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 دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی  قزوين

 معاونت پژوهشی

 

 دانشكدة بهداشت

 

دانشجویی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  

 

 عنوان:

 

اقتصادی با رضامندی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -بررسی ارتباط عوامل زمینه ای 

 4931درمانی شهر قزوین در سال 

راهنما: استاد  

 دکتر مصطفی نوروزی

 مجریان :

 مهدیس کریمی/نیلوفر اصغری
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 چکیده

یکی از مهمترین جنبه های زندگی انسان موضوع ازدواج و رضایتمندی از زندگی زناشویی میباشد. : مقدمه

 مندی زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانییترضا

و رضایت دارند.عوامل مختلفی میتوانند رضامندی زناشویی تحت تاثیر قرار دهند هدف از پژوهش حاضر 

با رضامندی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اقتصادی  -بررسی رابطه ی بین عوامل زمینه ای

 میباشد 4931درمانی شهر قزوین در سال 

نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز  441و جامعه ی اماری شامل  تحلیلی-نوع مطالعه توصیفی روش کار:

میباشد که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.داده  4931بهداشتی درمانی شهر قزوین در سال 

ا استفاده از پرسش نامه ی رضایتمندی زناشویی افروز و پرسش نامه ی محقق ساخته های پژوهش ب

اقتصادی)سن,شغل,سطح تحصیالت,تعداد فرزندان,میزان درامد و نوع منزل از لحاظ -اطالعات زمینه ای 

مالک یا مستاجر بودن( جمع اوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی شامل جدول ضریب 

(برای بررسی متغیر 2χر )ئهمبستگی خرده مقیاسها و نمودار و همچنین  از آزمون های آماری کای اسکو

 برای مقایسه میانگین دو جامعه و آنالیز واریانس استفاده شده است.test-Tهای کیفی و 

ئله( از نتایج به دست امده نشانگر این است که بین مولفه ی رضایتمندی مشگل گشایی)حل مس یافته ها :

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی افروز و تحصیالت و شاغل یا خانه دار بودن زنان ارتباط مثبت و معنادار 

وجود دارد .به این صورت که با افزایش سطح تحصیالت,میزان رضایتمندی حل مسئله افزایش میابد و میزان 

 وی  بیشتر استرضامندی حل مسئله با شاغل بودن زن در مقایسه با خانه دار بودن 

به نظر میرسد شاغل بودن و میزان تحصیالت بر میزان رضامندی زناشویی تاثیر میگذارد  نتیجه گیری :

بنابراین توامند سازی زنان از طریق اموزش و مشاوره و همچنین تشویق انان به ادامه تحصیل و اشتغال 

 توصیه میگردد

 اغل و خانه دار,تحصیالترضایتمندی زناشویی ,زنان شواژگان کلیدی:

 

 


