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 چکیده 

 در شمرر نیزوجم نیبم در یو بلمو  عما    تیترس از صم  یی بازناشو تیرضا نیب ارتباط یبررسحاضر با هدف تحقیق 

باشد. در این تحقیق، جامعه آماری شامل زوجین شرر ارومیمه می یه بستگ - ی یتوص از نوع پژوهش حاضر،ارومیه انجام شد. 

بلمو  عما  ی، ی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ان ر به صورت تصادفی خوشه 403بوده از این جامعه، تعداد 

تحلیل نتایج با است اده از روش مماتری  ه بسمتگی و تحلیمل ریرسمیود اندیانمه  .رضایت زناشویی و ترس از ص ی ت بودند

ن رضایت زناشمویی بما ارتباط معنی دار وجود دارد،و  بی بین رضایت زناشویی و بلو  عا  ینتایج تحقیق نشاد داد  انجام یرفت.

مول ه های بلمو  عما  ی و تمرس از صم ی یت  مدرت پمیش بینمی رضمایت و   ترس از ص ی یت ارتباط معناداری وجود ندارد

زناشویی را ندارند. بلو  عا  ی  درت پیش بینی رضایت زناشویی در سطح پایین تری دارد ولی ترس از ص ی یت  درت پمیش 

 را ندارد. رضایت زناشوییبینی 

 

 ترس از ص ی ت، بلو  عا  ی، رضایت زناشوییواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

را معادل ارزیابی کلممی ذهنی فرد از رابطه زناشویی و میزاد برآورده شدد نیازها،  2( رضایت زناشویی2002) 1کوک

اند که متغیرهای متعدد مانند ها نشاد دادهشخصی و زوجی در این رابطه تعریف کرده است. پژوهش ها  آرزوهایخواسته

محبت، تعرد، اعت اد متقابل، احترام، ح ایت، وفاداری، عالیق مشترک، درک متقابل، ص ی ت، نگراد یکدیگر بودد و توجه 

(. 1986، 4با رضایت زناشویی رابطه دارند )السود و فالورز 3کردد، مبادله متقابل احساسات و افکار و تجربیات و ارتباط مؤثر

، میزاد 6(. بیاد عوا ف2002، 5ن ارتباط خوب، نقشی تعیین کننده در ایجاد احساس امنیت برای زوجین دارد )الرسودداشت

، 7شود )مررابیادی محسوب میهای راضی از ناراضدهد و یکی از عوامل اصلی در ت ایز زوجص ی یت زوجین را افزایش می

بیشتر در رابطه را به دنبال  8کند و خودآشکارسازییت شدد را ایجاد می(. ابراز متقابل عوا ف در زوجین، احساس ح ا2004

 10( نشاد دادند که خودآشکارسازی زوجین با رضایت زناشویی رابطه مثبت دارد. الندی 2000) 9دارد. کارنی و کومبز

ویی رابطه مثبت دارد. ها با رضایت زناشو توانایی ابراز هیجاد 11های عا  یاین نتیجه رسید که مرارت( نیز به2002)

دهد. کند تا یکدیگر را برتر درک کنند و ب ر ند، رضایت زناشویی را افزایش میاین علت که به زوجین ک ک می، به12ه دلی

تواد این با توجه به نقش تعیین کننده متغیرهایی مانند ص ی یت، ابراز احساسات و عوا ف و ه دلی بر رضایت زناشویی، می

کرد که ایر به هر دلیل این متغیرها تضعیف شوند یا داار اختالل یردند، رضایت زناشویی زوجین نیز تحت  مسئله را مطرح

های خانوادیی  الق است. کارشناساد بر این باورند که فرآیند  الق در اکثر تأثیر  رار خواهد یرفت. یکی از مر ترین آسیب

ار اختالفات جزئی و جدی شدد آنرا،جدایی یا بی میلی یکی از زوجین به کند: اختالفات جزئی، تکرموا ع این مسیر را  ی می

 رف مقابل،  ررهای  والنی و تکرار آنرا، خستگی زوجین از  ررها و درییریرا،  الق عا  ی و  الق  انونی. اما آمار رس ی 

ار آد آمار بزریتر اما کشف نشده به  الق بطور کامل نشاد دهنده میزاد ناکامی ه سراد در زندیی زناشویی نیست، زیرا در کن

