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Abstract 

Sexual satisfaction can have a significant effect on marital relationships and satisfaction. The 

purpose of this study is to identify the relationship between sexual dissatisfaction and marital 

burnout with the moderating role of marital conflict. This is a descriptive and correlational based 

on path analysis within the structural equation modeling. The questionnaire used in this study is 

Hilbert index of sexual assertiveness (HISA) (1992), Index of sexual satisfaction (ISS) (1981), 

Barati and Sanaii index of marital confict (1375) and Couple Burnout questionnaire (CBM) 

(1996). The sample is the all women referring to consultation centers of Zahedan (320 person) in 

winter in 2015. Using clustering method, a total of 150 subjects were selected. The data were 

analyzed using SPSS 20 and LISREL 8.8. Findings show that marital conflict had a moderating 

role on the relationship between sexual assertiveness and marital burnout  (B = 0.23 P < 0.05). It 

also plays a moderating role on the relationship between sexual dissatisfaction and marital 

burnout(B =  0.11, P < 0.05). Result, there is a meaningful correlation between sexual 

dysfunction, sexual dissatisfaction, couple burnout, and marital conflict. The less the sexual 

accomplishment is, the more the spousal conflict and disappointment are, and the increase in 

sexual dissatisfaction would raise spousal conflict and disappointment. Similarly, the general 

results show that marital conflict as intermediary between the parameters of sexual dysfunction 

and couple burnout as well as between sexual dissatisfaction and couple burnout. 
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 چکیده

زناشویی و رضایت از آن داشته باشد. این پژوهش با هدف شناسایی رابطه  رابطۀدر  یشایان تأثیر تواندمیرضایت جنسی 

 - ویی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفیتعارض زناش ایواسطهبا نقش  رمقی زناشوییبیاحقاق و نارضایتی جنسی با  میان

 هایپرسشنامه استفادهموردختاری بود. ابزار سا معادالت سازیمدل چارچوب در مسیر تحلیل روش بر مبتنی و همبستگی

 رمقی زناشوییبیو  (8931) یبرات، تعارض زناشویی (8318) ، نارضایتی جنسی هادسون(8331) احقاق جنسی هالبرت

نفر(  913)شهرستان زاهدان  ایمشاورهبه مراکز خدمات  کنندهمراجعهزنان  همهبود. جامعه آماری پژوهش  (8330) پاینز

 افزارنرمدو  یریکارگبهبا  هادادهنفر انتخاب شدند، بود.  813 شمار ایخوشه گیرینمونهکه با روش  30در زمستان سال 

SPSS20  وLISREL8.8  .میان ایواسطهپژوهش گویای این است که تعارض زناشویی نقش  هاییافتهتحلیل شد 

رمقی بینارضایتی جنسی و  میان ایواسطه( و همچنین نقش =B 19/3  ؛> P 31/3) رمقی زناشوییبیاحقاق جنسی و 

رمقی بیاحقاق جنسی، نارضایتی جنسی، تعارض زناشویی و  میان، درنتیجه .کندمی( ایفا =B  88/3 ؛> P 31/3) زناشویی

 رمقی زناشوییبیاحقاق جنسی کمتر باشد، تعارض زناشویی و  هرچقدریعنی  ؛همبستگی معناداری وجود دارد زناشویی

نتایج کلی حاکی از این است که  چنینهم. یابدمیافزایش  رمقیبیایتی جنسی، تعارض زناشویی و و با افزایش نارض بیشتر

نارضایتی جنسی و  میانو همچنین  رمقی زناشوییبیمتغیرهای احقاق جنسی و  میانای تعارض زناشویی نقش واسطه

 .کندمیایفا  رمقی زناشوییبی

   ، نارضایتی جنسیرمقی زناشوییبی احقاق جنسی، تعارض زناشویی، :واژگان کلیدی
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مشاوره و . ییزناشو تعارض یاواسطه نقش: ییزناشو یرمقیب با یجنس یتینارضا

 .899-281: 8، درمانی خانوادهروان

 خانواده درمانیروان و مشاوره

 8931بهار و تابستان (. 27 یاپیپ) اول شماره. نهم دوره
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 مقدمه

 هایکنشگریکه دارای  است ترگسترده اجتماعی هایسازمانماعی و هسته مرکزی واحد اجت تریندیرینهخانواده 

وری خود را و از زمانی کنش کندمیاجتماعی عمل  هایانداممتعددی است. خانواده در حکم بافت سلولی برای 

تحت ازدواج نام برده . امری که از آن یابدمیزن و مرد تحقق  میانکه برقراری پیوند محکم و دائم  کندمیآغاز 

 شناختیروانزن و مرد و گسترش سالمت  میانمهم خانواده، برقراری روابط عاطفی  هایکنشگری. یکی از شودمی

موجب رشد و شکوفایی زوجین است، بسیاری  هاازدواجبعضی از  کهدرحالی. شودمیاست که مایه آرامش هر دو 

در مقابل یکدیگر بدل شوند. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای  هاییمصیبتبه  توانندمیاز زن و شوهرها نیز 

نیازهای عاطفی و روانی در جریان ازدواج، هنر و مهارتی است که عالوه بر سالمت روان و تجارب سالم اولیه، 

زندگی و انجام وظایف خاص خویش است  هایمهارتارتباطی،  هایمهارتنیازمند داشتن و کسب نگرش منطقی، 

 (. 8317، نجار پوریانو  بهرامی ؛)اعتمادی

روابط درون خانواده  هراندازهو  گیردمیروابط مناسب در جامعه بر اساس روابط مناسب در خانواده شکل      

بدون داشتن  ایجامعهآن جامعه از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است. هیچ  تبعبهباشد، خانواده و  ترمناسب

یکی از عوامل      (. 8311، ترجمه سیدان و کمالی، Kid & Stell, 2001ادعای سالمت کند ) تواندمیخانواده سالم ن

رابطه جنسی و میزان رضایت از اسی دارد، کیفیت برقراری ارتباط، مهمی که در سالمت خانواده و جامعه نقش اس

و ارضای صحیح آن، یکی از  آن، سالمت جنسی و کارکرد مناسب آن در چارچوب خانواده است. غریزه جنسی

. نیاز جنسی یک نیاز اساسی و مهم در ثبات استحکام خانواده است. رودمیاهداف و آثار تشکیل خانواده به شمار 

