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 های بیمارستان پرستاران در جنسی گناه واحساس زناشویی بردلزدگی جنسیت عامل بررسی

 مشهد شهر

 1تیغ جهان هانیه

 2بوررنگ دکترمحمداکبری

 چکیده

 های بیمارستان متأهل پرستاران در جنسی گناه واحساس زناشویی بردلزدگی جنسیت عامل بررسی هدفبا حاضر پژوهش

 .گردید اجرا و طراحی مشهد شهر دولتی

 نمونه .بودند مشهد شهر متاهل پرستاران پژوهش این در آماری جامعه .باشد میهمبستگی نوع از توصیفی پژوهش این

 به مورگان جدول اساس بر بودندکهمشهد شهر دولتی های بیمارستان در شاغل پرستاران از نفر 914 تعداد بررسی مورد

 استاندارد های ازپرسشنامه اطالعات آوری جمع برای .قرارگرفتند بررسی موردو انتخاب تصادفی ای خوشه گیری نمونه روش

 و توصیفی آماری  ازروشهای استفاده با شده گرداوری های داده.شد استفاده زناشویی دلزدگی و سیجن گناه احساس شده

 .شد تحلیل استنباطی

 برخوردارند،وهمچنین مردان ب نسبت یبیشتر جنسی گناه ازاحساس زن پرستاران دادکه نشان پژوهش های فتهیا

 گناه براحساس جنسیت عامل رابطه درخصوص پژوهش نتایج به باتوجه.دارند مردان به نسبن بیشتری زناشویی دلزدگی

 .مینماید ضروری جنسی گناه واحساس زناشویی دلزدگی درخصوص بالینی مداخالت انجام زناشویی ودلزدگی جنسی

 جنسی،جنسیت گناه زناشویی،احساس دلزدگی :کلیدی کلمات
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  مقدمه -1

 ومیتوان بسیاراست گیری واختیاردرتصمیم قدرت ازازدواج قبل.است زندگی تمام های تصمیم ترین ازمهم یکی ازدواج

 درآن میتوان ندرت ،به گرفت ساختارهاشکل که ،هنگامی ازازدواج کرد،اماپس زادوری مشکل ساختارهای ازتشکیل

 به زناشویی زندگی ازشروع کنند،قبل زدواجمیخواهندا که افرادی تمام ازطرفی(1811میرمحمدصادقی،)تغییرایجادکرد

 وظایف درانجام دارندوشکست وظایفی خانواده ازاعضای هریک(1811اولیا،)امیدوارند وبادوام موفق مشترک زندگی تحقق

 میتواندنویدبخش نظام این مشکالت رفع درجهت وتالش خانواده به توجه بنابراین میشود نارضایتی مشکالت ایجاد منجربه

 به نظام این اساسی های ازآسیب یکی هستندکه آسیب ازسایراعضادرمعرض بیش زنان نظام دراین.باشد سالم ای جامعه

 نرخ دهدچراکه می رانشان طالق صعودی سیر آمارها اندرایر(2004بایباخ،.)است زناشویی رضایت ازدواج،عدم درآغاز ویژه

 رشد نرخ درحالیکه .است داشته درصدی 10 رشد،(1840) قبل سال مشابه مدت به نسبت 1841 نخست ماه 9 در طالق

 رویداد یک طالق(.1841 احوال، مرکزآمارثبت) است بوده ازدواج نرخ برابر 8 رشدطالق ونرخ یافته افزایش درصد 8 ازدواج

 یحیی-الدار،اویدان،حاج.)تاثیرمیگذارد جدید های نقش وپذیرش ارتباطات برنوع پاشیدگی ازهم اینو است چیدهپی

 رضایتمندی عدم زناشویی های وناسازگاری روانی های آشفتگیاز بسیاری علت که است شده ثابت امروزه(2004وگرینبام،

 جنسی رضایتمندی ازعدم ناشی ایرانی درهمسران هانیپن های ومعاشرت ها ازخیانت درصد90 که طوری به.است جنسی

 (1811جهانفر،) است زوجین از یکی

 زندگی های جنبه افراددرباره احساس که دارد،بایدگفت رابرعهده مهمی نقش زناشویی درزندگی چرارضایتمندی اینکه

 آنهاباروابط وشخصیت روان سالمت بین وهمواره باشد می زوجین زندگی درادامه اساسی ،عامل آن وکیفیت شان

 دستیابی قابل آسانی به زناشویی رضایت(2012نجاریان،.)وجوددارد دوسویه وصمیمی،ارتباط خانوادگی،عاشقانه،دوستانه

