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   چکیده

 

های اخیار شااهد ترین عامل در ثبات خانواده است. باا تیییار اوگاوی ازدوار در ساالمندی زناشویی مهمرضایتزمینه و هدف: 

مندی زناشویی در زوجین با سن هایی هستیم که سن زن از سن شوهر بیشتر است. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایتازدوار
 معکوس است. 

نفری از زوجین شهرستان نجف آبااد اساتان اصافهان کاه از مراکاز  52تحلیلی بر روی دوگروه -این مطاوعه توصیفی :روش کار

توسا  زناان   "اناری "مندی زناشاویی به طور تصادفی انتخاب شادند، انجاام شاد. پرسشانامه رضاایت 1391بهداشتی در سال 
 تجزیه و تحلیل شدند. tدو و -ماری کایهردوگروه تکمیل شد و داده ها با استفاده از آزمون های آ

(، حال p=  448/0(، ارتباط زناشویی )p=528/0رضایت مندی زناشویی دو گروه از نظر موضوعات شخصیتی )در میزان  ها:یافته

(، ازدوار و p= 746/0(، روابا  جنسای )p= 279/0(، فعاویت های اوقات فراغت )p= 639/0(، مدیریت ماوی )p= 351/0تعارض )
( p= 981/0( و میازان کلای رضاایت )p= 817/0(، جهات گیاری مایهبی )p=  149/0(، اقوام و دوساتان )p= 000/1فرزندان )

 نگردید.  سال، مشاهده 5/2اختالف معناداری به ازای میانگین اختالف سنی 

مندی زناشویی شناسایی نشد. در مورد زوجینای سن معکوس به عنوان یک عامل اصلی و معنادار در میزان رضایت  گیری:نتیجه

خوانی دارند، داشتن سن معکاوس )بارای اخاتالف که در زمینه های اصلی )فرهنگی، شخصیتی، اقتصادی، میهبی و ...( با هم هم
ازدوار باشد. اوبته به علت اینکه در عرف و فرهنگ جامعه ایرانی توقع این اسات  سال( نمی تواند علت بازدارنده آنها از 5/2سنی تا 

 .که سن شوهر از زن بیشتر باشد، زوجین باید آگاهانه جهت انجام چنین ازدوار هایی اقدام نمایند
 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع

 مدرس تیترب دانشگاه: منبع حمایت کننده
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Abstract   

 
Background: Marital satisfaction is one of the most important factors in the stability of the 

family. In the recent years, by changing the pattern of marriage we can see the increase of 

marriages in which the women are older than men. The aim of this study is assessing the 

marital satisfaction in older woman-younger man marriages. 

Methods: In this descriptive study, 52 couples from Najaf-Abad, Isfahan, Iran were 

considered. Data were collected using the Enrich Marital Satisfaction Questionnaire and 

analyzed using the chi-squaare and t test. 

Results: The results showed that, there was no significant difference in marital satisfaction 

based on the personality issues, communication, conflict resolution, financial management, 

leisure activities, sexual relationship, children and marriage, family and friends, religious 

orientation and total marriage satisfaction. 

Conclusion: Based on the results, older-woman younger-man marriage is not a significant 

factor on the marital satisfaction. So, there is no prohibition of marriage for the couples 

which have the same characteristics (woman is 2.5 yrs older than man). However, due to the 

culture of the Iranian community, the couples must act knowingly to perform such 

marriages. 
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 مقدمه
ترین رکن هرر اامهرو ی ی رز اب عی هرزخانواده مهم

کرو ن ابهرام مرادما فراع ز ی  هرایز اتر گرریه ترین
نمایر  هرا را ررعررم مزهام مهنوم انسانهمچن ن ن اب

. تش  ل خانواده ی ارتیاعات بناشویز را ابدیاج آغراب (1)
مز شود کو مز توان  رافث آرامش ی تالم  ریانرز بن 

