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سهم تغییرات مشابه زوجها در عالئم افسرده ساز 

 کتولد کود قبل ازو رضایت مندی زناشویی 

 

 حوریه بیرام نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور صدیقه سلمانپور

 اسینسکینه اسدزاده چهار برج دانشجوی روانش

  

 چکیده 

مسئولیتی از زندگی خانوادگی است . این بررسی طولی به منظور تولد کودک وضعیت دشوار و پر 

ارزیابی اینکه تا چه حدی عالئم افسرده ساز همسران و عدم رضایتمندی زناشویی مرتبط با دوره ی 

بارداری و تولد کودک است )و تغییرات آنها در طی گذر زمان( انجام  شده است.که از ویژگیهای 

دو بار  (N=713)(و همسران آنهاN=976جدا از هم بودند.زن حامله ) روابط همسران و یا زوج های

قبل و دو بار به دنبال تولد کودک مورد بررسی واقع شدند، نتایج نشان دادند که تغییرات در عالئم 

افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی در طی دوره ی بارداری از ویژگی های روابط همسران است.در 

د از تولد هم از ویژگی های روابط و هم زوج های جدا از هم می باشد.زوجهایی حالی که تغییرات بع

که در ابتدا رضایت مندی زناشویی باالیی را گزارش کرده بودند بعد از آن این رضایت مندی کاهش 

 یافت.و آنهایی که در ابتدا رضایت مندی پایینی داشتند،افزایش رضایتمندی را ارائه کرده اند.

: عالئم افسرده ساز ، رضایت مندی زناشویی ، نمونه بندی چند سطحی ، انتقال و یکلمات کلید

 گذر به مقام والدینی.

 

 مقدمه

 تولد کودک در خانواده وضعیت دشوار و پر مسئولیتی از زندگی

 , Cowan&Cowan7666،6322,stanqor&Brooks_Gunn Fleming , Ruble , Deutch Grossmanاست.)

ممکن است بر چگونگی تفکر مرد و زن و احساس آنها نسبت به همدیگر ، وضعیت زندگی آنها و روابط همسری  (.که6322 , 6322

آنها تاثیر بگذارد. حاملگی و بارداری و زایمان متشکل از مراحل زنجیره ای مختلف است مانند ، لقاح تخم و شروع رشد جنین 
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( که ممکن است تغییرات همانندی را در روابط سالمتی و خوشی Gloqer_Tippler,6329،بارداری،زایمان و مراقبت از نوزاد.)

متاسفانه ، تست تحقیقاتی این مفاهیم و افکار برش مقطعی و در  (Cowan & Cowan , 7666ازدواج و زناشویی منعکس کند.)

( Collins , Dunkel – Schetter , lobel ,& Scrimshaw,6339,Deutschetal 6322یک مقطع زمان اتفاق افتاده اند.)

 , Belsky , Spanier,& Rovine , 6329 , Hackel ,&Ruble) و یا درگیر در تعداد اندکی از نکات سنجشی می باشد.

6337 , Hock , Schirtzinqer , Lutz , wwidam , 6331). . در نتیجه تعدادی از بررسیها روابط ازدواج و سالمت و خوشی

ه عنوان فرایندی از تغییرات پی در پی دنبال کرد.عالوه بر آن محققان به طور کامل داده هایشان را زمانی که هم مرد و زن را ب

بررسی حاضر به گونه ای طراحی شده است تا اینکه درک و فهم ما را از  . زمان هر دو زوج را بررسیی می کردند ، آنالیز نکردند

ابط زناشویی به دنبال وضع حمل به دو روش بسط و گسترده سازد . اوال ، ما زوج ها را در عالئم افسرده ساز و عدم رضایت مندی رو

مقطع زمانی دنبال می کنیم از زمان لقاح تا دو سال بعد از تولد و ثانیا، ما از نمونه بندی های چند سطحی استفاده می کنیم تا   9

هستند)سطح روابط( و آنهایی که به تنهایی آن را تجربه کرده اند)و در اینکه مابین تغییرات تکاملی که هر دو زوج در آنها سهیم 

 سطح فردی( تمایز برقرار کنیم .

 رضایت مندی زناشویی و تولد کودک

انتقال به مقام والدینی ، آلت تعدیل بسیار دشواری برای بسیاری از زوجها می باشد. وقتی که آنها والدین می گردند ، آنها کاهشی 

مبادالت مثبت زناشویی و افزایشی در تعارض زناشویی و نیز کاهشی در رضایت مندی زناشویی تجربه می کنند. عالوه بر آن در  

کاهشی ها در رضایت مندی زناشویی همسران اغلب منجر به کاستی های متناظری در رضایت مندی شوهران می 

 (Belsky,et.al.6329 , Waldron & Routh , 6326)گردد

 , Mac Dermid Moss , Bolland)د تمامی زوج به دنبال تولد نوزاد از ازدواج هایشان دچار نا رضایتی نمی شوند.هر چن

6321 , Huston & Mc Hale , 6336 , Huston & Mc Hale 7666 ,cavrere & Cottman , Shapiro ,6321 , 

Owen &Foxman 6321 & Criaiq & Henqqler , Wright)  

درصد از زنان  12درصد مردان و  91دریافتند که رضایت مندی زناشویی در  6331در سال  Cowanو  Cowanبرای مثال، 

مورد از 9. (Shapiro,et.al 7666درصد از زوجها افزایش داشته است . )هم چنین مراجعه کنید به 62کاهش یافته و در 