 ها زوج تالش به نیاز آن ایجاد بلکه (2002 ؛الور،2009 وهتی، گراندن،مایرز ،رزن1411 مارکمن، و هالوگ،باکام) نیست

 هاروی،ونزل) دارد اش رابطه جنسی جنبه از شخص که رضایتی میزان عبارتی یابه جنسی رضایت این بر عالوه.دارد

 خانواده سالمت و موفق،بقا ازدواج مهم های شاخص از زناشویی رضایت های مؤلفه از یکی عنوان به (2009 واسپرچر،

 از جنسی،رضایت گسترده نفس،تجارب عزت با جنسی رضایت بین اندکه داده نشان مختلف های پژوهش .شود می محسوب

 جنسی ازبدکارکردی سطحی ودارابودن جنسی غیر افشایی وخود جنسی جنسی،صمیمیت،خودافشایی ارتباطات،مشکالت

 روان سالمت بین که دادند نشان درپژوهشی (2010)بارچینال کانوی،استینر،و (2009برادبوری،.)دارد وجود رابطه

 نباشتها.میبرند لذت زناشویی برخوردارند،اززندگی روان ازسالمت که انیداردوکس وجود مثبت رابطه زناشویی ورضایت

 ون)شود می منجر دلزدگی به سرانجام و شوند می روانی فرسایش سبب روزمره زندگی های تنش و ها سرخوردگی شدن

 وباورهایشان زوجین سازگاری میزان به آن ومیزان است واقعیت و انتظارات بین تناسب ازعدم ناشی دلزدگی )2009 پلت،

 تحلیل تدریج به وصمیمیت عشق درحقیقت.افتد می اتفاق ناگهانی ندرت وبه است تدریجی امری پدیده این.دارد بستگی

 به که چیزهایی به وتوجه آگاهی وبارشد رابطه فروپاشی با پدیده این.آید می وجود به کلی فرسودگی آن با وهمراه میرود

 نگیردهمه صورت روند این ازپیشرفت جلوگیری برای کاری مرحله دراین میشودواگر د،شروعنیستن خوشایند گذشته اندازه

 (2002پاینز،)میشود زناشویی رابطه وگسستن شدن قطع منجربه دلزدگی حالت دربدترین.بدترمیرسد به بد ازمرحله چیز

 کننده ناراحت ی چندضربه ریاحتیناگوا ی پدیده ازیک سختی وبه تدریجی ومعموال است ناگهانی ندرت به دلزدگی شروع
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 عارض عمومی خستگی آن همراه بازدوبه می رنگ تدریج به وعشق صمیمیت درواقع(1811،نعیم.)میشود ناشی

 دلزدگی مخالف رفتارهای که داد نشان خود پژوهش در(2004)بیکر.(1810جانی، برنشتاین،ترجمه،زنده)میشود

 دلزدگی که دادند نشان آنهاهمچنین.دارند معناداری رابطه افسردگی با زوجین زناشویی ودلزدگی روانی زناشوییباسالمتی

 که دادند نیزنشان(2001)وبیکر وستمن.آنهادارد روانی وسالمت کارمندان دلزدگی بین رابطه رادر میانجی نقش زناشویی

 بین جنسیت ی برپایه اجتماعی ،تمایزهای انسانی جوامع درتمام.میافتد اتفاق نزدیک و صمیمانه روابط دربیشتر دلزدگی

 یابی وبردست میبخشد راشکل ومردان زنان بین روابط که است بندی طبقه جنسیت،نظام.است شده شناخته ومردان زنان

 که است گسترده قدری به وتاثیرآن دهد می رخ جامعه مختلف درسطوح جنسیتی تمایزهای.تاثیرمیگذارد ومنابع قدرت به

 وتعامل فردی رفتار،افکار،احساسات بر جنسیتی وفرایندهای مفاهیم.ندارند خودآگاهی درپیرامونازحضورآنها افرادحتی گاه

 راتداوم جنسیتی های میکند،وسرانجام،تفاوت کمک اجتماعی ساختارهای تعیین اثرمیگزاردوبه فردی بین های

 جنسی میل تعاملدر جنس به وابسته الگوی بین عمده هایی تفاوت بسیاری مطالعات(1818خمسه،.)میبخشد

 شناختی وروان رفتاری های درجنبه ازتفاوت ناشی است ممکن اختالف این. اند کرده واثبات رابررسی زندگی وابعادکیفیت

