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مقالٍ پصيَطی

بررسی ارتباط معيارَای َمسرگسيىی با رضايت زواشًيی در بيه مراجعيه

()Originalpaper

بٍ مركس مشايرٌ ازدياج شُرستان كامياران در سال ۶۹۳۱-۶۹۳۱
فایق یًسفی ،1چىگیس رستمی ،2مسعًد مرادی،3آسً اردالن ،4کمال رضائیان

5

 -1داًطیبس گشٍُ سٍاى پضضىی ،داًطگبُ ػلَم پضضىی وشدستبى ،سٌٌذج ،ایشاى
 -2وبسضٌبس اسضذ سٍاى ضٌبسی ثبلیٌی ،ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى وبهیبساى ،داًطگبُ ػلَم پضضىی وشدستبى ،سٌٌذج ،ایشاى
 -3وبسضٌبس اسضذ آهبس حیبتی ،هؼبًٍت پضٍّص داًطگبُ ػلَم پضضىی وشدستبى ،سٌٌذج ،ایشاى
 -4وبسضٌبس اسضذ آهَصش ثْذاضت ،ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى وبهیبساى ،داًطگبُ ػلَم پضضىی وشدستبى ،سٌٌذج ،ایشاى
 -5وبسضٌبس هجبسصُ ثب ثیوبسیْب  ،ضجىِ ثْذاضت ٍ دسهبى ضْشستبى وبهیبساى ،داًطگبُ ػلَم پضضىی وشدستبى ،سٌٌذج ،ایشاى
ًَیسٌذُ هسئَل*

تلفي09181708520:

پست الىتشًٍیهrostamy_ch59@yaho.com :

چكیذٌ
زمیىٍ ي َذف :اصدٍاج ًخستیي پیوبى ػبعفی ٍ لبًًَی دس صًذگی هب ثِ ضوبس هیآیذ .گضیٌص ّوسش ثی-
گوبى یىی اص هْنتشیي تػوینّبیی است وِ هب دس صًذگی خَد هیگیشینّ .ذف اص اًدبم ایي پژٍّص
ثشسسی استجبط هؼیبسّبی ّوسشگضیٌی ثب سضبیت صًبضَیی دس ثیي هشاخؼیي هشوض هطبٍسُی اصدٍاج ضْشستبى
وبهیبساى دس سبل  1396ثَد.
مًاد ي ريشکار :ایي پژٍّص ثِ غَست هَسد-ضبّذی هیثبضذ .دس ایي پژٍّص خبهؼِی آهبسی ضبهل
ولیِی صٍخیي هشاخؼِوٌٌذُ ثِ هشوض هطبٍسُی اصدٍاج ضْشستبى وبهیبساى دس سِ هبِّی اٍل سبل  1395ثَد
وِ ثب سٍش ًوًَِگیشی دس دستشس اًتخبة ضذًذ .سپس پشسصًبهِّبی اٍلَیت ثخطی هالنّبی
ّوسشگضیٌی (حیي اصدٍاج ٍ یه سبل ثؼذ اص آى) ٍ پشسصًبهِی سضبیت صًبضَیی ایٌشیچ دس اختیبس آىّب
لشاس گشفت .اعالػبت ثِ دستآهذُ ثب استفبدُ اص آصهَىّبی  ٍ t-testضشیت ّوجستگی پیشسَى هَسد تدضیِ
ٍ تحلیل لشاس گشفت.
یافتٍَاً :تبیح ًطبى داد وِ هیبًگیي ًوشات هالنّبی هحتَای ّوسشگضیٌی ثؼذ اص اصدٍاج ًسجت ثِ هیبًگیي

فشآیٌذی استجبط هؼٌیداسی ٍخَد داسد وِ ایي استجبط هؼىَس است (.)r;0/28 ٍ P;0/028
بحث ي وتیجٍگیری :ثش اسبس ًتبیح ثِدستآهذُ ٍ ثب تَخِ ثِ اّویت اًتخبة ّوسش ،ثشگضاسی وبسگبُّب
ٍ ّوبیصّبی آهَصش پیص اص اصدٍاج ثشای خَاًبى ثِ هٌظَس توییض ػالیك ،توییض سالیك ٍ سٍضيسبصی ّش
چِ ثیطتش هالنّبی هْن اًتخبة ضشیه صًذگی ،ثِ اهیذ وبّص عالق ٍ ضىلگیشی خبًَادُّبی سبلن ٍ
ثِ دٍس اص هطىل ،ضشٍسی هیثبضذ.
ياشٌَایکلیذیّ :وسشگضیٌی ،سضبیت،اصدٍاج ،صًبضَیی ،وبهیبساى
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ایي ًوشات لجل اص اصدٍاج ،ثِ غَست هؼٌیداسی ثبالتش استّ .وچٌیي ،ثیي سضبیت صًبضَیی ثب هالنّبی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مقذمٍ
1