فعالیت جنسی یک نمونه از رفتار متقابل زن و شوهر است و بدیهی است که رضایت از رابطه جنسی ارتباط تنگاتنگی 

و نارضایتی جنسی ممکن است بر تعامل عمومی زن و  آفرینمشکل. یک رابطه جنسی با رابطه کلی زن و شوهر دارد

رخ بدهد که در آن ناهماهنگی  تأثیرداشته باشد. در عمل ممکن است چرخه معیوبی از  آوریزیان تأثیرشوهرها 

 هاتعارض، هاناسازگاریجنسی موجب بروز  هایناهنجاریجنسی تداخل نموده و  آمیزموفقیتزناشویی در عملکرد 

(. مشکل 8313توکلی زاده و دهگان پور،  ترجمه توزنده؛ محمدی؛ .Espins, 2000و فشار روانی میان زوجین گردد )

منجر به پایین آمدن کیفیت روابط جنسی و در کل، روابط زناشویی شود. پایین  تواندمیدر برقراری روابط زناشویی 

جنسی و زناشویی  رمقیبیمنجر به نارضایتی زناشویی، سرخوردگی و  دتوانمیآمدن کیفیت در این موارد، خود 

 (.   Stalofer and Brandt, 2011شود )

زن و شوهر موضوعی  میان، به وجود آمدن اختالف هاستخانوادهاز زندگی  جزئیعلیرغم اینکه فشار روانی      

زوجین  میانکه  آیدمیمشترک، گاه پیش  ی(، اما در فضای زندگ8313، بخشفرح) گرددنمیمحسوب  غیرطبیعی

برآورده نشود، نتیجه چنین تعامالت منفی، ناخشنودی، ناامیدی و  هاآناختالف دیدگاه روی دهد و یا اینکه نیازهای 

ی هاناسازگاریاست که علت بسیاری از تعارضات و  شدهثابتاحساس خشم نسبت به یکدیگر است. امروزه 

زوجین،  میان(. تعامالت منفی 8311رمضانی تهرانی و هاشمی،  نسی است )جهانفر؛عدم رضایتمندی ج زناشویی،
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 تدریجبهصمیمیت و عشق  درواقعشود. می رمقی زناشوییبینسبت به یکدیگر منجر به  هاآنناسازگاری و تعارضات 

نیکو و  نیتخوش ترجمه .  Glasser, 2000) شودمیو خستگی عمومی عارض  رمقیبیو به همراه آن  بازدمیرنگ 

 (.   8311برازنده، 

 هایگمانو حدس و  کندمیرابطه زناشویی خود را با عشق و عالقه شروع  اشطبیعیهر فردی ابتدا و در شکل      

 هاآن هردویاما گاهی پس از مدتی ممکن است زن یا شوهر یا  ؛اولیه او نیز در راستای حفظ و تداوم این رابطه است

موجود در  هایواقعیتتوقعات خود از زندگی و  میاندچار تردید شوند و چون  شانرابطهشکل نسبت به عمق و 

 درواقع(. 8311شوند )خواصی،  رمقیبی، دچار سرخوردگی و بینندنمیهماهنگی الزم را  شانزناشوییزندگی 

از به وجود آمدن این احساس  و پس اندداشتهکه رفتار همسرشان آن چیزی نیست که انتظارش را  یابنددرمی هازوج

و در پی آن، احساسات منفی،  (Kayser, 1993) کنندمیسرخوردگی، همسرشان را در قبل و بعد از ازدواج مقایسه 

منجر  رمقیبیبروز  نهایتاًو به از دست دادن شور و شوق اولیه، وابستگی عاطفی، تعهد و  گیردمیحالت غالب به خود 

 (.    Pokorska, Farrell, Evanschitzky & Pillai, 2013) شودمی

برای زنان، نارضایتی آنان در حوزه مسائل جنسی در زندگی مشترک  رمقی زناشوییبی ساززمینهیکی از عوامل      

منجر به پایین آمدن کیفیت روابط جنسی و در کل، روابط زناشویی شود.  تواندمیاست. نارضایتی در مسائل جنسی 

گردد  رمقی زناشوییبیمنجر به نارضایتی زناشویی و سرخوردگی و   تواندمیت در این موارد خود پایین آمدن کیفی

(Pines, 1996 ،13. ترجمه گوهری راد و افشار  .) 

زوجین قادر به  کههنگامیعلل زیربنایی اختالفات و تعارضات زناشویی دانست.   ازجملهرا  رمقیبی توانمی     

 بنشان، منجر به وجود آمدن تعارضات هاآنهمسر خود نیستند، عدم رفع نیاز هر یک از  هایخواستهبرآورده کردن 

منبع  تواندمیازدواج  کهدرحالی(. 8318. ترجمه شاداب، Pines, 1996) یابدمیو این چرخه معیوب ادامه  شودمی

کند و یا در ارتباط با یکدیگر به احساسات خوشایند و عشق برای زوجین باشد، اگر همسر نیازهای خود را مطرح ن

مثبتی برای دستیابی به نیازهایشان نرسند، نارضایتی، خشم، تعارض، سرخوردگی و  لحراهنیازهای هم پی نبرند و به 

و  رمقیبی. احقاق جنسی و نارضایتی جنسی موجب تعارض و تعارض خود منجر به کندمیبروز پیدا  رمقیبی

 .کندمیضایتی جنسی را دوباره آغاز دور معیوب و باطل نار رمقیبی

     Drew (2003)  خواهان  هاآنبه این صورت که  شانجنسیاحقاق جنسی را بیان تعامل جنسی زنان به شریک

، ولی اگر زنان برای ابراز و بیان کنندمیو متقابل را طلب  تربخشرضایتآن یک رابطه  جایبهآمیزش نیستند و 

. نارضایتی جنسی شوندمیفراوانی با مقاومت و انکار حقوقشان مواجه  طوربه هاآن، جنسی خود حقی قائل نشوند

یعنی تناسب، تعادل و مقدار تمایل جنسی زن و مرد. در زندگی زناشویی اگر یکی از طرفین احتیاج شدید به رابطه 

زن یا شوهر در این  . چنانچهشودمیجنسی داشته باشد ولی طرف مقابل میل کمتری را حس کند اشکاالتی ایجاد 

