
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مقاالتچکیده مجموهع 
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 کننده گانبرگزار

  انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران 
 ده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفتاندیشکده خانوا 

 

 
 حامیان کنگره

 
 دانشگاه شهید چمران اهواز 
 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران 
 کمیسیون انجمن های علمی ایران 
 مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
 )وزارت ورزش و جوانان )معاونت ساماندهی امور جوانان 
 نوان وزارت کشوردفتر امور با 
 اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان 
 اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان 
 اداره کل بهزیستی استان خوزستان 
 انجمن روانشناسی ایران 
 انجمن مشاوره ایران 
  روانشناسی اجتماعی ایرانانجمن 
 بسیج اساتید 
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
 اری ایرانشرکت ملی و حف 
 شرکت فوالد خوزستان 
 شرکت آب و برق استان خوزستان 
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 سازمان کنگره
 

 پروفسور شکوه نوابی نژادرییس کنگره : 

 استاد دانشگاه خوارزمی
 نائب رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران و رئیس انجمن مشاوره ایران

 

 :وزپروفسور غالمعلی افر دبیر علمی کنگره 

 دانشگاه تهران ممتازاستاد 
 پیشرفت رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی

 

 :دکتر رضا خجسته مهر دبیر کنگره 

 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 
 رییس انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

 

 دبیر اجرایی کنگره خدیجه شیرالی نیا: دکتر 

 د چمران اهوازعضو هیئت علمی دانشگاه شهی
 

 :اجرایی کنگره مدیر دکتر ذبیح اله عباس پور 

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 

 :سرپرست کمیته اجرایی فاطمه کازرونی عفیفون 

 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز
 

 :ویراستار علمی احمد احمدی قوزلوجه 

 صی مشاوره خانواده، داشنگاه شهید چمران اهوازدانشجویی دکتری تخص
 

 :اجرا سید پیمان رحیمی نژاد 

 دانشجوی دکترای روانشناسی مثبت، دانشگاه ناتینگهام برن لندن
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 اعضای کمیته علمی

 
 دکتر عباس ابوالقاسمی، دانشگاه محقق اردبیلی 

  دکتر خدابخش احمدی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 ی بقیه اهلل )عج(دانشگاه علوم پزشک

 دکتر نسرین ارشدی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر معصومه اسماعیلی، دانشگاه عالمه طباطبایی 
 دکتر خالد اصالنی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر غالمعلی افروز، دانشگاه تهران 
 دکتر عباسعلی اللهیاری، دانشگاه تربیت مدرس 
 د چمران اهوازدکتر عباس امان الهی، دانشگاه شهی 
 دکتر سوسن باستانی، دانشگاه الزهرا 
 دکتر شهال باقری، دانشگاه خوارزمی 
 دکتر امیرحسین بانکی پور، دانشگاه اصفهان 
 دکتر سودابه بساک نژاد، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر محمدعلی بشارت، دانشگاه تهران 
 دکتر احمد به پژوه، دانشگاه تهران 
 انشگاه اصفهاندکتر فاطمه بهرامی، د 
 دکتر حمید پورشریفی، دانشگاه تبریز 
 دکتر منصور بیرامی، دانشگاه تبریز 
 آقای منوچهر تقی پور، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر سیمین حسینیان، دانشگاه الزهراء 
 دکتر فریده حمیدی، دانشگاه شهید رجایی 
 دکتر نجمه حمید، دانشگاه شهید چمران اهواز 
  مهر، دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر رضا خجسته 
 دکتر محمد خدایاری فرد، دانشگاه تهران 
 دکتر ایران داودی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 آبادی، دانشگاه عالمه طباطباییدکتر شیوا دولت 
 دکتر غالمرضا رجبی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر یداهلل زرگر، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 انی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتدکتر سیامک سام 
 خانم زهرا سجادی، مدرس دانشگاه 
 دکتر خدیجه سفیری، دانشگاه الزهرا 
 دکتر منصور سودانی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر حسین شکرکن، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر منیجه شهنی ییالق، دانشگاه شهید چمران اهواز 

 
 
 ا، دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر خدیجه شیرالی نی 
 دکتر سهیال صادقی فسایی، دانشگاه تهران 
 دکتر ناصر صبحی قراملکی، دانشگاه محقق اردبیلی 
  آقای غالمرضا صدیق راد، موسسه علمی کاربردی بهزیستی

 استان خوزستان
 نیا، دانشگاه پیام نور تهراندکتر مجید صفاری 
 ان اهوازدکتر سیروس عالی پور، دانشگاه شهید چمر 
 دکتر ذبیح اله عباس پور، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر یوسفعلی عطاری، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر فریبا عالسوند ، مرکز تحقیقات زن و خانواده 
 دکتر مجید محمود علیلو، دانشگاه تبریز 
 دکتر مریم فاتحی زاده، دانشگاه اصفهان 
 ددکتر محسن فاطمی ، دانشگاه هاروار 
 دکتر فهیمه فرهمندپور، دانشگاه تهران 
 دکتر محمود گلزاری، دانشگاه عالمه طباطبایی 
 دکتر محمد ابراهیم مداحی، دانشگاه شاهد 
 دکتر سید علی مرعشی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر محمدعلی مظاهری، دانشگاه شهید بهشتی 
 دکتر غالمحسین مکتبی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 هه موالی زاده، دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر ال 
  خانم شهین دخت موالوردی، معاون امور زنان و خانواده

 ریاست جمهوری
 زاده هنرمند، دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر مهناز مهرابی 
 دکتر سید عبدالحسین نبوی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر محمد نریمانی، دانشگاه محقق اردبیلی 
 وه نوابی نژاد، دانشگاه خوارزمیدکتر شک 
 دکتر عبدالزهرا نعامی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر عبدالکاظم نیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز 
 دکتر تورج هاشمی، دانشگاه تبریز 
 دکتر سید ضیاء هاشمی، دانشگاه تهران 
  دکتر سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی، دانشگاه شهید

 چمران اهواز
 صر یوسفی، دانشگاه کردستاندکتر نا 
 دکتر سیدجالل یونسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 
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 عضای کمیته اجرایی کنگره ا

 )اسامی به ترتیب حروف الفبا(

 
 احالم پورستایش 

 آذر کشاورز 

 اعظم کاله کج 

 افسانه جلیلی 

 الهام دالوند 

 امیرحسین یاوری 

 بیتا احمدی 

 ثنا معاوی 

 حکیم سحاقی 
 لخدیجه گشتی 

 زهرا رضایی نیا 
 زهرا نگهداری 

 زینب آقایی 

 زینب دانیالی 

 زینب کرمی نژاد 
 سکینه رضایی 

 سمیه ایزدی 

 سمیه زائری 
 سوفیا موسوی 
 سید محمدمهدی حسن زاده 

 سیده دنیا موسوی 

 شادی جزینی 

 صفا صفایی مقدم 

 عادل بابامیر 

 عبدالرحیم صالحی زاده 

 زاده یعلی کریم 

 علی محمدی 

 غزاله توکلی 

  صالح نساجفاطمه 
 فاطمه نوری 

 فروغ نیکبخت 

 فریدا یزدان پناه 

 کیوان یوسفی 

 
 

 
 
 محبوبه رجبی 

 مرضیه برزو 

 مرضیه وارسته 

 مریان شحیطاط 

 مریم احمدی 

 مریم زمانی 

 صحرایی فریبا 

 مریم منصوری 

 مریم ظریفی 

 همسعود سرانچ 
 مهسا هواخور 

 مؤید عبیات 
 نازنین شنبه زاده 

 ناهید دریکوندی 

 دهندا سیاح طرف زا 

 نیره عبدالهی 
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 به نام خداوند جان و خرد

 "همه را باید در خانواده دید و همه را برای خانواده خواست"

