
ی ذهن یستی، رضایت جنسی و بهزییت زناشویتغییراِت رضامطالعه 
 سال اول زندگی مشترک: تحلیل روند 5در 

3، سیده فاطمه موسوی2، غالمرضا دهشیری1بهناز پیوسته

27/1/3127_ تاریخ پذیرش:  31/2/3121تاریخ دریافد: چکیده

جنسری و ، رضرایت ی ت زناشرویراِت رضراییرپژوهش حاضر اا هدب اررسری رونرد ت  هد :
ای ارردین منررور نمونرره روش:سررالا اول زنردگی زناشرروی  انجرا  شرد.  1در  یذهنر یسرتیبهز

سررال ارره روش دردسررترس  41-42شهرسررتان سرراری در محرردود  سررنی  مت هرر زن  022شررام  
سررنجش راالرره، فررر  کوترراه، -رضررایت جنسرری هادسررون هررایمقیرراس ارره وانتخرراب شرردند 

نترای   هاا:یافتاهفر  کوتاه پاس  دادنرد.  -کسفوردرضایت از زندگی و پرسشنامه شادکامی آ
کرره رضررا  رونررد یررتحل در پررن  سررال اول زنرردگی  یو رضررایت جنسرر ی ت زناشرروینشرران داد 

و  یت از زنررردگیاارررد، امرررا مت یرهرررای رضررراییکررراهش مررر یترررر اصرررورت خلرررشیزناشررروی ، بررر
مشرتر  صرورت کره در سره سرال اول نیردرجه دو است، اره ا یرخلیروند غ یدارا یشادکام

توجرره ارره عوامرر   گیااری:نتیجااهگیرررد. کرراهش یافترره، پرر  از آن سرریر صررعودی ارره خررود مرری
تواند ت مینی ارای افزایش رضایت ساز رضایت زناشوی  و رضایت جنسی در زنان میزمینه

هرای اعردی ها ایجاد نموده، موجبات تداو  زناشوی  را در سالاز زندگی و شادکامی در آن
فراهم کند. اه زوبزندگی مشترک 

 بهزیستی ذهنی.رضایت زناشوی ، رضایت جنسی،  ها: کلیدواژه

گر ه ر ان کارشناسی ارشد ر ان. 1  دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. شناسی، شناسی بالینی، 
دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. شناسی، شناسی،گر ه ر ان استادیار ر ان. 2
پژ هشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. شناسی، گر ه ر ان شناسی، دانشیار ر ان)نویسنده مسقول(، . 3

f.mousavi@alzahra.ac.ir
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 مقدمه
فممردی   از آن میممان ر ابمم  عاشممقانه، معمممواًل بممه  اسممطر تاریخ ممر مشممترکی از ر ابمم  بممين

گشممته   اغلممب بممه ای از دلبسممتگی تقویممد  اسممطر مبنممای  ابمم  مالحظممهتعممامالت متمممایز 
کمه طمرفین رابطمه نوعمًا گردد. بر اساس ونین تاریخ ر می مشترک    ابستگی مابتی اسد 

احساسی از بهزیستی در رابطه را تجربه نموده   عمومًا نسبد به رفتارها با یکدیگر بمه شمیول 
ای، (، ماحصممم  ونمممین پيشمممینه3221، 1شممموند )گممماتمن   سمممیلورمابمممد برانگیختمممه ممممی

(. 2667، 2رد اسمد )کاراهمانبخمش بمه ماابمر فرآینمد امتمزاج سمازگارانر د  فمازد اجی رضاید
تجربممممر جهنمممِی شممممادکامی   خرسممممندی شخصمممی در ر ابمممم  زناشممممویی  3رضممماید از ازد اج

کممه مزایممای ادراک شممده   3221، 4)هنممدری ، دایمم    هنممدری  (   حممالتی جهنممی اسممد 
گونممه  (،2667، 5سمازد )بامیسممترمممنعک  مممیهمای حاصمم  از ازد اج بمما یم  فممرد را ارزش ایممن 

کیفمی  6بهزیستی جهنی از جمله عوام  موثر بر زناشوییرضاید از رابطر  )گزارش مطالعمات 
  ( اسد.2633، 7اروپا

، 9)داینممر 8مفهمموم بهزیسممتی جهنممی متشممک  از د  بخممش شممادکامی   رضمماید از زنممدگی
کیممممد بممممر ( 3111ر حممممانی   ابوطممممالبی، ؛ 3211 درک   بممممه منظممممور  محتمممموای زنممممدگیبمممما تا
برخمممی . (2662، 13)بممم اسمممد  روزانمممه   اشمممتیاق هیجمممانی بمممرای شمممر ع روزانمممه ریمممزیبرناممممه

کممه ت یيممرات رضممامندی در حمموزهبينممی مممیبهزیسممتی جهنممی، پمميشرویکردهممای  هممای کننممد 
( باعممم 2635، 11ی زلممیخمماه وممون رضمماید زناشممویی   رضمماید جنسممی )فممونت    ایگ

                          
1. Gottman, J. M., & Silver, N. 
2. Karahan. T. F.  
3. marriage satisfaction 
4. Hendrick, S. S., Dicke, A., & Hendrick, C. 
5. Baumeister, M.  
6. subjective well-being 
7. Eurobarometer Qualitative Studies 
8. satisfaction with life 
9. Diener, E.  
10. Bech P. 
11. Fuentes, M. D. M. S., & Iglesias, P. S. 
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کلی زندگی می فرهنگمی نیمز  مطالعات بين .(2661، 1شود )اید   الرسنت یيرات رضامندی 
کمممه افمممراد در  ضممما ت  همممای خمممود پيراممممون رضممماید از زنمممدگی بمممه منمممابع نشمممان داده اسمممد 
(. 2662کننممد )داینممر،  دورل زنممدگی  .. مراجعممه مممی دردسممترس خممود بممر اسمماس سممن، جممن   

کممه رضمماید زناشممویی 2633، 2؛ تممر پ2662همسممو بمما ایممن رویکردهمما، داینممر ) ( نشممان دادنممد 
کلبينیبهترین پيش ، 3گمریاسمد )فر د ید از زنمدگیرضما یکنندل بهزیستی جهنی   سطح 

(، 2662؛ بممه نقمم  از داینممر، 3221  همکمماران،  5؛ سممو4،2667؛ پممر لک ، هلمممز   بمموهلر3211
کی از رابطممر رضمماید زناشممویی   رضمماید جنسممی بمما رضمماید از  مطالعممات متعممدد نیممز حمما

