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Abstract 

Background & Objective: Studies on the relationship between the spouses show that over the last few years, there has been a lot of changes in 

this area that has been able to affect the functions, duties, and lifestyle of family members from the past. These changes also have marital 
problems with challenges and conflicts. The collapse of couples' relationships is the most common manifestation of extreme conflict. Evidence 

suggests that about half of today's marriages lead to divorce. After divorce, 65% of women and 70% of men are likely to re–marry, and about 

50% of those who are married for the second time is divorced again. In this regard, communication problems are one of the most common issues 
between them. One of the key factors in assessing a person's quality of life in general and quality and continuity of marital relationship, in 

particular, is sexual satisfaction, which is associated with marital quality structures. Satisfaction in marital life depends on several factors; one 

of these factors is sexual relations that can be among the most critical factors. If the sexual relationship between couples cannot be maintained 
desirably, it can lead to feelings of deprivation, failure, and marital conflict. The purpose of this study was to evaluate the relationship between 

sexual satisfactions with marital conflicts in women referring to the Mazandaran forensic medicine center in Sari city due to Domestic violence 

during the last six months of 2016 –2017. 
Methods: In a descriptive cross–sectional study, sampling in this study was carried out using non–random sampling method (available). This 

type of sampling involves collecting information from members of the community that these members are easily available to provide information. 

Using this method, women referring to the legal center of Mazandaran province of Sari center (North of Iran) for the first time due to domestic 
violence were selected by the researcher at each visit from the legal medicine organization, and this was done until the required number obtained. 

A total of 132 women who were referred to the forensic medicine organization were examined. Data collection tools were sexual satisfaction 

and marital conflicts questionnaires and data analysis was performed using SPSS 20 using Pearson correlation coefficient. 
Results: There was a significant negative relationship between marital conflicts and sexual satisfaction (r=–0.322, p˂0.001).  

Conclusion: Based on the findings of the present study, which showed that sexual satisfaction has a significant negative relationship with marital 

conflicts, it is necessary to pay attention to having sexual satisfaction in marital relations in medical interventions and family education. 
Keywords: Sexual Satisfaction, Marital Conflicts, Domestic Violence. 
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  .۶۰(:1۰)؛ ۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۹ اردیبهشت برخط انتشار 

 تعارضات زناشویی زنان  رضایت جنسی با بررسی رابطٔه

 ۴سهیال انتظاری، ۳انسیه بابایی ،۲مسعود پورحسین، 1*نادر رازقی

 سندگانینو حاتیتوض

 ؛رانیا بابلسر، مازندران، دانشگاه ،یاجتماع علوم گروه مازندران، دانشگاه یشناسجامعه اریدانش .1
 ؛رانیا ،یراس مازندران، استان یقانونیپزشک سازمان روان، و اعصاب متخصص. ۲
 ؛رانیا تهران، ،یشناسروان نور،گروهامیپ دانشگاه اریاستاد. ۳
 شناسی بالینی.. کارشناس ارشد روان۴

 razeghi@umz.ac.ir سندٔه مسئول:*رایانامٔه نوی

 1۳۹۸اردیبهشت  ۲۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷آبان  1۲ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

رو بوده است. اهمیت توجه به مسئلٔه تعارضات ها و تعارضاتی روبهزناشویی با چالش دهد که در طی چند سال اخیر زندگیمطالعات بر روابط همسران نشان می زمینه و هدف:
 کنندهمراجعه زنان زناشویی تعارضات با جنسی رضایت رابطٔه این پژوهش با هدف بررسیپذیر است که عوامل مرتبط با آن را در نظر داشته باشیم. شدنی و فهمزناشویی زمانی درک

 انجام پذیرفت. ساری شهرستان مازندران استان قانونیپزشکی مرکز به
خانگی  خشونت علتقانونی در شهر ساری بهکننده به سازمان پزشکیزن مراجعه 1۳۲ تحلیلی از نوع همبستگی بود که در آن تعدادتوصیفی ایمطالعه حاضر پژوهش بررسی:روش

 (1۹۹۸جنسی )الرسون،  های رضایتپرسشنامه ها،داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب دردسترس گیریروش نمونهبه 1۳۹۶و شش ماه اول سال  1۳۹۵ آخر سال ماه شش طی در
 ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. روشو به ۲۰نسخٔه  SPSSکمک ها بهوتحلیل دادهتجزیه ( بود. همچنین1۳۷۹و تعارضات زناشویی )ثنایی، 