 
 سخن دبیر کنگره

است انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران و اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ری
و با هدف معرفی فعالیت های  خوزستان داریاستانیت امور زنان و خانواده وزارت کشور و مدیریت امور بانوان و خانواده جمهوری، مدیر

ده پژوهشی در زمینه روانشناسی و مشاوره خانواده و در راستای ارج نهادن به تالش پژوهشگران اقدام به برگزاری کنگره ملی روانشناسی خانوا
 ( نمود. 33/6/3030مورخه  2838/30/883نت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور )به شماره با مجوز ملی از معاو

مقاله مورد پذیرش واقع شد  020مقاله ارسالی به دبیرخانه کنگره که مورد ارزیابی کمیته داوران علمی کنگره قرار گرفت، نهایتا  3031از بین 
مقاله برای بخش پوستری انتخاب شدند. در نهایت چکیده تمام مقاالت پذیرفته شده در  000اهی و مقاله برای ارائه شف 03و از این تعداد 

 مجموعه چکیده مقاالت اولین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران در قالب کتابچه و لوح فشرده منتشر شد. 
ای مرتبط با خانواده خانواده و ازدواج و مسئولین اجرایی ملی و منطقههدف دوم از برگزاری کنگره، ایجاد فضای مناسب بین متخصصان حوزه 

رسالت کارگزاران جامعه اسالمی در "پانل تخصصی با عناوین  0بود. مسئولین اجرایی این کنگره دستیابی به این هدف را از طریق برگزاری 
ی تحقق اصل دهم قانون اساسی از منظر الگوی اسالمی ایرانی شیوه ها"، "فراهم نمودن بستر مطلوب ازدواج به هنگام و خانواده پایدار

 دنبال کردند. "های پیشگیری از آنبررسی تحلیلی ریشه های همسرگریزی و طالق و روش"و  "پیشرفت
خانواده در ایران و  مبانی روانشناختی"سخنرانی در زمینه مسائل روز حوزه خانواده و ازدواج با عناوین  0از دیگر برنامه های کنگره، برگزاری  

هم زبانی و هم زمانی شناختی و هیجانی و آثار روانشناختی آن در  "و  "وضعیت خانواده در ایران و رویکرد جدید خانواده درمانی "، "جهان
 بود.  "تعامل خانواده

کارگاه  0اوره خانواده، اقدام به برگزاری مسئولین این کنگره به منظور افزایش دانش کارشناسان و درمانگران حوزه مرتبط با روانشناسی و مش
و  "ماهیت عشق و دلبستگی بزرگساالن"، "اخالق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره "، "درمان اختالل میل جنسی"آموزشی با عناوین 

پژوهشگران و استادان  نمودند. همچنین تجلیل از "مهارت های تحلیل و آنالیز داده های پژوهش کیفی به همراه آموزش نرم افزار کیفی"
 ممتاز حوزه روانشناسی و مشاوره خانواده از دیگر اهداف این کنگره بوده است. 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور  فعالیت های اجرایی کنگره از زمان تصویب در هیات مدیره انجمن و اخذ مجوز ملی از
ول انجامید. بدون مساعدت و همکاری صمیمانه سرکار خانم دکتر موالوردی، معاونت امور زنان تا زمان برگزاری کنگره، حدود یک سال به ط

و خانواده ریاست جمهوری؛ سرکار خانم دکتر باستانی، معاونت محترم بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری؛ 
ران اهواز؛ جناب آقای دکتر گلزاری، معاونت محترم ساماندهی امور جوانان وزارت جناب آقای دکتر رعایایی، ریاست محترم دانشگاه شهید چم

ورزش و جوانان؛ سرکار خانم دکتر فرهمند پور، مشاور محترم وزیر و مدیر کل محترم امور زنان و خانواده وزارت کشور؛ جناب آقای دکتر 
ناب ؛ جخوزستان داریاستانزاده، مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده صالحی، ریاست محترم بسیج اساتید کشور؛ سرکار خانم دکتر موالی 

صدیق راد، ریاست محترم سازمان بهزیستی استان خوزستان و جناب آقای کیانی زاده، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان آقای 
مهندس شریفی، مدیر عامل محترم شرکت صنایع فوالد جناب آقای های خوزستان، امکان پذیر نبود. همچنین بر خود الزم می دانم از حمایت

جناب آقای مهندس عالی پور، مدیر عامل محترم شرکت دکتر بابازاده، معاونت محترم شرکت صنایع فوالد خوزستان؛  جناب آقایخوزستان؛ 
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ستان در برگزاری کنگره تشکر ملی مناطق نفت خیز جنوب و جناب آقای مهندس نصیری، معاون محترم فرهنگی و امور جوانان استان خوز
 کنم. 

بی شک اگر عنایات خاص خداوند متعال و همکاری های صمیمانه رییس محترم مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، جناب آقای دکتر واعظ 
عنایت خاص جناب آقای های رییس کنگره، سرکار خانم نوابی نژاد؛ اهتمام و زاده و معاون محترم ایشان جناب آقای دکتر اکبرزاده، حمایت

های شبانه دکتر افروز، دبیر علمی کنگره؛ دبیر اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، جناب آقای دکتر ساجدی نیا؛ و تالش
رایی؛ جناب آقای احمد روزی همکاران گرانقدر جناب آقای دکتر ذبیح اله عباس پور، مدیر اجرایی؛ سرکار خانم دکتر خدیجه شیرالی نیا، دبیر اج

فاطمه کازرونی عفیفون، سرپرست کمیته اجرایی و سایر اعضای کمیته  مجموعه چکیده مقاالت؛ سرکار خانماحمدی قوزلوجه، ویراستار علمی 
در برگزاری کنگره کرد. خداوند متعال را سپاسگزارم و از همه همکاران گرانقدر اجرایی نبود، هرگز اندیشه برگزاری این کنگره تحقق پیدا نمی

 نمایم. تشکر می
که مبتکر آن جناب آقای دکتر  "همه در خانواده و همه برای خانواده"به امید روزی که شعار اصلی انجمن علمی روانشناسی خانواده مبنی بر 

 ق یابد.افروز، استاد ممتاز دانشگاه تهران و رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است، تحق
 
 

 

 دکتر رضا خجسته مهر                                                                
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 درباره  انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران

خانواده تنها نهاد فطری، طبیعی و بی بدیل نظام هستی است که قرآن مجید تشکیل و تحکیم آن را موجب آرامش و امنیت روان و نزول 
جهت رشد و تعالی اعضای خود یاد کرده است. قانون اساسی رحمت الهی دانسته و با تبیین حریم خانواده از آن به عنوان سنگری مطمئن 

جمهوری اسالمی نیز در اصل دهم، خانواده را واحد بنیادی جامعه اسالمی دانسته و مقرر داشته همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های 
تغییر ادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد. مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پایداری از قداست و استواری روابط خانو

، ضعف نظام آموزشی کشور در نرخ روزافزون طالق مربوط به روابط خانوادگی، باالرفتن سن ازدواج، الگوهای ازدواج، تغییر در سنت های
ازدواج های هیجانی، غیراخالقی،  پرورش مهارت های زندگی و قابلیت های همسرگزینی، خال ناشی از تبیین الگوهای ازدواج، تن دادن به

ن به تحمیلی و ناخواسته، فقدان برنامه آموزشی مناسب قبل از ازدواج، ضعف قوانین مربوط به ازدواج و خانواده، عدم توجه کافی بعضی از والدی
انجمن کشور با آن روبرواند. روانشناسی  که متخصصین چالش هایی هستندو اثرات تکنولوژی بر نظام خانواده از جمله  اندیشه فرزندآوری

