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 فهرست

 صفحهشماره  عنوان مقاله

  زنان زناشویی رابطه کیفیت با شکفتگی و فردی بین بخشودگی معنوی، بهزیستی هایفضیلت رابطه

 نظری فاطمه جوبنه، قاسمی رضا
7 

 تحریف تا واقعیت از: اسلام در زنان علیه خانگی خشونت بررسی

 حیدری قائم
1 

 آباد نجف شهرستان ورزشکار زنان در هیجانی خودتنطیمی براساس عاطفی طلاق به گرایش بینیپیش

 تمنایی محمدرضا عبداللهی، محدثه
9 

  خانواده مشاوره متقاضی بانوان ارتباطی الگوی بهبود بر ساختاری درمانیخانواده اثربخشی

 گلسفید اکبری زینب جرجانی، کیمیا 
82 

 ساختاری بر کاهش تعارضات زناشویی بانوان متقاضی مشاوره خانواده درمانیخانوادهاثربخشی 

 کیمیا جرجانی، زینب اکبری گلسفید 
88 

 درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجیناثربخشی زوج 

 پری ولدمومن حسین حسینی، کلثوم کریمی نژاد، شهلا کرایی،  
80 

در معرض زوجین  های شخصیتی: نقش میانجی بخشش و امید دربرازش مدل علی مبتنی بر رضایت زناشویی  براساس ویژگی

 طلاق

 ثوابی محمد

81 

 بر اساس بخشش بین فردی)گذشت( در زوجینبینی رضایت زناشویی پیش

 زهرا نقش، اصغر آقایی، زهرا نیک اندیش
80 

 بینی طلاق عاطفی زوجیننقش الگوهای ارتباطی در پیش

 مهسا محمدی بازرگانی، حسن بنی اسدی شهر بابک، عباس رحمتی

81 

 بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در تنظیم هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی 

 نژاد لیلا کریم 
81 

   ( در افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زوجین دارای دلزدگی زناشوییEFCTبررسی اثربخشی درمان هیجان مدار )

 نژاد لیلا کریم 
87 

در کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش بخشش و صمیمت زنان  (MBCT) مبتنی بر ذهن آگاهی بررسی اثربخشی درمان شناختی

   آسیب دیده از خشونت خانگی

 نژاد لیلا کریم 

81 

در کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش سطح سلامت روان و رشد  (ACT) بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 پس از سانحه زنان آسیب دیده از خشونت خانگی

 نژاد لیلا کریم 

89 

 آوری، هوش معنوی و سازگار اجتماعی با سلامت روان فرزندان طلاقی تاببررسی رابطه

 سعیداویملوک ورزیده رنج، زهره فریدونیان، الهام سلمان صابری، جمیله 

02 

 زوجین شهر اهوازصمیمیت زوج درمانی به شیوه گاتمن بر بهبود  اثربخشیبررسی 

 محسن نظری فر
08 

  زوجین دارای تعارضبهزیستی روان شناختی  بر زوج درمانی هیجان مدار به شیوه گرینبرگاثربخشی 

 محسن نظری فر
00 

 بهبود رضایت جنسی بانوان دارای الگوی ارتباطی مختلاثربخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی )ایماگوتراپی( بر 

 زهره اروجلو، کامیان خزایی
01 

 اثربخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی )ایماگوتراپی( بر بهبود عملکرد خانواده بانوان دارای الگوی ارتباطی مختل

 زهره اروجلو، زینب اکبری گلسفید
00 

 بنیان خانوادههمکاری زوجین مهمترین عامل در استحکام 

 حسین خانلری بهنمیری
01 

 

 



 

 
3 

 
 

 گری تنظیم شناختی هیجانانواع رفتار جامعه ستیز با واسطهعِلّی فرایند و محتوای خانواده، انواع رفتار جامعه پسند و  مدل

 سیدمحمدصادق امامی، سیامک سامانی
01 

 ساخت و اعتباریابی مقیاس تواضع و فروتنی

 حسین مکتبیمعصومه غلام حسینی، غلام 
07 

دانشگاه  متأهلهای دلبستگی و دلزدگی زناشویی در بین دانشجویان فکار پارانویید در رابطه بین سبکگری انقش میانجی

 آزاد اراک

 احسان مرادی، زهرا دهقانی

01 

 بینی انگیزش درمان افراد وابسته به موادهای دلبستگی در پیشنقش الگوهای ارتباطی خانواده و سبک

 میرفاطمه جاوند،  اعظم سهرابی،  فاطمه بجروانی،  محمد محمودی،  علی بابایی،  بهزاد ماله

09 

 های با عضو مبتلا به اسکیزوفرنیاتعهد و پذیرش در خانواده

 زادهماهرخ ذبیحی، سمیه انتظاری، سیدمحمدرضا علوی

12 

های دلبستگی در گری سبکشده و میانجیی ادراکی سلامت از طریق حمایت اجتماعهای ارتقادهندهبینی رفتارپیش

 زنان باردار در دوران شیوع کرونا

 فائزه مهدوی جعفری، مهشید تجربه کار

18 

 هوش هیجانیگری با میانجیاساس خودشناسی، عشق  تعارضات زناشویی بر بینیپیش مدل

 مهدیه صالحی ایران صادقی، افشین صلاحیان، 
10 

 بینی کیفیت زناشویی بر اساس تعهد و اعتماد، ارتباط سازنده و دوست داشتن و محبت پیش

 فرزانه نیک نژادی، سمیه عابدینی چمگردانی
11 

 گیری در رابطه جنسی در بین زنانثباتی ازدواج: نقش تعدیل کنندگی جهتبررسی رابطه نقش جنسیتی با بی

 پریسا زمانیان
10 

و  لاتیتحص ،ی، تفاوت سنزنان )سن ازدواج یشناخت تیجمع یهایژگیزنان باتوجه به و ییزناشو تیرضا زانیم سهیمقا

 (نیزوج تیقوم

 بهشته سادات هاشمی

11 

 رابطه سلامت خانواده اصلی، هیجان خواهی، تاب آوری با تعهد زناشویی

 فائزه بقائی، مجید یوسفی افراشته
11 

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به مراکز  اثربخشی

 مشاوره شهر ابهر

 حسن الهی فر، سهیلا فرجی

17 

 ی پیشگیری از طلاق بر میل بر طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقیبررسی اثربخشی بسته

 مسعود صادقی، مصطفی مظاهری، کورش گودرزی

11 

 کننده سوءمصرف مواددرمانی رفتاری بر قواعد خانوادگی  نوجوانان ترکاثربخشی خانواده

 پور، خالد اصلانیسارا کیان ارثی، ذبیح الله عباس
19 

 کننده سوءمصرف مواددرمانی رفتاری بر گفتگوهای خانوادگی  نوجوانان ترکاثربخشی خانواده

 پور، خالد اصلانیعباسسارا کیان ارثی، ذبیح الله 
02 

 کننده سوءمصرف موادهای خانوادگی  نوجوانان ترکدرمانی رفتاری بر نقشاثربخشی خانواده

 پور، خالد اصلانیسارا کیان ارثی، ذبیح الله عباس

08 

 یخشونت خانگ یزنان قربانو تاب آوری  شناختیروانهای حل مسئله بر بهزیستی آموزش مهارتاثربخشی 

 کژال عباسی، وحید احمدی، حدیث ولی زاده
00 

های فرزندپروری و ای حساسیت بین فردی در رابطه بین سبکبررسی نقش تعدیل کنندگی فرونشانی و نقش واسطه

 های اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه تهراننشانه

 محمد علی رضایی، زهرا طاهری فر، حجت اله فراهانی

01 

 در بین دانشجویان شهرستان شاهرودو کمال گرایی با نگرش به ازدواج های دلبستگی رابطه سبک

 ناصره شاکری، سید احسان سیفی، سید عرفان سیفی، زهرا شاه حسینی

00 

 در بین زوجین شهرستان شاهرود شناختیروانبینی نگرش به روابط فرازناشویی از طریق هوش اخلاقی و بهزیستی پیش

 زهرا شاه حسینیناصره شاکری، 
01 
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 های همسرگزینی و احساس تنهایی با نگرش به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان شاهرودرابطه ملاک

 ناصره شاکری، سید احسان سیفی، سید عرفان سیفی، زهرا شاه حسینی
01 

 شهرستان زوجین بین در شناختیروان هایسرمایه و ایمقابله راهبردهای طریق از شناختیروان بهزیستی بینیپیش

 شاهرود

 حسینی شاه زهرا شاکری، ناصره

07 

 (مدّظلّه العالیای ) خامنه علی سید الله آیت دیدگاه در زندگی سبک و زن

 خوشرودی، عبدالرحمن باقرزاده شاکر صدیقه

01 

 آموزش والدگری مثبت به مادران بر شادکامی کودکان معلول جسمی حرکتیتأثیر

 نگین امیرارده جانی، مهناز علی اکبری دهکردی، زیبا برقی ایرانی
09 

وسسه زندگی نیکوی م های مراجعه کننده بهزوجمیزان خرسندی  آن بر تأثیرو بررسی  درمانی اسلام محورارائه الگوی زوج

 اصفهان

 محمد عابدینی

12 

 اوتیسمرضایت زناشویی مادران کودکان  اثربخشی آموزش قدرشناسی بر

 مریم تفنگچی
18 

 های دلبستگی ناایمن شفقت به خود بر اساس سبک بینیپیش

 فرنسیم رضایی،  محمدرضا تمنایی
10 

 متأهلبینی کنندگی شوخ طبعی و مهارت ارتباطی با صمیمیت زناشویی دانشجویان تعیین رابطه و سهم پیش

 فاطمه مهربان جهرمی 
11 

 نظامندبه طلاق: مطالعه مروری ایرانی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین 

 زهرا میرزائی
10 

 مضطرب و سالم یهاخانواده یارابطه اخلاق سهیمقا

 حسینی، ناصره شاکری، فاطمه عبدالله زادهزهرا شاه
11 

 های همسرگزینی قبل و بعد ازدواج  زوجین شهرستان شاهرودای ملاکبررسی مقایسه

  نیلوفر اعرابیحسینی، ناصره شاکری، زهرا شاه
11 

 شهر اهواز  متأهلای با صمیمیت زناشویی در معلّمان ی ادراک انصاف و اخلاق رابطهرابطه

 ساسان باوی، میترا حیدریان

17 

 پذیری شناختی و تمایزیافتگی در پیوند ایمن رابطه زناشویینقش انعطاف

 آرزو مجرد 
11 

 یعاد نیطلاق و زوج یمتقاض نیدر زوج یشناخت یناهماهنگدشواری در تنظیم هیجان و  سهیمقا

 زهره بشیری

19 

 بینی رضایت زناشویی براساس فضیلت زناشویی فداکاری و تعهد پیش

 زهرا محمودی، رضا خجسته مهر، ذبیح اله عباسپور
12 

 بینی رضایت زناشویی زنان شاغل بر اساس حمایت اجتماعی و ادراک انصافپیش

 رضاخجسته مهر، کیومرث بشلیدهفاطمه حاجی حسینی، 
18 

 متأهلهای جنسی و نگرش به زندگی در زنان ی بر اساس نگرشبینی سازگاری زناشویپیش

 فریبا کلانتری
10 

 متأهلبینی صمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی و همدلی زناشویی زنان و مردان پیش

 ایمان بهاروند
11 

 مادران دارای کودکان بیش فعالآوری  اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تاب

 سیده لیلا مصلحی
10 

 پدران فرزندپروری هایسبک اساس بر نوجوان دختران خود حرمت و خلقی ناگویی بینیپیش

 بزرگی جان نوحی، مسعود الناز عامریان، شهناز

11 

 واکاوی فرزندپروری عدالت محور در فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی

 شعرباف مقدس، حسین کدخداماهرخ رحیمی 
11 
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 لیتسهانتقادی -مرور توصیفی: برای کاهش مشکلات رفتاری خانواده در گسترش مداخلات مقرون به صرفه توانمندسازی

 روزمره یدر زندگ یتحول شناخت

 زاده طباطبائیزاده ملکی، علی مشهدی، سیدکاظم رسولزهرا حسین

17 

 رابطۀ فضیلت تعالی با رضایت از زندگیخانواده در -نقش میانجی غنای کار

 سیمین دخت کلنی
11 

 ییدر روابط زناشو یعاطف یمثلث ساز یفیمطالعه ک

 صفورا برنا بلداجی، سهیلا پزشک
19 

 های سبک زندگیمؤلفهبینی ابعاد دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس پیش

 ییبرچلو یآمره ئ شهلاهاجر فلاح زاده، 
72 

در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام   پیوند زناشویی و نگرش به هیجانی پختگی بر پایه خوشنودی زناشویی بینیپیش

 و بهنجار

 ش زهراکار، کیانوعلیرضا کیامنش ،ثنایی باقر، قره شیران زهرا غلامی

78 

 اعتیاد به اینترنت و شخصیتی هایویژگی اساس بر ازدواج از انتظار بینیپیش

 نجمه نوری، آناهیتا تاشک
70 

  یزندگ تیفیک یجانیه یهامؤلفه بر اساس متأهلزنان  یسلامت روان ینیبشیپ

 ، سولماز دهقانی دولت آبادی  منصور بیرامی
71 

 زنان  زناشویی مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و ایمن سازی در برابر استرس بر فرسودگی

 بهروز براتی مقدم 
70 

 شهرستان شادگان متأهلدر افراد  جانیه میتنظ یابا نقش واسطه یو طلاق عاطف یخشونت خانگ نیرابطۀ ب یبررس

 شیالبوغب قیتوف
71 

 نیزوج انیدر م ییعوامل بازدارنده از روابط فرا زناشو یبررس

 مریم مقدم
71 

 یزد شهر متأهل زنان در زناشویی دلزدگی و غیرمنطقی باورهای بر رفتاری-شناختی درمانیزوج اثربخشی

 منشادیان الهه
77 

دانشگاه آزاد اسلامی  متأهل رابطه انعطاف پذیری کنشی، صمیمیت و مسئولیت پذیری با سازگاری زناشویی در دانشجویان

 واحد رامهرمز

 ذریانآسیما نقی پور، روح اله 

71 

  خانگی خشونت از دیده آسیب زنان در زندگی از رضایت با استرس با مقابله هایمهارت رابطه

 فاطمه سادات مرعشیان

79 

 زنان سرپرست خانواردر  رضایت از زندگی و  حمایت اجتماعیرابطه بررسی 

 فاطمه سادات مرعشیان، کفایت سلیمانیان

12 

 متأهل دانشجویان های ارتباطی درو مهارت هیجانی خودتنظیمی اساس بر زناشوییخیانت احتمال بینیپیش

 نجمه شکرانی، نفیسه حاجی عبدالهی
18 

  متقاضی طلاق متأهلبررسی رابطه بخشش با بی ثباتی زناشویی در زنان 

 سارا عادلی نیا، فریبا سعیدپور
10 

  متقاضی طلاق متأهلبررسی رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با نگرش به روابط فرا زناشویی در زنان 

 لنگرودی، فریبا سعیدپور نغمه رمضانی پاک پور

11 

 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز  متأهلبین نگرش به روابط فرازناشویی و ناگویی هیجانی در دانشجویان رابطه بررسی 

 کفایت سلمانیان 
10 

 خود زوجینبینی سازگاری زناشویی بر اساس هوش معنوی و حرمتپیش

 کارالدینی، مهشید تجربهفاطمه سادات میرتاج

11 

 بین وضعیت زناشویی ای به عنوان پیشهای اخلاق رابطهمؤلفه

 رضا خجسته مهر، زهرا خرسندی، ذبیح الله عباس پور
11 

 بررسی رابطه بین خشونت خانگی با میزان رضایت جنسی در بین زنان جنوب کرمان 

 مهدیه بی نیاز افشین طیبی، محمدحسین رودباری،
17 
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فرزند مادران دارای کودکان -ی فرزندپروری و رابطه والدهاسبکآموزش فرزندپروری بر اساس مهرورزی بر  تأثیربررسی 

 مبتلا به اختلال یادگیری

 محمد سنجری نیک محمدحسین رودباری، ابوالفضل افشاری،

11 

 متأهلدر زنان  شناختیروان و بهزیستی تنهایی احساس  ناگویی هیجانی، کیفیت روابط زناشویی بر اساس بینیپیش

 پگاه خرم نیا 
19 

 زناشویی تعارضات دچار زنان زناشویی صمیمیت افزایش بر محور حل راه درمان اثربخشی

 سودانی مژگان پوردل، منصور
92 

 طلاق حال در زوجین زناشویی تعارضات بر زندگی کیفیت بهبود بر مبتنی درمان اثربخشی

 ذاکرخاتونی زهرابابکی،  میرشکاریان پروین
98 

 های اجتماعیالگوهای فرزندپروری در شبکهبررسی 

 مهدیه بی نیاز، محمدحسین رودباری ، حمیده شهریاری نژاد

90 

 شهر کرمان های همسرگزینی در دانش آموزان دختر دبیرستانیتأثیر آموزش پیش از ازدواج بر ملاکبررسی 

 شهریاری نژادمهدیه بی نیاز، محمدحسین رودباری، حمیده 

91 

 کیفی مطالعه کرونا: یک دوران در شاغل زنان دورکاری هایچالش بررسی

 مریم غلامزاده جفره خانی ، صفی مهرنوش

90 

 : یک مطالعه کیفیش فضای مجازی در تعارضات زناشوییبررسی تجربه زیسته زنان آسیب دیده از نق

 حسن سواری صدیقه سبحانی جو، 

91 

در زنان  پذیری کنشییت زناشویی با میانجی گری انعطافخانواده اصلی با رضا بررسی مدل ارتباط بین صمیمیت زناشویی و

 معلم

 ، فهیمه عابدیآسیه عبودی

91 
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کیفیت رابطه زناشویی  با بهزیستی معنوی، بخشودگی بین فردی و شکفتگی هایرابطه فضیلت

 زنان 
 
 0، فاطمه نظری8*رضا قاسمی جوبنه

 دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران )نویسنده مسئول( -1*

 بالینی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران یشناسروانکارشناس ارشد  -2

rghasemi.jobaneh@yahoo.com     

 
 چکیده

ن د در تبی ین کیفی ت توانمیکفتگی چون معنویت، بخشودگی و ش مثبت هم یشناسروانهای مرتبط با سازه زمینه و هدف:

وی، بخش ودگی ب ین بهزیس تی معن ه ای رابطه فض یلترابطه زناشویی نقش داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی 

 بود.  متأهلکیفیت رابطه زناشویی زنان  فردی و شکفتگی با

گیری داوطلبان ه در پ اییز به شیوه نمون ه متأهلزن  121 همبستگی است. تعداد -این پژوهش از نوع توصیفی :روش پژوهش

بخش ودگی  پرسش نامه ،(SW)بهزیستی معن وی(، پرسشنامه RQ) کیفیت رابطه زناشویی پرسشنامهانتخاب شدند و  به  1011

ش ده ب ا ض ریب همبس تگی پیرس ون و تحلی ل آوریه ای جم داده پاسخ دادند. (FS)شکفتگی  پرسشنامه و (IF) بین فردی

 وتحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه 22  نسخه SPSSافزار ا استفاده از نرمرگرسیون و ب

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین بهزیس تی معن وی و کیفی ت رابط ه زناش ویی همبس تگی مثب ت و معن ادار  :هایافته

(11/1>P بین بخشودگی بین فردی و کیفیت رابطه زناشویی همبس تگی مثب ت و معن ادار ،)(11/1>P و ب ین ش کفتگی و ،)

همچن ین نت ایج تحلی ل رگرس یون نش ان داد ک ه  (.P<11/1)کیفیت رابطه زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وج ود دارد 

 (.P<11/1بینی کنند )را پیش متأهلصورت مثبت و معنادار کیفیت رابطه زناشویی در زنان ند بهتوانمی  بینمتغیرهای پیش

ان و مشاوران خانواده دارد؛ بر این اس اس ب ا توج ه ب ه شناسرواناین پژوهش تلویحات روانی آموزشی مهم برای  :گیرینتیجه

بهزیستی معنوی، بخشودگی ب ین ف ردی و ش کفتگی در اف زایش کیفی ت رابط ه زناش ویی  دارد،  هایفضیلت نقش مثبتی که

 و توانمندسازی خانواده به این مفاهیم توجه ویژه شود.  سازی ازدواجهای مبتنی بر غنیشود که در برنامهپیشنهاد می

 بهزیستی معنوی، بخشودگی بین فردی، شکفتگی، کیفیت رابطه زناشویی.های کلیدی: واژه
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 بررسی خشونت خانگی علیه زنان در اسلام: از واقعیت تا تحریف

 قائم حیدری

 بیرجند، ایران، رجندیواحد ب یدانشگاه آزاد اسلام، یشناسرواندانشجوی کارشناسی 

ghaemheydari81@gmail.com  

 چکیده

های وع خشونتهای جدی پیش روی هر جامعه خشونت خانگی است و طبیعتا از مهمترین نیکی از آسیب زمینه و اهداف:

پرسش شد که  به خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد. ایجاد شبهه درباره نظر دین در این موضوع، باعث این توانمیخانگی 

های غیراستاندارد نسبت به جهان مدرن و نسخ در قرآن مسبب ایجاد خشونت خانگی علیه زنان بوده و آیا اسلام با چارچوب

صلی این مقاله اند. هدف امدن این معضل خانوادگی و اجتماعی شدهونی فرهنگی و پدید آهست، یا علل روانی باعث این دگرگ

تفاسیر  تأثیرهای روانی خشونت خانگی و بررسی آیات قرآن در مورد خشونت خانگی علیه زنان است که با تحلیل علل و پیامد

 باشد.یق اسلام به این امر شده است، میاشتباه باعث ایجاد تفکر تشو

ی مورد بحث، دیدگاه اسلام درباره زن و جایگاه هاواژهررسی اسناد درباره تفاسیر آیات و یافتن معانی در این مقاله با ب روش:

اش در خانواده مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس از طریق تحلیل نظرات منتقد و مخالف دیدگاه اسلام در موارد مورد پژوهش و با 

های روانی مورد بحث بیین شد. سپس با پرداختن به جنبههای نظری تباره این نظرات حدود تفاوتتشکیل شبکه مفاهیم در

های ی و روانی زن در خانواده و خشونتهای جسمسقم هرکدام، نگاه اسلام به آسیب در هر دو دیدگاه و بررسی صحت و

 خانگی بررسی شد.

هایی پیرامون موضوع خشونت که بیانگر بحث ده پردازان اسلامیاین مقاله با استناد به آیات و روایات و نظریات ایها: یافته

شناسی درباره خشونت خانگی علیه زنان؛ به این نتیجه و جامعه یشناسروانخانگی علیه زنان بودند، و همچنین بررسی نظرات 

یاتی تر آیات و روادقیقمیرسد که از گذشته تا کنون تحریف در روایات اسلامی مسبب شبهات بسیاری شده است و با بررسی 

اینطور دریافت که اسلام هیچ گاه  توانمیکه در تضاد با دیدگاه تشویق اسلام به خشونت خانگی و غیرخانگی علیه زنان هستند 

به  توانمیایجاد خشونت علیه زنان  شناختیروانمشوق ایجاد خشونت خانگی علیه زنان نبوده است، بلکه با بررسی علل 

 های نهایی دین اسلام است.از با خواستهدر تر نتایجی دست یافت که عینا  

 خشونت خانگی، خشونت خانگی علیه زنان، اسلام، قرآن کریم. های کلیدی:واژه
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شهرستان بینی گرایش به طلاق عاطفی براساس خودتنطیمی هیجانی در زنان ورزشکار پیش

 آبادنجف

 0، محمدرضا تمنایی8*محدثه عبداللهی

 )نویسنده مسئول( ، ایران، دانشگاه کاشان،کاشانیشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد  -1*

 ، ایراندانشگاه کاشان، کاشان ،دکتری، دانشیار -2

Mohadese.abdollahi@yahoo.com 

 چکیده

به آن  یو کارشناسان مسائل اجتماع شمندانیاز اند یاریاست که بس یاز جمله موضوعات یامروزه طلاق عاطف :زمینه و هدف

واکنش و  دیآ شیپ ریپذتأثیرو البته  گذارتأثیرزنان به عنوان کنشگران فعال  یکه برا یطیو مسلما  هر شرا کنندیتوجه م

 هایدر عملکرد هر کدام از بخش رییکه تغدانیم می .دانبوده امدهاین پیا ندیشایپ یرا به دنبال دارد که عوامل ییامدهایپ

 یدر سازگار جانیه مینقش تنظرو از این شودیدر خلق م رتغیی سازسبب یاریمانند حافظه توجه و هوش یشناخت هایستمیس

توسط ورزشکاران  جانیه میتنظ نهیدر زم یکم قاتیکه تحق ییجااز آنت. اس تیحائز اهم یزندگ زایاسترس  یافراد با وقا

در ورزشکاران هدف  یطلاق عاطف دهیو پد مؤلفه نیا نیارتباط ب یبرقرار شده است یشناسروان یهاشاخه ریز رینسبت به سا

 پژوهش است. نیموردنظر ا

مورد  یاست. جامعه آمار یاز نوع همبستگ یفیو طرح پژوهش توص یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربردروش پژوهش: 

صورت تصادفی انتخاب شدند. از ه نفر که ب 01است. حجم نمونه  ورزشکار شهرستان نجف آباد بوده متأهلمطالعه شامل زنان 

را  گاتمن (EDOG)یطلاق عاطف پرسشنامه وگراس و جان  (ERQ)یجانیه یمیپرسشنامه خودتنظافراد نمونه خواسته شد 

 تکمیل نمایند.

آمده نشان داد که تنطیم هیجانات براساس سرکوبی آنان دارای همبستگی مثبت با طلاق عاطفی بوده دست ه نتایج بها: یافته

 به صورت کلی تنطیم هیجانات رابطه منفی با طلاق عاطفی دارد. و ارزیابی مجدد، همبستگی منفی با طلاق عاطفی دارد.

ثباتی هیجانی و تکانشگری باشد. افراد دارای بیتنطیم هیجان در روابط زناشویی و عاشقانه یک ضرورت میگیری: نتیجه

همسران نامطلوبی هستند و از طرف دیگر سرکوبی هیجانات منجر به کمبود عمومی رفتارهای بیانی و به طب  فاصله گرفتن 

ن به های تنظیم هیجازوجین از لحاظ کلامی و عاطفی از یکدیگر و در آخر طلاق عاطفی خواهد شد.از این رو آموزش مهارت

 زوجین ضروری است.

 خودتنظیمی هیجانی، طلاق عاطفی، سرکوبی هیجاناتهای کلیدی: واژه
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 ساختاری بر بهبود الگوی ارتباطی بانوان متقاضی مشاوره خانواده  درمانیخانواده اثربخشی

 0، زینب اکبری گلسفید8*کیمیا جرجانی 

  ، ایران )نویسنده مسئول( چالوس کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، -1*

 ، ایراناسلامی واحد چالوس، چالوس دکارشناسی ارشد، دانشگاه آزا -2

Kimiiajrj76@gmail.com    

 چکیده

گیرد، ان قرار میشناسروانده مورد توجه مربوط به خانوا شناختیروانهایی که در مداخلات یکی از سازهزمینه و هدف: 

 بانوان ارتباطی هایالگو بهبود بر ساختاری درمانیخانوادهالگوهای ارتباطی زوجین است، این مطالعه بر آن است تا اثربخشی 

 خانواده را مورد بررسی قرار دهد. مشاوره متقاضی

 بانوان. دارد قرار یآزمایش نیمه تحقیقات زمره در تحقیق روش لحاظ از و بنیادی هدف لحاظ این مطالعه از :پژوهش روش

-نمونه دادند. تشکیل را مطالعه این آماری جامعه تهران 5 منطقه بهزیستی مراکز به وابسته مشاوره مراکز به کننده مراجعه

 تعارضات نمره بیشترین اساس بر  مذکور مشاوره مراکز به کننده مراجعه بانوان بین از بود. هدفمند روش به برداری

 کنترل و یآزمایش هایگروه در افراد جایگزینی برای ساده تصادفی گیرینمونه روش از سپس شدند انتخاب نفر 01یزناشوی

 گیریاندازه برای ثنایی و ترابی زناشویی تعارض پرسشنامه از. شدند خارج مطالعه از نفر 5 یآزمایش گروه از البته ،شد استفاده

 .شد استفاده متغیره یک کوواریانس تحلیل آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه برای و متغیرها

 ترتیب به آن متشکله هایمؤلفه تمامی و ارتباطی وهایالگ برساختاری  درمانیخانوادهها حاکی از آن هستند که یافتهها: یافته

 بوده اثربخش 04/11 و 02/1 ،08/1  اتای ضرایب با گیریکناره/  توق  ارتباط و متقابل سازنده ارتباط متقابل، اجتناب ارتباط

 .است

 ارتباط متقابل، اجتنابهای آن از جمله: مؤلفهتوان برای بهبود الگوهای ارتباطی و ساختاری می درمانیخانوادهاز گیری: نتیجه

 استفاده نمود. گیری کناره/ توق  ارتباط و متقابل سازنده

 بهبود الگوی ارتباطی، بانوان متقاضی مشاوره  ،ساختاری درمانیخانوادههای کلیدی: واژه
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 ساختاری بر کاهش تعارضات زناشویی بانوان متقاضی مشاوره خانواده درمانیخانوادهاثربخشی 

 0زینب اکبری گلسفید، 8*کیمیا جرجانی

 ه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران )نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد، دانشگا -1*

 ه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایرانکارشناسی ارشد، دانشگا -2

Kimiiajrj76@gmail.com  

 چکیده

شود و اثربخشی یا درمانی محسوب میدرمانی و خانوادههای زوجتعارض زناشویی یک از هدف اصلاح و تعدیل زمینه و هدف: 

 درمانیخانوادهاند، در این مطالعه اثربخشی مداخلات بالینی متعددی در خصوص آن مورد مطالعه قرار گرفتهگذاری تأثیر

 بر کاهش این سازه مورد بررسی قرار گرفته است. ساختاری

 مراجعه بانوان. دارد قرار یآزمایش نیمه تحقیقات زمره در روش لحاظ از و بنیادی هدف لحاظ از این مطالعه: پژوهش روش

 به بردارینمونه و اندداده تشکیل را مطالعه این آماری جامعه تهران 5 منطقه بهزیستی مراکز به وابسته مشاوره مراکز به کننده

 تعارضات نمره ترینبیش اساس بر مذکور مشاوره مراکز به کنندهمراجعه بانوان میان از است، پذیرفته صورت هدفمند روش

 کنترل و یآزمایش هایگروه در افراد جایگزینی برای ساده تصادفی گیرینمونه روش از سپس شدند، انتخاب نفر 01یزناشوی

 آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه برای و متغیرها گیریاندازه برای ثنایی و ترابی زناشویی تعارض پرسشنامه از. شد استفاده

  .شد استفاده متغیره چند کوواریانس تحلیل

 کردن جدا ترتیب به آن هایمؤلفه تمامی تعارض زناشویی و بر ساختاری درمانیخانواده که مشخص ساخت هایافته: هایافته

 مؤثر، ارتباط کاهش جنسی، رابطه کاهش فرزندان، از حمایت جلب افزایش هیجانی، واکنش افزایش یکدیگر، از مالی امور

 اتای ضرایب به ترتیب با  همکاری کاهش و همسر خویشاوندان با خانوادگی رابطه کاهش خویشاوندان، با فردی رابطه افزایش

 است. بوده اثربخش 01/1 ،05/1 ،58/1 ،50/1 ،65/1  ،66/1 ،82/1  ،80/1

عادل خانواده از بین برود و وجود تعارض در سیستم خانواده که یک سیستم بهم وابسته است باعث می شود ت :گیرینتیجه

های ساختاری با شناسایی چرخه درمانیخانوادهها بر اساس این یافته برقراری تعادل، حکم فرما شود.های معیوب چرخه

تعارض موجود در ارتباط اعضای خانواده، باعث ایجاد تعادل، بهبود عملکرد سیستم خانواده و رضایت زناشویی شد؛ بنابراین از 

 گانه آن استفاده نمود.های هشتمؤلفهعدیل تعارضات زناشویی و و به منظور اصلاح و ت توانمی ساختاری درمانیخانواده

 ساختاری، تعارضات زناشویی، بانوان متقاضی مشاوره درمانیخانواده ی کلیدی:هاواژه
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 اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین

 0ولدمومنپری  ، 1، شهلا کرایی0*، کلثوم کریمی نژاد8حسین حسینی

 ، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایرانیشناسروانگروه  ،یشناسرواندانشجوی دکترای  -1
 ه مسئول(، اهواز، ایران )نویسندمشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز دکترایدانشجوی  -2*

 ، اهواز، ایرانمشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهوازارشد  یکارشناس -2
 ، اهواز، ایرانمشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهوازارشد  یکارشناس -0

kolsoumkariminejad@gmail.com  

 چکیده

ای جامعهای است و اگر بتواند کارکردهایش را به شکل مثبت انجام دهد، ترین نهاد در هر جامعهخانواده مهم و هدف: زمینه

توسعه یافته خواهیم داشت. اما اگر خانواده دچار تعارض شود، کارکردهای آن نیز دچار اختلال خواهد شد. باتوجه به اهمیت 

 پرداخته است. زناشویی زوجین دلزدگیاثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر کاهش موضوع پژوهش حاضر به بررسی 

و گواه است. جامعه آمار پژوهش  آزمایشپس آزمون با گروه -وع پیش آزمونی از نآزمایشپژوهش حاضر : پژوهش روش

و گواه  آزمایشنفر انتخاب شد و در دو گروه  60ای به حجم شامل زوجین شهر نورآباد بودند. به روش تصادفی ساده نمونه

های قرارداده شدند. ابتدا از دو گروه پیش آزمون گرفته شد و پس از اجرای پروتکل، از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. داده

فاده از نرم تهای میانگین، انحراف استاندارد و در سطح استنباطی توسط فرمول کواریانس و با اسبه دست آمده توسط فرمول

 تحلیل قرار گرفتند. مورد SPSS20افزار آماری 

های شناختی رفتاری بر آموزش مهارت و کنترل پس از آزمایشبین عملکرد دو گروه ها نشان داد که تحلیل داده ها:یافته

 دلزدگی کاهش موجب رفتاریو زوج درمانی گروهی شناختی  ( ≥111/1P) تفاوت معنادار آماری وجود دارددلزدگی زناشویی 

 افتادگی پا از بر ،% 51 جسمی خستگی ، بر% 66  زناشویی دلزدگی بر بر تأثیر این میزان و است شده آن هایمؤلفه و زناشویی

  .بود % 50 روانی افتادگی پا از بر و % 08 عاطفی

در جهت کاهش انی شناختی رفتاری های تحقیق حاضر حمایتی تجربی برای رویکرد درمر مجموع، یافتهد: گیرینتیجه

کننده تواند کمککند و آگاهی درمانگران حوزه خانواده و زناشویی از این رویکردها میزوجین فراهم می دلزدگی زناشویی

گردد که پیش از پیشنهاد می درمانیخانوادههای پژوهش به کارشناسان و مشاوران در زمینه خانواده و . باتوجه به یافتهباشد

 های شناختی و رفتاری را به شکل ویژه درنظر بگیرند.نگام تنش بین زوجین، آموزش مهارتازدواج و در ه

 

 ماندگاری زناشویی ،زناشویی دلزدگی، درمان شناختی رفتاری :ی کلیدیهاواژه
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های شخصیتی: نقش میانجی بخشش برازش مدل علی مبتنی بر رضایت زناشویی  براساس ویژگی

 در معرض طلاقزوجین  و امید در

 محمدثوابی

 ایراندانشگاه فرهنگیان، مشهد،  دکتری مشاوره،

mosavabi88@gmail.com     

 

 چکیده

مندی زناشویی افزایش رضایت تواند زمینه سازاده میخانو در امید( )بخشش و معنویهای استفاده از سرمایه هدف: زمینه و

 یتیشخص یهایژگیوگذاری تأثیر در امید بخشش ومیانجی  نقش عواملبررسی  هدف باپژوهش  این، اساساین  بر. باشد

 .رضایت زناشویی انجام شد برآزردگی ( روان وظیفه شناسی، تجربه گرایی و)

 وهیدر معرض طلاق شهرستان مشهد به ش نیزوج نیو نمونه پژوهش از ب یروش پژوهش از نوع همبستگ پژوهش: روش

ها از چهار داده یجم  آور یزوج( مراجعه کننده به مراکز مشاوره انتخاب شد. برا41) نفر 101دردسترس با حجم  یتصادف

( و ffs) پولارد یسنجش بخشودگ اسی(، مقims) چینریا یی(، رضایت زناشوneo-ffiنئو ) یتیشخص یپرسشنامه پنج عامل

 انجام شد. یبرگشت یهامدل با ریمس لیتحل یها با روش آمارداده لیاستفاده شد. تحل (shs) همکاران و مقیاس امید اشنایدر

آزردگی دار و روانمعنی مثبت و تأثیروظیفه شناسی  برازش مطلوب مدل پژوهش نشان دادند ضمن تایید هایافته :هایافته

رضایت  آزردگی وروان و بخشش نیز بین وظیفه شناسی و دار بر رضایت زناشویی دارند. همچنین امیدمعنی منفی و تأثیر

 و های امیدرضایت زناشویی عامل بر گراییدار تجربهمعنی  مثبت و تأثیرزناشویی اثر میانجی دارند. نتایج نشان دادند ضمن 

 بخشش نیز اثر میانجی نداشته اند.