33

دس فشٌّگّبی هختلف ضیَُّبی هختلفی ثشای
2

اصدٍاج ٍ ّوسشگضیٌی فشآیٌذی است ضبهل؛

ّوسشگضیٌی ٍخَد داسد ( .)4لجل اص دِّی اٍل لشى

ثشسسی ٍ سٌدص ٍیژگیّب ٍ خبیگبُ ّوسش آیٌذُ اص

ثیستن دس غشة ،دختش ٍ پسش ثشای اصدٍاج ّوذیگش سا

خٌجِّبی گًَبگَى هبًٌذ ٍیژگیّبی ظبّشی ،دسآهذ،

هی دیذًذ ،چٌذ خلسِ ثب ّن غحجت هیوشدًذ ٍ ٍالذیي

خبیگبُ اختوبػی– التػبدی ،سغح تحػیالت ،خبیگبُ

ًیض دس اصدٍاج فشصًذاى ًمص پشسًگی ثش ػْذُ داضتٌذ

ضغلی ،خبیگبُ خبًَادگی ٍ غیشُ .ثِ عَسی وِ

( .)5دس ایشاى ّن ،هبًٌذ دیگش خَاهغ ،دس گستشُی

هدوَػِی ایي ٍیژگیّب سفتبس اًتخبة ّوسش سا ضىل

اسصشّبی

ایدبد

هیدٌّذ (.)1

ضذُاست .ثسیبسی اص خَاًبى تشخیح هیدٌّذ ،ثذٍى

ّوسشگضیٌی،

دگشگًَیّبیی

ثشخی اص ایي ٍیژگیّب اص اٍلَیت ثبالتشی

تَخِ ثِ چبسچَةّبی فشٌّگیـسٌتی ٍاسد سٍاثظ پیص

ثشخَسداسًذ ٍ تأثیش ثیطتشی دس سفتبس اًتخبة ّوسش

اص اصدٍاج ضذُ ٍ سپس ثِ اصدٍاج الذام وٌٌذ ( .)4ایي

داسًذ .اٍلَیتثٌذی ایي ٍیژگیّب تحت ػٌَاى

سٍاثظ ػبعفی ٍ غویوبًِ ،وِ اغلت دٍس اص ًظش خبًَادُ

هؼیبسّبی ّوسشگضیٌی ،ثش اسبس اًتظبساتی ضىل

غَست هیپزیشد ،ضبهل عیفی اص استجبط غیشحضَسی تب

هیگیشد وِ اص ّوسش ٍ یب ػشٍس آیٌذُی فشد ٍ یب

استجبط خٌسی هیضَد ( .)6خبًَادُّب ًیض دس ایي

خبًَادُ ٍخَد داسد (.)2

استجبطّب ًمص ونسًگی داسًذ ( .)4ایي استجبطّب اوثشا

دس گزضتِ اصدٍاجّب ًِ تٌْب ثیطتش ثِ غَست

ثب ٍاثستگی ػبعفی ٍ دلجستگی عشفیي ّوشاُ است .ایي

دگشاًتخبثی ٍ هشد هحَس ثَدُ ،ثلىِ هؼیبسّبی اًتخبة

تغییش دس ًَع ّوسشگضیٌی ،پبیذاسی خبًَادُ ٍ سبصگبسی

ًیض اص هؼیبسّبی دیگشاى ثَدُاستٌّ .گبهی وِ پسشی

صٍخیي سا دستخَش تغییشات اسبسی وشدُاست (.)6

ثش اسبس ثشخی هؼیبسّبی هٌجؼث اص هػبلح ٍ هٌبفغ

اًغجبق ثیي ٍضؼیت هَخَد فشد دس سٍاثظ صًبضَیی ثب

خبًَادگی ،دست ثِ اًتخبة ّوسش ثشای پسشضبى

ٍضؼیت هَسد اًتظبس اٍست ( .)7عجك ایي تؼشیف،

هیصدًذ ٍ ثِ ػجبستی دیگش؛ هشداى صى اًتخبة

سضبیت صًبضَیى صهبًى هحمك هیضَد وِ ٍضؼیت

ًویوشدًذ ،ثلىِ ثشای آىّب صى اًتخبة هیضذ .دس

هَخَد فشد دس سٍاثظ صًبضَیى هغبثك آًچِ وِ ٍى

ٍالغ ،ایي خبًَادُی پسش ثَد وِ ثٌبثش هؼیبسّبی خَد،

اًتظبس داضتِاست ثبضذ .دس ٍالغ سضبیت صًبضَیى

دختشی سا ثشای پسش خَد اًتخبة هیوشد ٍ خبًَادُی

ًگشش هثجت ٍ لزتثخطى است وِ صى ٍ ضَّش اص

دختش فمظ هیتَاًست ثِ اًتخبةضذى دختش خَد ثٌبثش

خٌجِّبى هختلف سٍاثظ صًبضَیی خَد داسًذ (.)8
سٍف ،3ثِ عَس ولی ،سضبیت صًبضَیی سا

هؼیبسّبی هَسد ًظشضبى خَاة هثجت یب هٌفی ثذّذ.
اهشٍصُ اگشچِ سفتبس ّوسشگضیٌی ووتش حبلت

احسبسبت هثجت ،دٍست داضتي ،سضبیت خٌسی ،تَافك

دگشاًتخبثی داسد ٍ ًمص فشد دس ایي فشآیٌذ افضایص

دس اهَس التػبدی ،خبًِداسی ٍ تشثیت وَدن هیداًذ

یبفتِ است؛ ٍلی ٌَّص ،اًتخبة وشدى هشداى ٍ اًتخبة

(.)8

ضذى صًبى تذاٍم داسد (.)3

ثب دس ًظش گشفتي ًمطی وِ ساثغِی صًبضَیی
هیتَاًذ ثش هفَْم ثْذاضت سٍاًی داضـتِثبضـذ؛ ضٌبسبیی
1 . Marriage
2 . mate selection preferences
3 . Rofe
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دس خبًَادُ ثِ سي ثلَؽ ٍ اصدٍاج هیسسیذ؛ ٍالذیي اٍ،

ٍیٌچ ( )1999هؼتمذ است وِ سضبیت صًبضَیی،

34

بررسی ارتباط معیارهای ...

