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 چکیذُ
 ةّده ادیىـأنَ اغح ؼیاظ یةَ ظنّص در دَُ ُا ؼانیا یو ةِغاقح یاز ىكکالت ازحياغ یکی

 اؿث.

را زّاٌان  یياریة ًیةَ ا انیاز ىتحال یداقحَ و اىؼوزه ةعف ةؽرگ یگـحؼش زِاٌ ادیاغح

رواةط  ژهیظاٌّاده ةَ و طیو صاکو ةؼ ىض یزار اٌاتیدٍُغ کَ در ةؼوز آن زؼ یى میجكک

 یادؼ ةعكةؼرؿی  .درایً پژوُف ةَدارد ییزن و قِؼ و فؼزٌغاٌكان ٌلف ةـؽا انیى یغاظف

افؼاد ىتحال ةَ اغحیاد جضث  در رضایث زٌاقّییی ةَ قیّه قٍاظحی رفحاری درىان ذًُ اگِ

پؾ از جلـیو افؼاد ةَ گؼوه آزىایف و  درىان ةا ىحادون پؼداظحَ ىی قّددرایً پژوُف

(، ةؼ گؼوه آزىایف اغيال قغ و گؼوه ذًُ اگِی کٍحؼل، ىحغیؼ ىـحلم )گؼوه درىاٌی ةَ روش

 2ىاه )ُكث زهـَ 2ؼدٌغ . گؼوه درىاٌی ةَ ىغت کٍحؼل ُیچ گٌَّ آىّزقی دریافث ٌک

ىّرد جسؽیَ وجضهیم كؼار گؼفث ٌحایر SPSS17ٌحایر ةا ٌؼم افؽارؿاغحَ( ةَ ظّل اٌساىیغ. 

ىؼدان ىتحال ةَ اغحیاد  در رضایث زٌاقّیی ىحلاةم رفحار میجضهٌكان داد کَ ىغاظهَ درىاٌی 

  جضث درىان ٌگِغارٌغه ةاىحادون ىّدؼاؿث.

 .ذًُ اگِی،رضایث زٌاقّیی،ىؼدان ىتحال ةَ اغحیاد: کلوبت کلیذی
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  3 هلیحِ صفبر  ، 2 سوبًِ اکبری هقذم،  1کبظن ًظبم دٍست 
 .ىی، واصغ ٌیكاةّر، ٌیكاةّر، ایؼانالکارقٍاس ارقغ رواٌكٍاؿی غيّىی، داٌكگاه آزاد اؿ 1
2 

 .ىی، واصغ ٌیكاةّر، ٌیكاةّر، ایؼانالکارقٍاس ارقغ رواٌكٍاؿی غيّىی، داٌكگاه آزاد اؿ 
3
 .ىی، واصغ ٌیكاةّر، ٌیكاةّر، ایؼانالکارقٍاس ارقغ رواٌكٍاؿی غيّىی، داٌكگاه آزاد اؿ 
 

 : ًبم ًَیسٌذُ هسئَل
 هلیحِ صفبر

 

 درهبى رّي اگْی بِ ضیَُ ضٌبختی رفتبری یاثر بخطبررسی 

هرداى هبتال بِ اعتیبد تحت درهبى  رضبیت زًبضَییدر 

  ًگْذارًذُ بب هتبدٍى
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 هقذهِ
و  ییایزغؼاف ثیةَ نضاظ ىّكػ ؼانیةّده اؿث. ا ادیىـأنَ اغح ؼیاظ یةَ ظنّص در دَُ ُا ؼانیا یو ةِغاقح یاز ىكکالت ازحياغ یکی

 یگػرگاه امه گؼید یرا دارد و از ؿّ ًیؼوئو ُ اكیکٍٍغه جؼ غیجّن ًیظّد ةؽرگ جؼ یگیؿّ در ُيـا کیکَ درىٍعلَ داراؿث، از  یاكحناد

 (.1388ىنؼف ىّاد اؿث)کؼىی  یةؼا یةازار ىٍاؿت ؽیىّاد ىعغر ةَ اروپا و ٌ یاغتّر ىػيّنَ ُ

از  یكؼار داده ةاقغ. ةا وزّد ظعؼات و غّارض ٌاق غیرا ىّردجِغ یزّاىع ةكؼ اد،یکَ ُياٌٍغ اغح افثیجّان  یرا ى یا غهیکيحؼ پغ

