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نفس به معنای پذیرش و دوست داشتن خود با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف خود است. کودکان تا عزت

شوند و در مورد عملکرد خود در که وارد مدرسه میهنگامینفس بالایی دارند اما دبستانی عزتدوران پیش

-تری میبینانهشود و به سطح واقعنفسشان متمایز میکنند، عزتمقایسه با همسالان بازخورد بیشتری دریافت می

 توانند همچنانمی هاآنبار باشد، زیرا اغلب قدر زیاد نیست که برای کودکان زیانرسد. معمولاً این کاهش آن

بینانه ارزیابی کنند و برای خود احترام قائل باشند. عواملی صورت واقعهای خود را بهخصوصیات و توانمندی

 نفس را در کودکان کاهش یا افزایش دهد.تواند عزتکه در ادامه توضیح داده خواهد شد می

ودکانشان نمره کمتری در شوند کهایی که تأکید زیادی بر مقایسه اجتماعی دارند باعث می.فرهنگ: فرهنگ1

کنند ارزش زیادی حال که فشار رقابتی زیادی برای پیشرفت وارد میها درعیننفس بگیرند.این فرهنگعزت

ی دهد که از قضاوت مثبت دربارهشوند که کودکان را به این سمت سوق میبرای هماهنگی اجتماعی قائل می

تحسین کنند.از سوی دیگر ارتباطات سالم و معنادار کودکان  خود، خودداری کرده اما دیگران را سخاوتمندانه

احساس  هاآنشود که این حس تعلق به نسبت به فرد یا گروه می هاآنباعث ایجاد نوعی حس تعلق در 

جای ارتباطات رقابتی، ارتباطات دهد. فرهنگ و والدین اگر به کودکان کمک کنند بهنفس میارزشمندی و عزت

بخش را دریافت کنند که توانند از آن عشق و توجه به دیگران و سپری کردن زمان لذتسالم برقرار کنند، می

رود و باعث بین می تقدانه نسبت به خودش ازگیرانه و منهای سختتمرکز منفی کودک بر قضاوت درنتیجه

 تری پیدا کند.بینانهشود نسبت به خود و اطرافیان دید واقعمی

 نفس کودکانعوامل تأثیرگذار بر عزتیادداشت: 
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دهند که در مورد های فرزندپروری: والدینی که روش فرزندپروری مقتدرانه دارند، فرزندانی پرورش می.روش2

ها به کودکان این امکان را شایستگی آمیز و مثبت و تشویقخود احساس خیلی خوبی دارند. تربیت محبت

کفایتی را عنوان فردی ارزشمند و شایسته مورد قبول هستند. والدین کنترل کننده احساس بیدهد تا بدانند بهمی

شوند نفس پایین ارتباط دارد. در مقابل والدین سهل گیر باعث میدهند که با عزتبه کودکان انتقال می

ته باشند که به طرز نامعقول بالاست. این کودکان مشکل سازگاری ازجمله نفسی داشفرزندانشان عزت

 پرخاشگری دارند.

ی ما برای علت رفتارها هستند.انتساب ها توجیهات رایج و روزمرههای مرتبط با پیشرفت: انتساب.انتساب3

دبستانی امکان شهای رایج ما هستند. رشد شناختی به کودکان پیعملکرد خود به شانس یا تلاش، انتساب

نفس بالا دارند، دهد تمام این متغیرها را در توجیه عملکرد از یکدیگر مجزا کنند. کودکانی که عزتمی

حال شکست را به دهند و درعینها را به تلاش خود نسبت میکنند. یعنی موفقیتهای تسلط گرا میانتساب

رل شوند، مثل تلاش ناکافی یا تکلیف دشوار. در مقابل توانند تغییر کنند یا کنتدهند که میعواملی نسبت می

های خود و نه موفقیت خویش را به توانایی کودکانی هستند که دچار درماندگی آموخته شده هستند و شکست

 گیرند عوامل بیرونی مانند شانس مؤثر هستند.شوند نتیجه میموفق می هاآندهند. وقتی نسبت می

 

 منبع

 ، ترجمه سیدمحمدی، انتشارات ارسباران.برکنوشته  ،جلد اولروانشناسی رشد، 
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علی ربانی  :استاد مشاور ،زادهمریم فاتحی  :مشاور استاد ،عذرا اعتمادی :استاد راهنما ،سمیه جابری :پدیدآور

 خوراسگانی 

 9911پایان نامه دکتری دانشگاه اصفهان، 

 چکیده: 