ػَاهل هؤثش دس سضبیتهٌذی صًبضَیی هیتَاًـذ الـذام

ًظش گشفتي تَاى آصهَى  ٍ 80۸سغح اعویٌبى  95۸ثب

هْوـی دس حیغـِی سٍاثـظ صًبضَیی ثِ ضوبس آیذ .اص

خبیگزاسی همبیش اًحشاف هؼیبس( ٍ )24/61هیبًگیيّبی

عشفی دیگش ،افضایص آهبس عالق دس خَاهغ ثبػث ایدبد

( ،)158/43ٍ 144/57حدن ًوًَِای ثشاثش ثب  25ثِ دست

اًگیضُای دس هحممیي ثشای یبفتي ػَاهل هؤثش دس ثجبت ٍ

آهذ وِ خْت اعویٌبى ثیطتش دس ّش گشٍُ  30صٍج هَسد

سضبیتهٌذی صًبضَیی ضذُاست .عالق یه هطىل
اختوبػی حسبس ثـب پیبهـذّبی خذی ثشای سالهت
سٍاًی ٍ خسوی ّوسشاى ٍ فشصًذاى است (.)9
سضبیت صًبضَیی یىی اص هْنتشیي ٍ هؤثشتشیي
ػَاهل دس تذاٍم یه صًذگی هَفك ،سبلن ٍ ضبد
هحسَة هیضَد .اًتخبة ّوسش یىی اص ػَاهل هَثش دس
سضبیت صًبضَیی است .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عالق یه
هطىل اختوبػی حسبس ثب پیبهذّبی خذی ثشای
سالهت سٍاًی ٍ خسوی صٍخیي ٍ فشصًذاى است ٍ
افضایص آهبس عالق دس وطَس هب اًگیضُای دس هحممیي
ثشای یبفتي ػَاهل هَثش دس ثجبت ٍ سضبیتهٌذی
صًبضَیی ضذُاست؛ ضبیذ ًتبیح ایي تحمیك ثتَاًذ پبیِای
ثشای تحمیمبت ثؼذی ثبضذ تب ثب هذاخالت ثِ ٌّگبم ثِ
سَی پیطگیشی اص عالق گبم ثشداضتِ ٍ ًسل سبلنتشی
دس آیٌذُ داضتِثبضین.
مًاد ي ريشکار

ثشسسی لشاس گشفتٌذ.
خْت

( Z   Z1/2 ) 2  2
( 1   2 ) 2

گشدآٍسی

دادُّبی

n

پژٍّص

اص

پشسصًبهِّبی صیش استفبدُ گشدیذ:
4

الف .پرسصوامٍی رضایت زواضًیی ایىریچ  :ایي
پشسصًبهِ ثِ دست اٍلسَى ٍ ٍیلسَى ( )1989تذٍیي
ضذُاست (ً .)10سخِی اغلی ایي پشسصًبهِ داسای
 115هبدُ ثَد ٍلی ثؼذّب فشم  25هبدُای ٍ دس ًْبیت 47
هبدُای آى سبختِ ضذ ( .)10فشم وَتبُ ایي پشسصًبهِ
تَسظ سلیوبًیبى ( )11تْیِ ضذُاست وِ داسای 47
پشسص است .ایي پشسصًبهِ ثِ سٍش لیىشت پٌح
گضیٌِای اص وبهالً هَافمن تب وبهالً هخبلفن ًوشُگزاسی
هیضَد .پبیبیی ایي اثضاس اص ساُ آلفبی وشًٍجبخ ٍ 0/65
سٍایی آى  0/95ثشآٍسد ضذُ است (.)11
ب .پرسصوامٍی ايلًیت بخطی مالکَای َمسرگسیىی

ایي پشسصًبهِ ضبهل  22هالن اًتخبة ّوسش دس
دٍ هَلؼیت :الف) هَلؼی وِ ٌَّص اصدٍاج ًىشدُایذ ٍ

ایي پژٍّص خبهؼِی آهبسی ضبهل ولیِی صٍخیي

اصدٍاج ضوب گزضتِثبضذ ،هیثبضذ ٍ ضبهل گضیٌِّبی

هشاخؼِوٌٌذُ ثِ هشوض هطبٍسُی اصدٍاج ضْشستبى

ثسیبس ثیاّویت ،ثیاػتٌب ،هْن ،ثسیبس هْن است (ایي

وبهیبساى دس سِ هبُ اٍل سبل  1396است ،وِ ثب سٍش

پشسصًبهِ ثشگشفتِ اص همبلِی ثشسسی همبیسِای

ًوًَِگیشی دس دستشس اًتخبة ضذًذ .هؼیبسّبی ٍسٍد

هالنّبی ّوسشگضیٌی دس صًبى ٍ هشداى ضیشاصی دس

ػجبست ثَدًذ اص؛ سضبیت اص ضشوت دس هغبلؼِ ،داضتي

دٍ هَلؼیت ٌّگبم اصدٍاج ٍاوٌَى هیثبضذ) .ایي

سَاد خَاًذى ٍ ًَضتي ٍ ،داضتي حذالل یه سبل

پشسصًبهِ دس اختیبس پٌح ًفش اص استبداى سٍاىضٌبسی

تدشثِی صًذگی هطتشن ثب ّن .صٍخیٌی وِ لبدس ثِ

لشاس گشفت ٍ سٍایی آى تبییذ ضذ .پبیبیی ایي پشسصًبهِ

خَاًذى ٍ ًَضتي ًجَدًذ ٍ یب صًذگی هطتشن آىّب ثِ

اص عشیك آلفبی وشًٍجبخ ثشاثش ثب  0/81هحبسجِ ضذُ ٍ

عالق هٌدش ضذُثَد ،اص هغبلؼِ خبسج ضذًذ .خْت

هَسد تبییذ لشاسگشفت (.)12

تؼییي حدن ًوًَِ اص فشهَل صیش استفبدُضذ وِ ثب دس
4. Enrich
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ایي پژٍّص ثِ غَست هَسد-ضبّذی هیثبضذ .دس

