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 چکيده

بهزیستی   با  خشم  مدیریت  جنسی،  رضایت  زناشویی،  بین ارتباطات  رابطه  تحقیق با هدف بررسی  این

از نوع    شهر شهربابک کرمانزناشویی زوجین در   این پژوهش  صورت گرفت. روش مورد مطالعه در 

سال    25-35  در دامنه سنی  بابک  شهر  شهر  زوجین  تحلیلی است، جامعه آماری شامل کلیه -توصیفی

های مورد  دادهانتخاب شد،    داوطلبانه  گیرینمونه  زوج در شهربابک با روش150است که از این بین  

  خرده مقیاس مدیریت   (،1988زناشویی استیلمن و همکاران )  بهزیستی  نیاز با استفاده از خرده مقیاس

  ارتباطات   کیفیت  ( و پرسشنامه1981(، رضایت جنسی هادسون )2016خشم استراوس و همکاران )

اث  نشان  های این تحقیقآوری گردید. یافته( جمع 1385زناشویی خوشکام ) ر مستقیم رضایت  دادند 

جنسی و ارتباطات زناشویی بر بهزیستی زناشویی زوجین مثبت و معنادار است، اما اثر مستقیم مدیریت  

خشم بر بهزیستی زناشویی معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد اثر مستقیم مدیریت خشم و ارتباطات  

ارتباطات زناشویی بر مدیریت    زناشویی بر رضایت جنسی زوجین مثبت و معنادار است. اثر مستقیم

ای مثبت و  خشم مثبت و معنادار است. اثرات غیرمستقیم نیز نشان داد رضایت جنسی نقش واسطه

معناداری در بین ارتباطات زناشویی و بهزیستی زناشویی و بین مدیریت خشم و بهزیستی زناشویی  

ن ارتباطات زناشویی و رضایت  ای مثبت و معناداری در بیدارد، همچنین مدیریت خشم نقش واسطه

می دارد.  میجنسی  خشم  مدیریت  و  جنسی  رضایت  گفت  بر  توان  را  زناشویی  ارتباطات  اثر  توانند 

 بهزیستی زناشویی زوجین واسطه شود و موجب بهبود بهزیستی زناشویی زوجین شود. 

  شهربابک، مدیریت  جنسی،  زناشویی، رضایت  بهزیستی  زناشویی،  ارتباطات  واژگان کليدی: 

 خشم

 

 

 

 

ان
ایر

ی 
تار

 رف
وم

 عل
ی و

اس
شن

وان
ه ر

نام
صل

ف
 

ل 
سا

(
شم

ش
 )

 

ره 
ما

ش
25  /

ار 
به

40
0

1 
ص

 /
 

54-
43

  

  طيبه دهویی قریه موسی

 . روانشناسی بالینی، مشاور و مدرس دانشگاهکارشناس ارشد 

 

  نام نویسنده مسئول:

 طيبه دهویی قریه موسی

  جنسی رضایت زناشویی، ارتباطات  خشم،  مدیریت رابطه بررسی

 )مورد مطالعه شهر بابک کرمان(  زناشویی بهزیستی و
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 مقدمه 
 و   زن  روابط  این نهاد در  شودمی  محسوب  روان  و  روح  تربیت  محل  مهمترین  جامعه  اصلی  نهادهای  از  یکی  عنوان  به  خانواده

  و زن بین  مطلوبی  درک که  بود خواهد تداوم برخوردار  و تحکیم از خانواده  زمانی  واقع در  دارد عهده  بر را نقش  ترینکلیدی شوهر

  رضایت   چگونگی   مورد  در  گیرد. قضاوتمی  دربر  را  زندگی  از  شناختی  - قضاوتی  درک   این  باشد   داشته  وجود  یکدیگر  به  نسبت  شوهر

  از  که هنگامی   بردند   پی   نکته این  به  پژوهشگران  اخیراً  باشد،  اکتسابی  تواند می  و   داشته  فرد   های به مالک  بستگی   زندگی   از  فرد   هر

خواسته اطالعاتی  و   عاطفی  اکتشافی،  راهبردهای   به  آنها  کنند   ارزیابی  را  خود  زندگی   از  رضایت  تا   شودمی  افراد    در   که   دیگر 

 از   است  عبارت  گویندمی   آن بهزیستی  به  که  روانی   و  عاطفی  درک  این  کنند،می  تکیه  باشد   دسترس   قابل  آسانی  به  خاطرشان

 است   انسان  طبیعی  هایهیجان  از  یکی  خشم.  منفی  و  مثبتعاطفی    حاالت  بین  داشتن  تعامل  و  رضایت  حسب  بر  زندگی  یابیارزش

  ها آسیب  خیالی،  یا   واقعی  هایناکامی   از  گوناگونی   هایموقعیت  در  گرفتن  قرار  که با  دارد  خاصی  جایگاه  های هیجانیمؤلفه  در  که

های  واکنش  همچنین  شود،می   منتقل  بیرونی   هدف  یک  معمول  طور  به  خشم  شودمی  برانگیخته  ها عدالتیبی    و  تهدیدها   و  تحقیرها

  زمانی  از  نقل  به  1991  ،1گریسنی)  گیرد  دربر  را  رفتاری  یا  کالمی   خشونت  تا  خشم  منشأ   از  اجتناب  از  طیفی  تواندمی  رفتاری

 مخرب  و  کنترل  از  خارج  خشم  دارد وقتی  همرا  به  بیشتر  خطرهای  ولی   است  مفید  گاهی  و  طبیعی  هیجانی  خشم  چه  اگر(  1386

  از  نقل  به  2004،  2آمریکا   روانشناسی  انجمن)شود    زندگی منجر  کیفیت  و   فردی  بین  روابط  کار،  در  مشکالتی  به  تواندمی  باشد

 را   افراد  روانی  سالمت  میزان  همسران بین  نارضایتی  وجود  دارد  ارتباط  روابط زوجین  در  آشفتگی با  خشونت  و   خشم(.  1386  زمانی

 (. 1392 جعفری، مجد و تفرشی، امیری)دهد می کاهش

  کرد.می  تصور  قلعه جسم  رنجورِ  زندانی  را  انسان  روح  و  دید می  رنج  یکپارچه  را  زندگی  اگزیستانسیالیستی،  تأمالتی  با  فروید

خوداستعاره  نظریات  و  رسید زیستی  جبرگرایی   به  فروید  که  بود  اینجا برخی2007)بهرامی،  کرد    سازی  ساده  بسیار  را  ای   .)  

