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Abstract
Aims: Marital satisfactions vary in different stages of life of couples. Childbirth
as special period may cause different challenges regarding to person’s potential,
therefore this study was carried out to compare marital satisfaction between men
without child and men with first and second child in transition to parenthood.
Materials & Methods: This correlation study was done in 3 groups with 60
men without child, and with first and second child, a multistage sampling was
conducted. Instruments include: Enrich marital satisfaction, transition difficulty to
parenthood scales and demographics data, that were completed by eligible men
refer to Mashhad health care centers in 2014. Data was analyzed with SPSS V16.
Findings: The mean age of men was 32.52±5.52 years and 57.2% had academic
education. Men without child had 1.7% relative dissatisfaction, 20% moderate
satisfaction, 61.7% more satisfaction and 16.7% most satisfaction. Men with first
child had 3.3% relative dissatisfaction, 31.7% moderate satisfaction, 51.7% more
satisfaction and 13.7% most satisfaction and men with second child had 8.3%
relative dissatisfaction, 28.3% moderate satisfaction, 53.3% more satisfaction and
10% most satisfaction. There were no significant differences among three groups
(p=0.19). The16.4% of marital satisfaction in men with child was predicted by
transition difficulty to parenthood that implies the strong correlation between
these two variables.
Conclusion: There was no correlation between men’s marital satisfaction with
childbirth; therefore couples should be consulted not to worry about fatherhood
and number of children.
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 215شهال نورانی و همکاران

مقایسه رضایت زناشویی در مردان بدون فرزند
با مردان دارای اولین و دومین فرزند در گذر به
والد شدن

چکیده

اهــداف :رضایــت زناشــویی در مراحــل مختلــف زندگــی زوجیــن متفــاوت
اســت .تولــد فرزنــد بهعنــوان یــک دوره ویــژه ،ممکــن اســت بــا توجــه بــه
پتانســیل افــراد ،چالشهــای مختلفــی ایجــاد کنــد ،لــذا ایــن مطالعــه باهــدف
مقایســه رضایــت زناشــویی در مــردان بــدون فرزنــد بــا مــردان دارای اولیــن و
دومیــن فرزنــد درگــذر بــه والــد شــدن انجــام شــد.
م ـواد و روشهــا :ایــن مطالعــه همبســتگی در ســه گــروه  60نفــری از مــردان
بــدون فرزنــد ،بــا اولیــن و دومیــن فرزنــد انجــام شــد .نمونهگیــری چندمرحلـهای
انجــام گردیــد .ابــزار پژوهــش پرسشــنامههای رضایــت زناشــویی انریــچ و ســختی
گــذر بــه والــد شــدن و اطالعــات دموگرافیــک بــود کــه توســط مــردان واجــد شــرایط
مراجعهکننــده بــه مراکــز بهداشــتی مشــهد درســال  1392تکمیــل شــد .ســپس
تجزیهوتحلیــل دادههــا انجــام گردیــد.
یافتههــا :میانگیــن ســن مــردان  32/52± 5/52ســال و  %57/2تحصیــات
عالــی داشــتند .در مــردان بــدون فرزنــد %1/7نارضایتــی نســبی %20 ،رضایــت
متوســط %61/7،رضایــت زیــاد و  %16/7رضایــت زناشــویی خیلــی زیــاد داشــتند.
مــردان بــا اولیــن فرزنــد %3/3نارضایتــی نســبی %31/7 ،رضایــت متوســط%51/7،
رضایــت زیــاد و %13/7رضایــت خیلــی زیــاد و مــردان بــا دومیــن فرزنــد%8/3
نارضایتــی نســبی %28/3 ،رضایــت متوســط %53/3 ،رضایــت زیــاد و  %10رضایــت
خیلــی زیــاد داشــتند کــه بیــن ســه گــروه تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت
( %16/4 .)p=0/19از رضایــت زناشــویی مــردان دارای فرزنــد بــا ســختی گــذر
بــه والــد شــدن پیشــگویی شــد کــه بیانگــر ارتبــاط قــوی ایــن دو متغیــر بــود.
نتیجهگیــری :رضایــت زناشــویی مــردان بــا تولــد کــودک ارتباطــی نداشــت،
بنابرایــن میتــوان بــه زوجیــن مشــاوره داد کــه در رابطــه بــا پــدر شــدن و
تعــداد فرزنــد نگــران نباشــند.
کلیدواژهها :رضایت زناشویی ،گذر به والد شدن ،مردان.
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مقدمه
رضایــت زناشــویی درواقــع نگرشــی مثبــت و لذتبخــش اســت کــه
زن و شــوهر از جنبههــای مختلــف روابــط زناشــویی دارنــد .رضایــت
زناشــویی دارای ابعــاد مختلفــی اســت ازجملــه رضایــت از روابــط
جنســی ،ارتبــاط ،ویژگیهــای شــخصیتی ،روابــط بــا اطرافیــان،
مشــارکت در تصمیمگیریهــا ،ارتبــاط بــا خانــواده همســر ،نحــوه
گذرانــدن اوقــات فراغــت و مشــترکات دینــی و مذهبی میباشــد[.]1
اولســون بــرای چرخــهٔ زندگــی خانوادگــی مراحلــی را مطــرح میکنــد
و معتقــد اســت کــه میــزان رضایــت زناشــویی در هریــک از ایــن
مراحــل متفــاوت اســت[ " .]2گــذر بــه والــد شــدن" یــک دوره بســیار
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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حســاس ،جســمی و روانشــناختی در زندگــی زوجیــن اســت .در طی
ایــن گــذر روابــط زوجیــن بــا تغییــرات متعــددی مواجــه میشــود
و درنتیجــه ممکــن اســت باعــث کاهــش رضایت زناشــویی شــود[.]3
دولــت آمریــکا اخیـ ً
ـرا چنــد صــد میلیــون دالر بــرای ارتقــاء ســامت
روابــط در والدیــن جدیــد ،هزینــه کــرده اســت ایــن ســرمایهگذاری
کالن حاکــی از ایــن اســت کــه روابــط والدیــن جدیــد درخطــر باالیــی
ازنظــر کاهــش رضایــت و انحــال روابط زناشــویی اســت[ .]4پروســه
"گذربــه والــد شــدن" ( )Transition to parenthoodقبــل از
بــارداری آغــاز میشــود یعنــی از روزهایــی کــه زوجیــن والــد شــدن
را پیشبینــی کــرده و خــود را در ایــن نقــش تصــور میکننــد .ایــن
پیشبینــی در طــول بــارداری عینیتــر میشــود .در ســهماهه اول،
دوم و ســوم بــارداری بــه ترتیــب شــامل قبــول بــارداری ،گســترش
هویــت مادرانــه بــا تکانهــای جنیــن و انتظــار بــرای زایمــان اســت.
ایــن دوره زمانــی بهصــورت  9فــاز تعریــف میشــود -1 :تصمیــم بــه
باردارشــدن -2 ،اقدامــات فیزیکــی بــرای باردارشــدن( عــدم اســتفاده
از روشهــای پیشــگیری از بــارداری)  -3بــارداری -4 ،تولــد-5 ،
6هفتــه اول پــس از زایمــان 6 -6 ،هفتــه تــا  6مــاه اول تولــد کــودک،
 6 -7ماهگــی تــا  12ماهگــی کــودک 12 - 8 ،ماهگــی تــا  18ماهگــی
کــودک18 -9 ،ماهگــی تــا  24ماهگــی کــودک[.]3
در تحقیقــات مشخصشــده زمانــی کــه زوجیــن پــدر و مــادر
میشــوند ،تغییــرات مهمــی در جهــت عــدم ســازگاری زوجیــن
بــه وجــود میآیــد .درعینحــال تشــخیص اینکــه کاهــش رضایــت
زناشــویی ،ناشــی از حضــور کــودک اســت یــا بهطــور طبیعــی و
ناشــی از گــذر زمــان میباشــد مشــکل اســت .در طــی ســالهای اول
زندگــی رضایــت زناشــویی احتمــا ًال تــا حــدی کاهــش مییابــد و
همچنیــن در طــی همیــن سالهاســت کــه اغلــب زوجیــن صاحــب
اولیــن کــودک خــود میشــوند[ .]5در مطالعاتــی کــه توســط داس
( )2009و لورنــس ( )2008بهمنظــور بررســی کیفیــت ارتبــاط زوجیــن
تــازه ازدواجکــرده ،شــامل زوجیــن بــدون فرزنــد و بــا فرزنــد (والدین
شــده) در یــک دوره  3تــا  4ســاله بررسیشــده بــود ،نشــاندهنده
کاهــش رضایــت زناشــویی و ابــراز عواطــف در هــر دو گــروه بــود.
یکــی از متغیرهایــی کــه در گــروه والدیــن بیشــتر تغییــر کــرده بــود،
شــیب نــزول در صــرف زمــان فعالیتهــای مشــترک و رضایــت
جنســی بــود ،البتــه واضــح اســت کــه مراقبــت کــودک لزومـ ًـا زمــان
فعالیتهــای مشــترک را میکاهــد[.]7،6
همچنیــن مطالعاتــی وجــود دارد کــه گــزارش دهنــده عــدم نــزول در
عشــق رمانتیــک و کاهــش میــزان جدایــی زوجینی اســت ،کــه ً
اخیرا
والــد شــدهاند .احتمــا ًال کاهــش میــزان جدایــی والدیــن بهویــژه در
ســال اول تولــد کــودک ،بــه خاطــر نقــش کــودک بهعنــوان مانعــی
بــرای طــاق اســت .ایــن موضــوع بیانگــر اینســت کــه "گــذر بــه والــد
شــدن" ،کــه قب ـ ًا بهعنــوان یــک تنــش بــرای زوجیــن مطرحشــده
بــود ،ممکــن اســت صحیــح نباشــد[.]9،8
والــد شــدن نیازمنــد ایــن اســت کــه زوجیــن بــرای تطابــق بــا عضــو
جدیــد خانــواده ،در ســبک زندگــی و روابــط خودســازگاری عمــدهای
پیــدا کننــد .والدیــن بهمحــض تولــد کــودک ،الزم اســت الگوهــای
رفتــاری جدیــد ایفــا نماینــد .هفتههــا و ماههــای اول پــس از
تولــد ،بهعنــوان زمانــی پراســترس و از طــرف دیگــر لذتبخــش
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مواد و روشها
ایــن پژوهــش همبســتگی در  180مــرد (ســه گــروه  60نفــری
از مــردان بــدون فرزنــد ،بــا اولیــن و دومیــن فرزنــد) کــه جهــت
پایــش شــیرخوار بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی شــهر مشــهد
مراجعــه میکردنــد ،انجــام شــد .روش نمونهگیــری بهصــورت
ســه مرحلــهای بــود :در مرحلــه اول مراکــز بهداشــتی پنجگانــه
شــهر مشــهد بهصــورت طبقــه در نظــر گرفتــه شــد ،در مرحلــه دوم
انتخــاب پایگاههــا و مراکــز بهداشــتی درمانــی تحــت پوشــش هــر
یــک از مراکــز پنجگانــه بهداشــت بهصــورت تصادفــی بــا اســتفاده
Volume 24, Issue 3, Summer 2018