محوریت  و با کردهاسالمی و الگوهای فرهنگی، فعالیت هایی منسجم و علمی را برنامه ریزی  علمی روانشناسی خانواده بر اساس مبانی
صصینی که هر با مشارکت فکری متخ روانشناسی خانواده ایران . انجمناستتقویت خانواده  آموزشی و پژوهشی، به دنبال رفع این معضالت و

کافی  خانواده و ازدواج خبره هستند و با فرهنگ منطقه ای و قومیتی خود آشناییروانشناسی و مشاوره خاصی از حوزه  کدام در زمینه های
ی اپیشگیری، آموزش و درمان مشکالت و موانع خانواده ه دارند، می تواند زمینه مناسبی برای استفاده از اطالعات علمی روز دنیا در جهت

فاصله گرفتن  ، بستری فراهم می کند تا با جلوگیری ازروانشناسی و مشاوره خانوادهالتحصیالن حوزه  باشد. این انجمن با جذب فارغ ایرانی
نیزاستفاده شود. بررسی علمی مشکالت و معضالت خانواده ها و اطالع  این افراد از کانون های علمی، از توانایی های فکری و علمی آنها

در زمینه افزایش نگرش مثبت به ازدواج، انتخاب دقیق همسر و  سازمان های مربوط جهت سیاست گذاری های مناسب ی به نهادها ورسان
از ازدواج موفق، تعالی و غنی سازی روابط زوجین و روابط اعضای خانواده، پیش بینی و پیشگیری از طالق و بازسازی زندگی پس از طالق 

 است. نظر این انجمن  ه های مورددیگر ضرورت ها و برنام
مورد تایید  3033به عنوان هیات موسس در بهمن ماه  خانواده روانشناسی اساتید مجرب حوزه پیگیری یک سالهجوز تاسیس این انجمن با م

 عمومی ایناولین مجمع  3033قرار گرفت و پس از گذراندن مسیرهای زیادی در شهریور ماه  کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم

بازرسان انتخاب گردیدند. ثبت این انجمن در  اعضای هیات مدیره و ،شد و در انتخابات مجمع عمومی برگزارانجمن در دانشگاه شهید چمران 
های از دیگر فعالیت  برگزاری کارگاههای آموزشی و مشاوره به سازمانها و نهادهای مرتبط با خانواده ایت،س اداره ثبت شرکت ها، طراحی وب

 .این انجمن تا کنون است
المللی با محققان و متخصصان روانشناسی و ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین -3محور فعالیت های انجمن: 

های ها و برنامههمکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح -8مشاوره خانواده، 
ارائه   -0ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز،  -0مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه خانواده و ازدواج، 

های خدمات آموزشی و پژوهشی شامل برگزاری کارگاه های آموزشی، تخصصی و عمومی در زمینه آموزش خانواده، مشاوره ازدواج، شیوه 
 نوین درمان، پیشنهاد و اجرای طرح های پژوهشی کاربردی مورد نیاز سازمانهای مرتبط با خانواده و شناسایی چالش های خانواده در کشور به

انتشار کتب و  -6المللی،ای، ملی و بینها و همایش های علمی در سطح منطقهبرگزاری گردهمایی  -1منظور سیاست گذاری مناسب 
  نشریات علمی
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 اعضای هیات مدیره انجمن روانشناسی خانواده ایران

برنده جایزه ویژه سازمان بهداشت شناسی ایران، دکتر غالمعلی افروز، روانشناس و استاد ممتـاز دانشگاه تهران، چهره ماندگار عرصه روان -3

ین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهموری ، رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، رییس پیش(WHO)جهانی 
کتاب تالیفی فارسی و التین. از آثار او می  01مقاله معتبر و بیش از  333اسالمی ایران و عضو شورای مرکزی فعلی این نظام، مولف بیش از 

تی رابطه زن و شوهر از منظر پیامبر اعظم شناختوان به کتاب مبانی روانشناختی ازدواج، روانشناسی ازدواج و شکوه همسرداری، مبانی روان
 شناسی خانواده، همسران برتر و ده ها مقاله در زمینه خانواده و ازدواج اشاره کرد. )ص(، روان

خوارزمی، چهره ماندگار کشور، عضو اصلی  دانشگاهت علمی گروه مشاوره اعضو هیدکتر شکوه نوابی نژاد، روانشناس مشاور، استاد ممتاز و  -8
عضو شوراى دیشکده خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، نائب رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران، ان

عضور شوراى فرهنگى  اجتماعى زنان وابسته به شوراى عالى انقالب  ،و مربیان عالى انجمن اولیا و مربیان، نایب رئیس انجمن علمى اولیا

 ،ب رئیس انجمن ایرانى مطالعات زنانمشاوره، رییس انجمن مشاوره ایران، نای المللى بین انجمن ، عضوشوراى عالى تربیت عضو ، فرهنگى
مقاله فارسی و التین. از آثار او می توان به  03کتاب و مولف بیش از  03و مولف و مترجم بیش از  عضو انجمن علمى مطالعات خانواده

 واده درمانی و روانشناسی ازدواج اشاره کرد. کتابهای روانشناسی زن، خان
دانشگاه شهید چمران اهواز، ت علمی اعضو هیدکتر رضا خجسته مهر، )رییس هیات مدیره( روانشناس حوزه خانواده و ازدواج، دانشیار و  -0

ه خانواده مرکز الگوی اسالمی ایرانی عضو اصلی انجمن روانشناسی آمریکا، عضو اصلی انجمن روانشناسی خانواده آمریکا، عضو اصلی اندیشکد
پیشرفت، عضو شورای استانی )خوزستان( نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران. مترجم و نویسنده ده ها مقاله معتبر فارسی و 

فداکاری، الگوهای التین در زمینه مدل های پیش بینی موفقیت و شکست در رابطه زناشویی، و نقش انصاف، گذشت، اسناد، دلبستگی، 
ارتباطی و استانداردهای زناشویی در صمیمیت زناشویی، نقد نظریه های روانشناسان اجتماعی مغرب زمین با رویکرد و آموزه های دینی و 

واده و کاربرد آن ها در عرصه روابط زناشویی، سنجش و اندازه گیری در روانشناسی خانواده و و ده ها مقاله و طرح پژوهشی در زمینه خان
 ازدواج.

الزهرا، معاون پژوهشی دانشگاه الزهرا،  دانشگاهت علمی گروه مشاوره اعضو هیدکتر سیمین حسینیان، مشاوره خانواده، استاد ممتاز و  -0
ه مرکز معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، مدیر کل مشاوره دانشگاه الزهرا، عضو اصلی اندیشکده خانواد

مقاله معتبر فارسی و  11کتاب و بیش از  33الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن مشاوره ایران، مولف 
 و مشاوره در ای حرفه کودکان، اخالق رفتاری و هیجانی مشکالت و التین. از جمله آثار ارزشمند ایشان می توان به کتاب های ناسازگاری

 شناسی و رواندرمانی حمایتی و ده ها مقاله در زمینه خانواده و ازدواج اشاره کرد.  روان
ریاست  مشاور، اصفهان دانشگاهت علمی گروه مشاوره اعضو هی، )نائب رییس انجمن( مشاوره خانواده، دانشیار و بهرامی فاطمه دکتر -1

له فارسی و التین. از آثار برجسته او می توان به کتاب های آموزش غنی مقا 11کتاب و بیش از  0، مولف دانشگاه اصفهان در امور بانوان
ره سازی زندگی زناشویی و ترجمه کتاب فرآیند های دلبستگی در زوج درمانی و خانواده درمانی و ده ها مقاله در زمینه خانواده و ازدواج اشا

 کرد.
 دانشگاهشهید چمران اهواز، مدیر گروه مشاوره  دانشگاهلمی گروه مشاوره ت عاعضو هیدکتر خالد اصالنی، )بازرس انجمن(، استادیار و  -6

