ماهنامه خبری علمی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران-
فروردین 9318

Psychology Association of IranرJournal of Family

شماره 7

ماهنامه انجمن علمی روانشناسی
خانواده ایران
مهر 8931

فهرست مطالب
عنوان

صفحه

نكات مهمی که در دوران نامزدی باید
بدانید

2

گزارش پایان نامهه :طراحهی اهاخت و

4

عنوان

یافتههای پژوهشگران :مطالعه نقش مداخلهه
گرایانه رضایت جنسی در تاثیرگذاری عشق

صفحه

6

ورزی بر رضایت زناشویی

بررای اثربخشی الگوی ترکیبهی درمهان

معرفی کتاب :موفقیت یا شكست در ازدواج
(چگونه ازدواجی پایدار داشته باشیم)

شناختی رفتاری با کمک رایانهه و مبتنهی
برخانواده در درمهان اختلها واهوا -
اجبار کودکان

1

7

ماهنامه خبری علمی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران-
فروردین 9318

نکات مهمی که در دوران نامزدی باید بدانید

مجتبی حبیبی روانشناس و مشاور در گفتوگو با خبرنگاار حاوه اهدوا و خاانواد گارو اتتااا ی باااگا
خبرنگاران توان  ،دربار دوران آانایی پیش اه اهدوا اظهار کرد :دوران نامزدی بر خلاف تصور ،دوران خوش
گذرانی نیست ،بلکه دور داوار آانایی برای کسب اطلا ات در یک هندگی چند ساله است.
حبیبی بیان کرد :در این دوران باید به نکاتی توته دااته بااید که ااید کاتر کسی دربار آنها با اااا حاتبت
کرد بااد .این نکات آنقدر مهم هستند که بی توتهی به آنها می تواند هندگی ااا را با بتران مواته کند.
او دربار اولین نکته ای که باید به آن توته کنند ،تصریح کرد :به حسهای خود در رابطه توته کنید ،خشاگین
ادن ،ندااتن تاایل به یکدیگر و بگومگو ،لایم هشداردهند ای هستند ،ااید د ای تصور کنند این حالتها
در یک رابطه طبیعی است و هر دو طرف به مرور به هم ادت میکنند و وضعیت بهباود مییاباد اماا اینگوناه
نبود و این مساله می تواند همینه آسیب پس اه اهدوا متسوب اود.
این روانشناس ادامه داد :حفات قابلتتال و غیرقابلتتال هادیگر را بشناسید و خطوط قرمز غیرقابلچانههنی
و غیرقابلمذاکر  ،خواستههایی هس تند که باید به اطلاع طرف مقابل برسد تا بداند در حورتی که اه این خطاوط
قرمز بور کند ،هندگی به پایان خواهد رسید مثلا ا تیاد و رابطه خار اه هندگی هنااویی اه این دست خطاوط
قرمز است.
این روانشناس با ااار به اینکه آهارهای روانی را تتال نکنید ،گفت :اگر نامزدتان ااا را آنگوناه کاه هساتید
قبول ندارد و قصد دارد در رفتار ااا تغییری ایجاد کند یا برایتان احترام قائل نیست ،تردید نکنید بعد اه اهدوا
و ورود به هندگی هنااویی رفتارش به هیچوته وض نخواهد اد و مدام در پی بهانه گیری و تغییر دادن ااا
خواهد.
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حبیبی با بیان اینکه هاه معیارها را بررسی کنید ،ادامه داد :بعضی خانواد های مذهبی فکر میکنناد اگار هار دو
خانواد به مذهب معتقد بااند ،نیاهی به بررسی دیگر نکتههای مهم هندگی نیست ،اما سایر وامال اررگاذار در
اهدوا (مثل ااتغال و استقلال فکری) هم باید بررسی اوند.
او اضافه کرد :ا گر کسی اد ا کند به دین معتقد است ،این لزوما به معنای ال کردن او به دستورات دین نیست
و چهبسا تلقی او اه دینداری با تلقی ااا کاملا متفاوت بااد.
این روانشناس با بیان اینکه اولویتها را مشخص کنید ،افزود :در دور نامزدی بررسی کنید اولویت نامزد اااا
کیست؟ ااا در اولویت هستید یا پدر و مادرش و چقدر تتت کنترل آنهاست .آیا آنقدر بلوغ فکری و ااطفی
پیدا کرد که اه والدین خود تدا اود؟ این مشکل یکی اه اایعترین لتهای تدایی و طلاق در ایران است.
حبیبی ادامه داد :وابستگی توانها به خانواد ها مشکلات دید ای در هنادگی هناااویی باه وتاود مایآورد و
استقلال هندگی مشترک را اه بین می برد.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان
https://www.yjc.ir
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طراحی ،ساخت و بررسی اثربخشی الگوی ترکیبی درماان
شناختی رفتاری با کمک رایانه و مبتنی برخانواده در درمان اختلال وسواس -اجبار کودکان

