پ یری

ساکن شهر سبزوار ،سن بارداری  03-69هفتاه ،باارداری تاک
قلو ،یداقل سواد پدجب ابتدایی و یاملگی کب طر .معیارهاای
روج آزمودنیها از پژوهش عبارتاند از :سابقه یا ابت ی فعلی
به بیماری طبی ،وجود ناهدجارهای واضح جدیدی ،سوءمصارف
مواد و اعتیاد به مواد مخدر ،روبه رو شد باا یاوادن نااگوار و
استرسزا طی  2ماه قبل از شروع مطالعه و سابقه نازایی.
در پااژوهش یاضاار بااهمدظااور جماا آوری دادههااا از
پرسشاادامههااای رضااایت زناشااویی ایدااریچ ،انطبااا پ ا یری و
همبساااتگی اااانوادگی الساااو و پرسشااادامة بهزیساااتی
روا شدا تی ری( استفاده شد:

مواد و روش
این پاژوهش ،مطالعاه ای اکتشاافی از ناوع همبساتگی اسات.
جامعاة آماااری ماورد بررساای در ایان پااژوهش ،تماامی زنااا
نخستزایی بودند که در ارداد و مارداد 2082در بیمارساتا
شهیدا مبیدی سبزوار زایما داشتدد که تعداد آ ها  136نفر
بود .یجب نمونة مورد نیاز بارای پاژوهش یاضار باا توجاه باه
جدو مورگا برابر با  632نفر باود .ازایانرو تعاداد  632نفار
به عدوا نمونه پژوهش به روش نمونه در دسترس و داوطلباناه
انتخا شدند .از این میاا  ،تعاداد  289نفار پرسشادامههاای
تحقی را بهصورت کامل تکمیل کردند ،بدابراین نموناه نهاایی
تحقی  ،برابر با  289نفر بود.
معیارهای ورود آزمودنیها به پژوهش عبارت اند از :ایرانای،
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نواربافی [ ]69در جمعیات  923نفاری پرسشادامه بهزیساتی
روا شدا تی را هدجاریابی کردند که آلفای گزارش شده بارای
کل  3/86گزارش شد .بر اساس گزارش آنا پرسشدامة م کور
از روایی و پایایی مداسابی بر اوردار اسات [ .]69در پاژوهش
پروانااه ،ماافمدی ،پروانااه و کریماای [ ]68همسااانی دروناای بااا
استفاده از آلفای کرونباخ سدجیده شد که این ضریب برای کل
آزمو  3/82به دست آمد.

مقیاس ارزیابی انطباقپذیری و همبستگی خانواده
این مقیاس ابزاری  63سفالی است که توس اولسو  ،پورتدر و
لوی] [20برای سدجش دو بعد عمادة عملکارد اانواده یعدای
همبستگی و انطبا پ یری تدوین شده است .ایان ابازار بارای
قرار داد انوادهها در الگوی یلقوی پیچیاده) تادوین شاده
است .شیوة نمرهگا اری سافاالت باه طریقاة لیکارت تقریباا،
همیشه= 0و تقریبا ،هرگز=  )2است .نمرة کال مقیااس ،جما
نمرة تمام پرسشها ،نمرة همبساتگی اانواده باا جما نمارة
سفا های فرد ،و نمرة انطباا پا یری اانواده باا جما نمارة
سفا های زوج به دست میآید .هر چه نمرة همبساتگی بااالتر
باشد ،انواده به هب تدیدهتر محسو میشود .و هر چاه نمارة
انطبا پ یری بیشتر باشد انواده آشفتهتر بهیساا مایآیاد.
السو و همکارا  ،ضریب پایایی مقیاس ارزیابی انطبا پا یری
و پیوستگی انواده را به روش آلفای کرونباخ برای پیوساتگی،
انطبا پ یری و بارای کال مقیااس ارزیاابی انطباا پا یری و
پیوستگی انواده  )FACES -2به ترتیب  3/79 ،3/89و 3/83
به دست آورد .نتایج پژوهش کیاانی و فاریبخش [ ]67نشاا
داد مقیاس ارزیابی انطبا پ یری و همبستگی انواده با آلفای
کرونباخ  3/29برای کل ابازار ،آلفاای  3/77بارای همبساتگی
انواده و آلفای  3/26برای انطبا پا یری از همساانی درونای
نسبتا ،وبی بر وردار است .در پژوهش مفمدی ،کاوسی و امانی
[ ،]2پایایی این پرسشادامه از طریا محاسابة ضاریب آلفاای
کرونباخ برای رده مقیاسهاای همبساتگی و انطباا پا یری
بهترتیب  3/90و  3/71به دست آمد.