 یُّنٍاك آن اکٍّن ٌحّاٌـحَ ةَ غٍّان ُكغار یمضٍَ ُا یقّد و ىكاُغه  یدام ىؼگتار افؽوده ى ًیا انیه ةؼ قيار كؼةاٌُؼ روز ادیاغح

قّد کَ ٌَ  یكهيغاد ى یياریةػٍّان ة ادیاؿث، اغح ی(.گفح1377ٍقّد)فؼزاد،  یككؼ زّان زاىػَ جهل ژهیافؼاد ةَ و ؼیؿا ابازحٍ یةؼا یزغ

 یازحياغ غهیپغ ًیىحػغد ا یُا بیدر ىػؼض ظعؼ آؿ ؽیو ةـحگان فؼد ىػحاد ٌ انیدارد، ةهکَ اظؼاف ییؿّ ؼاتیفؼد جاد یزٌغگ یجٍِا ةؼو

دٍُغ کَ در ةؼوز آن  یى میرا زّاٌان جكک یياریة ًیةَ ا انیاز ىتحال یداقحَ و اىؼوزه ةعف ةؽرگ یگـحؼش زِاٌ ادیاغح ؼٌغ،یكؼار گ

 (.1380دارد)صهو ؿؼقث،  ییزن و قِؼ و فؼزٌغاٌكان ٌلف ةـؽا انیى یرواةط غاظف ژهیو ظاٌّاده ةَ طیو صاکو ةؼ ىض یزار اٌاتیزؼ

پژوُكگؼان و ىحعننان ةؼ ایً ةاورٌغ کَ کیفیث و وضػیث ازدواج جهّیضات ةـیاری درةاره ٌلف ُای وانغیٍی، ةِغاقث رواٌی و زـيی و 

رضایحيٍغاٌَ زىیٍَ ؿاز فضای ىٍاؿتی زِث جالكی و جتادل اصـاؿات و (. از دیگؼ ؿّ، ازدواج 1383رضایث قغهی ةَ ُيؼاه دارد)امالٌی، 

اصـاس رضایث از راةعَ زٌاقّیی یک فؼایٍغ اؿث، کَ در ظّل زٌغگی زوج ةَ وزّد ىی آیغ و الزىَ آن .زوزیً اؿث  ًغّاظف ىذتث ةی

ةَ ٌلم از  1982ىؼاوده ای اؿث )الزول  و، اٌعتاق ؿهیلَ ُا ،قٍاظث ویژکی ُای قعنیحی،ایساد كّاغغ رفحاری و قکم گیؼی انگُّای 

را ىفِّىی چٍغ ةػغی در ٌظؼ ىی گیؼد کَ از غٍامؼی ىاٌٍغ کیفیث راةعَ کیفیث  ئی(. اقٍایغر  ؿازگاری زٌاق1384ّاصيغی و ُيکاران 

حؼس ُا و فكارُای ظاٌّادگی جػاىالت، اوكات فؼاغث، ُيتـحگی، جّافق در راةعَ ىـائم ىؼةّط ةَ اىّر ىانی، جؼةیث کّدکان و جاریعچَ اؿ

 بیآؿ فیدر اغضاء افؽا ثیو فلغان اصـاس رضا ياریٌاؿانو و ة یظاٌّادگ یُا طیاؿث کَ ىض یِی(.  ةغ1388جػؼیف ىی کٍغ)غلّنی، 

 ادیدو )اغح ًیَ اک یؼاجیظاٌّاده اؿث و جاد ادیاغح غهیپغ میو جضه َیٌِاد در جسؽ ًیقّد. ىِو جؼ یةاغخ ى یياریة ًیآٌان را در ةؼاةؼ ا یؼیپػ

 یؼُایاٌسام قغه اؿث، ىحغ ییازدواج و رواةط زٌاقّ ی عَیکَ در ص یی.  ظتق پژوُف ُاـثیاٌکار ٌ اةمو ظاٌّاده( ىحلاةالً ةؼ ُو دارٌغ، ك

 ایو  ییزٌاقّ ثیرضا کٍٍغه قاٌؾ صفغ یٍیة فیجّاٌٍغ، پ یى ؼُایىحغ ًیدر ظّل زىان راةعَ دارٌغ، ا ییزٌاقّ ثیةا روٌغ رضا یىعحهف

را  ادیاغح یياریداقحً ة ًیىؼةّط ةَ ؿعش ؿالىث فؼد اؿث، ةٍاةؼا ؼُایىحغ ًیاز ا حَدؿ کیو ظالق ةاقغ.  ییزٌاقّ یرفحً ةَ ظؼف آقفحگ

