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وجو کردن و حفظ تماس با افراد مهم دیگر، شود. جستدلبستگی یک نیروی انگیزشی درونی مهم محسوب می

شوود. دلبسوتگی در دور  سراسر طول حیات محسووب میها در یک اصل درونی، بنیادین و انگیزشی در انسان

خصوو  موادر که کودک به دنبال یک رابطه امن با والدین بهطوریدهد، بهفرزند رخ می-کودکی در رابطه والد

خود است. رابطی امنی که در آن اعتماد، پیوند، نزدیکی و حمایت وجود دارد و مادر که در دسترس قورار دارد، 

در  گیورد.در این صورت دلبستگی ایمون شوکل میکند و ی و روانی کودک را برطرف میی جسمموقع نیازهابه

 کند.سالی نیز دلبستگی وجود دارد و معمولاً در یک رابطه زناشویی نمود پیدا میدور  بزرگ

ز بوود. بور دلبستگی و وابستگی دو ساز  مرتبط با یکدیگر هستند. یعنی برای دلبستگی باید به دیگران وابسته نی 

ها وجوود نودارد، ازحد به آنعنوان استقلال کامل از دیگران یا وابستگی بیشاساس نظریه دلبستگی موضوعی به

تنها وابستگی اثربخش و غیر اثربخش است که وجود دارد. وابستگی اثربخش یا وابستگی ایمن موجب ارتقوای 

تووانیم تری باهم پیوند داشته باشویم، میل ایمنشود. همچنین هرچه ما به شکخودمختاری و خودباوری نیز می

تر نیز باشیم. از این دیدگا  سلامتی یعنی حفظ یوک حال که به دیگران وابستگی داریم، مستقل و متفاوتدرعین

 درک احساس شد  از وابستگی درونی تا منفک بودن از دیگران. 

 

 منبع 

 ه فاطمه بهرامی و همکاران. نشر دانژ . درمانی هیجان مدار. ترجمجانسون، سوزان. تمرین زوج
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اساتاد  ،بخشومرث فورحکیو: استاد مشااور ،حسین سلیمی بجسوتانی :استاد راهنما ،اله رحیمیروح :پدیدآور

 حسین عسگری  :مشاور

 9911پایان نامه دکتری دانشگاه علامه طباطبایی، 

 چکیده: 

هوای شواغل و اساس تجارب زیسته زوجهدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباریابی مدل زوج ماهر بر 

این مطالعه بر اساس طرح  :بررسی اثربخشی آن بر تعارضات زناشویی و عملکرد خانواد  آنان انجام شد. روش

آمیخته اکتشافی )رویکرد کیفی و کمی( انجام شد. در بخش کیفی، جامعه مورد مطالعه ایون پوژوهش در گورو  

شاغل دارای رضایت زناشوویی در شوهر نورآبواد )لرسوتان( در سوال های های شاغل دارای رضایت، زوجزوج

های شاغل دارای تعارض زناشویی بود که در بواز  های شاغل متعارض، زوجو جامعه مورد مطالعه زوج 7931

( به کلینیکِ مشاور  خانواد  اُفق شهر نورآباد مراجعوه کورد  بودنود. 7931ما  زمانی چهارماهه )آبان ما  تا بهمن

زوج شواغل  71گیری گلوله برفوی و زوج شاغل دارای رضایت را با روش نمونه 71ی این مطالعه، پژوهشگر ط

گیری هدفمند انتخاب کرد  و مورد مصاحبه قرار داد. روش مورد دارای تعارضات زناشویی را نیز با روش نمونه

های نیمه ساختاریافته ها از مصاحبهاستفاد  در بخش کیفی روش پدیدارشناسی تفسیری بود. برای گردآوری داد 

هوای ها از روش دیکلمن، آلن و تانر استفاد  شد. جامعه آماری در بخش کموی نیوز زوجو برای تحلیل مصاحبه

شاغل دارای تعارضات زناشویی و عملکرد ناسالم خانواد  بود که طی فراخوان عمومی بوه مرکوز مشواور  اُفوق 