  در(  1999)  3شاپ  بی و  یانگ  دی  مثال  عنوان  به اند،بوده  خشم  ابراز  سطوح  با  شناختیروان  رابطه بهزیستی  دهنده نشان  هاپژوهش

ریف   است  ارتباط  در  استرس  با  مقابله  در  ناتوانی  آن  تبع  به  و  استرس  با  ابراز خشم  باالی  سطح  که  کردند  گزارش  خود  پژوهش

  کلیدی  هایمؤلفه  از  یکی:  خود  پذیرش  -1شناختی مطرح کرد که عبارتند از  مؤلفه را برای بهزیستی روان   شش(  1985  ،1989)

  به  بلکه  غیرمعمول  و   باال  خیلی  نفس   عزت  یا  خودشیفتگی  معنای  به  نه  البته  است  خود  مورد  در  مثبت  نگرش  بهزیستی، داشتن

  کردن  پیدا   توانایی :  زندگی   در  گیریجهت  و  هدف -2باشد.    خود  ضعف  و   قوت  نقاط  از  آگاهی  اساس  بر  که  نفسی  به  احترام  معنای

  استعدادهای و نیروها  کلیه ساختن  شکوفا توان: شخصی رشد - 3آنها،  کردن دنبال و  هدف داشتن و  زندگی در گیریجهت و  معنا

:  محیط  بر  تسلط  - 4باشد.  می  مشکالت  و  سخت  شرایط  با  شدن  روبرو  مستلزم  که  جدید  هایتوانایی  آوردن  بدست  و  پرورش.  خود

  بر   زیادی  حد  تا   بتواند  باید   کسی  هر  یعنی .  است  پیرامون  جهان  داشتن  کنترل  تحت  بهزیستی،  رسیدن به  کلیدهای  از  دیگر  یکی

  نیازهای  و  خصوصیات  مطابق  را  محیطش  فرد   که  است  این  گرو  در  کار  این  و   باشد  داشته  احاطه  و  تسلط  اطرافش  زندگی محیط

  و   معیارها   اساس  بر  بتواند  فرد  که  معناست  این  به:  مختاری  خود  -5  .دارد  نگه  شکل  همان  به  را  آن  بتواند  و  دهد  شکل  خود  فردی

  عبارت:  دیگران  با  مثبت  روابط  -6  .باشد  جامعه  در  شده  پذیرفته  رسوم  و  عقاید  برخالف  اگر  حتی کند،  زندگی  و  عمل خویش  عقاید

 . دیگران به ورزیدن عشق نیز و ایرابطه چنین برقراری برای  اشتیاق و دیگران با  صمیمی و نزدیک روابط برقراری توانایی از است

 شوهر  و  زن  آن  طی  که   است  فرآیندی  زناشویی  ارتباط  است   زناشویی  روابط  بحث  زوجین  زندگی   در  مسائل  مهمترین  از  یکی

  کسب  منابع   مهمترین  از  ارتباطی  پردازند چنینمی  افکار  و  احساسات  تبادل   به  غیرکالمی  صورت  به  چه  و   کالمی   صورت  به  چه

  ثابت  طور  به  و  است  بیشتر  متأهل  افراد  روانی   و  جسمی  که سالمت  دهد می نشان  هاپژوهش.  رودمی   شمار  به زندگی  در  خوشنودی

  رضایت  بین  .(1387  و کهکهی،  درویزه)  برخوردارند  هابیوه  و  هامطلقه  ها، نکرده  ازدواج  هرگز  به  بیشتری نسبت  روانی  بهزیستی  از

  و  زندگی  کیفیت  دهندمی  افزایش  را  زناشویی   رضایت  که  متغیرهایی  و  دارد  وجود  قوی  ارتباط  افراد  کلی  بهزیستی  و  زناشویی

 است   افراد  زندگی   در  رضایت  از  کلی  جنبه  یک  زناشویی  ارتباطات  در  رضایت  بنابراین  بخشندمی  بهبود  هم  را  افراد  روانی  سالمت
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 اطالق   خود  جنسی  روابط  از  شخص  خوشایند  احساس  به  جنسی  رضایت.  دارد  بسزایی  نقش  شانخانوادگی  و  فردی  سالمت  در  که

  طوری   به  است  انسان  زندگی ابعاد  تریناساسی  از  یکی  عنوان  به  آن  از  حاصل  رضایت  و  جنسی  فعالیت(. 1395،  بختیارپور )شود  می

 از   فراتر  را  آن  و  کندمی  توصیف  افراد  شخصی  زندگی  از  طبیعی  و  مهم  جنبه  یک  عنوان  به  را  جنسی  مسائل  4کاترین تنگراهگ   که

رضایت ذهنی    ایجاد  و  زناشویی  رضایت  در  معناداری  اختالف  که  است  آن  از  حاکی   ها پژوهش  نتایج .  داندمی  جنسی  رفتار  یک

  اگر  زندگی   در  که  باشد  این  دهندهنشان  تواندمی  امر  این  ندارد،  وجود  جنس  حسب  بر(  منفی  و   مثبت  عاطفه  زندگی،  از  رضایت)

  افراد  بین در. است باالیی  بهزیستی و زناشویی رضایت دارای نیز دیگر زوج باشد باال  زوج یک در  ذهنی  بهزیستی و جنسی رضایت

 .(1393شود )دهشیری و موسوی، می تعبیر جنسی  عمل در لذت  اوج یعنی ارگاسم مفهوم به فقط  جنسی رضایت بعضاً

  5/8  که  بود  این  از  حاکی  شد  انجام  زنان  در  زناشویی  رابطه  از  رضایت   با  ارگاسم  تجربه  ارتباط  بررسی  عنوان  با  که  تحقیقی  در

 اخیر   ماه  طی یک  جنسی  هایفعالیت  زنان ضمن از  درصد  8/8  تعداد  و  بودند  کرده  تجربه  را  ارگاسم  خود  زندگی  در  زنان  از  درصد