(. به هر نوع تنازع بر سر 8371اراضی محسوب خواهند شد )مهابادی و بچاری، نمورد مواجه با اشکاالتی باشند، 

، پیونددمیتصاحب پایگاه و منافع قدرت که در جهت خالف امتیازهای زوج مقابل و افزایش امتیازات خود به وقوع 
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یک حالت دردناک فرسودگی  رمقی زناشوییبی Pines (1996)نظر (. از 8311)ثنایی، شودمیفته تعارض گ

از عدم تناسب میان واقعیات  رمقی زناشوییبی. سازدمی متأثری متوقع را هازوججسمی، عاطفی و روانی است که 

 و باورهایشان بستگی دارد. هازوجو میزان آن به میزان سازگاری  شودمیناشی 

 متأهلاحقاق، تمایل و رضایت زناشویی در زنان و مردان  میانز وجود رابطه؛ پیشین نشان ا هایپژوهش     

، باورهای بدکاری جنسی و احقاق جنسی در زنان دارای همسر دیابتی با زنان رمقی زناشوییبی میان(، 8311)همیانی،

رمقی بیو  تعارض زناشویی میان(، 8311، آبادیفتحخدابخشی کوالیی و  ؛منصور ،)اسدی غیر دیابتیهمسر 

نظری  ؛. محسن زادهBirditt, Brown, Orbuch & McIlvane, 2013. 8318)حکیمی تهرانی و همکاران،  زناشویی

 ,Menard & Offmaجنسی، احقاق جنسی و رضایتمندی ) نفسعزت میان(، Barry, 2008.  8311و عارفی، 

ش تعارض زناشویی، نقش مهمی در افزایش و (، بخشندگی از طریق افزایش تمایل فرد برای حفظ رابطه و کاه2009

 ( دارد.Braithwaite, 2011) رمقی زناشوییبیآن، کاهش  تبعبه

ر کشور ما نیز بر اساس آمارهای موجود، است. د رمقی زناشوییبیالت زناشویی، مشک ایجادکنندهعوامل  ازجمله     

درصد بوده است )سالنامه آماری  5/11در آمارها  اخیر رو به افزایش بوده و میزان آن هایسالمیزان طالق در 

(. با توجه به پیامدهای ناگواری که فروپاشی یک خانواده دارد باید راهکارهای 8313جمهوری اسالمی ایران، 

صحیحی در جهت پیشگیری و مواجه صحیح با این موارد صورت بگیرد. یکی از این موارد کیفیت روابط جنسی و 

 ترینمهمیکی از  عنوانبهسالم، الزم است به این امر  ایعهجام(. برای داشتن Gibbas, 2008اهمیت آن است )

بودن  غیرواقعیزوجین،  هایخواستهعواطف انسانی و نیازهای روحی و جسمی بشر، پاسخ مناسب داده شود. تضاد 

 .Glasser, 2000) گرددمیو ناتوانی در ارزیابی درست  از رفتار خود موجب بروز تعارض زناشویی  هاخواسته

کنش جنسی یا نارضایتی جنسی به هر  هاینارسایی(. آنچه اهمیت دارد این است که 8311نیکو،  نیتخوشترجمه 

 موردپژوهش مسئلهبررسی  روازاین(. Greef & Bruynes, 2000ایجاد شود بایستی بررسی و برطرف شود ) هعلتی ک

 اهمیت و ضرورت دارد.

از: بررسی برازش مدل علی احقاق جنسی، نارضایتی  اندعبارتموضوع تحقیق حاضر، اهداف پژوهش  با توجه به     

رمقی بیاحقاق جنسی و  میانتعارض زناشویی  ایواسطه، بررسی نقش رمقی زناشوییبیجنسی، تعارض زناشویی و 

 تبعبهپژوهش  رضیاتف. شوییرمقی زنابینارضایتی جنسی و  میانتعارض زناشویی  ایواسطه، بررسی نقش زناشویی

 یاواسطه نقش و ییزناشو یرمقیب با یجنس یتینارضا و یجنس احقاق یعل مدل ست:اموارد زیر این اهداف شامل 

 ییزناشو یرمقیب و یجنس احقاق انیم یاواسطه نقش ییزناشو تعارض ؛دارد یقبول قابل برازش ییزناشو تعارض

 .دارد ییزناشو یرمقیب و یجنس یتینارضا انیم یاواسطه نقش ییزناشو تعارضو دارد

های آور است که چرا پژوهشناپذیر رضایت جنسی در کارکردهای ارتباطی همسران، تعجبنظر به نقش اجتناب     

وجود دارد؛ بنابراین « رمقی زناشوییبینارضایتی و احقاق جنسی با تعارض و »اختصاصی اندکی در مورد ارتباط میان 
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شود. های بیشتر برای درک عمیق آن احساس میگیری از پژوهششکاف پژوهشی در این زمینه و بهرهخأل و 

 پاسخ بگوید:  رو این پژوهش درصدد است تا به این پرسشازاین

 رمقیبی درنتیجهزن و شوهر و  میاناگر در روابط زناشویی، نارضایتی اتفاق بیفتد، این نارضایتی منجر به تعارض 

 یا خیر؟  شودمیو زندگی مشترک از همسر 

 روش 

و از  ، جزو مطالعات توصیفی، از حیث هدف کمی و کاربردیشدهآوریجمعی هادادهپژوهش حاضر از نظر ماهیت 

به مراکز  کنندهمراجعهزنان  همه. جامعه آماری این تحقیق شودمینظر شیوه از نوع همبستگی )تحلیل مسیر( محسوب 

که دارای شرایط داشتن حداقل دو سال  19در زمستان سال نفر(  311)سطح شهرستان زاهدان  ایمشاورهخدمات 

زندگی مشترک، نداشتن اختالل حاد روانی و شخصیتی، مشغول زندگی با همسر و داشتن حداقل مدرک دیپلم 

سطح  ایمشاورهبه مراکز خدمات  هاکنندهمراجعهزن از  851. نمونه این پژوهش شامل شودمیرا شامل  بودند

بود. برای شهرستان زاهدان، ابتدا  ایچندمرحله ایخوشه صورتبه گیرینمونه. روش شوندمیشهرستان زاهدان 

تصادفی انتخاب  صورتبهمنطقه  دودسته شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شدند و از هر قسمت  5مناطق به 