های عا  ی اختصاص دهیم، یعنی به های  انونی را بتوانیم به  القهای عا  ی اختصاص دارد. شاید دوبرابر  الق الق

                                                           
1.  Cook 
2 . marital satisfaction 
3 . effective communication 
4 . Olsen, D. and flowers 
5 . Larson 
6 . expression of affection 
7 . Mehrabian 
8 . self-disclosure 
9 . Karney, B. and coombs 
10 . Landis 
11 . emotional skillfulness 
12 . empathy 
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کنند. در  الق کنند ولی هیچگاه تقاضای  الق  انونی ن یهای خاموش که زد و مرد در کنار هم به سردی زندیی میزندیی

کنند، در حالی که ارتبا ات بین آنرا کامآل  طع شده و یا بدود میل و رضایت است ه سراد زیر یک سقف زندیی می عا  ی،

هیجانی نیز از  -های احساسی(. ازدواج موفق نه تنرا مستلزم بلو  جس انی است، بلکه بلو  عا  ی با آمادیی0430)اونادی، 

های ویژه از روابط درست زوجین کافی نیست، ای بلو  عا  ی، احراز شناختشرایط الزم در تحقق مطلوب آد است. البته بر

ها در زوجین نیز ضروری است. الزم است های روانی خویشتن و ه سر و امکاد مدیریت صحیح هیجادبلکه آیاهی از ویژیی

دیگر، بیاموزند که آنچه بر خود برخوردار شوند. به عبارت « خود را به جای دیگری یذاشتن»یا تواد  زوجین از احساس مشترک

هیجانی مستلزم شناخت  -پسندند، بر ه سر خویش نیز روا ندارند. یذشته از این بلو  عا  ی با آمادیی احساسین ی

ص ی یت هیجانی یا آنچه ص ی یت  2(. لوین2004، 1های اجت اعی و مخصوصاً جرات مثبت و من ی آنرا است. )میچلوا عیت

های انسانی تجربه رفته است را به عنواد جزء اصلی ه ه روابط که در ت ام روابط نزدیک و پیوستگیرواد شناختی نام ی

ترین یا به ویژیی درونی و درونی»به معنای  Intimus(. کل ه ص ی یت از واژه التین 9200، 3کند )نیلودشود، توصیف میمی

شده است. در این راستا، نظریه پردازاد یونایونی به مطالعه  یرفته« خصوصی هر امر بنیادی، حیاتی، بسیار خصوصی یا شخصی

اند. توانایی بر راری روابط کنند، پرداختهص ی یت هیجانی و اینکه اگونه افراد ا دام به ایجاد و ح ظ پیوندهای ص ی انه می

فراد جواد جرت کسب .شودیص ی انه با دیگراد یکی از عوامل کلیدی در سالمت و برزیستی روانی افراد بزریسال محسوب م

یذارند. روابط اولیه با فرد یا افراد مرا بت کننده )در آمادیی برای این مزیت بالقوه، مع والً مراحل رشدی زیر را پشت سر می

جن ، سپ  به  ور تدریجی به زماد کودکی(، شروع روابط اولیه با ه ساالد )در زماد نوجوانی. این رابطه ابتدا با ه سال هم

یابد( و در نرایت ورود به دوراد بزریسالی که در حالت برینه و مطلوب، افراد  ابلیت  ت ه سال غیر هم جن  یسترش میس

ص ی یت شامل عوا ف و احساسات،    .کنندبر راری روابط ص ی ی درازمدت که با اعت اد متقابل ه راه است را کسب می

ها، خود پیروی و هدایت است. ترس و تعرد، ت ایل جنسی، حل کردد تعارض بیاد و تبادل احساسات و افکار، سازیاری، تعلق

از ص ی یت، ظرفیت محدود فرد برای به اشتراک یذاشتن افکار و احساساتش با فردی مرم و نزدیک است که یکی از علل مرم 

ا دیگراد احساس مثبت نسبت ییرند، در رابطه بشکست خوردد روابط است. افرادی که در ترس از ص ی یت ن رات باالیی می

ن ایند )نظری و بیرامی، به روابط نزدیک و خود آشکارسازی مشکل دارند و در نتیجه رضایت از رابطه ک تری را تجربه می