  .(r=-۰٫۳۲۲و  p˂۰٫۰۰1منفی معناداری وجود دارد ) رابطٔه زناشویی های پژوهش نشان داد که بین رضایت جنسی با تعارضاتیافته ها:یافته
 به داشتن رضایت جنسی در رابطٔه زناشویی توجه معناداری دارد،مشخص کرد رضایت جنسی با تعارضات زناشویی رابطٔه منفی  که حاضر پژوهش هاییافته براساسگیری: نتیجه

 .رسدمی نظربه خانواده، ضروری هایآموزش و درمانی هایدر مداخله
 .رضایت جنسی، تعارضات زناشویی، خشونت خانگی ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه 1
رسد در حال حاضر در عرصٔه خانواده پدیدٔه تعارضات نظر میبه

شود. زندگی زناشویی محسوب می های بسیار مهمزناشویی از آسیب
 دستاورد، دریافت در یا کند تساوی نبود احساس زوجین از یکی وقتی

 (. تعارضات1) شودمی تعارض بروز باعث نماید، تجربه را نبود تعادل

ای از پیامدهای جسمی و روانی و اجتماعی زناشویی با دامنٔه گسترده
مانند افزایش احتمال طالق و بروز افسردگی در هریک از زوجین بر 

کند. گذارده و کارکرد نهاد خانواده را تضعیف میکیفیت زندگی تأثیر 
های آن پرداخته شود. برای مقابله با این پدیده الزم است به بررسی ریشه

. است چندوجهی زناشویی تعارضات پدیدٔه شناسیسبب رسدمی نظربه
 مصرف فرزندان، دوستان، خویشاوندی، روابط جنسی، روابط پول،
 خیانت مذهبی، اختالفات فراغت، وقاتا گذراندن نحؤه مخدر، مواد

 معضالت عاطفی، مشکالت متقابل، عشق رسیدنپایانبه جنسی،
 در ازدواج ،(شنود و گفت) ارتباطی مشکالت جسمی، آزارهای مادی،
از عواملی هستند که  هاآن امثال و شغلی هایدرگیری کم، سنین

(. برخی از ۲)آورند  فراهم را زناشویی تعارضات موجبات توانندمی
اند ساز تعارضات زناشویی نشان دادهمطالعات با بررسی عوامل زمینه

جنسی زوجین  طالق، نبود رضایت های بسیار مهم و عمیقکه از ریشه
است. نبود رضایت جنسی زوجین توانسته است تعارضات را بین 

 (. ۳)ها را تهدید کند ها افزایش داده و تداوم زندگی زناشویی آنزوج
کمتر به آن پرداخته  پژوهشی ادبیات در که بوده موضوعی رابطٔه جنسی

های اخیر به این موضوع توجه شده تنها در سال ایران، در. شده است
متمرکز بوده است. در  زناشویی هایها بر دیگر مؤلفهو بیشتر بررسی

سبب شده است  ازدواج، در جنسی کژکاری زیاد های اخیر میزانسال
 مشکالت ها انجام شود. تجربٔهمطالعٔه بیشتری در روابط جنسی زوجکه 

نتایج برخی  (.۴)شود می افراد زندگی کیفیت بیشتر افت باعث جنسی
علل اصلی و حقیقی اختالفات  از یکی دهد کهمی از مطالعات نشان

 نیب رابطٔه که یپژوهش در .زناشویی، نبود رضایت جنسی زوجین است
 شد، یبررس ازدواج یداریناپا و ییزناشو تیفیک ی وجنس تیرضا

 از یتوال اثر زنان نیز برای و مردانی برا که داد نشان زوج ۲۸۳ نمونٔه
 تیرضا گرید عبارت بهیی مؤثر است. زناشو تیفیک بر یجنس تیرضا
 برعکس خود که دنبال داردیی را بهزناشو تیفیک شیافزا ی،جنس

 جهیدرنت ؛دگردیم یزمان دورٔه در ازدواج یثباتیب کاهش منجربه
 وساطت یزندگ تیفیک لٔهیوسبه ییزناشو یثباتیب بر یجنس تیرضا