از هر  درنهایتتصادفی انتخاب شد و  صورتبهکز بهداشت دو مر شدهانتخاب یمنطقهشد. در مرحله بعد از هر 

جامعه پژوهش بودند، مورد آزمون قرار گرفتند. در  هایویژگینفر از زنانی که مشمول  85مرکز بهداشتی تعداد 

از  هادادههای استنباطی با توجه به نرمال بودن بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد و در بخش آماره

سازی و در چهارچوب مدل 1های پژوهش از روش تحلیل مسیرو برای بررسی صحت فرضیه 8همبستگی پیرسون

 استفاده شد. Spss20 ،LISREL8.8های  افزارنرمدر محیط   (SEM) 3معادالت ساختاری

 ابزار 

)ش ا ج ه(  : در این پژوهش، احقاق جنسی از طریق آزمون شاخص احقاق جنسی هالبرت9پرسشنامه احقاق جنسی

برای سنجش میزان احقاق جنسی زنان در تعامل با دیگران تدوین   5توسط دیوید فارلی هالبرت 8111که در سال 

 ایدرجهپنجآن از مقیاس  هایگزینهاست و در انتخاب  سؤال 15قرار گرفت. آزمون شامل  موردسنجششد، 

، 81، 87، 81، 85، 81، 7، 5، 9، 3 هایسؤال( و 0هرگز:  و 9، بندرت: 1، گاهی اوقات: 8: اکثرا  ، 3همیشه: ) 6لیکرت

نمرات،  بندیجمعو  گذارینمرهپس از است.  شدهاستفاده( 1تا هرگز =  9معکوس )همیشه =  طوربه 13و  11، 18

است که نمره بیشتر نشان احقاق  811تا  1. دامنه نمرات آزمون از شودمیمیزان احقاق جنسی آزمودنی مشخص 

                                                                                                                     
1. Pearson Correlation Coefficient 

2. Path analysis 

3. Structural equations modeling  

4. Hulbert Index of Sexual Assertiveness (HISA). Hulbert. 25 items 

5. Deyvid Farly Hulbert 

6. Likert scale 
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 در اجرای شاخص تمایل جنسی هالبرت توسط هالبرتیاد و نمره کم بیانگر احقاق جنسی اندک است. جنسی ز

(Hulbert) است شدهگزارش 79/1و روایی آن به میزان  11/1باز آزمون -اعتبار آزمون.  

ط ( که توس8118برای سنجش رضایت جنسی از مقیاس رضایت جنسی هادسون ) :8جنسی یرضایتناپرسشنامه      

Hudson, Harrison & Crosscup  است استفاده  سؤال 15و دارای  شدهساختهبرای ارزیابی سطوح رضایت زوجین

 درمجموعشود و مشخص می 1تا  1 میانای درجه 7 مقیاس یک سطح در  پاسخ آزمودنی به هر ماده آزمون شد.

گذاری های مقیاس، نمرهای از مادهارهدر نوسان است. همچنین پ 851 تا 1 میانها در کل تست نمره آزمودنی

. نمره باال است 15و  19، 11، 81، 85، 89، 83، 88، 1، 7، 1، 5، 9 سؤاالتمعکوس شامل  گذارینمرهمعکوس دارد. 

 15  میاننمره  .خواهد بود 875و حداکثر  15حداقل امتیاز ممکن  رضایت جنسی است. کنندهمنعکسدر این مقیاس 

: رضایت جنسی، زیاد  811نمره باالتر از ، : رضایت جنسی، متوسط811تا  17 میاننمره ، سی، کم: رضایت جن 17تا 

آمد. اعتبار مقیاس نیز با  به دست 18/1ثبات درونی این مقیاس توسط طراحان محاسبه و آلفای کرونباخ آن  . است

 .شد 13/1روش باز آزمایی با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر 

سشنامه تعارض زناشویی: برای سنجش تعارض زناشویی از پرسشنامه تعارضات زناشویی که توسط براتی و پر     

است که هفت بعد از تعارضات  سؤالی 91است، استفاده شد. این آزمون یک ابزار  شدهساخته 8375ثنایی در سال 

 کاهش رابطه جنسی(،  17-18-81-1-3 هایپرسش) از: کاهش همکاری اندعبارت. این ابعاد سنجدمیزناشویی را 

، (98-31-39-11-11-81-88-5 هایپرسش) هیجانی هایواکنش، افزایش (31-11-85-81-9 هایپرسش)

-31-13-87-81-1) ، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود(31-38-19-81-7) افزایش جلب حمایت فرزندان

، همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از (91-91-37-15-81-8) ، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان(35

که  لیکرت است ایدرجهپنجمقیاس  صورتبهاین پرسشنامه  گذارینمره. شیوه (31-31-11-11-83-1-1) یکدیگر

حداکثر نمره کل است.  شدهگزارش 53/1. اعتبار این آزمون است شدهدادهاختصاص  هاآننمره به  5 تا 8به تناسب 

ضربدر  آن خرده مقیاس هایسؤالبا تعداد  است. حداکثر نمره خرده مقیاس مساوی 91آن  و حداقل 181پرسشنامه 

پرسشنامه تعارضات  است در این ابزار نمره  بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر است. 5

 برخوردار است.  13/1اعتبار  و 78/1زناشویی از روایی محتوایی 

درجه  گیریاندازهیک ابزار خود سنجی است که برای  رمقی زناشوییبیمقیاس : 2رمقی زناشوییبیپرسشنامه      

رمقی بیاز مقیاس سنجش  رمقی زناشوییبیبرای سنجش طراحی گردیده است.  هازوج میاندر  رمقی زناشوییبی

)احساس خستگی، سستی و  3سمیو شامل سه جز اصلی خستگی ج پرسش 18که دارای  (8111) پاینز زناشویی

                                                                                                                     
1. Index of Sexual Satisfaction (ISS). Hudson, Harrison & Crosscup. 25 items  

2. Couple Burnout Questionnaire (CBM). Pines. 21Items.  

3. Physical exhaustion 
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 1)احساس افسردگی، ناامیدی و در دام افتادن( و از پا افتادگی روانی 8داشتن اختالالت خواب( از پا افتادن عاطفی