این انین  های یونایود زندیی با ه دیگر توافق دارند.مندی، در حیطهتواد ی ت: زوجینِ دارای رضاترتیب می بدین(. 0490

های مذهبی مشترکی دارند، و ت و مسائل مالی پایبندی هستند، راضی شادیهایی از نوع و سطح روابط عا  زد و شوهر

                                                           
1 . Mchale 
2 . Loin 
3 . Niolon 
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در مسائلی که اختالف نظر دارند، مصلحت زندیی و خانواده را بر مصلحت  ،کنندمدیریت می ریزی وخودشاد را به خوبی برنامه

وآمد با ا وام و دوستاد رضایت رند، از نوع و کی یت یذراد او ات فراغت و رفتپذیری باالیی برخورداخود ترجیح داده، از انعطاف

مندی و زناشویی یا ه اد رضا دارند و در نرایت، در تعداد و نوع تربیت فرزنداد با هم اشتراک نظر دارند. اه یت کی یت زندیی

 ندی و یا یتود. مطالعات نشاد داده است که رضاشمندی زناشویی، در تأثیر آد بر سالمت روانی و جس انی پدیدار مینارضا

یذارد، برای مثال، نتایج مطالعات در محدوده تأثیر  ندی زناشویی، بر بسیاری از ابعاد زندیی فردی و اجت اعی تأثیر مییتنارضا

دارند، از نظر  یشاد پایدار بوده و استحکام بیشتری داشته، ع وماً ع ر  والنجس انی نشاد داد، افراد متأهل که زندیی

 دشاافراد متأهلی که زندیی (.1382 ترند، شاد هستند و بیشتر احت ال دارد که از سر اد نجات یابند )اح دی،جس انی سالم

اند و در مقایسه با افراد ناسازیار، مندی زناشویی باالیی برخوردارند. بیشتر عا  یپایدار بوده و استحکام بیشتری داشته و از رضا

 شوند.شناختی میداار مشکالت رواد ک تر

تواد به یرا م یعا   بلو . دیآیبه حساب م نیزوج یثبات عا   یهامؤل ه نیاز مر تر یکیبه عنواد  ییزناشو تیرضا

نسبت  یاز آیاه یو سطح مطلوب یو اع ال شخص  اتیدر  بال تص  تیها، احساس مسئولیکنترل خود در مقابل ناکام ییتوانا

 و یزندی اتیرو به رو شدد با وا ع ییعشق دادد و عشق یرفتن، توانا ییبه توانا یبلو  عا   .ن ود فیخود توص به عوا ف

از  یریادیی ییتوانا ،ینایوار زندی اتیو تجرب دادهایمثبت داشتن از رو ریتعب ییتوانا ع،یآد و ا اتیجزئ لیو تحل هیتجز

 یتکانش یاز رفتارها ییکنترل خشم و رها ییها، توانایها و ناکامتشکس رشیپذ ییتوانا ،یها و تجارب تلخ زندیشکست

 .می یردد فیتوص

 ریغ ای میخود به  ور مستق گاهیدر جا زیعوامل ن نییذارند که هر کدام از ا ریتاث ییزناشو تیبر رضا ییونایون عوامل

 یذارند:یم ریو تاث ردیییم ریتاث یاز بلو  عا   میمستق

 مبرم است. ییدر اختالل روابط زناشو گرینقش ت کر و برداشت زد و شوهر از رفتار ه د . ت کر و شناخت،0

 با ه سر یو رفتار یروابط کالم یدر بر رار ییتوانا یعنی ی. مرارت ارتبا 2

 ی. مسائل مال4

 ی. رابطه جنس3

 و بستگاد شاوندادی. دخالت خو2
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 . ابراز عشق و محبت6

منابع عا  ی  ها وها، ظرفیت ابلیت در رضایت زناشویی ای ا کند است اده از ش مر یتواند نقهایی که میاز روش یکی

نقش  یها در راستای رضایت زناشویی است. بلو  عا  دهی این  ابلیتموجود در زوجین و کنترل، هدایت، مدیریت و جرت

حل مسئله و مقابله  ،ییزناشو تیرضا ن،یا زوجتعامل و ارتباط مؤثر ب ی رارجرت بر یالزم و ضرور یمرارترا جادیدر ا ییبسزا