 با را همکاران نیز مطالعٔه وسیعی و (. لومن۵)به نقل از منبع  شودیم
 جنسی رضایت دریافتند و دادند انجام «آمریکا جنسی در روابط» عنوان

 . (۶هستند ) مرتبط همبه جدانشدنی طوربه زیستیبه و
 این بر برابری، و نظریٔه مبادلٔه اجتماعی از اقتباس با وانگ و بیرز

 که دارد خود قرار میزان بیشترین در زمانی جنسی رضایت که باورند

 هاپاداش که ایگونهبه بوده، کم رابطهیک هایهزینه و زیاد هاپاداش

 زوجین جنسی رضایت بنابراین، باشد؛ داشته ارجحیت هابر هزینه

رابطٔه  در دریافتی مزایای که دارد قرار مطلوب خود حد در زمانی
عنوان عامل رضایت جنسی به .(۷باشد ) برابر دو هر برای زناشویی

 کیفیت از فرد ارزیابی در کلیدی عوامل از های جنسی،یکی از مؤلفه

اخص  طوربه زناشویی رابطٔه تداوم و و کیفیت طورکلیبه زندگی

 چون کیفیت زناشویی با مرتبط هایسازه با که شودمیمحسوب 

 تنگاتنگی رابطٔه زناشویی ارتباطی از زوجین و رضایت بین ارتباطات

 زناشویی ثباتیبی عوامل از یکی عنوانبه سازه که این ایگونهبه دارد؛

مطالعه شده  توسط محققان در آینده، طالق احتمال کنندٔهبینیپیش و
  .(۸است )

 پیامدهای بین زوجین و نیز در زناشویی تعارضات رشدبهرو روند
فردی و  هایافزایش هزینه و نهاد خانواده به آسیب مانند آن زیانبار

تواند در آیندٔه نزدیک حوادث زیانباری ها میآسیب این ازناشی اجتماعی
عوامل مرتبط در راستای  شناساییو  بار آورد؛ لذا بررسیبرای جامعه به

برخوردار است. مطالعٔه حاضر با  سزاییبه اهمیت مر پیشگیری ازا
 بینی تعارضات زناشویی براساس رضایت جنسی در زنانپیش هدف

 اجرا شد.

 بررسیروش 2
 نوع از هدف به باتوجه و مقطعیتوصیفی طرحی این پژوهش

کننده به سازمان کاربردی بود. جامعٔه آماری را زنان مراجعه
و شش ماه  1۳۹۵شهر ساری در شش ماه آخر سال  قانونی درپزشکی

تشکیل دادند. حجم نمونه براساس جدول کریجسی  1۳۹۶اول 
گیری از جامعه روش نفر برآورد شد. برای نمونه 1۳۲مورگان 

کننده که صورت زنان مراجعهکار رفت: بدینبه دردسترس گیرینمونه
قانونی استان کیدلیل خشونت خانگی به مرکز پزشبار بهبرای اولین

مازندران مرکز ساری مراجعه کرده، توسط محقق انتخاب شدند و این 
 ذکر است پزشکنفر ادامه پیدا کرد. الزم به 1۳۲انتخاب  کار تا زمان

 تأیید جهت الزم را هایقانونی مرکز ساری بررسیپزشکی کارشناس و

 خشونت بر منظور محرزشدنبه زنان، این قرارگرفتن خشونت تحت

 سواد )سیکل( سطح از شدنمطلع از پس دادند. محقق انجام هاآن

نظارت  هاپرسشنامه به هاآن دادنپاسخ بر کامل طوربه زنان، این
ها در دو ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بود. پرسشنامه .داشت

 سؤاالتی شامل پرسشنامه، اول بخش :قسمت مجزا تنظیم شدند
بخش دوم شامل سؤاالتی درخصوص درخصوص رضایت جنسی و 

 پرسشنامٔه .پرداختند متغیرها بررسی به که تعارضات زناشویی بود

است  شده و همکاران ساخته الرسون توسط الرسون جنسی رضایت
 را جنسی رضایت و است سؤال ۲۵ شامل پرسشنامه این .(۹)
 لیکرت ایدرجهپنج مقیاس براساس هاپاسخ .سنجدمی کلی صورتبه