 پژوهشی در زمینه خانواده و ازدواج.-مقاله علمی 2شهید چمران اهواز، مترجم کتاب گشتالت درمانی و مولف بیش از 
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 انواع و شرایط عضویت
 های وابسته  وره و رشتهعضویت پیوسته: فارغ التحصیالن فوق لیسانس و دکتری روانشناسی و مشا

 های وابستهعضویت وابسته: فارغ التحصیالن مقطع لیسانس در رشته های روانشناسی و مشاوره و رشته
 های وابستههای روانشناسی و مشاوره و رشتهعضویت دانشجویی: دانشجویان مقطع لیسانس رشته

های روانشناسی و مشاوره و علوم تربیتی و روانپزشکی و جامعه در زمینه های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنانعضویت افتخاری: شخصیت 
 باشند. ای نمودهشناسی و سایر علوم حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده

 مراجعه کنند.  www.fpai.irتوانند جهت عضویت به سایت انجمن به نشانی داوطلبان می
دریافت خبرنامه بصورت الکترونیک برای تمام -8 ایران خانواده شناسیدریافت کارت عضویت انجمن روان -3: مزایای عضویت در انجمن

 %33 یفبرخورداری از تخف-1 حق رأی برای اعضای پیوسته-0 برای تمام اعضاء خانوادهشناسی دریافت نشریه دو فصلنامه روان-0 اعضاء
 ازامتیاز بازآموزی  باکنندگان در دوره های آموزشی اعطای گواهی به شرکت -6، برای شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی %83و

دسترسی رایگان به پایان نامه ها و کتاب های  -0و انجمن روانشناسی خانواده  شناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایرانسازمان نظام روان
 ز طریق کتابخانه دیجیتالی.التین ا

 

 نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران
، نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران است و بر اساس نامه کمیسیون نشریات علمی کشور، مجوز "روانشناسی خانواده"دوفصلنامه 

مورخه  38/ 08302وز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره و مج 0/3/38مورخه  013081/0/0وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 
 موفق به کسب مجوز انتشار شده است.  31/33/38
 

 صاحب امتیاز:  انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران 
  سردبیر و مدیر مسئول مجله:   دکتر رضا خجسته مهر، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
 ت تحریریه: اعضای هیا 
 دکتر محمدعلی بشارت، استاد دانشگاه تهران 

 دکتر فاطمه بهرامی، استاد دانشگاه اصفهان 

 دکتر نجمه حمید، دانشیار  دانشگاه شهید چمران اهواز 
  دکتر رضا خجسته مهر، دانشیار  دانشگاه شهید چمران اهواز 

 دکتر یوسفعلی عطاری، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز 

 جه شهنی ییالق، استاد دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر منی 

 دکتر شکوه نوابی نژاد، استاد دانشگاه خوارزمی 

 دکتر ناصر یوسفی، استادیار دانشگاه کردستان 
 مدیر داخلی:  دکتر ذبیح اله عباس پور، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 
 ویراستار فارسی: سیده فهیمه توالییان 

 عظیمه تکریمی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان لیسی:ویراستار انگ 

http://www.fpai.ir/
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 فتمعرفی مركز الگوي اسالمی ايرانی پيشر

با فرمان رهبر معظم انقالب اسالمي به  0931مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت نهادي علمي و پژوهشي است كه در خردادماه 

 منظور تحقق اهداف زير تشكيل گرديده است.

ل فرد و ( تعميق و توسعه تفكر، تحقيق و نظريه پردازي در بارة مباني، شاخص ها و ابعاد گوناگون الگوي پيشرفت وتكام0)

 اجتماع بر اساس تعاليم و ارزش هاي متعالي اسالم و بهره مندي از دستاوردهاي متقن علمي و تجارب ارزشمند بشري.

 ( ايجاد وحفظ فضاي گفتماني اصيل و قوي در حوزه، دانشگاه و جامعه حول محور الگوي اسالمي ايراني پيشرفت.2)

اني به عنوان سند باالدستي حاكم بر چشم اندازها، سياست هاي كلي و برنامه ( طراحي و تدوين پيش نويس الگوي اسالمي اير9)

 هاي توسعه مبتني بر مباني اصيل اسالمي و منطبق بر مقتضيات و ويژگي هاي فرهنگي، اقليمي و طبيعي ايران.

ي، حوزوي و اجرائي در رويكرد اصلي مركز در انجام وظائف، ايجاد و راهبري شبكة فراگير متخصصان و صاحب نظران دانشگاه

قالب انديشكده ها، شبكة صاحب نظران، شبكة دوستاران و حلقه هاي علمي و استفاده از تمامي ظرفيت هاي ملي مي باشد. در 

انديشكده مورد تصويب شوراي عالي مركز قرار گرفته و سه كنگره ملي نيز با محوريت موضوعات مرتبط  22همين راستا تا كنون 

با عنوان پيشرفت ايران در گذشته، حال و آينده  0931ارديبهشت  90و  91نظر برگزار و چهارمين گنگره نيز در  با الگوي مورد

 برگزار خواهد شد.

اي است كه مأموريت دارد سند الگوي پيشرفت پايدار كشور را با استفاده از مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت مركزي فرا قوه

رب بشري بر اساس ويژگي هاي اقليمي و ارزش هاي اسالمي تدوين نمايد. رهبر معظم انقالب همة ظرفيت هاي ملي و تجا

اسالمي، ازاين كار بزرگ به عنوان جاده سازي و ريل گذاري ادارة كشور ياد كرده اند كه اميد است با مشاركت همة نخبگان و 

 ف باشيم.عالقمندان به پيشرفت كشور، شاهد فتح قلل آرماني در عرصه هاي مختل

هاي دين است كه فعاليت خود را با الهام از آموزهاسالمي ايراني پيشرفت  الگوي هاي مركزانديشكده خانواده يكي از انديشكده

هاي علمي و پژوهشي استادان اي و يافتهحرفه تجارب ارزشمند با استفاده از و مبين اسالم و رهنمودهاي مقام عظماي واليت

كند.همان طوري ميحوزه خانواده را تهيه و تدوين  كالن المللي؛ راهبردهايملي و بين انشگاه در سطوحوپژوهشگران حوزه و د

كه مي دانيم خانواده تنها نهاد فطري، طبيعي و بي بديل نظام هستي است كه قرآن مجيد تشكيل و تحكيم آن را موجب آرامش 

خانواده از آن به عنوان سنگري مطمئن جهت رشد و تعالي اعضاي  و امنيت روان و نزول رحمت الهي دانسته و با تبيين حريم

قانون  توصيف فرموده اند.خود  سنترا  و ازدواج ترين نهاد خلقتخود ياد كرده است. پيامبر گرامي اسالم )ص( خانواده را محبوب

سته و مقرر داشته همه قوانين و اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز در اصل دهم، خانواده را واحد بنيادي جامعه اسالمي دان

هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پايداري از قداست و استواري روابط خانوادگي بر پايه ريزيمقررات و برنامه

اهل بيت  حقوق و اخالق اسالمي باشد. با اين نگاه منشور انديشكده خانواده با الهام از آيات وحياني و سيره نبي مكرم اسالم و

 عليهم السّالم تبيين و راهبردهاي زير مورد تأكيد قرار گرفته است.

فراهم سازي زمينه هاي الزم براي بروز و ظهور انديشه هاي نوين، طرح اصول و مباني نظري بنيادين و نظريه پردازي  (0

 در حوزه تشكيل، تحكيم و تعالي خانواده بر اساس مباني اسالمي ايراني.