پرسشنامة رضایت زناشویی انریچ
این پرسشدامه توس انریچ در سا  2898تدوین شاده اسات.
این ابزار شامل  17ماده است 8 .مقیاس این پرسشنامه شامل
موضاوعات شخصایتی ،ارتباا ،زناشویی ،یل تعارض ،مدیریت
مالی ،فعالیتهای اوقااات فراغاات ،رواباا جدساای ازدواج و
فرزنادا  ،اقوام و دوستا  ،جهاتگیاری ما هبی اسات .نحاوة
تفسیر نمرات این پرسشدامه بدینگوناه اسات کاه ،نمارههاای
کمتر از  03نشانگر نارضایتی شدید همسرا از رواب زناشویی
اساات .نمااره بااین  03تااا  13نشااانگر عاادم رضااایت از رواب ا
زناشویی همسارا اسات .نمارههاای باین  13تاا  23نشاانگر
رضایت نسبی و متوسا از روابا زناشاویی همسارا اسات.
نمرههای بین  23تا  73نشانگر رضایت زیاد همسرا از روابا
زناشویی است .نمرههای باالتر از  73نشانگر رضایت فو العااده
از رواب زناشویی است .پاسخدامه این تست براسااس مقیااس
لیکارت و در  0گزیداه است .اولسن و همکاارا ] ،[60اعتباار
فرم  17سفالی پرسشدامه فاو را باا اساتفاده از روش ضاریب
آلفا  3/86گزارش کردهاند .در بررسی روایی این آزمو  ،ضریب
همبستگی آ با مقیااس هاای رضاایت اانوادگی از  3/12تاا
 3/23و با مقیاسهای رضایت زندگی از 3/06تا  3/12است که
نشااانه روایاای سااازه آ اساات .تمااامی اارده مقی ااسهااای
پرسشدامه انریچ زوج های راضی و ناراضی را متمایز میکدداد و
این نشا میدهد که ایان پرسشادامه از روایای ما ك اوبی
بر وردار است [ .]03در ایارا  ،فارم کوتااه  17ماادهای ماورد
هدجاریابی قرار گرفته و همبستگی درونی آ  3/80محاسابه و
گزارش شده است [.]02
شایا ذکار اسات ،بارای تجزیاهوتحلیال دادههاا از آماار
توصیفی ماندد میانگین و انحراف معیار اساتفاده شاده و بارای
آزمو کرد سفاالت نیز با توجه به نرما بود دادهها از آزمو
همبستگی پیرسو و رگرسیو چددمتغیرة تعدیلی با استفاده
از نرمافزار  SPSSنسخه  66استفاده شد  .)p<3/30محقا در
رگرسیو چدد متغیری تعدیلی به دنبا نقاش تعادیلکدداده
بهزیستی روا شدا تی به صورت مستقیب بار جهات رابطاه یاا
میزا رابطة متغیرهای انطبا پ یری و همبستگی اانواده بار
میزا رضایتمددی زناشویی است.

مقیاس بهزیستی روانشناختی
این مقیاس را ری( در سا  2893طرایی کرد .فارم اصالی از
 263سفا تشکیل شده است ،ولی در مطالعات بعدی فرمهای
کوتاهتر  91و  01سفالی نیز تهیه شد .در این پاژوهش از فارم
 29سفالی استفاده شد .ایان مقیااس دارای  2ارده مقیااس
پ یرش ود ،رابطة مثبات باا دیگارا  ،ودمختااری ،زنادگی
هدفمدد ،رشد شخصی و تسل بار محای اسات .از آزماودنی
در واست می شود سفاالت را وانده و قضاوت دربارة اودش
را روی یکی از گزیدههای کام  ،مخاال( ،تاا یادودی مخاال(،
یلی کب مخال( ،یلی کب مواف  ،تاا یادی موافا و کاام ،
مواف مشخص سازد .هار سافا باهصاورت 0 ،1 ،0 ،6 ،2و 2
نماارهگ ا اری م ایشااود .نماارة باااالتر نشااا دهداادة بهزیسااتی
روا شدا تی بهتر است .روایی و پایایی مقیاسهای بهزیساتی
روا شدا تی در پژوهشهای متعددی مداساب گازارش شاده
است .ریا( در پاژوهش اود [ ]61ضاریب همساانی درونای
مقیاسها را بین  3/92تاا  3/80یافتاه اسات .ک نترکوشاش و
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هما طاور کاه در جادو  6مشااهده مایشاود بااالترین
میانگین متعل به نمره رضایت زناشویی و پایینترین میاانگین
متعل به انطبا پ یری است.