  بسیاری   در برابر  را  ایشان  بلکه  آوردمی  ارمغان  به  زوجین  به  را  شور  و  گرمی   تنها  نه  جنسی  روابط  از   رضایت  اندداشته  ارگاسم  همیشه

  که   رسیدند  نتیجه  این  به  طالق   حال  در  هایزوج  بررسی  با(  1997،  6و نولر1992،  5کلی )کند  می   حفظ  هابیماری  و  اختالالت  از

  و  7اپک (.  1380صادقی،)  دهدمی   افزایش  را  طالق  بروز  عاطفی  مشکالت  و  روانی  بیماری  زناشویی،  رضایت   عدم  و  روابط  در  فقر

  بهزیستی  و  شادکامی  رفتن  باال  باعث  محبت  ابراز  جنسی،  روابط  که  دریافتند   نیز(  2000)  همکاران  و  8یانگ   ،(1996)  همکاران

با توجه به مطالب فوق مساله این تحقیق این است که آیا بین ارتباطات زناشویی،    (1387کهکهی،    و  درویزه)  شودمی  افراد  در  روانی

 مدیریت خشم، رضایت جنسی و بهزیستی جنسی زوجین شهر شهربابک رابطه معناداری وجود دارد؟  

 

 روش تحقيق 
کلیه زوجین جامعه آماری آن    ،مبنای هدف از نوع کاربردی استبر  که  است    همبستگی  -   پژوهش حاضر از نوع توصیفی

به منظور اند. که از این بین  اند به عنوان جامعه آماری انتخاب شدهساله قرار گرفته  25-35گروه سنی  که در است  شهر شهر بابک  

 شده است.  العه استفاده جهت شرکت در مطپس از کسب رضایت  در دسترسگیری وش نمونهرا با رزوج  150گیری از نمونه

 

 ابزارهای اندازه گيری

ای به منظور سنجش بهزیستی زناشویی زوجین از خرده مقیاس بهزیستی زناشویی پرسشنامه  الف: بهزیستی زناشویی:

( استفاده شد. این خرده مقیاس دارای شش سوال است که بر روی یک طیف پنج  1988که توسط استیلمن، استیلمن و سومر )

گذاری ای هرگز، تقریباً هرگز، گاهی اوقات، اغلب اوقات، خیلی اوقات قرار دارند. که پنج سوال اول آن به طور معکوس نمرهدرجه

به منظور تعیین    بدست آمد. در مطالعه حاضر  78/0( پایایی به روش آلفای کرانباخ  1988اند. در مطالعه استیلمن و همکاران )شده

های  اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد.  ستی زناشویی از روش تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل مؤلفهروایی خرده مقیاس بهزی

درصد واریانس را تبیین کرد.    48/59میزان    97/2یک عامل استخراج شد که با ارزش ویژه    5نتایج نشان داد که با حذف سوال  

 برآورد شد.  79/0یایی بهزیستی زناشویی همچنین نتایج پایایی به روش آلفای کرانباخ نشان داد که پا
 

 های ویژه و درصد واریانس تبيين شده(: ارزش1جدول )
 

 درصد واریانس تراکمی  درصد واریانس تبيين شده  ارزش ویژه  مؤلفه

 48/59 48/59 97/2 بهزیستی زناشویی
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بارهای عاملی سواالت روی عامل    2نیست. جدول    61/0نتایج تحلیل نشان داد که هیچ کدام از بارهای عاملی سواالت زیر  

را دربر    876/0تا    619/0ای بین  سوال روی مؤلفه بهزیستی زناشویی بار داشتند که دامنه  5دهد. نتایج نشان داد  را نشان می

 گرفتند. می
 

 (: عامل و بارهای عاملی سواالت روی عامل 2جدول )
 

 بهزیستی زناشویی سوال

3 876/0 

2 837/0 

4 825/0 

6 664/0 

1 619/0 

 

به منظور سنجش مدیریت خشم زوجین از خرده مقیاس مدیریت خشم، نیمرخ فردی و روابط  ب: مقياس مدیریت خشم:  

سوال است که سه خرده مقیاس    9دارای    ( استفاده شد. این خرده مقیاس2016مک کوی و شوکرمن )  -استراوس، هامبی، بونی 

رفتاری )سه سوال(، عالئم تشخیص خشم )سه سوال( و خودگفتاری )سه سوال(، است که بر روی یک طیف پنج  دهی  خود تسکین

های پرسشنامه مدیریت  به منظور برآورد پایایی کل و مؤلفهاند.  ای خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفتهدرجه

داد نشان  نتایج  استفاده شد.  آلفای کرانباخ  از  )  خشم  پایایی کل  مؤلفه72/0که  پایایی  و   )( به خود  رفتار معطوف  (، 64/0های 

ها نسبتاً مطلوب  باشند که پایایی کل مطلوب اما پایایی مؤلفه( می 65/0(، و صحبت کردن با خود ) 68/0تشخیص عالئم خشم )

نامه از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد.  / قرار گرفته است. همچنین به منظور برآورد روایی سازه پرسش70تا    6/0است زیرا بین  

( است که حاکی از برازندگی  = SRMR    ،071/0=RSMEA  ،000/0=p  ،17df=  ،57/42=053/0نتایج نشان داد که مقدار )

باشد که تاییدی بر برازندگی نسبتاً  می  5/2نسبتاً مطلوب الگو در جامعه است، حاصل تقسیم مجذور کای بر درجه آزادی نیز   

های برازندگی استفاده شد. نتایج نشان  ها از شاخصمطلوب است. همچنین به منظور تعیین مناسب بودن برازندگی الگو با داده

دهنده برازندگی  ( است که نشانCFI= )941/0 10( و شاخص برازندگی تطبیقی NFI= ) 87/0 9داد که شاخص نرم شده برازندگی 

  12و از دیدگاه وستون و گورِ جر   9/0( باید باالی  1999)  11که از دیدگاه مولر   CFIقدار  هاست، بخصوص مقابل قبول مدل با داده

گیرد. همچنین ها داشته باشد زیرا تحت تأثیر حجم نمونه قرار نمیباشد تا مدل برازندگی مناسبی با داده   95/0( باید باالی  2006)

باشد برازش قابل قبول و اگر    08/0تا    05/0بسیار خوب، بین  ( برازش  05/0RMSEA)  13اگر جذر برآورد واریانس خطای تقریب

( برازش مطلوب و باالتر 08/0SRMR)  14باشد برازش ضعیف است و جذر میانگین مجذور خطای استاندارد شده  08/0باالتر از  

که حاکی از برازش بود   08/0زیر    SRMRو  08/0تا  05/0بین    RMSEAدهد که در این پژوهش برازش نامطلوب را نشان می

 قابل قبول است.