 ت و موان  اصلي ازدواج به هنگام و ارائه راه حل هاي مناسب.بازشناسي مشكال (2
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 هاي توسعه.ارائة راه كارهاي مؤثر جهت محقق شدن انديشة خانواده محور در برنامه (9

 .ي و جهانيامنطقه به منظور ارتقاي جايگاه و منزلت خانواده در بستر فرهنگ قومي، ملي، مؤثر و كاربردي ارائة الگوهاي (1

در مواجهه با تهاجم فرهنگي و خانواده توانمندسازي نهاد و  بخشي به منظور مصونيتدهاي مناسب طراحي رويكر (5

 فرآيند جهاني شدن.

 شناسايي و تبيين مؤلفه هاي تحكيم و تعالي خانواده. (6

 رصد، سنجش و پايش شاخص هاي خانواده ي سالم بر اساس الگوي اسالمي ايراني. (7

 ترويج بستر مطلوب گفتمان سازي در حوزه خانواده.ارائه محورها و موضوعات پژوهشي و  (2

 تدوين سند ملي ازدواج و خانواده. (3

بازنگري و ارزيابي تحليلي و تطبيقي قوانين موجود در قلمرو خانواده و تبيين خالها و كاستي ها و ارائه پيشنهادهاي  (01

 اصالحي و تكميلي با رويكرد استحكام خانواده.

 به منظور تحقق خانواده مطلوب.تدوين چشم انداز و نقشه راه  (00

هاي فعال در حوزه انسجام بخشي، ايجاد وحدت رويه و ايجاد بانك اطالعات به منظور بهره گيري از موسسات و نهاد (02

 خانواده.

 نيازسنجي و امكان سنجي در حوزه هاي مطالعاتي مرتبط با تحكيم و تعالي خانواده. (09

، تنظيم روابط زن و مرد، ازدواج پايدار، ارتقاي سبك و كيفيت زندگي، الگو سازي براي دست يابي به عدالت جنسيتي (01

 ساختار خانواده و شيوه فرزندپروري بر اساس الگوي اسالمي ايراني.

اميد است اولين كنگرة ملي روان شناسي خانواده كه با همت انجمن علمي روان شناسي خانوادة ايران و انديشكدة 

شرفت و نيز با صدور مجوز ملي از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور )به شماره مركز الگوي اسالمي ايراني پي

( در دانشگاه شهيد چمران اهواز برگزار مي گردد؛ فرصت مناسبي براي طرح فرصت ها و 03/6/0939مورخه  2202/39/220

هاي ديني و ملي باشد. از خالق حكيم مي خواهيم كه به تهديدهاي خانوادة ايراني و ارائة الگوي خانوادة مطلوب از منظر ارزش

بركت حماسه هاي جاويدان شهيدان عالي مقام به ويژه شهيد دكتر مصطفي چمران كه اين كنگره بر خوان نعمت او برگزار مي 

 گردد؛ شاهد تابش نور اميد در صيانت از استحكام و تعالي كيان خانواده باشيم.
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 (خانوادگی نویسنده اولحرف اول نام -رتیب حروف الفباه تفهرست مقاالت )ب

3نقش عواطف مثبت و منفی والدین در پیش بینی پرخاشگری فرزندان آنها

*شهربانو آذرگون، زینب فتحعلی پور، علی موالیی پارده


2دین و همساالن با خودکارآمدی اجتماعی نوجوانان دختررابطه دلبستگی به وال

، نازنین عاملی پور*آلما آذریان

1بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس با رضایت زناشویی در پرستاران

، بهنام مکوندی، کورش گودرزی*محترم آرویش

4ی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی در پرستارانبررس

، کورش گودرزی ، بهنام مکوندی*محترم آرویش

5بررسی تأثیر خانواده در گرایش و اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی: علل و راهکارها

، سمیه سلطانی گرد فرامرزی*ادنیاابوالفضل آز

6عملی با سازگاری زناشویی زوجین شهر یزد -رابطه  اختالل وسواس فکری

، سمیه سلطانی گرد فرامرزی*ابوالفضل آزادنیا

7اثربخشی آموزش همدلی بر افزیش سازگاری زناشویی زنان متأهل

، مالک میرهاشمی*بهناز آصفی راد، خدیجه ابوالمعالی

8کودک بر کاهش اختالل نافرمانی مقابله ای کودکان و تغییر شیوه های فرزند پروری والدین-اثر بخشی برنامه مبتنی بر رابطه والد

الهه آقایی

3فرزند و رضایت زناشویی والدین -ارتقا تعامل والدکودک بر  -اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد

الهه آقایی

31مقایسه همبستگی خانوادگی، استقالل عاطفی و احساس تنهایی بین دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند مقطع دبیرستان

، نادره سهرابی، سیامک سامانی*لیال آل منصور

33اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان رضایت از زندگی در زنان مطلقه در منطقه هفت شهرداری تهران

، عبداله شفیع آبادی، معصومه اسماعیلی*جمیله احمدپور

32ده و سبک هویتیپیش بینی بهزیستی روانشناختی نوجوانان براساس الگوی ارتباطی خانوا

، سیامک سامانی، سیده مریم حسینی، زهرا شیری *سعادت احمدی
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31همسریهمسری و چندهای تکای دو گروه از ازدواجتعدد زوجات و رضایت زناشویی: بررسی مقایسه

خدابخش احمدی

34دانشجویانعمومی درافتگی خود و سالمت بررسی رابطه تمایز ی

، سیاوش کیانی، روح اهلل فتحی*احمد احمدی قوزلوجه

35های فرسودگی زناشویی در زنانکنندهبینیپیش

زینب محمد حسینینرگس خدابنده، زینب عباسی، ،*یخدابخش احمد

36ر میزان و کیفیت حضور پدر در سالمت روان فرزندانتاثی

لو، مجتبی یلوه،  بیتا افسردیر، سعید خدابنده*خدابخش احمدی

37در زوجین ایرانیهای سالمت خانواده شاخص

خدابخش احمدی

38اشویینقش نگرش دینی در کاهش تعارضات زن

، بیتا افسردیر*خدابخش احمدی

33خانواده و اعتیاد به اینترنت نوجوانان

، هما صدقی جالل*خدابخش احمدی

21عوامل فرهنگی مرتبط با طالق

، بیتا افسردیر*خدابخش احمدی

23ش نوع فرزند پروری در آسیب پذیری فرزنداننق

*خدابخش احمدی، بیتا افسردیر


22رابطه پویایی های ارتباطی  و خود تأئیدی  با جهت گیری هدف  در زنان متاهل شهرستان رشت

انی، عباس ابوالقاسمی ،محمد نریم*فاطمه اسدی

21رابطه همدلی و تصویر تن با رضایت جنسی زوجین دارای فرزند

، سحر خندان دل*فرزانه اسالمی دوست

24بررسی رابطه انسجام خانواده و باورهای مذهبی در بحران هویت نوجوانان

*انمعصومه اسماعیلی، سمانه نجارپوری


25شناسی کنترل درونی در افزایش رضایت زناشوییاثربخشی زوج درمانی مبتنی بر مدل روان

،  شکوه نوابی نژاد*عسکری اصغری گنجی
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26در کاهش ناسازگاری زناشوییهای ارتباطی مبتنی بر منبع کنترل درونیاثربخشی آموزش مهارت

،  شکوه نوابی نژاد*عسکری اصغری گنجی

27ویان متاهل زن و مرد دانشگاهپیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکدلبستگی ایمن و مولفههای هوش هیجانی در دانشج

، رضا خجستهمهر*خالد اصالنی، نسیم هرمزیفر

28بین سبک های دلبستگی، باورهای غیر منطقی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی بررسی رابطه  ساده  و چندگانه 

، فرنگیس عبدالهی، مینا سلیمانی، مسعود سرانچه*خالد اصالنی

23مقایسه هم اندیشی در همسر گزینی بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیالت در دانشجویان شهر تهران