یافتهها
در ایاان قساامت نمونااة مااورد بررساای بریسااب ویژگاایهااا و
پرسشهای جمعیات شادا تی فراوانای ،سان و طاو مادت
ازدواج) با استفاده از جداو توصی( شدهاند.
جدو  2نشا دهددة آ است که اکثریت شرکتکدددگا
جوا با دامدة سدی  03-62سا و در سدین باروری هستدد و
به لحاظ طو مدت ازدواج اکثریت نمونه در دامداة  0-2ساا
بعد از ازدواج باردار شدهاند.
در جدو  6به یافتههای توصیفی مرباو ،باه مفلفاههاای
پژوهش میپردازیب.

آزمون فرضیههای تحقیق
به مدظور آزمود فرضیة تحقی مبدی بر رابطه بین همبستگی
انواده و انطبا پ یری با رضایتمددی زناشویی ،از روش آماری
همبستگی پیرسو استفاده شد جدو .)0

جدول .2ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان

سن پاسخگویا

طو مدت ازدواج

کمتر از  63سا
 03-62سا
 13-02سا
 03-12سا
کل
 0-2سا
 23-2سا
20-22سا
بدو جوا
کل

فراوانی

درصد معتبر

19
231
11
6
289
260
23
21
2
289

61/6
06/0
66/6
2
233
26/1
03/0
7/2
233

جدول  .3یافتههای توصیفی مؤلفههای بهزیستی روانشناختی ،انطباقپذیری ،همبستگی خانواده و رضایتمندی زناشویی

مفلفه
بهزیستی روا شدا تی
انطبا پ یری
همبستگی انواده
رضایت زناشویی

فراوانی
289
289
289
289

میانگین
76/70
62/30
07/00
207/68

انحراف معیار
23/63
7/02
0/87
61/80

جدول  .2ماتریس همبستگی بین مؤلفههای انطباقپذیری ،همبستگی و بهزیستی روانشناختی

متغیر
همبستگی انواده
انطبا پ یری
رضایت زناشویی
بهزیستی روا شدا تی

همبستگی انواده
2
**3/68
**3/67
**3/60
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انطبا پ یری

رضایت زناشویی

2
-3/38
-3/38

2
**3/06
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ابراهیم نامنی و احمد احسانیکیا

زنادگی و نمارة کال بهزیساتی روا شادا تی بیشاتر از 3/30
است ،ازاینرو واریانس نمرات دادهها با یکدیگر برابر هستدد .باا
توجه به نتایج مفروضات رگرسیو و رعایات آ هاا ،مای تاوا
برای آزماو فرضایة تحقیا از روش رگرسایو چدادمتغیرة
تعدیلی 2استفاده کرد.
میاازا  R2در صااوص نقااش تعاادیلکدداادة بهزیسااتی
روا شدا تی در رابطة انطبا پ یری با رضایت مددی زناشاویی
در مریلاة نخساات  )3/22و در مریلاة دوم بعااد از ورود اثاار
تعاملی انطبا پ یری و بهزیستی روا شادا تی تغییار نداشاته
اساات  )3/22جاادو  .)1بدااابراین ماایتااوا گفاات نقااش
تعدیل کدددة بهزیستی روا شدا تی در رابطة انطبا پ یری باا
رضایتمددی زناشویی تأیید نشد .ع وه بار ایان باا توجاه باه
نتایج جدو  0میتوا اضافه کرد ،میزا  R2در صوص نقش
تعاادیلکدداادة بهزیسااتی روا شاادا تی در رابطااة همبسااتگی
انواده با رضایتمددی زناشویی در مریلة نخست  )3/21و در
مریلة دوم بعد از ورود اثر تعاملی انطباا پا یری و بهزیساتی
روا شدا تی تغییر داشته است  .)3/27شایا ذکار اسات در
مد نخست ،ضریب استاندارد متداظر با همبستگی اانواده و
بهزیستی روا شدا تی باه ترتیاب برابار  3/97و  3/20اسات؛
ازاین رو با توجه به کمتر بود سطح معداداری در هر دو ماد
اینگونه استدبا ،میشود که بهبود هر دو شا ص همبساتگی
انواده و بهزیستی روا شدا تی باعث افزایش رضاایتمدادی
زناشویی میشود.