 همیشه،» گزینٔه و« امتیازیک هرگز،»گزینٔه  به شود. پاسخمی امتیازدهی
معادل رضایت جنسی کم و امتیاز  ۷۵تا۲۵امتیاز  .دارد« امتیاز پنج
 معادل 1۲۵تا1۰1امتیاز  و متوسط جنسی رضایت معادل 1۰۰تا۷۶

 در مفرحه شمس و بید مشک ایران زیاد است. در جنسی رضایت
 را الرسون جنسی رضایت پرسشنامٔه پایایی و روایی خود مطالعٔه

 .(1۰کردند ) درصد گزارش۸۰درصد و ۹۰ترتیب به
شده در این بررسی، پرسشنامٔه تعارضات دومین پرسشنامٔه استفاده
 تعارض سنجیدن برای و است سؤالی۴۲ زناشویی بود که ابزاری

 (. این11شد ) ط ثنایی ساختهتوس بالینی تجربیات برمبنای زناشویی
عبارت  که سنجدمی را زناشویی تعارضات از بُعد هفت پرسشنامه
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۳ 

 واکنش افزایش جنسی؛ رابطٔه کاهش همکاری؛ از: کاهش است
 با رابطٔه فردی افزایش فرزندان؛ حمایت جلب افزایش هیجانی؛

 و همسر خویشاوندان با خانوادگی رابطٔه کاهش خود؛ خویشاوندان
 مقیاس آزمون سؤال از یکدیگر. هر مالی امور جداکردن دوستان؛

 ،۳=هاوقت گاهی ،۴=اوقات اکثر ،۵=همیشه) ایدرجهپنج
 شدت ازحاکی آزمون این در بیشتر دارد. نمرٔه( 1=هرگز ،۲=ندرتبه

. بودن اوضاع استخوب بر دال کم نمرٔه و اوضاع بدبودن و تعارض
باشد. برای تعیین روایی می ۲1۰تا۴۲ بین پرسشنامه کل نمرات دامنٔه

نفری متشکل 111محتوا و صوری پرسشنامه، این مقیاس روی گروهی 
زن که برای رفع تعارض زناشویی خود به مراجع  ۵۸مرد و  ۵۳از 

نفری 1۰۸گروه گواه قضایی و مراکز مشاوره مراجعه کردند و نیز بر یک
اجرا شد. مقایسٔه زن  ۵۵مرد و  ۵۳های عادی متشکل از از زوج

میانگین دو گروه سازگار و ناسازگار در مردان و زنان و در ابعاد مختلف 
تواند دال بر داری را نشان داد که میتعارض زناشویی تفاوت معنا

های متعارض و نامتعارض باشد. قدرت تمیز آزمون در تشخیص زوج

دست دار بهعالوه همبستگی هر سؤال با کل نمرٔه آزمون قوی و معنابه
بخش و همکاران برابر با آمد. پایایی کل این پرسشنامه توسط فرح

 SPSSافزار ها با نرموتحلیل داده(. تجزیه1۲درصد گزارش شد )۶۹
های آمار توصیفی در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از روش

 نکات رعایت و تحلیل همبستگی پیرسون صورت پذیرفت. جهت

 هاآزمودنی اختیار در الزم پژوهش اطالعات اجرای از اخالقی، قبل

ها به میل خود و در کمال اختیار و آزادی همٔه آزمودنیو  گرفت قرار
بر محرزبودن خشونت بر قانونی مبنیپس از تأیید کارشناس پزشکی

ها را پر توانستند پرسشنامهشدن، ها و تحت خشونت خانگی واقعآن
 ت کنند. نمایند و در پژوهش شرک

 هایافته ۳
 منظوربه آن از نفر زن بودند. پیش 1۲۳ شدهمطالعه نمونٔه آماری کل

 آورده 1 جدول در که شودمی ارائه توصیفی آمار توصیف متغیرها،

 .است شده

 زناشوییشده برحسب سن و میزان تحصیالت و میزان شدت تعارضات . توزیع افراد مطالعه1جدول 