 

 

 

 

 
9 - Normed Fit Index)NFI ( 
10 - Comparative Fit Index(CFI) 
11 - Muller 
12 - Weston& Gore Jr 
13 - Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
14 - Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
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 های برازندگی مدل (: شاخص3جدول )

 

ها دارای بارعاملی معنادار کلیه سواالت در همه مؤلفهنتایج تحلیل پارامترهای سوال پرسشنامه مدیریت خشم نیز نشان داد 

باشند. نتایج پایایی پرسشنامه ارتباطات زناشویی به روش آلفای کرانباخ نیز نشان داد که پایایی کل برابر روی متغیر نهفته می

های ارتباطی  ( و سبک64/0)  ریزی برای حل مشکل(، برنامه92/0(، توجه به همسر )83/0( و پایایی مؤلفه توجه به خود )93/0)

 ( برآورد شد.81/0)

 سطوح   ارزیابی  کروسکاپ برای  و  هدرسیون  :توسط هادسون  1981پرسشنامه رضایت جنسی هادسون در سال    - ج

شود پاسخ آزمودنی  دهی محسوب میزارشگ  خود  هایپرسشنامه  جزء  و   باشد می   سؤال  25  مقیاس  این  شد،   ساخته  زوجین  رضایت

تا    0ها در کل تست بین  شود و در مجموع نمره آزمودنیمی  60  تا  0ای بین  آزمون در سطح یک مقیاس هفت درجهبه هر ماده  

کننده رضایت  گذاری معکوس دارد نمره باال در این مقیاس منعکسهای مقیاس نمرهماده   در نوسان است همچنین پادهای از  150

بازآزمایی    روش  بدست آمد اعتبار مقیاس نیز با   91/0سبه و آلفای کروبناح  درونی این مقیاس توسط طراحان محا  جنسی است ثبات

محاسبه گردید که نتایج نشان داد    شد روایی مقیاس از طریق روایی تفکیکی  93/0با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر  

نتایج پایایی پرسشنامه رضایت جنسی به روش آلفای کرانباخ نیز   مشکالت جنسی است.  فاقد  -مقیاس توانایی تشخیص زوجین

 ( برآورد شد.91/0نشان داد که پایایی برابر )

نامالی    -پرسشنامه کیفیت ارتباطات زناشویی )بر اساس چارچوب نظری مبر:  پرسشنامه کيفيت ارتباطات زناشویی  - د

 آن   هدف  و  بوده  سؤال  33  دارای   است. پرسشنامه  پرسشنامه  پایایی   -یواکمن: شامل پرسشنامه استاندارد امتیاز بندی تفسیر روای

های  سبک  ریزی برای حل مشکالت،به خود، توجه به همسر، برنامه  توجهاست.    مختلف  ابعاد  از  زوجین  ارتباط  کیفیت  میزان  ارزیابی

نتایج پایایی پرسشنامه ارتباطات زناشویی به روش   طراحی گردیده است.  (1385خوشکام )  ارتباطی است. این پرسشنامه توسط

( برابر  کل  پایایی  که  داد  نشان  نیز  کرانباخ  )93/0آلفای  خود  به  توجه  مؤلفه  پایایی  و   )83/0( همسر  به  توجه   ،)92/0 ،) 

 ( برآورد شد.81/0های ارتباطی )( و سبک64/0ریزی برای حل مشکل )برنامه

از روش آمار توصیفی استفاده شد به منظور سازماندهی و به منظور تجزیه و تحلیل داده خالصه کردن   های این مطالعه 

های آماری استنباطی همچون  روش  ها ازها از روش آمار توصیفی همچون میانگین انحراف معیار و به منظور آزمون فرضیهداده

 قرار گرفت.مورد تجزیه و تحلیل قرار    mplus و  spss با نرم افزار یابی معادالت ساختاریو مدل ضریب همبستگی پیرسون، 

 

 هایافته

 آزمون فرضيه تحقيق 

ارتباطات زناشویی، رضایت جنسی، مدیریت خشم و بهزیستی زناشویی زوجين شهر شهربابک رابطه   -  بين 

 معناداری وجود دارد.

های توجه به خود بهزیستی زناشویی با مؤلفهدهد. نتایج نشان داد بین نتایج همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می

(01/0P< ،412/0=r( توجه به همسر ،)01/0P< ،45/0=rرابطه مثبت و معنادار و سبک ،)( 01/0های ارتباطیP< ،49/0- =r  ،)

( زناشویی  ارتباط  کیفیت  با  اما  است  معناداری  منفی  برنامه05/0P>  ،006/0- =rرابطه  و   ،)( برای حل مشکل  ، <05/0Pریزی 

076/0-=rرابطه معنی )( 01/0داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد رابطه بین بهزیستی زناشویی با مدیریت خشمP< ،217/0=r  ،)

(، رابطه مثبت و معنادار اما با تشخیص 01/0P<  ،332/0=r(، و صحبت با خود ) 01/0P<  ،234/0=rدهی رفتاری )خود تسکین

داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد رابطه بین بهزیستی زناشویی با رضایت جنسی  (، رابطه معنی05/0P>  ،037/0-=rعالئم خشم )

های شاخص

 برازندگی
(2 ) (df (df/2 ) Sig (RMSEA) (SRMR) (NFI) (CFI) 

 941/0 876/0 053/0 071/0 000/0 5/2 17 57/42 مقدار شاخص 
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(01/0P<  ،487/0=rمثبت و معنی ،)( 05/0دار است. نتایج نشان داد بین کیفیت ارتباط زناشویی با مدیریت خشمP<  ،118/0=r ،)

(، و  05/0P>  ،058/0-=rدهی رفتاری )دار اما با خود تسکینمعنی(، رابطه مثبت و  01/0P<  ،24/0=rو تشخیص عالئم خشم )

داری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد بین کیفیت ارتباط زناشویی (، رابطه معنی05/0P>  ،068/0=rصحبت کردن با خود )