 یمند تیرضا بر بخشش و دیام قیطر از یشناس فهیو وظ یآزردگپژوهش نشان داد که روان یهایافته نیبنابرا: گیرینتیجه

 ییزناشو یمندتیرضا بر تأثیرتوانند یم بخشش و دیام ،یتیشخص یهایژگیو ریسه متغ هستند و هر گذارتأثیر ییزناشو

 خواهد ثرؤبخشش م و دیام یدرمان و یاهبسته مداخل گران بردرمانو تمرکز زوج دیلذا تاک معرض طلاق داشته باشند. در نیزوج

 .شودیم شنهادیطلاق پ از یریشگیپ دیجد ریتداب ها ویوگسترش استراتژ نیبهبود روابط زوج یمداخله برا نیا یبود. اجرا

 

 مندی زناشویی زوجین.های شخصیتی رضایتبخشش، امید، ویژگی ی کلیدی:هاواژه
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 رضایت زناشویی بر اساس بخشش بین فردی)گذشت( در زوجین بینیپیش

 1، زهرا نیک اندیش0آقایی، اصغر 8*زهرا نقش

 نویسنده مسئول(ایران ) اصفهان، کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان )خوراسگان(، -1*

 ایران  ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان )خوراسگان( ، اصفهان م تربیتی و روان شناسی،دانشکده گروه علو ،یشناسرواناستاد گروه دکتری، -2

 ، یزد، ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدکارشناسی ارشد بالین-2

Naghsh.0064@yahoo.com  

 

 چکیده

 تیبه منزله رضا ییزناشو یفرد از زندگ کی تیرود. رضایجامعه به شمار م یاصل یهااز رکن یکیخانواده  :و هدف نهیزم 

در امر رشد و  لیموجب تسه جهیبوده و در نت یاز زندگ تیاز خانواده به مفهوم رضا تیشود و رضایاز خانواده محسوب م یو

هدف  برخوردار است. یا ژهیو تیاز اهم ییزناشو تیبر رضا گذارتأثیراساس مطالعه عوامل  نیخواهد بود. بر هم معهجا یتعال

 بود. نیدر زوج یفرد نیبر اساس بخشش ب ییزناشو تیرضا ینیبشیپژوهش  پ نیا یاصل

روش پژوهش ، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین ساکن شهر اصفهان  :روش پژوهش

ل پرسش زوج به صورت در دسترس انتخاب شد. ابزار پژوهش شام 151 هاآنتشکیل داده اند. که از بین  1248در بهار سال 

، هافمن تامپسون، اشنایدر و( )HFS) ( و مقیاس بخشش )گذشت( هارتلند1404، فورز و السونسوالی) 25نامه انریچ فرم 

 های همبستگی و تحلیل رگرسیون تحلیل شد.با استفاده از روش هادادهبود.  (2115

، حل تعارض( رتباطات، تحریف آرمانیی چهار خرده مقیاس )رضایت زناشویی، ادر این پژوهش رضایت زناشویی دارا :هایافته

در زوجین دارد. ولی  و ارتباطات را رضایت زناشویی بینیپیش، توان نشان داد که بخشش بین فردی این پژوهشنتایج بود. 

 بینی  تحریف آرمانی و حل تعارض نیست.قادر به پیش

با  توانمی پیشرفت استو رو به  مندیک تعامل نظام که ارتباطات زوجین و این ج به دست آمدهبا توجه به نتای :گیرینتیجه

همچنین رشد و  وخانواده راه استحکام نظام ی در مؤثر، کمک  فردیهایی مانند بخشش بینمهارت گذاری در رشدسرمایه

 بود. جامعه تعالی

 فردی ، زوجینرضایت زناشویی ، بخشش بین :ی کلیدیهاواژه
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 بینی طلاق عاطفی زوجینپیشنقش الگوهای ارتباطی در 

 1، عباس رحمتی0شهر بابک حسن بنی اسدی ،8*مهسا محمدی بازرگانی

 ، ایران )نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان -1*

 ، ایراندکتری مشاوره، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان  -2

 ، ایراندکتری مشاوره، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان -2

m.mohammadibazargani@gmail.com   

 چکیده

رد، ترین نهاد جامعه بشری و واحدی با ابعاد گوناگون است که به دلیل جایگاه و اهمیتی که داخانواده مهم: زمینه و هدف

های خانوادگی و اجتماعی که ترین آسیبشناسان و محققان قرار گرفته است. یکی از مهمشناسان، جامعهمورد توجه روان

گیرد. طلاق همواره تهدیدی برای زندگی زوجین بوده است، طلاق است. طلاق در دو حالت طلاق رسمی و عاطفی صورت می

گذارند. پژوهش حاضر تأثیرعوامل بسیار از جمله الگوهای ارتباطی زوجین در آن  عاطفی، اولین مرحله در فرایند طلاق است که

 بینی طلاق عاطفی زوجین بر اساس الگوهای ارتباطی انجام پذیرفت. با هدف پیش

همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین شهر کرمان  -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی :هشروش پژو

منطقه مختلف انتخاب شدند. برای  0ای تصادفی از گیری خوشهنفر به شیوه نمونه 221 هاآنند که از بین دهتشکیل می

استفاده  (CPQ) کریستنسن و سالاویهای طلاق عاطفی گاتمن و الگوهای ارتباطی از پرسشنامههای مورد نیاز گردآوری داده

ضریب همبستگی ها؛ با استفاده از ها و تصادفی بودن دادهبودن داده هایی مانند نرمالها پس از انجام پیش آزمونشد. داده

 تحلیل شدند. SPSSرگرسیون در نرم افزار پیرسون و 

داری های الگوهای ارتباطی رابطه معنیزیرمقیاسنتایج استنباطی پژوهش حاضر نشان داد که بین طلاق عاطفی و  ها:یافته

-β=-0.476, Pداری وجود دارد )و معنیقوی  ،س ارتباط سازنده متقابل رابطه منفیبین طلاق عاطفی و زیرمقیا وجود دارد.

value=0.000, T-value=-9.601, r=-0.687 بین طلاق عاطفی و زیرمقیاس ارتباط اجتنابی متقابل رابطه مثبت .) ،

طلاق عاطفی و (. بین β=0.552, P-value=0.013, T-value=2.953, r=0.619داری وجود دارد )و معنی قوی

-β=0.308, P-value=0.024, Tداری وجود دارد )و معنی مثبت، متوسطگیری رابطه زیرمقیاس ارتباط توق  / کناره

value=2.262, r=0.559 بینی کنند. دار طلاق عاطفی را پیشند به طور معنیتوانمی(. به عبارت دیگر، الگوهای ارتباطی 

کمک  هاآناز الگوهای ارتباطی مختلف به  اذعان داشت آگاهی زوجین توانمیپژوهش،  هایبا توجه به یافتهگیری: نتیجه

گر داشته باشند؛ در هنگام بروز اتفاقات ناگوار ارتباط سازنده متقابلی را با یکند تا بتوانند تعاملات درست و مثبتی با یکدمی

 د.شومی هاآنام روابط زناشویی یکدیگر برقرار کنند که باعث تلاش زوجین و حمایت از یکدیگر و دو

 الگوهای ارتباطی، طلاق عاطفی، زوجین های کلیدی:واژه
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 اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در تنظیم هیجانی زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی  بررسی

 نژاد لیلا کریم 

 عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ساوه، ایران یشناسروانکارشناس ارشد 

L_ka2009@yahoo.com  

 چکیده

خیانت زناشویی یا عهدشکنی  یکی از پیچیده ترین و آسیب زاترین مشکلات عاطفی بین زوجین خیانت است. زمینه و هدف:

. خیانت علاوه بر جنسی با فرد دیگری به غیر از همسر است که حالت پنهانی دارد -جنسی یا عاطفی نوعی درگیری عاطفی،

شود . استفاده از گردد ، باعث صدمات روانی شدید در فرد خیانت دیده میکه منجر به متلاشی شدن ارکان خانواده میاین

نات و منجر به بهبود این صدمات روحی و تنظیم هیجاد توانمیهای مختلف درمانی از جمله تکنیک توجه آگاهی تکنیک

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی )مایندفولنس( در زنان  اثربخشیژوهش حاضر به منظور بررسی پعواطف فرد آسیب دیده گردد. 

 ز خیانت زناشویی صورت گرفته است.آسیب دیده ا

باشد. جامعه آماری زنان ی )پیش آزمون، پس آزمون( با گروه کنترل میآزمایشپژوهش مذکور به صورت نیمه پژوهش:  روش 

باشند می  1011شهر تهران در سال   6تا  1آسیب دیده از خیانت زناشویی، مراجعه کننده به مراکز بهداشت و سلامت مناطق 

ی و کنترل قرار آزمایشهای گروهبه صورت تصادفی در هر یک از نفر  15نفر به روش هدفمند انتخاب و  21که به صورت نمونه 

های پژوهش مستخرج از ی اجرا و سپس پس آزمون انجام شد. دادهآزمایشای برای گروه جلسه 6گرفتند. درمان به صورت 

 به روش موردبررسی قرار گرفت. "پرسشنامه تنظیم هیجان گراس و جان"

تنظیم هیجان زنان طح انجام شده )ذهن آگاهی( بر سکه مداخله باتوجه به بررسی فرضیه پژوهش مشخص گردید  ها:یافته

 نیرومند و مثبتی دارد. تأثیر (P < 11/1) به طور معناداری  زناشویی دیده از خیانتآسیب

د در بالا بردن توانمی، به آرام سازی، توجه و ذهن آگاهیکند که مداخلات مربوط نتایج این بررسی بیان می: گیرینتیجه

مثبت و نیرومندی داشته باشد و منجر به  تأثیرسیب دیده از ترومای خیانت افراد بخصوص افراد آ نظیم هیجانیسطح ت

 بهداشت سلامت افراد گردد.

 شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی، خیانت زناشویی : کلیدی هایواژه
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رضایت زناشویی زوجین ( در افزایش صمیمیت و EFCTبررسی اثربخشی درمان هیجان مدار )

 دارای دلزدگی زناشویی

 نژاد لیلا کریم 

 عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ساوه، ایران یشناسروانکارشناس ارشد 

L_ka2009@yahoo.com  

 چکیده

خود کسب های مختلف روابط زناشویی شوهر از جنبهمندی زناشویی نگرش مثبت و لذت بخشی است که زن و رضایت هدف:زمینه و 

مندی و افزایش میزان صمیمیت و دلبستگی، های مختلف برای بهبود و ارتقاء این رضایتشیوه و ها، روشها. استفاده از تکنیکدنماینمی

های عاطفی، سردی و دلزدگی روحی و روانی که نهایتا  منجر به از بین رفتن کارکرد خانواده و د زوجین را از رسیدن به بن بستتوانمی

رضایت "و  "تصمیمی"در افزایش  "درمان هیجان مدار" اثربخشیپژوهش حاضر به منظور بررسی جدایی زوجین گردد، باز دارد. 

 صورت گرفته است. "ناشوییدلزدگی ز"زوجین دارای   "زناشویی

سال زندگی  2، با حداقل تحصیلات دانشگاهی فوق دیپلم ، حداقل سال 01تا  25زوج با گروه سنی  01در این پژوهش  :پژوهش روش

که به روش  ( شرکت داشتندهای سلامت و مراکز بهداشت و درمانیمراجعه کننده به خانه) 1244، ساکن استان البرز در سال زناشویی

جایگزین شدند. هر دو گروه پیش آزمون و پس  زوج( 21) زوج( و گروه گواه 21) آزمایش نیمه تجربی به صورت تصادفی در دو گروه

ساعته برای  2جلسه ای  6قرار گرفت. این مدل درمانی طی  EFCTتحت درمان مدل درمانی  آزمایشکردند و فقط گروه آزمون دریافت 

و  "(MISصمیمت زناشویی تامسون و واکر )"(، EMSSرضایت زناشویی انریچ )"های اجرا شد.ابزار پژوهش پرسشنامه آزمایشگروه 

و به روش محاسابات آمار توصیفی و استنباطی شامل  SPSSهای پژوهش با استفاده از ابزار دادهبود. "(CBM) دلزدگی زناشویی پانیز"

 .مورد بررسی قرار گرفتندکو واریانس (  تحلیل )میانگین، انحراف استاندارد و تجزیه و

رابطه معناداری وجود  زناشویی صمیمت افزایش رضایت و وزوج درمانی هیجان مدار نتایج پژوهش نشان داد بین  ها:یافته

 سطح معناداری منجر به افزایش رضایتمندی و صمیمیت زناشویی زوجین دارای دلزدگی زناشویی بادارد و این روش درمانی 

 گردد.می 10111

، های درمان شناختیبه عنوان یکی از روش از رویکرد زوج درمانی هیجان محورستفاده اش و اهمیت ارزبه این پژوهش در   :گیرینتیجه 

شناخت بهتر منجر به بهتر شدن احساسات، د توانمیپرداخته شد که مشخص شد  برنداز آشفتگی زوجی رنج میهایی که برای زوج

دلزدگی  ت و افزایش درک متقابل شده و در تداوم زندگی زناشویی، کاهش خستگی وزوجین از یکدیگر و در نتیجه کاهش سوء تفاهما

 گردد.می، منجر به افزایش صمیمت و رضایت زناشویی با درک بهتر هیجانات یکدیگر نهایتا واق  شده و   مؤثرزناشویی 

 .، دلزدگی زناشویی، رضایت زناشوییزناشویی ، صمیمت(EFCTهیجان مدار )درمان کلیدی : های واژه
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در کاهش اضطراب، افسردگی و  (MBCT)اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی  بررسی

 افزایش بخشش و صمیمت زنان آسیب دیده از خشونت خانگی

 نژاد لیلا کریم 

 عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ساوه، ایران یشناسروانکارشناس ارشد 

L_ka2009@yahoo.com  

 چکیده

سلامت جسمی  ،ست که عامل خطر طیف وسیعی از مشکلات بهداشتیای هاآنرفتار پرخاشگر خشونت خانگیزمینه و هدف: 

ر بوده و گذااثر من جمله زنان و واقعیتی دردناک است که بر تمام زوایای زندگی قربانیان خود شودمحسوب می و روانی

د توانمیی نوین هاناهای مختلف درم. استفاده از روشی را در پی داردبخشش و کینه توز، عدم افسردگی، اضطراب، انزوا

پژوهش . نان آسیب دیده از این خشونت باشددر کاهش صدمات و مشکلات روانی و افزایش سطح سلامت روان ز مؤثرگامی 

، اضطراب و افزایش بخشش و فسردگیکاهش ابر  ذهن آگاهی مبتنی بر شناختی با هدف بررسی اثربخشی درمان  حاضر

 از خشونت خانگی صورت گرفته است. صمیمت زنان آسیب دیده

باشد که بر می گواهپیگیری با گروه  پس آزمون وو یک کارآزمایی بالینی همراه با پیش آزمون  پژوهش حاضر: پژوهش روش

 گواه ی وآزمایشنفره  15 دسترس و تصادفی در دو گروه گیری درروش نمونهساله شهر تهران که به  01-21نفر زن  21روی 

، (HFS) ، مقیاس بخشش هارتلند(BDI) افسردگی بک( و BAI) اضطراب بک هایابزار پژوهش، پرسشنامهه اند. قرار گرفت

به باشد که می (MBCT)ذهن آگاهی مبتنی بر شناختی درمان ( و پروتکل مداخله MSIمقیاس صمیمت اجتماعی میلر )

 و مورد تجزیه کوواریانس ش آماری توصیفی و استنباطی تحلیلدست آمده طی روه های بهداد .جلسه انجام شد 0 صورت

 قرار گرفت. تحلیل

( به طور معناداری در کاهش MBCT) ذهن آگاهی بر مبتنی نماید که درمان شناختیج پژوهش مشخص مینتای: هایافته

واق   مؤثر≥p 111/1 داریدر سطح معنیافسردگی و اضطراب و افزایش صمیمت و بخشش زنان آسیب دیده از خشونت 

 گردد.می

 مؤثرخصوص خشونت خانگی در کیفیت زندگی افراد بسیار مهم و ه مشکلات زناشویی بکه با توجه به این :گیرینتیجه

یجاد توجه ( از طریق اMBCTمبتنی بر ذهن آگاهی ) درمانهای درمانی مختلف از جمله از طریق روش توانمیباشد لذا می

ای اقدام نمود تا نه تنها در پیشگیری از بروز ای خاص به لحظه و شرایط کنونی( به گونههدفمند و غیر قضاوتی )به شیوه

بر تغییر نگرش  تأثیرگذار بوده و با  تأثیرو کاهش علایم افسردگی و اضطراب نیز  بلکه در درمان ،باشد مؤثراختلالات شناختی 

 گردد.زنان آسیب دیده از خشونت خانگی  افراد باعث افزایش میزان صمیمت و بخشودگی

 ، بخشش ، صمیمت ، خشونت خانگی  اضطراب، ردگی، افسان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهیدرمهای کلیدی : واژه
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افسردگی و افزایش  در کاهش اضطراب و (ACT) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بررسی

 سطح سلامت روان و رشد پس از سانحه زنان آسیب دیده از خشونت خانگی

 نژاد لیلا کریم 

 عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ساوه، ایران یشناسروانکارشناس ارشد 

L_ka2009@yahoo.com  

 چکیده

سانی آنان اندازد و حقوق انمت جسم و روان زنان را به خطر میپدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سلا زمینه و هدف:

دهد. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفا  زن بودن مورد اعمال را مورد تجاوز قرار می

گیرد. بطور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، قرار می همسر و پدر( عمدتا ) زور و تضیی  حق از سوی جنس مخالف

شود. در این پژوهش سعی شده است که بعد از آشنایی با ونت علیه زنان گفته مییا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشجنسی و روانی 

جهت تعدیل علایم روانی آسیب ناشی از ( ACTهای درمان شناختی )بخشی یکی از روشاثر به بررسیمفهوم خشونت و اشکال آن، 

 رداخته شود.بهبود سطح سلامت روان این افراد پخشونت از جمله اضطراب و افسردگی و افزایش و 

  21 که بر رویباشد میپیگیری با گروه کنترل  پس آزمون وو یک کار آزمایی بالینی همراه با پیش آزمون  : پژوهش حاضرپژوهشروش 

دسترس و تصادفی  ورت درصه گیری بروش نمونهساله شهر تهران مراجعه کننده به مراکز حقوقی و قضایی ، به  05تا  21نفر از زنان 

 ابزار پژوهش، پرسشنامه رشد پس از سانحه قرار گرفتند. ی و کنترل آزمایشنفره  15 در دو گروهکنندگان طی آن شرکتباشد که می

(PTGI )،افسردگیپرسشنامه  تدسچی و کالهون (BDI) بک و اضطراب (BAI) ،روانی اختلالات هاینشانه و علائم لیست چک (-SCL

 0 به صورتباشد که می ACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و پروتکل مداخله  اشتراوس CTS-2 خشونت خانگی پرسشنامه ،(25

  انجام شد . ایجلسه

 افزایش و (افسردگیخلقی )اضطراب و  علائم بهبود بر( به طور معناداری ACT) تعهد و پذیرش بر مبتنی رماناستفاده از روش د: هایافته

 (.≥111/1P) است بوده مؤثرو بهبود سطح سلامت روان زنان آسیب دیده از خشونت  سانحه از پس رشد

و مهمی در سطح سلامت روان  مؤثردارد که با توجه به این که مشکلات زناشویی عامل نتایج پژوهش صورت گرفته بیان می :گیرینتیجه

( ACT)مبتنی بر پذیرش و تعهد  ی شناختی مختلف از جمله درمانهانادرمها و از طریق روش توانمیباشد، کیفیت زندگی افراد میو 

( و بالا بردن سطح کلی سلامت روان افراد و لات خلقی ایجاد شده ناشی از آن )از جمله افسردگی و اضطرابنسبت به کاهش میزان اختلا

ش و این پژوهش ارزی هایافتهرشد پس از سانحه گروه هدف ) زنان آسیب دیده از خشونت ( نسبت به بهینه نمودن شرایط اقدام نمود. 

رنج شده اند را در تداوم زندگی زناشویی دچار آشفتگی افرادی که از برای  ،ACTدرمان شناختی از جمله از رویکرد استفاده اهمیت 

 داند.می مؤثرو بهبود اختلالات و افزایش سطح سلامت روان و زندگیشان  هاآنحیات 

  ، خشونت خانگیرشد پس از سانحه، سلامت روان ،افسردگی، اضطرابدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کلیدی :  هایواژه
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 اجتماعی با سلامت روان فرزندان طلاقآوری، هوش معنوی و سازگار ی تاببررسی رابطه

 0، جمیله سعیداوی1، الهام سلمان صابری0، زهره فریدونیان8*ملوک ورزیده رنج

 ، ایران )نویسنده مسئول(کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز -1*

 ، ایرانکارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شهیدباهنر، کرمان -2

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران -2

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران -0

Moloukvarzideh57@gmail.com 

 چکیده

 گذار بر سلامت روانی افراد روشن و بلامنازع است.تأثیرنقش خانواده به عنوان نخستین و پایدارترین عامل  :هدف زمینه و

هوش معنوی و سازگاری  آوری، بد با ایجاد تغییرات فاحش در عملکرد سالم نظام خانواده سبب تغییر در تاتوانمیوقوع طلاق 

ی تاب آوری، هوش بررسی رابطه پژوهش حاضر فرزندان به جا نهد. هدف روانی اثرات منفی بر سلامت افراد گردد و اجتماعی

 . استشهر اهواز  معنوی و سازگاری اجتماعی با سلامت روان فرزندان طلاق

نفر فرزندان طلاق در  121 روش این پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است و برای نمونه آماری تعدادروش پژوهش: 

های پرسشنامهبرای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از در دسترس انتخاب شدند. گیری نمونهروش سال به  10تا  12سنین 

دانش آموزان  (AISS( عبدالله و همکاران، پرسشنامه سازگاری )SIQ(، هوش معنوی )risc-cd) آوری کونور و دیویدسونتاب

 استفاده شد.( گلدبرگ و هیلیر GHQ-28سینها و سینگ و سلامت روان )

-آوری، هوش معنوی و سازگاری اجتماعی به طور معنادار با سلامتیعنی تاب بینپیشنتایج نشان داد که متغیرهای  :هایافته

روان را تبیین درصد از واریانس سلامت 21 و حدود کنندبینی میسلامت روان فرزندان طلاق را پیش روان رابطه دارند،

به طور معنادار و مثبتی  سازگاری)آموزشی و عاطفی( و تاب آوریبین، متغیر پیشچنین از میان متغیرهای نمایند. هممی

 کنند.بینی میسلامت روان را پیش

های آموزشی، آموزش به والدین از طریق شود برای کاهش اثرات طلاق بر فرزندان ، برگزاری کارگاهپیشنهاد می :گیرینتیجه

د سطح عملکرد خانواده را بهبود بخشد و توانمیکه  درمانیخانوادههای جمعی، در دسترس بودن مراکز مشاوره خانواده و رسانه

 ها در نظر گرفته شود.شود، برای خانواده هاآنمنجر به بهداشت روانی فرزندان و به ویژه پیشگیری از ناسازگاری 

 سازگاری اجتماعی و سلامت روانتاب آوری، هوش معنوی،  ی کلیدی:هاواژه

 

 

 

 

mailto:Moloukvarzideh57@gmail.com
mailto:Moloukvarzideh57@gmail.com


 

 
21 

 

 زوجین شهر اهوازصمیمیت زوج درمانی به شیوه گاتمن بر بهبود  اثربخشیبررسی 

 محسن نظری فر

 اه اراک، اراک، ایراناوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگو مش یشناسروان، گروه (استادیار مشاورهدکتری )

nazarifar@araku.ac.ir-m 

 

 چکیده

 ختنیاز گس یریو جلوگ شتریمحبت ب جادیا ،ییروابط زناشو میتحک یاست که برای از جمله عوامل تیمیصم: زمینه و هدف 

و ابعاد مختلف آن به جهت  زناشویی صمیمیت بر مؤثرو رویکردهای مطالعه عوامل مرتبط ضرورت دارد.  ی زناشوییوندهایپ

زوج درمانی  اثربخشی بررسی پژوهش حاضرهدف  .دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است خانوادهی که بر بهداشت روانی تأثیر

 بود.زوجین شهر اهواز  صمیمیت زناشوییبه شیوه گاتمن بر 

د که به فراخوان بودنش کلیه زوجین شهر اهواز جامعه آماری این پژوهی و آزمایش: روش پژوهش حاضر نیمه روش پژوهش

د که با استفاده از ازوج تشکیل می د 21نمونه این پژوهش را تعداد  د.نبودزناشویی پاسخ داده  صمیمیتمحقق برای بهبود 

تفاده ابزار مورد اس .و گواه گمارده شدند آزمایشتصادفی به دو گروه در دسترس انتخاب و سپس به صورت روش نمونه گیری 

پس آزمون -طرح پژوهش، طرح پیش آزمونو ( MIQبرتمن )و  وکبر نندوصمیمیت در ازدواج در این پژوهش پرسشنامه 

 تحلیل گردید. متغیریمتغیری و چندتحلیل کواریانس تکروش ها با استفاده از دادهبود. 

امل ش ،های آنمؤلفهزناشویی و  صمیمیتها نشان داد که زوج درمانی به شیوه گاتمن باعث بهبود فرضیه آزموننتایج : هایافته

 .، شده استاتتعهد به یپایبند انمیزو  یکدیگر به شتندا محبت و عالقه، دنبو دقصا انمیز، فقاتو انمیز، صمیمیت

ی پژوهش حاضر و اثربخشی رویکرد زوج درمانی گاتمن و تاکید این رویکرد بر شناخت و هایافته: با توجه به گیرینتیجه

های پیش از آن بر ارتباط زناشویی و صمیمیت همسران، توصیه می شود این رویکرد در آموزش تأثیررفتار مخرب و  0اصلاح 

 ی زوجی به کار گرفته شود. هاناازدواج و نیز درم

 درمانی گاتمن، صمیمیت.: زوج ی کلیدیهاواژه
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دارای زوجین بهزیستی روان شناختی  بر زوج درمانی هیجان مدار به شیوه گرینبرگاثربخشی 

  تعارض

 محسن نظری فر

 اه اراک، اراک، ایراناوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگو مش یشناسرواناستادیار مشاوره، گروه دکتری، 

nazarifar@araku.ac.ir-m 

 چکیده

در نظر در رابطه زناشویی ی تمندایرض نیز و یسلامت عموم یاصل یهامؤلفهاز  یکیبه عنوان ی روان یستیبهز: زمینه و هدف 

 ،یتیشخص یهایژگیو ،یجانیه میتنظ بیترک جهیاست که در نت یمفهوم متنوع چند بعد کی یروان یستیبهزشود. گرفته می

زوج درمانی هیجان مدار به شیوه بررسی اثربخشی  هدف از انجام این پژوهش .دیآیبه وجود م یو تجارب زندگ تیهو

 .شهر اهواز بود زوجین متعارضبهزیستی روان شناختی  بر گرینبرگ

در این جامعه آماری . آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری بودی و از نوع پیش آزمایشنیمه پژوهش  روش این: روش پژوهش

خانواده به مراکز تخصصی خانواده در شهر اهواز  شناختیروانپژوهش زوجین دارای تعارضی بودند که جهت دریافت خدمات 

در دسترس انتخاب و گیری د که با استفاده از روش نمونهادزوج تشکیل می 26نمونه این پژوهش را تعداد مراجعه کرده بودند. 