 درصد تعداد 

 سن
 )سال(

 ۶٫۰ ۸ ۲۰تا1۵
 ۵۴٫1 ۷۲ ۳۰تا۲1

 ۳1٫۰ ۴1 ۴۰تا۳1

 ۷٫۵ 1۰ ۵۰تا۴1

 ۰٫۸ 1 ۵۰بیشتر از 

 تحصیالت
 )دوره(

 ۷٫۵ 1۰ ابتدایی

 1۲ 1۶ راهنمایی
 ۵۶٫۰۶ ۷۴ دیپلمدیپلم و فوق

 ۲1٫۲1 ۲۸ ارشدلیسانس و کارشناسی

 تعارضات زناشویی

 ۰٫۸ 1 زناشویینبود تعارضات 
 ۷۵ ۹۹ زناشویی تعارضات دارای

 ۲1٫۲1 ۲۸ شدید زناشویی تعارضات دارای
 ۳٫۸ ۵ شدید بسیار زناشویی تعارضات دارای

 زنان . نتایج ضریب همبستگی بین تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در۲جدول

 pمقدار df r انحراف معیار میانگین متغیر

 1۸٫۰۹ 1۰۲٫۵1 تعارضات زناشویی
1۳1 ۰٫۳۲۲- ۰٫۰۰1> 

 1۵ ۷۶٫۰۸ رضایت جنسی

تعارضات زناشویی و رضایت جنسی  ، بین۲ جدول اطالعات براساس
و  p˂۰٫۰۰1دارد ) وجود معنادار و منفی شده رابطٔهزنان نمونٔه بررسی

۰٫۳۲۲-=rشده کمتر (. به عبارتی، اگر رضایت جنسی زنان مطالعه
 باشد میزان تعارضات زناشویی بیشتر است.

 بحث 4

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رضایت جنسی در رابطه با 
های خانگی در سطح شهرستان تعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت

تعارضات زناشویی  که این پژوهش نشان داد ساری انجام شد. نتایج

قانونی شهر پزشکی به کنندهمراجعه خانگی یهاخشونت درگیر زنان
معناداری دارد. مرتضوی و  ها رابطٔهساری با رضایت جنسی آن

 همکاران در مطالعات خود بر زنان ساکن شهر یزد دریافتند که بین
 داریمعنا رابطٔه هازناشویی آن تعارض و این زنان جنسی سردمزاجی

 مدت ها نشان داد بینآننتایج تحقیقات  همچنین شود.مشاهده می
 .(1۳دارد ) وجود دارمعنا و معکوس رابطٔه زناشویی تعارض و ازدواج

 سیستم رولند و اینکروسی نیز در پژوهشی دریافتند که اختالل در

 تردید تواند موجبمی و است ارتباطی تعارضات اصلی منبع جنسی
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۴ 

 پایداری دربارٔه زوجین نگرانی و افزایش عالقه و عشق در زمینٔه

(. سازنده سیاسر و بخشانی نیز در مطالعات خود 1۴شود ) ارتباط
های خانگی به این نتیجه رسیدند که در صورت درخصوص خشونت

عملکرد جنسی کم در بین زوجین بر تعارضات زناشویی افزوده شده و 
 شناسان،(. روان1۵زند )های خانگی بیشتری را دامن میخشونت

 اعضای برای کنندهو حمایت پرمحبت یطیرا مح خانواده سیستم

 کشمکش و کژکاری گرفتار خانواده کنند؛ چنانچهمی تعریف خانواده

 پایگاه عنوانبه را خود جایگاه شود، افراد بین درونی خشونت و

 روابط دهد؛ همچنینمی دست از اعضایش عاطفی روانی برای

 مستقیم، رطوخانواده، به درون هایدرگیری از حاصل بیمارگونٔه

 و شودمی خانواده افراد روانی و عاطفی ثبات کنندٔهمختل و ریزپایه
کند می فراهم روانی اختالالت به خانواده ابتالی اعضای برای زمینه را

های متعددی در زمینٔه عملکرد خانواده وجود دارد. آنچه (. دیدگاه1۶)
که خانوادٔه  رسد، این استنظر میها مشترک بهدر اغلب این دیدگاه

صورت سالم و مؤثر وجود ای بوده که روابط زوجین بهسالم خانواده
کننده به مراکز اغلب زوجین مراجعه انددارد. همچنین نتایج نشان داده

ها در زمینٔه تعارضات و روابط آنان است مشاوره، مشکالت اصلی آن
های خانگی حضور و وجود تعارضات منفی (. در اغلب خشونت1۷)

ناپذیر ها در نهایت اجتناببسیار پررنگ بوده و تعارضات در بین زوج
 رنجش و نظر اختالف و تعارض از یمختلف سطوح تجربٔه(. 1۸است )