 کؼد.  ادیاؿث،  ؼگػاریُو افؼاد ىػحاد و ُيـؼان آٌِا جاد ییزٌاقّ ثیکَ ةؼ ؿعش رضا ییاز فاکحّرُا یکیجّان ةػٍّان  یى

 

 رٍش تحقیق 
قاىم ىػحادان ىؼازػَ  یاىار یقغوزاىػَ  ییقٍاؿا یـحیجضث ٌظارت  ؿازىان ةِؽ ادیپژوُف اةحغا کهیٍیک ُای جؼك اغح ًیدر ا

 یى ویوکٍحؼل جلـ فیٌفؼه ازىا20ةَ دوگؼوه  یوؿپؾ ةَ مّرت جنادف ياراٌحعابیة40کٍٍغه ةَ ىؼکؽجضث درىان ٌگِغارٌغه ةاىحادون کَ   

واٌسام جـث داقحَ  قیکث درجضلؼةَ ق میظّدوُيـؼاٌكان جيا-جضث درىان ةاىحادون ةاقٍغ-ىؼدةاقٍغ-ةا قٍغ ُمغىحایيارةایة 40قٌّغ ُؼ 

ُيگً ةاقٍغگؼوه ىغاظهَ غالوه ةؼدرىان ىػيّل  کیودىّکؼاف ییزٌاقّ ثیةاقٍغ.ُؼدوگؼوه كتم ازقؼوع ىغاظهَ ازنضاظ رضا

 ٌکؼدٌغ. افثیىغاظهَ رادر ًیوگؼوه کٍحؼل ارگؼفحَ كؼا ذًُ اگِیکؼدیةارو یاٌفؼاد یزهـَ روان درىا7ٌاؿحاٌغاردىؼاکؽجضث ٌظؼ

 

 ابسار پژٍّص  

 قیاةؽار جضل کیپؼؿكٍاىَ ةَ غٍّان  ًی(  ضيائو  اٌحعاب قغه اؿث. اENRICHپؼؿكٍاىَ) یزٌاقّئ ثیرضا ؽانیى یةؼرؿ یةؼا 

 یزٌاقّئ ثیرضا یةؼرؿ یپؼؿكٍاىَ ةؼا ًیؿث. اونـّن  از اىّرد اؿحفاده كؼار گؼفحَ ا یزٌاقّئ ثیرضا یةؼا یىحػغد لاتیىػحتؼ در جضل

 ًیدر ا ًیدُغ و ُيچٍ یرخ ى یآدى اتیص یکَ در ظّل دوره  یؼاجییقّد ةَ  جغ یىؼةّط ى اسیىل ًیکَ ا اؿثاؿحفاده ٌيّده و ىػحلغ 

ىِو  یُا ٍَیاز زى یکیَ در ارجتاط ةا پؼؿكٍاى ًیا یاز ىّضّع ُا کیصـاس اؿث . ُؼ  غیآ یکَ در ظاٌّاده ةّزّد ى یؼاجییظنّص ةَ جغ

و  یؼوىٍغیٌ یُا ٍَیجّاٌغ زى یى ایکٍغ  فیجّاٌغ ىكکالت ةانلّه زوج ُا را جّم یى یزٌاقّئ ةعَرا کیُا در درون  ٍَیزى ًیا یاةیاؿث. ارز

و  یىكاوره زٌاقّئ یَ در زـحسّک ییزوج ُا یةؼا لیاةؽار جكع کیجّاٌغ ةَ غٍّان  یى ًیاةؽار ُيچٍ ًی. ا غیاٌِا  را ىكعل ٌيا ثیجلّ

)کاىالً  یٍِایگؽ 5پاؿط ةَ ؿّاالت ةنّرت  ENRICH یقّئ ثی. در پؼؿكٍاىَ رضاقّدُـحٍغ اؿحفاده  كانیراةعَ زٌاقّئ ثیةَ دٌتال جلّ

  گؽارش کؼده اٌغ. 92/0آنفا  بیپؼؿكٍاىَ را ةا روش ضؼ ًیاغحتار ا گؼانیىّافق، ٌَ ىّافق و ٌَ ىعانف، ىعانف و کاىالً ىعانف( اونـّن و د
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  تجسیِ ٍتحلیل دادُ ّب
 ىلایـَ دو گؼوه آزىّن و قاُغ در ىؼصهَ پیف آزىّن