کسرر   رررو ترروان  ابدیاج مزیرراب فوا. (2)ی مرررد راشرر  
اتتقاللا انس ی آرامشا ح ظ ف   ی مصون   اب گنراها 
آرامش ی تهادل افصابا تول   ی ت ث ر نسرلا ترالم  ی 

. گرچو پ مران بناشرویز (3)اره کرد اشامن   ااتمافز 
امرم رس ار مهم ی پر فای ه ات ا اما تابگارم ی رضای  
من م بناشویز ن ز اب اهم ر  رسر ار ررا یز ررخروردار 
اتتو رر  رس ارم اب ارهاد بن گز فرردم ی ااتمرافز بیج

. عیق مطالهات انجام ش ها مسائل (4)گذارد ها تاث ر مز
موگراف ک مانن  تحصر الت امه   شناختز یا فوامل د

بیا نا ترن ابدیاج ی ت رایت ترنز بیار ن اب فوامرل 
مهمز هستن  کو رارطرو تناراتناز ررا رضرای  منر م 

 .(6 ا5)گذارن  بناشویز داشتو ی رر ریم آن تاث ر مز
در مورد اختالم تنز بیا نا فواملز همچون ترن 
ها ی فرهنگ حاکم رر هر اامهرو در رارطرو ررا اخرتالم 

ن ی مرد در هنارام ابدیاجا یضره   تحصر لز ی تنز ب
فرهنگ افراد اامهوا قوان ن ی مقررات حاکم رر اامهو ی 
م انا ن ترن ابدیاج در اامهروا مرز توانر  ررر م رزان 

. (7)اختالم تن بن ی مرد در هناام ابدیاجا موثر راش  
مهراارانز درخصروت تحرول یضرا بناشرویز ی  مطالهو

تغ  ر الاوم تنز ابدیاج در ایرانا نشان داد تغ  ر قاررل 
مالحظو ام در الاروم ترنز ابدیاج دیر ه مرز شرود ی 
همراه را افزایش تن ابدیاج مردان ی بنان اب فاصلو تنز 

. همچن ن مطالهو کاظمز (8)آنان ن ز کاتتو ش ه ات  
الاوم ابدیاج در ایران اب یک ی ن ابم نشان مز ده  کو 

تررو تحرر  ترراث ر فوامررل درینررز ماننرر  م رن زاترر ونا 
عررم دیارر شهرنش نز ی تطح ررا م تحصر الت ی اب 

 تح  تاث ر فوامل ر رینز مانن  آرمران گرایرز توترهو ام
قرار گرفتو ی ت ریجا تمایلز رو مشاره  را الاروم ابدیاج 

 .  (9)ده  م رن در اواما صنهتز نشان مز
هام اخ ر شاه  تغ  ر الاوم ترنز ابدیاج در در تال

ایران هست ما رو عورم کو رر اترا  آمارهرام رترمز 
ثی  احوال کشورا در چنر  ترال اخ رر شراه  افرزایش 
ته اد ابدیاج هایز روده ایم کو ترن بیارو اب ترن بیج 
ر شتر روده ات  کو این فاصلو ترنزا اب یرک ترال ترا 

این پرتش . (10)ات   ر ش اب ر س  تال گزارش ش ه
آیا رزرگتر رودن بنران اب شوهرانشران موار  ررریب " کو

در ترال هرام اخ رر رسر ار  "یا خ ر مش التز مز شود
مطرح شر ه اتر  ی ریان شناترانا اامهرو شناتران ی 

نظر کشرور دارام دیر گاهکارشناتان رراستو ی صاح 
هام مت ایتز در این مورد هستن . هر م اب انجرام ایرن 

رررتز م زان رضای  من م در بیا ن ررا ترن پژیهش 
 مه و  ات .