(. از نظر 1۹) است ناپذیراجتناب و یهیبدی امر ن،یزوج تعامالت در
عنوان خشم تواند به( تعارض زناشویی می۲۰کوبلینسکی و همکاران )

از نظر  آشکار و پرخاشگری و نبود توافق بین زن و شوهر تعریف شود.
نوعی عنوان جنگیدن و نبود توافق و بهبه این محققان تعارض

ها با پرخاشگری داشتن است. در این زوجین تعامل بین آندرگیری
 هاپژوهشکی و رفتارهای منفی از هر دو طرف مشخص است. فیزی

 مدیریت را تعارضات مثبتی ٔهشیوبه بتوانند هازوج اگر که اندداده نشان
 زاآسیب فراوان تعارض وجود باشند، داشته را هاآن حل توانایی و کنند

از این است که متغیرهای گوناگونی ها حاکی(. اغلب یافته۲1نیست )
د در ایجاد تعارضات زناشویی نقش داشته باشند. یکی از این تواننمی

(؛ لذا ۲۲متغیرها رضایت از روابط جنسی در بین زوجین است )
خواهند در کنار یکدیگر هایی که میرسد اغلب زوجنظر میضروری به

هایی برای تعدیل یا حل تعارضات خود حلدنبال راهزندگی کنند باید به
 برای جنسی رضایت که مشخص کردند ها(. پژوهش۲۳باشند )

 یا شکست عامل را آن که جایی است؛ تا حیاتی صمیمی، ایرابطه

 از جنسی اینکه رابطٔه به باتوجه (.۲۴دانند )می رابطٔه زوجی موفقیت

 با افراد که گفت توانمی شوهر است، و زن ارتباطی ابعاد بسیار مهم

 برقراری و جنسی نیاز خصوصبه خود، نیازهای اصلی کردنبرآورده

شمار به زوجین بین صمیمیت هایمؤلفه از که کنندهرابطٔه جنسی ارضا
 کنند؛برقرار می خود همسر با غنی روانی و فیزیکی رابطٔه رود،می

و بالطبع کاهش تعارضات  زناشویی رابطٔه کیفیت بهبود در امر همین
بررسی  این درتأثیرگذار است.  زوجین زناشویی زندگی به و پایبندی

 زناشویی تعارضات مسئلٔه به متفاوت رویکردی با سعی شده است

 متفاوت نگاهِ این به حوزه، این در و این باور وجود دارد که شود نگاه

 و تغییر به باتوجه که شود. ضرورتی توجه ضرورت عنوانبه باید
از  پایانیبی تنوع ظهور و خانواده حوزٔه در آمدهپدید تحوالت

روش  خأل وجود همچنین، و زناشویی روابط به متفاوت هاینگاه
 روشنیبه عرصه این در گرفتهانجام در تحقیقات نظری و شناختی

 در آموزش که دهندمی نشان پژوهش این هاییافته .شودمی احساس
 در بحث ترمحورهای مهم از تواندمی جنسی عملکردهایزمینٔه 

 بروز از وسیلهبدین تا باشد زوجین برای ازدواج از قبل مشاورٔه جلسات
 . شود پیشگیری حدودی تاها آن جنسی روابط به مربوط مسائل

 گیرینتیجه ۵
بین رضایت جنسی با تعارضات زناشویی  که است آن بیانگر هایافته

 تحقیق این نتایج کهگونه داری وجود دارد؛ همانرابطٔه منفی معنا

جنسی کم، تعارضات زناشویی مشخص کرد، زنان دارای رضایت 
 دادند.  نشان را بیشتری

 تشکر و قدردانی 6
 امور کل مدیریت و پژوهشی معاونت کشور، قانونیپزشکی سازمان از

قانونی و پزشکی تحقیقات مرکز قانونی،پزشکی سازمان پژوهشی
 این در را محققان گروه که ساری مرکز مازندران استان قانونیپزشکی

 . شودمی قدردانی و تشکر کردند، امر یاری

 بیانیه 7
مقاله  این .است وجود نداشته منافعی تضاد گونههیچ مقاله این در

 تحقیقات مرکز مصوب ۲۰۰۸1۲شمارٔه  از طرح برگرفته
 .است قانونیپزشکی
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