دهشمممممیری   ویمممممژه در زنمممممان اسمممممد )زنمممممدگی   شمممممادکامی در طمممممول زنمممممدگی زناشمممممویی بمممممه
؛ 3225، 7؛ اد ارد   بمممممممممو 2662، 6هندرسمممممممممون، لهممممممممما ت   سمممممممممیمونی؛ 3121موسممممممممموی،

کانگر   المدر ؛ 8،2632سانت کامین   داس-اسکورسلینی ؛ روزن 2660، 9یه، لورنز، ویکراما، 
گلباسمممی؛ 2661، 13  ب ممممن ؛ 2661، 13؛ بيمممرز2662 ،12؛ تمممر دل2631، 11د غمممان، تو ممموت   

 ؛ دیویسمون،3121،   فالحمی پمور؛ بخشی3112خوئی،  لی   مر اتیاد ی، اهللرحمانی، ص

کممرش2636 ،15؛  نممر2662، 14  دیمموی  هولممدن ،بمم ، الواینمما مطالعممر  ( در2633) 16(. بنسممون   
کیفیمد زناشمویی بمر طولی خود با هدف بررسی تمم کارآممدی در شمناختیسمازگاری ر انثیر   ،

کیفیمد زناشممویی بما همر سممه شماخص یمماد زنمان گمری   بهزیسممتی ر انمی  المدین کمه  یافتنممد  در

                          
1. Eid, M., & Larsen, R. J. 
2. Throop, R. 
3. Freudiger, P. 
4. Proulx, C. M., Helms, H. M., & Buehler, C. 
5. Suh , et al. 
6. Henderson, A. W., Lehavot, K., & Simoni, J. M. 
7. Edwards, J. N. & Booth, A. 
8. Scorsolini-Comin F., & Dos Santos M. A. 
9. Yeh, H. C., Lorenz, F. O., Wickrama, K. A. S., Conger, R. D., & Elder Jr, G. H. 
10. Rosen, R. C., & Bachmann, G. A. 
11. Dogan, T., Tugut, N., & Golbasi, Z. 
12. Trudel, G. 
13. Byers, E. 
14. Davison, S.L., Bell, R.J., LaChina, M., Holden, S.L. & Davis, S. R. 
15. Wenner, C. A. 
16. Benson, P.R. & Kersh, J. 
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( نیممز در مطالعممر خممود بممر ر ی 2636) 1ِشمم معنمماداری دارد. در تمیيممد ایممن یافتممه،  رشممده رابطمم
یافمممد ز ج همممای شمممناختی ز ج کیفیمممد زناشمممویی   بهزیسمممتی ر ان دارای  همممای وینمممی، در

کممه ناسممازگاریهممای ناسممازگاری زناشممویی بمماال، در مقایسممه بمما ز ج کممم ی  تممری  هممای زناشممویی 
مرضمی از خمود بمروز داده، از سمطوح پمایينی از همدف بمرای    دادند، عالئم بحرانی نشان می

 زندگی   رضاید از زندگی برخوردار بودند.
زممان   در ارتبمماا بمما  مفهموم رضمماید بمه ماابممر نگممرش ماننمد هممر نموع ادراک دیگممری، طممِی 

گذشممته، مفهمموم کنممد. از ایممن ر ، دتجممارب مهممم زنممدگی ت یيممر مممی یگممر هم ممون مطالعممات 
(. 3213، 2شود )ر چ، فریمزر   بمودنهای ثابد فرض نمیای با ویژگیرضاید زناشویی سازه

همممای متفممما ت، نشمممان ازد اج همممای بممما طمممول ممممدت ز جبرخمممی مطالعمممات مقطعمممی بمممر ر ی 
کممه رضماید زناشممویی از یمم  مسمیر منحنممی خطممی پيمر ی مممیممی کممه دهممد  کنممد، بمه نحمموی 

هممای پایممانی ازد اج مشممهود اسممد االی رضمماید زناشممویی در آغمماز ازد اج   سممالسممطوح بمم
؛ بمه نقم  3226) 4  روویمن یدر همین راستا، بلسمک(. 2636، 3گرانداسکوفرین   )ا لسون، دی

کشماورز افشمار، از جهمان کمه 3121بخشمی، یوسمفی    گممذار  هما ز ج( نشمان دادنمد  در مراحم  
کمممه سمممالهای آغمممازین زنمممدگی را شمممام  ممممی شمممود، سمممطح بممماالی رضممماید از زنمممدگی زنمممدگی 

کردنمممد. گمممزارش  مطالعمممات مختلفمممی بمممه بررسمممی ت یيمممرات رضممماید جنسمممی    زناشمممویی را 
کممه در ابتممدای زنممدگی مشممترک،  گممذر زمممان پرداختممه   نشممان دادنممد  رضمماید زناشممویی در 

مدت ازد اج رضماید جنسمی    تر   با افزایش طول شرضاید جنسی   رضاید زناشویی بي
کم ؛ تیمورپمور، مشمتاق بيمدختی 3111شود )بخشایش   مرتضوی،  تر می رضاید زناشویی 

؛ 3112  همکممماران،  ؛ بهراممممی3111سمممیاه، بهراممممی   محبمممی،  ؛ شممماه3112  پورشمممهباز، 
گمممو   هوانمممگ3126؛ موحمممد   عزیمممزی، 3112رحممممانی   همکممماران،  رسمممنی    ؛ ب2661، 5؛ 

                          
1. Shek, D.T. L. 
2. Roach, A. J., Frazier, L. P., & Bowden, S. R.  
3. Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. 
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کریستنسممن، 2665، 1ویسمممن ای طممولی ( در مطالعممه3221) 3کممردک (.2661، 2؛ نممان 2665؛ 
کمه رضماید زناشمویی در همر سمال بمرای همر د  جمن  بما  یافد  طی وهار سال ا ل ازد اج در

کاهش یافته، به موازات آن، شدت افسردگی به یابمد. ویمژه در زنمان افمزایش ممینرخ مشابهی 
کممه رضمماید زناشمویی طممی پممن  سممال 3221) 4شممیيه طمی مطالعممر بلسممکی   ( مشماهده شممد 

گممردد، ابتممدایی زنممدگی مشممترک خصوصممًا بمما تولممد فرزنممد از سممه الگمموی متمممایز برخمموردار مممی
کمرده، سمطح عشمق در گر هی از ز ج های خوب، طی وهار سمال ا ل رابطمر خموبی را حفم  

یمابی ممی گمر ه د م رابطمر خموب ا لیمه بمه  شمود، درپدر باال   سطح تعارض در مادر پایين ارز
که ، انجامدمی خامد  افمد  بما ممرور زممان  بماال  سطح عشق آغمازین در پمدربه این ترتیب 