 دار است.(، رابطه مثبت و معنی05/0P< ،237/0=rبا رضایت جنسی )
 

 متغيرهای پژوهش رابطه بين   -4جدول  

 
 

( مدیریت خشم  با  خود  به  توجه  مؤلفه  بین  داد  نشان  تسکین05/0P<  ،445/0=rنتایج  خود   ،)( رفتاری  ،  >01/0Pدهی 

305/0=r( تشخیص عالئم خشم ،)01/0P<  ،272/0=r( و صحبت کردن با خود ،)01/0P<  ،456/0 =rدار  (، رابطه مثبت و معنی

دار  (، رابطه مثبت و معنی05/0P<  ،482/0=rداد بین مؤلفه توجه به خود با رضایت جنسی )وجود دارد. همچنین نتایج نشان  

،  >01/0Pدهی رفتاری )(، خود تسکین05/0P<  ،403/0=rاست. نتایج نشان داد بین مؤلفه توجه به همسر با مدیریت خشم ) 

281/0=r( تشخیص عالئم خشم ،)01/0P<  ،182/0=r( و صحبت کردن با خود ،)01/0P<  ،482/0=rدار  (، رابطه مثبت و معنی

دار است.  (، رابطه مثبت و معنی05/0P<  ،42/0=rوجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین مؤلفه توجه به خود با رضایت جنسی )

دار  معنی  (، رابطه منفی و 05/0P<  ،138/0-=rدهی رفتاری )ریزی برای حل مشکل با خود تسکیننتایج نشان داد بین مؤلفه برنامه

،  <05/0P(، و صحبت کردن با خود )05/0P>  ،031/0=r(، تشخیص عالئم خشم )05/0P>  ،086/0 -=rاست اما با مدیریت خشم )

104/0=r( همچنین با رضایت جنسی ،)05/0P>  ،024/0=rهای  داری مشاهده نشد. نتایج نشان داد بین مؤلفه سبک(، رابطه معنی

( خشم  مدیریت  با  تسکین01/0P<  ،455/0-=rارتباطی  خود   ،)( رفتاری  خود  01/0P<  ،467/0 -=rدهی  با  کردن  صحبت   ،)

(01/0P<  ،504/0-=rرابطه منفی و معنی ،)( اما با تشخیص عالئم خشم داری  (، رابطه معنی05/0P>  ،11/0=rدار وجود دارد 

دار  (، رابطه مثبت و معنی05/0P< ،355/0 -=r)مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد بین مؤلفه توجه به خود با رضایت جنسی 

(،  01/0P<  ،323/0=r(، و رفتار معطوف به خود  )01/0P<  ،32/0 =rاست. نتایج نشان داد بین رضایت جنسی با مدیریت خشم )

رابطه (  05/0P>  ،074/0=rدار اما با تشخیص عالئم خشم )(، رابطه مثبت و معنی01/0P<  ،365/0=rو صحبت کردن با خود )

 داری مشاهده نشد. معنی

 

 آزمون مدل:

جدول   میشاخص  5نتایج  نشان  را  شده  تحلیل  مدل  برازش  )های  مقدار  که  داد  نشان  نتایج  ، SRMR=054/0دهد. 

079/0=RSMEA  ،000/0=p  ،29df=  ،3/84 =  ) است که حاکی از برازندگی نسبتاً مطلوب الگو در جامعه است، حاصل تقسیم
2
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باشد که تأییدی بر برازندگی نسبتاً مطلوب است. همچنین به منظور تعیین مناسب بودن می  9/2مجذور کای بر درجه آزادی  

(، و  NFI= ) 922/0 15نرم شده برازندگی   های برازندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخصها از شاخص برازندگی الگو با داده 

  CFIها است، بخصوص مقدار  دهنده برازندگی بسیار خوب مدل با  داده ( است که نشانCFI= )95/0  16شاخص برازندگی تطبیقی 

ندگی  باشد تا مدل براز  95/0( باید باالی  2006)  18و از دیدگاه وستون و گورِ جر   9/0( باید باالی  1999)  17که از دیدگاه مولر

داده با  نمیمناسبی  قرار  نمونه  تأثیر حجم  تحت  زیرا  باشد  داشته  تقریب ها  واریانس خطای  برآورد  اگر جذر    19گیرد. همچنین 

(05/0RMSEA  بسیار خوب، بین )باشد برازش ضعیف است و جذر    08/0باشد برازش قابل قبول و اگر باالتر از    08/0تا    05/0

دهد که در این  ( برازش مطلوب و باالتر برازش نامطلوب را نشان می08/0SRMR)  20استاندارد شده میانگین مجذور خطای  

 (.  5بود که حاکی از برازش خوب است )جدول  08/0زیر  SRMRو  08/0تا  05/0بین   RMSEAمطالعه 
 

 شاخص های برازندگی مدل   - 5جدول  

 

 
 

 نمودار مسير پيش بينی براساس ضرایب مسير استاندارد نشده  -1نمودار  

 
15 - Normed Fit Index)NFI( 
16 - Comparative Fit Index(CFI) 
17 - Muller 
18 - Weston& Gore Jr 
19 - Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
20 - Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 

 df (df/2) Sig (RMSEA) (SRMR ) (NFI ) (CFI )) (2) های برازندگیشاخص

 95/0 922/0 054/0 079/0 000/0 9/2 29 3/84 مقدار شاخص 
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 نمودار مسير پيش بينی براساس ضرایب مسير استاندارد شده  - 2نمودار  

 های فرعی:آزمون فرضيه
 دار است.مستقیم ارتباطات زناشویی بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک معنیفرضیه فرعی اول: اثر 

 ، p<01/0)دار است  نتایج نشان داد اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

71/4t=، 411/0=γ) شود.در نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف پذیرفته می 

 دار است.فرضیه فرعی دوم: اثر مستقیم مدیریت خشم بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک معنی

  ،=p،  208/0t>05/0)دار نیست  نتایج نشان داد اثر مستقیم مدیریت خشم بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک معنی

016/0=β) شود. تیجه فرض صفر پذیرفته و فرض خالف رد میدر ن 

 دار است.فرضیه فرعی سوم: اثر مستقیم رضایت جنسی بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک معنی