به صورت یک جلسه  یک ساعتهجلسه  11در  آزمایشگروه  .و گواه گمارده شدند آزمایشدو گروه  درتصادفی سپس به صورت 

ریف  یتشناخوانر یستبهزی ها از پرسشنامهبرای جم  آوری دادهزوج درمانی هیجان مدار قرار گرفت.  تحت مداخله در هفته،

(RSPWB ) .و مورد بررسی  متغیریمتغیری و چندتک ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانسدادهاستفاده گردید

 .قرار گرفتندتحلیل 

 شناختیروانباعث افزایش بهزیستی  زوج درمانی هیجان مدار به شیوه گرینبرگ نشان داد که ی پژوهشهایافته ا:هیافته

  ی پیگیری ادامه یافت.در مقایسه با گروه گواه شد و این اثر تا مرحله آزمایشگروه 

ه ای تع املی منف ی، بازس ازی الگوه ای چرخ ه تغییراز طریق به شیوه گرینبرگ مدار درمانی هیجانزوج: گیرینتیجه

بهزیستی  روابط زوجی و موجب بهبود ،ارتباط قدیمی درراهکارهای تازه برای حل مسایل  پیدایشتع املی و تس هیل 

 .دگردمی متعارض وجینز شناختیروان

 زوجین متعارض ،بهزیستی روان شناختی ،هیجان مدار به شیوه گرینبرگ: زوج درمانی ی کلیدیهاواژه
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اثربخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی )ایماگوتراپی( بر بهبود رضایت جنسی بانوان دارای 

 الگوی ارتباطی مختل

 0کامیان خزایی، 8*اروجلوزهره 

 )نویسنده مسئول( ، ایرانحد چالوس، چالوساسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واکارشن -1*

 ، ایرانچالوس چالوس، حدوا اسلامی آزاد دانشگاه یشناسرواندکتری، استادیار گروه  -2

Orojloozohreh73@gmail.com 

 چکیده

در میان  نارضایتی جنسی نشانگر آن است که یشناسروانکنندگان به مراکز مشاوره و آمارهای مراجعهزمینه و هدف: 

گذاری بر همه  تأثیرهمسران جوان دارای فراوانی زیادی است با توجه به اهمیت آسیب شناختی کاهش رضایت جنسی در 

 زنان جنسی رضایت بهبود بر( )ایماگوتراپی ارتباطی سازی تصویر آموزش ارکان خانواده این مطالعه بر آن است تا اثربخشی

 مختل را مورد بررسی قرار دهد. ارتباطی الگوهای دارای

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی  بر افزایش رضایت جنسی زنان دارای الگوهای  روش:

ی صورت پذیرفته است و جامعه آماری پژوهش حاضر را زنانی تشکیل داده اند که  دارای آزمایشارتباطی مختل به روش نیمه 

های تحت نظارت اداره بهزیستی طی مختل هستند که به کلینیکمشکلات ناشی از عدم رضایت جنسی داشتن الگوهای ارتبا

نفر از این زنان انتخاب و به صورت  21تهران مراجعه نموده اند. نمونه گیری به روش هدفمند صورت پذیرفته است و  2منطقه 

گیری برای اندازه( SSSWی و کنترل جایگزین شده اند. مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان )آزمایشتصادفی در دو گروه 

 از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. هادادهمتغیرها به کار برده شدند و برای تجزیه و تحلیل 

بر رضایت جنسی  تصویر سازی ارتباطی حاکی از آن است که آموزشمطالعه نتایج تحلیل کوواریانس در خصوص این  :هایافته

، 65/1با ضرایب اتای  شخصی اضطرابای و اضطراب رابطه و کاهش جنسی ارتباط، رضایتهای مؤلفهو به ترتیب  بر افزایش 

 اثربخش بوده است. مختل ارتباطی الگوهای دارای زناندر  00/1و  55/1، 51/1

به عنوان یکی از مداخلات بالینی اثربخش به  توانمی ارتباطی سازی تصویر آموزشی این مطالعه، از هایافتهبنابر : گیرینتیجه

 بهره برد. مختل ارتباطی الگوهایمنظور بهبود رضایت جنسی زنان دارای 

 مختل یارتباط یالگوها ،یجنس تیرضا ،یارتباط یساز ریآموزش تصوی کلیدی: هاواژه
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خانواده بانوان دارای اثربخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی )ایماگوتراپی( بر بهبود عملکرد 

 الگوی ارتباطی مختل

 0، زینب اکبری گلسفید8*زهره اروجلو

 )نویسنده مسئول( ، چالوس، ایرانبالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس یشناسروانکارشناسی ارشد  -1*

 ، ایرانچالوس چالوس، واحد اسلامی آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی -2

Orojloozohreh73@gmail.com  

 چکیده

 نیبر همه ارکان خانواده ا یگذار تأثیرخانواده در  یافت عملکرد اعضا یشناخت بیآس تیبا توجه به اهم زمینه و هدف:

 یالگوها یبهبود عملکرد خانواده زنان دارا ( بریماگوتراپی)ا یارتباط یساز ریآموزش تصو یمطالعه بر آن است تا اثربخش

 قرار دهد. یمورد بررس امختل ر یارتباط

این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش تصویر سازی ارتباطی  بر بهبود عملکرد خانواده زنان دارای الگوهای : روش 

حاضر را زنانی تشکیل داده اند که  دارای ی صورت پذیرفته است و جامعه آماری پژوهش آزمایشارتباطی مختل به روش نیمه 

های تحت نظارت اداره بهزیستی ارتباطی مختل هستندکه به کلینیک مشکلات ناشی از عدم عملکرد خانواده و داشتن الگوهای

ورت نفر از این زنان انتخاب و به ص 21تهران مراجعه نموده اند. نمونه گیری به روش هدفمند صورت پذیرفته است و  2منطقه 

متغیرها به کار  گیریبرای اندازه( FAD) پرسشنامه عملکرد خانوادهجایگزین شده اند. ی و کنترل آزمایشتصادفی در دو گروه 

 ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.شدند و برای تجزیه و تحلیل داده برده

بر  تصویر سازی ارتباطی آموزش این فرضیه حاکی از آن است کهنتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره در خصوص  :هایافته

، 05/1و کنترل رفتار با ضرایب اتای  عاطفی آمیزش، عاطفی همراهی، مشکل حلهای آن به ترتیب مؤلفهو  عملکرد خانواده

 اثربخش است. مختل ارتباطی الگوهایدارای  در زنان 20/1و  28/1، 86/1

به عنوان یکی مداخلات بالینی در بهبود عملکرد خانواده  توانمی ارتباطی سازی تصویر ، از آموزشبنابراین نتایج : گیرینتیجه

 .رفتار بهره برد کنترل و عاطفی آمیزش عاطفی، همراهی مشکل، های حلمؤلفهو 

 عملکرد خانواده، الگوهای ارتباطی مختل آموزش تصویر سازی ارتباطی، :ی کلیدیهاواژه
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 مهمترین عامل در استحکام بنیان خانوادههمکاری زوجین 

 حسین خانلری بهنمیری

 استادیار دانشکده علوم انسانی(، دانشگاه دامغان، دامغان، ایراندکتری )

H.khanlarib@yahoo.com  

 چکیده

، عدالت، اشاره شده است؛ که جالبی همچون آرامش، مودت، خوش رفتاریدر آیات قرآن کریم؛ به تعابیر   زمینه و هدف:

تدوین قوانین برگرفته از حقوق اسلامی در حوزه ی خانواده؛  های بنیادین خانواده را تشکیل می دهند. یکی از اهدافپایه

همکاری زوجین در تشیید مبانی استحکام هر چه بیشتر بنیان خانواده است و یکی از مهمترین عوامل در ایجاد این استحکام، 

در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد، چرا که در این رابطه سخن از  خانواده است. 

لازم است که زوجین از انجام هیچ عملی که به تقویت بنیان خانواده منجر عواطف انسانی، عشق و صمیمیت و وفاداری است. 

 زوجین برای تششید مبانی خانواده پرداخته شده است. همکاریدر این مطالعه، به ضرورت هر چه بیشتر  .نورزندشود؛ دریغ 

از مناب  کتابخانه ای و مقالات نگارش یافته در این زمینه، استفاده شده است. برای تبیین هر چه  هادادهبرای گردآوری روش: 

احترام به او، خوش زبانی و مدارا با او،  ن خوش رفتاری شوهر نسبت به زن،هایی همچومؤلفهبهتر، مفهوم همکاری زوجین، 

 نسبت به یکدیگر، مورد بررسی قرار گرفته است. زوجین احترام زن نسبت به شوهر، پرهیز از تندخویی و بدزبانی

وجود ندارد، چرا که نی نیز ای که زوجین همکاری ندارند، بدون تردید روابط عاطفی قابل تحسیاصولا در خانواده:  هایافته

های زندگی است، از ی داشتن با او در همه زمینههای ابراز علاقه و ادای احترام به شریک زندگی مشترک؛ همکاریکی از نشانه

قبیل نگهداری و تربیت فرزندان، که الگو سازی برای فرزندان نیز خواهد بود. همکاری زوجین در تشیید مبانی خانواده به 

هر چه زوجین در تشیید  موجب تداوم روابط اجتماعی در جامعه خواهد بود. کوچکترین نهاد اجتماعی یک جامعه، عنوان

تربیت فرزندان موفق که آینده سازان کشور تلقی  ند اثرات آن  در استحکام خانواده،مبانی خانواده همکاری بیشتری داشته باش

ترین عوامل طلاق و جدایی مشهود خواهد بود. شاید یکی از مهمدور از تنش، د یک جامعه امن و به نهایت ایجا می شوند و در

 در کنار عوامل دیگر، عدم همکاری و تشریک مساعی زن و شوهر در حفظ خانواده، عدم توجه به این وظیفه مهم است.

 همکاری، استحکام خانواده زوجین، مبانی خانواده،ی کلیدی: هاواژه
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و محتوای خانواده، انواع رفتار جامعه پسند و انواع رفتار جامعه ستیز با واسطه  مدل  عِلّی فرایند

 گری تنظیم شناختی هیجان

 0سیامک سامانی، 8*سیدمحمدصادق امامی

 ، شیراز، ایران )نویسنده مسئول(واحد علوم و تحقیقات فارس ،آزاد اسلامیدانشگاه  ،یشناسروانارشد  یکارشناس -1*

 ایران شیراز، واحد شیراز، آزاد اسلامی، دانشگاه (دانشیاردکتری ) -2 

smsemamy@gmail.com 

 دهیچک

ارآمد نهاد ک نیاگر اتردید رفتارهای جامعه پسند و رفتارهای جامعه ستیز، ریشه در بستر خانواده دارد بی زمینه و هدف:

 بیافراد ناکارآمد بلکه آس تیبه ترب ناکارآمد باشد،نهاد  نیاگر ا و آن جامعه دور  از ذهن نخواهد بود قی، سعادت و توفباشد

با رفتار جامعه پسند و  دهخانوا یو محتوا ندیمدل فرا یرابطه عل یبررس هدف اصلی این پژوهش .شد رسان منجر خواهد

و  یاجتماع یخانواده بر رفتارها تأثیر زانیاز م یدیعات جداطلا بود که جانیه یشناخت میتنظ یبا واسطه گر زیجامعه ست

 داد.را به ما نشان  یزندگ یهاداشتن مهارت تیاهم

داوطلبانه انتخاب بودند که با روش  دانشجو 681 ینمونه مورد بررس  بود. یاز نوع همبستگ پژوهش حاضر پژوهش: روش

به عنوان  جامعه ستیززاد و رفتار جامعه پسند و رفتار برون یرهایخانواده به عنوان متغ یو محتوا ندیدر این پژوهش فرا. شدند

 ،اندازه گیری هایابزار با که واسط در نظر گرفته شده است رییبه عنوان متغ جانیه یشناخت میمتغیرهای درون زاد و تنظ

 نجایه یشناخت میپرسشنامه تنظ، (SFPS) خانواده فرایند خودگزارشی ، مقیاس(SFCS) خانواده محتوای یخودگزارشمقیاس 

(CERQ) ،رفتار جامعه پسند مقیاس (PSBS) زیرفتار جامعه ست مقیاس و (ASBS) سپس با نرم افزار شدند، ارزیابی .SPSS  و 

LISREL.در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند 

انواع رفتار رفتار جامعه پسند و انواع خانواده و  یو محتوا ندیفرآ یلعمدل نشان داد که  پژوهشنتایج حاصل از این  :هایافته

 به شکل غیر مستقیم با خانواده، هایو گونه برخوردار است یاز برازش کاف جانیه یشناخت میتنظ یبا واسطه گر زیجامعه ست

 نیدار است که ا یمعن 11/1در سطح  یاز نظر آمار این رابطهد. نرابطه ی معناداری دار و رفتار جامعه پسند زیرفتار جامعه ست

 است.  یجانیه یشناخت میتنظ ریمتغ مؤثر ینقش واسطه ا انگریامر ب

و از طریق آموزش خانواده  ندهایفرا تیفیک یکه در صورت ارتقا دیرس جهینت نیبه ا توانمی جیبا توجه به نتا نتیجه گیری:

و از افزایش رفتارهای  دکر ایمه جامعهرا در  یمقدمات توسعه جامعه پسندمی توان  ه،خانواد یمحتوا تیفیتوسعه ک نیچنهم

 .جام  ستیز پیشگیری نمود

 خانواده یخانواده، محتوا ندیفرآ جان،یه یشناخت میتنظ ز،یرفتارجامعه ست ،جامعه پسند رفتار :یدیکلهای هواژ
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 ساخت و اعتباریابی مقیاس تواضع و فروتنی

 0، غلام حسین مکتبی8*معصومه غلام حسینی

 (نویسنده مسئول، اهواز، ایران )اسلامی مثبت نگر دانشگاه پیام نور اهواز یشناسروانکار شناسی ارشد  -1*

 ، اهواز، ایراندانشگاه شهید چمران اهواز یشناسرواندانشیار دانشکده علوم تربیتی و دکتری،  -2

ma.gholamhosseini@gmail.com 

 چکیده

و سنجش آن  میباشد که باعث افزایش سلامت روحی و روانی میشودتواض  و فروتنی یکی از صفات پسندیده : زمینه و هدف 

ر در سنجش این صفت وجود نداشته است، بر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در خصوص اینکه تا کنون هیچ مقیاس معتب

دف از این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس تواض  بر اساس موازین اسلامی به همین اساس وجود آن ضروری می باشد. ه

 منظور سنجش صفت اخلاقی تواض  می باشد.

سی قرار گرفت و بندی و مفهوم شنا ابتدا آیات و روایات مرتبط با موضوع، مورد مطالعه، دسته ،ربدین منظو :روش پژوهش

 گویه استخراج شد. 58 مورد نظر کارشناسان قرار گرفت و در نهایت هاآنها برای بررسی روایی محتوای پس از طراحی گویه

که با روش نمونه  46-48نفراز دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 255 جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل

پس از وارد کردن نمره کلیه  تصادفی انتخاب شد. برای بررسی پایایی آن از تحلیل عامل اکتشافی استفاده شدند وگیری 

در  تر از یک داشتند در سه عامل مشخص شد.زش بالاهایی که ارو چرخش واریماکس معناداری گویه spssها در نرم افزارگویه

ی کرونباخ که . برای احراز پایایی از روش آلفال آزمون را تبیین می نمایداز واریانس ک 46/20مجموع سه عامل استخراج شده

 82/1گویه( تواض  فردی 21 )عامل اول با 42/1های اجتماعیو برای خرده مقیاس %41مقدار آن برای کل مقیاس تواض 

گویه دارای روایی و  22و بعد از تحلیل نهایی  گویه( مشخص شد 2)عامل سوم با 52/1گویه( و تواض  رفتاری 0 )عامل دوم با

 پایایی بالایی بودند.

دارای اعتبار و روایی بالا بوده و عوامل منسجمی که از آن به  این پرسشنامه گفت توانمیی پژوهش هایافتهاس براس: هایافته

ای آتی از آن همطالعه قرار داد و در پژوهشمورد برای سنجش ویژگی اخلاقی تواض  و فروتنی افراد ،  توانمیآید را می دست

 استفاده کرد.

 اعتباریابی، مقیاس تواض ، تحلیل عامل اکتشافی :ی کلیدیهاواژه
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بین های دلبستگی و دلزدگی زناشویی در فکار پارانویید در رابطه بین سبکنقش میانجی گری ا

 دانشگاه آزاد اراک متأهلدانشجویان 

 0دهقانی ، زهرا8*احسان مرادی

 ، بروجرد، ایران )نویسنده مسئول(بروجرداسلامی واحد دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد  -1*

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، بروجرد، ایران -2

moradiehsan2029@gmail.com 

 چکیده

می شود. بر همین اساس، مطالعه عوام ل م رتبط  شناختیروانازدواج موفق موجب افزایش سلامت جسمانی و زمینه و هدف: 

ی که بر بهداشت روانی افراد دارد، از اهمی ت زی ادی برخ وردار تأثیرو ابعاد مختلف آن به جهت  دلزدگی زناشوییبا مشکلات و 

ه ای دلبس تگی ب ا دلزدگ ی ک ار پارانویی دی در رابط ه ب ین س بکگری افپژوهش  حاضر با هدف بررسی نقش میانجی است

 .گرفته استانجام « زناشویی

نف ر دانش جویان  111و در بین در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق همبستگی بود روش پژوهش:

، افک ار (1446دلزدگی زناشویی پاینز ) (،1441) های سبک دلبستگی جان بالبیشد، پرسشنامهاه آزاد اراک انجام دانشگ متأهل

افکار پارانوییدی وهمچن ین رابط ه ب ین های دلبستگی و توزی  شد و رابطه دو متغیر سبک (1441پارانویید گرین و همکاران )

 .سون سنجیده شدبا استفاده از ضریب همبستگی پیرافکار پارانویید و دلزدگی زناشویی 

 رابطه معناداری وجود دارد. از طرفی رابط هافکار پارانویید آزمون سطح معناداری نشان داد که بین سبک دلبستگی و  :هایافته

تأیی د ش د  ،دلزدگی زناشویی نیز که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شده بودافکار پارانویید  و دو متغیر  بین

نت ایج نش ان داد ک ه ب ین س بک  در پای انمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت فرضیه پژوهش سپس با استفاده از آزمون سوبل  

 .افکار پارانویید رابطه معناداری وجود دارددلبستگی و دلزدگی زناشویی با میانجی گری 

های دلبستگی بر افکار پارانویید و همچنین افکار پارانویی د ب ر ی که سبکتأثیربا توجه به نتایج به دست امده و   :گیرینتیجه

های دلبستگی ن ا سبکلازم جهت بررسی، شناسایی و بهینه سازی  شناختیروانبهتر است اقدامات دلزدگی زناشویی داراست، 

کلات زناش ویی احتم الی موجب پیشگیری از مش  صورت گرفته تاهای پیش از ازدواج در مشاوره ایمن و افکار پارانویید زوجین

 شودبعدی 

 های دلبستگی، دلزدگی زناشوییافکار پارانوییدی، سبک های کلیدی:واژه
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بینی انگیزش درمان افراد وابسته های دلبستگی در پیشنقش الگوهای ارتباطی خانواده و سبک

 به مواد

 *1میربهزاد ماله  ،1بابایی علی ، 0محمد محمودی ، 1بجروانیفاطمه   ،0،  اعظم سهرابی8فاطمه جاوند

 شگاه آزاد واحد تهران غرب، ایرانبالینی دان یشناسروانکارشناسی ارشد  -1

 لوم پزشکی بابل، مازندران، ایرانکارشناسی ارشد پرستاری،دانشگاه ع -2

 ، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانیشناسروانکارشناسی  -2

 عمومی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران یشناسروانکارشناسی  -0

 انشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایرانکارشناسی پرستاری، د -5
 گاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران )نویسنده مسئول(بالینی،دانش یشناسروانکارشناسی ارشد  -6*

Behzadpsycho4@gmail.com  

 چکیده

، جسمی و اقتصادی در شناختیروانات عمیق اجتماعی، تأثیرکننده است که اعتیاد اختلالی مزمن و بازگشت زمینه و هدف:

های سبک و هدف پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده، ات آن بر جامعه و افرادتأثیرپی دارد. با توجه به 

 بود.  عتادان افراد وابسته به موادبینی انگیزش درمان مدلبستگی در پیش

کلیه مراجعین . جامعه آماری مطالعه حاضر شامل باشدمی همبستگی توصیفی نوع از و کاربردی حاضر مطالعه روش پژوهش:

ای انتخاب گیری خوشهنفر به روش نمونه 121باشند که از این تعدادمی، 1011-44در سال  قزوینبه مراکز ترک اعتیاد استان 

مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق های نامهآوری اطلاعات از پرسششدند و نمونه پژوهش را تشکیل دادند. برای جم 

سبک و پرسشنامه  فیتزپاتریک و ریچی خانواده یارتباط ینظر شده الگوهادینامه تجدپرسش،میلر و تونیگان درمان

های همبستگی پیرسون و تحلیل های به دست آمده با استفاده از آزموناستفاده شد. داده کولینز و رید دلبستگی بزرگسالان

 رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

با انگیزش  شناختیروانپذیری نتایج نشان داد که الگوی ارتباطی گفت و شنود، سبک دلبستگی نزدیکی و انعطاف ها:یافته

با انگیزش  ی ارتباطی همنوایی، سبک دلبستگی وابستگی و اضطرابداری دارد، همچنین الگودرمان ارتباط مثبت و معنا

از  20/1 شناختیروانپذیری های دلبستگی و انعطافداری دارد. الگوی ارتباطی خانواده، سبکمعنا درمان ارتباط منفی و

های دلبستگی و های پژوهش الگوی ارتباطی خانواده، سبکواریانس انگیزش درمان را تبیین کردند. بر اساس یافته

 بینی کنند.تلا به اعتیاد را پیشند انگیزش درمان افراد مبتوانمی شناختیروانپذیری انعطاف

های دلبستگی و اصلاح و انجام مداخلات مربوط به سبک شناختیروانپذیری بنابراین با آموزش و تقویت انعطاف گیری:نتیجه

 .داد افزایشانگیزش درمان را در افراد مبتلا به اعتیاد  توانمیالگوهای ارتباطی خانواده 

 انگیزش درمان. های دلبستگی،الگوهای ارتباطی خانواده، سبکهای کلیدی: واژه
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 های با عضو مبتلا به اسکیزوفرنیاتعهد و پذیرش در خانواده

 1زاده، سیدمحمدرضا علوی0، سمیه انتظاری8*ذبیحی ماهرخ

 )نویسنده مسئول(عمومی، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  یشناسروانکارشناسی ارشد   -1*

 الینی ورزشی تهران، تهران، ایرانب یشناسروانبالینی، موسسه عصب یشناسروان، گروه یشناسرواندکتری  -2

 الینی ورزشی تهران، تهران، ایرانب یشناسروانورزشی، موسسه عصب یشناسروان، گروه عصبیشناسرواندکتری  -2

mahrokhzabihi71@gmail.com  

 چکیده

د بار روانی مراقبان خانوادگی افراد دارای اختلال توانمیهای آموزش روانی اند که برنامهها گزارش کردهپژوهشزمینه و هدف: 

را کاهش دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش روانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر افسردگی، اسکیزوفرنیا 

 اضطراب و بار روانی مراقبان افراد دارای اسکیزوفرنیا بود.

آزمون با گروه کنترل استفاده کرده است؛ آزمون پسی است که از طرح پیشآزمایشاین مطالعه پژوهشی نیمهروش پژوهش: 

نفر از مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به  01ای را بررسی نمود. نمونه شامل اثربخشی یک برنامه آموزش روانی چهار جلسهو 

شد، که به صورت ای در مرکز خصوصی نگهداری بیماران روانی استان البرز ساکن بودند میاسکیزوفرنیا که به صورت دوره

ها با استفاده از تحلیل ل نمودند؛ دادهشنامه افسردگی و اضطراب بک را تکمیکنندگان پرسدسترس انتخاب شدند؛ شرکت

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSSکواریانس در محیط 

نتایج پژوهش نشان داد که آموزش روانی مبتنی بر تعهد و پذیرش افسردگی و اضطراب مراقبان افراد دارای ها: یافته

 دهد.اسکیزوفرنیا را کاهش می

های این پژوهش  برنامه آموزش خانواده با کاهش افسردگی و اضطراب بر کاهش بار روانی بر اساس یافته گیری:نتیجه

اران و مراقبین را به طور د کیفیت زندگی بیمتوانمیمراقبین خانوادگی بیماران دارای اسکیزوفرنیا اثربخش بوده و این امر 

 ای بهبود دهد.بالقوه

 تعهد و پذیرش، افسردگی، اضطراب، اسکیزوفرنیاهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

mailto:mahrokhzabihi71@gmail.com
mailto:mahrokhzabihi71@gmail.com


 

 
31 

 

گری شده و میانجیی سلامت از طریق حمایت اجتماعی ادراکهای ارتقادهندهبینی رفتارپیش

 های دلبستگی در زنان باردار در دوران شیوع کروناسبک

 0، مهشید تجربه کار8*فائزه مهدوی جعفری

 ی خانواده، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران )نویسنده مسئول(ارشد مشاورهدانشجوی کارشناسی -1 *

 ، ایرانتربیتی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان یشناسروانیار بخش استاد -2

m.tajrobehkar@uk.ac.ir  

 چکیده

، پژوهش حاضر با هدف مختلفدر ایران و اثرات آن بر سلامت افراد  1240با توجه به شیوع کرونا از سال زمینه و هدف: 

های دلبستگی گری سبکشده با میانجیی سلامت از طریق حمایت اجتماعی ادراکهای ارتقادهندهبینی رفتاربررسی پیش

 انجام شد.

باردار شهر کرمان در دوران  ی مورد مطالعه، زنان. جامعهاست یگو از نوع همبست یپژوهش توصیفاین روش  روش پژوهش:

گیری در دسترس انتخاب شدند. نفر از این زنان به روش نمونه 281بود.   1244ماه  ماه تا بهمنی زمانی آذرکرونا در بازه

 اسی(، مقHPLP- IIشده )شیرایسلامت و یارتقادهنده یسبک زندگپروفایل پژوهش عبارتند از:  نیاستفاده در ا مورد یهاابزار

جهت  .(ASQ)زن و شاورها نابزرگسال یدلبستگ یهاسبک اسی(، مقMSPSS) یبعدچند یشدهادراک یاجتماع تیحما

 شد. استفادهاسترپ بوت کیو تکن 23AMOSافزار با نرم یاز معادلات ساختار هاهیآزمون فرض

شود. در این بینی میشده پیشی سلامت توسط حمایت اجتماعی ادراکرفتارهای ارتقا دهندهکه : نتایج نشان داد ها: یافته

 پژوهش اثر متغیر میانجی معنادار نشد.

ی سلامت را د رفتارهای ارتقادهندهتوانمیشده گفت که حمایت اجتماعی ادراک توانمیاین یافته با توجه به : گیرینتیجه

شده در زنان باردار در مراکز ای جهت افزایش حمایت اجتماعی ادراکهای ویژهشود برنامهمیبینی کند. لذا پیشنهاد پیش

  درمانی اجرا گردد.

 باردار زنان ،یدلبستگی، اجتماع تیحما سلامت،های کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

mailto:m.tajrobehkar@uk.ac.ir


 

 
32 

 

 هوش هیجانیبا میانجیگری تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق  بینیپیش مدل

 1مهدیه صالحی ، 0*افشین صلاحیان، 8ایران صادقی

 ، ایران، تهرانی دانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکزواحد عمومی  یشناسرواندکتری  دانشجوی-1
 ، ایران )نویسنده مسئول(دانشگاه پیام نور، تهران یشناسرواناستادیار گروه  -2*

 ، ایران، تهراناسلامیدانشگاه آزاد ی واحد تهران مرکز یشناسرواناستادیار گروه  -2

n@gmail.comsalahyanafshi 

 

 چکیده

با هدف سلامتی خانواده و کاهش تعارضات زناشویی در زمینه بهبود رشد فردی در روابط زوجین این پژوهش  زمینه و هدف:

 پرداخت. هوش هیجانی با میانجیگری تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق  بینیپیش مدلبه بررسی 

نفر نمونه 200بوسیله نمونه گیری خوشه ای به صورت تصادفی از مراجعین زوج مراکز مشاوره شهر تهران،  روش پژوهش:

همکارن پرسشنامه تعارضات زناشویی و ابزار مورد استفاده برای جم  آوری اطلاعات مرد( انتخاب شدند.  122زن و  115)

(MCQ)پرسشنامه خودشناس ،( یISK ،) پرسشنامه عشق استرنبرگ(STLS و )هوش هیجانیشنامه پرس (EQ ) .بودند

و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری  به شکل  SMART.PLSنرم افزار  ی با استفاده ازپس از گردآور شیمایپ یهاداده

 تحلیل شدند. - بدون خرده مقیاس تجزیه

درصد  2/08عشق توانستند واریانس هوش هیجانی را با مقدار و  که متغیرهای خودشناسی مشخص ساختند هایافته :هایافته

بینی کنند، درصد پیش 2/60اشویی را با مقدار کنند و این دو متغیر همراه متغیر میانجی توانستند  واریانس تعارضات زن تبیین

 معنی دار بود. گری هوش هیجانی در هر دو مسیرچنین نقش میانجیهم

گری هوش هیجانی بینی تعارضات زناشویی بر اساس خودشناسی، عشق با میانجیمدل پیشاد که نتایج نشان د :گیرینتیجه

درمانی دقیق برای زوجین با هدف  –با توجه به نتایج این مطالعه تدوین یک پروتکل آموزشی  دارای برازش مطلوب است.

  کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت جامعه پیشنهاد می شود.

 تعارضات زناشویی، خودشناسی، عشق، هوش هیجانی : کلیدیی هاواژه
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 بینی کیفیت زناشویی بر اساس تعهد و اعتماد، ارتباط سازنده و دوست داشتن و محبتپیش

 0، سمیه عابدینی چمگردانی8*فرزانه نیک نژادی

 )نویسنده مسئول(، ایران شهرشهر، خمینیاستادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی دکتری، -1*

 شهر، ایرانشهر، خمینیکارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی -2

Niknejdi@iaukhsh.ac.ir 

 چکیده

کیفیت زناشویی به دلیل اهمیت آن در ازدواج و پیامدهای فردی و اجتماعی مرتبط با آن یکی از عناصر اصلی  زمینه و هدف:

باشد و همچنین به عنوان عاملی مهم در تشخیص سلامت بینی سلامت روان و بهزیستی روان شناختی افراد میو مهم در پیش

نی کننده این بیتخصصان خانواده به دنبال بررسی عوامل پیششود؛ به همین جهت محققان و مزندگی زناشویی محسوب می

بینی کیفیت زناشویی بر اساس تعهد و اعتماد، ارتباط سازنده و دوست داشتن و محبت این پژوهش پیش باشند. هدفسازه می

 مشاور بود. متأهلدر زنان 

در  متأهلروش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان مشاور  روش پژوهش:

به روش نمونه گیری تصادفی ساده  هاآننفر از  218شد، که می1011حال فعالیت در مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 

( باسبی، کران، لارسن و کریستنسن و برای RDASی )انتخاب شدند. نمونه پژوهش به مقیاس تجدید نظرشده کیفیت زناشوی

( سلیمی، جاودان، MAQهای زناشویی  )سنجش تعهد و اعتماد، ارتباط سازنده و دوست داشتن و محبت به پرسشنامه جاذبه

 ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. اسخ دادند. برای تحلیل دادهپ  زارعی و نجارپوریان

ند کیفیت توانمیها نشان داد که تعهد و اعتماد، ارتباط سازنده و دوست داشتن و محبت نتایج تجزیه و تحلیل داده ها:یافته

(. همچنین نتایج نشان داد که دوست داشتن و محبت، تعهد و اعتماد و ارتباط P< 111/1نمایند ) بینیپیشزناشویی را 

 نس کیفیت زناشویی را تبیین کنند. درصد از واریا 0/24ند توانمیسازنده 

دوست داشتن و محبت، تعهد و اعتماد و ارتباط سازنده  مبنی بردست آمده از پژوهش ه های ببا توجه به یافته گیری:نتیجه

های آموزشی و جلسات سازی روابط زناشویی در برنامهغنی این عوامل در کیفیت زناشویی  ، مهم است که  بینپیشبه عنوان 

 ربط مورد توجه قرارگیرند.مشاوره ازدواج در مراکز ذی

 کیفیت زناشویی، تعهد و اعتماد، ارتباط سازنده، دوست داشتن و محبت :ی کلیدیهاواژه
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ی در رابطه جنسی گیرثباتی ازدواج: نقش تعدیل کنندگی جهتبررسی رابطه نقش جنسیتی با بی

 در بین زنان

 پریسا زمانیان

 ایران کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران،

parisa.zamanian90@gmail.com  

 چکیده

شده است بر همین اساس، مطالعه عوامل مؤثر بر ثباتی ازدواج در جامعه امروزی به یک نگرانی مهم تبدیلبی زمینه و هدف: 

بی ثباتی در ازدواج و بررسی ابعاد مختلف آن جهت بهبود روابط زناشویی وکاهش طلاق، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف 

های جنسیتی با بی ثباتی در ازدواج رابطه جنسی، در رابطه ی نقشگیری در کنندگی جهتاین پژوهش، تعیین نقش تعدیل

 .بود

گیری در دسترس به روش نمونه متأهلخانم  151ترتیب،اینروش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. به روش پژوهش:

گیری در و جهت BSRI های جنسیتی، نقشMII ثباتی ازدواجهای بیانتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد پرسشنامه

 .های حاصل،از روش رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شدرا تکمیل کنند. برای تجزیه و تحلیل دادهSRS رابطه جنسی

ثباتی های جنسیتی با بیکنندگی در رابطه نقشگیری در رابطه جنسی نقش تعدیلایج پژوهش نشان داد که جهتنتا: هیافته

گیری ثباتی ازدواج در زنان همراه بود. بالا بودن جهتمشارکتی در رابطه جنسی، با کاهش بی گیریتازدواج دارد. بالا بودن جه

جز گیری توق  در رابطه جنسی، بهثباتی در ازدواج همراه بود. همچنین بالا رفتن جهتای در رابطه جنسی، با افزایش بیمبادله

ای و توق  گیری مشارکتی، مبادلهدر زنانی که جهت. ثباتی ازدواج همراه بودبیزمانی که مردانگی در زنان زیاد بود با افزایش 

ثباتی می شد و در زنانی که یا زنانگی( باعث کاهش بی های جنسیتی )مردانگیدر رابطه جنسی بالا بود، افزایش نقش

یا زنانگی( تغییری در میزان  ردانگیهای جنسیتی )مای در رابطه جنسی پایین بوده، افزایش نقشگیری توق  و مبادلهجهت

 .ثباتی ازدواج نداشتبی

، از نتایج به دست آمده در این ه به یک مسئله جدی تبدیل شده استجا که ثبات در ازدواج در جامعاز آن :گیرینتیجه

به منظور بهبود جهت گیری مشارکتی در رابطه با همسر و همینطور   هاآنو آموزش به جهت پایش زنان  توانمیپژوهش 

با افزایش  توانمیثبات ازدواج را افزایش داد و با توجه به نوع جهت گیری در رابطه جنسی،  هاآنافزایش نقش مردانگی در 

 نقش زنانگی یا مردانگی در زنان  بی ثباتی ازدواج را کاهش داد .