گمر ه سموم، دهمدممی،   سطح تعارض ا لیمر ممادر پمایين   سمز  افمزایش نشمان کندمی ، در 
تمر   سمطح تعمارض ا لیمه ممادر تر شده، سطح عشق ا لیه پایين   پمایين خیمرابطر بد ا لیه 

گزارش شد.  که 2636السون   همکاران )باال   باالتر  پيش از تولد ا لمین ها  ز ج( نشان دادند 
تمر از زنمدگی زناشمویی خمود داشمته، بما تولمد فرزنمد  فرزند، احساس شمادکامی   رضماید بميش

کاهش   در سال یابمد. یش ممیمجمددًا افمزاشمدن فرزنمدان،  های میانی با بمزرگ این احساس 
( نیممز 3221) 5نادر مطالعممات برایمم همما ز جشناسممی ونممین ت یيراتممی بممر اسمماس الگممو   ریخممد

گرفته   ت یيد شده اسمد. برخمی دیگمر از مطالعمات، رضماید زناشمویی در ممورد مطالعه  رار 
کرده   نشمان دادنمد ها با طول ازد اج متفا ت  در ز جسطوح باال، متوس    پایين را  یابی  ارز

کممه ایمن مطالعممات نشمان دادنمد ، شمودمممی کیفیمد زناشممویی بما افمزایش سممن دومار ت یيمرکمه 
کیفی با ازد اجازد اج انمد، مدت پمایين متفما تهای طولهای با طول مدت باال، از لحا  

گونممه تبیممين مممی کممه انگیممزهلممذا ایممن  ریممزی ر ابمم  صمممیمی در آغمماز منجممر بممه پایممه هممایکننممد 
همممای میمممانی   پممم  از آن، رابطمممر زناشمممویی در سمممال نگهمممداری همممای، بممما انگیمممزهبزرگسمممالی

هممای فیزیکممی متفمما ت اسممد. در آغمماز یمم  رابطممر عاشممقانه شممدت هیجانممات   جممذابّيد
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کننممد، در ا اسمم  مممدت ایفمما مممی   رضمماید جنسممی ای در رضمماید زناشممویینقممش عمممده
یافته   الگوهمای تمِر ازد اج، عوامم  دیگمری ومون تعمامالت زناشمویی )هویمد طوالنی سمازگار

اجتممماعی   -تمری نسمبد بممه عوامم  ا تصمادی( نقممش مهمم1،2665تعماملی جدیمد( )الوممن
کیگمم    شمماپير مت ّیرهممای شخصممیتی در رضمماید زناشممویی ایفمما مممی ، 2کننممد )اشمممید   

ک2667 همای پم  از ازد اج،  ( نیمز عمواملی ومون مشم له2663) 4د هرتمی(. 3222، 3ستنسنار؛ 
. را .کمردن همدف ازد اج   ویژه پ  از تولمد فرزنمد، فرامموش های ز جی به مال ات  فه در  رار 

گرفتن   داند. های ا ل زندگی می در سراشیبی نارضایتی در سال ها ز جعلد  رار 
کمه سمه مت یمر رضماید زناشمویی، رضماید جنسمی   های فوق برممیر یافتهعاز مطال  آیمد 

گمممذر زممممان بممما یکمممبهزیسمممتی بمممه عنممموان مت یرهمممای همبسمممته  دیگر دسمممتخوش ت یيراتمممی در 
گردنممد، محممد دید انجممام مطالعممات طممولی   توجممه نمماویز بممه تحلیمم  ر نممد در بررسممی مممی

کنمد. از کیفیات   برآیندهای زناشویی در ایران انجام مطالعاتی در این حوزه را ضمروری ممی
جنسمی    در رضماید زناشمویی، رضماید این ر ، این پژ هش با هدف بررسی ر ند ت یيمرات

کمممه آیممما رضممماید بهزیسمممتی جهنمممی در زنمممان ، درصمممدد پاسمممخگویی بمممه ایمممن پرسمممش اسمممد 
زناشممویی، رضمماید جنسممی، احسمماس شممادکامی   رضمماید از زنممدگی )بممه عنمموان د  م لفممر 

شمهر سماری سمیر ثمابتی را  متمهم بهزیستی جهنی( طی پن  سال ا ل زنمدگی زناشمویی زنمان 
 کند؟طی می

 روش پژوهش
کل یفیتوص نوع  هش حاضر ازپژ  یم   3121کمه تما سمال  یشهر سار متمه ه زنان یبود. 

گذشممته بمود   در زمممان اجمرای پمژ هش بمما همم زنممدگی ممیتما پمن  سممال از ازد اج آن کردنممد هما 
پممن   جامعمه بممه بممر اسماس طممول مممدت ازد اج .  داده بودنممدیپممژ هش را تشمک جامعمر آممماری

                          
1. Lachman, M. E.  
2. Schmitt, M., Kliegel, M., & Shapiro, A.  
3. Carstensen, L.  
4. Doherty, W. J. 
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که یتقس گر ه گمر ه د م د  سمال   بمه کسال از ایم شده بود:گر ه ا ل  گذشمته بمود،  زد اج آنهما 
گذشته بود. از همر ین ترتیهم که پن  سال از ازد اج آنها  گر ه پنجم  گمر هیمك از ایمب تا   همان 

همما بممرای گیممری دردسممترس   بمما جلممب رضمماید آننفممر بممه ر ش نمونممه 16بممه حجممم  یانمونممه
کننمممده در فمممراد شمممرکدا یدامنمممه سمممن .نفمممر( 266شمممرکد در پمممژ هش انتخممماب شمممد. )جمعمممًا 

بمممود. بمممرای  13/5  انحمممراف اسمممتاندارد  11/20ن یانگیمممسمممال بممما م 56تممما  30 نيژ هش بممم پ
کمه مسمقولید جممع را بمر عهمده داشمد بمه هما  آوری دادهانتخاب نمونه پمژ هش پرسشمگری 

کممز عمممومی سممطح شممهر سمماری هماننممد پممارک کممز خریممدمرا  هممای ورزشممی  ...سممالن ،همما، مرا
که در این مکان گفتگو پرداخد   بما بيماها  مراجعه   با افرادی  ن اهمداف حضور داشتند به 

که مالک طول مدت ازد اج بين یم  تما پمن  )شام  های ور د به پژ هش پژ هش به افرادی 
سممال، داشممتن زنممدگی مشممترک بمما همسممر در زمممان اجممرای پرسشممنامه، تمایمم  بممه شممرکد در 