ی زمان انتقال به مقام والدینی وجود دارد.اوال، اغلب محدودیتهای تحقیقاتی مانع شونده در مورد رضایت مندی زناشویی در ط

در نتیجه .(Wortman , Bienat , 6336بررسیها تنها شریک یا همسر را نسبت به زوجها مورد بررسی قرار داده اند.)برای مثال 

یی بررسی شود. ثانیا ، غیر ممکن است که حد و اندازه ای را که در آن نظرات یکسان روابط همسران در مورد رضایت مندی زناشو

تا حال حاضر ، محققان ابزاری برای کاوش کامل داده های بدست آمده از هر دو زوج نداشته اند. ) برای مثال زمانی که مشاهداتت 

در روش مرتبه ای جای گرفت (بررسی حاضر از نمونه بندی های چند سطحی استفاده می کند که برای متمایز سازی مابین 

می )برای مثال ویژگی های روابط( و آنهایی که توسط یک فرد تجربه شده)ویژگی های فردی( مجاز می تغییرات تسهی

باشد.سرانجام اینکه تعداد از بررسی ها در مورد رضایت مندی زناشویی با آنهایی مقایسه می شوند که برای اولین بار وارد روابط 
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بنابراین ما نمیدانیم  . (Obrien , Peyton , 7667)به استثنای اثر . ستندوالدینی شده اند و آنهایی که هم اینک دارای فرزند ه

که آیا یافته های پیشین در مورد تغییرات در مورد رضایت مندی زناشویی هم در مورد آنهایی که اولین بار والدین شده اند و هم 

است زیرا ممکن است مکانیسمهای مهمی را بعد از  آنهایی که تجربه ی آن را داشته اند بازتاب می یابد یا نه. این تمایز مهمی

 تغییرات در رضایتمندی زناشویی تحت تاثیر قرار دهد .

 عالئم افسرده ساز زوجها )ازدواج( و تولد کودک

بررسیهای مختلف عالئم افسرده ساز را در زنان در طی انتقال به مقام والدینی مورد بررسی قرار داده اند ، هرچند ، احساسات آنها 

متناقض است. برخی از بررسی ها نشان داده اند که تولد کودک پریشانی و اضطراب را در زنان افزایش می دهد )برای مثال 

Fleming , campbellet.al . 6337 , Ruble , shaul & Flett 6322 در حالی که سایرین کاهش هایی را در فشارهای .)

عاطفی نشان داده اند. عامل مهمی که شرکت داشته و یا حفظ شده است ، عالئم افسرده سازی فردی الگوهای تعاملی است که 

تند که آنهایی که با زوج های افسرده دریاف Benezon , Coyne( 7666چگونه مابین زوج ها منعکس می شود.برای مثال )

 زندگی می کنند حالت های بسیاز افسرده سازی را نسبت به آنهایی با والدین غیر افسرده زندگی می کنند گزارش کرده اند.

وال انتها تحقیقات قبلی در مورد عالئم افسرده ساز در بین زوجها در زمان انتقال به دوره ی والدینی از دو محدودیت رنج می برد. ا

 یک تعداد از بررسی هایی طولی شامل داده های هر دو زن و مرد می شوند.

(.ثانیا Unqerer , Matthey ,Barnett , 6333 , Payne & cox , Paley , Barchinal & 7666 Waters)برای مثال 

کامل از فرصت استفاده نکرده اند . برای ده ساز بودند به طور رحتی آنهایی که شامل داده های هر دو زوج در رابطه با عالئم افس

مثال ، دانستنیهای کم و آگاهی کمتری درباره ی اینکه آیا تغییرات در نشانه شناسی افسرده ساز به دنبال تولد کودک در روابط 

در تعامالت  شریک یا در سطح فردی رخ داده است یا نه. زمانی که زن و مرد با انتقال اصلی خانواده مواجه می شوند ممکن است

 فزایندی شرکت کنند که ممکن است در احساسات آنها در مورد تندرستی و خوشی منعکس گردد .

 عالئم افسرده ساز و عدم رضایت مندی زناشویی

استی ها در رضایت عالئم افسرده سازی ازدواج و رضایت مندی زناشویی به طور نزدیکی به هم مرتبط هستند . عالوه بر آن ک

با وارد شدن بر مقام والدینی  تبط با افسردگی مادری است . نتایج مشابه همچنین در بین زوجهایی که مواجهشویی مرمندی زنا

( دریافتند که بررسی طولی در روابط ضعیف شریک مرتبط با 7666و همکاران )در سال Mattheyبودند یافت شد . برای مثال 

 ( .6333و همکاران  coxحالت افسرده ساز در هر دو مورد زن و مرد است )همچنین مراجعه کنید به 

ال، عدم رضایت روش ممکن وجود دارد که در آن رضایت مندی زناشویی و افسردگی ازدواج )زوجها( به هم پیوسته است.او 9

زناشویی و ناامیدی مقدم بر حالت افسردگی ، عدم رضایت از روابط به طور مستقیم پیشگوینده ی افسردگی مادری است. همچنین 

پیشنهاد گردید که زنان در زمان والدین شدن به نظرات و افکار منفی همسرانشان بسیار حساس می شوند ، ثانیا ، عالئم افسرده 

از زوجین( ممکن است در نارضایتی روابط  زناشویی زوج دیگر شرکت داشته باشد.نشان داده شده است که  ساز یک جفت )یکی
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زنان نگران و دلواپس ، رفتار شوهرشان را در مسیرهای منفی ارزیابی می کنند.)رفتارشان را از جهات منفی محسوب می 

نشان دادند که افسردگی پیش آیند مهمی از عدم  Hammen( 6336و )Devil(7666()6323و همکاران، Natariusکنند()

رضایت زناشویی است به این دلیل که شرایط بین شخص استرس زایی را ایجاد می کند.البته ممکن است عالئم افسردگی یکی از 

ی گردد زوجین در چگونگی درک وی از روابط زناشویی دارد،سرانجام اینکه رویدادهای استرس زای زندگی توسط زوجین تسهیم م

 )برای مثال تولد کودک( که پاسخگوی رابطه ی بین رضایت مندی زناشویی و عالئم افسردگی است.