، فاطمه فرید *لواسانی، سارا اصالنی غالمعلی مسعود ،غالمعلی افروز

11تاثیر بیماری ام اس در تغییر نقش زوجین

، علیرضا مرادی*بیتا افسردیر، خدابخش احمدی

13فسیر المیزان: )مطالعه کیفی(مطالعه دیدگاه خانواده درمانی مینوچین بر اساس ت

، باقر ثنائی ذاکر ،محمود برجعلی*محمدجواد افشاری نژاد رودسری

12رابطه خوشبینی و ببخشش با رضایت زناشویی در زوجین

مین، حسن امینی بیرامی، کاوه قادرزاده، علی حسینی ا*علی اقدسی، داوود اکبرزاده

11رابطه همسرآزاری با بهزیستی روانشناختی در بین زنان متاهل

، عزت اله احمدی، سعید ملکی کردلر، پرویز رضایی*داوود اکبرزاده

14روی انتظامی استان یزداثربخشی رویکرد هیجان مدار بر  ابعاد عملکرد جنسی زنان  مراجعه کننده به مرکز مشاوره نی

، حسن زارعی محمودآبادی، نجمه سدرپوشان،  ابوالفضل شیرمردی*الهه اکبری رکن آبادی

15نقش عملکرد جنسی در سازگاری زناشویی

*مهناز علی اکبری دهکردی، طیبه محتشمی


16هیجانی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان دخترارزیابی رابطه هوش 

1، مریم محمودنوروزی1هانیه میرمجیدی، سیده فاطمه پورداد ،*مهناز علی اکبری دهکردی، طیبه محتشمی


17با سالمت روانژگی های جمعیت شناختی و ویبررسی رابطه بین سبک زندگی، ویژگی های شخصیتی، میزان استفاده از رسانه ها

حسینعلی مهرابی، محمد باقر کجباف ، *زهرا الیاسی

18بررسی رابطهی متغیرهای خودپندارهی جنسی با  میل جنسی

، بتول آقائیان*عباس امان الهی، نرگس حیدریانفر
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13خشی آموزش گروهی خود متمایز سازی بر رضایت زناشویی و وابستگی به دیگران در زنانبررسی اثر ب

کاظم امانی

41بررسی رابطه انسجام خانواده و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز

، مریم غزنوی*انکهدانیمجید امیدی، سجاد عباسی خ

43اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی زنان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی  شهر اهواز

الهام امیر غالمی

42بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آن

، مریم صادقی فرد *مریم امیری شمیلی

41رابطه بین طرحوارههای ناسازگار اولیه، تعارضات زناشویی و احتمال طالق

، فائزه ایرانی، بهاره جباری،  فاطمه حقگو*محمد امینی قمی

44یرمعتاد شهر اندیمشکو ویژگی های شخصیت در افراد معتاد و غمقایسه شیوه های فرزندپروری

، فردوس فالطونی، فاطمه جعفروند*زینب امینی نصر

45اثر بخشی آموزش مداخالت روانشناسی مثبتگرا بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

، مریم پوررحیمی*سمیرا انتظاری

46زدواج و رفتار فرزندآوری زنان  مقایسه پنج نسل از زنان شهر زنجانتغییرات نسلی ارزش ا

، سودا اصالنی*سجاد اوجاقلو

47اثربخشی آموزش مهارت های جنسی بر رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی زوجین

، سعیده بزازیان*وحیده باباخانی

48شیرازن دختر مقطع متوسطه سی رابطه بین اعتیاد والدین با مشکالت روانشناختی )استرس، اضطراب و افسردگی( دانش آموزابرر

، ژاله رفاهی*اعظم بارانی

43ای و معنویت با سالمت روان در زوجین شهر شیرازبررسی رابطه بین اخالق حرفه

اعظم بارانی

51بررسی رابطه بین طرحواره های اولیه وعزت نفس جنسی در معلمان  زن متاهل دوره متوسطه شهر داراب

، ژاله رفاهی*فریبا بارانی، نازنین هنرپروران

53زنان شهر بندرعباس پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر اساس  ساختار قدرت و عزت نفس در

، اقبال زارعی ، سید رضا فالح چای*مطهره بارانی
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52خانواده ایرانی؛ فضای مجازی و سالمت روان در عصر جهانی شدن ارتباطات

یحیی بازیاریزاده

51ایرانی پیشرفت –راحی الگوی اسالمی پارادایم های اجتماعی خانواده و نقش آن در ط

شهال باقری

54بر اساس شیوه های فرزندپروریگرمقایسه مهارت حل مساله در نوجوانان  دختر با مادران کنترل گر و غیر کنترل

*فروغ صبحیفریبرز باقری،


55خاب همسر و آیین همسرداری با بهره گیری از تشبیه لباس در قران کریمتحلیل مالک های انت

، فهیمه مومنی راد*امیرحسین بانکی پورفرد

56رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز

معصومه مسعودی فر ، الهه عزیزی مهر ، *ساسان باوی

57در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد رامهرمزرابطه بین کارکرد خانواده با سطح زندگی و کیفیت زندگی

حشمت اهلل درویشی، الهه عزیزی مهر، معصومه مسعودی فر، * ساسان باوی

58مقایسه سالمت روان خانواده های با و بدون کودکان عقب مانده ذهنی در شهرستان چادگان

فرناز هنریالهام دوستی،  ،*رضوان بت شکن

53پیشبینی سبکهای دلبستگی فرزندان بر اساس شیوههای فرزندپروری والدین

، لیال شاکری*ضا بخشایشعلیر

61رابطه ابعاد کمال گرایی و سبک دلبستگی زوجین با سازگاری زناشویی

*باب اهلل بخشی پور، سیده فاطمه کاظمی


63پیش بینی رضایت جنسی و رضایت زناشویی براساس سبک های دلبستگی در بین زنان متاهل شهر گرگان

، مینا فالحی* باب اله بخشی پور

62هبررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مشاور

، غالمرضا پاشا، یوسفعلی عطاری*مریم بدیعی

61ری نوجوانانفرزندپروری و مسئولیتپذی

راضیه شیخاالسالمی، *شیوا برزو

64بررسی رابطه مکانیسمهای دفاعی و رضایت زناشویی در زوجین شهر بوشهر

، سید موسی گلستانه*المیرا بساق
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65موزان دختر پایه اول دبیرستاندانشآفرزند –اثر آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد

، حبیبه ریاحی، مهناز مهرابی زاده هنرمند*سودابه بساک نژاد

66بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی، هیجان خواهی و افسردگی با رضایت زناشویی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

، سعید بختیارپور، زهرا افتخار صعاد*زینب بستان شیرین

67های راهبردهای تنظیمرابطه ویژگی های شخصیتی و درماندگی روانشناختی در خواهر و برادرهای کودکان مبتال به سرطان: نقش واسط

نسرین زمانی فروشانی  ،*محمدعلی بشارت

68های دلبستگی و مشکالت زناشویی: نقش تعدیل کننده عواطف مثبت و منفی رابطه سبک

رزا شفیعی ،*محمدعلی بشارت

63نقش واسطهای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت

رزا شفیعی ،*محمدعلی بشارت

71اجتماعیحمایتوزوجینباورهایرابطه،کیفیتحسببرناباروریباسازگاریشاخصهایتبیین

لشکریمهدیه،*بشارتمحمدعلی

73نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان

، سیده نعیمه هوشمند*محمدعلی بشارت

72کند؟ها را تهدید میجهانی شدن؛ چگونه یکپارچگی خانواده

پژوهاحمد به

71تاثیر زوج درمانی هیجان محور بر دلزدگی زناشویی زوجین کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز

، شمس علی سبحانی*منصور سودانی، فاطمه پونده نژادان، مسیح نامجونیاخدیجه بهرام پور، 

74مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی بین زوجین متقاضی طالق و عادی شهرستان دزفول