کمممرد. بمممه را داشمممتند سمممعی در ج( پمممژ هش لمممب مشمممارکد آنهممما بمممرای شمممرکد در پمممژ هش 
همای آنهما اطمینمان در خصموه محرممانگی اطالعمات   پاسمخکنندگان در پژ هش شرکد

 . داده شد

   ابزارهای پژوهش
کوتاه : توس  هادسون، هریسمون  3213در سال  پرسشنامۀ رضایه جنسی هادسون شفر) 

کر سممکاپ یممابی سممطوح رضمماید  1    21ته شممد. ایممن مقیمماس دارای سمماخ همما ز جبممرای ارز
 6بممين ای  درجممه 7سمموال اسممد. پاسممخ آزمممودنی بممه هممر ممماده آزمممون در سممطح یمم  مقیمماس 

اسمد. همسمانی در نمی  316تا  6شود   دامنر نمرات بين )همیشه( مشخص می 0)هرگز( تا 
کر نباخ آن  بدسد آمد. اعتبمار تفکیکمی  2/6این مقیاس توس  طراحان محاسبه   آلفای 

( بمرای ا لمین 3112) یآبمادنمژاد   شمفیع، نوابییبدسد آمد. هنرپروران، تبریز 70/6ز آن نی
کردنممد. در پممژ هش آنممان مشخصممات ر انسممنجی  15بممار فممرم  سمموالی آن را در ایممران اسممتفاده 

                          
1. Hudson, W. W., Harrison, D. F., & Crosscup, P. C. 



 34 ...................... سال اول زندگی مشترک 1رضایت جنسی و بهزیستی ذهنی در  ،ی زناشو تیرضا ملالعه ت ییراِت 

 

کمم  مقیمماس  گرفتممه   مقممدار آلفمما بممرای  مقیمماس در د  بعممد پایممایی   اعتبممارمورد بررسممی  ممرار 
کر نبماخ ایمن مقیماس  25/6رضاید جنسی برابر   2/6بدسد آممد. در پمژ هش حاضمرآلفای 

 بدسد آمد.

کلمی افمراد از رابطمه 1مقیاس سن ش را: ه یابی میزان رضماید  : این مقیاس به منظور ارز
( سماخته شمده   شمام  هفمد سموال بما طیمف 3211) 2صمیمی   نزدی  توسم  هنمدری 

کمم تما رضمماید بماالپاسمخگویی لیکمرت پممن  درجمه  1تمما  3از  اسممد. سم االت (ای )رضمماید 
ک  )گذاری مینمره سموالی  7( هر فرد در این مقیاس 1تا  3( یا میانگین)11تا  7شود. نمرل 
گیمممرد. نممممرات بممماال ممممی توانمممد بمممرای تفسمممیر میمممزان رضممماید از رابطمممه ممممورد اسمممتفاده  مممرار 

کم در ر ابم  بمين نشان کی از رضاید  اسمد.  هما ز جدهندل رضاید باال   نمرات پایين حا
گممزارش شممده  23/6تمما  11/6ضممرایب همسممانی در نممی مقیمماس در مطالعممات مختلممف بممين 

کاسمممکا   بلمممی ؛ رنشممما، مممم 3211اسمممد )هنمممدری ،  کمممه نشمممان2636، 3نایمممد،  دهنمممدل ( 
گیری رضاید از رابطر صمیمی اسمد. همسمانی همسانی باالیی س االت مقیاس در اندازه

ر ایمممی همگمممرای مقیممماس از طریمممق    11/6بممما  در نمممی ایمممن مقیممماس در نمونمممر ایرانمممی برابمممر
گمممزارش شمممد  کمممانزاس در حمممد مناسمممبی  همبسمممتگی بممما نممممرات مقیممماس رضممماید زناشمممویی 

کر نباخ این مقیاس 3121)دهشیری   موسوی،  بدسمد  22/6(. در پژ هش حاضر، آلفای 
 آمد.

گمریفین :مقیاس رضایه از زند(ی  (3211) 4این مقیاس توس  داینر، امون ، الرسون   
کلممی فممرد از انممدازه متمممایز از شممادکامی   عاطفممر مابممد، بممرای گیممری سممطح رضممایتمندی 

ای )کمماماًل درجممه 7گممویی لیکممرت سمم ال بمما مقیمماس پاسممخ 1زنممدگی طراحممی شممد   شممام  
کمماماًل مخممالفم( اسممد. در مطالعممر سممازندگان آن، ضممریب پایممایی ایممن مقیمماس بمما  ممموافقم تمما 

                          
1. Relationship Assessment scale 
2. Hendrick, S. S. 
3. Renshaw, McKnight, Caska, & Blais 
4. Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. 
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کر نباخ  گمزارش  20/6تما  26/6( بمين 2665) 1در مطالعر ایمد   داینمر   16/6استفاده از آلفای 
شممده اسممد. ضممرایب پایممایی همسممانی در نممی   بازآزمممایی مقیمماس در بممين دانشممجویان بممه 

(. ر ایممی همگمرای ایممن 3211گمزارش شممده اسمد )داینممر   همکماران،  12/6   17/6ترتیمب 
گمرای آن بما مقیماس  71/6مقیاس با مقیاس شادکامی  گمزارش  -01/6افسمردگی   ر ایمی  ا

االسمالمی، نجمماتی   (. در پمژ هش شممیخ3126منصمور،خی، هممومن، احمدی   سممزاهشمد )شمی
 .گمزارش شمد 10/6شمهر شمیراز ضمریب آلفمای مقیماس  متمه ( بر ر ی زنان 3126احمدی )

کر نباخ   بدسد آمد. 26/6در پژ هش حاضر نیز، پایایی مقیاس با استفاده از آلفای 

کسفورد پرسشنامه شادکامی کوتاه -2آ ( 2662) 3این پرسشمنامه توسم  هیلمز   آرگایم  :فر) 
مموافقم تما  )کمامالً یادرجمه 0کمرت یل ییگمواس پاسمخیمسمقوال بما مق 22منتشر شده   شام  

کوتمماه  کممامالً  سمموالی اسممد.  1مخممالفم( اسممد. هم نممین ایممن پرسشممنامه دارای یمم  فممرم 
گزارش ش پایایی    یب آلفمای(. ضر2662  آرگای ، زد )هیلر ایی پرسشنامه در حد مناسبی 

 72/6   26/6ترتیمممب در بمممين دانشمممجویان ایرانمممی، بمممه ییبازآزمممما ییایمممب پایکر نبممماخ   ضمممر
بيممانگر  01/6تمما  12/6شممد، هم نممین نتممای  تحلیمم  عمماملی تایيممدی بمما بممار عمماملی گممزارش 

بيمانگر  76/6ر ایی سازه   همبسمتگی معنمی دار نممرات آن بما نممرات عمزت نفم  بمه میمزان 
(. 3123ر ایی همگرای این مقیماس اسمد )نجفمی، دهشمیری، دبيمری، شمیخی   جعفمری، 

کر نبماخ پایمایی ایمن مقیماس در  ضریب بدسمد  01/6پمژ هش حاضمر بما اسمتفاده از آلفمای 
 متمهم ای از زنان   ممردان ( اعتبار آن در جامعه3121در پژ هش دهشیری   موسوی )آمد. 