معیارهــای ورود بــه پژوهــش :باســواد بــودن ،در حــال حاضــر
بــا همســرش زندگــی کنــد ،عــدم ســابقه بیمــاری روانــی
(ابتــا بــه بیمار یهــای مغــز و اعصــاب ،مصــرف دارو ،ســابقه
بســتری در بیمارســتان روانــی ،تحــت نظــر روانپزشــک یــا
مشــاوره روانشــناس نباشــد) یــا بیمــاری جســمی صعبالعــاج
(بیمار یهــای ســرطان ،ایــدز ،شــیمیدرمانی؛ قطــع عضــو یــا
نخــاع و فلــج انــدام ،نابینایــی ،ناشــنوایی و آللــی) یــا ســابقه
مصــرف مــواد مخــدر ،روانگــردان و یــا الــکل .ازدواج اول زوجیــن
باشــد ،همــراه بــا والدیــن خــود و والدیــن همســر زندگــی نکننــد،
در گــروه مــردان بــدون فرزنــد ،حداقــل یــک ســال از زندگــی
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مطــرح اســت؛ در تعــدادی از مطالعــات بــه دنبــال ایــن تغییــرات،
کاهــش رضایــت زناشــویی مشاهدهشــده اســت[.]10
ویدرســون ( )2013در مطالعــهای در ســوئد دریافتنــد مردانــی کــه
"تــرس از تولــد کــودک" دارنــد ،احتمــا ًال میــزان ســامتی جســمی و
روانــی ضعیــف تــری دارنــد و یــک پیشبینــی منفــی از والــد شــدن
دارنــد .درواقــع مــردان نیــز همچــون زنــان ســطح قابلتوجهــی از
اســترس والدینــی را در  12مــاه اول تولــد کــودک تجربــه میکنند[.]11
در مطالعــه هلدینگســون ( )2014کــه بهصــورت دو گروهــه در 1047
مــرد دارای زن بــاردار در ســوئد انجــام شــد ،بــر اســاس میــزان "تــرس
از تولــد کــودک" پــدران از میانــه بــارداری تــا یــک ســال از تولــد
کــودک ،ازنظــر میــزان ســامت جســمی و روانــی تحــت نظــر گرفتــه
شــدند .نتایــج نشــان داد " تــرس از تولــد کــودک" بــا کاهــش شــرکت
در کالسهــای دوران پــره ناتــال و کاهــش میــزان ســامتی جســمی
و روانــی همــراه بــود (بــه ترتیــب OR=1/8 :و )OR=3و درواقــع
نمــرات اســترس والدینــی باالتــری داشــتند[.]12
مــردان ممکــن اســت یــک واکنــش جســمی بــه بــارداری
همسرشــان نشــان دهنــد بــه نــام ســندرم کوویــد ( )Couvadeکــه
در زبــان فرانســه بــه معنــی روی تخــم خوابیــدن و کرچ شــدن اســت
و مجموع ـهای از عالئــم اســت کــه شــبیه آنچــه زنــان در بــارداری
تجربــه میکننــد شــامل :افزایــش یــا کاهــش وزن ،ســوءهاضمه،
تهــوع صبحگاهــی ،ســرگیجه ،ســردرد و کمــردرد .حــدود  25تــا
 %65مردانــی کــه منتظــر تولــد فرزندشــان هســتند ،آن را تجربــه
میکننــد امــا اکثـ ً
ـرا تشــخیص داده نمیشــود .ایــن عالئــم ممکــن
اســت مربــوط بــه ترکیبــی از تنــش ،اضطــراب و همدلــی بــا همســر
باشــد[.]13
ازآنجاکــه گــذر بــه والــد شــدن ازنظــر هویــت مردانــه ،یــک نقطــه
عطــف بــرای مــردان بــوده و شــگفتانگیز و تنشزاســت ،بــا تولــد
اولیــن فرزنــد ،روابــط زوجیــن بــا تغییــرات متعــددی مواجــه
میشــود و درنتیجــه ممکــن اســت باعــث کاهــش رضایــت
زناشــویی شــود[ .]14همچنیــن بــا تولــد فرزنــد دوم ممکــن اســت
روابــط زناشــویی زوجیــن بیشــتر دچــار تنــش شــود .ممکــن اســت
مطالعاتــی درزمینــهٔ رضایــت زناشــویی مــردان انجامشــده باشــد
امــا مطالع ـهای درزمینــهٔ تغییــرات یــا عوامــل مرتبــط بــا رضایــت
زناشــویی مــردان در دوران ویــژه گــذر بــه والــد شــدن ،مشــاهده
نشــد ،لــذا محقــق بــر آن شــد مطالعـهای باهــدف مقایســه رضایــت
زناشــویی در مــردان بــدون فرزنــد بــا مــردان دارای اولیــن و دومیــن
فرزنــد درگــذر بــه والــد شــدن انجــام دهــد.