 
 روش کار

مورد رررترز در ایرن مطالهرو  نمونو: هام پژیهشداده
ن رررم اب بیارر ن  52تحل لررز شررامل دیگررریه -توصرر  ز

شهرتتان نجف آراد اترتان اصر هان اتر  کرو اب مراکرز 
انتخاب ش ن .  1391ره اشتز درمانز شهرتتان در تال 

در هر مرکزا بیا ن را تن مه و  )گرریه مه رو ( ررو 
اب  عور تصادفز ابپرین ه هام خانوار انتخاب ش ه ی تپس

ر ن بیا ن را تن فادم )گریه فرادم( در همران مرکرزا 
بیا نز کو ررا گرریه مه رو  اب نظرر متغ رهرام ترنا 
م زان اختالم تنزا تحص التا شغلا محل تول ا نسری  
فام لز ی یضه   آشر ار ررودن اخرتالم ترنز همسران 
رودن ا انتخاب ش ن . حجم نمونو را اترتناد ررو مطالهرات 

رم تصادفز ررا ضرری  اعم نران پ ش ن ی ریش نمونو گ 
ن رر در هرر گرریه  52رراررر ررا  %80ی توان آبمرون  95%

 . (11)ررآیرد گردی  
اه  اما آیرم داده ها را بنران در بیار ن انتخرارز 
تما  تل نز ررقرار ش  ی پژیهشار توض حات ریشرنز در 
ارتیاط را عرح ی ه م مطالهو ارائرو داد ی پرس اب کسر  

حضور در مرکز ره اشرتز اهر  پرر رضای  اب آنها ررام 
ها در نمودن پرتشنامو هاا دفوت رو فمل آم . پرتشنامو

هرا قررار گرفر  ی ررا ررقررارم بمان منات  در اخت ار آن
ارتیاط موثر چهره رو چهره را بنران مرورد مطالهرو ی دادن 
اعم نان کامل رو آنها در مورد محرمانرو ررودن اعالفراتا 
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  ها ت م ل گردی .پرتشنامو
ییژگرز هرام دموگراف رک  :ارزار امرا آیرم اعالفرات

مشارک  کنن گان در تحق رق )ترنا تحصر التا م رزان 
درآم ا شغلا عول م ت ابدیاج( را اتت اده اب فرم محقرق 
ترراختو امررا آیرم گردیرر . در پررژیهش حاضرررا ررررام 
-رررتز م زان رضای  من م بناشویز اب پرتشنامو انریچ

دیرر . فرررم اصررلز ایررن ترروالز اتررت اده گر 47نسررخو 
خرررده مق ررا  مررز  12ترروال ی  115پرتشررنامو دارام 

 47فرم کوتراه  1993راش ا کو السون ی هم اران در تال 
خرررده مق ررا  شررامل موضرروفات  9ترروالز آن را رررا 

شخص تزا ارتیاط بناشویزا حل تهارضا مر یری  مرالزا 
فهال   هام مررروط ررو ایقرات فراغر ا ریارری انسرزا 

ن انا اقوام ی دیتتان ی اه  گ رم مرذهیز ابدیاج ی فرب
. تروا ت ایرن پرتشرنامو ررو صرورت [12)ته و کردنر  

چن گزینررو ام در مق ررا  ل  رررت پررنا رخشررز رررا 
: 2:کررامال مخررال ما کرر 1اترر  )کرر  5تررا  1گررذارم نمره

: کرامال 5: مروافقما کر 4: نظرم نر ارما کر 3مخال ما ک 
ارم مه رو  موافقم( کو ته ادم اب توا ت ن ز نمره گرذ

دارن . افتیار فرم کوتاه این پرتشنامو را اترت اده اب ریش 
محاتریو گردیر  ی ریایرز  92/0آل ام کرینیرا  رراررر ررا 

ررو دتر  آمر . ایرن  95/0ترا  85/0ت    ز آن ررارر را 
مق ا  در ایران در پژیهش هام مته دم ررو کرار رفترو 

آبمرون ات  کو افتیار آن را اتت اده اب آل رام کرینیرا  ی 
 .[12-14)گزارش ش ه ات   94/0تا  41/0مج د ر ن 