کر نباخ  شهر تهران با استفاده از  دسد آمد.به 00/6ضریب آلفای 

 هایافته
ثیر مممدت ازد اج بمر رضمماید زناشممویی، رضمماید جنسممی   بهزیسممتی مبمه منظممور بررسممی تمم

                          
1. Eid, M., & Diener, E. 
2. Oxford Happiness Questionnaire 
3. Hills, P., & Argyle, M. 
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یمان  ونمد مت یيمری یکراهمه ) ( اسمتفاده شمد  MANOVAجهنی زنان از تجزیمه   تحلیم   ار
که مدت ازد اج، اثر معنی  داری بر مت یرهای  ابسته دارد.  که نتای  نشان داد 

=  المبدای ویلکز73/6 ,F 30) , 11/1(=712 , p< 663/6 , η 61/6=2  

 متغیرهای وا:سته :ه تفکیک جنج سال اول زند(ی مشترک: میانگین و انحراز استاندارد 1جدول 

 مد  ازدوا 
 شادکامی رضایه از زند(ی رضایه جنسی رضایه زناشویى

MSD M SD M SD M SD 

3 76/16 51/1 15/312 13/31 05/25 13/0 02/11 61/0 
2 12/21 20/5 16/321 70/31 06/23 12/1 11/11 35/0 
1 21 73/1 31/330 17/32 71/32 17/0 35/12 31/7 
5 36/25 11/0 01/326 60/23 02/22 11/1 5/11 21/1 
1 12/21 05/7 56/326 72/21 75/23 11/1 21/15 06/0 
F **56/31 **17/33 **00/1 *57/2 

61/6 P <
*

,
 63/6 P <

**
 

 
کمدام یم  از مت یيرهمای  ابسمته معنمی دار   به منظور بررسی اینکه تماثیر ممدت ازد اج بمر 
کممه در جممد ل  ارائممه شممده اسممد. ونان ممه از جممد ل  3اسممد از آنمموای یکراهممه اسممتفاده شممد  

 دار اسمممممممد شمممممممود اثمممممممر ممممممممدت ازد اج بمممممممر رضممممممماید زناشمممممممویی معنمممممممی مشممممممماهده ممممممممی
]31/6,η

2
=663/6,p<56/31(=251,5)[F  ،داری بممر  هم نممین طممول مممدت ازد اج، اثممر معنممی

η 30/6 [رضمماید جنسممی دارد
2
= , 663/6,p<17/33(=251,5)[F.   اثممر طممول مممدت ازد اج بممر

η,60/6 [رضمممممممممممممماید از زنممممممممممممممدگی 
2
=660/6,p<00/1(=251,5)[F شممممممممممممممادکامی   ]65/6 

,η
2
=661/6,p<57/2(=251,5)[F بممممه منظممممور مقایسممممر میمممممانگین  دار اسممممد.  نیممممز معنممممی

کمه نتمای   مت یرهای  ابسته بر اساس سال های زندگی مشترک از تحلی  ر ند استفاده شمد 
 ارائه شده اسد.  2آن در جد ل 
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 : نتایج آزمون تحلیل روند 2جدول
 

61/6 P <
*

,
 63/6 P <

**
 

 

شمممود در ممممورد تممماثیر طمممول ممممدت ازد اج بمممر رضممماید  مشممماهده ممممی 2ونان ممه از جمممد ل 
η, 30/6[زناشمممویی همممم ر نمممد خطمممی

2
=  663/6,p<62/51(=251,3)[F  همممم ر نمممد درجمممه د   

]63 /6  ,η
2
= 61/6,p<01/5(=251,3)[F  کمممه ایمممن نشمممان معنمممی دهمممد میمممزان  ممممی دار اسمممد 

کماهش ممی رضاید زناشمویی بمه یابمد، امما پم  از سمال  طمور خطمی در پمن  سمال ا ل زنمدگی 
کاهش در میزان رضاید انمدک ممی شمود. در ممورد مت یمر رضماید جنسمی نیمز ر نمد  سوم این 

η, 30/6[تممماثیر ممممدت ازد اج همممم ر نمممد خطمممی
2
= 663/6,p<76/21(=251,3)[F  همممم درجمممه  

η, 61/6[د 
2
= 663/6,p<51/35(=251,3)[F دار اسد. معنی 

که ر نمد خطمی  نتای  در مورد تاثیر طول مدت ازد اج بر رضاید از زندگی نشان می دهد 
η, 63/6[دار نیسممممد  معنممممی

2
= 61/6,p<01/2(=251,3)[Fدار  ، اّممممما ر نممممد درجممممه د  معنممممی

η,61/6 [اسمد
2
= 63/6,p<71/0(=251,3)[F ر نممد . هم نممین در ممورد مت یممر شمادکامی نیممز
η, 663/6 [دار نیسد خطی معنی

2
=61/6,p<62/6( =251,3)[Fدار  ، اّمما ر نمد درجمه د  معنمی

η, 63/6[اسممد
2
= 61/6,p<72/1(=251,3)[F کممه رضمماید از زنممدگی    . ایممن نشممان مممی دهممد 

کاهش یافته، اّما پ  از آن ر ند افزایشی به خود ممی گیمرد. نممودار  شادکامی در سه سال ا ل 
ت یيمرات را در مت یرهمای رضماید زناشمویی، رضماید جنسمی، رضماید از زنمدگی   ، ر ند 3

 دهد. شادکامی نشان می
 

 

 3روند درجه  2روند درجه  خ ی متغیرها
 10/6 01/5* 62/51** رضاید زناشویی
 23/6 51/35** 76/21** رضاید جنسی
 10/6 71/0** 01/2 رضاید از زندگی