 گیری در رابطه جنسیهای جنسیتی، جهتباتی ازدواج، نقشثبی کلیدی: هایهواژ
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، زنان )سن ازدواج يشناخت تيجمع يهايژگيزنان باتوجه به و ييزناشو تيرضا زانيم سهيمقا
 (نيزوج تيو قوم لاتيتحص ،يتفاوت سن

 يبهشته سادات هاشم

 راني، تهران، ايد بهشتيشه، دانشگاه يشناسروان، گروه يتيو علوم ترب ي، دانشکده روانشاسي کارشناسيدانشجو

Beheshteh.sadat@gmail.com 

 چکيده

ر در ييتغ آمارها ،رًاياخدهد. همچنين رضايت زناشويي، کيفيت زندگي را افزايش و احتمال بروز طلاق را کاهش مي :نه و هدفيزم

 ن،يبنابرا دهند.يرا نشان ممل طلاق أل خانواده و ازدواج و رشد قابل تيل به تشکيجه، کاهش تمايدر نتنگرش و عملکرد خانواده و 

از اهميت زيادي ر قرار بدهند، يتاثرا تحت ييت زناشويتوانند رضايکه م يعوامل يبررس باتوجه به ضرورت تحکيم نظام خانواده،

و همسرانشان )سن  هاآن يت شناختيجمع يهايژگيزنان با توجه به و ييزناشوت يزان رضايسه ميبا هدف مقا اين. برخوردار است

 .( انجام شدهاآنت يلات و قوميتحص يا ناهمساني ين و همسانيزوج يازدواج، تفاوت سن

 ييت زناشويسنجش ابعاد رضا دسترس بود.در  ي،ريروش نمونه گ ي واسهيمقا-يروش پژوهش حاضر از نوع عل: روش پژوهش

 يهاز، از آزمونين هادادهل يتحل يچ )فرم بلند( انجام گرفت. برايانر ييت زناشويبا استفاده از پرسشنامه رضا ،متأهلخانم  041

 شد. ره استفادهيره و چند متغيتک متغ انسيل واريتحل

زنان همسان و ناهمسان با هاي ازدواج کم، متوسط و زياد و گروه هاي زنان با سنبين گروهج پژوهش نشان داد ينتاها : يافته

داري وجود ندارد. اما بين سه گروه زنان با توجه به نظر تحصيلات و قوميت در ميزان رضايت زناشويي، تفاوت معني همسران از

زنان با تفاوت  يکلطوربه ها،طبق يافتهدار وجود دارد. با همسرانشان، در متغير رضايت زناشويي تفاوت معني هاآنتفاوت سني 

برخوردارند.  يشتريب ييزناشو يمندياد و کم(، از رضايز يگر )تفاوت سنيمتوسط با همسرانشان نسبت به دو گروه د يسن

 يمذهب يريگو جهت ي، رابطه جنسيرت ماليري، ارتباط، مدييت زناشوين گروه با کسب نمرات بالاتر، در ابعاد رضاين ايهمچن

 .قرار دارند يترت مطلوبياد با همسرانشان، در وضعيز ي، زنان با تفاوت سنيدارند. اما در بعد فرزندپرور يترت مطلوبيوضع

از اختلاف سني زوجين ، و عدم تغيير سن ازدواج مردان زنان افزايش سن ازدواجج و از آنجا که يبا توجه به نتاگيري : نتيجه

هاي ازدواج زنان انجام گيرد. همچنين بهتر است سن زوجين در مشاورهسن ، بهتر است اقدامات مناسبي جهت کاهشکاسته است

 شود. بررسي و متناسبز نارضايتي زناشويي احتمالي در آينده، پيش از ازدواج، براي جلوگيري ا

 لاتي، تحصتي، قوميسن، تفاوتازدواج ، سنييزناشوتيرضاكليدي:  هايواژه
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 هیجان خواهی، تاب آوری با تعهد زناشوییرابطه سلامت خانواده اصلی، 

 0مجید یوسفی افراشته، 8*فائزه بقائی

 )نویسنده مسئول( گاه زنجان، زنجان، ایران، دانشیشناسرواندانشجوی کارشناسی  -1*

 دانشگاه زنجان، زنجان، ایران ، دانشکده علوم انسانی،یشناسرواناستادیار گروه  دکتری، -2

f.b530@yahoo.com  

 

 چکیده

های مختلف درون یا برون فردی که با متغیر های موفق تعهد زناشویی استهای مهم ازدواجیکی از ویژگی :و هدف زمینه

رابطه سلامت خانواده هدف پژوهش حاضر تعیین  مرتبط است؛ از جمله سلامت خانواده اصلی، هیجان خواهی و تاب آوری.

 اصلی، هیجان خواهی، تاب آوری با تعهد زناشویی بود.

شهر زنجان انجام شد. ابزار جم  آوری  10-61 متأهلفرد  102روی  1011این مطالعه مقطعی در سال  مواد و روش:

یی آدامز و و تعهد زناشو پرسشنامه سلامت خانواده اصلی هاوشتات، هیجان خواهی آرنت، تاب آوری کانر و دیویدسون هاداده

 ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام گردید.جونز بود. تحلیل داده

در سطح  01/1و تاب آوری با ضریب بتای  20/1نتایج پژوهش نشان داد سلامت خانواده اصلی با ضریب بتای  :هایافته

عهد زناشویی دارند. همچنین بین سلامت خانواده اصلی و تاب آوری با تعهد نقش معنی داری در ت 15/1خطای کمتر از 

خطای کمتر  در سطح 12/1زناشویی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. در حالی که هیجان خواهی با ضریب بتای 

 .معنادار نبود 15/1از 

ند در بررسی و توانمیبا توجه به اهمیت سلامت خانواده اصلی و تاب آوری در بهبود روابط زناشویی، درمانگران  :گیرینتیجه

 درمان مشکلات زناشویی نقش سلامت خانواده اصلی و تاب آوری بر تعهد زناشویی را در نظر داشته باشند.

 .تعهد زناشوییسلامت خانواده اصلی، هیجان خواهی، تاب آوری،  کلیدی: هایواژه
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آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلزدگی زناشویی و طلاق عاطفی زنان  اثربخشی

 مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ابهر

 0، سهیلا فرجی8*حسن الهی فر

 ، ایران )نویسنده مسئول(دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر -1*

 ، ایرانکارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر -2

elahifar.ha@gmail.com  

 چکیده

آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر دلزدگی زناشویی و  : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشیو هدف زمینه

 طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ابهر بود.

پس آزمون با گروه کنترل  بود. جامعه پژوهش شامل کلیه  -ی با طرح پیش آزمونآزمایشروش پژوهش نیمه  روش پژوهش:

نفر  21شهر ابهر بود. نمونه گیری  بصورت در دسترس با توجه به معیارهای ورود نمونه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره 

طلاق های پژوهش نفر( واگذار گردید. پرسشنامه 15) نفر( و کنترل 15)آزمایشو به صورت تصادفی به دو گروه  انتخاب شد

جلسه هفتگی به  0عنوان پیش آزمون اجرا شد و به تعداد ه بر روی افراد نمونه ب (CBM)و فرسودگی زناشویی ( EDQ)عاطفی 

 اجرا شد و پس آزمون اخذ گردید. آزمایشدقیقه آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناختی رفتاری بر روی افراد گروه  41مدت 

(. ≥11/1Pنتایج پژوهش نشان داد آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش دلزدگی زناشویی  ) :هایافته

 شود.زنان می (P 1≥11کاهش طلاق عاطفی  )و

نتیجه گرفت آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش فرسودگی زناشویی و طلاق  توانمی :گیرینتیجه

 ان و مشاوران حوزه خانواده در جهت کاهش مشکلات خانوادگی استفاده نمایند.شناسروانعاطفی زنان می شود از این روش 

 شناخت درمانی، ذهن آگاهی، دلزدگی زناشویی، طلاق عاطفی، زنان ی کلیدی:هاواژه
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 بررسی اثربخشی بسته ی پیشگیری از طلاق بر میل بر طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی

 1، کورش گودرزی0، مصطفی مظاهری8*مسعود صادقی

 ایران )نویسنده مسئول(، آباددانشگاه لرستان، لرستان، خرم دکترای مشاوره، -1*

 ، ایراندکترای مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، بروجرد -2

 ، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد، بروجردیشناسرواندکترای  -2

 
sadeghi.m@lu.ac.ir  

 چکیده

 هاآندر  به طلاق لیمزوجین را به سمت طلاق توافقی سوق دهد،  دتوانمیکه  شناختیروانیکی از موضوعات  زمینه و هدف:

های توافقی در زوجین می باشد که میزان تمایل و گرایش زوجین به جدا در بروز طلاق مؤثراست. میل به طلاق از عوامل 

د توانمی. بنابراین تدوین بسته پیشگیری از طلاق برای زوجین دهدیمشدن و گسستن از روابط زناشویی را در زوجین را نشان 

بسته ی پیشگیری از طلاق )محقق  اثربخشی تعیین هدف با حاضر منجر به کاهش میل به طلاق در زوجین شود. پژوهش

 .شد انجام ساخته( بر میل بر طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی

 تمام را حاضر پژوهش آماری جامعه. بود گواه و آزمایش گروه با یآزمایش مطالعات نیمه نوع از پژوهش این :روش پژوهش

می دادند.  تشکیل 1240در سال  مراکز مشاوره بهزیستی جهت انجام مشاوره طلاق توافقی شهر اصفهان به های ارجاعیزوج

گروه . شدند تقسیم مساوی دو گروه به تصادفی صورت به و انتخاب در دسترس شیوه به که بود زوج 21 شامل آماری نمونه

 میل پرسشنامه ای تدوین شده بود قرار گرفتند. ازیقهدق 121جلسه  10تحت آموزش بسته پیشگیری از طلاق، که در  آزمایش

تحلیل واریانس با اندازه گیری  آزمون از با استفاده هاداده نهایت در. شد استفاده هاداده جم  آوری برای( DTQ)طلاق  به

 . شدند تحلیل مکرر

 گواه گروه از داری کمتر معنی طور به آزمون پس در آزمایش گروه هایدر زوج به طلاق میل نمره که داد نشان نتایج :هایافته

مسامحه( در زوجین  طلاق، به تمایل) آن ابعاد و طلاق به میل کاهش به منجر طلاق از پیشگیری بسته  (P<15/1. )بود شده

 شده بود. آزمایشگروه 

بسته ی پیشگیری از طلاق بر کاهش میل بر طلاق زوجین متقاضی  گرفت نتیجه توانمی هایافته این به توجه با :گیرینتیجه

اق د گام مهمی در جهت کاهش آمارهای طلتوانمیبنابراین استفاده از این بسته پیشگیری  .دارد داری معنی تأثیرطلاق توافقی 

 در فرایند قبل از مراجعه به سیستم قضایی باشد. هاتوافقی زوجین متقاضی این طلاق

 طلاق توافقی طلاق، به میل بسته ی پیشگیری از طلاق، :کلیدی یهاواژه
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 کننده سوءمصرف مواددرمانی رفتاری بر قواعد خانوادگی  نوجوانان ترکاثربخشی خانواده

 1، خالد اصلانی0پور، ذبیح الله عباس8*سارا کیان ارثی

 )نویسنده مسئول(، ایران کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -1*

 ، ایراندکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -2

 ، ایراندکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -2

sarakiyanersi@gmail.com 

 چکیده

های اساسی جامعه در حال حاضر تبدیل شده است و شیوع آن سوءمصرف مواد در نوجوانان به یکی از چالش زمینه و هدف:

ترین عوامل خانوادگی است که ها و جامعه داشته است. قواعد خانوادگی یکی از مهمخانوادهپیامدهای منفی فراوانی بر افراد، 

خانواده محور ها نشان داده که درمان ازگشت به سوءمصرف مواد نوجوانان دارد. پژوهشنقش کلیدی در گرایش، بهبودی و ب

 مصرف مواد است،سوءترین روش بهبود قواعد خانوادگی، کارکرد انطباقی خانواده و پیشگیری یا درمان نوجوانان درگیر اثربخش

اختلال مصرف  یبر قواعد خانوادگی نوجوانان دارا ی خانواده محورهاناای اندکی به تعیین اثربخشی درمهدر حالیکه پژوهش

کننده درمانی رفتاری بر قواعد خانوادگی نوجوانان ترکپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانواده اند.مواد پرداخته

 سوءمصرف مواد انجام شد.

گیری ستفاده از روش نمونهاز نوع خط پایه چندگانه بود. با ا ،ی تک موردیآزمایشروش پژوهش حاضر، : روش پژوهش 

جلسه و سه  10درمانی رفتاری در در شهر اهواز انتخاب شدند. دستورالعمل خانواده هاآنهدفمند، پنج نوجوان و خانواده 

های قواعد خانوادگی انجام شد. مادران به خرده مقیاس هاآنمرحله خط پایه، مداخله و پیگیری برای نوجوانان و مادران 

ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا ( پاسخ دادند. دادهFACES-II) خانوادگی پذیریانطباق یوستگی وپرسشنامه پ

(RCI.و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند ) 

رفتاری باعث بهبود قواعد خانوادگی نوجوانان ترک کننده سوءمصرف مواد  درمانیخانوادهنتایج این پژوهش نشان داد  :هایافته

، 22/5، 11/6، 22/5،  15/5ترتیب و پنجم به  شد. شاخص تغییر پایا پس از مرحله مداخله در آزمودنی اول، دوم، سوم، چهارم

 در خرده مقیاس قواعد خانوادگی یتوجهدار قابلهمچنین هر پنج آزمودنی درصد بهبودی معنی .(46/1) به دست آمد 40/6و 

 ( را نشان دادند.درصد 4/24و  06،  1/22، 1/01، 05)

بنابراین رفتاری باعث بهبود قواعد خانوادگی می شود  درمانیخانوادهبا توجه به نتایج به دست آمده و از آنجا که  :گیرینتیجه

درمانی رفتاری برای بهبود فرایند درمان نوجوانان درگیر سوءمصرف مواد استفاده ند از خانوادهتوانمیمشاوران خانواده و اعتیاد 

 کنند. 

 مصرف مواد، قواعد خانوادگی، نوجوانانءدرمانی رفتاری، سوخانواده های کلیدی:واژه
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 ادکننده سوءمصرف مودرمانی رفتاری بر گفتگوهای خانوادگی  نوجوانان ترکاثربخشی خانواده

 1، خالد اصلانی0پور، ذبیح الله عباس8*سارا کیان ارثی

 )نویسنده مسئول(، ایران کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -1*

 ، ایراندکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -2

 ، ایراندکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -2

sarakiyanersi@gmail.com 

 چکیده

های اساسی جامعه در حال حاضر تبدیل شده است و شیوع آن سوءمصرف مواد در نوجوانان به یکی از چالش زمینه و هدف:

ترین عوامل خانوادگی است دگی یکی از مهمها و جامعه داشته است. گفتگوهای خانواخانوادهپیامدهای منفی فراوانی بر افراد، 

ها نشان داده که درمان  خانواده که نقش کلیدی در گرایش، بهبودی و بازگشت به سوءمصرف مواد نوجوانان دارد. پژوهش

 مصرفسوءترین روش بهبود گفتگوهای خانوادگی، کارکرد انطباقی خانواده و پیشگیری یا درمان نوجوانان درگیر اثربخشمحور 

ی خانواده محور بر گفتگوی خانوادگی نوجوانان دارای هاناهای اندکی به تعیین اثربخشی درمدر حالیکه پژوهش مواد است،

درمانی رفتاری بر گفتگوهای خانوادگی پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانواده اند.اختلال مصرف مواد پرداخته

 .کننده سوءمصرف مواد انجام شدنوجوانان ترک

گیری با استفاده از روش نمونه از نوع خط پایه چندگانه بود. ،ی تک موردیآزمایشروش پژوهش حاضر،  روش پژوهش:

جلسه و سه  10درمانی رفتاری در در شهر اهواز انتخاب شدند. دستورالعمل خانواده هاآنهدفمند، پنج نوجوان و خانواده 

انجام شد. مادران به خرده مقیاس هاس گفتگوهای خانوادگی  هاآنان و مادران مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری برای نوجوان

ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا ( پاسخ دادند. دادهFACES-II) خانوادگی پذیریانطباق پرسشنامه پیوستگی واز 

(RCI)  .و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند 

درمانی رفتاری باعث بهبود گفتگوهای خانوادگی نوجوانان ترک کننده سوءمصرف داد خانوادهنتایج این پژوهش نشان  ها:یافته

، 06/6، 12/5،  40/5ترتیب و پنجم به  مواد شد. شاخص تغییر پایا پس از مرحله مداخله در آزمودنی اول، دوم، سوم، چهارم

داری در خرده مقیاس گفتگوهای ی معنیهمچنین هر پنج آزمودنی درصد بهبود (.=46/1Zبه دست آمد) 11/5، 22/5

 ( را نشان دادند.درصد 4/25و  02،  5/22،  12/02، 02) خانوادگی

شود رفتاری باعث بهبود گفتگوی خانوادگی می درمانیخانوادهجا که با توجه به نتایج به دست آمده و از آن گیری:نتیجه

درمانی رفتاری برای بهبود فرایند درمان نوجوانان درگیر سوءمصرف مواد ند از خانوادهتوانمیاعتیاد و بنابراین مشاوران خانواده 

 استفاده کنند. 

 ی خانوادگی، نوجوانانهامصرف مواد، گفتگوءدرمانی رفتاری، سوخانواده های کلیدی:واژه
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 موادکننده سوءمصرف های خانوادگی  نوجوانان ترکدرمانی رفتاری بر نقشاثربخشی خانواده

 1، خالد اصلانی0پور، ذبیح الله عباس8*سارا کیان ارثی

 )نویسنده مسئول(، ایران کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -1*

 ، ایراندکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -2

 ، ایراندکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -2

sarakiyanersi@gmail.com 

 چکیده

های اساسی جامعه در حال حاضر تبدیل شده است و شیوع آن سوءمصرف مواد در نوجوانان به یکی از چالش: زمینه و هدف

ترین عوامل خانوادگی است خانوادگی یکی از مهمهای ها و جامعه داشته است. نقشخانوادهپیامدهای منفی فراوانی بر افراد، 

ها نشان داده که درمان خانواده که نقش کلیدی در گرایش، بهبودی و بازگشت به سوءمصرف مواد نوجوانان دارد. پژوهش

صرف مسوءهای خانوادگی، کارکرد انطباقی خانواده و پیشگیری یا درمان نوجوانان درگیر نقشترین روش بهبود اثربخشمحور 

های خانوادگی نوجوانان دارای ی خانواده محور بر نقشهانادرم های اندکی به تعیین اثربخشیدر حالیکه پژوهش مواد است،

های خانوادگی نوجوانان درمانی رفتاری بر نقشپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی خانواده اند.اختلال مصرف مواد پرداخته

 شد.  کننده سوءمصرف مواد انجامترک

گیری هدفمند، از نوع خط پایه چندگانه بود. با استفاده از روش نمونه، ی تک موردیآزمایشروش این پژوهش،  روش پژوهش:

جلسه و سه مرحله خط  10درمانی رفتاری در در شهر اهواز انتخاب شدند. دستورالعمل خانواده هاآنپنج نوجوان و خانواده 

های خانوادگی از پرسشنامه های نقشانجام شد. مادران به خرده مقیاس هاآنپایه، مداخله و پیگیری برای نوجوانان و مادران 

و  (RCIها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا )داده( پاسخ دادند. FACES-II) خانوادگی پذیریانطباق پیوستگی و

 فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.

های خانوادگی نوجوانان ترک کننده سوءمصرف رفتاری باعث بهبود نقش درمانیخانوادهنتایج این پژوهش نشان داد  ها:یافته

، 11/6، 22/5، 40/6ترتیب و پنجم به  وم، سوم، چهارممواد شد. شاخص تغییر پایا پس از مرحله مداخله در آزمودنی اول، د

های در خرده مقیاس نقش داریهمچنین هر پنج آزمودنی درصد بهبودی معنی (.=46/1Zبه دست آمد) 40/6و  06/6

 ( را نشان دادند.درصد 05و  08، 6/21، 6/24، 02)خانوادگی

 ،شودهای خانوادگی میرفتاری باعث بهبود نقشدرمانی خانوادهو از آنجا که با توجه به نتایج به دست آمده  گیری:نتیجه

درمانی رفتاری برای بهبود فرایند درمان نوجوانان درگیر سوءمصرف مواد ند از خانوادهتوانمیبنابراین مشاوران خانواده و اعتیاد 

 استفاده کنند. 

 خانوادگی، نوجوانانهای مصرف مواد، نقشءدرمانی رفتاری، سو: خانوادههای کلیدیواژه
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 یزنان قربانو تاب آوری  شناختیروانهای حل مسئله بر بهزیستی آموزش مهارتاثربخشی 

 یخشونت خانگ

 1، حدیث ولی زاده*0، وحید احمدی8کژال عباسی

 ، ایرانمهاباد، پیام نور، دانشگاه مهابادعمومی، واحد  یشناسروانکارشناسی ارشد  -1

 )نویسنده مسئول( شگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایرانسلامت، واحد ایلام، دان یشناسرواندکترای تخصصی  -2*

 شگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایرانعمومی، واحد ایلام، دان یشناسرواندانشجوی دکتری تخصصی  -2

Vahid_ahmadi20@yahoo.com  

 

 چکیده

. باشدمیزنان  هیعل یله خشونت خانگأ، مساست ریمهم که جامعه ما با آن درگ یاجتماع یهالهأاز مس یکیزمینه و هدف: 

زنان و تاب آوری  شناختیروانهای حل مسئله بر بهزیستی آموزش مهارتپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی  بنابراین

 شهر ایلام انجام شد.  یخشونت خانگ یقربان

جامعه آماری را . بود گروه کنترلآزمون با پس-آزمونی به شیوه پیشآزمایشاز نوع نیمه طرح پژوهش حاضر  :پژوهشروش

به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند، تشکیل داده است.  1011زنان قربانی خشونت خانگی شهر ایلام که در نیمه اول سال 

های ورود به خشونت خانگی بود که به روش نمونه گیری تصادفی بر اساس ملاکنفر از زنان قربانی  21نمونه پژوهش شامل 

های حل آموزش مهارت آزمایشو کنترل گمارده شدند. برای گروه  آزمایشپژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 

بهزیستی  امل پرسشنامهابزار مورد استفاده در این پژوهش شمسئله و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. 

ها با روش تحلیل کوواریانس بود. داده (CD-RISC)ن دیویدسو-کانر و پرسشنامه تاب آوری (RSPWB)ریف  شناختیروان

 تحلیل شدند.  25نسخه  SPSSافزار متغیری در نرمتک

با گروه  داریتفاوت معنی و تاب آوری شناختیروانبهزیستی از نظر هر دو متغیر  آزمایشنشان داد که گروه نتایج  ها:یافته

و تاب آوری  شناختیروانبهزیستی باعث بهبود  های حل مسئلهآموزش مهارتبه عبارت دیگر،  (.P<15/1داشتند ) کنترل

 .شد ایلام زنان قربانی خشونت خانگی شهر

به  خانواده یمشاوره و روان درمان یهاطیدر محاز این شیوه آموزشی  توانمی حاضر پژوهش هاییافته پایه بر گیری:نتیجه

 استفاده کرد. و تاب آوری زنان قربانی خشونت خانگی شناختیروانبهبود بهزیستی  جهت کارآمد آموزشی عنوان
 

 .خشونت خانگی، تاب آوری، شناختیروانبهزیستی ، های حل مسئلهآموزش مهارت :های کلیدیواژه
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ای حساسیت بین فردی در رابطه بین فرونشانی و نقش واسطهبررسی نقش تعدیل کنندگی 

 های اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه تهرانهای فرزندپروری و نشانهسبک

 1، حجت اله فراهانی0*، زهرا طاهری فر8محمد علی رضایی

 ، ایرانبالینی، دانشگاه تهران، تهران یشناسروانکارشناسی ارشد  -1
 ، ایران )نویسنده مسئول(استادیار، دانشگاه تهران، تهراندکتری،  -2*

 ، ایراناستادیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران دکتری، -2

z.taherifar@ut.ac.ir 

 چکیده

بر کسی پوشیده نیست، و  هاناگیری شخصیت انسهای فرزندپروری بر شکلسبک تأثیرامروزه دیگر اهمیت زمینه و هدف: 

 د سلامت روان کودکان را در آینده تهدید کند.توانمیهای فرزندپروری نامناسب تا چه میزان دانیم که سبکی ما میهمه

شوند از های فرزندپروری وجود دارد و باعث به وجود آمدن اضطراب اجتماعی میی که در سبکمؤثربنابراین بررسی عوامل 

ای بالایی برخوردار است، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تعدیل کنندگی راهبرد فرونشانی و نقش واسطهاهمیت 

 های اضطراب اجتماعی است.های فرزندپروری و نشانهحساسیت بین فردی در رابطه بین سبک

نفر از دانشجویان  226 روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و یک مطالعه مقطعی بود، و نمونه مورد بررسیروش پژوهش: 

پرسشنامه تنظیم دانشگاه تهران بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد 

های فرزندپروری بوری (، و پرسشنامه سبکIPSM(، و پرسشنامه حساسیت بین فردی بایس و پارکر )ERQگراس )هیجان 

(PAQو پرسشنامه اضطراب اجت ،)( ماعی لیبوویتزLSASرا تکمیل کنند. برای تحلیل داده ) ها از نرم افزارSPSS  وR Studio 

 استفاده شد.

های اضطراب اجتماعی های فرزندپروری و نشانهنتایج پژوهش حاضر نشان داد اثر فرونشانی در رابطه بین سبک ها:یافته

های اضطراب اجتماعی مثبت و های فرزندپروری و نشانهبین سبک منفی، و معنادار نیست، و اثر حساسیت بین فردی در رابطه

 های اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.های فرزندپروری و نشانهمعنادار است، و بین سبک

های فرزند پروری و میزان حساسیت بین دهنده این است که سبکنتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان :گیرینتیجه

های اضطراب اجتماعی و میزان کیفیت بهداشت و سلامت روان هر فردی مستقیم بر ایجاد نشانه تأثیردی هر خانواده فر

 های لازم برای بهینه سازی و ارتقاء فرزندپروری در جامعه انجام گیرد.گذارد، بهتر است آموزشمی

 ، اضطراب اجتماعیهای فرزند پروریفرونشانی، حساسیت بین فردی، سبکهای کلیدی: واژه
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های دلبستگی و کمال گرایی با نگرش به ازدواج  در بین دانشجویان شهرستان رابطه سبک

 شاهرود

 0، زهرا شاه حسینی1ان سیفی، سید عرف0سیفی ، سید احسان8*ناصره شاکری

 عمومی، مربی موسسه غیرانتفاعی شاهرود، شاهرود، ایران )نویسنده مسئول( یشناسرواندکتری  -1*

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران یشناسروانفارغ التحصیل کارشناسی  -2

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران یشناسروانفارغ التحصیل کارشناسی  -2

 دکتری مشاوره، مربی موسسه غیرانتفاعی شاهرود، شاهرود، ایران  -0

nasereshakeri@gmail.com  

 چکیده

 بررسی پژوهش حاضرنرخ ازدواج در کشور روند مناسبی ندارد و  سن ازدواج نیز رو به افزایش است. هدف از   :هدفزمینه و 

 های دلبستگی و کمال گرایی با نگرش به ازدواج  در بین دانشجویان شهرستان شاهرود بود.رابطه سبک

جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود بود که با استفاده از روش نمونه  روش پژوهش: 

و  های دلبستگیگرایی، سبک زار پژوهش پرسشنامه کمالنفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. اب 162گیری در دسترس 

 نگرش به ازدواج بود. 

نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دلبستگی اجتنابی و سبک دلبستگی دوسوگرا با ابعاد نگرش  ها:یافته

دارد. همچنین نتایج تحلیل  ی وجود معنادار منفی نگرش واق  گرایانه به ازدواج رابطه با و رابطه مثبت به ازدواج نانهیبدب

با نگرش خوش بینانه به ازدواج رابطه مثبت  همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و کمالگرایی مثبت

 بت و منفیبه ترتیب رابطه مث و نگرش واق  گرایانه به ازدواج به ازدواج نانهیبدبو بین کمال گرایی منفی با ابعاد نگرش معنادار 

 .وجود دارد  یمعنادار

ی پژوهش حاضر بررسی سبک دلبستگی، میزان کمال گرایی و نگرش افراد به ازدواج پیش از هایافتهبا توجه به  :گیرینتیجه

های منفی افراد نسبت به د در تعدیل نگرشتوانمیهای دانشجویی ها و کارگاهی است. برگزاری دورهازدواج امر حائز اهمیت

 ازدواج نقش بسزایی داشته باشد.

 بستگی، کمال گرایی، نگرش به ازدواجدل :ی کلیدیهاواژه
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در بین  شناختیرواننگرش به روابط فرازناشویی از طریق هوش اخلاقی و بهزیستی  بینیپیش

 زوجین شهرستان شاهرود

 0، زهرا شاه حسینی8*ناصره شاکری

 )نویسنده مسئول( ، شاهرود، ایرانعمومی، مربی موسسه غیرانتفاعی شاهرود یشناسرواندکتری  -1*

 کتری مشاوره، مربی موسسه غیرانتفاعی شاهرود، شاهرود، ایراند -2

nasereshakeri@gmail.com  

 چکیده

ها و عوارض بیو تحول آس رییتغ ی،شفادهندگ، امیتکامل، الت، کانون رشد ،یاجتماع یخانواده به عنوان واحد زمینه و هدف:

 بینیپیش هم بستر فروپاشی روابط میان اعضایش باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و ییشکوفابسترهم د توانمیکه  است

 در بین زوجین شهرستان شاهرود بود. شناختیرواننگرش به روابط فرازناشویی از طریق هوش اخلاقی و بهزیستی 

دسترس و بر اساس جدول مورگان باشند که به روش نمونه گیری در وهش حاضر تمامی زوجین شهرستان میجامعه پژ روش:

، بهزیستی (MCI) لنیک و کیل های هوش اخلاقیشدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامهنفر به عنوان نمونه انتخاب  211

از ضریب  هاداده( استفاده شد. برای تحلیل ATIS) واتلیو نگرش به روابط فرازناشویی  (SWSریف و کیز ) شناختیروان

 همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.

عمل ، مسئولیت پذیری، وفای به عهد، راستگوییهای آن )مؤلفههای پژوهش نشان داد که بین هوش اخلاقی و یافته :هایافته

و دیگران و  توانایی در بخشش اشتباهات خود ،اهمیت دادن به دیگران، اقرار به اشتباهات ،هاارزشو  مبتنی بر اصولکردن 

های آن )خودمختاری، تسلط بر محیط، رشد مؤلفهو  شناختیرواندر زمینه حقیقت( و همچنین بین بهزیستی پافشاری 

با نگرش به روابط فرازناشویی رابطه وجود دارد. از  (پذیرش خودهدفمندی در زندگی و   شخصی، روابط مثبت با دیگران،

عمل کردن ، مسئولیت پذیری، وفای به عهد، راستگوییهای مؤلفهطرفی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که 

به روابط بینی نگرش افراد ، رشد شخصی، خودمختاری و هدفمندی در زندگی توانایی پیشهاارزشو  مبتنی بر اصول

 فرازناشویی را دارد.

ند با توانمیهایشان مؤلفههمراه با  شناختیروانهای پژوهش حاضر، از آنجاهوش اخلاقی و بهزیستی طبق یافته :گیرینتیجه

های ازدواج به این دو متغیر مهم مورد ملاحظه مشاوره پیشنهاد می شود درنگرش افراد به روابط فرازناشویی مرتبط باشند، 

 قرار گیرند.

 ، نگرش به روابط فرازناشوییشناختیروانهوش اخلاقی، بهزیستی های کلیدی: واژه
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دانشگاه  های همسرگزینی و احساس تنهایی با نگرش به ازدواج در بین دانشجویانرابطه ملاک

 شهرستان شاهرودآزاد 

 0حسینی، زهرا شاه 1ان سیفی، سید عرف0سیفی ، سید احسان8*ناصره شاکری

 عمومی، مربی موسسه غیرانتفاعی شاهرود، شاهرود، ایران )نویسنده مسئول( یشناسرواندکتری  -1*

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران یشناسروانفارغ التحصیل کارشناسی  -2

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران یشناسروانفارغ التحصیل کارشناسی  -2

 دکتری مشاوره، مربی موسسه غیرانتفاعی شاهرود، شاهرود، ایران  -0

nasereshakeri@gmail.com  

 چکیده

سازان کشور باشند، ازدواج سالم و موفق برای ند بخش اعظمی از آیندهتوانمیبا توجه به اینکه دانشجویان  زمینه و هدف:

رابطه پوشی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی در جهت ساختن جامعه سالم امری مهم و غیرقابل چشم هاآن

 بود های همسرگزینی و احساس تنهایی با نگرش به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان شاهرودملاک

گیری در دسترس و هباشند که به روش نمونمی شاهرود شهرستان دانشجویان دانشگاه آزادجامعه پژوهش حاضر تمامی  روش:

 های همسرگزینیهای ملاکشدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامهنفر به عنوان نمونه انتخاب  211بر اساس جدول مورگان 

(MSCI و )احساس تنهایی (SELSA-S و ) ازدواجنگرش به (MAS) .همبستگی  با استفاده از ضریبها تحلیل داده استفاده شد

 انجام گرفت.پیرسون 

مهربانی، پایگاه اجتماعی، اعتماد، خلاقیت، های همسرگزینی)ملاکهای مؤلفههای پژوهش نشان داد که بین یافته :هایافته

)تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی و  های آنمؤلفهو  احساس تنهایی، (خلقیطلبی، جذابیت فیزیکی، فرهنگ و خوشجاه

 دانشجویان رابطه وجود دارد.در بین با نگرش به ازدواج  تنهایی اجتماعی(

های ناسالم و نادرست دانشجویان و ایجاد معیارهای اصیل و تاکید بر اصلاح ملاکهای پژوهش حاضر، طبق یافته :گیرینتیجه

امری مهم است. گاه افراد برای رهایی از احساس تنهایی تصمیم به ازدواج ه پیش از ازدواج های مشاورواقعی در کلینیک

 ها، این باور اشتباه نیز در بین افراد تغییر یابد.گیرند، لازم است در کنار اصلاح ملاکمی

 نگرش به ازدواج، احساس تنهایی، های همسرگزینیملاکهای کلیدی: واژه
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در  شناختیروانهای سرمایهو ای راهبردهای مقابلهاز طریق  شناختیروانبهزیستی  بینیپیش

 بین زوجین شهرستان شاهرود

 0، زهرا شاه حسینی8*ناصره شاکری

 )نویسنده مسئول( ، شاهرود، ایرانعمومی، مربی موسسه غیرانتفاعی شاهرود یشناسرواندکتری  -1*

 غیرانتفاعی شاهرود، شاهرود، ایراندکتری مشاوره، مربی موسسه  -2

nasereshakeri@gmail.com  

 

 چکیده

خانواده به عنوان مبدا ظهور و بروز عواطف انسانی است.کانون صمیمانه ترین روابط بین افراد و هستۀ اصلی  زمینه و هدف:

هدف از پژوهش حاضر  عامل اصلی سلامت خانواده است. آن روابط زن و شوهر، بهداشت جامعه شناخته شده است که در

 بین زوجین شهرستان شاهرود در شناختیروانهای سرمایهو راهبردهای مقابله ای از طریق  شناختیروانبهزیستی  بینیپیش

 بود.