هما طور که در جدو  0مشاهده میشود بین همبستگی
انواده و رضایت زناشویی رابطة مثبات معدااداری وجاود دارد
ولیکن بین انطبا پ یری و رضایت زناشویی رابطة معداداری به
چشاب نمای اورد .همچدااین نتاایج یاااکی از آ اسات بااین
بهزیسااتی روا شاادا تی بااا همبسااتگی ااانواده و رضااایت
زناشویی رابطة مثبت معداداری وجود دارد.
به مدظور آزمود فرضایة اصالی تحقیا مبدای بار نقاش
تعدیل کدددة بهزیستی روا شدا تی در رابطة انطبا پا یری و
همبستگی انواده با رضایتمددی زناشویی در زناا نخسات زا،
از رگرسیو چددمتغیره تعدیلی استفاده شد کاه نتاایج آ در
جدو  1آمده است .در انجام رگرسیو چدد متغیاره تعادیلی،
سه مفروضة اساسی «نرما بود دادهها»« ،همگدی رگرسیو
ارتبا ،طی بین متغیرهای پیش بین و م ك)» و «یکساانی
پراکددگی» بررسی شد .برای بررسای نرماا باود دادههاا از
آزمو کالموگراف اسامیرنوف اساتفاده شاد کاه نتاایج آ در
تمامی متغیرها با توجه به سطح معداداری باالتر از آلفای 3/30
بود که نشا از نرماا باود دادههاا اسات .پایشفارض دوم
تشخیص همخطی بین متغیرهای پیش بین باا متغیار ما ك
بود .نتایج نشا داد که مقدار اغماض در متغیرهای پیش باین
به استثدای ارتبا ،مثبات باا دیگارا کمتار از  3/32نیسات و
مقدار تورم واریانس) نیز از  23بیشتر نیست که نشا دهدده
ارتبا ،طای باین متغیرهاسات .و بارای تشاخیص یکساانی
واریانس ها از آزمو لونز استفاده شد .نتایج نشا داد که سطح
معداداری آزمو لونز در تمامی متغیرها به جاز هدفمدادی در

جدول  .1نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی بهمنظور بررسی نقش تعدیلکنندة بهزیستی روانشناختی در رابطة انطباقپذیری و همبستگی خانواده
2
با رضایتمندی زناشویی

β

p

ΔF

R

-3/37
3/02

-2/30
1/23

3/68
3/3332

22/22

3/067

-3/20
3/70
3/18

3/06
3/10
3/26

7/96

3/068

3/330
3/3332

22/60

3/079

3/36
3/302
3/332

20/72

متغیر

B

2

انطبا پ یری
بهزیستی

-3/61
3/72

3/60
3/22

6

انطبا پ یری
بهزیستی
اثر تعدیلکددده

-3/89
3/17
3/32

2/06
3/26
3/36

-3/69
3/28
-3/61

همبستگی انواده
بهزیستی

3/97
3/20

3/69
3/27

3/63
3/62

0/30
0/98

همبستگی انواده
بهزیستی
اثر تعدیلکددده

1/06
6/62
3/37

2/98
2/31
3/30

2/30
3/83
2/82

6/69
6/26
6/77

2

6

SE

t

R2

3/237

R2تعدیلشده
3/389

3/239
3/381
3/210

3/201

3/270
3/128

3/220

1. moderate multivariate regression analyses
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تعدیلکدددگی بهزیساتی روا شادا تی در رابطاة همبساتگی
انواده با رضایت مددی زناشویی با اطمیداا 80درصاد تأییاد
میشود.