دارد. بلو  عا  ی  شخص مستلزم بروز و ظرور رفتارهای آشکاری ه چود  درت بر راری ارتباط با  نیزوج نیبا مشکالت ب

 .است نیوجز نیه سر، درییر شدد در تعامالت عا  ی، تواد درک احساسات متقابل و توسعه ح ّ ه دلی ب

 روش تحقیق
جامعه پی ایشی و در زمره تحقیقات ه بستگی می باشد.  –اضر بلحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصی ی تحقیق ح

 سال و ک تر 49با سن  ارومیهساکن در شرر مراجعه کننده به مرکز کاهش  الق متأهل  افراد هیکلشامل  تحقیقاین آماری 

لو  عا  ی و رضایت زناشوئی و ترس از ص ی ت با ضرایب پایایی بود برای یرد آوری ا العات از پرسشنامه های استاندارد ب

  tبرای تجزیه و تحلیل داده ها، از ریرسیود اند متغیره و آزمود و روایی مورد تائید خبریاد است اده یردید.  7/0باالی 

 است اده شد.

 فرضیه های تحقیق

 ارتباط وجود دارد. نیزوج آد در یی و مول ه هایزناشو تیرضابا  و بلو  عا  ی تی یترس از ص  بین

 .دارد وجود رابطه زوجین در زناشویی رضایت با آد ای مول ه و عا  ی بلو  بین

 .دارد وجود ارتباط زوجین زناشویی رضایت با آد های مول ه و ص ی یت از ترس بین

  یافته ها

 ارتباط وجود دارد. نیزوج ول ه های آد دریی و مزناشو تیرضابا  و بلو  عا  ی تی یترس از ص  فرضیه اول تحقیق : بین
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 : ماتری  ه بستگی بین بلو  عا  ی و مول ه های آد با رضایت زناشویی 1جدول 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیر

            1 بلوغ عاطفی

           1 127/1 ترس از صمیمت

          1 141/1 /**288 شخصیتی موضوعات

         1 **315/1 *151/1 /**317 وئیزناش ارتباط

        1 /**446 176/1 -111/1 /**321 تعارض حل

       1 -/161 -/118 -153/1 136/1 /181 مالی مدیریت

      1 /**316 *-/134 /**159 **222/1 *134/1 -/196 فراغت اوقات

     1 /**563 /*122 **-/17 /**159 -124/1 **187/1 *-/121 جنسی روابط

    1 /**236 /**216 /**188 /*134 -/181 199/1 -111/1 -/114 فرزندان و ازدواج

   1 /**517 /**281 /**259 /**282 182/1 118/1 188/1 **-/15 -/160 دوستان و اقوام

  1 /*141 /**261 /**125 **-/15 176/1 -/165 151/1 **341/1 152/1 118/1 مذهبی گیری جهت

 1 /**435 /**615 /**613 /**515 /**441 /**413 /*131 /**283 **434/1 *134/1 /*127 ئی كلرضایت زناشو

دهد ( ماتری  ه بستگی بین بلو  عا  ی و ترس از ص ی یت با رضایت زناشویی و مول ه های آد را نشاد می0جدول )

و  عا  ی با مول ه های رضایت زناشویی ارتباط که ترس از ص ی ت با مول ه های رضایت زناشویی ارتباط معناداری ندارد و بل

 معنی داری ندارد.
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 .دارد وجود رابطه زوجین در زناشویی رضایت با آد ای مول ه و عا  ی بلو  بین -2فرضیه 

 : ماتری  ه بستگی بین بلو  عا  ی و مول ه های آد با رضایت زناشویی 2جدول

 7  6 2 3 4 2 0 متغیر

       0 رضایت زناشویی

      0 /**423 عدم ثبات

     0 /**432 /**072 بازیشت عا  ی

    0 /**330 /**292 -/000 ناسازیاری اجت اعی

   0 /**724 /**376 /**407 -/006 فروپاشی شخصیت

  0 /**423 /**290 /**440 /**066 -/043 فقداد استقالل

 0 /**273 /**794 /**727 /**766 /**290 /*027 بلو  عا  ی کل

را نشاد می دهد که ارتباط معناداری  ( ماتری  ه بستگی بین بلو  عا  ی و مول ه های آد با رضایت زناشویی2جدول)

 بین رضایت زناشویی با مول ه های بلو  عا  ی مانند عدم ثبات و بازیشت عا  ی و با بلو  عا  ی وجود دارد ولی با ناسازیاری