گیری در دسترس بود. روش پژوهش در بخش کمی، یری در این بخش، نمونهگمراجعه کرد  بودند. روش نمونه

 18نفور ) 84هوای حوا ز شورایط ، های کنترل نامعادل( بود. در این بخش از بین زوجنیمه آزمایشی )طرح گرو 

زوج در  71زوج در گورو  آزموایش و  71صورت تصادفی سواد ، عنوان نمونه انتخاب شد  و سپس بهزوج( به

 

های شاغل و اثربخشی آن بر تدوین و اعتباریابی مدل زوج ماهر بر اساس تجارب زیسته زوج

 ناشویی آنانعملکرد و تعارضات ز

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=روحاله رحیمی&basicscope=5&item_id=1285043
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=روحاله رحیمی&basicscope=5&item_id=1285043
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=حسین سلیمی بجستانی&basicscope=5&item_id=750192
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=حسین سلیمی بجستانی&basicscope=5&item_id=750192
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=کیومرث فرحبخش&basicscope=5&item_id=1269775
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=حسین عسگری&basicscope=5&item_id=341367
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=حسین عسگری&basicscope=5&item_id=341367
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جلسوه )گوام( در معورض مت یور آزمایشوی )مودل  3های گرو  آزمایش به مدت گوا  جایگزین شد. زوج گرو 

هوا از آوری داد ای صوورت نگرفوت. بورای جموعآموزشی زوج ماهر( قرار گرفتند، اما در گرو  گووا  مداخلوه

آزموون، شاسوتفاد  شود کوه در پی (FAD) و ابوزار سونجش خوانواد  (MCQ) پرسشنامه تعارضات زناشویی

هوای شواغل متعوارض بوه ها: تحلیل تجارب زوجوسیله زوجین شاغل تکمیل شد. یافتهآزمون و پیگیری بهپس

کشمکش مالی، تعامل نامناسب با شبکه اجتماعی، فقدان مشارکت در انجوام اموور )مضمونِ اصلی  75شناسایی 

ها، هوا و مسولولیتیریت زموان، تعوارض نقشخانه، ارتباط غیر مؤثر، ناتوانی درک متقابل و ابرازگری، عدم مد

های جنسیتی، ناتوانی در مدیریت وظایف ش لی و مسا ل محیط کاری، پذیری شناختی، پایبندی به کلیشهآسیب

اخلاقی و زوج شاغل غیرماهر(،  -های اعتقادیتقابلِ کار و خانواد ، جدالِ قدرت، عوامل فرا فردی مخرب، آفت

گرفتوه بوا زوجوین شواغل های انجامتر ختم شد. تحلیل محتوی مصواحبهن فرعیمضمو 16مضمون فرعی،  53

مضمونِ اصلی )سازواری مالی، تعامل مناسب بوا شوبکه اجتمواعی،  15دارای رضایت زناشویی نیز به شناسایی 

هوا و مشارکت در انجام امور خانه، ارتباط مؤثر، توانایی درک متقابل و ابرازگری، مدیریت زمان، مدیریت نقوش

ها، توانمندی شناختی، مساوت طلبی جنسیتی، مدیریت وظایف ش لی و مسا ل محویط کواری، تعامولِ مسلولیت

 81اخلواقی و زوج شواغل مواهر(  -هوای اعتقوادیکار و خانواد ، موازنه قدرت، عوامل فرا فردی کارساز، ثمر 

هوای شواغل از ابعواد عملکورد تر منجر شد. از بررسوی تجوارب زیسوته زوجمضمون فرعی 71مضمون فرعی، 

مضمونِ اصلی )مسا ل مالی، خانواد  اصلی، تقسیمِ کوار، ارتبواط، درک متقابول و ابرازگوری، زموان،  3خانواد ، 

تر استخراج شد. درنهایت بر مضمون فرعی 11مضمون فرعی، و  74ها، سلامتی و فرزندان(، ها و مسلولیتنقش

مطالعه، مدل زوج ماهر )مبوانی، محتووی و فنوون آن( تودوین شود. های شاغل مورد اساس تجارب زیسته زوج

ها در بخش کمی با استفاد  از تحلیل واریانس آمیخته نشوان داد کوه مودل آموزشوی زوج مواهر بور تحلیل داد 