از جــدول اعــداد تصادفــی و در مرحلــه ســوم انتخــاب واحــد
پژوهــش بهصــورت در دســترس انجــام شــد .بــه ایــن صــورت کــه
ابتــدا مراکــز و پایگاههــای بهداشــتی تحــت پوشــش هــر یــک از
مراکــز بهداشــت شــماره 1و 2و 3و 5و ثامــن لیســت شــده ،ســپس
جمعیــت تحــت پوشــش هــر یــک از طبقــات مراکــز بهداشــتی
تعییــن و درصــد آن نســبت بـهکل جمعیــت تحــت پوشــش مراکــز
بهداشــتی ،محاســبه شــد .ســپس ســهم هــر یــک از طبقــات مراکــز
بهداشــتی در کل حجــم نمونــه پژوهــش حاضــر محاســبه شــد
بعــد بــا توجــه بــه حجــم نمونــه در هــر یــک از طبقههــای مراکــز
بهداشــتی ،تعــداد موردنیــاز پایگاههــا و مراکــز بهداشــتی بهعنــوان
خوشــه ،بــا اســتفاده از جــدول اعــداد تصادفــی محاســبه شــد و
درنهایــت ،تعــداد زوجیــن موردنیــاز از هــر یــک از پایگاههــا و مراکــز
بهداشــتی تعییــن شــد (درمجمــوع  14مرکــز و پایــگاه بهداشــتی
تعییــن شــد).
جمعیــت تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی مشــهد یــک  %28از کل
جمعیــت شــهر مشــهد ،جمعیــت تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی
مشــهد دو  %16از کل جمعیــت ،جمعیــت تحــت پوشــش مرکــز
بهداشــتی مشــهد ســه  %33از کل جمعیــت ،جمعیــت تحــت
پوشــش مرکــز بهداشــتی مشــهد پنــج  %20از کل جمعیــت و
جمعیــت تحــت پوشــش مرکــز بهداشــتی ثامــن  %3از کل جمعیــت
شــهر مشــهد بــود  .ســپس ســهم هــر مرکــز در حجــم نمونــه محاســبه
شــد .از مرکــز بهداشــت شــماره یــک 4 ،مرکــز بهداشــتی ،از مرکــز
بهداشــت شــماره دو 2 ،مرکــز  ،از مرکــز بهداشــت شــماره ســه4 ،
مرکــز ،از مرکــز بهداشــت شــماره پنــج3 ،مرکــز و از مرکــز بهداشــت
ثامــن 1 ،مرکــز تعییــن شــد کــه بهصــورت تصادفــی ایــن مراکــز یــا
پایگاههــا انتخــاب شــدند.
بهاینترتیب  14مرکز و پایگاه بهداشتی درمانی معین شد.
جهــت تعییــن حجــم نمونــه ابتــدا مطالعــه مقدماتــی انجــام شــد
بــه ایــن صــورت کــه از مراکــز بهداشــتی -درمانــی منتخــب 3 ،مــورد
جهــت نمونهگیــری انتخــاب شــد و از هــر گــروه موردمطالعــه11
مــرد پرسشــنامهها را تکمیــل کردنــد و بعــد اطالعــات مربــوط بــه
 33مــرد توســط اســتاد آمــار موردبررســی قــرار گرفــت ســپس حجــم
نمونــه نهایــی طبــق فرمــول زیــر محاســبه و تعییــن شــد.
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مشــترک آنهــا گذشــته باشــد و ســابقه نازایی نداشــته باشــند .در
گــروه مــردان بــا یــک فرزنــد ،ســن شــیرخوار بیــن شــش هفتــه تا
شــش مــاه باشــد .درگــروه مــردان بــا دو فرزنــد ســن کــودک اول
زیــر هشــت ســال باشــد .کــودک ســالم (ابتــا بــه بیمار یهــای
قلبی-عروقــی ،ریــوی ،کلیــوی ،فشــارخون ،دیابــت ،صــر ع و
تشــنج ،عقبماندگیهــای ذهنــی و جســمی ،بیمار یهــای
ژنتیــک نداشــته باشــد) بــوده و چنــد قلــو و فرزندخوانــده نباشــد.
حادثــه ناگــوار مثــل مــرگ نزدیــکان یــا ورشکســتگی مالــی در ســه
مــاه اخیــر رخ نــداده باشــد.
معیارهــای خــروج از مطالعــه :انصــراف از ادامــه تکمیــل
پرسشــنامهها توســط مــردان و تکمیــل ناقــص پرسشــنامهها
بــه میــزان حداکثــر  %5توســط مــردان.
در ایــن پژوهــش متغیرهــای مداخلهگــر کــه بــر نتایــج پژوهــش
تأثیــر داشــتند بــا روشهــای مختلفــی تحــت کنتــرل قــرار گرفتند
کــه شــامل:
الــف -حــذف کــردن :ایــن متغیرهــا در بخــش مشــخصات واحــد
پژوهــش اشارهشــده اســت.
ب -تحــت نظــر گرفتــن :کــه شــامل :متغیرهــای کمــی :تعــداد فرزند،
ســن زوجیــن ،اختــاف ســنی بیــن زوجیــن ،مدتزمــان ازدواج.
متغیرهــای کیفــی :ســختی گــذر بــه والــد شــدن ،میــزان درآمــد
خانــوار ،ســطح تحصیــات زوجیــن ،خواســته بــودن بــارداری.
ابــزار پژوهــش پرسشــنامه اطالعــات دموگرافیــک و رضایــت
زناشــویی انریــچ و میــزان ســختی گــذر بــه والــد شــدن بــود.
در ایــن پژوهــش از فــرم کوتــاه رضایــت زناشــویی انریــچ اســتفاده
شــد .ایــن فــرم دارای  47ســؤال اســت کــه ابعــاد مختلــف
رضایــت زناشــویی ماننــد رضایــت از شــخصیت همســر ،رضایت از
روابــط جنســی ،نظــارت مالــی ،ارتبــاط ،نقــش فرزنــدان ،بســتگان
و دوســتان را موردبررســی قــرار میدهــد .روش نمرهگــذاری
پرسشــنامه بهصــورت پنــج گزین ـهای (کــه در اصــل یــک نگــرش
ســنج از نــوع لیکــرت اســت) میباشــد .ایــن پرسشــنامه بــرای
هــر یــک از مادههــا شــامل پنــج گزینــه «کامــ ًا مخالفــم»،
«مخالفــم»« ،نــه موافــق و نــه مخالــف»« ،موافقــم» و «کام ـ ًا
موافقــم» میباشــد .کــه بــرای آنهــا بــه ترتیــب نمــره  1تــا 5
تعلــق مــی گیــرد و بــه ســؤاالت -30( ،)24-18( ،)16-11( ،8، 4،6
 )47-45( ،)42-37( ،)33نمــره دهــی بهصــورت معکــوس
اســت .نمــرات بیــن  47تــا  84نارضایتــی شــدید ،نمــرات
بیــن  85تــا  122نارضایتــی نســبی ،نمــرات 123تــا  160رضایــت
متوســط ،نمــرات  161تــا  198رضایــت زیــاد ،نمــرات بیــن  199تــا
 235بیانگــر رضایــت خیلــی زیــاد اســت[.]15
پرسشــنامه رضایــت زناشــویی انریــچ ابــزاری پایــا و رواســت و در ایــن
پژوهــش نیــز پایایــی آن بــا آلفــا کرونبــاخ  0/75محاســبه شــد.
مقیــاس اصالحشــده ســختی گــذر بــه والــد شــدن (اســتفن مییــر
 1982توئیــس  :)1989ایــن ابــزار درجــه "دشــواری گذر" تجربهشــده
توســط والدیــن جدیــد را میســنجد و دارای  38آیتــم بــا چهــار
بعــد اســت :الــف -مســئولیتها و محدودیتهــای والدیــن
ب -خشــنودی و ارضــای والدیــن ج -انــس و ثبــات زناشــویی
د -تعهــد شــخصی[.]16