( فقط یک تعداد از بررسیهای طولی چهار زانو ، رابطه ی بین عدم رضایت مندی Whisman , 7666عالرغم اهمیت این پدیده )

در بین زوجهایی که تولد فرزند را تجربه کرده اند )برای استثناء مراجعه  زناشویی و عالئم افسردگی را بررسی کرده اند. و تفاوت آنها

( . در نتیجه ما بررسی را در مورد طرح بررسی انجام دادیم و ابزار آماری استفاده شدند که ما 6333در سال  Coxکنید به هماران 

وجین و رضایت مندی زناشویی و تغییرات موجود در را قادر ساختند تا اینکه  بررسی کنیم آیا رابطه ی بین عالئم استرس زای ز

آنها در سطح روابط )زمانی که تسهیم می شود( و یا در سطح فردی )بدون توجه به چگونگی احساس زوجها نسبت به هم( رخ می 

 دهد یا نه؟

 طالق در نتیجه مشکالت مربوط به روابط زناشویی

سال اول شکست می خورند ، و تقریبا نصف تمام ازدواج ها به طالق ختم  1رتقریبا یک سوم تمام ازدواج ها در کشورهای غربی د

می شود،برای بسیاری از زوج ها مسیر طالق با کاهش در رضایت زناشویی زنان بعد از ورود اولین کودک آغاز می شود .رضایت 

هده شده است . زوجها حالت انتقادی و مندی زناشویی و خاتمه ی پیوند زناشویی در پیش گویی طالق که بعد از آن رخ داده مشا

حساس در مقابل شریک و همسر خود دارند و با ازدواجشان از میل افتاده و اشتیاق زیادی برای طالق دارند ، کاهش در عالئم 

( بررسی فعلی وقوع طالق را به عنوان نتیجه ی Bruce 6322افسرده ساز در افزایش احتمال طالق نقش دارد. برای مثال )

ییرات در رضایت مندی زناشویی و عالئم افسرده ساز به عنوان زوجی که تولد کودک را در خانواده اش تجربه کرده است بررسی تغ

 می کند

 سواالت تحقیق

 بررسی ما سواالت تحقیق زیر را مورد خطاب و بررسی قرار داده است:

تغییرات آنها بوسیله ی زوجها تسهیم شده اند یا نه)برای مثال : آیا عالئم افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی و  6سوال تحقیقاتی 

 بازتاب کننده ی ویژگیهای زوجها( . و یا نوعا از جانب یکی از زوجهاست)برای مثال ویژگی های فردی(

ری و به ( آیا عالئم افسرده ساز ، و تجربه ی عدم رضایت مندی زناشویی و تغییرات آنها در طی دوران باردا7سوال تحقیقاتی )

دنبال آن تولد نوزاد ،به روش یکسان  در هر دوی زوجها رخ می دهد؟ )زوج( و تا چه حدی آنها به طور مستقل بر یکی از زوجها 

 نسبت به دیگری تاثیر می گذارد؟
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دارای چندین ( ، آیا حامله بودن برای اولین فرزند )زوج دارای یک فرزند( و داشتن فرزندان دیگر )زوج های 9سوال تحقیقاتی )

 فرزند( به طور متفاوت بر عالئم افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی تاثیر می گذارد.

 آیا این زوجیت رابطه ی بین افسردگی و رضایت مندی زناشویی را تعدیل می کند؟

غییرات در آنها را در طی (: آیا زنان و شوهران سطوح و مرتبه ی مختلفی از عالئم افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی و ت9سوال )

 دوران حاملگی و بعد از زایمان گزارش کرده اند ؟

 طالق بعد از زایمان است .غییرات در آنها مرتبط با احتمال عالئم افسرده ساز زوج ها و رضایت مندی زناشویی و ت ( : آیا1سوال )

( هلیستکی است . حائز اهمیت است که HTPوالدینی )از بررسی انتقال به دوران  نشان داده شده در این گزارش قسمتیداده های 

را ذکر کنیم . برای مثال ، والدین حمایت  Nordic و سایر کشورهای Finlandویژگی های خاص مرتبط با شروع زندگی در 

از حقوق را  درصد 26ماه در طی آن زمان مرخصی می گیرند و والدین  66دولت را بعد از تولد فرزند به دست می آورند. و به مدت 

ساله داشته باشد والدین حمایت مالی از طریق دولت  9در طی آن دوران دریافت می کنند . عالوه بر آن تا زمانی که کودک 

 دریافت می کنند .