، سرخوردگی و خشم نسبت به همسر( است، استفاده شد. تمام این موارد روی یک مقیاس هفت ارزشیبی)احساس 

معرف تجربه زیاد عبارت  7)هرگز( و سطح  موردنظرمعرف عدم تجربه عبارت  8 . سطحشوندمیامتیازی پاسخ داده 

مرحله اول: باید پنج دستورالعمل را اجرا کرد:  رمقی زناشوییبیآوردن میزان  به دستبرای )همیشه( است.  موردنظر

-1-1-81-88-81-83-89-85-81-87-81-18:شوندمیاست را با هم جمع  شدهدادهامتیازهایی که به موارد زیر 

مرحله  .شوندمیاست با هم جمع  شدهداده 11، 81، 1، 3 هایشمارهامتیازهایی را که به  مرحله دوم:. 7-5-9-1-8

مرحله  .شودمیمرحله چهارم: امتیاز مرحله اول با مرحله سوم جمع  .شودمیکم  31سوم: امتیاز مرحله دوم از عدد 

. الزم به دهدمیرا نشان  رمقیبیدرجه  ،عدد حاصل درنهایت .شودمیم تقسی 18پنجم: عدد مرحله چهارم بر عدد 

(، آلفای 8319در ایران نویدی ) باالتر خواهند بود و برعکس. رمقیبیبیانگر میزان  تربزرگذکر است که اعداد 

 است.  شدهگزارش 11/1و ضریب پایایی آن  11/1کرونباخ این آزمون را 

 شیوه اجرای پژوهش  
اطالعات   آوریجمعمیدانی است. با توجه به موضوع و هدف پژوهش،  صورتبه هاداده آوریجمعروش 

هر یک از متغیرها با مراجعه به بخش روانشناسی دانشکده  هایپرسشنامهبود. بعد از فراهم شدن  ایپرسشنامه صورتبه

وع به مراکز بهداشتی سطح شهرستان زاهدان برای رج اینامهمعرفیادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

بودند، رجوع کرده  شدهمشخصتصادفی  ایخوشهکه از طریق  مراکز مشاوره، به شدهکسب نامهمعرفیگرفته شد. با 

نمونه هستند، توزیع شد. جامعه هدف  هایویژگیمادرانی که شامل  میانرا در  هاپرسشنامهو با هماهنگی آن مراکز، 

سطح شهرستان  ایمشاورهبه مراکز خدمات  8319زن( که در زمستان سال  311) کنندهمراجعهبه زنان این پژوهش کل

:  داشتن حداقل دو سال زندگی مشترک، نداشتن بودندزاهدان  مراجعه کردند،  بودند. این زنان دارای شرایط زیر 

سال، داشتن مدرک دیپلم و دانشگاهی.  35تا  15اختالل حاد روانی و شخصیتی، مشغول زندگی با همسر، رنج سنی 

در این تحقیق با  ها  شد.به تعداد مشخص، شروع به پردازش و تحلیل داده هاپرسشنامهآوری پس از جمع درنهایت

توجه به موضوع و هدف تحقیق، در بخش توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی از آزمون تحلیل 

 استفاده شد. LISREL و SPSS ی زارافنرممسیر در محیط 

 اخالق پژوهش
 هاآنبه مادران گروه نمونه ابتدا اطمینان خاطری از محرمانه ماندن اطالعات حاصل از پژوهش داده شد و سپس به      

ر بسیا هایافتهو تحلیل  هادادهدر خروجی  هاپرسشنامهاطالعات حاصل از هر یک از  کهاینتوضیحاتی مختصر مبنی بر 

مشاوره  دهندهارائه مؤسساتمشاوره زوجین و  مؤسسات هایبرنامه ریزیبرنامهدر  هاآنو پاسخ هر یک از  مهم است

                                                                                                                     
1. Emotional breakdown 

2. Mental illness 
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دقیق و مطابق  هاپرسشنامه سؤاالتشد که به هر یک از درخواست  هاآنازدواج بسیار حائز اهمیت است، از 

انه بودن رابطه جنسی، شرم و حیا، خستگی و محرم ازجملهواقعیت پاسخ دهند و از خودسانسوری به دالیلی 

 ، اجتناب کنند.سؤاالتبه  گوییپاسخیا نداشتن وقت کافی برای 

 هایافته

متغیرها از آزمون همبستگی استفاده شد. به دلیل  میانبررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن در  منظوربه     

همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج مختص به آن اینکه در این پژوهش متغیرها نرمال هستند، از آزمون 

معناداری همبستگی و وجود  دهندهنشانو ضرایب آن  شدهمنعکساست. مقادیر  شدهمنعکس 1در جدول 

 است. 11/1متغیرها با یکدیگر در سطح  همه میانرابطه معنادار 

 توزیع فراوانی متغیرهای دموگرافیک .8جدول 
 درصد تعداد  متغیر

 833 813 سال 91 تا 11 سن

 %03 33 دیپلم تحصیالت

 %03 03 تحصیالت دانشگاهی 

 متغیرهای پژوهش میانو ماتریس همبستگی  میانگین، انحراف معیار .2جدول 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد
 4 3 2 1 کشیدگی چولگی

. احقاق 1

 جنسی

01.81 81.80 3.31- 3.08 8    

 نارضایتی .2

 جنسی

01.08 81.30 3.18 3.01- **3.01- 8   

. تعارض 3

 زناشویی

831.33 83.90 3.38 3.31- **3.91- **3.13 8  

رمقی بی. 4

 زناشویی

33.33 80.11 3.19- 3.31- **3.91- ***3.03- **3.10 8 

         p < 31/3 * ; p < 38/3 ** ; p < 38/3 *** 

 > Pمتغیرها با یکدیگر همبستگی معناداری دارند ) ههمنتایج جدول حاکی از این است که  طورکلیبه     

10/1) . 