مقیــاس اصــاح شــده ســختی گــذر بــه والــد شــدن بــه چهــار
گــروه دستهبندیشــده اســت :نگرانــی ،لــذت ،مشــکالت،
تغییــرات و احساســات.
ســؤاالت بهصــورت طیــف لیکــرت  5نقطــهای اســت کــه بــا
جمــع نمــرات ،نمــره کل ســختی گــذر بــه والــد شــدن محاســبه
شــد .نمــره دهــی شــامل :نمــره  109-50بیانگــر ســطح پاییــن،
نمــره  ،179- 110ســطح متوســط و نمــره  ،250- 180ســطح بــاالی
ســختی گــذر بــه والــد شــدن اســت.
ایــن پرسشــنامه ابــزاری اســتاندارد و رواســت کــه در خــارج از
کشــور در مطالعــات مختلــف مورداســتفاده قرارگرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون ایــن ابــزار در ایــران استفادهنشــده
بــود مــا در ایــن پژوهــش پــس از ترجمــه ،جهــت تعییــن روایــی
ابــزار آن را در اختیــار ده تــن از اعضــای هیئتعلمــی دانشــکده
پرســتاری و مامایــی و اســاتید گــروه زبــان انگلیســی قراردادیــم.
ســپس نظــرات اصالحــی اعمالشــده و بعــد در ایــن پژوهــش
مورداســتفاده قــرار گرفــت .ایــن ابــزار در مطالعــه زلکوویتــز و
مایلــت ( )1997در آمریــکا استفادهشــده و پایایــی آن بیــن 0/75
تــا  0/82بــرای چهــار خــرده مقیــاس محاســبه شــد و در مطالعــه
مولــر و همــکاران آلفــای  0/81بــرای کل ابــزار و  0/65تــا 0/82
بــرای خــرده مقیاسهــای آن گزارششــده اســت[.]16
پایایــی ایــن ابــزار در پژوهــش توییــس ( )1989در ایالــت نبرســکا
(آمریــکا) بــه روش آلفــا کرونبــاخ  0/90و در مطالعــه اســپلونس
کوفســکی ( )1992در اوهاما ،آلفاکرونباخ  0/80محاســبه شــد[.]16
در ایــن مطالعــه پایایــی آن بــا آلفــای کرونبــاخ  α =0/79تأییــد
شــد و بــرای هــر یــک از ابعــاد آن بــه ترتیــب ،بعــد یــک،0/78 :
بعــد دو ،0/74 :بعــد ســه ،0/81 :بعــد چهــار 0/70 :بــه دســت آمــد.
پژوهشــگر پــس از کســب تائیدیــه کمیتــه اخــاق دانشــگاه
و معرفینامــه از دانشــکده پرســتاری و مامائــی ،جهــت
نمونهگیــری هــرروز صبــح در ســاعت اداری بــه واحــد بهداشــت
خانــواده (پایــش رشــد کــودک) مراکــز بهداشــتی منتخــب
مراجعــه میکــرد و پــس از ارائــه توضیحــات الزم در مــورد
اهــداف پژوهــش و تذکــر ایــن نکتــه کــه پرسشــنامهها بینــام و
کامـ ًا محرمانــه میباشــد ،در صــورت تمایــل و دارا بــودن شــرایط
ورود بــه مطالعــه ،ابتــدا فــرم رضایــت آگاهانــه و ســپس ســایر
پرسشــنامهها را تکمیــل مینمودنــد .بــرای پاســخدهی بهتــر
ســعی شــد محیطــی آرام بــرای مــردان فراهــم شــود .مدتزمــان
الزم بــرای تکمیــل پرسشــنامهها حــدود  20دقیقــه بــود.
نمونهگیــری حــدود  4مــاه طــول کشــید.
پــس از جمــعآوری اطالعــات آمــاری و کدگــذاری دادههــا،
توســط نرمافــزار  SPSSنســخه  16مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار
گرفــت .ابتــدا توســط آزمــون کلموگراف-اســمیرونوف برخــوردار
بــودن متغیرهــای کمــی از توزیــع نرمــال تعییــن گردیــد ،در
صــورت نرمــال بــودن از آمــار پارامتــری و در غیــر ایــن صــورت
از معادلهــای غیــر پارامتریــک اســتفاده شــد .جهــت مقایســه
ســه گــروه ازنظــر متغیرهــای کیفــی اســمی از آزمــون کای دو و
متغیرهــای کیفــی رتبـهای از آزمــون کروســکال والیــس اســتفاده
شــد و جهــت مقایســه متغیرهــای کمــی نرمــال از آزمــون آنالیــز
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واریانــس یکطرفــه (آنــووا) و متغیرهــای کمــی غیــر نرمــال
از آزمــون کروســکال والیــس اســتفاده شــد .همچنیــن جهــت
مقایســه دو گــروه از آزمــون تــی مســتقل و مــن ویتنــی اســتفاده
شــد .در تمــام آزمونهــا از ضریــب اطمینــان 95درصــد و ســطح
معنــاداری  α=0/05اســتفاده شــد.