روش نمونه گیری در دسترس و بر باشند که به می شاهرود جامعه پژوهش حاضر تمامی زوجین شهرستان :پژوهش روش

ریف و  شناختیروانهای بهزیستی نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه 251اساس جدول مورگان 

( استفاده شد. برای تحلیل PCQ)لوتانز  شناختیروانهای سرمایهو  (CISS) پارکر و ای اندلرراهبردهای مقابله(، SWSکیز )

 .از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد هاداده

 مدار و مقابله هیجان مدار، مقابله مساله مقابله) ایراهبردهای مقابلههای  مؤلفهی پژوهش نشان داد که بین هایافته :هایافته

با بهزیستی ی( و خودکارآمد ینیخوش ب ی،تاب آور یدواری،)ام شناختیروانهای سرمایههای  مؤلفه( و همچنین بین اجتنابی

 مدار، مقابله مساله مقابلههای مؤلفهرابطه وجود دارد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که  شناختیروان

 .را دارد شناختیروانبهزیستی  بینیپیشتوانایی  یو خودکارآمد ینیخوش ب ی،تاب آور یدواری،اممدار،  هیجان

های ای افراد و کمک به تقویت و یا ایجاد سرمایهشناخت راهبردهای مقابلهی پژوهش حاضر، هایافتهطبق  :گیرینتیجه

کننده در این زمینه های کمککمک نماید که یکی از راه هاآند به بهزیستی روانی توانمیدر بین زوجین،  شناختیروان

 باشد.ان متخصص میشناسروانهای آموزشی توسط مشاورین و ها و دورهبرگزاری کارگاه

 شناختیروانهای ای، سرمایه، راهبردهای مقابلهشناختیروانبهزیستی های کلیدی: واژه
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 (مدّظلّه العالی)ای  خامنه علی سید الله آیت دیدگاه در زندگی سبک و زن

 0عبدالرحمن باقرزاده، 8*خوشرودی شاکر صدیقه

 ، ایران)نویسنده مسئول(، تفسیر قرآن، حوزه علمیه الزهرا)س( بابل2 سطح -1*

 ، ایرانبابلسر ،استادیار دانشگاه مازندراندکتری،  -2
 

shaker_h69@yahoo.com 

 چکیده

تهاجم فرهنگی طراحی شده از سوی غربیان به سوی ها با هجوم غربِ بیگانه از اسلام و با متأسفانه نقش و اهمیت زنان، سال

نابودی کامل پیش رفت. در دوران معاصر نیز و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای 

نشده بود. با  چنان که باید شناختههای جنسی قائل نبودند و قدر و منزلت زن، آندنیا برای زن ارزشی جز استفاده و بهره

ای مدّظلّه لله و خلف صالح ایشان امام خامنهی امام خمینی رحمۀاشکل گیری انقلاب اسلامی در ایران و با رسالت پیامبر گونه

ی زنان مسلمان، نه فقط زنان ایران بلکه رویش زنان مسلمان در های بسیاری در جامعهها و رویشالعالی، شاهد پیشرفت

نقش  ،رفته تلاش نموده تا هویت فردی زنخانه ای انجام گنده در این مقاله که به روش کتابده ایم لذا نگارتمامی نقاط جهان بو

او را در اجتماع و خانواده را از نظر رهبری تببین نموده و به این نتیجه رسیده هویّت و شخصیّت زن، در جنس خود زن یک 

چه که مربوط به از لحاظ آن مرد از مردها بالاتر است می شود گفت زن وهویّت بسیار بالا و با کرامتى است، از بعضى جهات 

اگر کسی با استناد به بینش اسلامی بخواهد زن را از کار علمی محروم  رهبری معتقد است، «انسانیّت است هیچ فرقى ندارند

حکم خدا عمل کرده است. زنان به نصیب سازد، به خلاف کند، از تلاش اقتصادی باز دارد یا از تلاش سیاسی و اجتماعی بی

 د.ها شرکت کنند در فعالیتتوانمیدهد هایشان اجازه میقدری که توان جسمی و نیازها و ضرورت

 های اجتماعی زناندی و اجتماعی زنان، فعالیتزنان، هویت فر زندگی سبک :کلیدی هایواژه
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 کودکان معلول جسمی حرکتیآموزش والدگری مثبت به مادران بر شادکامی تأثیر

 1زیبا برقی ایرانی ،0، مهناز علی اکبری دهکردی8*نگین امیرارده جانی

 )نویسنده مسئول(، تهران، ایران ، دانشگاه پیام نوریشناسروانکارشناس ارشد  -1*

 ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران یشناسرواناستاد گروه  دکتری، -2

 ، دانشگاه پیام نور،  تهران، ایران یشناسرواندانشیار گروه  دکتری، -2

 Neginamiriar@gmail.com   

 چکیده

چرا که معلولیت  گذارد غیر قابل انکار است؛ی که معلولیت بر وضعیت اجتماعی و روانی فرد بر جای میتأثیر زمینه و هدف:

روان شناختی بر ات سوءتأثیرممکن است کند، نشی در فرد معلول ایجاد میمشکلاتی که از نظر کها یا جدا از محدودیت

ترین نیازهای روانی ی از مهم، به عنوان یک(. نشاط و شادکامی2111و همکاران، )گالوچی  شخصیت فرد معلول داشته باشد

انسان را به  ، همواره ذهنآدمی و مجموعه زندگی انسان دارد ای که روی شکل گیری شخصیتات عمدهتأثیربه دلیل  ،بشر

 معلول کودکان شادکامی بر مادران به مثبت والدگری آموزش تأثیر بررسی پژوهش این انجام از هدفخود مشغول کرده است. 

 . بود حرکتی جسمی

 جامعه. بود پیگیری یک ماهه دوره یک و کنترل گروه باآزمون پس -آزمونشیپ نوع از یآزمایش پژوهش، این روش روش:

 1248-40 تحصیلی سال در تهران شهر 0 منطقه ابتدایی مقط  حرکتی جسمی معلول پسر آموزان دانش کلیه را آماری

 این آموزان دانش از. شد انتخاب دسترس در روش به مدرسه یک ،0 منطقه پسرانه استثنایی مدارس بین از. دادندمی تشکیل

 گروه در تصادفیطور به نفر 15 نفر، 21 این از و شده انتخاب بودند، دارا را نمونه به ورود شرایط کهآموز دانش 21 مدرسه،

 شادکامی یهاپرسشنامه کنترل، و آزمایش گروه دو هر توسط ابتدا. گرفتند قرار کنترل گروه در دیگر نفر 15 و آزمایش

 آموزشی جلسه 0 شامل مثبت والدگری آموزشی برنامه ،آزمایش گروه کودکان مادران برای سپس. شد تکمیل (OHl) آکسفورد

 همان توسط کنترل، و آزمایش گروه دو هر افراد مجددا   دوره پایان از بعد. گردید اجرا هفته در بارکی صورتبه ساعته، دو

 ماندگاری یریگاندازه برای پیگیری مرحله آموزشی، جلسات اتمام از بعد ماه یک حدود. گرفتند قرار آزمون مورد پرسشنامه

 تحلیل آزمون توسط و 22 نسخه SPSSافزار نرم از استفاده با هاداده. گرفت انجام پرسشنامه تکمیل با شده داده هایآموزش

 . شدند تحلیل و تجزیه مکرر یریگاندازه با واریانس

 (P<15/1)معناداریطور به کنترل گروه با مقایسه در ،آزمایش گروه که شادکامی داد نشان آمده دست به نتایج ها:یافته

 . است مانده پایدار پیگیری مرحله در افزایش این و است یافته افزایش

 جسمی معلول کودکان شادکامی دتوانمی مادران به مثبت والدگری آموزش گرفت نتیجه توانمی بنابراین گیری:نتیجه

 معلول فرزند دارای هایخانواده شناختیروان مشکلات کاهش برای رویکرد این از ندتوانمی درمانگران و دهد افزایش را حرکتی

 .کنند استفاده حرکتی جسمی

 حرکتی. جسمی معلول شادکامی، کودکان مثبت، والدگری آموزش کلیدی: هایواژه
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های مراجعه زوج میزان خرسندی  آن بر تأثیرو بررسی   ارائه الگوی زوج درمانی اسلام محور

 اصفهانوسسه زندگی نیکوی م کننده به

 محمد عابدینی

 ، ایرانکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر، اصفهان 

abedini_4416@yahoo.com  

 چکیده

بر میزان خرسندی و یافته زوج درمانی اسلام محور تدوین الگوی هدف این پژوهش بررسی اثربخشی  : زمینه و هدف

 ها بود.رضایتمندی زوج

روش پژوهش براساس هدف مورد نظر از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی است و به صورت نیمه تجربی از نوع پیش  روش:

فرهنگی آموزشی زندگی  موسسههای مراجعه کننده به ست و جامعه مورد مطالعه شامل زوجآزمون پس آزمون با گروه کنترل ا

زوج بوده است که به  21بوده است و روش نمونه گیری در این پژوهش در دسترس که شامل  1248اصفهان در سال  نیکوی

میزان زوج( جایگزین شدند. متغیر وابسته در این پژوهش  15زوج( و گروه کنترل ) 15) آزمایشصورت تصادفی در دو گروه 

اجرا  آزمایشای تنظیم و بر گروه دقیقه 41جلسه  11است که در  اسلام محورقل زوج درمانی و متغیر مست هاخرسندی زوج

با استفاده از تحلیل کواریانس  هادادهبود.  (ENRICH)شد و ابزار ارزیابی در این پژوهش پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 

 مورد تجزیه و تحلیل واق  شد. 

( p<15/1دار ) ادر سطح معنها میزان خرسندی زوجبر  محور نتایج به دست آمده نشان داد که زوج درمانی اسلام :هایافته

 اسلام محوررضایت زناشویی زوجین نشان داد که آموزش خرسندی و های . همچنین نتایج درباره زیر مقیاسداشته است تأثیر

بر ابعاد پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی، موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، روابط جنسی و جهت گیری 

 مذهبی اثر بخش بوده است. 

نتیجه گرفت که آموزش و اجرای زوج درمانی  توانمی هادادهبا توجه به نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل  :گیرینتیجه

است و با توجه به انطباق این بسته درمانی با فرهنگ ایرانی اسلامی غالب  مؤثر هاندی زوجخرسبر ارتقاء سطح  اسلام محور

 ر می رسد.ظمراجعان اجرای این روش درمانی برای درمانگران و مشاوران مفید به ن

 ها، زوج درمانی اسلام محور، زوج درمانیخرسندی زوج :ی کلیدیهاواژه
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 اوتیسمرضایت زناشویی مادران کودکان  اثربخشی آموزش قدرشناسی بر

 مریم تفنگچی

 آباد، ایرانآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف، واحد نجفیشناسروان، گروه یشناسرواندکتری 

tofangchi_m@yahoo.com 

 

 چکیده

-خانواده به ویژه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم به دلیل بیماری فرزندشان استرس و رنج زیادی را متحمل می زمینه و هدف:

ات مثبت قدرشناسی بر روابط بین فردی تأثیرگذارد. از سوی دیگر، مطالعات از منفی می تأثیرشوند که بر رضایت زناشویی آنان 

رضایت زناشویی مادران کودکان  ر بررسی اثربخشی آموزش قدرشناسی برحاض تحقیقهدف حکایت دارد. در همین راستا، 

 اوتیسم بود.

انتخاب  در دسترس مادران کودکان اوتیسم مراجعه کننده به مراکز مشاوره به طور نفر از 22 تحقیقدر این  روش پژوهش:

ی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود که گیرابزار اندازه کنترل تقسیم شدند. و آزمایشدر دو گروه به طور تصادفی  شدند و

ها از روش آماری تحلیل وتحلیل دادهبرای تجزیه .ها اجرا شدگروه درای قدرشناسی جلسه 0آموزشی  مداخله یش و پس ازپ

 تفاده شد.اس SPSS  21افزارنرم آزمون با استفاده ازبا کنترل پیشکوواریانس 

شده در بین مادران کودکان مبتلا به اوتیسم که آموزش قدرشناسی باعث افزایش رضایت زناشویی  دادنتایج نشان  ها:یافته

 و اقوام ارتباط با گیری مذهبی،جهت همسر، اط بابارت مسایل جنسی،. قدرشناسی منجر به افزایش رضایت زناشویی در است

 تأثیرفرزندپروری، موضوعات شخصیتی  حل تعارض، ت،اوقات فراغ ل مالی،ئمسا شد، ولی در رابطه با تحریف آرمانی دوستان،

 معناداری نداشت.

د رضایت زناشویی را حتی در مادرانی توانمیگفت که آموزش قدرشناسی  توانمیبا توجه به نتایج به دست آمده  گیری:نتیجه

توجه به آموزش مادران و همسران در رابطه ای هستند به بار آورد. لذا، که به دلیل ابتلای فرزند به اوتیسم دچار مشکلات عدیده

 با قدرشناسی باید در مراکز آموزشی و درمانی مورد توجه قرار گیرد.

 اوتیسم رضایت زناشویی، قدرشناسی، های کلیدی:واژه
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 های دلبستگی ناایمنشفقت به خود بر اساس سبک بینیپیش

 0*فر،  محمدرضا تمنایی8نسیم رضایی

 ایران کاشان، کاشان، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده تربیتی، یشناسروان ارشد کارشناس دانشجوی -1

 (مسئول نویسنده) ایران کاشان، کاشان، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده ،یشناسروان گروه دانشیاردکتری،  -2*
 

tamannai@kashanu.ac.ir  

 

  چکیده

گیری شخصیت، حفظ سلامت روان و پیشگیری از یکی از عوامل مهم شکل آنروابط میان اعضای  و خانواده زمینه و هدف:

 ،ت گرفته از این روابطو فاکتورهای نشأی روابط میان اعضای خانواده این رو مطالعهاز مشکلات مرتبط با بهزیستی روانی است.

های کنندگی سبکینیبشایانی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش های دلبستگی از اهمیتمانند سبک

 دلبستگی ناایمن اضطرابی و اجتنابی انجام شد.

 یاناز م (پسر 148دختر و 144آموز )دانش 246تعداد ای ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه با استفاده از روش روش پژوهش:

شهرستان فارسان انتخاب شدند. این  1244-1011 یلیمتوسطه دوم سال تحصآموزان دختر و پسر مقط  دانش یتمام

( و AAQ) یورهازن و ش یدلبستگ یهااطلاعات از پرسشنامه سبک یجم  آور یبود. برا همبستگی -توصیفیپژوهش از نوع 

رگرسیون مورد  تحلیل و همبستگی روش باها دادهد. ی( استفاده گردSCSو همکاران ) یسشفقت به خود ر یاسفرم کوتاه مق

 قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل 

همبستگی شفقت به خود  با یاجتناب -یمنناا یسبک دلبستگو  یاضطراب -یمنناا ینشان داد که سبک دلبستگ یجنتا ها:یافته

درصد از  10و  11طور منفی و معنادار های دلبستگی ناایمن )اضطرابی و اجتنابی( بهمنفی معناداری دارند. همچنین، سبک

 کنند.واریانس شفقت به خود را تبیین می

 مؤثرند در بروز شفقت به خود توانمیهای دلبستگی نتیجه گرفت که سبک توانمیهای این پژوهش از یافته :گیرینتیجه

گیری صفات مفید شخصیتی ند زمینه شکلتوانمیان با کمک به اصلاح روابط میان والدین و فرزندان شناسروانباشند. لذا 

 مانند شفقت به خود را در فرزندان ایجاد کنند.

 خود به شفقت ناایمن، هایدلبستگی :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tamannai@kashanu.ac.ir
mailto:tamannai@kashanu.ac.ir


 

 
53 

 

کنندگی شوخ طبعی و مهارت ارتباطی با صمیمیت زناشویی  بینیپیشتعیین رابطه و سهم 

 متأهلدانشجویان 

 فاطمه مهربان جهرمی 

 ، مرودشت، ایران، واحد مرودشتبالینی، دانشگاه آزاد اسلامی یشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد 

  mehrabanfa77@gmail.com  

 چکیده 

 از بعد و شود می شروع ازدواج از قبل که فرآیندی دانست رابطه در رشد جریان یک محصول باید را صمیمیت :و هدف زمینه

 از یک ی و ش ود می گرفته نظر در زناشویی ارتباط هایپویایی در مهم ای سازه عنوان به صمیمیت مفهوم. یابدمی ادامه نیز آن

 می ان عمیق و قوی ارتباطی پتانسیل یک زناشویی صمیمیت عبارت. است ازدواج در موفقیت و رضایتمندی تداوم هایضرورت

 ص میمیت در مختلف ی عوام ل. باش د می فیزیکی و معنوی ،اجتماعی/ روانی ،عاطفی اصلی حوزه چهار شامل که است زوجین

 طبع ی شوخ رابطه بررسی حاضر پژوهش انجام از هدفبدین منظور . افزاید می موضوع اهمیت به خود که است دخیل زوجین

 .است زناشویی صمیمیت با ارتباطی هایمهارت و

بودند که یک سال یا بیشتر از زندگی مشترکش ان گذش ته ب ود.  متأهلجامعه آماری این پژوهش دانشجویان  :روش پژوهش

از  ه ادادهنفر به عنوان نمونه تحقیق به روش تصادفی انتخاب و مورد مطالعه ق رار گرفتن د. ب ه منظ ور گ ردآوری  111تعداد 

بارتون و پرسشنامه شوخ ( Barton.G.E)واکر و تامپسون، پرسشنامه مهارت ارتباطی  (MIS) های صمیمیت زناشوییپرسشنامه

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   20SPSSبا استفاده از نرم افزار  هادادهاستفاده شد. ( خشوعی و همکاران SHQ) طبعی

ه ای آن ب ا مؤلف هداد که بین ش وخ طبع ی و نتایج با استفاده از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشاد  :هایافته

های آن با صمیمیت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین ب ین ش وخ  مؤلفهصمیمیت زناشویی و بین مهارت ارتباطی و 

 طبعی با مهارت ارتباطی رابطه معنادار وجود دارد.

ش کل گی ری و  مؤلف هنتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که شوخ طبعی و مهارت ارتب اطی ب ه عن وان  :گیرینتیجه

ه ای مه ارت ارتب اطی و اس تفاده ص حیح از مؤلفهکننده قوی صمیمیت زناشویی به شمار می رود. بنابراین آموزش  بینیپیش

 واهد شد.حس شوخ طبعی در زندگی زناشویی، موجب افزایش صمیمت زناشویی خ

 شوخ طبعی، مهارت ارتباطی، صمیمیت زناشویی کلیدی : هایواژه
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 نظامندبه طلاق: مطالعه مروری ایرانی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین 

 زهرا میرزائی

 کارشناسی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اراک، ایران

zaahra.mii1372@gmail.com  

 چکیده

مخرب آن برای افراد و جوام ، این پژوهش با هدف بررسی عوامل  به دلیل سیر صعودی آمار طلاق و پیامدهایزمینه و هدف: 

 انجام شده است. به طلاق ایرانی مؤثر بر گرایش زوجین

 ,SIDشامل  های علمی معتبرطریق پایگاه وجو ازجست روش پژوهش حاضر از نوع مروری نظامند است. اینروش پژوهش: 

Magiran, Noormags  انجام گرفت و اطلاعات لازم استخراج گردید. « گرایش به طلاق»با استفاده از کلید واژه 

متغیر بود، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.  1011تا  1206از  هاآنمقاله مرتبط که سال انتشار  10طور کلی  بهها: یافته

ارتباطی وجو نشان داد که متغیرهای باورهای نتایج جستمورد بود.  6624های مورد مطالعه نیز در مجموع نهحجم نمو

ی دوران ، مقایسهفردی شناختیروانهای اجتماعی، دخالت دیگران، ویژگی سرخوردگی زناشویی، اعتیاد به شبکه، غیرمنطقی

اختلاف تحصیلی و اختلاف سن زوجین، عدم صداقت همسر، عدم مشورت در امور  تاهل با تجرد، انتظارات از نقش همسر،

مدار گرایی خویشتندلزدگی زناشویی، بُعد کمالزندگی، تصور مثبت از طلاق، اختلاف طبقاتی خانواده زوجین، احساس تنهایی، 

ای مستقیم دارد. آمیز با گرایش به طلاق رابطهمنفی، تفاوت عقاید همسران و رفتارهای خشونتگرایی و دیگرمدار، کمال

همچنین متغیرهای تمایز یافتگی فردی، سلامت خانواده اصلی، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان، رضایت جنسی و عاطفی 

ازدواج، میزان وفاداری همسر، سطح انرژی عاطفی در از همسر، میزان مراوده با خویشاوندان، میزان شناخت از همسر قبل از 

های حل مسئله، مقابله برخورداری از مهارت نگرش مذهبی، گرایی، موافق بودن و باوجدان بودن،خانواده، تحمل پریشانی، برون

ی معکوس رابطههای اجتماعی و ارتباطی، ابراز وجود، خودآگاهی، همدلی و حل تعارض با گرایش به طلاق با استرس، مهارت

 دارند.

در راستای مداخلات بالینی و درمانی جهت افزایش کیفیت زندگی و کاهش  توانمیهای پژوهش حاضر یافته ازگیری: نتیجه

 ها استفاده کرد.گرایش به طلاق زوج

 به طلاق، مطالعه مروری نظامندخانواده، گرایش : های کلیدیواژه
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 مضطرب و سالم یهاخانواده یا رابطه اخلاق سهیمقا

 0، فاطمه عبدالله زاده0، ناصره شاکری8*حسینیزهرا شاه

 )نویسنده مسئول( ایران مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاهرود،دانشجوی دکترا،  -1*

 ایران مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاهرود، ،عمومی یشناسرواندکتری -2

 ایران موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شاهرود، یشناسروانکارشناسی  -2

Zahra.sh2008@gmail.com  

 چکیده 

 نیا گرو در هاآن کارکرد از جام  یریتصو ارائه و دیآ یم وارد یامروز یهاخانواده در یا دهیچیپ یفشارها زمینه و هدف:

 تحت را خانواده کی مؤثر کارکرد که یعوامل از یکی میرو فراتر خانواده یاعضا یتعامل یهایتوال انگارانه ساده فهم از که است

 از دارند حق چهآن مقابل در کنندی م پرداخت روابط در افراد آنچه تعادل که به است یارابطه اخلاق دهد،یم قرار تأثیر

 و سالم یهاخانواده در ی عمودی و افقیا رابطه اخلاق سهیمقا لذا هدف از پژوهش حاضر .دارد کار و سر رندیبگ گرانید

 زوجین شهرستان دامغان می باشد.  مضطرب

 نفر(  از 112زوج ) 51روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای است. نمونه ی این پژوهش متشکل  روش پژوهش:

و  با ابزارهای پرسشنامه اخلاق  به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدندبودند که که  1244 سال دامغان در شهرستان

 قرار گرفتند. آزمونمورد  (CAQ) و پرسشنامه اضطراب کتل (RESرابطه ای )

تفاوت معناداری وجود دارد.  مضطرب و سالم یهاخانواده در یا رابطه اخلاقی پژوهش مشخص ساخت بین هایافته :هایافته

مند افراد گروه مضطرب نسبت به گروه سالم از وفاداری، اعتماد و حقوق کمتری در روابط با خانواده گسترده و زوجی بهره

 هستند.

 نامتعادل تکالیف و حقوق بستان بده و ندارد وجود رابطه در حضور برای مسئولیت که بیان نمود زمانی توانمی :گیرینتیجه

 هایبیماری و راکد اشتهایی، روابطجنسی، بی استفاده سوء افسردگی، شامل مشکلات از ای مجموعه است ممکن نتایج باشد

 منفی پیامدهای نکند رفتار اخلاقی طور به رابطه در حقوق و تکالیف بین شخص یک اگر پس باشد. داشته دنبال به را روانی

 هستند وابسته یکدیگر به رابطه یک در افراد که طورهمان بنابراینبگذارد،  تأثیر روانی و جسمی سلامت بر دتوانمی و دارد

 حقوق و انصاف تکالیف و حقوق بین و بدانند مسئول ارتباط پیامدهای برابر در را خود افراد تا هست لازم ایرابطه اخلاق وجود

 .کنند رعایت را برابر

 مضطرب، روابط عمودی و افقی، خانواده اخلاق رابطه ای ی کلیدی:هاواژه
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 زوجین شهرستان شاهرود قبل و بعد ازدواج  های همسرگزینیاکبررسی مقایسه ای مل

  0، نیلوفر اعرابی0، ناصره شاکری8*حسینیزهرا شاه

 نشگاه آزاداسلامی، بجنورد، ایران )نویسنده مسئول(دانشجوی دکترا، دا -1*

 ایران شاهرود، شاهرود، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده دانشیاردکتری،  -2

 ایران بجنورد، بجنورد، دانشگاه انسانی، علوم دانشکده مشاوره، گروه دانشیاردکتری،  -2

Zahra.sh2008@gmail.com  

 چکیده 

سال( زوجین  5های همسرگزینی قبل و بعد ازدواج )حداقل ای ملاکژوهش حاضر، بررسی مقایسه هدف از پ زمینه و هدف:

 شهرستان شاهرود می باشد. 

 متأهلنفر افراد  111روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای است. نمونه ی این پژوهش متشکل از  روش پژوهش:

اولویت پرسشنامه "ار به کار گرفته شده، شهرستان شاهرود بودند که که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابز

 بود. "های همسرگزینیبخشی ملاک

های همسر گزینی و  جنسیت افراد در بعد محتوایی و فرایندی قبل و بعد از ازدواج  تفاوت معنی داری بین ملاک :هایافته

 وجود دارد. 

بعد از تجربه زندگی مشترک بیشتر و واضح تر می باشد. ها برای افراد بیان نمود که اهمیت ملاک توانمیدرواق   :گیرینتیجه

از قبیل سن، شغل و درآمد،  خانوادگی و فردی شناختیروان هایویژگی های محتوایی ماننده عنوان مثال قبل از ازدواج ملاکب

ظاهری قبل از ازدواج هایی از قبیل جذابیت رخوردار بوده است درحالی که ملاکتناسب فرهنگی از اهمیت کمتری برای افراد ب

هایی مثل عشق و علاقه چندانی نداشته است. همچنین ملاک از اهمیت بالایی برای افراد برخوردار بوده اما بعد از ازدواج اهمیت

 برای برخی افراد قبل از ازدواج بی اهمیت بوده بعد از ازدواج از اهمیت برخوردار شده و برخی دیگر بلعکس. 

 های همسرگزینی، جنسیتازدواج، ملاکهای همسر گزینی، قبل و بعد از کملا ی کلیدی:هاواژه
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 شهر اهواز  متأهلای با صمیمیت زناشویی در معلّمان ی ادراک انصاف و اخلاق رابطهرابطه

 0، میترا حیدریان8*ساسان باوی

 اسلامی، اهواز، ایران )نویسنده مسئول(، واحد اهواز، دانشگاه آزاد یشناسرواناستادیار گروه دکتری،  -1*

 کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران -2

sasanbavi@gmail.com 

 چکیده

 شهر متأهلای با صمیمیت زناشویی در معلّمان رابطه ی ادراک انصاف و اخلاقرابطهمیزان  پژوهش حاضر جهت تعیین :هدفزمینه و 

 . بوداهواز 

معلمان زن و مرد مدارس بود که از این جامعه یه جامعه آماری این پژوهش شامل کلّتوصیفی از نوع همبستگی بود  روش پژوهش:

مقیاس صمیمیت زناشویی، سنجه ادراک  از هادادهبرای گردآوری نفر به شیوه تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد.  151آماری تعداد 

در دو سطح آمار توصیفی و   SPSS-21ها از نرم افزار استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ایو پرسشنامه اخلاق رابطهانصاف 

 استنباطی استفاده شد. 

مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل  ای با صمیمیت زناشویی رابطهند که بین ادراک انصاف و اخلاق رابطهنشان داد :هایافته

را درصد از واریانس مربوط به صمیمیت زناشویی  4/28ادراک انصاف و اخلاق رابطه ای  رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که

بینی پیشبه ترتیب  اخلاق رابطه ای و ادراک انصاف نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که. همچنین کنندتبیین می

  باشد.می P<15/1هستند. سطح معنی داری در این پژوهش  صمیمیت زناشویی های معنی داری برایکننده

رسد با افزایش اخلاق رابطه ای و ادراک انصاف در زندگی زناشویی احتمال افزایش صمیمیت زناشویی در بین به نظر می :گیرینتیجه

 زوجین بیشتر خواهد شد.

 ادراک انصاف، اخلاق رابطه ای، صمیمیت زناشویی :ی کلیدیهاواژه
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 پذیری شناختی و تمایزیافتگی در پیوند ایمن رابطه زناشویینقش انعطاف

 آرزو مجرد 

 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

arezoomojarrad@yahoo.com 

 چکیده

شود که تداوم آن بسته به نحوه پیوند روابط زناشویی بستگی دارد و خانواده هسته اساسی جامعه محسوب می زمینه و هدف:

پذیری شناختی و گیرد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انعطافاین امر از عوامل مختلفی سرچشمه می

 تمایزیافتگی در پیوند ایمن رابطه زناشویی بود.  

 55تا  14بین  متأهلروش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زنان  روش پژوهش:

گیری نفر به روش نمونه 151ای به تعداد نمونه هاآنبه مرکز مشاوره مراجعه کرده بودند که از بین  1011سال بود که در سال 

(، CFIهای انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال )پرسشنامه کنندگان خواسته شددر دسترس انتخاب شدند و از شرکت

ها از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون ( را تکمیل کنند. برای تحلیل دادهDSIو تمایزیافتگی خود ) (JSLپیوند ایمن )

 استفاده شد. 

نتایج پژوهش نشان داد بین انعطاف پذیری شناختی و تمایزیافتگی با پیوند ایمن زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود  ا:هیافته

 پذیری شناختی و تمایزیافتگی بیشتر باشد پیوند ایمن رابطه زناشویی نیز بیشتر است. دارد. بدین معنا که هر چه انعطاف

با توجه به نتایج به دست آمده و با توجه به اهمیت پیوند ایمن رابطه زناشویی در تداوم زندگی، بهتر است با  گیری:نتیجه

پذیری شناختی مناسب سعی در افزایش انعطاف شناختیروانگیری از اقدامات های آموزشی و با بهرهها و دورهبرگزاری کارگاه

 ایش پیوند ایمن رابطه زناشویی شد.و تمایزیافتگی شده و از این طریق موجب افز

 پذیری شناختی، تمایزیافتگی، پیوند ایمن، رابطه زناشوییانعطاف های کلیدی:واژه
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 یعاد نیطلاق و زوج یمتقاض نیدر زوج یشناخت یناهماهنگدشواری در تنظیم هیجان و  سهیمقا

 زهره بشیری

 ، اهواز، ایراناهواز انشگاه شهید چمرانو علوم تربیتی، د یشناسروانکارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده 

zbashirim72@gmail.com 

 چکیده

د آنرا به سمت توانمیازدواج و زندگی زناشویی از جمله اتفاقات مهمی در زندگی افراد است که دلایل مختلفی زمینه و هدف: 

 یمتقاض نیدر زوج یشناخت یو ناهماهنگ جانیه میدر تنظ یدشوار سهیمقاطلاق سوق دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر 

 ی بود.عاد نیطلاق و زوج

زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز  هیشامل کل یبود. جامعه آمار یاسهیمقا یو از نوع عل یفیحاضر توص :پژوهشروش 

 51طلاق و  ینفر در گروه متقاض 51افراد بود که  نینفر از ا 111شامل  زیبود. حجم نمونه ن ایلام شهر یعاد نیمشاوره و زوج

ن هارمو( DARQ) یشناخت یناهماهنگ و به پرسشنامه در دسترس انتخاب شدند یریگبودند که به روش نمونه ینفر زوج عاد

تحلیل ها نیز از پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده گراتز و رومر (DERS) یجانیه میتنظی دشوارو  پرسشنامه  جونز  -

 انجام پذیرفت.SPSS-23 استفاده شد که تمام کارهای آماری از طریق نرم افزار  متغیرهو چند واریانس تک 

داری مشاهده شد تفاوت معنی یطلاق و عاد یدر دو گروه متقاض یشناخت یبین نمرات ناهماهنگ: نتایج نشان داد که هایافته

(111/1=P )یهامؤلفه یتمام درهمچنین . کسب کردندطلاق  یاز گروه متقاض یکمتر ی نمراتگروه عاد به طوری که 

تفاوت  یطلاق و عاد ی( در دو گروه متقاضتیراهبردها و شفاف ،یاهداف، تکانه، آگاه رش،ی)عدم پذ جانیه میدر تنظ یدشوار

 یبه گروه عاد سبتن ینمرات بالاتر یها دارامؤلفه ینا یطلاق در تمام یکه گروه متقاض گونه ایبه شت وجود دا یمعنادار

 بودند. 

های شناختی زوجین در قبل از ازدواج به با افزایش مهارت تنظیم هیجان و بررسی خطاها و ناهماهنگی توانمیگیری: نتیجه

 ضایت زناشویی و کاهش طلاق کمک کرد.افزایش ر

 ی، طلاق، زوجینشناخت یناهماهنگ، جانیه میدر تنظ یدشوار :ی کلیدیهاواژه
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 پیش بینی رضایت زناشویی براساس فضیلت زناشویی فداکاری و تعهد 

 1ذبیح اله عباسپور، 0*، رضا خجسته مهر8زهرا محمودی

  ، ایران، اهوازاهواز دانشگاه شهید چمرانکارشناسی ارشد مشاوره خانواده، -1
 )نویسنده مسئول( ، ایران، اهوازاهواز دکتری، استاد تمام، دانشگاه شهید چمران -2*

 ، ایران، اهوازاهواز ، دانشگاه شهید چمرانردکتری، استادیا -2

Zahramahmoudi318@gmail.com  

 چکیده

ترین عامل تعیین کننده کیفیت زندگی و یی فردی؛ و رضایت از ازدواج نیز اصلمیم زندگصت ازدواج، مهمترین زمینه و هدف: 

را  هاآنبر رضایت زناشویی را شناسایی و روابط بین  مؤثراند تا عوامل سلامت روانی است. پژوهشگران بسیاری تلاش نموده

های و ادراک فداکاری به عنوان فضیلت هدف تعیین سهم پیش بینی کنندگی تعهد زناشویی  پژوهش حاضر باتعیین تمایند. 