گیری: نتیجوه. و از نظر آماری نیز معنادار است های شاغل مؤثر بود تعارضات زناشویی و عملکرد خانواد  زوج

های حاصل از این پژوهش آمیخته با شناسایی عوامل مؤثر بور رضوایت، تعارضوات زناشوویی و عملکورد یافته

های شاغل، تدوین مدل آموزشی زوج ماهر و اثربخشی آن بر کواهش تعارضوات زوجوی و بهبوود خانواد  زوج

های های آموزشی و مودلها و بستهتواند زمینه را برای تدوین برنامههای هر دو شاغل میعملکرد خانواد  زوج

 .درمانی جهت کاهش پیامدهای منفی سبک زندگی زوج شاغل فراهم آورد

 

 



 

5 
 

 -نانجمن علمی روانشناسی خانواده ایرا خبری علمی ماهنامه

8931فروردین   

 

 

 

 

 

 

  چکیده:

 و مسا ل برخی معرض در را هاخانواد  ساختار آن از ناشی محدودیتی اقدامات و ویروس کرونا جدید بیماری

 حاضر مطالعه است. شد  زنان به نسبت خانگی خشونت افزایش باعث و است داد  قرار بحرانی های-تنش

 مورد مندنظام مرور روش به (73)کووید جدید ویروس کرونا شیوع با مرتبط خانگی خشونت افزایش دلایل

 های¬پایگا  در 1111 تا 1173 میلادی های¬سال از پژوهشی های¬یافته که صورت بدین داد. قرار بررسی

 با Scholar Google و PupMed، ProQuest، Springer، Scopus، direct Science اطلاعاتی

 و زناشویی تعارضات صمیمی، شریک به نسبت خشونت خانگی، خشونت ،73کووید هایکلیدواژ  جستجوی

 75 بررسی، مورد مقاله 65 بین از ورود معیارهای اساس بر نهایت در که گرفت قرار بررسی مورد روان سلامت

 داد نشان بررسی مورد مقالات از حاصل ارزیابی شد. گزارش و خلاصه بندی،¬طبقه نتایج و پژوهش وارد مقاله

 افزایش دلایل از روانی اختلالات و مخدر مواد و الکل مصرف اقتصادی، مشکلات مدت، طولانی قرنطینه

 برای خانگی خشونت منفی پیامدهای به توجه با روند.می شمار به 73کووید شیوع با همزمان خانگی خشونت

 اجرای و طراحی جهت در مختلف نهادهای همکاری و هماهنگی قربانیان جسمانی و روانشناختی تسلام

 ناشی منفی تاثیرات کاهش و خانگی خشونت بروز از جلوگیری منظور به موثر حمایتی و ایمداخله راهبردهای

 شود.می توصیه ازآن

 

زمینه سازی برای افزایش خشونت خانگی علیه زنان:  73کووید(. 7933) منیژ  ،فیروزی؛ و امیر، میرزانیا منبع:

 .178-115، (3) 3 ،رویش روان شناسیمند. مطالعه مروری نظام

 

مندزمینه سازی برای افزایش خشونت خانگی علیه زنان: مطالعه مروری نظام ۱۹کووید
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  یدنیای کلثوم ام –رضا اکبری  :تألیف

   118: تعداد صفحه

  آوای نورانتشارات: 

شناسوی و متخصصوین جامعوههای آن، نه تنها در میوان لزوم مطالعه و توجه به حوز  خانواد  و آسیب توضیح:

ها ضروریست. ازآنجا که  دانان، بلکه میان هومه دیوگر رشوته های علوم انسانی و دیگر پایهروانشناسی و حقوق

نسل غالب جمعیت در کشور عزیزمان جوانان هستند، آموزش وآگاهی بخشی وظیفه همه بزرگان می باشود. از 

اد  و ازدواج و همچنین آسیب هوای نوپدیود خوانواد  همچوون این رو کتاب حاضر با هدف مطالعه دانش خانو

 .است شد  نگاشته …خشونت خانوادگی، رسانه، خیانت، طلاق و 
 
 