جدول  )1میزان رضایت زناشویی در مردان گروههای بدون فرزند ،با اولین و با
دومین فرزند

بدون فرزند

با اولین فرزند

با دومین فرزند

نارضایتی زیاد

0

0

0

نارضایتی نسبی

%1/7

%3/3

%8/3

رضایت متوسط

%20

%31/7

%28/3

رضایت زیاد

%61/7

%51/7

%53/3

رضایت خیلی زیاد

%16/7

%13/7

%10

در کل  %5/3مــردان نارضایتــی نســبی%30/3 ،رضایــت متوســط،
 %51/1رضایــت زیــاد و  %13/3رضایــت خیلــی زیــاد از رابطــه
زناشــویی را ذکــر کردنــد .تحصیــات و ســن بــا رضایــت
زناشــویی مــردان بــا اولیــن فرزنــد و دومیــن فرزنــد ارتبــاط
آمــاری معنــادار نداشــت ،بــه ترتیــب( )p=0/30،p=0/58و
( .)p=0/93 ،p=0/31وضعیــت اقتصــادی و طــول مــدت ازدواج
بــا رضایــت زناشــویی مــردان بــدون فرزنــد و بــا اولیــن فرزنــد
ارتبــاط آمــاری معنــادار نداشــت بــه ترتیــب()p=0/51 ،p=0/18
و ( .)p=0/20 ،p=0/95امــا رضایــت زناشــویی مــردان بــا دومیــن
فرزنــد بــا وضعیــت اقتصــادی ارتبــاط آمــاری معنــادار داشــت
( )r=0/33 ،p=0/009و بــا طــول مــدت ازدواج ارتبــاط آمــاری
معنــادار نداشــت (.)p=0/61
درواقــع رضایــت زناشــویی در کل مــردان بــا ســن زن ،تحصیالت
و شــاغل بــودن زن ،طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی و میــزان
درآمــد زن ،جنــس شــیرخوار ،وضعیــت اقتصــادی خانــواده،
مــدت زندگــی مشــترک ،ســن مــرد ،تحصیــات ،طبقــه
اجتماعــی -اقتصــادی و درآمــد مــرد ،مالکیــت مســکن و رابطــه
خویشــاوندی ارتبــاط آمــاری معنــادار نداشــت.
در مــدل رگرســیون چنــد متغیــره بــرای بررســی مهمتریــن
عوامــل مرتبــط بــا رضایــت زناشــویی در مــردان ،مهمتریــن
عامــل پیشــگوییکننده ،میــزان ســختی گــذر بــه والدشــدن بــود
کــه  %16/4از آن را پیشگویــی میکــرد (()p>0/001جــدول .)2
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متغیر

رضایت زناشویی مردان
P value

r

p>0/001

-0/40

0/02

0/17

حمایت خویشاوند

p>0/001

0/19

حمایت دوستان

p>0/001

0/30

0/04

0/14

سختی گذر به والد شدن
حمایت والدین

حمایت مرکز بهداشتی-درمانی

نوع آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و سطح معناداری p value>0/05 ،است.

ســختی گــذر بــه والــد شــدن در گــروه مــردان بــا اولیــن فرزنــد بــه
ایــن صــورت بود %15 :ســختی کــم %83/3 ،ســختی متوســط و %1/7
ســختی زیــاد .در گــروه بــا دومیــن فرزنــد %6/7 :ســختی کــم%85 ،
ســختی متوســط %8/3 ،ســختی زیــاد .بــر اســاس آزمــون طی تســت
بیــن دو گــروه مــردان بــا اولیــن و دومیــن فرزنــد تفــاوت معنــاداری
در ســختی گــذر بــه والــد شــدن وجــود نداشــت (.)p=0/58
در کل مــردان دارای فرزنــد بیــن ســختی گــذر بــه والــد شــدن بــا
رضایــت زناشــویی یــک ارتبــاط آمــاری معنــادار وجــود داشــت
( .)r=-0/24 ،p=0/007در گــروه بــا اولیــن فرزنــد بیــن رضایــت
زناشــویی و ســختی گــذر بــه والــد شــدن یــک ارتبــاط قــوی معکوس
وجــود داشــت ( )r=-0/45 ،p>0/00یعنــی بــا افزایــش ســختی گــذر
بــه والــد شــدن ،رضایــت زناشــویی کاهــش مییافــت .در گــروه بــا
دومیــن فرزنــد نیــز بیــن رضایــت زناشــویی و ســختی گــذر بــه والــد
شــدن ارتبــاط آمــاری معنــادار وجــود داشــت (.)r=-0/36 ،p>0/005
رضایــت زناشــویی مــردان دارای فرزنــد بــا افزایــش ســختی گــذر بــه
والدشــدن در بعــد مســئولیت و محدودیتهــای والدیــن و بعــد
خشــنودی و ارضــای والدیــن ،کاهــش یافــت ( جــدول.)3
جدول  )3ضریب همبستگی رضایت زناشویی مردان با ابعاد چهارگانه سختی گذر به
والد شدن.

ابعاد سختی گذر به والد شدن

رضایت زناشویی مردان
P value

ضریب
همبستگی

بعد :1مسئولیتها و
محدودیتهای والدین

p>0/001

r=-0/34

بعد :2خشنودی و ارضای والدین

p>0/001

r=-0/40

بعد :3انس و ثبات زناشویی

0/07

r=-0/16

بعد :4تعهد شخصی

0/057

r=-0/17

نوع آزمون ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری p value>0/05 ،است.

ســختی گــذر بــه والــد شــدن در مــردان بــا اولیــن فرزند بــا تحصیالت
و ســن و خواســته بــودن بــارداری ارتبــاط آمــاری معنــادار نداشــت
(بــه ترتیــب  ،)p=0/08 ،p=0/88 ،p=0/46همچنیــن در مــردان بــا
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یافتهها
محــدوده ســن مــردان بیــن  21تــا  52ســال و میانگیــن آن 5/52
 32/52±ســال بــود %2/8 .مــردان تحصیــات ابتدایــی% 3/9 ،
تحصیــات راهنمایــی %29/4 ،تحصیــات متوســطه و%57/2
تحصیــات عالــی داشــتند .رضایــت زناشــویی مــردان طبــق
آزمــون آنالیــز واریانــس یکطرفــه ،بیــن ســه گــروه تفــاوت
آمــاری معنــاداری نداشــت (()p=0/19جــدول .)1