یب دس حبل اصدٍاج ّستیذ ٍ ة) ٍلتی وِ چٌذ سبلی اص

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خْت اخشای وبس پس اص وست تبییذیِ اخاللی اص

35

یافتٍَا

هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ ػلَم پضضىی وشدستبى ٍ

ثب تَخِ ثِ ایي وِ حدن ًوًَِ ایي پژٍّص  30صٍج

ضوي وست اخبصُ اص هذیشیت هحتشم ضجىِی ثْذاضت

ثَد؛ دس اثتذا پشسصًبهِ دس ثیي ً 60فش تَصیغ ضذ .ثِ

ٍ دسهبى ضْشستبى ٍ اسائِی تَضیحبت الصم ثِ

دالیل هختلفی اص خولِ خذایی ثؼذ اص یه سبل ،لسوت

ضشوتوٌٌذگبى دس هَسد پژٍّص ٍ اعویٌبىدّی

دٍم پشسصًبهِ هالنّبی اًتخبة ّوسشگضیٌی تىویل

دسخػَظ هحشهبًِ هبًذى اعالػبت دسیبفت ضذُ،

ًطذ .دس ایي هغبلؼِ  30صى ٍ  30هشد ضشوت وشدًذ.

سضبیت توبم ًوًَِّب ثِ غَست وتجی اخز ضذً .وًَِّب

هیبًگیي سي هشداى  26/20سبل (ثب اًحشاف هؼیبس) 3/55

ثِ سٍش ًوًَِگیشی دس دستشس اًتخبة ضذ .پس اص

ٍ هیبًگیي سي صًبى  21/60سبل (ثب اًحشاف هؼیبس )5/57

تَضیح اّذاف پژٍّص  ،دس اثتذای هغبلؼِ سَاالت

ثَد .اص  30صى هَسد ثشسسی ،یه ًفش هحػل ٍ ثمیِ

دهَگشافیه ،پشسصًبهِی اٍلَیت ثخطی هالنّبی

خبًِداس ثَدًذ .دس هشداى ًیض اوثشاً ( )۸90ضغل آصاد

ّوسشگضیٌی ٍ پشسصًبهِ سضبیت صًبضَیی ایٌشیچ دس

داضتٌذ ٍ ثمیِ وبسهٌذ ثَدًذً 7 .فش ( )۸23/3اص هشداى

اختیبس صٍخیي لشاس گشفت.

تحػیالت صیش دیپلنً 13 ،فش ( )43۸/3تحػیالت دیپلن

ثشای تدضیِ ٍ تحلیل ٍ ثشسسی هتغیشّب اص آهبس

ٍ ً 10فش ( )33۸/3تحػیالت داًطگبّی داضتٌذً 18 .فش

تَغیفی ٍ استٌجبعی ًظیش فشاٍاًی ،دسغذ ،ضشیت

( )60۸اص صًبى تحػیالت صیش دیپلنً 7 ،فش ()۸23/3

ّوجستگی پیشسَى ،آصهَىّبی هيٍ-یتٌیٍ ،یلىبوسَى

تحػیالت دیپلن ٍ ً 5فش ( )۸ 16/7تحػیالت

ٍ آصهَىّبی  t-testاستفبدُ ضذُ است .پس اص

داًطگبّی داضتٌذ.

خوغآٍسی ،اعالػبت اص عشیك ًشمافضاس Spss-20
هَسد تدضیِ ٍ تحلیل لشاسگشفتٌذ.
جذيل  :1مقایسٍی میاوگیه ومرٌی مالکَای محتًایی ي مالکَای فرآیىذی َمسرگسیىی
َىگام ازدياج ي پس از ازدياج با استفادٌ از آزمًن يیلكاکسًن
هالنّبی هحتَایی ّوسشگضیٌی
هالنّبی فشآیٌذی ّوسشگضیٌی

گشٍُ

هیبًگیي

اًحشاف هؼیبس

همذاس آهبسُی آصهَى

P-Value

لجل اص اصدٍاج

46/03

6/98

2/07

0/038

ثؼذ اص اصدٍاج

47/52

4/94

لجل اص اصدٍاج

44/07

5/97

ثؼذ اص اصدٍاج

44/70

4/43

0/45

0/65

هالنّبی هحتَایی ّوسشگضیٌی ثؼذ اص اصدٍاج ًسجت

ّوسشگضیٌی ثؼذ اص اصدٍاج ًسجت ثِ لجل اص اصدٍاج

ثِ لجل اص اصدٍاج ثِ غَست هؼٌیداسی ثبالتش است

تفبٍت هؼٌیداسی ًذاسد (.)0/65;p

جذيل  :2مقایسٍی میاوگیه ومرٌی مالکَای محتًایی ي فرایىذی َمسرگسیىی مردان
َىگام ازدياج ي پس از ازدياج با استفادٌ از آزمًن يیلكاکسًن

هالنّبی هحتَایی ّوسشگضیٌی هشداى

گشٍُ

هیبًگیي

اًحشاف هؼیبس

همذاس آهبسُی آصهَى

P-Value

لجل اص اصدٍاج

45/63

7/88

1/85

0/065
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خذٍل (ً )1طبى هیدّذ وِ هیبًگیي ًوشُی