 .زناشویی مهم بر رضایت زناشویی بود

بودند که به  شهر اهواز  متأهلفرد   250همبستگی و نمونه مورد بررسی  روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوعروش پژوهش: 

انتش ار لین ک آن در و  پس از ساخت پرسشنامه در سایت پ رس ل اینداوطلبانه انتخاب شدند.  در دسترس شیوه نمونه گیری

(، س نجه ادراک RAS)  ، مقی اس ارزی ابی رابط هپژوهش هایستند با ورود به لینک پرسشنامهتوانمیداوطلبان ، فضای مجازی

ای ن پ ژوهش ب ا بک ارگیری روش همبس تگی ه ای ( را تکمیل کنن د. دادهDSI( و پرسشنامه تعهد زناشویی )PSMفداکاری )

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 21  نسخه SPSSافزار و با استفاده از نرم پیرسون و رگرسیون چندگانه.

تعهد زناشویی و ادراک فداکاری  با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنادار   پژوهش نشان داد کهاز  حاصلنتایج  ها:یافته

(11/1>P) .فقط متغیر تعهد زناشویی پیش بین قوی  بینپیشنتایج رگرسیون همچنن مشخص ساخت از بین دو متغیر   دارد

 رضایت بود.   (P<11/1)معنادار 

نتایج بدست آمده در زمینه لذا با توجه . قابل پیش بینی است تعهد زناشویی  رضایت زناشویی زوجین از طریق نتیجه گیری:

.  افزایش داد قابل ملاحظه ایرضایت زناشویی افراد را تا حد  آمده در خصوص تعهد زناشویی احتمالا بتواندست ه میزان اثر ب

 های آموزشی فضیلت تعهد بر کیفیت و رضایت زناشویی از پیشنهاد مهم این پژوهش است.مداخله مبنی بر اثربخشی بسته

 های زناشوییشویی، فضیلتاک فداکاری، تعهد زناکیفیت زناشویی، ادر ی کلیدی:هاواژه
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 رضایت زناشویی زنان شاغل بر اساس حمایت اجتماعی و ادراک انصاف بینیپیش

 1، کیومرث بشلیده0، رضاخجسته مهر8*فاطمه حاجی حسینی

 ، اهواز، ایران )نویسنده مسئول(اهواز کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهیدچمران -1*

 ، اهواز، ایراناهواز دانشگاه شهیدچمراناستاد تمام،  -2

 ، اهواز، ایراناهواز استاد تمام، دانشگاه شهیدچمران -2

f.hajihosseini1393@gmail.com  

 چکیده

از جمله دلایل معقول و منطقی مطالعه بر روی جزئیات رضایت زناشویی، درک محوریت آن در سلامت خانواده و زمینه و هدف: 

، گسترش مداخلات تجربی برای زوجین به منظور جلوگیری یا کم کردن در جامعههای موفق ازدواج در شکل گیریاشخاص، اهمیت آن 

پژوهش بررسی رابطه رضایت زناشویی زنان شاغل با حمایت اجتماعی و هدف اصلی این  .باشدهای زناشویی و طلاق میفشار

 رضایت زناشویی زنان شاغل بر اساس این دو متغیر است. بینیپیشادراک انصاف و 

شاغل بودند که با روش  متأهلخانم  141روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع هبستگی و نمونه مورد نظر  روش پژوهش:

خواسته شد  هاآنها برای شرکت کنندگان ارسال شد و از نمونه گیری دردسترس داوطلبانه انتخاب شدند. لینک پرسشنامه

و مقیاس تک سوالی انصاف را  (MSPSSادراک شده ) ، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی(RASمقیاس ارزیابی رابطه )

 از تحلیل رگرسیون استفاده شد.  هاداده. برای تحلیل تکمیل کنند

ی پژوهش بین رضایت زناشویی زنان شاغل، حمایت اجتماعی و ادراک انصاف هش نشان داد که در نمونهنتایج پژو: هایافته

رضایت زناشویی زنان  بینیپیشرابطه مثبت معنادار وجود دارد، همچنین متغیرهای حمایت اجتماعی و ادراک انصاف توانایی 

 شاغل را دارند. 

جا که رضایت زناشویی زنان بر کیفیت و میزان سلامت خانواده و جامعه با توجه به نتایج بدست آمده و از آن: گیرینتیجه

گذارد، بهتر است اقدامات پژوهشی و بالینی لازم جهت بهبود و جذب بیشتر حمایت اجتماعی و ادراک انصاف که می تأثیر

 های خانواده انجام گیرد.ایت زناشویی زنان است، در مشاورهجب افزایش رضمو

 زنان شاغل، حمایت اجتماعی، ادراک انصاف رضایت زناشویی،ی کلیدی: هاواژه
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 متأهلهای جنسی و نگرش به زندگی در زنان سازگاری زناشویی بر اساس نگرش بینیپیش

 فریبا کلانتری

 ایران رامهرمز، اسلامی، آزاد دانشگاه رامهرمز، ، واحدیشناسروانگروه استادیار دکتری،  

kalantari_fr@yahoo.com    

 چکیده

 متأهلهای جنسی و نگرش به زندگی با سازگاری زناشویی زنان رابطه نگرشپژوهش حاضر با هدف بررسی  زمینه و هدف:

 انجام شد.

شهر رامهرمز بود  متأهلروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان  پژوهش: روش

استاندارد های از پرسشنامه هادادهبرای جم  آوری نفر با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  205که  تعداد 

( و سازگاری زناشویی گراهام بی 1482، نگرش به زندگی باتیستا )(1402، مورفی و نوریس )هادسون سنجش نگرش جنسی

ل رگرسیون چند گانه و نیز های پژوهش از ضرایب همبستگی پیرسون، تحلیجهت تحلیل فرضیه ( استفاده شد.1486اسپانیر )

 بررسی استقلال خطاها استفاده شد.نرمال بودن، وجود هم خطی و های  تحلیل رگرسیون شامل مفروضه

رابطه معنی دار وجود داشت. هم  متأهلهای جنسی با سازگاری زناشویی در زنان نشان داد که بین نگرش هایافته :هایافته

نتایج حاصل از تحلیل  داری وجود داشت.رابطه معنی متأهلبین نگرش به زندگی با سازگاری زناشویی در زنان چنین 

به روش ورود   تحلیل رگرسیونبا سازگاری زناشویی بود.  بینپیشمتغیرهای  حاکی از وجود رابطه چندگانه بین نیز رگرسیون

همچنین برای  بین تبیین شدند. ی متغیرهای پیشواریانس مربوط به متغیر سازگاری زناشویی به وسیله %08تقریبا  نشان داد 

از بین یشمتغیرهای پترین ترکیب ی احتمالی از قوی بینی مناسب با استفاده از کوچکترین مجموعهیک معادله پیشتعیین 

، از میان گام به گامطبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش استفاده شد. ( Stepwise) رگرسیون گام به گامروش 

 بود. متأهلبینی کننده برای سازگاری زناشویی زنان ، نگرش به زندگی بهترین پیشبینپیشمتغیرهای 

ها و اهداف ف رد ت أثیر ش به زندگی بر روی انتخاب فعالیتنگرگفت  توانمیبا توجه به یافته پژوهش حاصل  :گیرینتیجه

بنابراین در زندگی  احساس قدرت و حس تکامل می شود با و همراه گ ذاشته و موجب برخورداری او از یک زندگی هدفمند

 زوجی منجر به سازگاری زناشویی می گردد.

 نگرش جنسی، نگرش به زندگی، سازگاری زناشویی: یدیی کلهاواژه

 

 

 

mailto:kalantari_fr@yahoo.com
mailto:kalantari_fr@yahoo.com


 

 
63 

 

 

 متأهلصمیمیت زناشویی بر اساس ذهن آگاهی و همدلی زناشویی زنان و مردان  بینیپیش

 ایمان بهاروند

 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

im.bahar69@gmail.com  

 چکیده

قابل توجهی در سلامت  تأثیرای است که در آن مراقبت، اعتماد متقابل و پذیرش وجود دارد و صمیمیت رابطهزمینه و هدف: 

بر آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین،  مؤثرزوجین دارد. بر همین اساس مطالعه صمیمیت بین زوجین و عوامل 

 آگاهی و همدلی زناشویی در صمیمیت زناشویی است.هدف این پژوهش بررسی نقش ذهن

-مرد( به شیوه نمونه 06زن و  124) متأهلفرد  215روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی است.  روش پژوهش:

( تامپسون و واکر فرم کوتاه MISهای صمیمت زناشویی)نلاین به پرسشنامهگیری در دسترس انتخاب شدند؛ و بصورت آ

آوری شده با استفاده از ضریب های جم پاسخ دادند. داده( MESفرایبورگ  و همدلی زناشویی ) (FMIپرسشنامه ذهن آگاهی )

 همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

( وجود P<0.01آگاهی و همدلی زناشویی با صمیمیت زناشویی همبستگی مثبت معنادار)نتایج نشان داد بین ذهنها: یافته

 ( در زنان و مردان بودند .P<0.001بین صمیمت زناشویی)آگاهی و همدلی زناشویی دارای توان پیشدارد. همچنین ذهن

فردی در تبیین صمیمیت زناشویی زنان و مردان  شناختیروانهای پژوهش حاضر نشانگر اهمیت عوامل یافته گیری:نتیجه

آگاهی و همدلی زناشویی نقش مهمی در صمیمیت زناشویی و سلامت است. بنابراین توجه به این عوامل به خصوص ذهن

 خانوادگی زوجین دارد.

 اگاهی، همدلی زناشوییصمیمیت زناشویی، ذهن های کلیدی:واژه
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 مادران دارای کودکان بیش فعالاثربخشی درمان شناختی رفتاری بر تاب آوری 

 سیده لیلا مصلحی

 ، ایرانتنکابندانشگاه آزاداسلامی،  کارشناسی ارشد،

leilamoslehi2014@gmail.com  

 

 چکیده

کند استرس زای زندگی کمک می با شرایط سخت و سازگاری در مواجه و را تاب آوری عاملی است که افراد زمینه و هدف:

برتاب آوری مادران  مؤثرهمین اساس مطالعه عوامل  بر ،کندمشکلات زندگی محافظت می اختلالات روانی و را در برابر هاآنو

اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر با هدف تعیین   پژوهش حاضر .عال از اهمیت زیادی برخوردار استدارای کودکان بیش ف

 انجام شد.  مادران دارای کودکان بیش فعالتاب آوری 

نفر از  21جامعه آماری این پژوهش شاملپیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت.  ی با طرحآزمایشنیمه روش پژوهش  روش:

ابزار گردآوری مقیاس مراجعه کردند.  1011که در مراکز مشاوره ای شهر تنکابن در سال  مادران دارای کودکان بیش فعال

نفر از مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. و به طورتصادفی  21( کانر و دیویدسون بود. CD_RISتاب آوری)

ی به آزمایشو سپس یک گروه  آزمون اجرا شد ای هر دو گروه پیشو کنترل جایگزین شدند. بر آزمایشنفره  15دردو گروه 

دقیقه ای، در مراکز مربوطه توسط درمانگر، تحت درمان  شناختی قرار خواهند گرفت  05ماه و در هر هفته یک جلسه  2مدت 

 و گروه شاهد هیچ درمانی انجام نشد. 

مادران دارای کودکان با استفاده از کوواریانس نشان داد که نمرات تاب آوری  هادادهنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  ها:یافته

درمان شناختی رفتاری و تاب آوری یش پیدا کرده است. بنابراین بین در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزا بیش فعال

کودکان کمتر باشد احتمال  هرچه میزان تاب آوری دارد و وجود مادران دارای کودکان بیش فعال رابطه مثبت معنادار

  مشکلات بیش فعالی بیشتری تجربه خواهد شد. 

جا که درمان شناختی رفتاری بر تاب آوری مادران دارای از آن و هادادهتحلیل  وباتوجه به نتایج حاصل از تجزیه : گیرینتیجه

آموزش مادران دارای کودکان  و شناسایی لازم جهت بررسی و شناختیروانبهتر است اقدامات  دارد، تأثیرکودکان بیش فعال 

 ،به مدیران دتوانمین آموزش مادران دارای کودکان بیش فعال یتبی ی مربوطه برنامه ریزی شود.هانامبیش فعال توسط ساز

تر اهداف آموزش سهل دستیابی بیشتر و کمک نموده و سازی اثربخش،ن آموزش در طراحی واجرای توانمندمجریا ،ریزانبرنامه

 را که بهبود عملکرد مادران در جامعه کوچک خانواده است را فراهم آورد.

 مادران، کودکان بیش فعالدرمان شناختی رفتاری، تاب آوری  های کلیدی:ژهوا
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 پدران فرزندپروری هایسبک اساس بر نوجوان دختران خود حرمت و خلقی ناگویی بینیپیش

 1بزرگی جان ، مسعود0*نوحی شهناز، 8الناز عامریان

 ، ایرانبالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود یشناسروانکارشناسی ارشد  -1
 )نویسنده مسئول(، ایران شاهرود شاهرود، واحد اسلامی آزاد دانشگاه ،یشناسروان گروه استادیار، دکتری، -2*

 ، ایرانقم، قم دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ،یشناسروان استاد گروه دکتری، -2

Psynut.sh@gmail.com 

 

  چکیده

 نوجوانان و کودکان در رشد سالم به منجر  که است مهمترین عواملی از یکی والدین فرزندپروری سبک هدف:زمینه و 

 نوجوانان عمومی سازگاری توانایی و سلامت و دارد کودک رفاه و روان سلامت در بسزایی نقش والدین رفتاربه عبارتی،  شود.می

 هدف اصلی پژوهش .یابدمی بهبود سلامت ارتقای هایبرنامه و پیشگیرانه مداخلات با که است مهم عاملی هاآن پیشرفت در نیز

 پدران بود.  فرزندپروری هایسبک اساس بر نوجوان دختران خود حرمت و خلقی ناگویی بینیپیش حاضر

آموزان دختر مدارس شاهرود و شامل دانشجامعه آماری بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی روش  روش پژوهش:

و پدرانشان شاهرود  مدارسمشغول به تحصیل در  آموز مقاط  مختلفدختران دانشنفر از 200بود که تعداد  هاآنن پدرا

( SEIپرسشنامه حرمت خود )و شدند انتخاب  ایای چند مرحلهگیری خوشهنمونها استفاده از روش عنوان گروه نمونه ببه

بین ، ( بامریندBPS) فرزندپروریسبک پرسشنامه و ، لوریت تورنتو، پارکر و( TAS-20، پرسشنامه ناگویی خلقی )کوپراسمیت

 همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. ها با استفاده از داده توزی  گردید. هاآن

نوجوان همبستگی  دختران خود حرمت و خلقی پدران با ناگویی فرزندپروری هایها نشان داد که سبکتحلیل داده ها:یافته

 حرمت خوددرصد از واریانس،  21و  خلقی ناگویی از واریانس، متغیردرصد  26و به طور مشترک ( ≥P 11/1معنادار داشتند )

و حرمت  ناگویی خلقیبین ترین پیشقوی در پدران همچنین سبک فرزندپروری مقتدر تبیین کردند.را نوجوان  در دختران

 21و  22نیز در پدران فرزندپروری مستبد  بود. سبک 21/1و  28/1 بینی کنندگیبا مقدار پیشنوجوان  دختران در خود

گیر در این، سبک فرزندپروری سهل علاوه بر .نمودرا تبیین  خود دختران نوجوانو حرمت  ناگویی خلقیدرصد از تغییرات 

 بینی حرمت خود را نداشت. کرد و توان پیشناگویی خلقی را تبیین تغییرات درصد از  25ثبت به صورت م پدران

بینی پیش در مهمی عامل فرزندپروری در پدران هایسبک حاضر، پژوهش از آمده دسته ب نتایج بر اساس گیری:نتیجه

 اثرات و فرزندپروری هایسبک مورد در آموزشی هایکارگاه طراحی لذا. هستند نوجوان دختران خود حرمت و خلقی ناگویی

 خانواده اعضای روابط بهبود و پدران نگرش تغییر با بتوان طریق این از تا است ضروری بسیار فرزندان بر هاآن از هریک

 گردد. هاآنرمت خود داد و موجب تقویت ح کاهش رفتاری دختران نوجوان را-هیجانی مشکلات

 ناگویی خلقی، حرمت خود، فرزندپروری پدرانهای کلیدی: واژه

 

 

 

 

mailto:Psynut.sh@gmail.com
mailto:Psynut.sh@gmail.com


 

 
66 

 

 واکاوی فرزندپروری عدالت محور در فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی

 0، حسین کدخدا8*ماهرخ رحیمی شعرباف مقدس

 ، قوچان، ایران )نویسنده مسئول(قوچان ینظام میحک یموسسه آموزش عالعمومی  یشناسروانارشناس ارشد ک -1*

 رانیا ،تهران ان،یدانشگاه فرهنگ اریگروه و استاد ریمددکتری  -2

Mahrokh.R.39@gmail.com  

 چکیده

این پژوهش در صدد تبیین و تحلیل فرزند پروری عدالت محور و بدور از تبعیض بین فرزندان در فرهنگ  زمینه و هدف: 

باشد. خانواده از ارکان مهم اجتماع بوده و میزان تبعیض بین فرزندان بر ابعاد و وجود شخصیتی ایرانی و فرهنگ اسلامی می

قائل  یتفاوت چیفرزندانشان ه انیاغلب پدر و مادرها در نظر خود ماست.  گذارتأثیرفرزندان و به دنبال آن بر سایر ابعاد جامعه 

ها نیست و از . نبود عدالت در فرزندپروری موضوع جدیدی در خانوادهکنندیشکل برخورد م کینشده و با همه فرزندانشان به 

 گذشته تا به امروز همیشه بوده است. 

 21ی و مرور بالغ بر اهناآوری اطلاعات به روش کتابختحلیلی است .جم  -روش پژوهش این مقاله توصیفی روش پژوهش:

: فرزندپرورری در فرهنگ ایرانی تا چه حد عدالت محور است؟ مبانی است ازها انجام شده و  سوالات آن عبارت مقاله و سایت

 -بر فرزندپروری عدالت محور با توجه به فرهنگ ایران مؤثرامل فرزندپروری عدالت محور از منظر اسلام چگونه است؟ عو

 اسلامی چیست؟

ی این پژوهش نشان داد که در فرهنگ ایرانی هنوز عواملی چون ارجحیت فرزند پسر بر فرزند دختر وجود هایافته :هایافته 

ی دارد. مؤثریکی از فرزندان هم نقش  ها، حوادثی چون بیماریدارد. البته عواملی چون ترتیب تولد، رفتار و شخصیت بچه

همچنین در اسلام بر رعایت بر این موضوع و عدم تبعیض بین فرزندان سفارش بسیاری شده و در احادیث و روایات و حتی در 

فرزندان در  گاهیجا نییبه تب ثیبرخى احاداین موضوع و ایجاد خانواده سالم و رعایت تاکید شده است.  قرآن کریم هم بر

هاى اخلاقى در از آموزه. این موضوع انددارند، پرداخته نیمادّى و معنوى والد اتیکه بر ح ىتأثیرحق فرزند،  یدا، اخانواده

  از ولادت تا بزرگسالى، سخن رفته است. شیآن از دوره پ تیبر اهم ثیسنّت اسلامى است و قرآن و احاد

چند فرزند احساس کمبود  ای کیفرزندان منجر شده و  انیدار شدن عدالت مبه خدشه نیوالد یهاابراز محبت: گیرینتیجه

اسلام در خصوص  دیاک هیتوص شودیاوضاع است که مشخص م نی. در اشوندیمواجه م یمحبت کرده و با مشکلات عاطف

داشته و دامنه آن تا  تأثیرآن  یضاخاطر اع تیو امن آرامشخانواده و حفظ  یفرزندان تا چه اندازه در بقا انیعدالت م تیرعا

 .شودیم دهیکش یو اخلاق یاجتماع یهابیو آس هانااجتماع و کاهش بحر

 ، فرهنگ اسلامیرزندپروری، عدالت، فرهنگ ایرانی: فی کلیدیهاواژه
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مرور : برای کاهش مشکلات رفتاری خانواده در گسترش مداخلات مقرون به صرفه توانمندسازی

 روزمره یدر زندگ یتحول شناخت لیتسهانتقادی -توصیفی
 

 1زاده طباطبائیسیدکاظم رسول، 0علی مشهدی، 8*زاده ملکیزهرا حسین

 (، ایران)نویسنده مسئولمشهد، فردوسی مشهددانشگاه (، یشناسروان، دانشکده علوم تربیتی و یشناسرواناستادیار گروه ) دکتری-1*

 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهددانشگاه (، یشناسروان، دانشکده علوم تربیتی و یشناسروانگروه  )استاد دکتری -2

 ، ایرانمشهد، فردوسی مشهددانشگاه (، یشناسروان، دانشکده علوم تربیتی و یشناسروانگروه  )دانشیار دکتری-2

 

z.hmaleki@um.ac.ir  

 چکیده

 ه ای آغ ازین زن دگی،س الضروری است.  برای ارتقاء کیفیت فرزندآوری پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری و هدف: نهیزم

آگه ی پ یشبهب ود  پیام دها،گیری از شکلد مان  توانمی، زودهنگاممداخلات است. در حالی که اتی حینیل به این هدف برای 

، مش کلات رفت اری ، ش یوع بال ایکودکان در هرم جمعیتیتعداد فراوانیِ باشد،  ی متولیهاناهای سازمهزینهکاهش  وتحولی 

ی، فرهنگ گاه غفل ت از باف ت  ومناب  مالی محدودیت توجه به با  مداخلاتنظارت بر اجرای دقیق و آموزش متخصصین هزینه 

ه دف مطالع ه . بنابراین، زدسادشوار میرا  ایراندر  (EBTs) مبتنی بر شواهدی هاناپذیری مداخلات زودهنگام و درمدسترس

ای زودهنگام و مبتنی بر شواهد اما مقرون به صرفه، برای پیشگیری و ک اهش انتقادی شناسایی مداخله-حاضر مروری توصیفی

 مشکلات رفتاری بود.

یافت ه گارلن د )ملک ی و تطبی قبا اس تفاده از روش و گزینش مداخلات، شناسایی انتقادی برای -مرور توصیفی :پژوهش روش

و کیف ی  ه ای کم یپ ژوهش ،Google scholar و Sid، Magiran ،Irandoc( ص ورت گرف ت. ب دین منظ ور، 2121همکاران، 

مطالع ات  بررس ی و نت ایج ب ا، (انگلیس ی) غیرایران ی و)فارس ی و انگلیس ی(  های ایرانینمونه با( 2121الی  2115های )سال

تجارب ذینفع ان )خ انواده و  استخراجهای کیفی پژوهشمقایسه شد، هدف از بررسی برای سنجش شواهد  فراتحلیل و مروری

 .به خدمات بوددبستانی( در دریافت و دسترسی کودکان پیش

دبستان، آم وزش مداخله مبتنی برشواهد و مقرون به صرفه برای پیشگیری و کاهش مشکلات رفتاری در سنین پیش ها:یافته

از  داند کهمی ایرا مداخله آموزش فرزندپروریو تجارب ذینفعان اصلی،  شناختیروانهای نوظهور عصبیافتهوری بود. فرزندپر

تسهیل، ارتقا و تحول مغز به کاهش/پیشگیری  د در دسترس باشد و باتوانمی خانوادهزندگی روزمره  بستر فرهنگی در بدو تولد

محق ق خ انواده  "نگ رش"و  "مه ارت"، "دان ش"هایارتقاء مؤلفه بربا تمرکز  اتتأثیر این .مشکلات رفتاری کودک منجر شود

 از منظر سهولت آموزش به کارکنان خدمات سلامت بومی، پذیریدسترسدیگر آموزش فرزندپروری،  برجستهخواهد شد؛ وجه 

همچن ین، ارائ ه  .باشدستر خانواده میوری اجرایی مغز و به تب  آن نگرش، مهارت و رفتار کودک در همان ببر کنشاثرگذاری 

 های فردی، گروهی، برخط، ضبط شده و مکتوب ممکن و مؤثر اس ت.آن در مراکز بهداشت، اماکن فرهنگی و مدارس، به شیوه

وض وح ن دارد ی ا هنوز ، "از دبستان سنین پیش"برای دارودرمانی مانند  ی مبتنی بر شواهدارویکردهسایر مزایای  در حالی که

ده ی ب ه ش کل ی،دبس تانپ یش هایسالطی گیرد. بنابراین، ها مورد استقبال قرار نمیاز سوی خانواده بستر فرهنگی ایراندر 

از منظر تخصیص مناب  انسانی و م الی در قب ال نت ایج  ،کودک-خانواده به ویژه تعامل والد هایبا استفاده از ظرفیتمغز تحول 

  مثبت حاصل، مقرون به صرفه است.

 انتقادی-دبستان، مرور توصیفی، پیشیشناختتحول  ،مشکلات رفتاری، صرفهبهمداخلات مقرون، خانواده :یدیکل یهاژهوا
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 خانواده در رابطۀ فضیلت تعالی با رضایت از زندگی-میانجی غنای کار نقش

 سیمین دخت کلنی

 ، اصفهان، ایرانی دانشگاه اصفهانشناسرواناستادیار گروه دکتری، 

Sd.kalani@edu.ui.ac.ir   
 

 چکیده

دغدغه  کیاست و  شدهلیتبد قاتیتحق یبه کانون اصل یشخص یو زندگ یشغل یهانقش نیتعادل ب جادیازمینه و هدف: 

  یبد یخانواده را با ساختارها-کار پیشینهمثبت در  یشناسروانارزش  ریاخ هایپژوهش است. هاناافراد و سازم یبرا یعمل

خانواده در رابطۀ فضیلت -کار و خانواده تأیید کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میانجی غنای کار یسازیمانند غن

 تعالی با رضایت از زندگی بود.

ی هایتوانمندپرسشنامه  به شاغل در یک سازمان در اصفهان بودند و متأهلنفر از زنان و مردان  160نمونه روش پژوهش: 

های ستایش زیبایی و نیکی، قدرشناسی، امید و از پیترسون و سلیگمن )فضیلت تعالی شامل توانمندی (VIA-IS)منش 

از رشید  همکاران و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر  خانواده-کار غنایپرسشنامه ی و معنویت(، طبعشوخی، نیبخوش

(SWLS) .پاسخ دادند 

 خانواده، در افزایش رضایت از زندگی نقش دارد.-نتایج نشان داد فضیلت تعالی از طریق نقش میانجی غنای کار :هاافتهی

آن رضایت از زندگی، تقویت  تب بهخانواده و -ی افزایش غنای کارهاراهگفت یکی از  توانمی جینتابا توجه به ی: ریگجهینت

 قرار گیرد.  هاناسازممدیران مناب  انسانی در  توجه موردو این مسئله بایستی  باشدیم متأهلفضیلت تعالی در کارکنان 

 خانواده، رضایت از زندگی-های منشی، فضیلت تعالی، غنای کارتوانمندیی کلیدی: هاواژه
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 ییدر روابط زناشو یعاطف یمثلث ساز یفیمطالعه ک

 0، سهیلا پزشک8*صفورا برنا بلداجی

 )نویسنده مسئول( ، ایران، اصفهانمهر یالمهد یموسسه آموزش عالدانشجوی کارشناسی ارشد،  -1*

 ، ایران، اصفهانمهر یالمهد یموسسه آموزش عال -1

safoura.borna66@gmail.com  

 چکیده

کند وارد یک ائتلاف سری با معشوقه وجود همسر معشوقه پیدا می سازی عاطفی یعنی اینکه فرد که با: مثلثزمینه و هدف

گونه روابط تهدیدی برای دهد که از فشارهای دردناک رابطه با همسرش فاصله بگیرد که اینشود و این وض  به او اجازه میمی

مثلث سازی عاطفی در زندگی  منظور بیان روایت زنان ازکانون خانواده بوده و مخاطراتی را در پی دارد. پژوهش حاضر به

 زناشویی بود.

های کیفی است، انجام گرفت. پژوهشگر با استفاده از ی تحلیل روایت که یکی از روش: پژوهش حاضر به شیوهروش

زن مورد مطالعه  11ز ، ادادن اطمینان خاطر در مورد محرمانه بودن و عدم افشای آن با گیری گلوله برفی و هدفمند،نمونه

که احساسات و افکار قبل، حین و بعد از برقراری مثلث سازی عاطفی ایکه روایت زندگیشان را تعریف کرده به گونهخواست 

ی تجزیه تحلیل روایتی بوده و نحوه یمصاحبه آنان در زندگی زناشویی متمایز شود. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش،

ها به این طوریکه پژوهشگر در سه سطح توصیف تقلیل و تفسیر دادهبوده است به ی تحلیل روایت مضمونیها نیز به شیوهداده

 امر پرداخت.

جامعه شناختی و -یفرهنگ ،شناختیروان-های فردیی اصلی محرکهای پژوهش در قالب سه مقوله: یافتههایافته

محرومیت جنسی، محرومیت عاطفی و عدم شامل مقولات فرعی  شناختیروان-ی مطرح شد. مقولات فردیاانههای رسمحرک

قبل از  روابط در سنین پایین، ازدواج مقولات فرعی ازدواج اجباری، جامعه شناختی شامل-پایبندی مذهبی، مقولات فرهنگی

 های بیگانه و فضای مجازی بودند.ی شامل مقولات فرعی شبکهاانهو مقولات رس ازدواج و زندگی شهری

پدیده مثلث سازی درمانی در بردارد. فهم زوج ها و متخصصین حوزهکارگاهمراکز مشاوره و  درمطالعه نتایج این : گیرینتیجه

 در زندگی کیفیتیبیکمک کند تا از  هاد به زوجتوانمیآمده است،  پژوهشگونه که در این در زندگی زناشویی، آن عاطفی

 .هبود بخشندزناشویی جلوگیری نموده و کیفیت و رضایت زناشویی خود را ب

 یی، فرازناشویی، مطالعه کیفیروابط زناشوی، عاطف یمثلث ساز کلیدی:ی هاواژه
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 های سبک زندگیمؤلفهاساس  بینی ابعاد دلزدگی زناشویی زوجین برپیش

 0ییبرچلو یآمره ئ شهلا، 8*هاجر فلاح زاده

 )نویسنده مسئول( دکتری، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران -1*

 دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایرانکارشناسی ارشد مشاوره خانواده،  -2

falahzade@yahoo.com  

 چکیده

شود. بر همین اساس، بررسی و مطالعه ازدواج موفق موجب افزایش سلامت جسمی و روانی زوجین می زمینه و هدف:

ی که بر بهداشت روانی زوجین دارد، حائز تأثیرفاکتورهای مرتبط با مشکلات و دلزدگی زناشویی و ابعاد مختلف آن به جهت 

های سبک زندگی در مؤلفهبینی ابعاد دلزدگی زناشویی زوجین بر اساس اهمیت زیادی است. لذا پژوهش حاضر با هدف پیش

 انجام گرفت.  1240-1244سال 

است. در پژوهشی با روش توصیفی  1244جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی زوجین ساکن شهر تهران در سال  روش:

-زوج( از میان تمامی زوجین ساکن منطقه چهار شهر تهران به روش نمونه 121نفر ) 201ای به حجم از نوع همبستگی، نمونه

( و نیمرخ MBQکنندگان در این مطالعه، پرسشنامه دلزدگی زناشویی )نتخاب شدند. شرکتمند اگیری در دسترسِ هدف

  را تکمیل نمودند.( HPLP-IIسبک زندگی ارتقادهنده سلامت )

های سبک مؤلفهنتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیری حاکی از آن است که بین ابعاد دلزدگی زناشویی با  :هایافته

 زندگی به صورت نزولی )منفی( از لحاظ آماری رابطه معناداری وجود دارد. 

های سبک زندگی، به صورت معناداری مؤلفهنتیجه گرفت که  توانمیبنابراین با توجه به نتایج به دست آمده،  :گیرینتیجه

نشان از اهمیت سبک زندگی سالم در تعدیل های پژوهش حاضر کنند. یافتهبینی میابعاد دلزدگی زناشویی زوجین را پیش

 دلزدگی زناشویی زوجین دارد.