احقاق جنسی، نارضایتی جنسی، تعارض  میانبرای تعیین رابطه   LISREL8.8افزار با استفاده از نرم     

طرفه از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. برای بررسی مدل ابتدا مسیرهای یک رمقی زناشوییبیزناشویی و 
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نظر در  تعارض زناشویی 1زاداحقاق جنسی و نارضایتی جنسی به سمت متغیر برون 8زادیر دروناز دو متغ

 رمقی زناشوییبی زاد مدل،به سمت دیگر متغیر برون تعارض زناشوییطرفه از چنین مسیر یکشد. هم گرفته

رضایتی جنسی به سمت طرفه از هرکدام از متغیرهای احقاق جنسی و ناعالوه مسیرهای یکقرار داده شد. به

 نیز در نظر گرفته شد. رمقی زناشوییبی

احقاق جنسی و نارضایتی جنسی نیز در نظر گرفته شد. در ابتدا مدل اصلی شامل  میان 3همچنین ارتباط     

کلی  همبستگیهمه مسیرهای موردنظر آزمون شد. نتایج نشان داد هر دو نوع مسیر مستقیم و غیرمستقیم در 

نشان  8شکل شتند؛ بنابراین برای برازش مدل نهایی هیچ مسیری حذف نشد. مدل نهایی در مدل نقش دا

 است. شدهداده

 
 
 

 
 
 
 
 
     

 

رمقی بیمدل نهایی اثرات مستقیم احقاق جنسی، نارضایتی جنسی، تعارض زناشویی و  .8شکل 

 زناشویی

 1015Pصورت منفی با تعارض زناشویی )ات مستقیم نشان داد احقاق جنسی بهبررسی نتایج حاصل از اثر 

( رابطه دارد. بررسی نتایج  β=  -1011 ؛ > P 1015) رمقی زناشوییبیصورت منفی با ( و به β= -1013 ؛ >

صورت مثبت با تعارض زناشویی حاصل از اثرات مستقیم نارضایتی جنسی نشان داد که نارضایتی جنسی به

(1015 P < 1053 ؛ =β و به ) رمقی زناشوییبیصورت منفی با  (10118  P <1091؛-  =β .رابطه دارد )

رمقی بینشان داد تعارض زناشویی با  رمقی زناشوییبیدرنهایت بررسی اثرات مستقیم تعارض زناشویی بر 

 (. β= 1018 ؛ > P  1015ارتباط مثبتی دارد ) زناشویی

نماید. نتایج صورت مطلوب برازش میها را بهآمده نشان داده مدل نهایی دادهدستبهطورکلی نتایج به     

-آورده شده است؛ بنابراین با توجه به مقادیر شاخص 3جدول های نیکویی برازش در برازش مدل و شاخص

                                                                                                                     
1. Endogenous 

2. Exogenous 

3 .Association 

 احقاق جنسی

 جنسی نارضایتی

 تعارض زناشویی

 زناشویی یرمقیب

 

  

*3.11- 

 

*3.19- 

 

*3.19 

 

**3.91- 

 
***3.03- 

 

*3.18 
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شده توان گفت که مدل ارائهشده است میقبول که در جدول بیانهای برازش الگو و مرز مقادیر قابل

 .استموردقبول 

 های برازش مدلشاخص .9جدول 

 X2 Df IFI RFI CFI TLI RMSEA 

 سطح موردقبول

 شدهمقادیر محاسبه
 8< 33/3< 33/3< 33/3< 33/3< 31/3> 

3.333 3 31/3 3.38 3.33 3.33 333/3 

و  رمقی زناشوییبیجنسی و  احقاق میانهای مربوط به اثرات میانجی تعارض زناشویی ها و تحلیلبررسی      

احقاق  میانای نشان داد که تعارض زناشویی نقش واسطه رمقی زناشوییبینارضایتی جنسی و  میانهمچنین 

 رمقی زناشوییبینارضایتی جنسی و  میانای ( و نقش واسطهβ=-1013 ؛ > 1015P) رمقی زناشوییبیجنسی و 

(1015P <1088 ؛-  =βدارد. ضرایب رگرسیونی )  شدهدادهنشان  3نقش میانجی تعارض زناشویی در جدول 

 است. 

شدت اثرات مستقیم و غیرمستقیم نیز مقایسه گردید. این مقایسه نشان داد اثرات مستقیم احقاق جنسی بر      

بیش از اثرات غیرمستقیم است؛ بنابراین شاهد یک نقش  رمقی زناشوییبیو نارضایتی جنسی بر  رمقی زناشوییبی

نارضایتی جنسی و  میانو  رمقی زناشوییبیاحقاق جنسی و  میانگری نسبی برای متغیر تعارض زناشویی یانجیم

 هستیم. رمقی زناشوییبی

نارضایتی  میانو  رمقی زناشوییبیاحقاق جنسی و  میاناثرات میانجی تعارض زناشویی   .2جدول 

 رمقی زناشوییبیجنسی و 

 تعارض زناشویی متغیر
 زناشوییرمقی بی

 اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 احقاق جنسی
3.19- =β 

31/3>P 

3.11- =β 

31/3>P 

30/3- =β 

31/3>P 

 نارضایتی جنسی
19/3 =β 

31/3>P 

3.03- =β 

338/3>P 

88/3 =β 

31/3>P 

   گیرینتیجهبحث و 

با نقش  زناشویی رمقیبیاحقاق جنسی و نارضایتی جنسی بر روی  میانهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه  

احقاق جنسی و نارضایتی جنسی بر  میاناول، بررسی رابطه  فرضیهتعارض زناشویی بود. نتایج حاصل  گریمیانجی

احقاق جنسی، نارضایتی جنسی،   میانتعارض زناشویی نشان داد که  گریمیانجیبا نقش  رمقی زناشوییبیروی 

-ری وجود دارد. به این معنی که تعارض زناشویی نقش واسطهبرازش معنادا رمقی زناشوییبیتعارض زناشویی و 
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 رمقی زناشوییبینارضایتی جنسی و  میانای نقش واسطه چنینهمو  رمقی زناشوییبیاحقاق جنسی و  میانای 

 دارد.