در مد دوم اثر توأم بهزیستی روا شدا تی و همبساتگی
ااانواده دارای ضااریب رگرساایونی  3/37بااا سااطح معداااداری
 3/333است .از این رو با توجه به معداادار باود ماد ساوم و
متفاااوت بااود مااد هااا بااا یکاادیگر م ایتااوا گفاات؛ نقااش

بهزیستی
روا شدا تی

3/06

2/82

رضایت زناشویی

3/60

همبستگی
انواده
3/67

شکل  .3نقش تعدیلکنندة بهزیستی روانشناختی در رابطه همبستگی خانواده با رضایتمندی زناشویی

3/06

بهزیستی
روا شدا تی

3/61

-3/38

انطبا پ یری

رضایت زناشویی

-3/38
شکل  .2نقش تعدیلکنندهی بهزیستی روانشناختی در رابطه انطباقپذیری با رضایتمندی زناشویی

محمدآباد [ ،]00ماورارا و تورلیاک [ ،]28کاوی [ ،]01پیادرو،
ریبرو و شلتو [ ]00هب راستا بود؛ یکن نتایج پژوهشهای فو
با نتیجة پژوهش تحقی مبدای بار عادم رابطاة معداادار باین
انطبا پ یری با رضایت زناشویی نااهمخوا باود؛ شاایا ذکار
است پژوهش گری( و مالهر [ ]02نتیجه هبراستا باا نتیجاة
پژوهش یاضر گزارش کردند و رابطاه ای باین انطباا پا یری
انواده با رضایت مددی زناشویی مشاهده نکردند؛ شاایا ذکار
است نمونة پژوهشهاای ناام بارده باا نموناة پاژوهش یاضار
متفاوت ولیکن نتایج مشابه بود .یافتاههاای تحقیا مبدای بار
رابطة بین همبستگی انواده و رضایت زناشویی زنا نخستزا
را می توا با توجه به مزایایی که داشاتن همبساتگی اانواده

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هادف بررسای نقاش تعادیل کدداده بهزیساتی
روا شدا تی در رابطة انطبا پ یری و همبساتگی اانواده باا
رضایت زناشویی در زنا نخستزا صورت گرفت .نتایج پژوهش
یاضر نشا داد که بین همبستگی انواده و رضایت زناشاویی
رابطة مثبت و معداداری وجود دارد و لیکن بین انطبا پا یری
با رضایت زناشویی رابطة معداداری به چشب نمی ورد .فرضایة
پژوهش مبدی بار رابطاة معداا دار باین همبساتگی اانواده و
رضایت زناشویی باا پاژوهش هاای سالیمی و همکاارا [،]29
بهاورنیا و باباپور یرالدین [ ،]06مدرسی ،زاهادیا و هاشامی
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مفهومی از نقاش انطباا پا یری اانواده در کیفیات زنادگی
زناشویی را مطرح کردند که به عوامل رشدی دیگر نیاز توجاه
دارد .آ ها اظهار داشتدد که تأثیر انطبا پ یری اانواده بایاد
به عدوا فرایددی چدد ساطحی نگریساته شاود کاه باا بافات
فرهدگی بزرگتر شروع مایشاود و شابکههاای اجتمااعیای را
تشکیل میدهد که به نوبة ود از طری سازههاای مساتقل از
انواده ،تأثیرات دیگر نظامهای اجتماعی و دسترسی به مدااب
مااادی و معدااوی دیگاار ،باار کیفی ات زناادگی زناشااویی تااأثیر
میگ ارند .کیفیت زندگی زناشویی ممکن اسات از مسایرهای
رفتاااری ،رواناای و فیزیولااوییکی تااأثیر پ ا یرد کااه مسااتقل از
انواده شکل می گیرد .شواهد تحقیا باه صاورت کلای بیاا
میکدد که انطبا پ یری مداسب انواده و بر اورداری فارد از
انواده ای سازگار ،برای کیفیت زندگی زناشویی مهب است ،اما
در این میا مداب عااطفی کاه مساتقل از اانواده باه وجاود
میآید ،ممکن است بهطور معداداری بر رضاایتمددی زناشاویی
آتی وی اثر بگا ارد  .باا عدایات باه مطالاب عداوا شاده باین
انطبا پ یری و رضایت زناشویی رابطة معداداری یافت نشد.
در نهایت ،نتایج پاژوهش یاضار نشاا داد کاه بهزیساتی
روا شدا تی در رابطة انطبا پ یری با رضایت مددی زناشاویی
در زنا نخست زا نقش تعادیل کددادگی نادارد؛ اماا بهزیساتی
روا شدا تی در رابطة همبساتگی اانواده باا رضاایت مدادی
زناشویی در زنا نخست زا نقاش تعادیل کدداده را دارد .نتاایج
تحقی مبدی بر نقش تعدیلکددده بهزیستی روا شادا تی در
رابطة همبستگی انواده با رضایت زناشویی با یافتههای ریددر،
نیوتن ،استیتن ،کراوفورد و ها [ ،]13ته ،آرچر ،چانگ و چان
[ ،]12مک آندی ،هانتر ،کوونن ،و  ،استیونساو و کای [،]16
رایاات ،کراپانازونااا و بداات [ ]10و بااار ،هادسااو ،کیلپاتریک،
ساندرز ،ریسیدک و آمستادتر ،]11[ ،همخوانی دارد.
تحقیقات مختل( من جمله بیگی ،محمادی فار ،نجفای و
رضایی [ ،]10به آثار همبستگی انواده بر ظرفیت صمیمیت و
کیفیت رواب زناشویی افراد اشاره کردهاند .همبستگی اانواده
تعیین کدددة چگونگی روابا صامیمی دورة بازر ساالی و از
عوامل اساسی در س مت روانی -اجتماعی و تحق تواناییهای
ذاتاای انسااا اساات و هرچااه ایاان متغیاار از کیفیاات باااالتری
بر وردار باشدد ،زندگی زناشویی بزرگساال بهتر واهاد باود.
شایا ذکر است ،اماروزه سا مت روا شادا تی تدهاا فقادا
آسیب روانی و برقراری رواب صمیمی در دورا بازر ساالی
نیست ،بلکه هدف یضاور جدباههاای مثبات عملکارد مانداد
بهزیستی روا شدا تی ،هدف در زندگی و همکااری اجتمااعی
است .در همین راستا ،سهامی نژاد [ ،]62در پژوهشی باه ایان