طرح اینن  .ی طلاق انجام شده استمنظور کشف فرایند طلاق در ایران و تدوین مدل مشاورهپژوهش حاضر به

اکتشافی و شامل سه بخش کیفی، ترکیبی و کمی بوده است که طی پنج مرحلنه اجنرا  -پژوهش، از نوع ترکیبی

ای انجنام گرفنت، جمعینت پنژوهش شنامل زوجنین در ی زمینهشد. در بخش کیفی که بر اساس روش نظریه

 17گیری هدفمند و نظری وش نمونهی طلاق و مشاوران خانواده و طلاق بود که از میان آنان، بر اساس رآستانه

ی ی طلناق کنه در رابطنهزوج در آستانه 16ی آنان، زن آغازگر طلاق بود، -ی طلاق که در رابطهآستانهزوج در 

های بخش کیفی از طریق مشاور خانواده و طلاق انتخاب شدند. گردآوری داده 11آنان، مرد آغازگر طلاق بود و 

ی طلاق و مشاوران خانواده و طلاق انجام گردید. پنس ریافته با زوجین در آستانههای عمیق نیمه ساختامصاحبه

ها برای زوجنین ای گلیزر، مدل فرایند طلاق حاصل شد. این مدلها، بر اساس رویکرد سه مرحلهاز تحلیل داده

تیک، ظهور فکر طلاق، ی آغاز غیر رمانمرحله 1ی آنان، زن آغازگر طلاق بود، در ی طلاق که در رابطهدر آستانه

ی طلاق کنه گیری سخت و اقدام قانونی حاصل شد. همچنین فرایند طلاق برای زوجین در آستانهتردید، تصمیم

-ی کنار آمدن، مقابله کردن و رها کردن ظهور یافنت. دادهی آنان، مرد آغازگر طلاق بود، در سه مرحلهدر رابطه

ی پنیش از تعنار ، تعنار  پنهنان، و طلاق نیز مراحل چهارگاننههای حاصل از مصاحبه با مشاوران خانواده 

تعار  آشکار و پایان دادن به تعار  را برای فرایند طلاق نشان داد. سپس در بخش ترکیبی، با یکپارچه کردن 

ی طلاق و مشاوران خانواده و طلاق، به جایابی های بدست آمده برای فرایند طلاق از نظر زوجین در آستانهمدل

 

 کشف فرایند طلاق در ایران و تدوین مدل مشاوره طلاق

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سمیه جابری&basicscope=5&item_id=454924
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=سمیه جابری&basicscope=5&item_id=454924
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عذرا اعتمادی&basicscope=5&item_id=1323525
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=عذرا اعتمادی&basicscope=5&item_id=1323525
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مریم فاتحیزاده&basicscope=5&item_id=1323526
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=مریم فاتحیزاده&basicscope=5&item_id=1323526
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=علی ربانی خوراسگانی&basicscope=5&item_id=1323527
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=علی ربانی خوراسگانی&basicscope=5&item_id=1323527
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=علی ربانی خوراسگانی&basicscope=5&item_id=1323527
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ی سننجش امکنان سنازش ینافتگی ی طلاق و ساخت پرسشنامههای مهم به تدوین مدل مشاورهفاهیم و مقولهم

منظور سنجش امکان سنازش ینافتگی زوجنین، دو پرسشننامه زناشویی اقدام شد. در بخش کمی پژوهش نیز به

کور از نظنر متخصصنان های مذگویه طراحی شد. برای بررسی روایی پرسشنامه 51و  66برای زنان و مردان با 

راست و گرایش به طلناق بنرای  -های وضعیت زناشویی گلومبرکبرای بررسی روایی محتوایی و از پرسشنامه

های محقنق سناخته، سنجی پرسشننامههای روانبررسی روایی همگرا و واگرا استفاده شد. برای بررسی ویژگی

 262احل طلاق بودند، در نظر گرفته شد که از میان آنان آماری، زنان و مردان متأهلی که در یکی از مری جامعه

ی شهر اصفهان، به روش هدفمنند انتخناب شندند. بنرای کننده به مراکز مشاورهنفر مرد مراجعه 262نفر زن و 

منظور سننجش پاینایی ها، تحلینل عناملی تائیندی انجنام شند. همچننین بنهبررسی ساختار عناملی پرسشننامه

های حاصنل از نیز از روش آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شد. با توجه به یافته های مذکورپرسشنامه

توان در بعد پیشنگیری های مهم در فرایند طلاق زوجین انجامید، میپژوهش حاضر که به کشف مراحل و مقوله

اخت و از رسیدن زوجین ی زوجین متعار  پردزا در هر مرحله از رابطههای آسیباز طلاق، به شناسایی مقوله

به مراحل آخر فرایند طلاق جلوگیری به عمل آورد. همچنین در بعد درمان، برای زوجین در هر مرحله از فرایند 

شده در اینن ی طلاق ارائههای مهم فرایند طلاق بر اساس مدل مشاورهطلاق، بر اساس تشخیص مرحله و مقوله

ی سننجش امکنان سنازش ینافتگی همچنین با استفاده از پرسشنامه پژوهش، مداخلات درمانی لازم انجام گیرد.