جدول )2ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی مردان با سختی گذر به والد شدن،
حمایتهای والدین ،خویشاوندان ،مراکز بهداشتی و درمانی
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بحث
هــدف از ایــن پژوهــش مقایســه رضایــت زناشــویی در مــردان بــدون
فرزنــد بــا مــردان دارای اولیــن و دومیــن فرزنــد در دوران گــذر بــه
والــد شــدن بــود ،کــه طبــق یافتههــا رضایــت زناشــویی بیــن ســه
گــروه تفــاوت آمــاری معنــادار نداشــت کــه بامطالعــه مولــر ()2008
همخوانــی داشــت .امــا بامطالعــه داس ( )2009و لورنــس ()2008
همخوانــی نداشــت .علــت ایــن یافتــه احتمــا ًال مربــوط بــه متدلوژی
و فرهنــگ جامعــه پژوهــش در کشــورهای مختلــف اســت .در
مطالعــه داس ( )2009در تگــزاس " ،گــذر بــه والــد شــدن" یــک تأثیــر
منفــی بــر روابــط زناشــویی داشــت ( p>0/05در مــردان و p>0/01
در زنــان) ،کــه بهصــورت ناگهانــی ایجادشــده بــود و در طــول زمــان
در حوزههــای معینــی از رضایــت زناشــویی تــداوم داشــته و پایــدار
بــود و بــا تعــدادی از فاکتورهــای مربــوط بــه ویژگیهــای فــردی
و نــوع ازدواج و تولــد کــودک (بهعنــوان یــک حادثــه اســترسزا)
ارتبــاط آمــاری معنــادار داشــت[.]6
نتایــج مطالعــه لورنــس ( )2008نیــز نشــان داد رضایــت زناشــویی
زوجیــن در اوایــل بــارداری نســبت بــه اوایــل ازدواج بیشــتر بــود
( .)p>0/001افــت رضایــت زناشــویی گــروه زوجیــن واردشــده نســبت
بــه زوجیــن بــدون فرزنــد بیشــتر بــود .بــارداری برنامهریزیشــده،
باعــث افزایــش رضایــت زناشــویی مــردان در بعــد از زایمــان شــد
(.]7[)p>0/001
در پژوهــش حاضــر رضایــت زناشــویی مــردان بــا میــزان ســختی
گــذر بــه والــد شــدن ارتبــاط آمــاری معنــادار معکــوس داشــت کــه
بامطالعــه کــووان ( )1995و کروهــان ( )1996و میتنیــک ()2009
همخوانــی داشــت[ .]20،19،18بــه عبــارت بهتــر بــا افزایــش ســختی
گــذر بــه والــد شــدن ،رضایــت زناشــویی مــردان کاهــش مییافــت
( ،)p=0/00احتمــا ًال علــت ایــن موضــوع ایــن اســت کــه بــر اســاس
نتایــج مطالعــات دوالن ( )2011و هوفنــر ( ،)2011گــذر بــه والــد شــدن
از نظــر هویــت مردانــه یــک نقطــه عطــف بــرای مــردان اســت[.]21،22
بــر اســاس مطالعــه مــروری دلمــان ( ) 2004در اســترالیا ،پــدر شــدن
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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دومیــن فرزنــد نیــز بیــن ســختی گــذر بــه والــد شــدن بــا تحصیالت،
ســن و خواســته بــودن بــارداری ارتبــاط آمــاری معنــاداری وجــود
نداشــت (بــه ترتیــب .)p=0/46 ،p=0/46 ،p=0/83
ســختی گــذر بــه والــد شــدن در مــردان بــا اولیــن فرزنــد بــا طــول
مــدت زندگــی مشــترک و وضعیــت اقتصــادی ارتبــاط آمــاری
معنــادار نداشــت ( )p=0/48 ،p=0/59امــا در مــردان بــا دومیــن فرزند
بیــن ســختی گــذر بــا طــول مــدت زندگــی مشــترک ارتبــاط آمــاری
معنــادار وجــود داشــت ( )r=-0/29 ،p=0/02و وضعیــت اقتصــادی
بــا ســختی گــذر ارتبــاط آمــاری معنــادار نداشــت (.)p=0/07
ســختی گــذر بــه والــد شــدن درکل مــردان دارای فرزنــد بــا ســن و
تحصیــات زن و طبقــه اقتصــادی -اجتماعــی و شــاغل بــودن زن،
جنــس شــیرخوار ،میــزان درآمــد زن ،وضعیــت اقتصــادی خانــواده،
حمایــت دوســتان و مرکــز بهداشــت ،مــدت زندگــی مشــترک ،ســن و
تحصیــات و طبقــه اجتماعــی -اقتصــادی مــرد ،مالکیــت مســکن،
رابطــه خویشــاوندی ،میــزان درآمــد مــرد ،ارتبــاط آمــاری معنــادار
نداشــت.