( .) p=0/038اهب ،هیبًگیي ًوشُی هالنّبی فشآیٌذی
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هالنّبی فشایٌذی ّوسشگضیٌی هشداى

ثؼذ اص اصدٍاج

47/60

4/83

لجل اص اصدٍاج

42/27

5/93

ثؼذ اص اصدٍاج

43/50

4/03

0/42

0/80

خذٍل (ً )2طبى هیدّذ وِ هیبًگیي ًوشُی

(ّ .)0/065;pوچٌیي ،هیبًگیي ًوشُی هالنّبی

هالنّبی هحتَایی ّوسشگضیٌی دس هشداى ثؼذ اص

فشآیٌذی ّوسشگضیٌی دس هشداى ثؼذ اص اصدٍاج ًسجت

اصدٍاج ًسجت ثِ لجل اص اصدٍاج تفبٍت هؼٌیداسی ًذاسد

ثِ لجل اص اصدٍاج تفبٍت هؼٌیداسی ًذاسد (.)0/42;p

جذيل  :3مقایسٍی میاوگیه ومرٌی مالکَای محتًایی ي فرایىذی َمسرگسیىی زوان
َىگام ازدياج ي پس از ازدياج با استفادٌ از آزمًن يیلكاکسًن

هالنّبی هحتَایی ّوسشگضیٌی صًبى

هالنّبی فشایٌذی ّوسشگضیٌی صًبى

گشٍُ

هیبًگیي

اًحشاف هؼیبس

همذاس آهبسُی آصهَى

P-Value

لجل اص اصدٍاج

46/43

6/06

1/04

0/297

ثؼذ اص اصدٍاج

47/43

5/14

لجل اص اصدٍاج

45/87

5/53

ثؼذ اص اصدٍاج

45/90

4/55

0/157

0/87

خذٍل (ً )3طبى هیدّذ وِ هیبًگیي ًوشُی

(ّ .)0/297;pوچٌیي ،هیبًگیي ًوشُ هالنّبی

هالنّبی هحتَایی ّوسشگضیٌی دس صًبى ثؼذ اص

فشآیٌذی ّوسشگضیٌی دس صًبى ثؼذ اص اصدٍاج ًسجت ثِ

اصدٍاج ًسجت ثِ لجل اص اصدٍاج تفبٍت هؼٌیداسی ًذاسد

لجل اص اصدٍاج تفبٍت هؼٌیداسی ًذاسد (=.)0/297p

جذيل  :4مقایسٍی رضایت زواضًیی ي حیطٍَای مختلف آن در زوان ي مردان با استفادٌ از آزمًن t-test
هتغیش

سضبیت صًبضَیی
استجبعبت
حل تؼبسؼ

ول

هشد

33/93

2/74

1/54

58

0/13

صى

32/73

3/26

هشد

28/33

3/97

صى

28/67

3/57

هشد

31/63

3/84

صى

32/23

3/16

هشد

20

3/54

صى

19/07

3/56

هشد

113/90

8

صى

112/60

6/58

خذٍل (ً )4طبى هیدّذ وِ هیـبًگیي ًوشُی
سضبیت صًبضـَیی ٍ حیـغِّبی هختـلف آى دس صًـبى ٍ
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0/43
0/66
1/10
0/69

58
58
58
58

هشداى تفبٍت هؼٌیداسی ثب ّن ًذاسد.

0/67
0/51
0/27
0/49
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تحشیف آسهبًی

گشٍُ

هیبًگیي

اًحشاف هؼیبس

همذاس آهبسُی آصهَى

دسخِی آصادی

P-Value

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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جذيل :5ارتباط بیه رضایت زواضًیی ي حیطٍَای آن با مالکَای َمسرگسیىی پس از ازدياج
هتغیش
سضبیت صًبضَیی

استجبعبت

حل تؼبسؼ
تحشیف آسهبًی
ول

هالنّبی هحتَایی

هالنّبی فشآیٌذی

ضشیت ّوجستگی

0/002

-0/28

P-Value

0/98

0/028

ضشیت ّوجستگی

-0/216

-0/127

P-Value

0/098

0/33

ضشیت ّوجستگی

0/107

0/07

P-Value

0/89

0/59

ضشیت ّوجستگی

0/122

-0/05

P-Value

0/35

0/70

ضشیت ّوجستگی

0/02

-0/072

P-Value

0/88

0/59

خذٍل (ً )5طبى هیدّذ وِ تٌْب ثیي سضبیت

هٌبست ٍ هغبثك ثب هؼیبسّبی هَسد ًظش اًدبم گیشد،

صًبضَیی ثب هالنّبی فشآیٌذی استجبط هؼٌیداسی

هیتَاًذ ًَیذ یه صًذگی پبیذاس سا ثشای صٍخیي داضتِ

ٍخَد داسد وِ ایي استجبط هؼىَس است ٍ ساثغِ ّن

ثبضذ .دس همبثل ،تغییشات سخ دادُ دس سغح خبهؼِ ٍ

صیبد لَی ًیست (.)r;0/28 ٍ P;0/028

گستشش اًتخبة فشدی ثِ فشایٌذّبی ّوسشگضیٌی ًیض
سسَخ وشدُ ٍ اًتخبثی ضذى آى سا ثبػث ضذُاست .ثِ