پررژیهش حاضررر ررررام توصرر ف  در: تحل ررل آمررارم
هام توصر  ز م رانا ن )انحررام متغ رهام کمز اب آماره

هررام تهرر اد مه ررار( ی ررررام متغ رهررام ک  ررز اب آمرراره
)درص ( اتت اده ش ه ات . ررام رررتز یاود رارطو ر ن 

ویز ررا فوامرل مرورد رررترز اب من م بناشم زان رضای 
اتت اده ش ه ات . تحل رل  tدی ی -هام آمارم کامآبمون

انجام ش  ی  SPSS-16هام آمارم را اتت اده اب نرم افزار 
 در نظر گرفتو ش . 05/0تطح مهنز دارم ررارر را 

 
 هایافته

ن ررم اب  52تحل لز دی گریه  -در این مطالهو توص  ز
بیا ن )ابدیاج را تن فرادم ی ابدیاج ررا ترن مه رو ( 
مررورد رررتررز قرررار گرفرر  ی م ررانا ن )انحرررام مه ررار( 

 -5/2اختالم تنز بیار ن در گرریه مه رو  رراررر ررا 
( ترال 09/2) 5/2( تال ی در گریه فادم رراررر ررا 09/2)

کثرر افرراد دارام تحصر الت تر  ل رود. در هر دی گریه ا
( ی %2/69رودنرر . اکثررر بنرران در هررر دی گررریه مه ررو  )

(ا خانو دار رودن  ی در ر ن مردان ن ز در هر %9/76فادم )
( اکثررا کارمنر  %6/59( ی فادم )%58دی گریه مه و  )

رودن . محل تول  اکثر افراد مرورد مطالهرو ن رز در هرر دی 
دی -چن ن نتایا آبمون کرامگریها شهر نجف آراد رود. هم

ررام مقایسو دی گریه بیار ن فرادم ی مه رو  اب نظرر 
متغ رهام مرذکور ن رز نشران داد کرو دی گرریه فرادم ی 
مه ررو  اب نظررر هرر چ یررک اب متغ رهررا ت ررایت آمررارم 
مهنادارم ن اشتن  ی در یاقا ت ایتز ر ن دی گریه مشاه ه 

 (.1نش  )ا یل
(ا اکثر بیا ن در 2همچن ن را تواو رو نتایا ا یل )

( نسری  %4/80( ی مهمرولز )%86هردی گریه مهمو  )
فام لز را ی ر یار ن ارنر  ی همچنر ن در هرر دی گرریه 

( یضره   ت رایت %98( ی فادم )%96بیا ن مه و  )
نترایا تنز ن ز آشر ار رروده ی مخ رز نیرود. همچنر ن 

دی ررام مقایسرو دی گرریه بیار ن فرادم ی -آبمون کام
متغ رهام مرذکور ن رز نشران داد کرو دی مه و  اب نظر 

گریه فادم ی مه و  اب نظر متغ رهام نسری  فرام لز ی 
یضه   آش ار رودن ت ایت تنزا ت ایت آمارم مهنادارم 
ن اشتن  ی در یاقا ت رایتز رر ن دی گرریه مشراه ه نشر  

 (.2 )ا یل
من م بناشرویز در دی گرریه در ادامو رو رررتز رضای 
بیررر  9و شرر ه اترر  ی تهرر اد فررادم ی مه ررو  پرداخترر

مق ا  اب پرتشنامو انریچ در دی گریه مورد رررترز قررار 
گرفتو ات . در این راتتا م انا ن )انحرام مه ار( م رزان 

من م در هر دی گریه گزارش ش ه ی تپس مقر ار رضای 
در دی گریه مرورد مقایسرو  tها توتی آبمون این م انا ن

 (. 3 قرار گرفتو ات  )ا یل
( نشان مرز دهر  کرو اخرتالم آمرارم 3ا ا یل )نتای

من م بناشویز دردی گرریه مهنادارم ر ن م انا ن رضای 
مورد مطالهو )بیا ن را تن مه و  ی بیا ن فرادم( اب 