مطلو در زندگی زنا نخستزا بهویژه کیفیت رواب صمیمانه
آیدده آ ها به وجود می آورد ،تبیین کرد .مکانیسبهای محافظ
مختلفی برای تبیین چگونگی افزایش رضایتمددی زناشاویی از
طری عملکرد انواده مطرح شدهاند .غالب این مکانیسبهاا در
پدج مقوله جما بدادی شادهاناد کاه عباارتاناد از :یاادگیری
رفتارهای سالب ارتباطی ،افزایش آگااهی از ایساساات اود و
اعضای انواده ،افازایش تواناایی درك طارف مقابال ،افازایش
یمایت اجتماعی و بهبود ارتباطاات نزدیاک .در تبیاین نقاش
همبستگی انواده در رضایت زناشویی زنا نخستزا همچدین
باید به تأثیرات آ بر شکلگیری الگوهای ارتباا ،باین فاردی
اشاره کرد .در همین راستا آمبر و کار [ ]07عدوا کردند که
همبستگی انواده بر الگوهای ارتباطی افراد تاأثیر مایگا ارد،
برای مثا میتوا به توانایی ایجااد روابا صامیمی ،ظرفیات
بارای یمایاات عاااطفی و روانای از اطرافیااا  ،برقااراری روابا
اجتماعی گسترده و فراهب کرد راه یل در زما های مواجهاه
با مسائل اجتماعی اشاره کرد .بدابراین ،اگر همبستگی اانواده
در سطح مطلو باشد ،موارد فو ال کر به نحاو ایسان انجاام
می شود و انواده به مدبعای بسایار قاوی بارای شاکلگیاری
الگوهای ارتباطی مداسب تبدیل می شاود .گریدبار [ ]09در
این صوص بیا میکدد ،ارضای نامداساب نیازهاای عااطفی،
اجتمااعی و مااادی هار یااک از اعضااای اانواده ،زمیدااة بااروز
مشاک تی را در کیفیاات زنادگی زناشااویی آتای آ هااا فااراهب
می کدد .با عدایت به مطالب عدوا شده میتوا گفات ،وجاود
همبستگی و انسجام بین اعضای انواده توانایی زنا نخست زا
را برای یال کارد مشاک ت و مادیریت فشاارهای وارده بار
انواده ،ارتقاء مایدهاد؛ در نتیجاه مایتاوا گفات هار چاه
همبستگی انواده افزایش یابد رضایت زناشویی زنا نخست زا
نیز بهبود پیدا میکدد.
در صوص تبیین یافتة پژوهش مبدی بر عدم رابطاه باین
انطبا پ یری با رضایت زناشویی زنا نخستزا در ابتدا باید به
عواملی اشاره کرد که باعاث اساتق کیفیات روابا عااطفی
باازر سااالی فاارد از ویژگاایهااای ااانواده اولیااه از قبیاال
انطبا پ یری انواده میشود .معموال ،نظریهها و تحقیقاات بار
این موضوع تأکید دارند که انطبا پ یری اانواده بار کیفیات
رواب عاطفی بازر ساالی تأثیرگا ار اسات و افارادی کاه در
انوادههای با انطباا پا یری و کاارکرد بااال رشاد یافتاهاناد،
سازگاری زناشویی باالیی دارند و در مقابل ،اانوادههاایی کاه
انطبا پ یری و کارکرد پایین دارند ،بزر ساالنی را باه وجاود
میآورند که مشک ت زناشویی گستردهای را نشاا مایدهداد
[ .]08با وجود ایان بارکمن و همکاارا  ،یاک نظریاه و ماد
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نقش تعدیلکنندة بهزیستی روانشناختی در رابطة انطباقپذیری ...