مسعود برومند نسب، *ناصر بهروزی، محمد مهدی مطهری راد

75بررسی ارتباط برخی عوامل اجتماعی با تعارض زناشویی در شهر کرمان

، ندا ضیغمی، فرات چبیشه، سیده لیال شاهرخی*راضیه بهمئی

76فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه خشونت علیه زنان

، سوده مقصودی، ندا ضیغمی*بهمئیراضیه 

77پذیری نوجوانهای فرزندپروری والدین و مسئولیت رابطه شیوه 

*منصور بیرامی، کلثوم کریمی نژاد، یزدان موحدی
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78وم راهنمایی شهر اندیمشکو بهزیستی روانشناختی فرزندان دانش آموز دوره سخانواده بر شادیآموزش شادی فوردایس درتاثیر

، حسین مولوی*زلیخا پاپی، شعله امیری

73اثربخشی آموزش خوشبینی بر اضطراب و افسردگی زنان متقاضی طالق

، ساره بهزادیپور، لیال پیرایه*حمیده پاساالر

81اصفهاندبیرستانهایدخترآموزاندانشتحصیلی درپیشرفتانگیزشباخودکارآمدیوفرزندپروریهایسبکیرابطه

پریشانینیره

،سهرابعبدیزرین

83اصفهانپسر دبیرستانهایدانشآموزاندرتحصیلیپیشرفتانگیزشباهیجانیهوشوفرزندپروریهایسبکرابطهی

پریشانینیره

،سهرابعبدیزرین

82دانشآموزاندرشغلیبیتصمیمی مسیرباهیجانیهوشوشغلیمسیرگیریتصمیمخودکارآمدیفرزندپروری،هایسبکرابطهی

*نیلفروشانپریساپریشانی،نیره


81نی با رضایت زناشویی زنانو خوش بیرابطه سرسختی روانشناختی

علیرضا نبی دوست، عباس ابوالقاسمی ،*پرویز پرزور

84اکز بهداشتی درمانی روستایی دزفولهمه گیر شناسی خشونت خانگی )آزار جسمانی(توسط همسران در زنان مراجعه کننده به مر

، مهدیه توکلی، آزاده برزکار، رضا دواساز ایرانی*آیین رضا پور

85اهواز ق در دبیران آموزش و پرورشاحتمال طالبررسی رابطه تعارضات زناشویی و هوش هیجانی با میزان بی ثباتی ازدواج

، ماندانا یادآوری*حدیث پورتراب

86فزایش رضایت زناشویی زوجهاتأثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر ا

، ذبیح اله عباسپور، نوراله پورسردار، سجاد امینی منش*فیض اله پورسردار

87رابطه فردگرایی و جمع گرایی با الگوهای ارتباطی زوجین دانشگاه پیام نور اصفهان

رداد دشتی، مرضیه حبیبی جونی، مهسمیه پورمیدانی

88( بر افسردگی زنان متقاضی طالقاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

، ساره بهزادیپور، حمیده پاساالر، عبدالرسول کاویانی*لیال پیرایه

83اهل افسردهبر بهبود عملکرد جنسی زنان متاثربخشی آموزش واقعیت درمانی گالسر

*نگین پیوندی نژاد ، مهناز علی اکبری دهکردی


31عه کننده به مراکز بهداشتمراج خشونت دیده و عادی بررسی مقایسه ی  مهارت های ارتباطی و بهزیستی روانشناختی در زنان

 یهزاروند ، فاطمه جعفرزاده ، عبداله سلطان یمپور* ، الهام غال یمنوچهر تق
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33رابطه بین سبکهای اسنادی با رضایت زناشویی در بین کارمندان متأهل برخی از ادارات دولتی شهر اهواز

، فاطمه شهریور، عبداله سلطانی*منوچهر تقی پور

32اطفی با تاب آوری در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه جندی شاپور اهوازبررسی رابطه ی بین عملکرد خانواده و جو ع

، سمانه شاولی کوه شوری ، مهرانگیز شفعی، عبداله سلطانی*منوچهر تقی پور

31ن متأهل برخی از اداراترمندابررسی روابط ساده و چندگانه ی بین عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی در کا

، فاطمه صالحی زاده، مسعود سرانچه*منوچهر تقی پور، غالمحسین مکتبی

34رابطه ساده و چندگانه انواع حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی در بین زنان بی سرپرست و بد سرپرست شهر اهواز

حجت دمیری، یوسفعلی عطاری، *الهام تقی پور بیرگانی

35مسران ایثارگران بدونبا سابقه خشونت و ه مقایسه مهارت حل مسأله اجتماعی و کیفیت زندگی همسران ایثارگران مبتال به 

هانیا توکلی

36کری زوجینتعیین عوامل مؤثر در میزان تفاهم و هماهنگی ف

موسی جاودان

37تحلیل توصیفی طالق و عوامل مؤثر  بر آن در شهرستان لردگان

*فریبرز جباری فر،  ابوطالب سعیدی ، حمیدرضا سعیدی ابواسحقی


38اثر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادکامی دانشجویان

،  حمیدرضا سعیدی ابواسحقی، ابوطالب سعیدی*فریبرز جباری فر

33اثربخشی درمان هیجان محور بر رضایت زناشویی و همدلی عاطفی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره

شیما جراحی 

311لدین با خودکارآمدی  دانش آموزانواابعاد فرزندپروریبینرابطۀبررسی

جلیل قربانی، *فرحناز جاللت

313دختردانش آموزاناضطراببادلبستگیو سبک هایفرزندپروریشیوه هایرابطه بینبررسی

ل قربانی، ملیحه اصغری ، حسین شاه محمدی، خلی*فرحناز جاللت

312بررسی رابطه بین استرس خانوادگی و سازگاری اجتماعی با میانجیگری سبک های فرزند پروری در دانش آموزان پسر دبیرستانی

، سیروس عالی پور، زهرا رضایی نیا، نیلوفر رفاهی*آرش جلوداری

311فرهنگی ،آموزشی ت زناشویی در بین افراد متاهل مراجعه کننده به مجموعهبررسی رابطه هوش معنوی و حیطه های آن با رضای

، احمد علی اسالمی، آرش رمضانی، حمیرا رئیسی، غالمرضا شریفی راد*فرید جمشیدی
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314ر رضامندی زوجیتاثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی با رویکرد آموزه های دینی ب

بهناز سادات جوادی*، غالمعلی افروز، سیمین حسینیان، مسعود آذربایجانی

315آسیب های نوپدید فضای  مجازی  درکمین خانواده ی ایرانی

امینیحمید،*رضا جوان

316)مطالعه موردی(مقابلهای شهر شیراز اعتناییبیبر دانش آموزان مبتال به اختالل  اثربخشی خانواده درمانی کارکردی

*آرش جواهری


317بررسی رابطه  مولفههای دلبستگی )والدین و همساالن( و احساس شرم و گناه در دانشآموزان دختر و پسر

، سمیرا رستمی*جوکاربهرام 

318های مدیریت تعارض بین فردی به شیوه گروهی  بر میزان بخشش زنان متاهلتاثیر آموزش سبک

*سرور جهانگیری
فرشاد بهاری ،

313ای برخانواده ) با تاکید بر تاثیرگذاری بر فرزندان(های ماهوارهتبیین اثرات و پیامدهای شبکه

، اسحاق شیرینکام، امید سهرابی*مرتضی چمل نژاد

331پیش بینی افسردگی فرزندان براساس سبک های فرزندپروری والدین

، سیف اهلل آقاجانی*نادر حاجلو، پرویز پرزور

333اری زناشویی زنان شاغلرابطه خوشبینی و راهبردهای مقابله ای با سازگ

، ژاله آهنی، مهناز موسی زاده* سید محسن حجتخواه

332بررسی اثربخشی آموزش خانواده درمانی به شیوه ستیر بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود سطح ارتباطات زوجین