 طورمعناداری به است ممکن دیگرزنان ازسوی.باشد دوجنس متغیرهای به مربوط جنسی ومیل دوجنس بین کارکردجنسی

 هامبد،دونالن،الکانو،مک پژوهش(2002الئو،.)باشند قائل جنسی موضوعات ایبر کمتری واهمیت نداشته عالقه سکس به

 ازاهمیت زناشویی سازگاری روانی کننده بینی پیش عنوان به ها زوج شخصیتی های ویژگی که داد نشان(2010)گیووبارت

 های گی ازویژرا تاثیر ترین ،بیش زناشویی ورضایت سازگاری میدهد هانشان پژوهش همچنین برخورداراست زیادی

 (2001نلی، فیشر،مک)میکند هادریافت زوج شخصیتی

 به مربوط فرهنگی ساختارهای زنان درمورد.میکنند کنترل نوعی رابه رفتارجنسی ،درسراسرجهانها فرهنگ تمامی

 دهش باعث فرهنگی نیزساختارهای مرداندرمورد.انجامد می گیفرهن های رفتاروکلیشه این بیشتربین تنش به رفتارجنسی

 بامهارت باید آنها درمورد جنسی رابطه باورباشندکه فشارکنندوبراین احساس رفتارجنسی انجام برای مردان که است

 باشد می تابو جنسی رابطه ما، کشور در خصوص به شرقی، های فرهنگ در(2009انگر، و کرافورد)گیرد صورت وخبرگی

 گناه احساس افزایش و یریگ شکل به منجر امر این باشد هممسایلفرهنگیمی دلیآلن و باشد می زنانمشهودتر اینمسألهدر

 است ممکن زنان که وجوددارد زیادی فرهنگیو اجتماعی یلدال(.2002 ژاندا،)شود میدرافراد جنسی

 باورند براین زنان اینکه ازقبیل دالیلی.کنند متوقف مشترک رادرزندگی شان جنسی تمایالت ازجمله هاوتمایالتشان خواسته

 بر زن یک جنسی احقاق سطح به مسأله این است، جنسی تأمین از تر ارزش با وحمایت، بامصاحبت همراه پایدار روابط که

 جامعه هنجارهای از برآمده جنسی و جنسیتی های کلیشه اساسرابر خود که زنانی که است این قعیتوا بنابراین .گردد می

 (.2004 راپاپورت،)کنند ابرازرا واقعی جنسی خود توانندیک نمی کنند، می تعریف

 جنسی رفتار از فرد ادراک ثربرؤم تنها باشد،نه می شخصیتی و هیجانی های لفهؤم دارای جنسی گناه احساس که آنجایی از

 ثیرأت جنسی رفتار ادامه بر گناه احساس بنابراین.شود معین جنسی رفتار یک اندازایجاد راه یا مانع تواند می است،بلکه

 ثیرأت است وممکن شود می گناه احساس برانگیزنده رفتار تکرار احتمال کاهش به منجر بیشتر گناه احساس.گذارد می

 ،ازجمله جنسی بازخوردافراددرموردمسائل(.1441دیویدسون، و موری) اردذبگ آتی جنسی عملکرد و بررضایت آوری زیان

 وجودچنین.درآنهاست جنسی مشکالت گیری کلوش جنسی رضایت عدم شایع ازدالیل جنسی،یکی گناه احساس
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 درزنان ارگاسم درتجربه وناتوانی جنسی میلی وکم درمردها جنسی وناتوانی زودانزالی مانند مشکالتی منجربه بازخوردهایی

 رانیزدرپی جنسی احساسات وسرکوب ،بازداری مشترک زندگی درچارچوب جنسی مسائل درمورد گناه احساس.میشود

 معمول های افراد،فرصت این اجتنابی سبک.برخوردکنند جنسی مسائل با اجتنابی ای شیوه ودافرادبهمیش داردوباعث

 بررسی به (1814) همکاران و تیمورپور (2001ژاندا،) میکند سلب زندگی مختلف راازآنهادرمراحل جنسی مسائل آموزش

 نتایج .پرداختند دانشجو زنان در جنسی میل با جنسی گناه احساس و زناشویی رضایتمندی دلبستگی، های سبک رابطه

 ناایمن دلبستگی سبک اجتنابی، ناایمن دلبستگی سبک ایمن، دلبستگی سبک و جنسی میل بین که داد نشان پژوهش