یمایتی دریافت نکددد یا با مشک تی از جمله مشاک ت ماالی
به دلیل هزیده های زایما و مشک ت پس از آ در ارتباا ،باا
فرزند روبهرو شوند که این مسائل مایتواناد تاأثیر مخربای بار
بهزیستی و رضایتمددی آنا بگ ارد .بداابراین ،ایتمااال ،زماانی
کااه باارآورده شااد نیازهااای عاااطفی مااادرا نخسااتزا در
محی های انوادگی با لل روباهرو شاود ،میال باه برقاراری
رواب صمیمانه آنا نیاز کابرناگ مایشاود و بهزیساتی نیاز
کاهش می یابد .با عدایت به این مطالب بهزیستی روا شدا تی
در رابطة انطبا پ یری با رضایت زناشویی زنا نخستزا نقاش
تعدیلکددده ندارد .پژوهش یاضر باا محادودیتهاایی روباهرو
بوده است؛ یجب نمونة کب و اساتفاده از روش همبساتگی کاه
امکا نتیجهگیریهای علت و معلاولی را میسار نمایساازد از
جمله محدودیتهای این پاژوهش باه شامار مایروناد .انجاام
پژوهش بر نمونههای گستردهتار و باا رویکردهاای تجربای یاا
طولی به تعمیب بیشاتر نتاایج انجامیاده و بارای تأییاد نتاایج
کمک کددده باشد .نمونة پاژوهش یاضار از نظار دامداة سادی
بسیار متفاوت بود و چه بسا این تفاوت سدی بر یافتاههاا تاأثیر
گ اشته باشد؛ پیشدهاد می شود در تحقیقات آتی نموناة ماورد
مطالعه در دورة سدی اصی بررسی میشود .در نهایت با توجه
به یافته های این پژوهش مشاورا انواده میتوانداد از طریا
افزایش همبساتگی باین اعضاای اانواده و بهباود بهزیساتی
روا شدا تی زنا نخستزا ،رضاایت زناشاویی آناا را بهباود
ببخشدد.