 شرکت کننده ها

( زنان متاهل و یا زنانی که رابطه ی M=73.71  ،SD=166سال  91تا  62نفر بودن )با سنین  976زن ها: شرکت کننده ها 

فرزند دارند( که ماماهای جامعه شان را در  1درصد هم اینک یک تا  11درصد از آنها دارای یک اوالد بوده و  91جنسی داشته اند)

ون از خانه درصد از زنان بیر 13مالقات می کردند . نمونه معرف جمعیت باردار در پایتخت فنالند بود ،  Helsinkiمنطقه شهری 

 درصد بیکار بودند .66درصد دانش آموز و 1درصد زنان خانه دار و  69کار می کنند.

درصد سقط جنین داشتند.زیرا بررسی  76مورد از شرکت در بررسی خودداری کردند و  97مورد از زنان تماس داشتیم.  962ما با 

 ز زمینه ی تحلیل بودند .درصد از زنان مجرد خارج ا 72ما بر روابط زوجها متمرکز بود ، 

( در بررسی شرکت داشتند M=96و SD=166سالگی( ) 63تا  62مورد از جفت های زنان )سنین بین  716مردان: عالوه بر آن ، 

.مردان با اطالعات اولیه و مقدماتی در مورد تحقیق در طی حاملگی اولیه جفت آماده شدند و از آنها خواسته شد که آیا آنها موافق 

نفر از آنهایی که موافق بودند از آنها خواسته شد تا پرسشنامه های مشابه را همانند آنهایی که زنان انجام  716هستند یا نه؟  شرکت

 داده اند پر کنند و آنها را به محققان ارسال کنند .

 فرآیند های عمل

 شرکت کننده ها بر اساس چهار موقعیت مورد بررسی واقع شدند 
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ه ی مورد تحقیق و متن ویزیت س گرفته شد و اطالعات اولیه دربارهفته بارداری( با زنان و مردان تما 67زود رس )بارداری اولیه یا 

را کامل میکردند.پرسشنامه ی  Beckآنها با مامای جامعه شان فراهم گردید . آنهایی که موافق شرکت بودند باید مقیاس افسردگی 

تکمیل می کردند ، پاسخ ها هم به صورت پرسشنامه به محققان ارسال می شد و یا به رضایت مندی زناشویی و موارد جمعیتی را 

 صورت پاکت مهر و موم شده در مطب ماما ها ترک می شدند .

هفته بارداری( در ویزیت روتین مامای مشترک از شرکت کننده ها خواسته شد تا پرسشنامه های  91یک ماه قبل از تحویل ) _7

 27زن)میزان نگهداری  717کامل کنند. آنهایی که پاسخ نداده بودند با تلفن تماس گرفته شده اند . 6دول مشابه را همانند ج

 درصدی( پرسشنامه ها را برگرداندند. 21مرد )میزان حفظ و نگهداری  766درصد( و 

ر طی ویزیت با مامای مشترک کامل سه ماه بعد از زایمان : از شرکت کننده ها دوباره خواسته شد تا پرسشنامه های مشابه را د _9

 درصد از مردان باقی ماند( پرسشنامه ها را برگرداندند 21مرد ) 633درصد از زنان باقی مانده( و  21زن) 711کنند مجموع 

. این ساله بود به شرکت کننده ها پرسشنامه هایی فرستاده شده و از آنها خواسته شد تا آنها را برگردانند 7وقتی کودک تقریبا  _9

 درصد از مردان باقی مانده( پاسخ دادند 21مرد ) 632درصد از زنان باقی مانده( و 22زن ) 791بار 

نکته ی سنجشی  9مورد مرد( تمامی ارزیابی هارا کامل کردند و تمامی  672مورد زن و  622نفر از شرکت کننده ها ) 969مجموع 

شرکت کرده  بود با آنهایی که در هر یک از  6اثیر انتخاب آنهایی که در جدول در تحلیل ها مشمول گردیده بود.به منظور ارزیابی ت

و سطح آموزش آنها مقایسه   6نکات سنجش شرکت داشتند در رابطه با رضایت مندی زناشویی و نمرات افسردگی در جدول 

بودند مراتب پایین تری را از نظر رضایت شدند. نتایج تنها تاثیرات انتخابی را نشان داد . آنهایی که در بررسی جا گذاشته شده 

( M=9.96 , SD=6.96( به آنهایی که باقی ماندند گزارش شدند )SD=1.96 , M=9.97نسبت ) 6مندی زناشویی  در جدول 

P<.1 , F(6،712)=9.32, 

 اقدامات و اصول

ارزیابی  Beckفسردگی تفاده از نسخه اصالحی پرسشنامه اسرده ساز . عالئم افسرده ساز با اسنشانه شناسی اف

 شرکت کننده ها موارد را محاسبه کردند ) برای مثال من اغلب احساس ناراحتی می کردم( . (BDI,Beckهمکاران ,6316شدند)

 69( یا کامال در مورد من صحت دارد مرتب شده اند . 6مورد از مقیاس لی کرت که از هیچ کدام در مورد من صحیح نیست ) 1در 

بر اساس مقیاس های  62و62و61و69و69و67و3و2و1و1و9و 9و  7و  6عبارت بدست آمدند . )سواالت  76مورد از مجموعه 

مورد از موارد محاسبه شده اند.پایایی آلفای  69(شماره بندی شده اند(.مقیاس نشانه شناسی افسرده ساز به عنوان میانگین 6اصلی)

Cronback  ی مردان در هر یک از موقعیت سنجش برای هر دو 9و  9و  7و  6برای پرسشنامه ی افسردگی به منظور بررسیهای