 دلزدگی زناشویی، سبک زندگیی کلیدی: هاواژه
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در زنان و   پیوند زناشویی و نگرش به هیجانی پختگی بر پایه خوشنودی زناشویی بینیپیش

 مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار

 0ش زهراکار، کیانو1*علیرضا کیامنش ،0ثنایی باقر، 8شیران قره زهرا غلامی

 احد علوم و تحقیقات تهران، ایران، و، دانشگاه آزاد اسلامیدانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی -1

 ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی ،و علوم تربیتی استاد گروه مشاوره، دانشکده روان شناسیدکتری،  -2

 مسئول( )نویسندهایران ، تهران، ، دانشگاه خوارزمیو علوم تربیتی استاد گروه مشاوره، دانشکده روان شناسیدکتری،  -2*

 ، تهران، ایراندانشگاه خوارزمی ،و علوم تربیتی دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روان شناسیدکتری،  -0

kiamanesha@khu.ac.ir  
 

 هچکید

 

پذیرد. اثر می های درستو انتخاب همسر با سنجه از ازدواج بهنگام و آگاهانه زوجی خانواده و روابط کامیابی زمینه و هدف :

در زنان و مردان با همسرگیری زودهنگام و بهنجار  پیوند زناشویی و نگرش به هیجانی پختگی بر پایه پژوهش در این

 . شده استبینیپیش خوشنودی زناشویی

 

 متأهلنفری زن و مرد  148 نمونه و رگرسیون، یک گیری از همبستگی و بهره کارگیری روش توصیفیبا به  روش پژوهش :

نهاده شد. از  موردبررسیشده بودند،  انتخاب صورت در دسترس به مشترک که سال زندگی 11و حداکثر  5 اقلبا حد

برای  (EMS) پختگی هیجانیو ( MAS) ناشوییپیوند ز ش به، نگر(ENRICH-47) اینرچ های خوشنودی زناشوییپرسشنامه

 اند.   شدهو رگرسیون تحلیل ، همبستگیهای تیبا استفاده از آزمون هادادهگیری استفاده شد.  داده

 

. داری وجود ندارد تفاوت معنی موردبررسی ازدواج زنان و مردان در دو عامل میان سن دهد کهها نشان مییافته : هایافته

 کنند. با افزایشمی بینیرا پیش خوشنودی زناشویی در هر چهار گروه موردبررسی بدبینی و مؤلفه زناشویی پیوند به نگرش

 یابد. می ازدواج کاهش به ازدواج در هر چهار گروه نگرش بدبینانه سن

 

و  در زنان کاهش پیوند زناشویی ج نگرش به، ازدواسن با افزایش که گرفت نتیجه توانمی رفتههم روی : گیرینتیجه

 پیوند زناشویی ازدواج نگرش به سن یابد. در مردان با افزایشمی افزایش استواری هیجانی آنکه شود، ضمنمی گرایانهواق 

 ازدواج نوین و افزایش تیازدواج سن ازدواج در هر چهار گروه با کاهش سن یابد. افزایشمی کاهش و نگرش بدبینانه افزایش

 .همراه است

 

 پیوند زناشویی ، نگرش بههیجانی ، پختگیازدواج، خوشنودی زناشویی سن :ی کلیدیهاواژه
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 اعتیاد به اینترنت و شخصیتی هایویژگی اساس بر ازدواج از انتظار بینیپیش

 0آناهیتا تاشک ،8*نجمه نوری

 کرمان، کرمان، ایران )نویسنده مسئول(کارشناسی، دانشگاه باهنر  -1*

 دکتری، استادیار،دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران -2

najme2444@gmail.com  

 چکیده

دلیل بررسی عوامل و ه همین گذار در روابط بعد از ازدواج است. بتأثیرانتظار از ازدواج از جمله عوامل مهم  زمینه و هدف:

موضوع رسد. هدف اصلی در این پژوهش بررسی این دارند ضروری به نظر می ههای مختلفی که با انتظار از ازدواج رابطمتغیر

 انتظار از ازدواج را دارند یا خیر. بینیپیشهای شخصیتی و اعتیاد به اینترنت توانایی است که آیا دو متغیر ویژگی

نفر از دانشجویان دانشگاه باهنرکرمان که با استفاده از  262حاضر از نوع همبستگی است و روی پژوهش  :روش پژوهش

 اعتیاد به اینترنت یانگهای ت کنندگان خواسته شد که پرسشنامهنمونه گیری در دسترس انتخاب شدند انجام شد. از شرک

(IAT)پرسشنامه شخصیت آیزنک ، (EPQ )و مقیاس انتظار از ازدواج (MES را تکمیل کنند و ) از روش  هادادهبرای تحلیل

 آماری رگرسیون گام به گام استفاده شد.

 وشامل برونگرایی، نوروزگرایی و سایکوزگرایی  های شخصیتیویژگی ابعادنتایج این پژوهش حاکی از آن است که  :هایافته

بینانه و تظارات واق  بینانه، انتظارات بدکننده ابعاد مختلف انتظار از ازدواج از جمله ان بینیپیشاعتیاد به اینترنت  متغیر

 انتظارات ایده آل گرایانه است.

پیش از ازدواج و به ویژه ی در زمینه مشاورهبا توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بهتر است که  :گیرینتیجه

برای پژوهش اعتیاد به اینترنت توجه شود. بنابراین نتایج  ز قبیل ساعات استفاده از اینترنت وهای دانشجویی به مواردی اازدواج

 قابل استفاده است. وره خانواده و مراکز مشاوره مدارسمراکز مشا مراکز مشاوره پیش از ازدواج،

 های شخصیتیویژگی اعتیاد به اینترنت، انتظار از ازدواج، :کلیدی هایواژه
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  یزندگ تیفیک یجانیه یهامؤلفهبر اساس  متأهلزنان  یسلامت روان بینیپیش

 0* ، سولماز دهقانی دولت آبادی8 منصور بیرامی

 دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  یشناسرواندکتری، استاد دانشکده علوم تربیتی و  -1*

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، تبریز، ایران. )نویسنده مسئول(-2

s.dehghani.d@gmail.com  

 چکیده

 عوامل نقش بررسی ، بنابرایندهدمی قرار الشعاعتحت را هاآن وظایف سایرد توانمیزنان  روانی سلامت زمینه و هدف:

 کیفیت هیجانی هایمؤلفهبررسی نقش  حاضر پژوهش هدف رود.از موضوعات با اهمیت به شمار می روانی سلامت در گذارتأثیر

  بود. متأهل زنان روانی سلامت بینیپیشدر  زندگی

به شیوه هدفمند  نفر 201،شهر شیراز متأهلاز جامعۀ زنان بدین منظور  .بودهمبستگی  -این پژوهش از نوع توصیفی روش:

مورد آزمون قرار ( در فضای مجازی GHQ-28روانی )( و سلامت SF-36) فیت زندگییک نامهبا استفاده از پرسش انتخاب و

  استفاده شد. )مدل همزمان( رگرسیون چندگانه روش تحلیلها، از منظور تحلیل دادهگرفتند. به

عملکرد اجتماعی کیفیت هیجانی و های انرژی/خستگی، بهزیستی ، مؤلفهمتأهلبینی سلامت روانی زنان در پیش ها:یافته

 .نقش منفی دارندهیجانی اختلال نقش بخاطر عدم سلامت  یمؤلفهزندگی نقش مثبت و 

بهزیستی هیجانی، شادکامی و نتیجه گرفت چگونگی وضعیت  توانمیهای پژوهش حاضر با توجه به یافته  :گیرینتیجه

 .نقش مهمی داشته باشد هاآنسلامت روانی د در توانمی متأهلسرزندگی زنان 

 متأهلزنان هزیستی هیجانی، عملکرد اجتماعی، ب ،کیفیت زندگی ،یروان سلامت کلیدی: های هواژ
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 زناشویی مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و ایمن سازی در برابر استرس بر فرسودگی

 زنان 

 بهروز براتی مقدم 

 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

behrouzbarati90@gmail.com  

 چکیده

 فرسودگی به منجر زوج بین عاطفی - روانی فاصله ایجاد و همسر از نامیدی فراوان، مشکلات شدن انباشته زمینه و هدف:

 بر استرس برابر در سازی ایمن و شفقت بر متمرکز درمان اثربخشی مقایسه پژوهش حاضر با هدف .گرددمی زناشویی

 زنان انجام شد. زناشویی فرسودگی

. گردید استفاده کنترل گروه با پیگیری -آزمون پس -آزمون پیش طرح از و یآزمایش شبه از نوع حاضر مطالعه روش پژوهش:

 در شیوه که به بودند نفر 05 مراجعه کننده به مرکز مشاوره روها در شهر بجنورد بودند. نمونه متأهل زنان آماری جامعه

 ابزار. شدند جایگزین نفر( 15هرگروه کنترل ) گروه یک و یآزمایش گروه دو در تصادفی گمارش با و انتخاب دسترس

 گروه و درمان متمرکز بر شفقت مداخله اول یآزمایش بود.گروه  پاینز (CBM) زناشویی فرسودگی مقیاس هاداده گردآوردی

متغیری و آزمون  تک کوواریانس تحلیل از هاداده تحلیل کردند. برای دریافت را سازی دربرابر استرسایمن  دوم یآزمایش

  تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

 فرسودگی درمان متمرکز بر شفقت و ایمن سازی در  برابر استرس درکاهش مداخله دو هر بود که آن از حاکی نتایج :هایافته

دو روش  اثربخشی بین همچنین. شدند واق  مؤثر ماهه یک پیگیری از بعد و درمان پایان در یشآزما هایگروه در زناشویی

 نداشت. وجود داریمعنی تفاوت ماههیک پیگیری از پس و درمان پایان در درمانی

درمانی در جهت کاهش این دو رویکرد  از درمانگران مشاوران و خانواده گرددمی ها، پیشنهادبا توجه به یافته :گیرینتیجه

 مشکلات و بهبود روابط زناشویی استفاده نمایند.

 فرسودگی زناشویی، درمان متمرکز بر شفقت، ایمن سازی در برابر استرس، زنان ی کلیدی:هاواژه
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 متأهلدر افراد  جانیه میتنظ یابا نقش واسطه یو طلاق عاطف یخشونت خانگ نیرابطۀ ب یبررس

 شهرستان شادگان

 شیالبوغب قیتوف

 ، ایرانچمران اهواز، اهواز دیکارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شه

 Tofighcounselor70@gmail.com 

 چکیده

 آغاز ازدواج با هک است ایروابط در هر جامعه نیفردتراز منحصربه یکی ییخانواده و ارتباطات زناشو لیتشکزمینه و هدف: 

 هاخانواده یباعث آگاه متأهلدر افراد  یو خشونت خانگ یبر طلاق عاطف جاناتیه تأثیراساس مطالعه نحوه  نهمی بر. شودیم

 نیدر رابطۀ ب جانیه میتنظ یانقش واسطه ی. هدف از پژوهش حاضر بررسدنمایمی جادیرا ا نیبهبود روابط زوج نهزمی و

 بود. متأهلدر افراد  یو طلاق عاطف یخشونت خانگ

 نیب هاآنبودند که سن  متأهلمرد و زن  211 یو نمونه مورد بررس یاز نوع همبستگ ،یفیپژوهش حاضر توص پژوهش:روش 

ی طلاق عاطف هایپرسشنامه شد خواسته کنندگانانتخاب شدند. از شرکت ایخوشه یرگیاست که با روش نمونه 01تا  21

(EDS) یگاتمن، خشونت خانگ (HITS)، جانیه میتنظ (ERQ) افزار با استفاده از نرم جی. نتاکنند لیگراس و جان را تکم

SPSS شد. لیوتحلهیتجز 

 یاکنندهلیو تعد یاو طلاق نقش واسطه یخشونت خانگ نیدر ارتباط ب جانیه میپژوهش نشان داد که تنظ جینتا: هاافتهی

 وجود دارد. یرابطۀ مثبت و معنادار یو طلاق عاطف یخشونت خانگ یرهایمتغ نیو ب کندیم فایا

شوند، خشونت خانگی و طلاق عاطفی منجر به تعارضات زناشویی می ازآنجاکهو  آمدهدستبه جیبه نتاباتوجه: یریگجهینت

های پیش از ازدواج که هیجانات مناسب در مشاوره میتنظلازم جهت شناسایی و  شناختیرواناقدامات  که گرددپیشنهاد می

 شود، انجام گیرد.پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی میموجب 

 .جانیه میتنظ ،یطلاق عاطف ،یخشونت خانگکلیدی:  یهاواژه
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 نیزوج انیدر م ییعوامل بازدارنده از روابط فرا زناشو یبررس

 مریم مقدم

 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایراندانشجوی 

maryammoghaddam1368@yahoo.com  

 

 چکیده

روابط فرا زناشویی یکی از عوامل مهم و تهدید کننده در روابط زوجین است. پس از ازدواج، افراد از خود و  زمینه و هدف:

عاطفی وفادار بمانند. خیانت زناشویی به عنوان یک راز جنسی همسرشان انتظار دارند که در طول ازدواجشان از نظر جنسی و 

 از بازدارنده عوامل شناسایی و درک ، یا درگیری عاطفی که منجر به نقص تعهد رابطه زناشویی می شود تعریف می گردد.

 میان زیسته ربتجا بیان حاضر، پژوهش هدف. است برخوردار بالایی ارزش از خانواده کانون حفظ جهت زناشویی فرا روابط

  . باشد می زناشویی فرا روابط از بازدارنده عوامل خصوص در زوجین

 زوجین از هایینمونه. است شده استفادهتوصیفی  پدیدارشناسی رویکرد از آن در و است کیفی نوع از پژوهش این روش:

 به که شدند انتخاب هدفمند روش به نفر 21 تعداد. گذشت می هاآن مشترک زندگی از سال پنج مدت که اند شده انتخاب

 هاداده اشباع تا که بود عمیق ی یافته ساختار نیمه مصاحبه هاداده آوری جم  روش.  اند کرده رجوع مشاوره خدمات مراکز

  .شد استفاده کوربین و استرواس کدگذاری روش از هاداده تحلیل و تجزیه برای.  یافت ادامه

 از بازدارنده عوامل عنوان به ارتباطی و بیرونی درونی،:  عوامل دسته سه دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایج ها:یافته

 خانواده،: )بیرونی عوامل(. ترس فردی، هایمهارت تعهد، معنویت،) :شامل درونی عوامل.  باشد مؤثر دتوانمی زناشویی فرا روابط

  (.عشق، گذشت، صمیمیت،: ) ارتباطی عوامل. (فرهنگ جامعه،

جهت  ییهاتفاده و با استناد به آن، برنامهبا اس توانمیکند که  یم انیرا مشخص و ب یپژوهش عوامل نیا جینتا :گیرینتیجه

 یبرا ازیرا که مورد ن ییهاها و مهارتآموزش نیکرد. و همچن میتنظ نیزوج یهاانتیو خ ییاز روابط فرا زناشو یریجلوگ

 کرد. یزیاست طرح ر نیروابط زوج تیتقو

 .کیفی پژوهش خانواده، ، بازدارنده عوامل زناشویی، فرا روابط:  کلیدی یهاواژه
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 متأهلرفتاری بر باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی در زنان -درمانی شناختیاثربخشی زوج

 شهر یزد

 الهه منشادیان

 ، یزد، ایراناشکذر اسلامی واحد کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

Elahemanshadian74@gmail.com 

 

  چکیده

شهر  متأهلرفتاری بر باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در زنان -سی اثربخشی زوج درمانی شناختیربر :هدفزمینه و 

 یزد بود. 

ی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان آزمایشنیمه  :پژوهش روش

 21شهرستان یزد مراجعه کرده اند. نمونه پژوهش شامل  رهیاب حقیقت در مشاوره نیکبه کلی 1244بود که در سال  متأهل

و کنترل قرار گرفتند.  آزمایشخاب و در دو گروه انت و در دسترس تصادفیغیرنفر از این زنان بودند که به روش نمونه گیری 

 رفتاری قرار گرفتند. برای-ت مداخله زوج درمانی مبتنی بر رویکرد شناختیحت 41 ،جلسه گروهی 0در  آزمایشگروه 

کوواریانس حلیل از ت پاینز استفاده شد. دلزدگی زناشویی پرسشنامه  باورهای غیرمنطقی جونز و از پرسشنامه  هادادهگردآوری 

 . استفاده شد هادادهها به منظور تحلیل با رعایت پیش فرض

و کنترل از نظر میانگین  آزمایشبین دو گروه  است توانسته مداخله این که داده نشان کوواریانس تحلیل از حاکی :هایافته

زوج درمانی نتیجه گرفت که  توانمیدرصد تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین  44با احتمال  تعدیل شده متغیر وابسته ترکیبی

مؤثر است و میزان حجم، بیانگر شدت اثر  متأهلرفتاری بر باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی در زنان -به روش شناختی

دهد که با کنترل نشان می منطقی غیر باورهای کاهش در مداخله این اثربخشی. همچنین (p< 0.01) بسیار بالایی می باشد

دریافت کرده اند، به طور معناداری رفتاری -زوج درمانی به روش شناختیآزمون باورهای غیرمنطقی، زنانی که نمرات پیش

و  .(P ≤ 0.05) اندآزمون نسبت به گروه کنترل بدست آوردهتری در متغیر باورهای غیرمنطقی در مرحله پسنمرات پایین

در مرحله پس دلزدگی زناشویی تری در متغیر به طور معناداری نمرات پایین زناشویی دلزدگی کاهش در مداخله این اثربخشی

 .است بوده( P≤ 0.05) اندآزمون نسبت به گروه کنترل بدست آورده

های ناکارآمد را د باورتوانمیهای رفتاری تکنیکه از فنون شناختی به همراه دهد که استفادنشان می هایافتهاین  :گیرینتیجه

 اصلاح کرده و همچنین فرسودگی زناشویی را در زنان کاهش دهد. 

 .متأهل، زنان رفتاری، باورهای غیرمنطقی، دلزدگی زناشویی-شناختینی زوج درما :ی کلیدیهاواژه
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 زناشویی در دانشجویان با سازگاریرابطه انعطاف پذیری کنشی، صمیمیت و مسئولیت پذیری 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز متأهل

 0ذریانآروح اله  ،8*سیما نقی پور

 )نویسنده مسئول(رانیرامهرمز، ا ،یواحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلام ،یشناسروانگروه  یدکترا -1*

  رانیرامهرمز، ا ،یواحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلام ،یشناسروانارشد گروه  یکارشناس یدانشجو -2

Naghipoor2014@yahoo.com  

  چکیده

علاقه بسیاری از پزوهشگران بوده است. : بررسی عوامل مربوط به سازگاری زناشویی، از گذشته تا کنون، مورد زمینه و هدف

رابطه انعطاف پذیری کنشی، صمیمیت و مسئولیت پذیری با سازگاری زناشویی در دانشجویان سی هدف از این پژوهش، برر

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز بود.  متأهل

و جامعه آماری این پژوهش، روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی، از نظر هدف، کاربردی  ژوهش:روش پ

بود که بر  (281نفر و زنان 221مردان ) نفر  811 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز و حجم جامعه آن، متأهلدانشجویان 

با نسبت جنسیتی زن و مرد و با روش نمونه  (نفر 126نفر و زنان  121مردان )نفر  200اساس جدول کرجسی و مورگان 

پژوهش عبارت بودند از: خرده مقیاس انعطاف پذیری در  زارن نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابی به عنواگیری تصادفی طبقه ا

مسئولیت  شسنج ،(QIMبروک و اومن ) های صمیمیت زناشوییه، پرسشنام(i-QEان ) -بار  پرسش نامه هوش هیجانی

 (SADاسپانیر )و مقیاس سازگاری زناشویی ( IPC-ERکالیفرنیا ) پذیری

طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر، ضریب همبستگی چند متغیری برای ترکیب خطی  :هایافته

با سازگاری زناشویی کل نمونه برابر با    (پذیریت انعطاف پذیری، صمیمیت و مسئولی سطح) بینپیشمتغیرهای 

MR=0.598  ضریب تعیین برابر RS=0.35800058 وF= درصد واریانس  21 توجه به مقدار ضریب تعیین . اگر چه باشد

 قابل تبیین شد اما مشاهده می شود که متغیر صمیمیت،  بینپیشسازگاری زناشویی کل دانشجویان توسط متغیرهای 

 . کننده سازگاری زناشویی کل دانشجویان است بینیپیشبهترین 

از آتی های وهشژجود داشت. پیشنهاد می شود برای پطبق نتایج بین متغیرهای پژوهش، رابطه معنادار و :گیرینتیجه

های کمی و کیفی برای بررسی متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش استفاده تا اطلاعات دقیق تری برای ارزیابی فراهم روش

 کنشی، صمیمیت و مسئولیت پذیری توجه شود. انعطاف پذیریی ر مشاوره قبل از ازدواج به مسئلهشود. د

 سازگاری زناشویی ،ری کنشی، صمیمیت، مسئولیت پذیریانعطاف پذی های کلیدی:هژوا
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  خانگی خشونت از دیده آسیب زنان در زندگی از رضایت با استرس با مقابله هایمهارت رابطه

 فاطمه سادات مرعشیان

 ایران اهواز، اسلامی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد شناسی، روان استادیارگروه دکتری، 

 fsmarashian@gmail.com  

 چکیده 

زنان  .است ارای عمری به اندازه تاریخ بشریتخشونت زوجین علیه یک دیگر موضوع جدیدی نمی باشد و دزمینه و هدف: 

رضایت از زندگی در زنان آسیب و  های مقابله با استرسمهارترابطه بررسی  حاضرپژوهشهدف از  .همواره قربانیان آن هستند

  بود. اهواز شهر در دیده از خشونت خانگی

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان آسیب دیده از خشونت خانگی  روش پژوهش:

 جم  جهت .شدند انتخاب از آنان به عنوان نمونه نفر 211دسترس  در گیرینمونه روش از استفاده با کهبود  شهر اهواز  در 

( SWLSو پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران ) (DASS-21) راهبردهای مقابله با تنیدگیپرسشنامه   از هاداده آوری

از همچنین و پیرسون  همبستگی ضریب آماری هایروش از نیز هادهدا تحلیل و تجزیه جهت است. استفاده شده

 شد.استفاده پایایی ضریبسبه امح جهتکرونباخ آلفایروش

ر زنان و رضایت از زندگی دو  بین راهبردهای مقابله با استرس که دهدمی نشان پژوهش این از آمدهبدست هاییافته :هایافته

  .دارد وجود داریمعنی شهر اهواز رابطه دیده از خشونت خانگی آسیب

برابر استرس نقش مهمی در های رویارویی در شیوه گفت توانمیاز پژوهش توجه به نتایج به دست آمده  با:  گیرینتیجه

 . دارد های خانگیندگی در زنان آسیب دیده از خشونتو رضایت از ز سلامت روانی ،شناختی سازگاری

 رضایت از زندگی، خشونت خانگی، راهبردهای مقابله با استرس، استرس کلیدی: ی هاواژه
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 زنان سرپرست خانواردر  رضایت از زندگی و  حمایت اجتماعیرابطه بررسی 

 0، کفایت سلیمانیان8*فاطمه سادات مرعشیان

 )نویسنده مسئول( ایران اهواز، اسلامی، آزاد دانشگاه اهواز، واحد شناسی، روان استادیارگروه دکتری، -1*

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران -2

fsmarashian@gmail.com  

 

 چکیده 

امنی شامل از  شرایط نا ،شوددر مواردی که سرپرستی خانواده به صورت ناگهانی از مرد به زن منتقل می زمینه و هدف:

گیری شود که این شرایط موجب شکلدست دادن درآمد، تربیت فرزند، ایفای نقش دوگانه پدر و مادری برای زنان فراهم می

و خانوادگی زن را به خطر ند سلامت روانی توانمیشوند، که ها و فشارهای شخصی، روانی و اجتماعی بر دوش زن میاسترس

  بود. اهواز شهر در سرپرست خانواررضایت از زندگی در زنان و حمایت اجتماعی رابطه بررسی  حاضرپژوهشهدف از د. بیندازن

شهر  در  زنان سرپرست خانوارپژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان  روش پژوهش:

 آوری جم  جهت شدند. انتخاب از آنان به عنوان نمونه نفر 211دسترس  در گیرینمونه روش از استفاده با کهبود  اهواز 

 است. استفاده شده (1405) و رضایت از زندگی داینر و همکاران (1406) حمایت اجتماعی فیلیپسپرسشنامه   از هاداده

سبه امح جهتکرونباخ آلفایروشاز همچنین و پیرسون  همبستگی ضریب آماری هایروش از نیز هاداده تحلیل و تجزیه جهت

 شد.استفاده پایایی ضریب

و رضایت از زندگی در زنان حمایت اجتماعی و بین  که دهدمی نشان پژوهش این از آمدهدسته ب هاییافته :هایافته

  .دارد وجود داریمعنی شهر اهواز رابطه سرپرست خانوار 

 ارتقای و زندگی از رضایت بهبود اجتماعی هایحمایت ارائهگفت   توانمیاز پژوهش توجه به نتایج به دست آمده  با:  گیرینتیجه

 .دارد همراه به را روانی متلاس

 رضایت از زندگی، سرپرست خانوار، زنان.یت اجتماعی، حما کلیدی: ی هاواژه
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 های ارتباطی درو مهارت هیجانی خودتنظیمی اساس بر زناشوییخیانت احتمال بینیپیش

 متأهل دانشجویان

 0نفیسه حاجی عبدالهی، 8*نجمه شکرانی

 )نویسنده مسئول( کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد رودهن، تهران، ایران -1*

 دانشگاه تهران، تهران، ایرانکارشناسی ارشد،  -2

 

hoda.moazzam@gmail.com 

 

 چکیده

 هایمهارت و هیجانی خودتنظیمی اساس بر زناشویی خیانت احتمال بینیپیشهدف از پژوهش حاضر،  زمینه و هدف:

زندگی زناشویی امروزه دچار مشکلات فراوانی می باشد و پایداری آن همواره تهدید می بود.  متأهل دانشجویان در ارتباطی

خود تنظیمی هیجانی است. د در پایداری زندگی زناشویی نقش بی بدیلی داشته باشد، توانمیشود. یکی از متغیرهایی که 

قرار می دهند و طبق این فرایند  تأثیررا تحت خودتنظیمی هیجانی به فرایندهایی اشاره دارد که افراد توسط آن هیجانات خود 

 مشخص می شود که فرد چگونه هیجانات را تجربه و ابراز می کنند. 

 واحد اسلامی آزاد دانشگاه متأهل و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان همبستگی نوع از یآزمایشروش پژوهش غیر روش:

 می نفر 105 نمونه حجم برای شده مشخص دست هب مقدار شد استفاده نمونه حجم تعیین برای کرامر فرمول رودهن بود. از

، (Infidelity)های خیانت زناشویینامهگردید. افراد نمونه، پرسش انتخاب نفر 105 برآورد پیش گرفتن نظر در با که باشد

 را تکمیل کردند. تحلیل (Communication skills)های ارتباطیو مهارت (Emotional self-regulation)خودتنظیمی هیجانی

 شد.  انجام  spssچندگانه و با نرم افزار  رگرسیون از تحلیل استفاده با هاداده

خیانت زناشویی همبستگی مثبت و معنادار دارد. به عبارت دیگر، هرچه با متغیر متغیر دشواری در تنظیم هیجانی  :هایافته

 که نتیجه گرفت توانمیبنابراین  یابد.است(. خیانت زناشویی افزایش میب دشواری تنظیم هیجانی بالاتر باشد)که نامطلو

 قولی به یا و توانایی عدمباشند و  مؤثر زوجین میان در روابط پایدار شکل به ندتوانمی هیجانی تنظیم در دشواری هایمهارت

 .شود می زناشویی روابط مشکل در ایجاد باعث عواطف و احساسات بیان در تعادل عدم

 ارتباطی. هایمهارت، خیانت زناشویی بینیپیش، هیجانی خودتنظیمی زناشویی، خیانت : احتمالکلیدی هایواژه
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 متقاضی طلاق متأهلبررسی رابطه بخشش با بی ثباتی زناشویی در زنان 

 0*، فریبا سعیدپور8سارا عادلی نیا 

 می واحد تنکابن، مازندران، ایرانبالینی، دانشگاه آزاد اسلا یشناسروانکارشناسی ارشد  -1*

 دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران )نویسنده مسئول( -2

 fariba.saeedpour@gmail.com 

 چکیده

زایش سلامت روانی، جسمانی و بهبود کیفیت زندگی افراد در : زندگی زناشویی با ثبات و رضایتمند موجب افزمینه و هدف

در بروز بی ثباتی زناشویی و اقدام به طلاق، از مواردی است که حائز  مؤثرهای ود. بر همین اساس، توجه به زمینهجامعه می ش

 متقاضی طلاق بود. متأهلاهمیت است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بخشش با بی ثباتی زناشویی در زنان 

: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه روش پژوهش

ها ه در دسترس انتخاب شدند. آزمودنینفر به شیو 181بودند که  1011کننده به مراکز مشاوره شهر لاهیجان در سال 

ها از ضریب را تکمیل کردند. برای تحلیل داده( EMIIمه بی ثباتی زناشویی ادوارد )( و پرسشناRFIپرسشنامه بخشش رای )

 همبستگی پیرسون استفاده شد. 

: نتایج پژوهش نشان داد بین بخشش با بی ثباتی زناشویی رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ هرچه میزان بخشش بیشتر هایافته

 ود.می شباشد، بی ثباتی زناشویی کمتری تجربه 

که ثبات زناشویی بر سلامت روانی، جسمانی و بهبود کیفیت زندگی اییججه به نتایج به دست آمده و از آن: باتوگیرینتیجه

افزایش  و ثبات زناشویی گسترشبر  مؤثرهای ی جهت ارتقای جنبهمؤثرگذار است، لازم است مداخلات درمانی تأثیرافراد 

 متقاضی طلاق صورت گیرد تا از افزایش ناسازگاری زناشویی و اقدام به طلاق پیشگیری شود. متأهلدر کار با زنان  بخشش

 : بخشش، بی ثباتی زناشویی، طلاقی کلیدیهاواژه
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 متأهلبه روابط فرا زناشویی در زنان  نگرشتنظیم شناختی هیجان با راهبردهای بررسی رابطه 

 متقاضی طلاق

 0*، فریبا سعیدپور8لنگرودی نغمه رمضانی پاک پور 

 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایرانعمومی یشناسروانکارشناسی ارشد  -1
 )نویسنده مسئول( دانشجوی دکترای تخصصی مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران -2*

fariba.saeedpour@gmail.com 

 چکیده

قرار داده و  تأثیرهایی است که زندگی زناشویی زوجین را تحت ه روابط فرا زناشویی یکی از آسیبگرایش ب: زمینه و هدف

منجر به فروپاشی بنیان خانواده می گردد. بر همین اساس، توجه به عوامل مرتبط با نگرش سهل گیرانه زوجین  نسبت به 

بررسی رابطه راهبردهای  هدف اصلی این پژوهش،زناشویی، از مواردی است که به توجه مضاعفی نیازمند است. روابط فرا

 بود. متقاضی طلاق متأهلروابط فرا زناشویی در زنان تنظیم شناختی هیجان با نگرش به 

: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه روش پژوهش

قیاس مها ه در دسترس انتخاب شدند. آزمودنینفر به شیو 181بودند که  1011کننده به مراکز مشاوره شهر لاهیجان در سال 

 راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج( و پرسشنامه ATIS) گیرانه به روابط فرا زناشویی وایتلینگرش سهل

(CERQ را تکمیل کردند. برای تحلیل )از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.  هاداده 

رابطه  گیرانه به روابط فرا زناشویینگرش سهلا ب راهبردهای تنظیم شناختی هیجان: نتایج پژوهش نشان داد بین هایافته

گیرانه به روابط نگرش سهلبیشتر باشد،  کاربرد راهبردهای تنظیم شناختی هیجانمنفی معنادار وجود دارد؛ هرچه میزان 

 .خواهد بودکمتر  زناشوییفرا

های اساسی در فرازناشویی یکی از آسیببه روابط باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش، نگرش سهل گیرانه : گیرینتیجه

، راهبردهای تنظیم مؤثراز طریق کاربرد مداخلات درمانی  توانمیزندگی زناشویی زوجین است. جهت پیشگیری در این زمینه 

 افزایش داد تا از نگرش سهل گیرانه به روابط فرازناشویی کاسته شود. متقاضی طلاق متأهلزنان شناختی هیجان را در 

 : تنظیم شناختی هیجان، روابط فرا زناشویی، طلاقی کلیدیهاواژه
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دانشگاه  متأهلبین نگرش به روابط فرازناشویی و ناگویی هیجانی در دانشجویان رابطه بررسی 

 آزاد اسلامی اهواز 

 کفایت سلمانیان 

 ایراناهواز،  ،دانشگاه آزاد اسلامی ،یشناسروان کارشناس ارشد 

Kefayat.salmaniyan@gmail.com  

 چکیده 

زا در ساختار، ثبات خانواده کی از عوامل آسیباست. ی انسانی حیات در با ارزش و مهم بسیار مؤلفه یک ازدواج: زمینه و هدف

 پژوهشهدف از  .آید، روابط فرازناشویی استخانواده پدید می مت زندگی زوجین، که با زیرپاگذاشتن تعهد و اعتماد درلاو س

 اهواز شهر نشگاه آزاد اسلامیدا متأهلبین نگرش به روابط فرازناشویی و ناگویی هیجانی در دانشجویان رابطه بررسی  حاضر

  بود.

دانشگاه آزاد  متأهلدانشجویان پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه  روش پژوهش:

 جهت شدند. انتخاب از آنان به عنوان نمونه نفر 151دسترس  در گیرینمونه روش از استفاده با کهبود  شهر اهواز   اسلامی

ناشویی نگرش به روابط فرا زو  AAS-26 -(2111الکسی تایمیا اهواز مکوندی و همکاران )پرسشنامه   از هاداده آوری جم 

و پیرسون  همبستگی ضریب آماری هایروش از نیز هاداده تحلیل و تجزیه جهت است. استفاده شده  -  ATIS (2110)واتلی

 شد.استفاده پایایی ضریبسبه امح جهتکرونباخ آلفایروشاز همچنین 

بین نگرش به روابط فرازناشویی و ناگویی هیجانی در  که دهدمی نشان پژوهش این از آمده دسته ب هاییافته :هایافته

  .دارد وجود داریمعنی اهواز رابطه دانشگاه آزاد اسلامی  متأهلدانشجویان 

 ناگویی هیجانی با عدم رضایت از زندگی و فقدانگفت   توانمیاز پژوهش توجه به نتایج به دست آمده  با:  گیرینتیجه

و  و در نهایت کاهش رضایت زناشویی شود مینیز و این مسئله باعث تخریب روابط با همسر  یافتهحمایت اجتماعی پیوند 

 حتی نگرش سهل گیرانه تری به روابط فرازناشویی می شود 

 نگرش به روابط فرازناشویی، الکسی تایمیا، ناگویی هیجانی، ازدواج، خانواده. کلیدی: ی هاواژه
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 زوجین خودبینی سازگاری زناشویی بر اساس هوش معنوی و حرمتپیش

 0*کار، مهشید تجربه8الدینیفاطمه سادات میرتاج

 بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران یشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد  -1
 )نویسنده مسئول(استادیار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران  -2*

m.tajrobehkar@uk.ac.ir  

 چکیده

ترین رویداد زندگی هر فردی است. هر فردی در ساختار اجتماعی بدون تردید ازدواج یکی از بزرگترین و مهم زمینه و هدف:

بنابراین  ؛رسدفردی بالغ تبدیل شده و به ثبات مییابد و تنها در این چهارچوب است که به شود و پرورش میخانواده متولد می

ی که در بهبود رشد فردی و تأثیرمطالعه عوامل مرتبط با مسائل زناشویی و  سازگاری زناشویی و ابعاد مختلف آن به جهت 

ر خود زوجین نقش مهمی داستحکام بیشتر نظام خانواده دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است.  هوش معنوی و حرمت

خود و هوش بر اساس حرمت زوجین بینی سازگاری زناشوییسازگاری زناشویی آنان دارد.  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش

 است.  هاآن معنوی

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را زوجین شهر کرمان در  روش پژوهش:

-مرد( با روش نمونه126زن، 180)متأهلنفر زن و مرد  211گیری در این پژوهش نمونهاند و برای تشکیل داده 1244سال 

زناشویی  سازگاری ،(SISRI) هوش معنوی کینگ ها از سه پرسشنامهگیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده

ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. برای تحلیل داده (SEI) خود روزنبرگو حرمت (LWMA)والاس –لاک

 و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. 