 62/1 72/1* 62/6 شادکامی
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 سال اول ازدوا  5زند(ی و شادکامی در  ،روند رضایه زناشویى، جنسی :1نمودار 
 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه
کلممی از زنممدگی فممرد اسممد )کممامبهزیسممتی جهنممی، انممدازه ، 1فیلممدای جهنممی از رضمماید 

ر ، رضاید فرد از زندگی دارای مفهومی وندبعدی فرض شده، تممامی ابعماد این (، از2661
گیرد. احسماس شمادکامی بمه عنموان .. را در برمی.زندگی وون سالمد، عشق ش  ، فرزند  

کنممار رضمماید از زنممدگی بممه عنمموان م لفممر شممناختی بهزیسممتی جهنممی، در  م لفممر عمماطفی در 
را نشممان داده اسممد )ریجمما ک، بممردار،  برخممی مطالعممات همبسممتگی ضممعیف تمما متوسممطی

یممم  (. بمممر مبنمممای ممممدل از بممماال بمممه پمممایين در بهزیسمممتی جهنمممی، رضممماید 2661، 2میلجکوو
عمدی از بعد زناشویی به عنوان  اختصاصی رضاید از زندگی   رضماید جنسمی بمه عنموان بد

   شود.شادکامی )دارای بار هیجانی( تلقی می
                          
1. Camfield, L. 
2. Rijavec, M., Brdar, I., & Miljković, D. 
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کیفیممد  رضمماید زناشممویی  ، بممه عنمموان برآینممد   پيامممد ثبممات زناشممویی از ابعمماد مهممم 
 در زنممدگی مشممترک تحممد عنمموان سممازگاری زناشممویی همما ز جتعممامالت رفتمماری   عمماطفی 

ز کنندل احساس شادکامی   رضماید ابينیپيش (2662، 1)الرن ، براک، بری، النگر   بر کر
یممابی جهنممی فممرد از رابطممر  ی بمما یمم ر زنممان اسممد   زنممدگی د شممری  عشممقی  معمممواًل بممه ارز
گن   متیاستی  بمایراشاره می کمه از عوامم  مختلفمی بمين(، سمازه2636، 2کند ) ا  ،فمردیای 

گردیمممده   طمممِی زممممان بمممر فرآینمممدها   -شخصمممی، ا تصمممادی اجتمممماعی، فرهنگمممی  ... متممممثر 
راِت یيمر ند ت  با هدف بررسیاین پژ هش  گذارد.کارکردهای زناشویی   خانوادگی تاثیر می

د  م لفممر شممادکامی   متشممک  از) یجهنمم یسممتی، رضمماید جنسممی   بهزییشممود زنایرضمما
شممهر سمماری انجممام شممد.  متمهمم سممالر ا ل زنممدگی زناشممویِی زنممان  1رضمماید از زنممدگی( در 

کممه رضما در پممن  سممال ا ل  ی  رضمماید جنسم یید زناشمموینتمای  پممژ هش حاضمر نشممان داد 
همای ایمن پمژ هش بما نتمای  یافتمه یابمد.ممیکماهش  یتمر بصمورت خطمشيزندگی زناشویی، ب

سمممممیاه    ؛ شممممماه3112؛ تیمورپمممممور   همکمممماران، 3111بخشمممممایش   مرتضمممموی ) مطالعممممات
؛ 2661؛گمو   هوانمگ، 3126؛ موحمد   عزیمزی، 3112؛ بهراممی   همکماران، 3111همکاران، 

کریستنسن، 2665برسنی    ویسمن،     ( همسوسد.2661؛ نان ، 2665؛ 
که ت یيرات در رضانتای  پژ هش هم نین نشان  از یم   ی  شمادکام ید از زنمدگیداد 

کماهش یافتمه، پمر ند غیرخطی تبعیمد ممی کمه در سمه سمال ا ل    از آن کنمد، بمه ایمن معنما 
؛ تممر پ، 2636، السممون   همکمماران؛ 3213گیممرد. ر چ   همکمماران )سممیر صممعودی بممه خممود مممی

گممذر  (2633 کممه رضمماید افممراد از زنممدگی تحممد تمممثیر  زمممان   مت یرهممای فممردی   نشممان دادنممد 
   شود. محیطی دستخوش ت یيراتی می

یافتمر سمازل بهزیسمتی مبتنمی بمر شمده توسم  داینمر، بسم مدل بهزیسمتی جهنمی توصمیف
)بمریکمن  3«تردمیم  لمذت»گرایی اسد. مطابق با نظریه یافته از فلسفر لذتلذت، انشقاق

                          
1. Lawrence, E., Brock, R. L., Barry, R. A., Langer, A., & Bunde, M. 
2. Vaughn, M. J., & Matyastik Baier, M. E. 
3. hedonic treadmill 
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کمزبمم  زنممدگی خممود انطبمماق یافتممه   بممه ( افممراد بممه سممرعد بمما ت یيممرات در شممیول 3273، 1  
کمماهش هیجانممات کننممد. از ایممنسممطوح پایممر خممود از شممادکامی برگشممد مممی ر ، سممازگاری   

ناشمی از تمازگی در آغماز زنمدگی مشمترک   پویمایی ر ابم  جنسمی بما شمری  زنمدگی، در ونممد 
ای رسمد بما رسمیدن بمه نقطمهنظر ممیسال پ  از آغاز زندگی زناشویی امری طبیعی بوده   به

کاهشمی یما .از تعادل، ر ند ثابد   بسته به عوام  ارتبماطی، جسممانی، بيولموکیکی   .. ر نمد 
کممه بعممد شممناختی بهزیسممتی وممون حتممی افزایشممی بممه خممود مممی گیممرد. ایممن در حممالی اسممد 

گیممری هویممد ز جممی، انسممجام ر ابمم ، رضمماید زناشممویی   رضمماید از زنممدگی متمممثر از شممک 
توانممد پمم  از افممول خممود در میانممر ی ر انممی   ا تصممادی  .. مممیهمماگممذاریتولممد فرزنممد، سممرمایه

 گیرد.زندگی ر ند افزایشی به خود می
همای ابتمدای ( طمی هممان سمال2636)   همکماران طبق نقشمر زنمدگی در رویکمرد ا لسمون

شمود. ایمن سمطح زندگِی زناشویی، ت یيرات وشمگیری در نوع ر اب  همسران مشاهده می
کمماماًل معمممول  از ت یيممرات در ر ابمم  همسممران بمما   ممایع مهممم زنممدگی زناشممویی وممون بممارداری 