اخیرا در بسیاری از بررسیها استفاده شدند و به شدت با  Beckبودند . این نسخه ی اصالحی از پرسشنامه ی  افسردگی 23و زنان 

و سریع تر بودن تکمیل آنها در مقایسه با مقیاس  اصلی و  مرتبط هستند . و میزان پاسخ را به دلیل آسانتر BDIاصول اولیه ی 

 دند .اولیه افزایش می دا
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 , Spanierارزیابی شده بود . )Dyadicرضایتمندی روابط زناشویی : رضایتمندی روابط زناشویی ، برای مقیاس تعدیل دوتایی 

6321 , DAS که کیفیت ازدواج )یا روابط را اگر ازدواج صورت نگرفته بود( همراستا با ابعاد  مورد 97( گزارش فردی

واطف )یک مورد در رابطه با خیانت حذف شده بود(زیرا تصور می شد که آن سوال خیلی همرایی،رضایت مندی،پیوستگی و بیان ع

برای  Cronbachدر بررسی فعلی استفاده شد.پایای آلفاتی  DASصمیمانه برای پاسخ دادن و پرسیدن بود. مجموع مقیاس 

در طی بررسی جدا شده بودند خواسته شد برای هر دو مورد زن و مرد بودند . از آنهایی که   36و  36و  36و  DAS 36مقیاس 

 تا این پرسشنامه ها را با در نظر داشتن زوج قبلی خود کامل کنند .

طالق : طالق با استفاده از پرسشنامه ی تغییرات زندگی سنجیده شدند . از شرکت کننده ها خواسته شد )بله یا نه( که آیا آنها در 

 مورد مورد از زوجین گزارش کردند که آنها از زمان تولد کودکان جدا شده اند . 96طی دو سال گذشته جدا شده اند یا نه ، 

ننده ها در مورد سن ، آموزش ، شغل و وضعیت زناشویی و تعداد فرزندانی که آنها دارند سوال کآمارگیری نفوس : از شرکت 

 پرسیده شد .

که از نظر آماری به طور مکرر ترکیب می شوند را در  اتژی تحلیل : نمونه بندی رشد چند سطحی نهفته که دو روشی رااستر

ما را با ابزاری   (LGM)بررسی حاضر استفاده کرده است تا اینکه سواالت تحقیق را بررسی کند . روش نمونه بندی رشد نهفته 

فراهم ساخته است تا اینکه تغییرات را در عالئم استرس زای زوج ها و رضایت مندی زناشویی را بوسیله ی متمایز سازی اولیه این 

، تغییر درطی دوران بارداری 6متغیر ها همانند تغییرات ویژه مابین سنجش های متواتر و پی در پی فراهم سازد. )تغییر

تکه ای ما را قادر ساخته است تا اینکه ارتباطات بین سطوح و مراتب اولیه عالئم  LGMبعد از زایمان( . این  ،تغییرات7تغییر

استرس زای زوج ها و رضایت مندی زناشویی را همانند ارتباطات مابین تغییرات در این متغیر ها هم در طی دوران بارداری و بعد 

برآوردهایی برای میانگین های سطوح اولیه متغیر های خاص به منظور نمونه ی هم چنین  MLGMاز تولد کودک بررسی کنند . 

ما را با ابزاری  MLGMکلی همانند تغییرات در آنها به منظور رشد جزء خاص فراهم می سازد اجزاء و سازه های چند سطحی 

ساز و رضایت مندی زناشویی را گزارش کرده فراهم می سازد تا اینکه حدودی را که در آن زوج ها درجات مشابهی از عالئم افسرده 

اند بررسی کنند .و حدی را که در آن ، آنها تغییرات مشابهی را در این متغیر ، در طی گذشت زمان نشان می دهد بوسیله ی مجزا 

یانس و نا سازی واریانس در هر جز رشد )سطح ، تغییر( انجام می شود که از هر متغیر ویژه در دو قیمت انجام می گیرد.وار

سازگاری که بوسیله ی زوج ها تسهیم می گردد )مابین واریانس یا ناسازگاری زوجین( و آن چه که در نتیجه ی جدایی زوج ها 

به عنوان ابزاری برای بررسی  MLGMمراجعه کنید( در نتیجه  7صورت گرفته می باشد)در جریان ناسازگاری زوجین ، به جدول 

ن ارتباطات بین مراتب اولیه ی عالئم افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی و تغییرات آنها در طی دو حدی به کار می رود که در آ

سنجش پی در پی در سطح زوجها رخ می دهد )ارتباط بر اساس ناسازگاری تسهیمی است( و حدی که در آن  نوعا فقط زوج های 

اتفاق می افتد )برای مثال ارتباطات بر اساس ناسازگاری های جدا شده ای  هستند که مستقل از آن چیزی هستند که به زوجشان 

همچنین پیش گویی ناسازگاری زوج های جدا شده )در رابطه با زوج ها( در سطح و میزان تسهیل  MLGM فردی می باشد( .

ثال جنس( و تسهیم بین ، برای م در سطح دستگاه بیشمی کنند و تغییر اجزا و سازه ها مطابق با ویژگی های انفرادی و جدا )

 ناسازگاری و واریانس )مابین زوج ها( با استفاده از پیش بینی های مرتبه ی زوج ها مانند زوجیت انجام می شود
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تحلیل ها در پنج مرحله انجام شدند ، اوال ، روش های رشد نهفته ی چند سطحی تکه ای که برای عالئم افسرده ساز و 

بودند.ثانیا،به منظور بررسی حدی را که در آن سطوح و تغییرات در ه تدبیر و درست شده صورت جداگانرضایتمندی زناشویی ب

 موارد افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی مرتبط به هم هستند یک مدل رشد ترکیبی ساخته شد.