یافته رسید که مفلفههای پ یرش ود ،زندگی هدفمدد و رشد
فردی مربو ،به متغیر بهزیستی روا شدا تی به طور مثبات و
معداداری کیفیت زندگی زناشویی را پیشبیدای مایکدداد .بار
طب نظریه بهزیساتی روا شادا تی ریا( ،بهزیساتی شاامل
ایساس و دربارة ود و زندگی ود اسات .ایساسای کاه
شامل تجربة استق  ،تسل محیطی ،رشد فردی ،رواب مثبت
با دیگرا  ،هدف در زندگی و پ یرش ود است .بهعبارتدیگار
بهزیستی روا شدا تی ،بهعدوا مجموعهای شدا تی مبتدی بر
ایساس موفقیت ،ناشی از مداب گوناگو اناریی معطاوف باه
هدف) و مسیر برنامهریزی برای دساتیابی باه اهاداف) اسات.
داشااتن انااریی کااافی و برنامااة مداسااب باارای زناادگی بااه
رضایتمددی افراد از زندگی فاردی و زناشاویی مایانجاماد ،در
همین راستا بر ی از پژوهشگرا همچو فیتدس و همکاارا
[ ،]12بهزیستی روا شدا تی را به عدوا ضربهگیر بین فشارها
و تجار نا وشایدد فرد در انوادة اولیه و سازگاری زناشاویی
بعدی میداندد .بدابراین قابل پیش بیدی است که افراد با میزا
بهزیستی روا شدا تی متفاوت ،تأثیرپ یری متفاوتی از تجار
ماارتب بااا همبسااتگی ااانواده اولی اه باار زناادگی زناشااویی
بعدیشا داشته باشدد؛ موضاوعی کاه در یافتاههاای تحقیا
یاضر نیز انعکاس یافت.
با عدایت به مطالب عدوا شده میتاوا گفات ،بهزیساتی
روا شدا تی در رابطة همبستگی انواده با رضاایت زناشاویی
نقااش تعاادیلکددااده دارد .بااا توجااه بااه عاادم رابطااة بااین
انطبا پا یری باا رضاایت زناشاویی ،بهزیساتی روا شادا تی
نتوانست نقش تعادیلکدداده در ایان رابطاه داشاته باشاد .در
صوص عدم نقش تعادیلکددادة بهزیساتی روا شادا تی در
رابطاة باین انطباا پا یری بااا رضاایت زناشاویی بایاد گفاات،
بهزیستی روا شدا تی ممکن اسات تحات تاأثیر عامالهاای
محیطی قرار گرفته و اثار اود را بار زنادگی افاراد از دسات
بدهدد .در ادامه باید اضافه کارد ،زناا نخساتزا باا مشاک ت
زیادی بعد از زایماا مواجاهاناد کاه ممکان اسات بهزیساتی
روا شدا تی آنا را با کاستی مواجاه نمایاد ،باهگوناهای کاه
ممکن اسات در محای زنادگی اود باا ورود فرزناد جدیاد،

تشكر و قدردانی
مقالة یاضر بدو یمایت ماالی ساازما اصای انجاام شاده
است .از تمامی کسانی کاه ماا را در اجارای هرچاه بهتار ایان
پژوهش یاری کردند ،از جمله متخصصا زنا و زایماا شاهر
سبزوار ،و تمامی مادرانی که با همکاری صمیمانة ود در ایان
طرح شارکت کردناد ،صامیمانه تشاکر و قادردانی مایکدایب.
نویسددگا اظهار میکددد که هایچگوناه تضااد مداافعی باین
آ ها وجود ندارد.
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Abstract
Background & Objectives The period of pregnancy and childbirth
influences the quality of psychological life and marital satisfaction in
addition to physiological changes. According to the importance of
effective variables on marital satisfaction, the present study was
aimed to investigate the moderating role of psychological well-being
in relation between adaptability and family correlation with marital
satisfaction among women with first parturition.
Materials & Methods This research is an exploratory research of
correlation plans. The population of the present research included all
women (402 people) with first parturition in June and August of 2017
in Mobini Shahidan hospital of Sabzevar .198 women were selected
as voluntary and voluntary as a research sample. To collect the data,
Reif's psychological well-being questionnaire (1989), adaptability and
family correlation (Olson, 1999) and Inrich's marital satisfaction
(1989) were used. Data were analyzed by Pearson correlation
coefficient and moderated multivariate regression analyses by means
of SPSS-22 software (p<0.05).
Results Findings of the present research showed that there are
significant relationship between family correlation and marital
satisfaction (p<0.05). Also, research showed that there are not
significant relationship between adaptability with marital satisfaction.
Pychological well-being has moderating effect on family correlation
and marital satisfaction among women with first parturition but is has
no moderating effect on family adaptability and marital satisfaction.
Conclusion According to the findings of the research, the relation
between family correlation and marital satisfaction is not considered
as a simple linear relationship and it can be moderated by
psychological well-being.
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