  ، p<01/0)دار است  نتایج نشان داد اثر مستقیم رضایت جنسی بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

24/4t=، 287/0=β) شود.در نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف پذیرفته می 

 دار است.فرضیه فرعی چهارم: اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شهربابک معنی

  ،p<0/ 01)دار است  نتایج نشان داد اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

83/4t=، 335/0=γ) شود.  در نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف پذیرفته می 

 دار است.فرضیه فرعی پنجم: اثر مستقیم مدیریت خشم بر رضایت جنسی زوجین شهر شهربابک معنی

  ، =p ،  81/2t<01/0)دار است  نتایج نشان داد اثر مستقیم مدیریت خشم بر رضایت جنسی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

215/0=β) شود.  در نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف پذیرفته می 

 دار است.فرضیه فرعی ششم: اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر مدیریت خشم زوجین شهر شهربابک معنی

  ، p<01/0)دار است  نتایج نشان داد اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر مدیریت خشم زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

43/8t=، 613/0=γ) شوددر نتیجه فرض صفر رد و فرض خالف پذیرفته می. 
 

 ( =N  300)  مدل مورد بررسی   اثرات مستقيم متغيرها در: خالصه 6جدول  

 درون زا/برون زا
 ضرایب استاندارد

 نشده

 ضرایب

 استاندارد شده

 خطای

 استاندارد
t 2R 

 بر بهزیستی زناشویی 

 از رضایت جنسی 

 از مدیریت خشم

 

153/0 

012/0 

 

287/0 

016/0 

 

036/0 

058/0 

 
**24/4 

208/0 

374/0 
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 71/4** 061/0 411/0 287/0 ارتباطات زناشوییاز 

 بر رضایت جنسی

 از مدیریت خشم

 از ارتباطات زناشویی

 

301/0 

438/0 

 

215/0 

335/0 

 

1/0 

091/0 

 
**81/2 
**83/4 

243/0 

 بر مدیریت خشم 

 از ارتباطات زناشویی

 

573/0 

 

613/0 

 

068/0 

 
**43/8 

376/0 

 

 گيری بحث و نتيجه

دار  در فرضیه اول نتایج نشان داد اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

و   (2012) ، هامامسی (1391) آذیننیک و ، نائینیان(1392) عابدی زاده وخواجه، بهرامی، فاتحی . این نتیجه با نتایج تحقیقاست

( با بهبود سطوح ارتباطی زوجین، از یک سو رضایتمندی  1384زاده و احمدی )از نظر فاتحیهمخوانی دارد.    (2005)  هامامسی 

افزایش می آنها  دارند،  زناشویی  بیشتری  زندگی  از  آرامش  و  رضایتمندی  احساس  زوجینی که  از سوی دیگر،  و  از یابد  احتماالً 

کنند. بنابراین رابطه بین دو متغیر رابطه دوجانبه بوده و احتماالً با افزایش یکی دیگری  تری استفاده میهای ارتباطی سالمسبک

تواند  اند که ناتوانی در ایجاد رابط رضایت بخش می( بیان نموده2011یابد، در همین راستا براونی و هورسمن شف )نیز افزایش می

هایی نظیر انزوای اجتماعی، ناامیدی و تنهایی سهیم باشد که البته این مسئله قابل تسری به بهزیستی زناشویی  جاد احساسدر ای

 باشد. می

این  دار نیست،  در فرضیه دوم نتایج نشان داد اثر مستقیم مدیریت خشم بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک معنی 

در  همخوانی ندارد.  (  1392)  مجد، جعفری  و با تحقیق تفرشی، امیری(  1392)  دانوی  دوخت،  بوستان،  امانی،  نتیجه با تحقیق

باشد،  اند مدیریت خشم بر بهزیستی زناشویی تأثیرگذار میرغم اینکه محققان نشان دادهتوان گفت که علیتبیین این نتیجه می

های جامعه مورد بررسی در این تحقیق که زوجین شهر تواند ویژگیعلت عدم وجود رابطه بین این دو متغیر در این تحقیق می

 اند و همچنین ابزار مورد استفاده در این تحقیق باشد. شهربابک بوده

دار در فرضیه سوم نتایج نشان داد اثر مستقیم رضایت جنسی بر بهزیستی زناشویی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی 

 و   زن  آن  طی  که  است  وضعیتی  همخوانی دارد. رضایت زناشویی،(  1391)  آذیننیک  و  ائینیاناین نتیجه با نتایج تحقیق ن  است

  زناشویی،   رضایت  که  معتقدند  شناسانروان  برخی .  کنند می  و خرسندی  احساس شادمانی  بودن  هم  با   و   یکدیگر  با  ازدواج  از  شوهر

 برای   را  چارچوبی  زناشویی،  زندگی   اوایل  در  خصوص  به  رضایت جنسی  .است  انتظار  وضعیت مورد  و  وضعیت موجود  میان  انطباق 

  ها نیز پژوهش .  کنند  تجربه  ممکن   شکل   بهترین  به  را  محبت  و   لذت   صمیمیت،  عشق،   توانندمی  آن  در  که   کند می  ایجاد  زوجین

  شودمی  بهزیستی زناشوییرضایت و در نتیجه    افزایش  ها و زوج  بین  صمیمیت  افزایش  باعث   جنسی،  رضایت  که  داده است  نشان

 (. 2014 گانگاما،   دی،  برتل، یو،)

دار  در فرضیه چهارم نتایج نشان داد اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

( و  2012، هامامسی )(1391)  آذیننیک  و  ، نائینیان(1392)  عابدی  زاده،خواجه، بهرامی، فاتحی  . این نتیجه با نتایج تحقیقاست

ارتباطات زناشویی (  2005)  هامامسی ارتباطات زناشویی نقش مهمی در بهبود رضایت جنسی دارند زیرا هرچه  همخوانی دارد. 

تر باشد زن و مرد در فعالیت جنسی خود احساس رضایت روانی بیشتری دارند، این احساس روانی منجر به رضایت جنسی در قوی

 شود. فرد می

دار است.  در فرضیه پنجم نتایج نشان داد اثر مستقیم مدیریت خشم بر رضایت جنسی زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی

(  1392)  جعفری  مجد،   همخوانی ندارد و با تحقیق تفرشی، امیری(  1392)  دانوی  بوستان، دوخت،   امانی،   این نتیجه با تحقیق

  هر  مرد  زناشویی  رضایت  و   زن  زناشویی   رضایت   خشم زن،  توان گفت که افزایش احساسنتیجه میدر تبیین این    همخوانی دارد.