 استقالل وجود ندارد. شخصیت و فقداد اجت اعی، فروپاشی

 .دارد وجود ارتباط زوجین زناشویی رضایت با آد های مول ه و ص ی یت از ترس بین -4فرضیه 

 : ماتری  ه بستگی بین ترس از ص ی یت و مول ه های آد با رضایت زناشویی 3جدول

 3 4 2 0 متغیر

    0 رضایت زناشویی

   0 -/039 ارتباط با ه سر

  0 -/009 -/006 ارتباط با دیگراد

 0 /**266 /**962 -/077 ترس از ص ی یت کل 
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( ماتری  ه بستگی بین ترس از ص ی یت و مول ه های آد با رضایت زناشویی را نشاد می دهد که متغیر رضایت 4جدول)

 زناشویی با ارتباط  با ه سر  ارتباط با دیگراد و ترس از ص ی ت کلی ارتباط معناداری ندارد.

  گیریجهبحث و نتی

با توجه به نتایج تحقیق بین ترس از ص ی یت با رضایت زناشویی و مول ه های آد ارتباط معنی دار وجود ندارد ولی بین 

بلو  عا  ی و رضایت زناشویی ارتباط معنی داری وجود دارد ولی با مول ه های رضایت زناشویی و بلو  عا  ی ارتباط معنی 

 دانش ،(0433) محب و ای انی ،(0494) زهره برآبادی معت دی اله، فر ا نتایج تحقیقات فصیحداری وجود ندارد.و این یافته ب

ه سوئی دارد. و در تبیین آد  (2000) ه کاراد و سی ونیلی و (2003) وود و هام، داد(2009) ورسینگتود بردد و  (0490)

 یک وجود یکدیگر، درک و ت اهم ح  با ه راه دوستانه رابطه یک وجود از است عبارت زناشویی می تواد ی ت که رضایت

 خانواده افراد روانی سالمت رکن مر ترین  خانواده در زناشویی رضایت.  زوجین معنوی و مادی نیازهای بین منطقی تعادل

استقالل ارتباط  فقداد و شخصیت فروپاشی اجت اعی، بین رضایت زناشویی و مول ه های ناسازیاری(.  0434 کجباف،. )است

عا  ی ارتباط معناداری  بازیشت و ثبات معنی داری وجود ندارد. ولی بین رضایت زناشویی و  بلو  عا  ی و مول ه های عدم

 ترابی، مرین ،(0433) محب و ای انی ،(0494) زهره برآبادی معت دی اله، فر صیحفیافت شد. نتایج این تحقیق با یافته های 

پارکر  ،، (0490)  اس ی و ج الی اده ی هومن، ،(0490) ناهیدپور و فر وبیمنص ،(0490)  موسوی و صاحبی مظاهری،

 زناشویی رضایت با آد هایمول ه و ص ی یت از ارتباط بین ترس نشاد دادکه،ه سوئی دارد. براساس نتایج تحقیق  (2000)

 یرینبام و یحیی حاجی ا نتایج الدار،زوجین تایید ن ی شود و بین این دو متغیر ارتباط معنی داری وجود ندارد.و این یافته ب

 مدل اساس و در تبیین آد می تواد ی ت که بر.دارد ه سوئی ،(2000) یاردنر و برند ،(2006) بودر و کایا سیال، ،(2009)

 ای شیوه به شنونده و یذارد می میاد در را ا العاتی شخص آد در که است فرآیندی ص ی یت( 0933)  شاور و رایز ارتبا ی

 بین رفتار به مربوط عقاید و انتظارات اهداف، فرآیند، این از نقطه هر در. کند می ایجاد ح ایت و تایید ح   که دهد می خپاس

 و اجت اعی تبادل هاینظریه براساس نیز و. یذاردمی تاثیر آنرا از یک هر تعبیر و درک اگونگی بر زوجین از کدام هر شخصی

 نوعی، به نظریه، دو این اما دارند، تاکید ص ی انه ارتباط در هاکننده تقویت نقش بر تقویت، یهانظریه مانند متقابل، وابستگی

 تاکید هازوج میاد اولیه هایکشش بر صرفاً که این جای به اجت اعی، تبادل نظریه مثال، برای اند؛رفته فراتر تقویت هایمدل از