گیری به متخصصنان و زوجنین در توان در بعد تصمیمزناشویی که در این پژوهش ساخته و اعتباریابی شد، می

 .ایجاد سازش یا یک طلاق کارشناسی شده کمک کرد
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  چکیده:

های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن بر الگوهای پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت

آزمون با گروه گواه پس-آزمونارتباطی زنان انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی و به شیوه پیش

دادند تشکیل می 1337سال زن واجد شرایط از زنان شهرستان شهریار در  11باشد. نمونه پژوهش حاضر را می

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در مرحله که به شیوه داوطلبانه انتخاب و به

( مورد ارزیابی قرار 1395وسیله پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنسن و سالاوی )آزمون، دو گروه بهپیش

ی برای گروه آزمایش اجرا دقیقه 36جلسه،  16گاتمن در های ارتباطی مبتنی بر مدل گرفتند. سپس مهارت

آزمون گرفته ای دریافت نکرد. پس از پایان جلسات آموزشی از هر دو گروه پسگردید، اما گروه گواه مداخله

وتحلیل های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس استفاده گردید. تجزیهها از روشوتحلیل دادهشد. برای تجزیه

نشان داد که بین زنان دو گروه آزمایش و گواه ازلحاظ سبک الگوهای ارتباطی تفاوت معناداری وجود ها داده

در  هاآنهای های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمن باعث بهبود الگوهای ارتباطی و مؤلفهدارد و آموزش مهارت

باعث بهبود الگوهای ارتباطی  های زناشویی مبتنی بر مدل گاتمنزنان گروه آزمایش شده است. آموزش مهارت

 .ها استفاده کردهایی ارتباطی در بین زوج-توان از این شیوه آموزشی در جهت بهبود مهارتگردد. میزنان می

 

اثربخشی آموزش مهارت های زناشویی بنه (. 1333کریمی، اصغر؛ احمدی، صدیقه؛ و زهراکار، کیانوش ) منبع:

 .279-213(، 55)11 فرهنگ مشاوره و روان درمانی،. روش گاتمن بر الگوهای ارتباطی زنان
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 و. رابرت نی :تألیف

  آزیتا زمانی :ترجمه

   365: تعداد صفحه

  ارجمندانتشارات: 

پرسید چطور حس صنمیمیت تان به میدان نبرد بدل شده است، اگر مدام از خود میرابطه زناشوییاگر  توضیح:

کنند، همه خصومت و خشونت داد، اگر خشم همسرتان دارد رابطنه را مسنموم میو اعتماد جای خود را به این

ی پاسن  منؤثر بنه ای را بنراورفتههنای شسنتهدکتر رابرت نی، متخصص خشنم، تکنیک .این کتاب را بخوانید

طور تان بهآموزید که چگونه پاس  معمولگذارد. میتان میجا و نامؤثر ابراز خشم همسر پیش پایهای نابهشیوه

های گونناگون خشنم دهی به رفتارهای بد شود. این کتاب برای مواجهه با جلوهتواند باعث پاداشناخواسته می

شناسی، در عین سنادگی بسنیار های این کتاب با ریشه در علم روانکند. استراتژیشما را راهنمایی می گامبهگام

 .را در منننننورد همسنننننری کننننه دوسنننننتش داریننننند، امتحنننننان کنیننننند هننننناآنمننننؤثر اسنننننت. 

https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1273/%D9%88.%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D9%8A
https://www.arjmandpub.com/Home/Search/3/1273/%D9%88.%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D9%8A
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شناسی بالینی است که در چند شهر آمریکا مطب خصوصی دارد و دانشیار دانشنکده دکتر دبلیو رابرت نی، روان

ی دانشگاه جرج تاون است. او هزاران متخصص را در زمینه بهداشت و سنلامت ههننی آمنوزش داده تنا پزشک

 .روی مدیریت خشم و مشکلات زناشویی بیماران کار کنند