(ا ارتیراط بناشرویز p=528/0نظر موضوفات شخصر تز )
(448/0=p( ا حررل تهررارض)351/0=p ا مرر یری  مررالز)
(639/0=pا فهال رر  هررام ایقررات فرا)(  279/0غرر=p ا)

(ا p=999/0(ا ابدیاج ی فربن ان )p=746/0ریاری انسز )
(ا اهرر  گ رررم مررذهیز p=149/0اقرروام ی دیتررتان )

(817/0=p(  ی م ررزان کلررز رضررای )981/0=p ا ررررام)
تالا یاود ن ارد. ررو فیرارت  5/2م انا ن اختالم تنز 
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دیار اختالم تنز مه رو  تراث رم در م رزان رضرای  
 (.3 ین بیا ن ن اشتو ات  )ا یلمن م بناشویز ا

 
 گیریو نتیجه بحث

در این پژیهش م زان رضرای  منر م بناشرویز در دی 
گریه بیا ن )بیا ن را ت ایت تنز فادم ی ت ایت ترنز 
مه و ( رررتز گردی . رر اتا  یافترو هراا دی گرریه اب 
نظر متغ رهام تحص الت بن ی شوهرا شغل بن ی شروهرا 

محل تول  بن ی شوهرا نسی  فام لز بیار ن ی یضره   
م تنز بیار ن اخرتالم مهنرز آش ار رودن م زان اختال

دار یاود ن اشر  ی دی گرریه همسران رودنر . همچنر ن 
یافتو هام این تحق ق حراکز اب آن اتر  کرو در م رزان 
رضای  منر م بناشرویز دی گرریه مرورد مطالهرو اب نظرر 
موضرروفات شخصرر تزا ارتیرراط بناشررویزا حررل تهررارضا 
م یری  مالزا فهال   هام ایقات فراغ ا ریارری انسرزا 

یاج ی فربن انا اقوام ی دیتتانا اه  گ رم مرذهیز ی ابد

 توزیع فراوانی تحصیالت، شیل و محل توود زوجین و مقایسه دوگروه زوجین عادی و معکوس بر اساس این متییرها  -1جدول 

 شوهر زن رسته متییر

 معکوس
 )درصد( تعداد

 عادی
 )درصد( تعداد

 معکوس *مقدار احتمال
 )درصد( تعداد

 عادی
 )درصد( تعداد

p  مقدار* 

 440/0 (5/38) 20 (8/28) 15 122/0 (4/15) 8 (3/17) 9 بی سواد و ابتدایی سطح تحصیالت
  (4/40) 21 (4/40) 21  (8/30) 16 (1/48) 25 سیکل 
  (2/21) 11 (8/30) 16  (8/53) 28 (6/34) 18 دیپلم و باالتر 
 868/0 - - 616/0 (9/76) 40 (2/69) 36 خانه دار شیل
  (6/59) 31 (0/58) 29  (5/13) 7 (4/15) 8 کارمند 
  (4/40) 21 (0/42) 21  (6/9) 5 (4/15) 8 سایرمشاغل 

 104/0 (8/80) 42 (7/66) 34 719/0 (3/61) 35 (6/70) 36 نجف آباد محل توود
  (2/19) 10 (3/33) 17  (7/32) 17 (4/29) 15 سایرشهرها 

 گروه زوجین عادی و معکوسدو برای مقایسه دو -*بر اساس آزمون کای

 توزیع فراوانی نسبت فامیلی و وضعیت آشکار بودن تفاوت سنی  و مقایسه دوگروه زوجین عادی و معکوس بر اساس این متییرها -2جدول 

 معکوس رسته متییر
 تعداد)درصد(

 عادی
 تعداد)درصد(

p  مقدار 

 451/0 (6/19) 10 (0/14) 7 دارند نسبت فامیلی
  (4/80) 41 (0/86) 43 ندارند 

 617/0 (0/2) 1 (0/4) 2 مخفی وضعیت آشکار بودن تفاوت سنی
  (0/98) 50 (0/96) 48 آشکار 