 تعرد اود ساختارهایی به ها،کننده تقویت از غیر و دهدمی  رار بررسی دمور رونده پیش روابط  ی در را ص ی انه رفتار کند،

لذا می تواد تبیین کرد که ترس از ص ی یت شامل ترس از ص ی ی شدد با ه سر و  دارد توجه نیز رابطه از مندی رضایت و

ها رضایت زناشویی و یکی از جنبه باشد که با رضایت زناشویی ارتباط معنی داری نداردنیز ترس از ص ی ی شدد با دیگراد می
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تواد ی ت که کسانی که ترس ارتباط داشتن با دیگراد است که براساس نظریه تبادل اجت اعی و مدل ارتبا ی رایز و شاور می

ار افتند و این مستقی ا روابط زناشویی آنرا را تحت تاثیر  راز ص ی ت در آنرا باالست در ارتباط خود با دیگراد به مشکل می

 .می دهد

 پیشنهادات

 پیشنراد می شود در مشاوره های  بل از ازدواج بحث بلو  عا  ی مورد توجه  رار ییرد.  -

 م اهیم آماری بلو  عا  ی برای زوجین ایرانی مورد بررسی و تنظیم  رار ییرد.  -

 .در مورد بلو  عا  ی و ترس از ص ی یت دوره های کوتاه مدت برای مشاوراد اجرا یردد -

 در مورد صدور حکم رشد از دادیاه ها به بحث ترس از ص ی ت و بلو  عا  ی توجه یردد -

 : منابع
 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.. پایادتأثیر اشتغال زن بر سالمت روانی همسر(. 0430) اندانام ،اونادی

 زمستاد: خانواده مطالعات و زن، فرزندانشاد رفتاری تالالتاخ با مادراد عا  ی بلو  بین رابطه (.0433نعی ه ) محب رویا و ای انی

 تبریز. واحد اسالمی، آزاد ، دانشگاه 39 ص حه ، تا29 ص حه از ، 6 ش اره ،2 دوره ،0433

 خالصه مقاالت(. تأثیر ه انند / تضاد در ویژیی های شخصیتی درود یرایی / برود یرایی بر رضایت زناشویی، 0490دانش ، عص ت. )

 .3ش اره  6دوره  مجله مطلعات خانوده.(. بررسی نشانه های بلو  عا  ی. 0494ح فر اله، معت دی برآبادی زهره )فصی

، دانشگاه بررسی رابطه میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختالالت رفتاری دختران .(0434) کجباف، مح د با ر و ه کاراد

 .022-037برار،. صص  3اص راد، ، ش اره 

 رضایت در عا  ی بلو  و شخصیتی های ویژیی نظر از ها زوج شباهت نقش بررسی  (.0490فرزانه ) ناهیدپور محسن، فر بیمنصو

 .040 ص حه تا  009 ص حه از ؛04  ش اره ،3 دوره ،0490 پاییز: رفتاری مجله علوم. زناشویی

 تعدیل بر رفتاری - شناختی های آموزش تاثیر (.0490)  اله سید ولی موسوی علی و صاحبی مح دعلی، مظاهری س یه، ترابی مرین

 2  ش اره ،2  دوره ،0490 تابستاد: رفتاری علوم مجلهزناد.  در زناشویی نارضایتی و عا  ی بلو  غیرمنطقی، انتظارات

   . 044ص حه  تا  027 ص حه از ;( 06 مسلسل)

ل محور بر رضایت زناشویی در ابعاد پرخاشگری، زماد با هم بودد ، بررسی تاثیر مشاوره راه ح (.0490)بیرامی منصور، نظری علی مح د

 .7دوره  4ش اره  مجله تازه های روانشناسی،، توافق درباره مسایل مالی و رضایت جنسی در زوج های هر دو شاغل
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 بلوغ آزمون ییاب نرم و روایی اعتبار، بودن، عملی بررسی  (.0490لیلی )  اس ی, معصومه ج الی اده ی, حیدرعلی هومن

  دوره ، 0490 برار :روانشناختی . تحقیقاتبابل شهرستان دبیرستانی آموزان دانش در عاطفی بلوغ با آن رابطه و اجتماعی

 .27 ص حه تا  04 ص حه از ؛9  ش اره ، 4
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