 همچنین . یابدمی دو کاهش   هر مرد  زناشویی رضایت و زن زناشویی رضایت مرد، احساس خشم نیز با افزایش  یابد ومی کاهش  دو

دارد،    و در نتیجه رضایت جنسی همبستگی  شاد  ازدواج  با  خشم  منفی  هیجان  مدیریت  داد  نشان  ( که1998بیسونت )  و  روزبولت
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  در  رضایت   کاهش  به  منجر  خشم،  جمله  از  تعارض  اختالف و  منفی  تأثیرات  داد   نشان  نیز(  2005)  زدانیوک  و  سوبین  واال،   بوک

 شود.می  احتمال طالق  افزایش و رابطه

دار مدیریت خشم زوجین شهر شهربابک مثبت و معنی در فرضیه ششم نتایج نشان داد اثر مستقیم ارتباطات زناشویی بر  

و   کنند  توجه  ارتباط  در  موجود  غیرکالمی  کالمی و  هایپیام  به  بیاموزند،  را  موثر  و  صحیح  ارتباط  نحوه  زوجین،  که  . هنگامیاست

  شیوه   به  ارتباط  یابد. وقتی می  افزایش   زندگی نیز  در  نتیجه سازگاری  در  و  یافته  بهبود  آنان  روابط  بیاموزند،   را  فعال  دادن  گوش

  گذارند می  میان  در   هم  با   بیشتری  میزان  به  خود را  احساسات  و  افکار  و   شوند می  تر نزدیک  همدیگر  به  زوجین  شود،  برقرار  مناسب

  مهارت،این  .  کنندمی  جلوگیری  شود،می  زناشویی  هایتعارض  و   هااختالف  از  بسیاری  سبب  که  احتمالی  هرگونه سوءتفاهم  بروز  از  و

   .و مدیریت خشم  است تعارضات بروز از پیشگیری  و اعتماد ایجاد برای شیوه بهترین

 از  و نمو بسیاری  ازدواج، رشد  در  اثربی  و  ضعیف  ارتباط  ها،سال  طول  در.  است  مهم  بسیار  ازدواج  در  به طور کلی ارتباط

  نظر  در  خوب  زناشویی  رابطه  برای استقرار  محوری  عنوان  به  مؤثر  ارتباط  برقراری  توانایی .  است  داده   قرار  تأثیر  تحت  را  ها خانواده

  الونر، )  دهد می  قرار  تأثیر  تحت  رابطه  از  را  آنها  رضایت  ارتباط همسران،  کیفیت  که  است  این  بر  تصور  و(  2002  اسر،)  شودمی  گرفته

 مهم   رسمی  عنوان  به  پدیده  این  عرصه ازدواج،  نظران  صاحب  و  اندیشمندان  اغلب  بر پایه نظر  بنابراین،(.  2016  بردبوری،  و  کارنی

تر هرچه ارتباط زناشویی در زوجین قوی(.  2008  بنشوف،  و  ماداتیل)   است  کارآمد  و  مؤثر  ارتباط  برقراری  مستلزم  اغلب جوامع  در

  زناشویی باشد، ارتباط تر می راحتباشد و در نتیجه مدیریت خشم برای زوجین باشد، بروز خشم و عصبانیت در بین آنها کمتر می

  گرفته  نظر  در   اولیه  و  اصلی  شناختیروان  نیاز   یک  که  (1393است )افروز،    صمیمیت  افزایش   و   ایجاد  فرآیند   در  مهم  گام  یک  کارآمد

  روشن،  انتقال  در  آنها  توانایی  به  کنند،می   ایجاد  رابطه خود  در  نفر  دو  که  واقع، عمق صمیمیتی  در(.  2010  بدر،  و  مان)  شودمی

  که  و همدالنه  باز   صادقانه،   ارتباط  بنابراین،(.  1393  افروز،)  دارد  بستگی  هایشانخواسته  و  نیازها   ها، احساس  افکار،   و مؤثر  صحیح

شود، از طرفی دیگر رضایت جنسی و مدیریت خشم  دهد، باعث رضایت جنسی در زوجین می  انتقال  را  فرد  نیازهای  و  هااحساس

 بهزیستی زناشویی زوجین دارند. نقش بسزایی در 
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 و مراجع   منابع

،  3شماره   رفتاری،  علوم خانواده،  فرهنگی شناسیآسیب در دینی اعتقادات نقش  (1386) خدابخش احمدی، [1]

 . 54-76صص 

 نامه پایان طالق، متقاضی هایخانواده و عادی هایخانواده عملکرد مقایسه و بررسی (1386محمد ) آخرتی، [2]

 تهران. تربیت معلم ارشد، دانشگاه کارشناسی

زنان    ارتباطی  باورهای  مقایسه  (1384غالمرضا )  دهشیری،  محمد و  راد،ادیب  احمد؛  مهدوی،  ناهید؛  راد،ادیب [3]

پژوهی، سال    خانواده  فصلنامه  تهران،  شهر  مشترک  زندگی  ادامه  به  مایل  زنان  و  قضایی  مراکز  به  کنندهمراجعه

 .2شماره  اول،

  دانشجویان   در  حس انسجام  و   روانی  بهزیستی  بین  همبستگی   بررسی(  1389)  نسیم   شریف،   علیرضا و  آقایوسفی،  [4]

 (. 8) 11پژوهنده،  نشریه مرکز، تهران واحد اسالمی  آزاد دانشگاه

دانشجویان،   در  بهزیستی شخصی  و  مسئله  حل  هایسبک  رابطه(  1390)  نسیم   شریف،   علیرضا و  آقایوسفی، [5]

  . 79-88سال ششم، صص   ، (کاربردی  روانشناسی) رفتار و اندیشه

( بررسی اثر بخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقالنی، رفتاری و عاطفی بر  1390امیریان، مهدی ) [6]

 پرخاشگری و افزایش سازگاری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، شهرکرد

 انسان، اصفهان، انتشارات سما.   غیرطبیعی و طبیعی جنسی رفتارهای و ( تمایالت1384، بهرام )اوحدی [7]

 تهران. ، اجتماع و خانواده در کارآمد انسانی )ارتباط روابط روانشناسی (1390) فاطمه اله و بای، روح بای، [8]

موسوی،   فاطمه سیده و فروغ شجاع نوری ترجمه  ، روان شناختی  -عصب رویکرد زنان: مغز (1934)  لورا برزندین، [9]

 پرکاس. تهران، انتشارات

( ساخت و استاندارد کردن آزمون خشم چند بعدی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه  1387پرواز، راعد ) [10]

 شهرستان گیالن غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی. 