 دو برای مقایسه دو گروه زوجین عادی و معکوس-بر اساس آزمون کای*
 

 هاو معکوس بر اساس میانگین زیرمقیاس مندی  انری   و مقایسه دوگروه زوجین عادیمقیاس پرسشنامه رضایتزیر 9های توصیفی آماره -3جدول 

 معکوس زیر مقیاس
 میانگین )انحراف معیار(

 عادی
 میانگین )انحراف معیار(

p  مقدار * 

 528/0 (11/5) 2/16 (12/4) 8/16 موضوعات شخصیتی
 448/0 (15/5) 8/15 (60/4) 5/16 ارتباط زناشویی
 351/0 (03/5) 9/16 (14/4) 8/17 حل تعارض
 639/0 (39/4) 5/17 (36/4) 1/17 ماویمدیریت 

 279/0 (95/3) 5/18 (97/3) 6/17 فعاویت های اوقات فراغت
 746/0 (02/4) 7/18 (18/3) 5/18 رواب  جنسی
 999/0 (99/3) 7/16 (76/3) 7/16 ازدوار و فرزندان
 149/0 (74/3) 8/17 (26/3) 8/16 اقوام و دوستان

 817/0 (89/4) 7/18 (45/3) 9/18 جهت گیری میهبی
 981/0 (95/30) 9/156 (08/26) 7/156 مندیمیزان کلی رضایت

 برای مقایسه دو گروه زوجین عادی و معکوس t*بر اساس آزمون 
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من م بناشررویز اخررتالم مهنررادار م ررزان کلررز رضررای 
مشاه ه ناردی . رو فیارت دیار اخرتالم ترنز مه رو  
تاث رم در م زان رضرای  منر م بناشرویز ایرن بیار ن 
ن اشتو ات . گرچرو م رانا ن اخرتالم ترنز در هرر دی 

ترال ررود ی  5/2ررر ررا گریه مطالهو در ایرن پرژیهش ررا
تمامز نتایا رو دت  آم ه ن ز ررام بیا نز را این مق ار 

 م انا ن اختالم تنز صادق مز راش .
در مطالهو شاهوارم نتایا نشان داده اتر  کرو ت رایت 
تنز را همسرر ی رز اب فوامرل مهرم مررتیی ررا رضرای  
انسز در بنان اتر . شراهوارم در مطالهرو خرودا فر م 

ز بیار ن را ی رز اب فوامرل مروثر در یاود اختالم ترن
. همچن ن ش رکن (11)ایجاد رضای  انسز ر ان داش  

ی هم اران در مطالهو خود رو این  نت جرو دتر  یافتنر  
کو هر چو ت رایت ترنز بیار ن کمترر راشر  موفق ر  

 (.15)بیارر ن در رارطررو  بناشررویز ر شررتر خواهرر  رررود 
اخرتالم  مطالهو ص ادپور ن ز کو رو رررترز ارتیراط رر ن

تنز را همسر ی رضای  اب ابدیاج پرداخترو اتر ا نشران 
داد کو افزایش احسا  رضای  در بیج هایز ات  کو ررا 
همسران خود اخرتالم ترنز کمتررم دارنر . همچنر ن 
ر شترین احسا  رضای  اب توم افرادم افرالم شر  کرو 

ترال اخرتالم ترنز داشرتن   5را همسر خرود کمترر اب 
 (11ا 16ا 15)ر ترو ایرن مطالهرات الیتو در این ه (.16)

ت ایت تنز مه و  در نظر گرفتو نش ه اتر  ی ت رایت 
تنز در بیا ن رو گونو ایز روده اتر  کرو ترن شروهر 

 ر شتر اب تن بن روده ات . 
نتایا مطالهو فطارم ی هم اران کرو ررر ریم کارکنران 
اداره هام دیلتز شرهر اهرواب انجرام گرفر  حراکز اب آن 

نز را رضای  بناشویز رارطو ایز نر ارد ات  کو ت ایت ت
کو همسو را نتایا مطالهو فهلرز مرز راشر  ررا ایرن  (17)

ت ایت کو در مطالهو حاضرر ت رایت ترنز مه رو  ن رز 
 م نظر قرار گرفتو ش ه ات .