 سن و جنسی میل بین همچنین .داشت وجود معنادار رابطه جنسی گناه احساس و زناشویی رضایتمندی دوسوگرا،

 باشد شد مشاهده معناداری منفی رابطه ازدواج زمان مدت آزمودنیها،

 مسائل کلی طور به و جنسی میل با مرتبط مشکالت باالی شیوع علیرغم که فهمید توان می شده مطرح مسائل به توجه با

 بسیاری االتؤس هنوز کند می ایجاد افراد برای کاری و شخصی زندگی در مسئله این که بسیاری منفی وتبعات جنسی

 در جنسی گناه احساس و زناشویی دلزدگی بر جنسیت عامل بررسی حاضر تحقیق مسئله اساس این بر مانده پاسخ بی

 .باشد می مشهد درشهر شاغل پرستاران

 روش -2

 متأهل پرستاران کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه .باشد می همبستگی نوع از توصیفی تحقیق یک حاضر، پژوهش

  .بودند شاغل (1848-1842) تحقیق انجام زمان مدت در که مشهد شهر دولتی های بیمارستان

 مورد و انتخاب ها بیمارستان این میان از تصادفی ای خوشه شیوه به آزمودنی 900 مورگان جدول اساس بر آماری نمونه

 و جنسی گناه احساس دلبستگی، های سبک شده استاندارد های پرسشنامه از اطالعات آوری جمع برای .گرفتند قرار بررسی

 .شد استفاده زناشویی دلزدگی

 در زناشویی دلزدگی درجه گیری اندازه هدف با (1441) پاینز توسط که است سنجی خود ابزار یک زناشویی دلزدگی مقیاس

 احتیونار خستگی، مانند منفی های عبارت شامل آن ماده 11 که ماده 21 شامل پرسشنامه این .شد ساخته زوجین بین

 این به مقیاس این گذاری نمره .است بودن پرانرژی و بودن خوشحال مانند مثبت عبارات شامل آن ماده 9 و بودن ارزش بی

 .سازد می مشخص را خود زناشویی رابطه در شده مطرح موارد ه افتاد اتفاق دفعات تعداد آزمودنی که است صورت

 .باشد می بیشتر دلزدگی نشانه مقیاس این در آزمودنی باالتر نمره و شود یم انجام معکوس صورت به نیز ماده 9 گذاری نمره

 استفاده با مقیاس این پایایی همچنین .شد محاسبه11/0برابر ماه یک دوره یک در آزمایی باز روش با مقیاس پایایی ضریب

 خود پژوهش در (1811) نعیم .(1441 پاینز،) است شده محاسبه 48/0 تا 41/0 بین ای دامنه در کرونباخ آلفای روش از

  .است نموده محاسبه 12/0 و 12/0 ترتیب به تنصیف و کرونباخ آلفای روش از استفاده با را مقیاس این پایایی

 احساس سنجش برای موشر وسیله به که است سؤالی 20 آزمون یک موشر جنسی گناه احساس شده نظر تجدید مقیاس

 نمره شش، تا صفر از لیکرت  ای درجه 1 های اندازه در آزمون سؤالهای .است شده ساخته جنسی مسائل مورد در گناه

 احساس شده تجدیدنظر مقیاس سنجی روان های ویژگی.سنجد می 800 تا صفر از ای دامنه در را فرد جنسی گناه احساس

 .است گرفته قرار تأیید مورد خارجی های پژوهش در موشر گناه
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 نسخه) موشر گناه احساس شده تجدیدنظر مقیاس های پرسش کرونباخ آلفای ضرایب مقدماتی، های یافته حسب بر

 .است مقیاس خوب درونی همسانی نشانه که شد محاسبه 11/0 دانشجویان از نفری 411 نمونه یک مورد در (فارسی

 سطح در و آمد ستبدR=11/0هفته 1 تا 9 فاصله با نوبت 2 در مذکور نمونه از نفر 222 های نمره بین همبستگی ضرایب

001/0 P<موشر گناه احساس شده تجدیدنظر مقیاس فارسی نسخه بخش رضایت بازآزمایی اعتبار نشانه که بود معنادار 

 متخصصان از نفر 1 داوری اساس بر موشر گناه احساس شده تجدیدنظر مقیاس فارسی نسخه محتوایی روایی.است

 فارسی نسخه(افتراقی) تشخیصی و همگرا روایی.شد محاسبه آن برای12/0کندال توافق ضریب و بررسی روانشناسی

 روانی سالمت مقیاس و جنسی نگرش و دانش مقیاس همزمان اجرای طریق از موشر گناه احساس شده تجدیدنظر مقیاس