زوجین را کاهش و  میانو روابط جنسی  مؤثرکه کاهش احقاق جنسی، ارتباط  دهدمیبررسی حاضر نشان      

ری غیر روز تعارضات زناشویی را موارد دیگ. از طرف دیگر ممکن است زنان، علت بافزایدمیتعارضات  برشدت

تربیتی پنهان کنند. بررسی نتایج حاصل از اثرات -از احقاق جنسی قلمداد کنند و علت اصلی را به دالیل فرهنگی

دارد، به این معنا که با افزایش احقاق صورت منفی با تعارض زناشویی ارتباط مستقیم نشان داد احقاق جنسی به

 ؛صالحی شمشیری؛ هایپژوهشبا نتایج  آمدهدستبهیابد. نتایج های زناشویی کاهش میجنسی میزان تعارض

(، جعفری و شفیعیان 8313(، فروتنی و همکاران )8311و همکاران ) آقا محمدیان(، 8319مدحی و کیان مهر )

 همخوانی دارد. Collins (1991) و (8311(، نظری و فاتحی دهاقانی )8311د )(، ثنایی ذاکر و باقریان نژا8318)

و تعارضات  هاتنشفردی، شرایط زندگی و  میانروابط  تأثیرارتباط جنسی، پیچیده و متنوع بوده و تحت      

جنسی و رضایت  کیفیت پایین ارتباط همچونفردی  میانمشکالت   (.1113موجود در آن قرار دارد )آذر و نوح، 

 نیازهایزن و شوهر در  ناهماهنگی. تعارضات زناشویی ناشی از شودمیزناشویی پایین منجر به تعارضات زناشویی 

(. بررسی نتایج حاصل از اثرات مستقیم نارضایتی جنسی نشان داد 1115جنسی و روش ارضای آن است )قربانی، 

ی ارتباط دارد، به این معنا که با افزایش نارضایتی جنسی صورت مثبت با تعارض زناشویکه نارضایتی جنسی به

نظری و  محسن زاده؛ هایپژوهش هاییافتهج با نتای آمدهدستبهیابد. نتایج های زناشویی افزایش میمیزان تعارض

 Bai (2008 ،)Flsloglu(، 8311شعیری و نیک آذین ) (، امراللهی؛ روشن چلسی؛8317(، فروتن )8311) عارفی

(2001،)  Hulbert (1991 ،1992 ،1993  1994و،)  Rickert (2002،)  Basson (2001)، بیرامی و بای  ؛نظری

  مطابقت دارد.  Babcock  (2000) (،1111(، منصوری و فخرایی )1111) ایخمسه(، 8311)

جنسی در زندگی مسائل  یحوزهبرای زنان، نارضایتی آنان در  رمقی زناشوییبی ساززمینهیکی از عوامل      

 رسانیاطالعمخرب اعتقاد به باورهای رایج اشتباه و غلط موجود، عدم  یراتتأثمشترک، عدم آگاهی زنان از 

است. مشکالت جنسی در روابط زناشویی و   شانجنسیمناسب درباره احقاق جنسی زنان و رابطه آن با تمایالت 

ت روابط جنسی و در کل، روابط زناشویی شود. احقاق منجر به پایین آمدن کیفی تواندمیاحقاق جنسی زنان 

جنسی و زناشویی در زنان گردد. نتایج  رمقیبیمنجر به نارضایتی زناشویی، سرخوردگی و  تواندمیجنسی پایین 

رابطه دارد، به این معنا که با افزایش  رمقی زناشوییبیصورت منفی با پژوهش حاضر نشان داد که احقاق جنسی به

خدابخشی و  ؛اسدی هایپژوهش هاییافتهیابد. این یافته با کاهش می رمقی زناشوییبینسی میزان احقاق ج

  Jacobson, Waldron & Moore  (1980)، Ahola(، 8318ترجمه فریده شاداب،)  Pines(، 8311) آبادیفتح

 مطابقت دارد. Beck (1991)( و 2007)

از زندگی زناشویی و  رمقیبیمنجر به بروز سرخوردگی و  تواندمید خو نوبهبهرضایت جنسی زناشویی پایین      

 کهایندارای دو مفهوم باشد:  تواندمی رمقیبیرابطه جنسی ضعیف و  میانتنزل کیفیت زناشویی شود. ارتباط 
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 ارضاکننده، یکنواخت و یا کنندهکسل، یا زمانی که رابطه جنسی شودمیسبب اختالل در رابطه جنسی  رمقیبی

(. رضایتی جنسی 8313ترجمه گوهری راد و افشار،  .Pines ،1996) کندمیرا آسان  رمقیبینیست بروز 

 رمقی زناشوییبیرابطه دارد، به این معنا که با افزایش رضایتی جنسی میزان  رمقی زناشوییبیصورت منفی با به

(، ادیب راد  و ادیب 8311محمد شریفی )و  آبادیفتح ؛اسدی هایپژوهشیابد. نتایج حاصل با نتایج کاهش می

 همخوانی دارد. Lingrad (2003)( و 1998) Pines(، 8319راد )

بود. در مورد آثار  رمقی زناشوییبیاین پژوهش رابطه مثبت و معنادار تعارض زناشویی با  هاییافتهاز دیگر      

 دهندمیقرار  موردحملهمشکل، یکدیگر را  جایبه هازوجاشاره کرد که در آن  توانمیمخرب تعارض زناشویی 

روند تشدید  درواقعتا از طریق سرزنش و انتقاد، دیگری را تحت نفوذ خود درآورد.  کنندمیو هر یک سعی 

 تدریجبه اندبودهتعارضات زناشویی، احساس ارزشمندی افراد به همراه ارزشی که برای رابطه عاطفی خود قائل 

 رمقیبی صورتبهو  شودمی ترپررنگبعد  هایسالله جسمانی، روانی و عاطفی در . این فاصبازدمیرنگ 

(.  بررسی اثرات مستقیم تعارض زناشویی بر 8318)بخشی پور و همکاران، سازدمیخود را نمایان  زناشویی

این معنا که  ارتباط مثبتی دارد، به رمقی زناشوییبیپژوهش حاضر نشان داد تعارض زناشویی با  رمقی زناشوییبی

 ساداتی؛ هایپژوهشه فرضیه فوق با یابد. نتیجافزایش می رمقی زناشوییبیهای زناشویی میزان با افزایش تعارض

(، 8311نظری و عارفی ) ؛(، محسن زاده8318(، حکیمی تهرانی و همکاران )8313هنرمند و سودانی )
Braithwaite, Selby & Fincham (2011 ،)Birditt, Brown, Orbuch & McIlvane (2010،)  Barry, 

Lawrence & Langer (2008 ).یکسان است 

 و پیشنهادها هامحدودیت

پرسشنامه بود  کاررفتهبه: ابزار ازجملههمراه بوده،  هاییمحدودیتهمانند هر پژوهش دیگری نتایج این پژوهش با 