بحث ي وتیجٍگیری

عَسی وِ ًمطی وِ افشاد دس اًتخبة ّوسش خَد داسًذ،

سؤال اغلی ایي پژٍّص ایي است وِ آیب ثیي

ثسیبس ثیصتش اص گزضتِ ضذُاست ٍ ػَاهل دیگش هثل

استجبط هؼیبسّبی ّوسشگضیٌی ثب سضبیت صًبضَیی دس

ٍالذیي ،خَیطبًٍذاى ٍ غیشُ ًفَر سبثك سا ًذاسًذ .ثب ایي

ثیي هشاخؼیي ثِ هشوض هطبٍسُی اصدٍاج دس ضْشستبى

حبل ،هشداى ٍ صًبى هؼیبسّبی هطبثْی ثشای ّوسشگضیٌی

وبهیبساى دس سبل  1395-1396ساثغِای ٍخَد داسد؟

ًذاسًذ ٍ ایي هؼیبسّب تحت تبثیش خٌسیت افشاد ٍ

ضشیت ّوجستگی پیشسَى(دس غَستی وِ ضشایظ

ویت ایي ػبهل ٍ اسصشّبی هَخَد دس خبهؼِ

استفبدُ اص آصهَىّبی پبساهتشی فشاّن ًجَد اص

هؼیبسّبی هْن ٍ پش وبسثشد دس اهش ّوسشگضیٌی سا ضىل

آصهَىّبی هيٍ-یتٌی ٍ ٍیلىبوسَى ٍ ضشیت

هیدّذ .دس ایي پژٍّص سؼی ضذُاست تب هؼیبسّبی

ّوجستگی اسپیشهي) استفبدُ ضذ.

ّوسشگضیٌی اص دیذگبُ افشاد اصدٍاج وشدُ هَسد ثشسسی

ًتبیح ًطبى داد وِ هَلفِّبی ضیَُّبی ّوسشگضیٌی
(هالنّبی هحتَایی ٍ هالنّبی فشایٌذی) ثب سضبیت

لشاس گیشد ٍ ثب تَخِ ثِ اسصشّبی اختوبػی ٍ گشٍّی
خبهؼِ دستِثٌذی هٌبسجی اص ایي هؼیبسّب ثِ دستآیذ.

صًبضَیی ساثغِی هثجت ٍ هؼٌیداسی داسدً .تبیح

الیس ( )1989اًتخبة ّوسش سا یىی اص هْنتشیي

پژٍّص حبضش ثب یبفتِّبی(ّ )15( ٍ )14(،)13نسَ ٍ

تػویوبت ّش فشدی دس دٍسُی حیبتص هیداًذ ٍ ثشای

ّنخْت هیثبضذ.

اًتخبة ّش فشدی هالنّب ٍ هؼیبسّبی هٌحػش ثِ فشد

ثشگضیذى ّوسش ٍ اصدٍاج یىی اص هْنتشیي

خَد سا داسدّ .ش فشدی ثِ دًجبل اًتخبة وسی است وِ

تػوینّب دس صًذگی ّش فشدی است وِ اگش ثب ضٌبخت

داسای ٍیژگیّب ٍ هالنّبی هَسد ًظشش ثبضذ .اص ایي
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ثِ هٌظَس ثشسسی سَال فَق اص آصهَىّبی ٍ t-test

اسصشّبی خبهؼِ داسای ضجبّت یب تفبٍت است .تش
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سٍ اًتخبة غحیح ٍ آگبّبًِ اّویت ثبالیی داسد.