سوما اینکه به منظور بررسی اینکه آیا روش ارتباطی مشابه مناسب هرد نمونه هایی که دارای تک فرزند ویا چند فرزند هستند می 

باشد یا نه با تحلیل های چند نمونه ای انجام شد. چهارم اینکه ما حدی را بررسی کردیم که در آن زوجها و جنس زوجها سطح و 

عالئم افسرده ساز پیش بینی می شدند و رضایت مندی زناشویی بوسیله ی مشتمل سازی این پیش تغییرات را در نشانه شناسی 

گوینده ها در مدل مربوطه به صورت کوواریانس )همورد( بوده اند.سرانجام اینکه ما طالق را به عنوان یک متغیر نتیجه ما بین هم 

ز و رضایت مندی زناشویی اضافه کردیم که مرتبط با طالق بعد از تراز ها به منظور بررسی رویه های تغییر و عالئم افسرده سا

انجام شد . پارامترهای مدل با استفاده از فرآیند حداکثر  Mplusزایمان بوده اند.تمام این بررسی ها با استفاده از بسته ی آماری 

ورده شدند.میزان انطباق روشهای برآورده درست نمایی )درست غایی بیشینه( همراه با انحراف استاندارد غیر هنجاری بستری برآ

(و جذر میانگین مجذور خطای CFLآزمایش )تست ، شاخص تناسب تطبیقی)7X شده با استفاده از شاخص ها ارزیابی شدند. 

 .((RMSEAتقریبی ) 

تمامی متغیرها  برای (S)( و واریانس ها Mهم بستگی های در حدود سطح )زیر قطری( و بین سطحی )باال قطری( و میانگین ها)

به طور میانه در طی   پیرسون(rنشان داده شده اند . هم بستگی مربوط به رضایت مندی زناشویی زنان و همسرانشان ) 6در جدول 

( هم بستگی ها برای عالئم افسرده ساز اساسا پایین تر بودند 91،  19،  19،  17مورد از اندازه گیری ها انجام شد . )برای مثال   9

 (72،79،77،72ز نظر آماری برجسته تر بودند)اما ا

 نتایج

 عالئم افسرده ساز 

به منظور بررسی که در آن زوج ها درجه ی مشابهی از نشانه شناسی افسرده ساز اولیه را گزارش کرده بودند و تغییرات در هر دو 

چندین سطحی را برای عالئم افسرده ساز به ( روش رشد نهفته 7( و بعد از زایمان)تغییر6مورد در طی دوره ی حاملگی )تغییر

وجود آورد. این روش واریانس ها را در سطح نهفته و اجزای تغییر را به طور جدا گانه در رویه ها و تراز های زوج های جدا شده 

 )در حدود زوج ها( و در زوج ها  برآورد کردند

ی زوج ها )انفرادی( و هم در سطح و تراز مابین زوج ها ه به طور جداگانه هم در محدوده عامل رشد می شد ک 9روش شامل 

( عامل رشد از 6)تسهیم شده( برآورد شده بودند.سطح و تراز اولیه )فاکتور رشد عرضی( و تغییرات در طی دوران حاملگی )تغییر )

 عالئم افسرده ساز که بوسیله ی قرار دادن بارهای مشاهده شده متغیرهای  (و تغییرات بعد از زایمان 7به جدول 6جدول

(و رضایت مندی 6برآورد پارامترهای )شکل های غیر استاندارد( برای مدل های رشد چند سطحی برای عالئم افسرده ساز)روش

 (7زناشویی )روش
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 ونتیجه گیری بحث

تولد نوزاد را در  اغلب بررسی ها و مطالعات در رابطه ها با رضایت مندی زناشویی و نشانه شناسی افسرده ساز در بین افرادی که

خانواده مقدم ساخته اند هم بر مرد هم بر زن توجه دارد.در نتیجه آنها قادر به بررسی اهمیت پویش های رابطه ای در نمودار شدن 

عدم رضایت زناشویی و عالئم افسرده ساز هستن. نتایج بررسی های حاضر نشان داده اند که عالئم افسرده ساز و عدم رضایت مندی 

یی و تغییرات آنها در  طی دوران بارداری و بعد از زایمان نوعا بواسطه ی زوج ها تسهیم شده اند. عالوه بر آن، آن تنها تراز زناشو

باالیی از نشانه شناسی عالئم افسرده ساز تسهیم شده نبود که مرتبط با نارضایتی زناشویی بوده است بلکه همچنین افزایش 

 ده ساز مرتبط با کاهش رضایت مندی زنا شویی می گردد.مشارکت و تسهیم در عالئم افسر

 رضایت مندی زناشویی و زایمان)تولد نوزاد(

سوال تحقیق اول ما در مورد بررسی حدودی بود که طی آن رضایت مندی زناشویی و تغییرات آنها در طی دوره بارداری و بعد از 

ی سیستمی و یا ویژگی های زوج های جدا از هم هستند و از یک تولد نوزاد منعکس کننده ی روابط زوجین به عنوان یک ویژگ

جهت آنها از ویژگی های روابط زوجی هستند که به آن بر می گردند. زوج ها نوعا سطوح و رویه ی یکسانی از رضایت مندی 

این متغیر ویژگی های زوج حقیقت این هست که زناشویی و تغییرات را در طی دوره ی بارداری و بعد از تولد نوزاد نشان می دهند.