پممذیر   منسممجمی بمما هممای ا ل زنممدگی مشممترک، ر ابمم  انعطممافاسممد. زن   شمموهر در ممماه
کممه در برابممر ت یيممرات منعطممف بمموده   بممه یکممدیگر نزدیمم    بمماهم گونممهیکممدیگر دارنممد، بممه ای 

هممما   آنشممموند، ر ابمممدرهمممم تنیمممده ممممیمنمممد ای نظمممامگونمممهانمممد. پممم  از ممممدتی بمممهصممممیمی
کمرده اسمد. ازد اجتمازه همای تمرین مشخصمر ز جتنیمدگی شمایعگمردد، درهممساختارمند می

کممی را طی د  سال ا ل زندگی مشترک، آن د  با مش له های خود بسیار درگیر بوده   زممان 
آمیمزی بمه دهنمد. بما تولمد فرزنمد، همسمران بمه شمک  اغتشماشبرای باهم بودن اختصاه می

گروممه نزدیکممی عمماطفی یمم  خممانوادل منسممجم ت یيممر شممک  مممی یابنممد. تولممد ا لممین فرزنممد، ا
تمری بمرای ثبمات زنمدگی خود اغتشاش بميش رها به ارم ان آورده، اّما به نوبتری برای آنبيش

کمرنمگآن کاهش رضاید جنسی، رضاید زناشمویی،    شمدن ها محسوب شده، منجر به 
کمه مطالعمات نیمز نشمان دادهگمردد. هما ممیید از زنمدگی در آناحساس شادکامی   رضا انمد 

                          
1. Brickman, P., & Campbell, D.T. 
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 مطالعممر (.2662، 1دهممد )کمموک   جممونزسممال پمم  از ازد اج رخ مممی 5تممر در طممالق  ممانونی بمميش
گاتمن   نوتاریوس 2طولی 

که برای تقریبًا 2666)  درصمد از همسمران افمد  76تا  56( نشان داد 
کیفیممد زناشممویی در همممان ابمم  سممال ا ل پمم  از تولممد ا لممین فرزنممد، تعممارض  تمموجهی در 
گفممدنقممش کمماهش  کارهممای منممزل   مرا بممد از فرزنممد،  گوهممای جنسممی   زناشممویی رخ  همما، 

گلدستین، مستون، دیوی    تریشمی کاهش جمذابيد2661) 3دهد، مطابق با نظر  همای ( 
عوامم   ،برای یکدیگر، فرسودگی ناشی از فشارهای ا تصادی ابتدای زنمدگی ها ز ججنسی 

شممدن   یکنممواختی ر ابمم ، فرسممایش عمماطفی، تممرس از  جسمممانی، فشممار عصممبی، خودمممانی
  .تاثیر نیستند در این امر بی ناتوانی جنسی

( بمما هممدف تحلیمم  ر نممد ت یيممراِت ابعمماد رضمماید 3112مطالعممر عباسممی   همکمماران ) 
کمممه ت یيمممرات رضممماید زناشمممویی،  ر ابممم  زناشمممویی در طمممول ورخمممر زنمممدگی نیمممز نشمممان داد 

نمولر، فینمی، بونم     جنسی، ر اب  بما د سمتان   خمانواده از الگموی منحنمی برخموردار اسمد.
کمه الگوهمای تعارضمات زناشمویی طمی د  سمال ا ل پم  از ازد اج 3225) 4کاالن یافتنمد  ( در

همما از ثابممد بمموده، اممما همسممران رضمماید پممایينی از زنممدگی زناشممویی نشممان داده، زنممدگی آن
کم که با افزایش طمولتری برخثبات  تموان ممدت ازد اج، ممیوردار اسد. این در حالی اسد 

 5بر نمه گریمف   دیهای بود. یافته ها ز جشاهد ثبات   سازگاری نسبی در زندگی زناشویی 
کممه 2666) تممر، بمما طممول مممدت ازد اج بمميش هممای جمموان نسممبد بممه ز ج هممای ز ج( نشممان داد 

کم مابمد از خمود نشمان داده، در تعمامالت خمود، تری برای ح  تعارضات به شمیول ظرفید 
کننمد، مسمن اسمتفاده ممی همای آمیز بيشتری نسبد بمه ز جاز عبارات ارزشیابانه   مخالفد

که می  در ابتدای زندگی زناشویی را متمثر سازد.  ها ز جاند رضاید وتموضوعی 
، بمه نقم  3212) 6بلمد   ریم گرایی در مطالعات  اممطابق با رویکرد تحولی   سازنده 

                          
1. Cook, J. L. & Jones, R. M.  
2. Gottman, J. M., & Notarius, C. I.  
3. Goldstein, I., Meston, C. M., Davis, S., & Traish, A. 
4. Noller, P., Feeney, J.A, Bonnell, D, and Callan, V. J.  
5. Greeff, A. P., & de Bruyne, T.  
6. Wamboldt, & Reiss 
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کار ل   هلمن توان رابطر رضاید زناشویی   تد ام زناشمویی در طمول زممان را ( می2662، 1از 
کیفید شک  همای ابتمدایی ازد اج ممرتب  گیری ی  هوید نیر منِد همسمری، طمِی سمالبا 

در رسمممیدن بمممه سمممطوحی از توافمممق در ممممورد  هممما ز جدانسمممد. ایمممن حممم  هویمممد از توانمممایی 
کلیمم در ابتممدای زنممدگی، بممه دالیلممی  همما ز جگیممرد، همما نشمممت مممیدی در رابطممر آنموضمموعات 

کی از تجمممارب ومممون ناآشمممنایی بممما مهمممارت همممای جممماجب در ر ابممم  زناشمممویی، پيشمممینر حممما
کید بر هویِد فردِی شک  گرفتمه بمر اسماس پيشمینر زناشویی مابد در ر اب   الدیِن خود، تا

تجممارب عمماطفی بمما فممرد دیگممر،   احتمممااًل بمما  گممذاریخممانودگی خممود، نمماتوانی در بممه اشممتراک
کمه ای ممیهای الزم برای رابطر موفمق،  ارد رابطمهای از دانش   مهارتخزانر نابسنده گردنمد 

کمممافی نسمممبد بمممه آن نداشمممته، دومممار  گردیمممده، بممما اغتشممماش در نقمممشدانشمممی  همممای محولمممه 
گذشممد زمممان همممراه بمما افمممشممکالت   تعارضممات فرا انممی مواجممه مممی زایش تجممارب شمموند. 