صًبضَیی تب چِ اًذاصُ هی تَاًذ هؤثش ٍالغ ضذُ ٍ

سضبیت ٍ ػذم سضبیت اص صًذگی صًبضَیی ثِ ایي

سضبیت ثبالیی ثشای صٍخیي ثِ اسهغبى آٍسد .تَخِ ثِ

هالنّب ٍ اًتخبة فشد ٍاثستِ است .اصدٍاج ًِ تٌْب دس

دسٍى ،گَش ثِ صًگ ثَدى ٍ ثبال ثَدى خَد ضٌبسی

سالهت خسوی ٍ سٍاًی فشد هَثش است ثلىِ ًمص

افشاد؛ آًْب سا تب خبیی پیص هی ثشد وِ ثشای ولیِی

هْوی دس سالهت خبهؼِ ًیض داسدّ .وچٌیي ،خبًَادُ

هسبئل صًذگی چْبسچَثی اص هالنّب هیسبصًذ ،فشد

سوي اغلی خبهؼِ است (.)16

ثشاسبس ایي چْبسچَة ثشًبهِسیضی وشدُ ٍ اّذاف

اصدٍاج سبلن ٍ پبیذاس ،ثِ تَاصى ًیبصّبی صى ٍ هشد

صًذگی خَیص سا سلن هی صًذ .سضبیت صًبضَیی ثِ

ثستگی داسد .یبفتِّبی ثِدست آهذُ اص پژٍّص حبضش

ػٌَاى یىی اص هْنتشیي هجبحث هغشح دس خبًَادُّب

ًطبى هیدّذ وِ ثیي سضبیت صًبضَیی هشداى ٍ صًبى ثب

دس ثسیبسی اص هغبلؼبت سٍص دًیب هَسد ثشسسی لشاس

هالنّبی ّوسشگضیٌی دس ثؼذ هحتَایی ٍ فشایٌذی

هیگیشد .ػَاهل تبثیشگزاس ثسیبسی ثشای ایي هتغییش

ساثغِی هؼٌیداسی ٍخَد داسدّ .وچٌیي دس پژٍّطی

ٍخَد داسد وِ ثبػث ضذُ ایي هتغییش ثِ ػٌَاى یه

وِ تَسظ خبًن سفبّی ( )1387ثب ػٌَاى هغبلؼِی

همیبس دس اوثش پژٍّصّبی حَصُ خبًَادُ ثِ چطن

هالنّبی ّوسشگضیٌی ٍ ساثغِی ایي هالنّب ثب

ثخَسد .ثِ عَس حتن ّش چِ فشد ثِ لحبػ ضخػیتی

ػولىشد خبًَادُ ثِ هٌظَس اسائِی هذلی ثشای پیصثیٌی

ًوشُی ثٌْدبستشی ثگیشد ایي هالنّب هطخعتش ٍ

هَفمیت اصدٍاج ،اًدبمضذُ ًطبى داد وِ صًبى ثیص اص

همجَلتشًذ .چٌیي فشدی ثب ًگبّی ّذفوٌذ ٍ سٍضي ثِ

هشداى دس ّوسشگضیٌی ثِ هالنّبی هحتَایی تَخِ

فلسفِی اصدٍاج هی ًگشد ،ػالیك ٍسالیك خَد سا

داسًذ (ً .)16تبیح پژٍّص خبًن هیٌَ دس سبل  ،1389وِ

هیضٌبسذ ٍ ثب هٌغمی ّیدبًی یب ّیدبًی هٌغمی ثِ ایي

ثِ ثشسسی آهَصش هْبستّبی خشاتٍسصی ثش سضبیت

هیذاى پب هیگزاسد .اٍ ضشیه صًذگی خَد سا ثِ

صًبضَیی صًبى داًطدَ پشداختِ استً ،طبى داد وِ

ووه هالنّبی هحتَایی ٍ فشایٌذی هٌبست،

آهَصش خشاتٍسصی تَاًستِ است ثش سضبیت صًبضَیی

اسصیبثی هیوٌذ ٍ تب هغوئي ًطذُ ثبضذوِ هالنّبی

ولی افشاد هَثش ثبضذّ .وچٌیي ،ایي آهَصشّب ثش سٍی

هْن ٍسٍد ثِ صًذگی صًبضَیی تبهیي ضذٍُ ،اسد

صیش همیبس استجبعی صًبضَیی ٍ حل تؼبسؼ ًیض تبثیش

صًذگی هطتشن ًوی ضَد .چٌیي فشدی ثِ احتوبل

هثجت داضتِ است ٍ تفبٍت هؼٌیداسی ثیي دٍ گشٍُ

ووتشی دس آیٌذُ اص ساثغِی صًبضَیی خَد احسبس

دیذُ ضذ (.)15

ًبسضبیتی خَاّذ وشد .ایي دٍ هتغییش ثِ عَس حتن

(هحتَایی ٍ فشایٌذی) پبیِسیضی ضذُاست ٍ اص دٍ ثشحِ

سضبیت صًبضَیی داسًذ .هیتَاى ثب فشاّن وشدى

صهبًی ثِ ایي هالن ّب هی ًگشد؛ یىی دس ٌّگبم

هَلؼیتی هٌبست خْت ثبال ثشدى ویفیت سٍاًی ٍ

اصدٍاج ٍ دیگشی دس حبل حبضش وِ چٌذ سبل اص

ضخػیتی دس افشاد ٍ ووه ثِ آىّب ثِ هٌظَس ضٌبخت

اصدٍاج سپشی ضذُاست .افشاد هختلف ثب هالنّبی

خَد ٍ تطخیع ًیبصّب ٍ ػالیمطبى اص ضىل گیشی

هتفبٍت ثِ هَضَع اصدٍاج ٍ اًتخبة ّوسش هیًگشًذ.

خبًَادُّبیی آسیتصا خلَگیشی وشدُ ٍ ثب داضتي

تػَس وٌیذ ّوبٌّگی هالوی (هحتَایی ٍ فشآیٌذی)

خبًَادُّبی سبلنتش ٍ ضبد تش ،خبهؼِای دس خَس ایشاى

دس یه ساثغِی غویوی ٍ هْن ّنچَى ساثغِی

داضتِ ثبضیین.

مجله علوم پسشکی زانکو /دانشگاه علوم پسشکی کردستان /پاییس 32-41 /1399

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-09

ضیَُّبی ّوسشگضیٌی ثش اسبس دٍ هالن اًتخبثی

تَاًبیی هذیشیت ٍ وٌتشل ّذفوٌذ خَثی ثشای داضتي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دس ثیبى ًتبیح تحلیل سگشسیَى چٌذگبًِ ثِ ضیَُی
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محذيیتَا ي پیطىُادَا

ّوضهبى هی تَاى گفت ثِ عَس ولی هذل هؼٌی داسی

یىی اص هحذٍدیتّبی پژٍّص ایي ثَد وِ ثبتَخِ

ثِ دست آهذ .ایي هذل ۸20 ،تغییشات ٍاسیبًس هتغیش

ثِ ایي وِ دادُّب اص یه ضْش ٍ یه هٌغمِی

هالن(سضبیت صًبضَیی) سا پیصثیٌی هی وٌذ.

آهَصضی خوغآٍسی ضذُثَد،دستؼوین ًتبیح آى ثِ

ّوچٌیي ػبهل هالنّبی هحتَایی اوٌَى

سبیش هٌبعك ٍ سبیش سبصهبىّبی آهَصضی ثبیذ احتیبط

پیصثیٌیوٌٌذُی لَیتشی ثشای سضبیت صًبضَیی ثِ

ضَد.