) تبعه [11] شیرین  تعیین1389امامی،  در  تعهد و عشق  پیرامونی و مرکزی هایویژگی بین رابطه  بررسی و ( 

 دانشگاه اصفهان. . عمومی روانشناسی. ارشد کارشناسی نامه اصفهان، پایان دانشگاه در متاهل جوان  بزرگساالن

 خشونت   کاهش   در  خشم  مدیریت  آموزش  تاثیر  (1392)  اصغر  جعفری،  و   مجتبی  مجد،  امیری  فریبا؛  تفرشی، [12]

 .35 شماره پژوهشی، خانواده نامه  فصل زناشویی، رضایت بهبود و  خانوادگی

جامع،    بهزیستی  مقیاس  عاملی  ساختار  بررسی(  1385)  آبادی، مسعود  نصرت  و  رضا  رستمی،  محسن؛  لو،جوشن [13]

 . 9 شماره سوم، سال ایرانی،  روانشناسی فصلنامه

 رضایتمندی   و  شناختی  روان  بهزیستی  مقایسه  (1396)  تورج  آباد،نصرت  هاشمی  و  منیژه  سعدآبادی،  لوییحاتم [14]

 . 1 شماره ،1دوره ، سالمت روانشناسی نشریه تبریز، شهرستان نابارور و  بارور زنان از گروهی در زناشویی

  مطالعات   نشریه  ، نیروا  بهزیستی  و  زناشویی  سازگاری  رابطه  بررسی  (1387)  فاطمه  کهکی،   و   زهرا  درویزه، [15]

 . 91-104 صص از ،1 شماره ، 6 دوره زنان، شناختی روان-اجتماعی

ساله در کاهش پرخاشگری. پایان    18تا    15( نقش آموزش کنترل خشم به نوجوانان دختر  1383رافضی، زهره ) [16]

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

  با  جنسی  رضایت  ارتباط  (1389)  السادات  عفت  خویی،مرقاتی  و   لیلی  قلی،اهلل  ؛ نرگس  صادقی،   اعظم؛   رحمانی، [17]

   .14-22 صص ، 66 شماره ،33 دوره ایران، پرستاری نشریه ،زوجین فردی عوامل

  و  جنسی  رضایت   ارتباط  ( 1380)  لیال  قلی، اهلل  و   رامین  صادقی،   ؛السادات  عفت  خویی، مرقاتی  اعظم؛   رحمانی، [18]

   . 82-90 صص ،70 شماره ،24 دوره ایران، پرستاری هنشری زناشویی،  زندگی  رضایت
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  زندگی،  کیفیت   زناشویی،   رضایت   مقایسه  ( 1396)  محمدرضا   بحرانی،   و   بهمن   توطیقی،   کبری؛  رحمانی، [19]

  هایپیشرفت  ،دارخانه  زنان  و  غیرفرهنگی  شاغل  و  فرهنگی  شاغل  زنان  روانی  آوریتاب  و  شناختی  روان  بهزیستی

 .11 شماره  دوم، ورهد  رفتاری، علوم در نوین

[20] ( علی  رابطه1388رسولی،  الگوی  و تهران هایدانشگاه دانشجوی شوهران و زنان ارتباطی الگوهای بین  ( 

 معلم.  تربیت دانشگاه. ارشد کارشناسی نامه آنها، پایان بین ارتباطی

 دبیران   غیرمنطقی  باورهای  و  زناشویی  ارتباط  الگوهای  رابطه  (1384)  شکوه  نژاد،نوابی  و  حسین  سیاوشی، [21]

 . 34 تا 9 صفحه ، 15 شماره مالیر، دبیرستان

[22] Bahrami N, Sattarzadeh N, Ranjbar Koochaksariie F, Ghojazadeh M. [Comparing 

depression and sexual satisfaction in fertile and infertile couples]. J Reprod Infertil. 

2007;8(1):52-9. Persian. 

[23] Baucom, H.D; Epstein, N,. Sagers, S. and Sher, t .g. (1989). The role of cognitions in 

marital 
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[25] Brezsnyak, M., & Whisman, M. (2004). Sexual desire and relationship functioning; It’s 

effect of marital satisfaction and power. Journal of Sex and Marital Therapy, 30(3): 199-

217. 
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[27] Brown, P.C; Smith, TW; Benjamin, L.S.(1998). Perceptions of Spouse Dominance 

between 

[28] Christensen,  A.(2004)dysfunctional interaction patterns in couples. in p . noller & M. A. 

Fitzpatrick (Eds) ,perspective on marital interaction (p.p 

[29] Christopher ,FS.Sprecher,S.sexuality in marriage ,dating and other relationships:A 

[30] Defenbacher,L.J.(2001).Anger management programs,issues and suggestion.journal 

[31] MacNeil,S.&Byers,  E.  S  (2005).  dyadic assessment of sexual  self–  disclosure and sexual  

satisfaction in hetero sexual dating couples.journal of social and personal relationship,  

22-169-181. 

[32] Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An 

introduction. American Psychologist, 55, 5-14. 

[33] Taylor,G.J.,&Novaco,R.W.(2002).anger treatment for with developmental 

[34] Thomas,S.P.(2001).Teaching healthy anger management perspective in psychiatric 

care,21,2. 

[35] Winkler,D.(2002).Gender differences in the psychopathology of de[ressed in 

paticates.Eur Arch Psyiatry Neurosci,221,209-211. 

[36] Young, M., Denny, G., Young, T., & Luquis, R. (2000). Sexual satisfaction among 

married women. Psychol Rep, 86 (3, 2), 1107-22. 

 

http://www.psyj.ir/