کی ناشممی از تعممامالت سممازنده، منجممر بممه شممک  گردیممده، اشممترا گیممری هویممد ز جممی موفممق 
پمور سازد. پمژ هش محممدی، بابماپور   علمیتضمینی برای ثبات   تد ام زناشویی فراهم می

کی از رابطه هوید   تعارضمات زناشمویی در ز ج3121) بما طمول ممدت ازد اج  همای ( نیز حا
کا ل   هلمن ) هایباالسد. یافته کمه فراینمدهای تعماملی ( نیز تایيد ممی2662پژ هش  کنمد 

کیفیممد تعممامالت جنسممی   ارتبمماطی در همسممران  ممادر اسممد رضمماید زناشممویی را تمما  وممون 
کممه مممیسممال ا ل ازد اج پمميش 0حممدا    کنممد، امممری  احسممماس  کننممدلتوانممد تعیممينبينممی 

باشممد. بمما ایممن حممال، همما  ز جر شممادکامی در زنممدگی زناشممویی   بهزیسممتی   سممالمد ر ان د
کمه برخی شواهد نشمان ممی تمر ابرازگمری عماطفی   بميشممدت ازد اج  همای بما طول ز جدهنمد 

کم دهنمد تمر نشمان ممیهمای پمایينممدت ازد اجبا طول های تری نسبد به ز جخودبيانگری 
یتلو   سیالرس که می(، یافته3211، 2)ز کیفیمد تعمامالت زناشمویی بمينای  نسملی تواند بما 

 شود. تبیين

                          
1. Carroll, J. S., & Holman, T. B.  
2. Zietlow, P. H., & Sillars, A. L.  
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کممه 3210) 1 ایممد، بممو    اد اردز  یافتنممد  در مراحمم   همما ز ج( طممی مطالعممر مقطعممی در
تممری را نسممبد بممه پایممانی زنممدگی زناشممویی، شممادکامی، رضمماید   سممازگاری زناشممویی بمميش

گممریندر ا اسمم  زنممدگی زناشممویی ابممراز مممی همما ز ج  2بممام   رادرکننممد. در تبیممين ایممن یافتممه، 
تمر تمر   زممان بميشهای پایمانی ناشمی از آزادی بميشقدند رضاید زناشویی سال( معت3212)

ممدت ازد اج، همسمران بمار دیگمر بردن از همراهی با یکدیگر اسد، بما افمزایش طمولدر لذت
کمرده، راهبردهما   ر ش همای جدیمدی را بمرای توجمه بمه موضموع ر اب  زناشویی را باز تعریف 

کمممار مممم کارهمممای گیرنمممد. ایمممن راهبردهمممای سمممازگارانه، راهیصممممیمید در ر ابممم  خمممود بمممه 
کیفیممد زناشممویی خممود بممرای کوتمماه کممه همسممران بمما عنایممد بممه  مممدت یمما بلندمممدتی هسممتند 

کار می کمه احسماس تحلیم مدیرید تجربيات زندگی خانوادگی به  رفمتن گیرنمد. همسمرانی 
کممدر ر اب  زناشمویی خمود ممی کمه زممان  ری بمرای مواجهمر تمکننمد، احتمماال افمرادی هسمتند 
یممابی وهممره بممه وهممره صممرف مممی کیفیممد ارز کممه ر ابمم  خممود را با کننممد   بممرعک  همسممرانی 

گذران زمان مشترک احساس میکنند ضرورت بيشمی که نتیجه آن تجربر تری برای  کنند 
، 3تممر از زنممدگی اسممد )فلممود، جنممادک   ممموئنهیجمماِن شممادکامی   احسمماس رضمماید بمميش

گ2631 کار لمد(. نتای  مطالعه  کمه 2630) 4وستا سن، ر سمب، بورن، توویم     ( نشمان داد 
کمه در  کیفیمد زناشمویی همسمران مفهمومی اسمد  رضاید از زندگی در ارتبماا تنگاتنمگ بما 

کیفید زناشویی تقوید می همای شود. ایمن موضموع بما عنایمد بمه سمالگذر زمان   با بهبود 
که با احتمال بيشتری گذشته از ازد اج به ویژه در سال را درگیمر  هما ز جهای ابتدایی ازد اج 

 در  ظایف  الدینی نکرده اسد،  اب  تبیين اسد.
که شرکد کمه یم  تما از آنجایی  کنندگان در پژ هش حاضر تنها زنان شمهر سماری بودنمد 

گذشممته   بممه ر ش دردسممترس انتخمماب شممدند، سممال از زنممدگی از زنممدگی مشممترک 1 شممان 
برآینمدهای زناشمویی شود در تحقیقات بعدی، مت یرهای تاثیرگذار بمر هاد میبنابراین پيشن

                          
1. White, L., Booth, A., & Edwards, J.  
2. Greenbaum, J. & Rader, L. 
3. Flood, S. M., Genadek, K. R., & Moen, P. 
4. Gustavson, K., Røysamb, E., Borren, I., Torvik, F. A., & Karevold, E. 
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صمورت پمذیرد، تما امکمان هما   بمين د  جمن  نسم ها، بينفرهنگخردهينهای بدر مقایسه
از سموی دیگمر،  گر ه زنان   مردان فمراهم شمود.در د  تری بازه زمانی طوالنیمقایسر نتای  در 

گمماهی از تجربيممات روزمممرل  گممذران ا  ممات بمما همسممر   یمما بممه زنممان شممرکدآ کننممده   وگممونگی 
کلمممی کوتممماهعبمممارت  گممماهی از راهبردهمممای  ممممدت یممما بلندممممدِت نگهدارنمممده یممما مخمممرب تمممر آ

همسممران، نیممز توجممه بممه زمممان ا لممین تولممد فرزنممد پمم  از ازد اج   میممزان درگیممری در  ظممایف 
کممه پيشممنهاد تممر نتممای  ایممن پممژ هتوانسممد بممه تبیممين ر شممنفرزنممدپروری مممی کنممد  کممم   ش 

کیفید زناشویی همسران در طیف زمانی  سیع، به این تجربيات توجمه می شود در بررسی 
 شود.

گممذر زمممان در حفمم ، اسممتمرار   ثبممات برآینممدهای مابممد زنممدگی  بمما عنایممد بممه نقممش 
شمممود بمممر پيشمممنهاد ممممی هممما ز جزناشمممویی ومممون رضممماید، شمممادکامی   رضممماید جنسمممی در 

گاهیپيش گهی   آ بخشی بمه همسمران در ممورد مت یرهمای تاثیرگمذار بمر برآینمدهای زنمدگی آ
کمز  مشترک کاستن از رفتارهای مخرب در طمول زممان در مرا   آموزش رفتارهای نگهدارنده   

کید شود.    مشاوره تا
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