"شــگفتانگیز و تنـشزا" اســت[ .]23همچنیــن پژوهــش فــن ویــک
( )2012در اســترالیا نشــان داد گــذر بــه والــد شــدن و زایمــان و تولــد
کــودک ســطح باالیــی از اضطــراب و تــرس را در برخــی از مــردان
بــه وجــود مــیآورد[ .]14همچنیــن مطالعــه جانســون ( )2012در
ســوئد نشــان داد کــه اگرچــه برخــی از مــردان لــذت عظیمــی از تولــد
فرزندشــان بیــان کردنــد امــا بســیاری از مــردان احســاس میکردنــد
در رونــد مراقبتهــای بهداشــتی نقــش مهمــی ندارنــد کــه گاهــی
باعــث ســردرگمی در آنهــا میشــد[.]24
بههرحــال طبــق ایــن مطالعــات اضطــراب پــدران نیــز بهعــاو ٔه
نگرانیهــا و اضطــراب مــادران ،مسـ ً
ـلما باعــث تغییــرات و تنــش در
روابــط زناشــویی و تحریکپذیــری زوجیــن در دوران گــذر بــه والــد
شــدن خواهــد شــد .درواقــع رضایــت زناشــویی مســالهای چندبعدی
اســت و بهشــدت تحــت تأثیــر فرهنــگ جامعــه و معیارهــای هــر
خانــواده در اولویــت دادن بــه مســائل اســت .کلــور و جانســن
( )2007بیــان میکننــد کــه مرحلــه گــذر بــه والدینــی باعــث اختــال
و اســترس در روابــط نمیشــود بلکــه مســائل و مشــکالتی کــه قبـ ًا
وجــود داشــتهاند ،در ایــن مرحلــه تشــدید میگردنــد .بااینحــال
پــدر و مادرهــای جدیــد نســبت بــه قبــل از تولــد فرزندشــان و
همچنیــن در قیــاس بــا افــرادی کــه بچــه ندارنــد ،بــا تعارضــات و
اختالفــات بیشــتری درگیــر هســتند .برخــی از ایــن تعارضــات و
اختالفــات ازجملــه تغییــر نقشهــا و روابــط جدیــد نیــاز بــه گفتگــو
و بررســی دارنــد .زمانــی کــه نــه زن و نــه مــرد مهــارت حــل مســأله
مثبــت و مناســبی ندارنــد ،رضایــت زناشــویی کمتــری را در طــول
دوره بــارداری و کاهــش شــدیدتری را نیــز در طــول دوره انتقــال بــه
والدینــی تجربــه میکننــد[.]25
همچنیــن در مطالعــه کالکســون و پــری جینکنــز ( )2008بعــد از
تولــد اولیــن نــوزاد ،زن و شــوهر هــر دو کاهــش اوقــات فراغــت
مشــترک و مســتقل را تجربــه کردنــد .یافتههــا نشــان داده کــه
صــرف زمــان باکیفیــت بــا یکدیگــر قبــل از والــد شــدن و ادامــه دادن
رفتارهــای ارتباطــی مثبــت بعــد از تولــد نــوزاد ،بــه نفــع زوجهــا
میباشــد و بــا پیامدهــای مثبــت مرتبــط اســت[ .]26مطالعــه دیــو و
ویلکوکــس ( )2011نشــان داد صــرف زمــان کمتــر بــرای باهــم بــودن
منجــر بــه فرصتهــای کمتــر بــرای برقــراری ارتبــاط و درنتیجــه
کاهــش صمیمیــت عاطفــی میگــردد[.]27
بســیاری از زوجهــا در طــی انتقــال بــه والدینــی صمیمیــت
جنسیشــان تعدیــل میشــود .در طــی بــارداری ،ممکــن اســت
از زوجهــا خواســته شــود کــه از آمیــزش جنســی بــه خاطــر دالیــل
پزشــکی و عوارضــی از قبیــل خونریــزی واژینــال ،انبســاط زود دهانه
رحــم ،یــا چندقلــو زایــی پرهیــز کننــد[ .]28بهطــور ویــژه تــرس مــردان
از آســیب رســاندن بــه نــوزاد از طریــق دخــول در ســهماهه ســوم
بــارداری زیــاد میشــود[ .]29یــا وقتــی همسرانشــان بــه نقــش
مــادری مبــدل میشــوند نمیتواننــد آنهــا را جنســی تصــور کننــد.
مــردان همچنیــن احســاس اضطــراب دربــاره شــروع فعالیتهــای
جنســی داشــتند و بحــث دربــاره خواســتهها و نیازهــای جنســی بــا
همسرانشــان را مشــکل قلمــداد میکردنــد .نگرانیهــای جنســی
بعــد از انتقــال بــه مرحلــه والدینــی ادامــه مییابــد[.]30
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد ســختی گــذر بــه والــد شــدن در
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نتیجهگیری
طبــق یافتههــای ایــن پژوهــش بیــن رضایــت زناشــویی مــردان بــا
تولــد کــودک ارتبــاط آمــاری وجــود نداشــت ،بنابرایــن میتــوان بــه
زوجیــن مشــاوره داد کــه در رابطــه بــا پــدر شــدن و تعــداد فرزنــد
نگــران نباشــند.
تشــکر و قدردانــی :ایــن مقالــه برگرفتــه از پایاننامــه کارشناســی
ارشــد مامایــی بــا کــد  920690اســت .بدینوســیله از حمایتهــای
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه و دانشــکده پرســتاری و مامایــی،
کمیتــه محتــرم اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد ،مســئولین
مراکــز بهداشــتی درمانــی ،شــرکتکنندگان در پژوهــش و کلیــه
عزیزانــی کــه بــه هــر نحــو مــا را در اجــرای ایــن طــرح یــاری دادنــد،
تشــکر و قدردانــی مینماییــم.
تأییدیــه اخالقــی :ایــن مطالعــه توســط کمیتــه اخــاق دانشــگاه
علــوم پزشــکی مشــهد بــه تأییــد رســیده اســت.
تعــارض منافــع :هیچگونــه تعــارض منافــع توســط نویســندگان
بیاننشــده اســت.
ســهم نویســندگان :ســهم نویســنده اول ، %30 :نویســنده دوم و
مســئول ،%55:نویســنده ســوم  %10و نویســنده چهــارم %5اســت.
منبــع مالــی :ایــن پژوهــش بــا حمایــت مالــی معاونت پژوهشــی
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دو گــروه مــردان بــا اولیــن فرزنــد و دومیــن فرزنــد تفــاوت آمــاری
معنــادار نداشــت کــه بامطالعــه مولــر و همــکاران مشــابه بــود.
احتمــا ًال علــت ایــن موضــوع همچنــان کــه در مطالعــه کاتــز وایــز
( )2010مشــخص شــد ،مربــوط بهدرســتی "فرضیــه گــذر بــه والــد
شــدن" و "فرضیــه نــوزاد جدیــد" اســت ،یعنــی تغییــرات در نگــرش و
رفتارهــای زوجیــن بعــد از تولــد کــودک ،ناشــی از گــذر بــه والدشــان
اســت (فرضیــه گــذر بــه والــد شــدن) و دومیــن فرضیــه یعنــی،
تغییــرات در نگــرش و رفتارهــای زوجیــن بعــد از تولــد کــودک،
بیشــتر بــه علــت نیازمندیهــای نــوزاد جدیــد اســت و در والدیــن بــا
دومیــن نــوزاد نیــز همچنــان مهــم اســت و اتفــاق میافتــد (فرضیــه
نــوزاد جدیــد)[.]4
رضایــت زناشــویی مــردان بــا میــزان حمایتهــای والدیــن،
خویشــاوندان ،دوســتان و مراکــز بهداشــتی -درمانــی ارتبــاط آمــاری
معنــادار داشــت (بــه ترتیــب )p=0/04 ،p>0/001 ،p>0/001 ،p=0/02
کــه بامطالعــه مولــر ( )2008همخوانــی نــدارد کــه احتمــا ًال بــه علــت
تفــاوت در فرهنــگ جامعــه پژوهــش اســت ،زیــرا پژوهــش مولــر در
کشــور ســوئد انجــام شــد کــه مــردم ســطح رفــاه و حمایتهــای
اجتماعــی باالیــی دارنــد.
در ایــن پژوهــش تحصیــات و ســن پــدر و خواســته بــودن
بــارداری رابط ـهای بــا میــزان رضایــت زناشــویی و یــا ســختی گــذر
بــه والــد شــدن نداشــت .امــا در پژوهــش لورنــس ( )2008بــارداری
برنامهریزیشــده باعــث افزایــش رضایــت زناشــویی مــردان بعــد
از زایمــان شــد .البتــه در پژوهــش داس میــزان کاهــش رضایــت
زناشــویی بهطــور سیســتماتیک بــا خصوصیــات فــردی زوجیــن و
نــوع ازدواج و عــوارض یــا مشــکالت بــارداری زنــان متفــاوت بــود که
بیانگــر پتانســیل متفــاوت زوجیــن در مدیریــت گــذر بــه والدشــان
اســت .درکل در مــورد تغییــرات روابــط زناشــویی در "گــذر بــه والــد
شــدن" دو دیــدگاه گســترده وجــود دارد :اول"گــذر بــه والــد شــدن"
بهعنــوان یــک عامــل محــرک مضــر ،قــوی و پایــدار ،کــه باعــث
تغییــر مســیر روابــط زناشــویی بهســوی جدایــی میشــود .در
دیــدگاه دوم" ،گــذر بــه والــد شــدن" بهعنــوان یــک مســاله مهــم امــا
گــذرا در جهــت تکامــل ازدواج و خانــواده اســت[ .]7بهعــاوه احتمــا ًال
ایــن یافتــه مربــوط بــه فرهنــگ و مذهــب مــردم کشــور مــا باشــد که
حتــی اگــر بــارداری خــارج از برنامــه رخ دهــد اکثــر زوجیــن ســعی
میکننــد آن را بپذیرنــد و بــا رضایــت زناشــویی ارتبــاط نمیدهنــد.
ســختی گــذر بــه والدشــدن در مــردان ،بــا درآمــد ،وضعیــت اقتصادی
و طبقــه اجتماعــی ارتباطــی نداشــت .درحالیکــه در مطالعــه مولــر
( )2008مشــکالت اقتصــادی و خســتگی از علــل اســترس پــدران
درگــذر بــه والــد شــدن مطرحشــده بــود و بــه دلیــل نیازهــای
اقتصــادی از مرخصــی کمتــری بــرای مانــدن در کنــار خانــواده،
اســتفاده میکردنــد[.]5
در مــردان بــا دومیــن فرزنــد طــول مــدت زندگــی مشــترک بــا
رضایــت زناشــویی ارتبــاط آمــاری نداشــت .درحالیکــه در پژوهــش
داس ( )2009طوالنــی بــودن مــدت زندگــی مشــترک باعــث کاهــش
افــت رضایــت زناشــویی بــود ،احتمــا ًال علــت ایــن یافتــه مربــوط
بــه تفــاوت در حجــم نمونــه و یــا روش پژوهــش اســت .امــا در
همیــن گــروه طــول مــدت زندگــی مشــترک بــا ســختی گــذر بــه