ها را مطابق با یافته های پیشین منعکس می کنند که نشان دهنده ی این هستند که جفت ها نوعا کیفیت یکسانی از روابط را 

( . نتیجه همچنین کامال مطابق با مفهوم قبلی بود که خانواده ها را Raudenbush,Brennan & Barnett 6331کنند)ش گزار

( . که مطابق با رزایت مندی زناشویی تعامالت متقابل و دوسویه COX & Paley , 6332مها معرفی کرده بود)به عنوان سیست

 & Coldenberg, cox & paley 6332ای را منعکس می ساخت و مابین جفت ها تاثیر می گذاشت )برای بررسی مجدد به 

6336 coldenbergدی در رضایت مندی زناشویی همانند چگونگی تغییر  آن ( مراجعه کنید به عبارتی دیگر همچنین تفاوت فر

بلکه زوجهااز  بعد از تولد فرزند وجود دارد در نتیجه نه تنها روابط زوجین است که پاسخگوی رضایت رضایت مندی زناشویی است

ازدواجشان و کاهش  این جهت متفاوت از هم نیز هستند.همچنین دریافت گردید که زنانی که در ابتدا کامال رضایت داشتند از

 کمتری در رضایت مندی زناشویی نشان می دادند در بعد از تولد با مردانشان مقایسه شدند.

نتایج همچنین نشان داد که زوج هایی که کمتر از روابط زناشویی در زمان شروع حاملگی رضایت داشتند زمانی که دوره ی 

 رضایت مند شدند این یافته ها مطابق با باور عوام بود که تولد فرزند باعث بارداری روبه جلو رفت و نیز بعد از تولد کودک کامال

نجات ازدواج می شود است. توضیح ممکن برای این مورد جفتی است که از مشکالت حاکی از روابطشان رنج می برند و از داشتن 

 یک پروژه ی جدید پیوندی سود می برند می باشد.

ادی ممکن است رضایت مندی زناشویی را بوسیله ی فراهم نمودن هدف مشترک فعالیت های مانند داشتن فرزند . چنین روید

تسهیمی )مشترک( در دوران انتقال و عناصر و اجزایی برای هویت زوجین را بهبود بخشد به عبارت دیگر سطح باالیی از رضایت 

خود مواجه با کاستی و کاهش در طی دوران  مندی زناشویی بواسطه ی زوجهایی گزارش گردید که در جریان اولین بارداری

وقت و توجه خود را قبل  ن است که زوجین شاد و سرحال بیشتربارداری و بعد از زایمان شده بودند توضیح ممکن برای این امر ای
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ی به بارداری از رسیدن کودک بر همدیگر معطوف داشته اند . اما در طی بارداری و بعد از تولد مرکز توجهدآنها به طور فزایند

 کودک معطوف بوده است که ممکن است توجه زوج ها را به هم کاهش دهد و منجر به کاهش رضایت مندی زناشویی شود

سطح میانگین رضایت مندی زناشویی افزایشی را در طی دوره ی بارداری و کاهشی را بعد از آن نشان می دهد. این نتایج همراه 

کاهشی در روابط مثبت زناشویی ه پیشنهاد می کردند که زمانی که زوج ها والدین می شوند است با آن بررسی های قبلی بود ک

 & Cowanآنها رخ می دهد و ناسازگاری های زناشویی آنها افزایش می یابد و رضایت مندی زنا شویی آنها کاهش می یابد )

cowan , 6337)   

 عالئم افسرده ساز و تولد فرزند

بررسی حد و مقداری بود که طی آن عالئم افسرده ساز و تغییرات آنها در طی دوره ی بارداری و بعد از  این مقالههدف دیگر 

زایمان شامل ویژگی روابط ویا ویژگی جفت ها )زوجها( می شد. به عبارتی دیگر مدرکی در مورد نشانه شناسی مشترک عالئم 

ه و یکسانی از عالئم افسرده ساز و تغییرات را نشان می دهد. حقیقت افسرده ساز از یک جهت وجود دارد. زوج ها نوعا سطوح مشاب

این ایت که تغییرات در عالئم افسرده ساز به دنبال الگوهای مشابه در طی روابط زوجین است که مطابق با باور کلیدی چشم انداز 

 تسهیمی در رابطه با خانواده است.

روانیشان تاثیر می گذارند.نتایج نشان می دهد که زوجها ، نوعا تغییرات مشابهی  جفتها به طور متقابل بر همدیگر با توجه به وضع

را در نشانه شناسی افسرده ساز نشان می دهند که ممکن است چندین مکانیسم را را منعکس سازد. برای مثال ، هیجانات مثبت و 

طرف مقابل افزایش دهد .دریافت گردید که افرادی منفی از جانب جفت ممکن است درست نمایی انواع مشابهی از واکنش ها را از 

 , Benezon & Coyneکه با افراد افسرده و روان پریش تماس دارند خود در خطر فشار و استرس روان شناختی واقع می شوند)

looeشناختی  ( توضیح ممکن دیگر از رخداد عالئم استرس زا در جریان روابط زوجین امنیت که زوجین در برخی از ویژگی های

ویا وضعیت های زندگی برای  با هم سهیم هستند مانند سبکهای اختیاری)اسنادی( و یا قیاسی.ثالثا ، برخی از رویدادهای مشترک