 .گرفت قرار تأیید مورد و شد محاسبه ها آزمودنی مورد در

 و تجزیه  SPSSافزار نرم از استفاده با میانگین مقایسه آزمون ،گانه چند رگرسیون ازتحلیل استفاده با پژوهش های داده

 .شد تحلیل

 ها یافته -1

 قرار بررسی مورد بودند تحصیل به مشغول  که مشهد پژشکی علوم دانشگاه دانشجویان از نفر 914 تعداد پژوهش این در

 .کردند شرکت پژوهش این در که بودند زن نفر 122 و مرد نفر 211 تعداد این از که گرفتند

 ها آزمودنی جنسیت به مربوط توصیفی های داده.الف

 

 (1جدول

 درصد فراوانی جنسیت

 1/18 211 زن

 8/81 122 مرد

 

 جنسیت برحسب پرستاران جنسی گناه احساس بررسی.ب

 

 سطح در T=11/11 که داد نشان نتایج شده استفاده مستقل T آزمون از جنسیت حسب بر جنسی گناه احساس بررسی در

 .برخوردارند مردان به نسبت بیشتری جنسی گناه احساس از زن پرستاران که گیریم می نتیجه بنابراین .است معنادار 01/0

 

 جنسیت اساس بر پرستاراندر جنسی گناه احساس به مربوط یفیتوص های داده(2 جدول

 

 

 معیار انحراف خطای استاندارد انحراف میانگین تعداد جنسیت 

 12/9 11/11 81/114 211 زن جنسی گناه

 92/9 19/29 12/111 122 مرد
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 جنسیت حسببر جنسی گناه احساس بررسی به بوطمر مستقل T آزمون(3 جدول

 

 

 

 

 جنسیت حسب بر پرستاران زناشویی دلزدگی وضعیت بررسی.ج

 

 سطح در T=11/10 که داد نشان نتایج .شد استفاده مستقل T آزمون از جنسیت حسب بر زناشویی دلزدگی بررسی در

 .برخوردارند مردان به نسبت بیشتری زناشویی دلزدگی از زن پرستاران که گیریم می نتیجه بنابراین .است معنادار 01/0

 

 جنسیت اساس بر پرستاران در زناشویی دلزدگی به مربوط توصیفی های داده(4 جدول

 معیار انحراف خطای استاندارد انحراف میانگین تعداد جنسیت 

 دلزدگی

 جنسی

 81/0 14/1 12/12 211 زن

 81/0 20/9 99/11 122 مرد

 

 

  

 .T SIG میانگین جنسیت 

 81/114 زن جنسی گناه
 12/111 مرد 000/0 112/11
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 جنسیت حسب بر زناشویی دلزدگی بررسی به مربوط مستقلT  آزمون(5 جدول

 

 

 ونتیجه بحث :گیری

 ای مطالعه در بورسیکو کوید مک بنت.کنند می جنسی گناه احساس مردان زبیشترا زنان دادکه حاضرنشان حقیقت نتیجه

 برای یبیشتر آمادگی زنان که داد نشان نتایج .قراردادند بررسی مورد شرم و گناه احساس در مردان و زنان بین تفاوت

 درمطالعه(.2002بورسیک،کویدو بنتمک).کردند گزارش زنان از بیشتررا گناه خصیصه امامردان.دارند شرم و گناه احساس

 نوشتهای(2009بوئلنز،)میکند راتعدیل زندگی وکیفیت جنسی میل بین طهراب جنسیت که شده داده دیگرنشان ای

 نیز (1812)ای خمسه.است معمولترازمردان درزنان کم جنسی یلم که ندا داده نیزنشان افسردگی با غیرمرتبط هشیپژو

 نمره ازلحاظ داری معنی تفاوت میدهدکه نشان نتایج.پرداخت درخانواده ومردان زنان رفتارجنسی مقایسه به ای درمطالعه

 احساسو ارگاسم ترمثل اختصاصی های زمینهاز امادربرخی.ندارد دوجو وزنمرد دانشجویان بین رفتارجنسی در کلی

 لحاظاز ومردان زنان بین درواقع.دارددانشجووجود ومردان زنان بین داری عنیم ازهمسر،تفاوت ورنجش آزردگی

 مثال عنوان به.است زمینه دراین جهانی مطالعات راستایدر یافته این.وجوددارد زیادی شباهت رفتارجنسی