مطالهات غالمهلز افریب نشان مز ده  ابدیاج هایز کرو 
در آن بن دی تررال اب مرررد رزرگتررر اترر ا ابدیاج هررام 

شرون  ترم هستن  ی کمتر رو عالق کش  ه مز مستح م
همچن ن محسن دهقرانز ررا اشراره ررو این رو  (19ا 18)

ابدیاج مه ررو  ر شررتر در م رران کسررانز اترر  کررو 
تحص الت ررا یز دارنر ا در یاقرا حراکز اب یرک تغ  رر 
تاختار در اامهو ایران مز راش  ی ر ان داش  این تغ  رر 

این اختالم مه و   تاختار ضریرتا آت   ن س  اما اگر

تال راشر  ررا مشر التز همرراه  10تا  5تن بیاد ی ر ن 
کو الیتو را نترایا  خواه  رود ی در یاقا آت   رتان ات 

 (.20) مطالهو حاضر همسو ن س 
هرام مطالهرو حاضرر مرز تروان نت جرو رر اتا  یافتو

گرف  کو فامل تن مه و ا تنها ی ز اب فرواملز اتر  
رضای  من م بناشویز موثر راشر  ی کو مز توان  رر ریم 

رو فنروان یرک فامرل اصرلز ی مهنرادار شناترایز نشر . 
هررام اصررلز رنرراررین در مررورد بیا نررز کررو در بم نررو

)فرهناررزا شخصرر تزا اقتصررادما مررذهیز ی ...( رررا هررم 
خرروانز داشررتو ی دارام ت رراهم هسررتن  داشررتن تررن هم

شر . مه و  نمز توان  فلر  رابدارنر ه آنهرا اب ابدیاج را
الیتو م زان این اختالم تنز ن ز چو در بیا ن فرادم ی 
چو بیا ن ررا ترن مه رو  رسر ار مهرم اتر  کرو در 
مطالهو حاضر م انا ن اختالم تنز درهر دی گرریه رراررر 

تال رود. الیتو رو اه  رار فرهناز کرو ایرن نرو   5/2را 
ابدیاج هررا رررو همررراه دارد ی رررو فلرر  این ررو در فرررم ی 

در یک ابدیاج عی هزا توقا این ات  کرو فرهنگ اامهو 
تن شوهر اب بن ر شتر راش ا رناررین بیا ن رای  آگاهانو 

هایز اق ام نماینر . چرو رسرا در اه  انجام چن ن ابدیاج
عول بن گز خویش رو فل  مش الت دیار دچار کراهش 
رضایتمن م بناشویز گردنر  یلرز ناخواترتو ی ررو فلر  

و  خررویش را فامررل فشرار خررانواده ی فرررما ترن مه رر
اختالم خود تصور نماین  کو در رس ارم اب موارد را انجام 
مشایره  فلمز ی صح ح مز توان ریشو اختالفرات را پ ر ا 
کرده ی در حل آن رو بیا ن کمک نمود. در نهایر ا مرز
توان این گونو ابدیاج ها ) ابدیاج را تن مه و ( را نوفز 

ز رحررران ی تغ  ررر در ترریک ابدیاج دانسرر  ی نررو نرروف
انتظارمز رید درصورت داشرتن ت راهم در فوامرل دیاررا 
بن گز این دتتو اب بیا ن را رضای  من م را یز همراه 

 راش . 
 

 تقدیر و تشکر
این مقالو حاصل رخشز اب پایران نامرو تحر  حمایر  

 دانشااه ترر   م ر  ات .
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