افراد مورد آزمون ممکن است به دالیل  ازجملهرا به دنبال دارد،  هاییمحدودیتگفت پرسشنامه  توانمیکه 

 چنینهم. افراد نمونه به دلیل تابو بودن مسائل جنسی و پرسشنامه با سوء گیری پاسخ داده باشند سؤاالتمختلف به 

. کردندمیاین مسائل کردن امتناع  هایواقعیتحجب و حیا در مورد روابط و مشکالت زناشویی از بازگویی 

 این شودمیمستقیم به این به موضوع پرداخته باشد، در دسترس نبود. پیشنهاد  طوربهمطالعه مشابه در این زمینه که 

مصاحبه  دیگر همچون هایروشو اثربخشی و  ایمداخله صورتبه ترگستردهپژوهش با جامعه آماری و نمونه 

 تخصصی در زمینه تربیت و آموزش و درمان مسائل جنسی یک ضرورت است. هایتکنیکانجام گیرد. ایجاد 

 سپاسگزاری
انشناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان( تحت عنوان  نامه کارشناسی ارشد نویسنده اول )گروه روین نوشتار از پایانا

تعارض زناشویی، اخذشده است و با منافع شخص  ایواسطهبا نقش  زناشوییرمقی بینارضایتی و احقاق جنسی بر 

 یا سازمانی منافات ندارد.
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(. بررسی ابعاد نارضایتی زناشویی زنان و مردان متقاضی طالق در شهر 8311ثنایی ذاکر، باقر و باقریان نژاد، زهرا. )

 85اصفهان. دانش و پژوهش در روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان اصفهان. شماره 

 ]link[ .71-18ص 

نان و مردان شهر ز میان(. تحلیل جامعه شناختی و مقایسه عوامل طالق در 8318جعفری، بتول و شفیعیان، زهره. )

  ]link[.8-11اصفهان، سومین همایش ملی مشاوره. 

(. بررسی شیوع حاملگی های ناخواسته و 8311فهیمه و سادات هاشمی، مهدی. )رمضانی تهرانی،  جهانفر، شایسته؛

شهر ایران.  81به درمانگاه های تنظیم خانواده بیمارستان های  کنندهمراجعهبر آن در خانم های  مؤثرعوامل 

  ]link[.339-391(: ص 9) 11مجله دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، 

(. اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر 8318. )ایرانو باغبان،  ریم الساداتفاتحی زاده، م حکیمی تهرانی، لیال؛

 .813-819، (8)81شهر اصفهان. مجله مطالعات روانشناختی زنان،  متأهلتعارضات زناشویی زنان 

]link[   

ی موفق )حریم و مرزهای زناشویی در مواجهه با عامل یا هاازدواج(. معنای حریم همسران در 8311. )یالخواصی، ل

 شخص سوم(. تهران: انتشارات قطره.

تحلیل عاملی مقیاس (. روایی، پایایی و 8313. )نصورو سودانی، م هنازمهرابی زاده هنرمند، م حسان؛ساداتی، ا

  ]link[کایزر. اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز. زناشویی زدگیدل

نون زوج درمانی نظریه الیس، گالسر و ترکیبی از آن در (. مقایسه میزان اثربخشی ف8313. )یومرث، کبخشفرح

ی زناشویی. پایان نامه دکتری دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه عالمه هاتعارضکاهش 

  ]link[طباطبایی تهران.

به مجتمع قضایی  کنندهمراجعهبررسی شیوع اختالالت جنسی در متقاضیان طلالق  (.8317فروتن، سیدکاظم. )

  ]link[91-37(: 77)81مجله دانشور پزشکی. د.وره  خانواده.

حیدری نژاد، فاطمه و شهریاری، علی رضا.  ؛زرگوش، زهرا ؛یمبختیارپور، مر فروتنی، محمدرضا؛ آذری، لیال؛

ین کنگره سراسری خانواده و دوم(. بررسی رابطه نارضایتی جنسی و طالق در شهرستان الرستان. 8313)

  ][linkهنری -سالمت جنسی. تهران: مرکز آفرینش های فرهنگی

 .8311نیکو و هدی برازنده،  نیتخوشسمیه )(. ازدواج بدون شکست. 1111گالسر، ویلیام. گالسر، کارلین. )

 مشهد: انتشارات فرانگیزش. مترجم(.

 (. مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام8311. )ختارو عارفی، م محمد لینظری، ع رشاد؛محسن زاده، ف

 ]link[  91-7، 53به طالق )مطالعه موردی شهر کرمانشاه(. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 

 (. روانشناسی ازدواج. تهران: انتشارات حافظ. 8371مهابادی، سمیرا و بچاری، ناهید. )

http://ensani.ir/file/download/article/20100929151948-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf
https://www.civilica.com/Paper-NCCG01-NCCG01_019=%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html
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http://ensani.ir/fa/article/301991/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-
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احقاق  میان(. بررسی رابطه 8319کیان مهر، محمدرضا. ) و مدحی، فاطمه ؛صالحی، مهرداد ؛میرشمشیری، مرجان

 ]link[ 393-351(: 1) 83؛ 8319 جنسی و تعارضات زناشویی در زنان. مجله تحقیقات علوم رفتاری

سکس تراپی فیمینستی بر احقاق جنسی  تأثیر(. بررسی 8311بیرامی، منصور و بای، فاطمه ) نظری، علی محمد؛

 ]link[. 91-13(. ص 81) 5. فصلنامه علمی پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز،متأهلزنان 

بر گرایش زوجین به  مؤثر(. تحلیل جامعه شناختی عوامل 8311نظری، علی محمد و فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم. )

 ]link[ 95-85طالق در استان اصفهان. فصلنامه مطالعات اجتماعی. 

با عوامل جو سازمانی در کارکنان ادارات  زناشویی زدگیدل(. بررسی و مقایسه رابطه 8319نویدی، فاطمه. )

آموزش و پرورش و پرستاران بیمارستان های شهر تهران. پایان نامه ی چاپ نشده ی کارشناسی ارشد 

 ته مشاوره. دانشکاه شهید بهشتیدر رش

احقاق جنسی، تمایل جنسی و رضایتمندی زناشویی.  میانبررسی رابطه پایان نامه (. 1183همیانی، معصومه. )
]link[ 
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