از گؼوه قاُغ ٌیؽ اؿحفاده قغه  رضایث زٌاقّییر  درىان ذًُ اگِی ةَ قیّه قٍاظحی رفحاری یادؼ ةعكةؼرؿی ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ةؼای 

)یػٍی  ىّرد ةؼرؿی كؼار دادجضهیم رفحار ىحلاةم گؼوه آزىّن و قاُغ كتم از ىغاظهَ را در دو  ایً ىحغیؼةؼاةؼی الزم اؿث کَ اؿث نػا 

از آزىّن ةا جّزَ ةَ ىـحلم ةّدن ىلادیؼ دو ٌيٌَّ ىّرد ةؼرؿی، . ةؼای ایً ىٍظّر ُای ىّرد ةؼرؿی از ٌظؼ قؼایط اونیَ ُيگً ةاقٍغ( ٌيٌَّ

 گؽارش گؼدیغه اؿث. 1 قّد کَ ٌحایر آن در زغول ةؼای ةؼرؿی ةؼاةؼی جّزیع دو ىحغیؼ اؿحفاده ىی ویحٍی -ىان Uٌاپاراىحؼی 

 هرحلِ پیص آزهَى رضبیت زًبضَییبرای هقبیسِ هیبًگیي  ٍیتٌی -هبى U( ًتبیج آزهَى 1جذٍل )

 U P-value هرىلغار آىا ىیاٌگیً رجتَ اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً گؼوه

 13/21 47/6 55/20 آزىّن
5/187 734/0 

 88/19 91/5 65/19 قاُغ

 

قّد اظحالف ىیاٌگیً رضایث زٌاقّیی در گؼوه آزىّن و قاُغ ةـیار ٌاچیؽ اؿث کَ در  ُياٌگٌَّ کَ در زغول فّق ىكاُغه ىی

آن را از نضاظ آىاری آٌلغر ٌتّده کَ ةحّان  ىیؽان اظحالفجّان گفث کَ ایً  ویحٍی ىی -جّزَ ةَ ٌحایر آزىّن یّ ىانظنّص ایً اظحالف ةا 

ىیاٌگیً ىحغیؼ را % 95ةا اظيیٍان جّان  اؿث و ةؼ اؿاس آن ىی 05/0داری  آزىّن ةؽرگحؼ از ؿعش ىػٍی p-valueدار داٌـث زیؼا ىلغار  ىػٍی

 یکـان داٌـث.  جضهیم رفحار ىحلاةمدر ُؼ دو گؼوه ىّرد ةؼرؿی كتم از ىغاظهَ 

آزىّن، ىغاظهَ ىّرد ٌظؼ را اٌسام داد جا جأدیؼ آن را در  ط اونیَ دو گؼوه در ىؼصهَ پیفجّان ةا جّزَ ةَ یکـان ةّدن قؼای صال ىی

ویهکاکـّن ةَ ىلایـَ رجتَ غالىث ّن ىّرد ؿٍسف و ىلایـَ كؼار دُیو. ةؼای ایً ىٍظّر ةا اؿحفاده از آزىّن ٌاپاراىحؼی ىؼصهَ پؾ آزى

گؽارش  3و  2ؼوه آزىّن و قاُغ پؼداظحَ قغه اؿث کَ ٌحایر آن در زغول آزىّن و پؾ آزىّن در دو گ در ىؼصهَ پیف رضایث زٌاقّیی

 قغه اؿث.

 

 آزىّن و پؾ آزىّن ةَ جفکیک گؼوه آزىّن و قاُغ  در ىؼصهَ پیف رضایث زٌاقّییىلایـَ 

 ةؼرؿی در گؼوه قاُغ:

پؼداظحَ قغه اؿث کَ ٌحایر آن در  آزىّن و پؾ آزىّن در گؼوه قاُغ در ىؼصهَ پیف رضایث زٌاقّییدر اةحغا ةَ ةؼرؿی ىیاٌگیً 

 گؽارش قغه اؿث 2زغول 

 گرٍُ ضبّذ رضبیت زًبضَییٍیلکبکسي برای هقبیسِ هیبًگیي رتبِ عالهت ( ًتبیج آزهَى 2جذٍل )

 P-value هرىلغار آىا اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً قاُغگؼوه 

 81/5 65/18 آزىّن ىؼصهَ پیف
262/0- 793/0 

 93/8 30/19 ىؼصهَ پؾ آزىّن

 

ٌحیسَ  p-valueپیف آزىّن و پؾ آزىّن و ةا جّزَ ةَ ىلغار قاُغ در ىؼصهَ  در گؼوه رضایث زٌاقّییةا جّزَ ةَ جغییؼات ىیاٌگیً 