حسبة هی آیذ .ثیي هالن ّبی ّوسشگضیٌی

پیطٌْبد هی ضَد سیبستگزاساى دٍلتی دٍسُّبیی

هالنّبی هحتَایی دس ثیي ًسل اهشٍص خبیگبُ

سا تؼشیف ًوبیٌذ وِ دس آى هتخػػیي هطبٍسُی

هْنتشی پیذا وشدُاست .اهشٍصُ افشاد خَد ثِ دًجبل

خبًَادُ دس خْت ثبال ثشدى ویفیت صًذگی صٍخیي ٍ

اًتخبة ٍ حتی یبفتي ضشیه صًذگیطبى هیسًٍذ ٍ دس

داضتي خبًَادُّبی سبلنتش ٍ داضتي خبهؼِای ثْتش

ساستبی یبفتي اٍ ثیص اص ّش چیض هالنّبی خبظ

آهَصشّبیی سا ثش اسبس هفَْم ٍیژگیّبی

هحتَایی داسًذ وِ فشد هٌتخجی سا اص غبفی آى هی

ضخػیتی ،ضیَُّبی ّوسشگضیٌی ٍ سضبیت صًبضَیی

گزساًٌذ .هؼوَالً افشاد هالنّبی هطخػی سا اص اثتذا

اسائِ دٌّذ.

تب پبیبى صًذگی ًگِ هی داسًذ اهب ثشخی اص

ثشگضاسی وبسگبُّب ٍ ّوبیصّبی آهَصش پیص

هالنّبیطبى دس عَل صًذگی دستخَش تغییش ٍ

اص اصدٍاج ثشای خَاًبى ثِ هٌظَس توییض ػالیك ٍ سالیك

تحَل هیضَد .افشاد ثؼذ اص گزضت چٌذ سبل اص

ٍ سٍضيسبصی ّش چِ ثیصتش هالنّبی هْن اًتخبة

صًذگی هطتشنضبى هتَخِ هیضًَذ ثشخی اص ایي

ضشیه صًذگی ثِ اهیذ وبّص عالق ٍ ضىلگیشی

هالنّب دس دساص هذت تأثیش حیبتی دس سؼبدت ٍ

خبًَادُّبی سبلن ٍ ثِ دٍس اص هطىل اص پیطٌْبدات

خَضجخت ثَدًطبى ثبصی ًویوٌٌذ ٍ ثشخی هالنّبی

هیثبضذ.

دیگش ثشای ضبى ثب اّویتتش هیضَد وِ اتفبلبً ثب لذست

تصریح دربارٌی واَمساوی سًدَا

تبثیش ثیطتشی صًذگی آىّب سا ّذف هیگیشد .دس
تحمیك حبضش ًتبیح حبوی اص آى ثَد وِ ثیي چْبس
هالن هَسد اسصیبثی ثِ لحبػ صهبًی ٍ هَضَػی،
اوٌَى هالنّبی هحتَایی ایيخب ثیص اص ثمیِ ػَاهل
هی وٌذّ .وبى عَس وِ ثیبى ضذ ثب تَخِ ثِ ضشایظ
هىبًی ٍ صهبًی ػػش حبضش ٍ ثب ػٌبیت ثِ سضذ سٍص
افضٍى دادُّب ٍ تغییش دًیبی پذیذاسی ثب سشػت ثسیبس
صیبد  ،خیلی دٍس اص رّي ًیست وِ هالنّبی اوٌَى
افشاد ٍ ثیطتش هالنّبی هحتَایی دس ایي لطش تجییي

ضَسای تخػػی پژٍّص  23اسفٌذ  ٍ 1395وویتِی
اخالق پضضىی ثب ضوبسُی لشاسداد  1395/399هَسخ 23
اسفٌذ  1395ثِ وذ اخالق ضوبسٓ
 IR.MUK.REC.1395/399داًطگبُ ػلَم پضضىی
وشدستبى هیثبضذ.
تطكر ي قذرداوی
ثذیٌَسیلِ اص ولیِی صٍخیي ضشوتوٌٌذُ دس ایي هغبلؼِ
ٍ ّوچٌیي پشسٌل هحتشم هشوض هطبٍسُی ثیوبسیّبی سفتبسی
ضْشستبى وبهیبساى سپبسگزاسی هی گشدد.

وٌٌذُی سضبیت صًبضَیی صٍخیي ثبضذ.
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همیبس ّوسشگضیٌی ،سضبیت صًبضَیی سا پیص ثیٌی

همبلِی حبضش ثشگشفتِ اص پژٍّص هػَة دس
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Abstract
Aim and Background: Marriage is the first emotional and legal treaty in our lives. Choosing
a spouse is one of the most important decisions we make in our lives. The purpose of this
study was to investigate the relationship between matrimonial criteria and marital satisfaction
among clients referring to the marriage counseling center of Kamyaran city in 2016-2017.
Materials and Methods: This is a case-control study. The study population included all
couples referring to marriage counseling center of Kamyaran city in the first quarter of 2016
who were selected using available sampling method. The participants were given the
Preference Criteria of Spouse Selection Inventory (PCSSI) (during and one year after
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marriage) along with the Enrich Marital Satisfaction Scale. Data were analyzed using T-test
and Pearson correlation coefficient
Results: The results showed that the mean score of content criteria for choosing a spouse was
significantly higher after marriage compared to before marriage. Also, there was a significant
relationship between marital satisfaction with process criteria (P = 0.028 and r = 0.28).
Conclusion: Based on the results and considering the importance of choosing a spouse, it is
necessary to hold workshops and conferences on premarital education for young people in
order to distinguish interests and clarify as much as possible the important criteria for
choosing a partner in the hope of reducing divorce and forming healthy families.
Key words: Spouse selection, Satisfaction, Marriage, Matrimony, Kamyaran.
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