 دراین ،اگرچهاند نداده گزارش رفتارجنسی زمینهرادر جنسیتی تفاوت هیچ جنسی ازمتغیرهای تعدادی درزمینههااتحلیلفر

 دراین هم زیادی جنسیتی های شباهت شده،ولی اشاره جنسی درتمایالت جنسیتی های تفاوت برخی نیزبه مطالعات

 زناشویی دلزدگی از زن پرستاران دادکه حاضرنشان تحقیق نتیجه همچنین.(1441هاید،)  .  است آمده بدست ها راتحلیلف

 زناشویی دلزدگی رابطه بررسی به که همسوست(1819) نویدی پژوهش با نتیجه واین.برخوردارند مردان به نسبت یبیشتر

 ومردان زنان بین که رسید نتیجه این به پرداخت شهرتهران های بیمارستان وپرستاران وپرورش آموزش کارکنان دربین

 باالتر درزنان اشوییزن دلزدگی ومیزان(T=2/715   P=0/01)دارد وجود معناداری تفاوت زناشویی دلزدگی ازنظرمیزان

 بین وصمیمیت خانواده زناشویی،عملکرد دلزدگی مقایسه به ای درمطالعه(1841)وهمکاران نادری همچنین.بود ازمردان

 چندمتغیری واریانس ازتحلیل استفاده با ونتایج پرداختند خیزجنوب نفت مناطق ملی شرکت ومردمتاهل زن کارکنان

 .دارد وجود ومرد زن کارکنان داربین معنی تفاوت وصمیمیت زناشویی دلزدگی در که داد نشان

 

  

 .T SIG میانگین جنسیت 

 دلزدگی

 زناشویی

 12/12 زن
191/10 000/0 

 99/11 مرد
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 :منابع -3

 .دانژه،تهران اول،انتشاران زناشویی،چاپ زندگی سازی غنی آموزش(.1811.)اولیاء،ن.1

 

 .پور،مشهد،نشرمرندیز جانی،کمال زنده زناشویی،ترجمه مشکالت درمان روشهای(1810.)ت.،برتنشتاین،م2برنشتاین،ف،.2

 

 8.احساس با سن و دلبستگی های سبک رابطه (.1840) وپورشهباز،عباس بیدختی؛نهاله تیمورپور،نگارومشتاق 

 .9 ،شماره(گناباد درمانی بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه فصلنامه)دانش افق .دانشجو زنان در جنسی گناه

  

 9.ناخواسته های حاملگی شیوع بررسی(1811)هاشمی،مهدی اتتهرانی؛فهیمهساد ورمضانی جهانفر،شایسته 

 مجله(1814) ایران شهر10 های بیمارستان خانواده تنظیم درمانگاههای به کننده مراجعه های درخانم موثربرآن وعوامل

 .889-890،صص9،شماره تهران دانشگاه پزشکی علوم دانشکده

 

 زنان، مطالعات.دختر دانشجویان در فرهنگی های وکلیشه جنسیتی نقش های طرحواره بررسی (.1818) ای،اکرم خمسه.2

 .الزهراء  دانشگاه زنان تهران،پژوهشکده

 .وپیشگیری،اصفهان امورفرهنگی معونت بهزیستی ازدواج،سازمان از پیش آموزش(.1811.)میرمحمدصادقی،م.1

 پرورش و آموزش ادارات درکارکنان سازمانی جو باعوامل زناشویی دلزدگی رابطه ومقایسه بررسی(.1819)نویدی،فاطمه.1

 .شهیدبهشتی ،دانشگاه خانواده وگرایش مشاوره رشته در ارشد نامه پایان.شهرتهران بیمارستانی وپرستاران

 زنان علیع باخشونت زناشویی باهمسر،تعارضات صمیمی زناشویی،رابطه دلزدگی رابطه(.1811.)نعیم،سامیه.1

 .شهراهواز اسالمی آزاد دانشگاه. عمومی شناسی ارشدروان کارشناسی ی نشده چاپ ی نامه پایان.شهرایالم

 یافته مجله.ومرد زن کارکنان وصمیمیت ،عملکردخانواده زناشویی دلزدگی مقایسه(.1841)،پونه وآزادمنش نادری،فرح.4

 .22هفتم،شماره ،سال شناسی روان در نو های

 انتشاربه سال.)تهران.فراروان همکاران،انتشارات و تبریزی مصطفی ترجمه مدت، کوتاه درمانی زوج(.1819.)هالفورد،د.10

 (.2008 اصلی زبان
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