مثال داشتن  فرزند با مزاج و خلق و خوی مشکل دارد و یا مشکالت سالمتی فالکت اقتصادی در خانواده و مشکالت در روابط 

. یافته هایی که سطح عالئم افسرده ساز را  مکن است در افزایش و کاهش عالئم افسرده ساز دخیل باشدجنسی بعد از تولد فرزند م

در طی دوره ی بارداری را در ویژگی روابط زوجین نشان می دهند  ممکن است مختص دو مکانیسم باشند . اجتماعی شدن امنیت 

حتی انواع مشابهی از افراد را بر می گزینند که احتمال دارد باهم  که زوجها در طی زندگی با هم دیگر بسیار مشابه هم گردید و

 ( Caspi & Herberner , 6336دیگر رابطه جنسی داشته باشند . ) 

به عبارت دیگر همچنین تفاوتهای فردی در نشانه شناسی افسرده ساز همانند چگونگی تغییر یافتن آن بعد از تولد فرزند وجود 

دارد. در سطح فردی ، زوجهایی که گزارش کرده بودند که سطح باالیی از عالئم افسرده ساز را داشتند نشان داده شد که بعد از 

ان دادند که در مقایسه با افرادی بود که در ابتدا عالئم کمتری را گزارش کرده بودند . دو توضیح تولد فرزند کاهش بیشتری را نش

ممکن برای این نتایج وجود دارد، اول اینکه هر دوی زن و مرد به همراه عالئم افسرده ساز تولد فرزند را عاملی برانگیزند و چالش  

ر و جدید می شود.ثانیا ، ورود و رسیدن کودک ممکن است فرصتی را برای کاهش فعالیت های معنی دابرانگیز ببینند که منجر به 
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عوامل استرس زای قبلی مانند حجم کاری سنگین فراهم سازد. و تغییرات حاصله ی آن در رفتار ممکن است نتایج مثبتی بر 

 حسب خلق و خوی افسرده ساز داشته باشد .

دی و جدا از هم، هیچ نوع تغییر نمونه در سطح میانگین عالئم افسرده ساز به دنبال تولد جدا از تفاوت های وابسته به روابط و انفرا

بود که نشان داد با گذشت اولین سال تولد  7666و همکاران در سال  Mattheyنوزاد نمایان نشد، این تناقض های یافته های 

 کودک سطح پریشانی و فشار افزایش می یابد.

. این گروه رضایت بین نتایج امنیت که آنها زوجهایی را بررسی کردند که اولین فرزند را تجربه می کردندتوضیح ممکن برای تفاوت 

مندی زناشویی رو به افزایشی را در بررسی حاضر یافتند . توضیح ممکن دیگر برای تفاوت بین نتایج بدست آمده در بررسی حاضر 

اجتماعی روابط خانوادگی در فنالند و ایالت متحده است. برای مثال یکی از  و آنهایی که قبال ارائه گردیدند تفاوت بین سیاست

درصد از دستمزد اولیه(. تکمیل  26ماه بعد از تولد کودک مرخصی می گیرد) 66والدین )نوعا مادر( که والدین محسوب شده است 

حمایت  بعد از زایمان است عالوه بر آن والدین خانواده ها همچنین مشروط به کیفیت باالی خدمات ماماها در طی دوران بارداری و

سالگی کودک درییافت می کنند چنین ویژگی هایی در سیاست اجتماعی ممکن است علت نتایج بررسی حاضر را  9مالی را تا 

شده اند،  توضیح می دهد که فشار والدینی را بعد از تولد افزایش می دهد همانطور که در بررسیهای ایالت متحده ی آمریکا یافت

که ممکن است ارتباطات بین ساختارها را در طی سنجشهای خاص زمانی بدلیل پیوستن سنجش واریانس )ناسازگاری( افزایش 

دهد، ما بررسی را بعد از اینکه زنان حامله شدند آغاز کردیم و بنا بر این بررسی اولیه ما می تواند به صورت برآوردی پایه تلقی شود 

نتیجه ، تغییرات گزارش ه باید تاکید کرد که ما نمونه ای معرف از بزرگساالن جوان را مورد بررسی قرار دادیم . در . و سرانجام اینک

 رضایت زناشویی و عالئم افسرده ساز احتماال محدود به حیطه ی غیر بالینی است . شده در عدم

 9 نتایج

نتایج بررسی طولی چهار قسمتی حاضر نشان داد که عالئم افسرده ساز و رضایت مندی زناشویی و تغییرات در آنها در طی دوران 

بارداری و به دنبال تولد فرزند ، نوعا بوسیله ی زوجها مشترک گردیده اند. اگرچه تفاوتی مرتبط با زوجهای جدا شده نیز مشاهده 

جهایی که رضایت مندی زناشویی باالیی در شروع دوران بارداری تجربه کرده بودند ، در طی ادامه یافتن شده بود. عالوه بر آن ، زو

بارداری عدم رضایت کاهش یافت در حالی که در بین آنهایی که رضایت مندی کمتری در مراحل اولیه داشتند ، رضایت مندی 

فرزند خود بودند سطح باالیی از رضایت مندی زناشویی را در مقابل افزایش یافت .اگر چه ، زوجهایی که مواجه با  تولد اولین 

والدین چند فرزندی از خود نشان دادند ، آنها همچنین افزایش بیشتری را در عالئم افسرده ساز بعد از تولد فرزند از خود نشان 

 دادند.
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