 رضایث% ىیاٌگیً 95ان ٍجّان چٍیً ٌحیسَ گؼفث کَ ةا اظيی ىیاؿث  05/0داری  ةؽرگحؼ از ؿعش ىػٍیرجتَ غالىث ویهکاکـّن کَ آزىّن 

 داری ٌغاقحَ اؿث. صهَ پیف آزىّن و پؾ آزىّن یکـان ةاكی ىاٌغه و از نضاظ آىاری جغییؼ ىػٍیگؼوه قاُغ در ىؼ

 ىغاظهَرا در كتم و ةػغ از  رضایث زٌاقّییدر  جضهیم رفحار ىحلاةمجؼیً ؿئّال جضلیق کَ جأدیؼ  در ایً ىؼصهَ ٌیؽ ةَ ةؼرؿی کهیغی

 گؽارش قغه اؿث. 3ن در زغول دُغ، پؼداظحَ قغه اؿث کَ ٌحایر آ ىّرد ةؼرؿی كؼار ىی

 گرٍُ آزهَى رضبیت زًبضَییٍیلکبکسي برای هقبیسِ هیبًگیي رتبِ عالهت ( ًتبیج آزهَى 3جذٍل )

 P-value هرىلغار آىا اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً گؼوه آزىّن

 47/6 54/19 آزىّن ىؼصهَ پیف
362/3- 00/0 

 27/13 95/37 ىؼصهَ پؾ آزىّن
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ةیٍی ٌيّد کَ جضهیم  جّان پیف ـتحاً زیاد رضایث زٌاقّیی در ىؼصهَ پؾ آزىّن ٌـتث ةَ ىؼصهَ پیف آزىّن ىیةا جّزَ ةَ افؽایف ٌ

ٌحیسَ آزىّن رجتَ غالىث ویهکاکـّن کَ  p-valueىلغار گؼدد کَ ایً ادغا ةا جّزَ ةَ  رفحار ىحلاةم ةاغخ افؽایف رضایث زٌاقّیی ىی

رضایث ىیاٌگیً ىحغیؼ  ؛ %95ان ٍکَ ةا اظيی ةیان ٌيّدجّان چٍیً  ىیجأییغ كؼار گؼفحَ و ىّرد اؿث  05/0داری  از ؿعش ىػٍی کّچکحؼ

از نضاظ آىاری  جغییؼیافحَ اؿث و ایً  افؽایفداری ٌـتث ةَ ىؼصهَ پیف آزىّن  ةَ ظّر ىػٍیآزىّن  پؾگؼوه قاُغ در ىؼصهَ  زٌاقّیی

 اؿث. دار ىػٍی
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 ًتیجِ گیری ٍ بحث
ةَ دؿث آىغه از ایً جضلیق در گؼوه آزىایف، ىیاٌگیً رضایث زٌاقّیی پؾ از ارائَ ةؼٌاىَ ىغاظهَ گؼوه درىاٌی در  ةا جّزَ ةَ ٌحایر

کَ ىلایـَ پیف آزىّن ةا پؾ آزىّن ىیاٌگیً رضایث زٌاقّیی (. در صانی=00/0pىلایـَ ةا پیف آزىّن افؽایف ىػٍاداری ٌكان داده قغه)

ةٍاةؼ ٌحایر جضلیق صاضؼ وجضلیلات ىكاةَ اٌسام قغه درىان ذًُ اگِی ةَ ( =793/0pدُغ )ا ٌكان ٌيیدر گؼوه کٍحؼل جغییؼ ىػٍاداری ر

ىی جّان ةؼای کاُف ىكکالت روان قٍاظحی افؼاد ىػحاد جضث درىان ٌگَ دارٌغه وُيچٍیً افؽایف رضایث زٌا  قیّه قٍاظحی رفحاری را

ةا امالح غيهکؼدُای قٍاظحی وافؽایف جفؼد وجضلق ظّیكحً  قٍاظحی رفحاریدرىان قّئی اٌان ةکار ةؼد .در ىسيّع ةَ ٌظؼ ىی رؿغ

ىٍاؿب  جؼك،کيک ةَ افؼاد ةؼای رؿیغن ةَ اؿحلالل وظّد پیؼوی ورُا قغن از انگّ ُای ٌا کار اىغ وىعؼب ىاٌٍغ ىنؼف ىّاد  وُيچٍیً

 اؿث.
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