گزارش پایان نامه :دانشگا فردوسی مشهد ،مقطع دکتری8931 ،
پدیدآور :دکتر مریم دلاوری
استاد راهناا :دکتر لی مشهدی ،اساتید مشاور :دکتر لی کیایایی و دکتر مژگان خادمی
چكیده :هدف اه پژوهش حاضر طراحی ،ساخت و بررسی ارربخشی الگوی ترکیبی درمان ااناختی رفتااری باا
کاک رایانه و مبتنی برخانواد در درمان اختلال وسواس -اتبار کودکان میبااد .این پژوهش در قالاب چهاار
مطالعه انجام اد .در مطالعه اول ارربخشی یک راهناای الی درمان اناختی رفتااری اختلاال وساواس دوران
کودکی به نوان راهناای پایه مورد ارهیابی قرار گرفت .با استفاد اه مقیاس اختلال وسواس یلبران  02کودک
مبتلا به اختلال وسواس  1تا  80ساله به نوان ناونه انتخاب ادند و به تصادف در دو گرو آهمایش ( 82نفر)
و کنترل ( 82نفر) قرار گرفتند .سپس مقیاس انطباق خانواد و مقیاس ارر وسواس بر کودک اتارا ااد .ساپس،
کودکان و خانواد های آنها در گرو آهمایش تتت درمان  80تلسهای باا راهنااای الای ااناختی رفتااری
متارکز بر آموهش خانواد قرار گرفتند .هاه مقیاسها در پسآهمون برای هر دو گرو اترا ااد .نتاایج تتلیال
واریانس با انداه گیری مکرر نشان داد که پس اه این مداخلاه انطبااق خاانواد  ،اادت وساواس و اختلاال در
الکرد کودکان گرو آهمایش در مقایسه با گرو کنترل کااهش معناادار دااات .در مطالعاه دوم باا توتاه باه
چالشهای اترای راهناای الی پایه ،چالشهای درمانهای سنتی و نقایص برنامههای رایانهای موتود قبلی و
بر اساس مولفههای راهناای الی پایه و مولفههای چندرسانهای سناریوی برنامه در دو بخش کودک و خانواد
نواته اد و بعد اه آن ساخت برنامه آغاه اد .در مطالعه سوم نسخه پیشالگوی برنامه رایاناهای کاه ااامل دو
بخش اه قسات کودک و یک بخش اه قسات خانواد بود به نظرسنجی گذااته اد.
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بدین منظور اه  88کودک  1تا  80ساله و والدین آنها خواسته اد کاه بعاد اه تااااای نساخه پیشالگاو باه
سوالات پرسشنامه متقق ساخته ارهیابی نگارش و قابلیات اترایای پاسان دهناد .نتاایج نشااندهند رضاایت
ارکتکنندگان اه برنامه و اخصیتها بود .در نهایت نسخه نهایی برنامه بعد اه تغییرات ا اال اد باا ناوان
برنامه قهرمانان تزیر تهیه گردید .در مطالعه چهارم ارربخشی برنامه رایانهای قهرمانان تزیر در درمان اختلاال
وسواس در یک طرح مورد منفرد با سه ارکتکنند مورد ارهیابی قرار گرفات .باا اساتفاد اه مقیااس اختلاال
وسواس یلبران  9کودک مبتلا به اختلال وسواس  1تا  80ساله به نوان ناونه انتخاب اادند .ساپس مقیااس
انطباق خانواد و مقیاس ارر وسواس بر کاودک اتارا ااد .بعاد اه آن لاوح فشارد برناماه باه آنهاا داد ااد.
ارکتکنندگان باید پنج مرحله ابتدایی برنامه را در منزل تکایل میکردند و تارینهاای مواتهاه را باا حضاور
روانشناس انجام میدادند .مقیاسهای اختلال وسواس یلبران ،انطباق خانواد و ارر وسواس بار کاودک بعاد اه
اتاام پنج مرحله اه درمان ،بعد اه اتاام درمان و یک ما بعد اه درمان در پیگیری اترا ادند .هاچنین کاودک و
خانواد بعد اه اتاام برنامه به پرسشنامه ارهیابی رضایت و موانع برنامه رایانهای نیز پاسن دادند .نتایج حاحل اه
تتلیل نگار ای سه ارکتکنند این مطالعه نشان داد که ادت نشانههای اختلال وساواس ،انطبااق خاانواد باا
نشانههای وسواس و اختلال در الکرد کودک پس اه تلسات درمان به تدریج کم اد و نشااندهند ی تااریر
قابل ملاحظه درمان بر کاهش نارات مقیاسهای فوق میبااد و در مرحله پیگیری نیز این کااهش بااقی ماناد
است .نتایج حاحل اه ارهیابی قابلیت اترایی نسخه کامل نشان داد که والدین و کودکان رضایت بالایی اه ظاهر
کلی برنامه دااتند و آن را یک روش تذاب و آسان برای یادگیری میدانستند .بنابراین برنامه رایانهای قهرمانان
تزیر میتواند یک برنامه مقرون به حرفه و ارربخش در درمان کودکان مبتلا به اختلال وسواس بااد.
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مطالعه نقش مداخله گرایانه رضایت جنسی در تاثیرگذاری عشق ورزی بر
رضایت زناشویی