والــد شــدن یــک ارتبــاط معکــوس داشــت یعنــی بــا افزایــش طــول
مــدت زندگــی مشــترک میــزان ســختی گــذر بــه والــد شــدن کاهــش
مییافــت ( .)r=-0/29 ،p=0/02احتمــا ًال توجیــه ایــن یافتــه ایــن
اســت کــه بــا افزایــش مــدت زندگــی مشــترک ،شــناخت زوجیــن
از یکدیگــر بیشــتر شــده و درنتیجــه باهــم ســازگاری و هماهنگــی
بیشــتری پیــدا میکننــد و در هنــگام تولــد کــودک در مقابــل
ســختیهای گــذر بــه والــد شــدن مثــل یــک گــروه هماهنــگ و
متحــد عمــل میکننــد.
در مــردان بــا دومیــن فرزنــد وضعیــت اقتصــادی بــا رضایــت
زناشــویی ارتبــاط آمــاری معنــادار داشــت بــه ایــن صــورت کــه
بــا بهبــود وضعیــت اقتصــادی میــزان رضایــت زناشــویی افزایــش
مییافــت ( )r=0/33 ،p=0/009کــه بامطالعــه داس و همــکاران
همســو اســت .روشــن اســت کــه مســائل اقتصــادی ممکــن اســت
ســهم زیــادی در مشــکالت زناشــویی داشــته باشــد زیــرا پتانســیل
افــراد در مواجهــه بــا آن متغییــر اســت.
در ایــن پژوهــش جنــس کــودک ارتباطــی بــا رضایــت زناشــویی
نداشــت ،امــا در مطالعــه داس ،دختــر بــودن کــودک باعــث افــت
بیشــتر رضایــت زناشــویی مــادران بــود ( .)p>0/05علــت ایــن یافتــه
احتمــا ًال بــه فرهنــگ اســامی مربــوط میشــود کــه هــر دو جنــس
در اســام برابرنــد امــا در ســایر جوامــع جنــس دختــر باعــث ناراحتی
زوجیــن و متعاقبـ ًـا افــت رضایــت زناشــویی شــده اســت.
محدودیتهــای ایــن پژوهــش عبارتانــد از :تفاوتهــای فــردی،
وضعیــت روحــی و روانــی و شــرایط زمانــی پاســخگویی واحدهــای
پژوهــش و عوامــل محیطــی نظیــر نــور ،گرمــا و ســروصدا بــه علــت
مراجعیــن بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی کــه ســعی شــد تــا حــد
امــکان ،کنتــرل شــود.

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 22:04 +0330 on Friday February 22nd 2019

childbirth expectations of Australian fathers-to-be.
Sex. Reprod. Healthc. 2012;(3):3–9.
15- Sanayi B. Scales of assessment family & Marriage.
Tehran: Beasat; 2000. (Persian)
16- Splonskowski JM. Maternal coping adaptations.
social support and transition difficulties to
parenthood of first-time civilian and military
mothers. Dissertation For Master of Science. College
of nursing. University of Nebraska Medical Center.
Omaha, Nebraska 1992.
17- Twiss J. The effect of first time childbearing on
women 35 years or older as campared to yonger
women: trasition difficulty, maternal adaptation
and role satis faction. A dissertation of doctor of
philosophy, university of Nebraska 1989.
18- Cowan C, Cowan P. Interventions to ease
the transition to parenthood: Why they are
needed and what they can do. J Family relations.
1995;44(4):412–24.
19- Crohan S. Marital quality and conflict across
the transition to parenthood in African American
and White couples. J Marriage Family. 1996;58(4):
933–44.
20- Mitnick D, Heyman R. Changes in relationship
satisfaction across the transition to parenthood: a
meta-analysis. J Fam Psychol. 2009;23(6): 848–52.
21- Dolan A, Coe C. Men, masculine identities and
childbirth. Social Health Ill. 2011;33(7):1019-34.
22- Hofner C, Schadler C, Richter R. International
sociological association. When men become fathers:
men's identity at the transition to parenthood. J
Comp Fam Stud. 2011;42(5):669-86.
23- Dellmann T. The best moment of my life: a
literature review of fathers' experience of childbirth.
Aust Midwifery. 2004;17(3):20-6.
24- Johansson M, Rubertsson C, Radestad I,
Hildingsson I. Childbirth- an emotionally demanding
experience for fathers. Sex Reprod Health.
2012;3(1):11-20.
25- Kluwer ES, Johnson MD. Conflict frequency
and relationship quality across the transition to
parenthood. Marriage and Family J. 2007;(695):
1089–106.
26- Claxton A, Perry-Jenkins M. No fun anymore;
Leisure and marital quality across the transition to
parenthood. Marriage and Family J. 2008;(701):28-43.
27- Dew J, Wilcox WB. Motherhood and marriage: A
response. Marriage and Family J. 2011;(73):29-32.
28- Read J. ABC of sexual health; sexual problems
associated with infertility, pregnancy, and ageing.
BMJ. British Medical J. 1999;318(7183):587.
29- Masoni S, Maio A, Trimarchi G, De Punzio
1397  تابستان،3  شامره،24 دوره

 شهال نورانی و همکاران221

.دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد بــه انجامشــده اســت
منابع

1- Banaeyan SH, Parvin N. Investigating relationship
psychiatric health and married women marital
satisfaction. Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac.
2004; 14(2):52-8. (Persian)
2- Vanlaningham J, Johnson D, Amato P. Marital
happiness, martial duration and the u-shaped
curve، social forces. University of North Carolina
press. 2001;(7):1313-41.
3- Polomeno V. The polomeno family intervention
framework for perinatal education: preparing
couples for the transition to parenthoo. J Perinatal
Edu. 2000;9(1):31-48.
4- Katz-Wise S. Gender-role attitudes and behavior
across the transition to parenthood. Dev Psychol.
2010;46(1):18–28.
5- Moller K, Hwang PC. Couple relationship and
transition to parenthood: Does workload at home
matter? J Reprod Infant Psychol. 2008;26(1):57-68.
6- Doss B. The effect of the transition to parenthood
on relationship quality: an 8 year prospective study.
J Pers Soc Psycol. 2009;96(3):601-19.
7- Lawrence E, Cobb RJ. Marital satisfaction across
the transition to parenthood. J Fam Psychol.
2008;22(1):41-50.
8- Deave T. Transition to parenthood: the needs of
parents in pregnancy and early parenthood. BMC
Pregnancy and Childbirth 2008 July, http://www.
biomedcentral.com.
9- McCourt C. Becoming a parent. In: Transition to
parenting and relationship in practice – working
with women. Oxford: Radcliffe Medical; 2006.
10- Carhart K. Intergenerational transmission
of relationship functioning during the transition
to parenthood. thesis for master of science.
the Office of Graduate Studies of Texas A & M
University; 2008.
11- Widarsson M, Engström G, Rosenblad A.
Parental stress in early parenthood among mothers
and fathers in Sweden. Scand J Caring Sci. 2013; 27
(4):839–47.
12- Hildingsson I. Childbirth fear in swedish
fathers is associated with parental stress as well
as poor physical and mental health. J. Midw.
2014;30(2):248-54.
13- Rafati F, Mirzaee R, Shafiee N. Maternal and
neonate health and nursing. Tehran: Boshra press;
2004. pp:110-20. (Persian)
14- Fenwick J, Bayes S, Johansson M. Qualitative
investigation into the pregnancy experiences and
پژوهشی افق دانش-فصلنامه علمی

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 22:04 +0330 on Friday February 22nd 2019

222 مقایسه رضایت زناشویی در مردان بدون فرزند با مردان دارای اولین و دومین فرزند در گذر به والد شدن
30- Cowan CP, Cowan PA. When partners become
C, Fioretti P. The couvade syndrome. Journal
parents. The big life change for couples: Lawrence
of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology.
1994:(l5):125-31.
Erlbaum Associates Publishers; 2000. pp:231-45.

Horizon of Medical Sciences

Volume 24, Issue 3, Summer 2018