دین نتایج پژوهش نشان داد که هوش معنوی و حرمت خود با سازگاری زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارند؛ ب ها:یافته

ن نتایج پژوهش نشان داد یابد. همچنیخود، سازگاری زناشویی نیز افزایش میکه با افزایش هوش معنوی و حرمتصورت 

 بینی کند. د سازگاری زناشویی را پیشتوانمیحرمت خود بیش از هوش معنوی 

 را خودهوش معنوی و حرمت توانمی پژوهش، این در شده تأیید بینپیش نقش آمده و اساس نتایج به دست بر گیری:نتیجه

توجه به رابطه مثبت هوش معنوی و حرمت خود با سازگاری با های سازگاری زناشویی دانست و همچنین کنندهتعیین از

در افزایش  توانمیزوجین،  در به ویژه حرمت خود هوش معنوی و حرمت خودافزایش شود که با گیری میزناشویی، نتیجه

 سازگاری زناشویی آنان کوشید.  

 ، ازدواج هوش معنوی حرمت خود، ،سازگاری زناشویی  های کلیدی:واژه
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 بین وضعیت زناشویی ای به عنوان پیشهای اخلاق رابطهمؤلفه

 1پور ، ذبیح الله عباس0، زهرا خرسندی8*رضا خجسته مهر

 ، ایران )نویسنده مسئول(استاد تمام، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهوازدکتری،  -1*

 ایران، کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز -2

 ، ایراناستادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز دکتری، -2

khojasteh_r@scu.ac.ir 

 چکیده

، عدالتگذار بر کیفیت زندگی زناشویی اخلاق رابطه ای است. اخلاق رابطه ای به اعتماد،  تأثیراز جمله عوامل  زمینه و هدف:

قرار می  تأثیر، مسئولیت پذیری و احساس  محقق بودن در روابط اشاره دارد  و منصفانه بودن روابط را تحت وفاداری

دهد.زمانی اخلاق بر روابط حاکم است که بین طرفین رابطه، تبادل احترام، وفاداری، عشق و صمیمیت و مسئولیت پذیری 

مطرح  روابط زن و شوهر(عمودی )روابط والدین و فرزندان( و نیز روابط افقی )ط برقرار باشد.  اخلاق رابطه ای در دو بعد رواب

هدف پژوهش حاضر تعیین محقق بودن( است. وفاداری و حقوق )است و هر بعد متشکل از سه عامل عدالت و اعتماد، 

 موفقیت و شکست ازدواج بود.  بینپیشای  به عنوان های اخلاق رابطهمؤلفه

زن متقاضی  151پژوهش حاضر زنان متقاضی طلاق و عادی شهر اهواز بودند. نمونه پژوهش شامل  جامعه روش پژوهش:

ای شرکت کنندگان مقیاس اخلاق رابطه .گیری در دسترس انتخاب شدندزن عادی بودند که به روش نمونه 151طلاق و 

(RES)ین پژوهش برای تحلیل داده  از روش ، و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی محقق ساخته را تکمیل کردند. در ا

 تحلیل ممیز استفاده شد.

در خانواده اصلی مستحق بودن(  –)عدالت و اعتماد، حقوق  ایهای اخلاق رابطهنشان داد مؤلفهنتایج پژوهش حاضر  :هایافته

این طلاق زنان بودند و روش تحلیل ممیز تفکیکی نیز نشان داد که  ازدواج  و ( موفقیت>1P/ 111قوی) بینپیشزوجین در و 

 بینیپیش ( را>1P/ 111)  ه تنهایی موفقیت و شکست ازدواجهر کدام ب هم در خانواده اصلی و هم در زوجین ها مؤلفه

 کنند. می

، مسئولیت پذیری و احساس محقق بودن نقش تعیین فاداری، وهای اخلاقی نظیر اعتماد، عدالتتفضیل: گیرینتیجهبحث  و 

به  سیاست گذاران  با توجه به نتایج پژوهش حاضرکارکردهای خانواده و ماندگاری روابط زناشویی دارد. بینیپیشکننده ای در 

ای والدین و هم های اخلاقی را هم برهای خود، آموزش فضیلیترمانگران توصیه می شود در برنامهنهاد خانواده کشور و زوج د

 برای زوجین در اولویت قرار دهند.

 های زناشویی، ماندگاری ازدواج، طلاق: فضیلتی کلیدیهاواژه 
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 بررسی رابطه بین خشونت خانگی با میزان رضایت جنسی در بین زنان جنوب کرمان 

 1مهدیه بی نیاز ،0افشین طیبی ،8*محمدحسین رودباری

 )نویسنده مسئول(ایران  کیش، ، واحد بین المللی کیش،دانشگاه آزاد اسلامی بالینی، یشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد  -1*
 ایران  کیش، ، واحد بین المللی کیش،دانشگاه آزاد اسلامی ،روانپزشکیاستادیار دکتری،  -2

 یران، ابندرعباس ،گاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباستربیتی، دانش یشناسروانکارشناسی ارشد  -2

Mroudbari9@gmail.com  

 چکیده

. است جلب کرده خود به را اندیشمندان توجه است، کرده پیدا بیشتری شیوع امروزه که زنان علیه خشونتزمینه و هدف :

های بسیاری از یبآسگیرند، متحمل یمقرار  خود همسر سوی از جنسی و روانی فیزیکی، هاییبآس انواع مورد قربانی که زنان

 که کسانی است، زناشویی زندگی از رضایت مهم عوامل از یکی جنسی رابطه از باشند. رضایتیمجمله نارضایتی جنسی 

 دهند. هدف ازیم گزارش ندارند، جنسی رضایت که کسانی به نسبت را بهتری زندگی کیفیت بیشتری دارند، جنسی رضایت

 . است کرمان جنوب زنان بین در در جنسی رضایت میزان با خانگی خشونت بین رابطه بررسیر پژوهش حاض

ی هاناشهرست متأهل. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان استاین پژوهش، پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی  روش:

انتخاب و در  یوه نمونه گیری تصادفینفر به عنوان نمونه پژوهش به ش 211 هاآنکه از بین  دهندیتشکیل م جنوب کرمان

( حاج یحیی و پرسشنامه CTSها از پرسشنامه  سنجش خشونت علیه زنان )پژوهش شرکت داده شدند. برای گردآوری داده

 .استفاده شد  لارنس وهمکارانش (LLSQرضایت جنسی )

به بیان . داردارتباط معناداری وجود  متأهلبین خشونت علیه زنان با رضایت جنسی زنان  نشان داد که پژوهش نتایج هایافته

بین خشونت علیه زنان و رضایت جنسی آنان رابطه منفی و معکوس وجود داشت. همچنین میزان شیوع خشونت روانی  دیگر

 ود.درصد ب 6درصد و خشونت اقتصادی  4درصد، خشونت جنسی  22خشونت فیزیکی  درصد، 00

درصد بالاتر بود  20میزان خشونت خانگی در زنانی که از رضایت جنسی بر خوردار بودند . نسبت به زنان ناراضی : گیرینتیجه

 که این مسئله میزان اهمیت مفهوم رضایت زناشویی را می رساند .

 ، رضایت زناشویی، رضایت جنسیخشونت خانگیخانواده،  :ی کلیدیهاواژه
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-ی فرزندپروری و رابطه والدهاسبکآموزش فرزندپروری بر اساس مهرورزی بر  تأثیربررسی 

 فرزند مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال یادگیری

 1محمد سنجری نیک ،0، ابوالفضل افشاری8*محمدحسین رودباری

 )نویسنده مسئول( ایران ،کیش المللی کیش،لامی، واحد بین دانشگاه آزاد اس بالینی، یشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد  -1*

 ، ایرانبندرعباس ،بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس یشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 ایران جیرفت، ،، واحد جیرفتدانشگاه پیام نور ،یشناسرواناسی کارشن -2

Mroudbari9@gmail.com  

  چکیده

 بر با یکدیگر تعامل در یا مجزا طور به که است ویژه رفتارهای وها روش شامل اییچیدهپ فعالیت فرزندپروری: زمینه و هدف

 کردن اجتماعی و کنترل برای والدین یهاتلاش مبین پروری فرزند شیوه اساس و پایه واق  در. گذاردیم تأثیر کودک رشد

 والدین هاییتمسئول ینترحساس و دشوارترین از یکی یادگیری اختلال دارای فرزندان پرورش و است. تربیتکودکانشان 

فرزندپروری  یهاسبک بر مهرورزی بر مبتنی فرزندپروری آموزش اثربخشی تعیین حاضر تحقیق اصلی هدف .شودیم محسوب

 . بود یادگیری اختلالات دارای کودک مادران فرزند - والد رابطه و

 جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش صورته ب تجربی نیمه نوع از استفاده مورد تحقیق روش :پژوهش روش

 25 هاآن بین از که بود نفر 201 تعداد به کرمان شهر یادگیری اختلالات دارای کودکان مادران تمامی شامل تحقیق این آماری

 ابزار. گرفتند قرار کنترل و آزمایش گروه دو در ساده تصادفی بصورت و شدند مطالعه وارد هدفمند گیری نمونه بصورت نفر

 اطلاعات. بود پیانتا( CPRS) کودک -والد رابطه پرسشنامه بامریند و( PSIهای دلبستگی )پرسشنامه سبک اطلاعات گرداوری

 . گرفت قرار بررسی مورد متغیره کواریانس چند آزمون از استفاده با و  SPSS-22 افزار نرم در شده گرداوری

 و مستبدانه فرزندپروری سبک بهبود بر مهرورزی بر مبتنی فرزندپروری آموزش داد نشان آمده دست به نتایج:  هایافته

 ندارد تأثیر گیرانه سهل پروری فرزند سبک در اما (P<15/1) دارد معناداری تأثیر بخش اطمینان و قاط  سبک کاهش

(15./<P .)دارد معناداری تأثیر کودک - والد صمیمیت افزایش و تعارض کاهش بر مهرورزی بر مبتنی آموزش فرزندپروری 

(15./ > P)ندارد تأثیر کودک -والد وابستگی بر ، اما (15/1<P.)  

 سبک بهبود موجب دتوانمی مهرورزی بر مبتنی فرزندپروری سبک آموزش گرفت نتیجه توانمی اساس این بر: گیرینتیجه

 شود. کودک-والد ارتباط کیفیت ارتقای و فرزندپروری

 .یادگیری اختلال فرزند، - والد رابطه خانواده، فرزندپروری، های کلیدی:واژه
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 و بهزیستی تنهایی احساس  ناگویی هیجانی، کیفیت روابط زناشویی بر اساس  بینیپیش

 متأهلدر زنان  شناختیروان

  خرم نیا پگاه

 ، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران یشناسروانکارشناسی ارشد 

pegah_1375@yahoo.com  

 چکیده 

گیرد کمک  های ساختاری که روابط زوجین در آن شکل میمطالعه روابط زوجین به روشن شدن چهارچوب زمینه و هدف:

هدف کند. در بیشتر جوام ، بررسی کیفیت روابط زناشویی نقش اساسی در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد.  می

در زنان  شناختیروان و بهزیستی تنهایی احساس و الکسی تایمیا کیفیت روابط زناشویی بر اساس  بینیپیشاز پژوهش حاضر 

  شهر اهواز می باشد متأهل

مراجعه کننده به خانه  متأهلزنان ش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه پژوه روش پژوهش:

 شدند. انتخاب از آنان به عنوان نمونه نفر  201دسترس  در گیرینمونه روش از استفاده با کهبود  شهر اهواز  در  های بهداشت

( مکوندی 2011، الکسی تایمیا اهواز)( باسبی و همکارانRDASکیفیت روابط زناشویی) پرسشنامه  از هاداده آوری جم  جهت

 استفاده شده ( ریف،RSPWB)شناختیروانپرسشنامه احساس تنهایی راسل و همکاران و پرسشنامه بهزیستی  و همکاران،

از همچنین و  ، رگرسیون گام به گام پیرسون همبستگی ضریب آماری های روش از نیز هاداده تحلیل و تجزیه جهت است.

 شد.استفاده پایایی ضریبسبه امح جهتکرونباخ آلفایروش

 شناختیروانناگویی هیجانی، احساس تنهایی و بهزیستی  که دهدمی نشان پژوهش این از آمدهبدستهاییافته :هایافته

 بینیپیشقوی ترین  شناختیروانو بهزیستی  دکنن بینیپیششهر اهواز  متأهلقادرند کیفیت روابط زناشویی را در زنان 

  کننده کیفیت روابط زناشویی بود.

کیفیت روابط زناشویی نقش مهمی در  ناگویی هیجانی، احساس تنهایی و بهزیستی روان شناختیگفت   توانمی:  گیرینتیجه

 . دارد  متأهلزنان 

 ، کیفیت روابط زناشویی. شناختیروانناگویی هیجانی، احساس تنهایی و بهزیستی  کلیدی: ی هاواژه
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 زناشویی تعارضات دچار زنان زناشویی صمیمیت افزایش بر محور حل راه درمان اثربخشی

 0*سودانی ، منصور8مژگان پوردل

 ایران اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه مدرسه، مشاوره ارشد کارشناس -1

 (مسئول نویسنده) ایران اهواز، اهواز، چمران شهید دانشگاه مشاوره، گروهدکتری، استاد  -2*

sodani_m@scu.ac.ir  

 چکیده

 لازمه که است زوجین رابطه رشد، و گیری شکل اساس و است خانواده جامعه، نهادهای تریناصلی از یکیزمینه و هدف: 

 زناشویی تعارضاتدر این میان  .است یکدیگر با زوجین تعامل طرز و نگرش نوع و آن دوام و ثبات خانوادگی، زندگی تقویت

 بیان طلاق اصلی دلایل از یکی همواره زناشویی تعارضات و صمیمیت در نقص .شود می خانوادگی کارکردهای در اختلال سبب

 بود. زناشویی تعارضات دچار زنان زناشویی صمیمیت افزایش بر محور حل راه درمان اثربخشی هدف این پژوهش .است شده

ود. جامعه آماری در این پژوهش پس آزمون ب - و گواه و طرح پیش آزمون آزمایشی با گروه آزمایشپژوهش حاضر شبه روش پژوهش: 

نفر  21از بین این افراد  دادند.تشکیل  1244در پاییز  شوشتر زنان دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز روان درمانی شهر  را

صمیمیت و کنترل جایگزین شدند. شرکت کنندگان با مقیاس  آزمایشنفری  15از زنان انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دوگروه 

(MIS )بسته اساس بر را محور حلراه درمان فنون( بار یک ایهفته) جلسه 0 آزمایش گروهمورد ارزیابی قرار گرفتند. و تامپسون،  واکر 

 .شد استفاده هاداده تحلیل برای کوواریانس تحلیل ازو گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند.  دیدند آموزش گرانت آموزشی

 دچار زنان زناشویی صمیمیت بر محور حلراه ی پژوهش مبنی بر اثربخشی آموزش درمانها نشان داد که فرضیهیافتهها: یافته

 تعارضات دچار نسبت به زنان آزمایش، مورد تائید قرارگرفته است و زنان دچار تعارضات زناشویی گروه زناشویی تعارضات

 (. P<15/1بیشتری داشتند ) زناشویی صمیمیتطور معناداری آزمون، بهل در پسزناشویی گروه کنتر

. دارد تمرکز عملگرایی و مثبت هایویژگی روی بر محور حلراه درمان که گرفت نتیجه توانمی کلّی طور به گیری:نتیجه

 است، خودش مختص مناب  و قوت نقاط راهبردها، هدف، تعریف براساس که حلیراه جهت در را خود مسیر مراج  هر بنابراین

 جذاب ایگزینه رویکرد این شده باعث است، مؤثر فرد هر برای چیزی چه که این یادگیری بر محور حلراه تاکید. کندمی پیدا

 . باشد اثربخش زناشویی تعارضات دچار زنان زناشویی صمیمیت افزایش بر بتواند و باشد

 ، تعارضات زناشویی.زناشویی صمیمیت حل محور،درمان راه :ی کلیدیهاواژه
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 طلاق حال در زوجین زناشویی تعارضات بر زندگی کیفیت بهبود بر مبتنی درمان اثربخشی

 0ذاکرخاتونی زهرا، 8*بابکی میرشکاریان پروین

  )نویسنده مسئول( 0ایران تهران، تهران، طباطبایی علامه دانشگاه خانواده، مشاوره کارشناس -1*

 ایران تهران، تهران، جنوب تهران واحد آزاد دانشگاه توانبخشی، مشاوره ارشد کارشناس -2

   pmbabaki8031@gmail.com   
  

 چکیده

 .است فشار و تنش ایجاد عوامل مهمترین از و رودمی نشانه را خانواده انسجام که ایپدیده عنوان به طلاق زمینه و هدف:

 و کارکرد خانواده در سلامت زناشویی و رضایت تعارض. است زناشویی نارضایتی کاهش و تعارض مخرب تأثیر ترینشای  طلاق،

 زناشویی تعارضات بر زندگی کیفیت بهبود بر مبتنی درمان اثربخشی هدف این پژوهش. برخوردار است زیادی از اهمیت

 طلاق بود. حال در زوجین

 گروه با آزمونپس-آزمونپیش نوع از یآزمایشنیمه روش، لحاظ از و بود کاربردی هدف، نظر از حاضر پژوهشروش پژوهش: 

از بین این افراد  دادند.تشکیل  1244زوجین متقاضی طلاق شهر تهران در سال . جامعه آماری در این پژوهش را بود کنترل

و کنترل جایگزین شدند. شرکت کنندگان با  آزمایشنفری  15گروه  نفر از آنان انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو 21

 مبتنی درمان( بار یک ایهفته) جلسه 0 آزمایش گروهمورد ارزیابی قرار گرفتند. ثنایی  و براتی زناشویی تعارضات پرسشنامه

 تحلیل آماری روش از استفاده با هادادهو گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند.  را دریافت کردندزندگی  کیفیت بهبود بر

 .رفتندگ قرار وتحلیلتجزیه مورد کوواریانس،

 زناشویی تعارضات بر زندگی کیفیت بهبود بر مبتنی ی پژوهش مبنی بر اثربخشی درمانها نشان داد که فرضیهیافتهها: یافته

 نسبت به زوجین آزمایش( و زوجین دچار تعارضات زناشویی گروه P<15/1طلاق، مورد تائید قرارگرفته است ) حال در زوجین

 (. P<15/1طور معناداری، تعارضات زناشویی کمتری داشتند )آزمون، بهکنترل در پسزناشویی گروه  تعارضات دچار

 کیفیت بهبود و ارتقا بر  دتوانمی زندگی کیفیت بهبود بر مبتنی درمان نتیجه گرفت که  توانمیبنابراین،  گیری:نتیجه

 مورد تعارضات زناشویی زوجین در حال طلاقکاهش  جهت و باشد داشته پایدار و باثبات یتأثیر خانواده عملکرد و زندگی

 .قرارگیرد استفاده

 زناشویی، طلاق تعارضات زندگی، کیفیت بهبود بر مبتنی درمان :ی کلیدیهاواژه
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 های اجتماعیرزندپروری در شبکهالگوهای فبررسی 

 1، حمیده شهریاری نژاد 0، محمدحسین رودباری 8*مهدیه بی نیاز

 )نویسنده مسئول( ، ایرانبندرعباس ،تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس یشناسروانکارشناسی ارشد  -1*
 ایران ،کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش بالینی، یشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد  -2

 ایران ،اد اسلامی، واحد سیرجان، سیرجاندانشگاه آز بالینی، یشناسروانکارشناسی ارشد  -2
mahdieyh_biniaz@gmail.com 

  چکیده

 که و تغییراتی هادگرگونی. است بوده مهم شناسان جامعه نظر در همیشه آن فروپاشی و دوام و خانواده آیندهزمینه و هدف:  

 و شناخت منظور به حاضر پژوهش .شود می آنان نگرانی دل موجب0 صنعتی کشورهای در خصوصا  شود می وارد خانواده بر

 سهل - مستبدانه - مقتدرانه فرزندپروری سبک نوع با آن یرابطه و اینستاگرام از مادران یاستفاده یانگیزه و میزان بررسی

 . پذیرفت صورت آنان گیرانه

 گلوله روش دو به نهایت در و بود هدفمند روش به تحقیق گیری نمونه. بود یابی زمینه نوع از توصیفی پژوهش روشروش: 

 عضو سال یک حداقل که است سال 11 زیر فرزند دارای مادران ی کلیه شامل تحقیق آماری جامعه. شد انجام هدفمند و برفی

  و بامریند (PSIفرزندپروری) الگوهای پرسشنامه دو شامل گیری  اندازه ابزارهای. بود نفر 210 نمونه حجم. بودند اینستاگرام

 تحلیل 20SPSS افزار نرم با هاداده. ( هیوبنر بودMSLSSمندی )رضایت و استفاده نظریه مبنای بر شده تنظیم پرسشنامه

  . شدند

 بدست معناداری ی رابطه فرزندپروری الگوی سه و اینستاگرام از زیاد ی استفاده میزان بین اسکوئر کای آزمون با :هایافته

 از استفاده ی انگیزه و ندارد یتأثیر پروری فرزند الگوی بر تنهایی به اینستاگرام از استفاده میزان دهد می نشان که نیامد؛

0 جدید خبرهای کسب و روزانه اخبار از اطلاع: شامل اینستاگرام از مادران استفاده هایانگیزه. دارد اهمیت نیز اینستاگرام

 فاصله بردن بین از ،فعلی دوستان با دوستی تقویت0 آنان با ارتباط و قدیمی دوستان یافتن ،جدید خبرهای تصاویر تماشای

 هایشخصیت اخبار به دسترسی ،رادیو و تلویزیون جایگزین عنوان به اینستاگرام از استفاده ارتباطات تسهیل و زمانی و مکانی

 و تصاویر تماشای و گذار و گشت و سرگرمی منظور به ،اینستاگرام از جالب و آموزنده نظرات و مطالب تماشای0 مشهور یا مهم

 .بود0 اینستاگرام کاربردی هایپیج از استفاده و دیگران ویدیوهای

 و سرگرمی و ارتباطی اطلاعاتی استفاده منظور به اینستاگرام از مادران یانگیزه بیشترین : نتایج نشان داد کهگیرینتیجه

 بالا یدهنده نشان که داشتند مقتدرانه فرزندپروری یشیوه مادران اکثریت. است اینستاگرام کاربردی هایبرنامه از استفاده

آن بر  تأثیربرای تولید محتوا و میزان  توانمی. از این پژوهش است فرزند تربیت به نسبت امروزی مادران دانش و درک بودن

 ات آن بر زندگی روزمره استفاده نمود.تأثیرمادران و 

 های اجتماعی، شهرستان جیرفتشبکه خانواده، فرزندپروری، کلیدی: هایواژه
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 های همسرگزینی در دانش آموزان دختر دبیرستانیآموزش پیش از ازدواج بر ملاک تأثیربررسی 

 شهر کرمان

 1، حمیده شهریاری نژاد0، محمدحسین رودباری8*مهدیه بی نیاز

 )نویسنده مسئول( ، ایرانبندرعباس ،تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس یشناسروانکارشناسی ارشد  -1*
 ایران ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش،کیش بالینی، یشناسرواندانشجوی کارشناسی ارشد   -2

 ایران ،اد اسلامی، واحد سیرجان، سیرجاندانشگاه آز بالینی، یشناسروانکارشناسی ارشد  -2

 mahdieyh_biniaz@gmail.com 

  چکیده

 نهادن بنا برای اولیه ساختاری زیرا است، شده توصیف بشری رابطه ترین اساسی و ترین مهم عنوان به ازدواج زمینه و هدف:

 هایبرنامه در که افرادی که دهد می نشان هاسازد. پژوهش می فراهم را آینده نسل کردن تربیت و خانوادگی رابطه

 رویداد را آن و دارند آن اثرات و ازدواج از قبل آموزش به نسبت مثبتی نگرش اند داشته شرکت ازدواج از قبل هایآموزش

 دختر آموزان دانش در همسر انتخاب هایملاک بر ازدواج از پیش آموزش تأثیر بررسی پژوهش این دانند. هدف می ارزشمندی

 . می باشد دبیرستانی

 کلیه شامل آماری جامعه. بود کنترل گروه با آزمون پس - آزمون پیش نوع از یآزمایش پژوهش یک حاضر پژوهش روش:

طرح جام  خانواده پایدار به منظور فرهنگ سازی در خصوص  بود. کرمان شهر متوسطه دوره سوم سال مجرد آموزان دانش

 از نفر 65 شامل نمونه ها در میان مدارس و نوجوان برگزار گردیده بود. به صورت برگزاری کارگاه اهش طلاقافزایش ازدواج و ک

 ساده تصادفی صورت به و شده انتخاب ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه روش از استفاده با که مجرد، دختر آموزان دانش

( PCSSI) گزینی همسر هایملاک بخشی اولویت پرسشنامه پژوهش، ابزار. شدند داده قرار کنترل و آزمایش گروه دو در

 .شد استفاده متغیری چند کواریانس تحلیل روش از هاداده تحلیل و تجزیه جهت. بودرفاهی و همکاران 

 انتخاب هایملاک تعدیل موجب پایدار خانواده جام  طرح ازدواج از پیش آموزش نتایج پژوهش مشخص ساخت : هایافته

 .شود می دبیرستانی دختر آموزان دانش در( فرایندی و محتوایی) آن هایمؤلفه و همسر

در ازدواج و انتخاب  مؤثرهای شاهد شناخت بیشتر افراد از ملاک : پس از اجرای طرح آموزش پیش از ازدواجگیرینتیجه

 آگاهانه تر در افراد گردیده بود که در نتایج کاملا مشهود بود.

 همسرگزینی، دختران دبیرستانی ، خانواده، ازدواج :ی کلیدیهاواژه
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 کیفی مطالعه کرونا: یک دوران در شاغل زنان دورکاری هایچالش بررسی

 0*مریم غلامزاده جفره ،8خانی صفی مهرنوش

 اهواز، اهواز، ایران واحد اسلامی آزاد دانشگاه کارشناسی ارشد، -1
 ، اهواز، ایران )نویسنده مسئول(اهواز واحد اسلامی آزاد دانشگاه دکتری، -2*

 
jofreh@iauahvaz.ac.ir-maryam 

                                                                                                                      
 چکیده

شیوع بیماری کرونا باعث ایجاد تغییرات زیادی در سراسر جهان شد. کسب وکارهای زیادی به علت گسترش : هدفزمینه و 

اشتغال زنان و کارهای خانه  بار مضاعفی را بر  بیماری تعطیل شدند و بسیاری از کارها به صورت دورکاری ادامه پیدا کردند.

 بررسیرو، هدف پژوهش حاضر  ازاین شده است. هاآنگی هایی در زندو باعث ایجاد چالش گذاشته است هاآندوش 

 .می باشد کرونا دوران در شاغل زنان دورکاری هایچالش

 روشبه زن، کنندهشرکت 12 آن در که است انهشناسروان توصیفی پدیدارشناسی نوع از کیفی ایمطالعه حاضر پژوهش روش:

 مرحلۀ تا روند این و شد استفاده ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ روش از هاداده آوریجم  برای. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه

 .یافت ادامه هاداده اشباع

عدم حمایت سازمانی و فراهم  -1جز تشکیل دهنده دارد:  0، تجربه زنان شاغل دورکار نتایج این مطالعه  نشان داد :هایافته

 عدم نظارت کارفرما -0زندگی تعارض کار و -2 مشکلات خانوادگی -2نمودن امکانات 

د تجارب توانمیها و مشکلاتی که دارد، اما دهد دورکاری با وجود چالش می تجارب مشارکت کنندگان نشان :گیرینتیجه 

د دورکاری را به فرصتی مناسب جهت توانمیهای مناسب و حمایت کارفرمایان ی نیز داشته باشد. ایجاد زیرساختخوشایند

 ر و زندگی تبدیل نماید.ایجاد تعادل کا

 تعادل کار و زندگی ،دورکاری، زنان شاغل،  کرونا:  یدیکل یهاواژه
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بررسی تجربه زیسته زنان آسیب دیده از نقش فضای مجازی در تعارضات زناشویی : یک مطالعه 

 کیفی

 0 حسن سواری ،8*صدیقه سبحانی جو

 ایران )نویسنده مسئول( پیام نور، سمنان، دانشگاه کارشناسی ارشد،  -1*

 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران کارشناسی ارشد، -2
 

sobhanishams@gmail.com  
 

 چکیده

و منفی  هایی نیز برخوردار است و کارکردهای مثبت، از مشکلات و آسیبها و فوایدشاینترنت با همه خوبی: هدفزمینه و 

زا از اینترنت و ایجاد تضاد و تنش در خانواده و روابط بین زوجین د منفی آن استفاده افراطی و آسیبدارد که مهم ترین کارکر

 فضای نقش از دیده آسیب زنان زیسته تجربه بررسیو امکان فروپاشی نظام خانواده است. از این رو هدف پژوهش حاضر 

 می باشد. زناشویی تعارضات در مجازی

 به زن، کنندهشرکت 16 آن در که است انهشناسروان توصیفی پدیدارشناسی نوع از کیفی ایمطالعه حاضر پژوهش روش:

 تا روند این و شد استفاده ساختاریافتهنیمه مصاحبۀ روش از هاداده آوریجم  برای. شدند انتخاب هدفمند گیرینمونه روش

 .یافت ادامه هاداده اشباع مرحلۀ

پر  -2 تشدید فاصله بین زوجین-1جز تشکیل دهنده دارد:  5 آسیب دیدهتجربه زنان  نشان دادتایج این مطالعه ن :هایافته

تسهیل روابط  -5دسترسی سری  تر به زندگی دیگران  -0ها تغییر ارزش -2ده در زندگی مشترک های ایجاد شخلأکردن 

 فرازناشویی

ه مین نشوند منجر بأی هستند که اگر در بطن خانواده تهای مختلفخانواده دارای نیازها و خواستهر افراد د :گیرینتیجه 

شود. هرچند فضای مجازی تنها عامل اختلافات زناشویی نیست، اما زمانی که بستر روابط اختلافات و تعارضات زناشویی می

 تر کند.ه، تعارضات زناشویی را پررنگعنوان عامل تشدید کنندد به توانمیزناشویی مستعد تنش و اختلاف باشد فضای مجازی 

 فضای مجازی، اینترنت، تعارضات زناشویی، زنان آسیب دیده:  یدیکل یهاواژه
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بررسی مدل ارتباط بین صمیمیت زناشویی وخانواده اصلی با رضایت زناشویی با میانجی گری 

 در زنان معلم انعطاف پذیری کنشی

 0، فهیمه عابدی 8*آسیه عبودی

 آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران )نویسنده مسئول(دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه  -1*

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نورواحد خرامه، خرامه، ایران -2

 
 Asieyehaboudi@yahoo.com  

 چکیده 

شود و رضایت از خانواده به ی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب میرضایت یک فرد از زندگی زناشوی زمینه و هدف:

مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه، تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی افراد و در یک مقیاس بزرگتر، 

تاثیرات آن بر افراد جامعه، شناخت  در خدمت بهبود سلامت جامعه خواهد بود. با توجه به اهمیت کارکرد متعادل خانواده و

بخش زندگی خانوادگی است، و تداوم رضایت زناشویی و جلوگیری از عوامل مرتبط با رضایت زناشویی که پایه استحکام

هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل ارتباط بین صمیمیت رسد. کنند ضروری به نظر میمتلاشی شدن خانواده را تضمین می

 اصلی با رضایت زناشویی با میانجی گری  انعطاف پذیری کنشی  در معلمین زن متاهل شهر شیراز بود.زناشویی وخانواده 

تمامی معلمین زن متأهل ی این پژوهش شامل بین بود. جامعهطرح پژوهش حاضر، همبستگی از نوع پیش روش پژوهش:

در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این -گیری داوطلبمعلم به روش نمونه 200میان شهر شیراز بود که از این 

انعطاف ی (، پرسشنامهMIS، پرسشنامه صمیمت زناشویی ) (EMSS)پژوهش شامل پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

های ها از روشمی باشد. برای تجزیه و تحلیل داده (FOS) پرسشنامه خانواده ی اصلی و (CD_RISC)پذیری کنشی

  .( استفاده شدAMOSتحلیل ساختارهای گشتاوری )و  SPSS-21افزارهای مبستگی و تحلیل مسیر و نرمه

(، صمیمیت r ،11 /1 > p=  02/1نشان داد که بین متغیرهای صمیمیت زناشویی با خانواده اصلی )نتایج پژوهش  یافته ها:

(، r ،11/1 > p=  62/1صمیمیت زناشویی با رضایت زناشویی )، (r ،11/1 > p=  28/1زناشویی با انعطاف پذیری کنشی )

 < r ،11/1=  28/1( و انعطاف پذیری کنشی با رضایت زناشویی )r ،11/1 > p=  00/1خانواده اصلی با انعطاف پذیری کنشی )

pرضایت زناشویی  ( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، بیشترین ضریب مربوط به رابطه بین صمیمیت زناشویی و

(62/1  =rمی ).باشد  

های برازندگی از برازش مدل پیشنهادی حمایت کرد. نتایج تحلیل مسیر  حاکی از  معناداری نتایج شاخصجه گیری: نتی

صمیمیت زناشویی گری انعطاف پذیری کنشی در رابطه بین ی مسیرهای مدل نهایی و نیز میانجیضرایب مسیر مستقیم کلیه

  بود. ه اصلی با رضایت زناشوییوخانواد

 صمیمیت زناشویی، خانوده اصلی، رضایت زناشویی، انعطاف پذیری کنشی. های کلیدی:واژه
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