نویسندگان :حسین بنی فاطاه ،متاد باس هاد  ،ههرا رحیای
منبع :فصلنامه توسعه اتتاا ی.01-8 ،)9(89 ،8931 ،
چكیده :رضایت مندی هنااویی می تواند به نوان یکی اه متغیرهای کلیدی در کیفیت هندگی هوتین تاریرگذار
بود و سبب بهبود روابط بین فردی و پذیرش مسئولیت های اتتاا ی اه سوی افراد در متیط های کاری اان
بااد .بر این اساس هدف کلی این پژوهش مطالعه ی نقش مداخله گرایانه رضایت تنسی در تاریرگذاری شق
ورهی بر رضایت هنااویی است .روش تتقیق اه نوع پیاایشی بود و ابزار تاع آوری داد ها پرسشنامه هاای
استاندارد است .تامعه ی آماری مورد مطالعه اامل کلیه ی کارکنان متاهل دانشگا تبریز به تعداد  ۱۲۸نفر است
که اه این تعداد  ۲۶۸نفر با استفاد اه فرمول کوکران و به روش ناونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخااب
اد است .بر اساس نتایج به دست آمد اه تتقیق حاضر ،رضایت تنسی و شق ورهی دارای رابطه ی مثبت
و معنی داری با رضایت هنااویی هستند؛ هاچنین متغیار شاق ورهی اه طریاق تاریرگاذاری مثبات بار متغیار
رضایت تنسی موتب افزایش رضایت هنااویی می اود .نتیجه آنکه باا توتاه باه یافتاه هاا ،شاق ورهی و
رضایت تنسی و آگاهی هوتین در این موارد می تواند با ث افزایش رضایت هنااویی در هاه ی ابعااد و باه
تبع آن استوارتر ادن بنیان خانواد در تامعه گردد.
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موفقیت یا شكست در ازدواج

نویسنده :تان گاتان مترجم :ارمغان تزایری
انتشارات :خجسته
اا چاپ 8911 :تعداد صفحه993 :
توضیح :اگر هاسرتان را دوست دارید و فکر میکنید که اهدواتتان اه مسیر درسات خاار ااد اسات؛ ایان
کتاب برای اااست  .دکتر تان گاتان  ،استاد گرو رواناناسی دانشگا وااینگتن در سیاتل آمریکا اسات .او
با بیش اه بیست سال مطالعه بر روی هندگی و روابط هنااویی 0222هو  ،نکات لاای و روشهاایی را باه
ااا میآموهد که با بهکار بردن آنها ،بتوانید به به بهترین حورت با هاسرتان به هنادگی مشاترک خاود ،اداماه
دهید .همچنین ،به ااا میگوید که چگونه رفتارهایی را که موتب هوال هندگی هنااوییتان میاود ،اه آنهاا
دوری کنید.
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