ز صفایی نژاد، سانا*محمد حسین پور

331خود کنترلی و رضایت زناشویی

، محمدرئوف انجم شعاع، صادق صیفوری*مسعود حسین چاری

334آوری خانواده بر اساس خودتنظیمی عمومی و رضایت زناشوییبینی تابپیش

ضوی اصطهباناتیالسادات ر، زینب*چاریمسعود حسین

335بررسی رابطه بحران هویت و تعارض با پدر ومادردر دانش آموزان دختر

، عصمت دانش، بتول پاشنگ *سکینه حسین لو

336اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر احساس تنهایی زنان مطلقه

*وری جان حسینی بهبهانی، گوهر سوری، حدیث خلیل سمانه محمدپورن
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337بررسی رابطهی الگوی ارتباط خانواده و اعتیاد به فیسبوک در دانشجویان دانشگاه خلیج فارس

،  ثریا پیر مردوند چگینی، مریم نجمینژاد*فریده السادات حسینی، المیرا بساق

338نقش ابعاد فرزندپروری خانواده در خودنقدی نوجوانانبررسی 

*فریده سادات حسینی، کبری درویشی


333نقش و تأثیرات فضای مجازی بر سالمت اجتماعی و روانی خانواده

، محمود کاظمی*فاطمه حسینی تبار

321سالمت روانی و اجتماعی خانواده اخالق محوری در نقش

، محمود کاظمی*فاطمه حسینی تبار

323ایرانی( -) بر اساس الگوی خانواده های اسالمی مولفه ها و شاخصه های خانواده سالم:

، محمود کاظمی*فاطمه حسینی تبار

322باورهای بدکارکردی جنسی و دلزدگی زناشویی در زنان دارای همسر معتاد بررسی رابطهی بین

، مجید دسترس*سیمین حسینیان، رقیه نوری پورلیاولی

321رابطه سبک های دلبستگی با رضایت جنسی در زوجین

*ور، شهناز رضاجو، داود اکبرزادهاکرم حضرتی لیالن، حسن امامی پ


324رابطۀ انسجام و اقتدار خانواده با هویت اخالقی

، بهرام جوکار*نگهدارمرجان حق

325رویکردهای معرفتی ـ حقوقی خانواده و اصول و لوازم تحکیم آن  در چارچوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

نیامحمود حکمت

327مقایسه قصه عشق و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان پسر دارای رابطه و فاقد رابطه با جنس مخالف

، ژاله رفاهی*فاطمه حکیم فرد، نازنین هنرپروران

328دانشآموزان دختر متوسطهخانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی رفتاری بر عملکرد  -اثربخشی خانوادهدرمانی با الگوی شناختی

، سحر صیاد*نجمه حمید

323بررسی اثرات ورزش بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده

، لیال بخشی سورشجانی*نجمه حمید

311موزش خودمتمایز سازی مبتنی بر آمیزه های دینی بر دلبستگی و رضایت از زندگی زوجین ناسازگاراثر بخشی آ

نجمه حمید 
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313بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی

راضیه سعیدی، اعظم آقاجانی افجدی، *نجمه حمید

312بررسی اثرات ورزش بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده

، لیال بخشی سورشجانی*نجمه حمید

311تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش هیجانی و سالمت روانی فرزندان جانبازان

یده حمیدیفر

314مطالعه تطبیقی نظام خانواده و نقش زنان در ایران، مالزی و آلمان

، مجید مهدیه نجف آبادی*فریده حمیدی

315فت تحصیلی و انگیزه تحصیلیاجتماعی و انگیزش پیشرفت با پیشر -بررسی رابطه جو عاطفی خانواده، سازگاری فردی

*علیرضا حیدرئی ، روح اهلل دانشی


316رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دبیرستانی دختر دبیرستان های شهر شیراز

، حجت اله جاویدی   *پروانه حیدرزاده

317ری در گونه های مختلف خانوادهمقایسه استراتژی های یادگی

، نادره سهرابی شکفتی، سیامک سامانی*سکینه حیدری

318متاهل بر اساس ابراز وجود و کمال گراییپیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان

، سمیرا فرزان ، عباس توان *عزیز خادملو

313درونی(  در زنان متأهل مبتال به سرطان استان اصفهان –بطه انسجام خانواده با جهت گیری مذهبی )بیرونی را

، زهرا خدادادی *حدیثه خاکسار، زهرا قادری

341درونی( در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان -مقایسه جهت گیری مذهبی )بیرونی

، زهرا خدادادی *حدیثه خاکسار، زهرا قادری

343تأثیر استفاده ازمدل فرایند دوگانه مقابله با داغ دیدگی بر سالمت روان و خودکارآمدی زنان بیوه سالمند

مریم فاتحی زادهآرزو خالقیان، 

342مانی ویژه همسرآزاری روانی بر میل به طالق و ناسازگاری زوج های شهر اصفهانتأثیر مداخله زوج در

آرزو خالقیان

341رابطه عوامل فشارزا و منابع حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان زنان

، عذرا اعتمادی*آرزو خالقیان
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

344( برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشوییای برن )اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره بررسی

، علیرضا رشیدی*ئیداریوش خانه

345ر شهر تهرانبررسی سطح سالمت روان و ارتباط آن با انسجام و انعطاف پذیری خانواده در دانش آموزان مقطع دبیرستان د

مریم خانیان

346بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخالق رابطه ای بر افسردگی با میانجیگری رضایت زناشویی

، منوچهر تقی پور*رضا خجسته مهر، زهرا قنبری

347ای بر اختالل عملکرد جنسی با میانجیگری رضایت زناشوییهبررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخالق رابط

*رضا خجسته مهر، زهرا قنبری


348شناسایی دالیل طالق زنان در گروه های قومی شهرستان اهواز

*رضا خجسته مهر، ذبیح اله عباس پور


343دینی و صمیمیت در زوجینسبک زناشویی رابطه

، منصور سودانی*رضا خجسته مهر، فیروزه رضائی

351ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

منصور سودانی، *فیروزه رضائی، رضا خجسته مهر

353های دلبستگی و کیفیت زناشوییفداکارانه همسر در رابطه بین سبک ای ادراک رفتارهاینقش واسطه

*نیامهر، محبوبه کراچیان، خدیجه شیرالیرضا خجسته


موردیمطالعۀ شخصیت خودشیفتهاختاللبررفتاریشناختیخانواده درمانیاثربخشی

یشیرازصیادمریم، *فردخدایاریمحمد

351های مدیرت خشم به مادران دانش آموزان با اختالل فزون کنشی/ نقص توجه مقطع ابتداییتعیین اثربخشی آموزش مهارت

سارا خدایی

354اثربخشی آموزش تحلیل تبادلی  بر کاهش فرسودگی زناشویی دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان

، کیانوش زهراکار*مریم خسروانی شایان

355رابطه حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و منبع کنترل با استرس ناباروری زوجین نابارور

2بهنام مکوندی، ، زهرا بنابی مبارکی*زینت خضری


356هیجانی خانواده و هوش-تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تسهیل کار

، عبدالزهرا نعامی*نجمه خواجه
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357ارزیابی مهمترین عوامل پایداری نظام خانواده در چارچوب ارزش های اسالمی

مهناز خیاط

358سالمیارزیابی اشتغال زنان در جامعه در راستای حرکت به سمت الگوی زندگی ایرانی ا

مهناز خیاط

353شناخت و معرفی آیین های همسر داری مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی

مهناز خیاط

361بررسی معیارهای همسرگزینی در دانشجویان استان اردبیل

*، سروین انصارحسین اسماعیل خیرجو


363مروری بر دالیل افزایش سن ازدواج

، فرناز فرشباف مانی صفت*اسماعیل خیرجو، سروین انصارحسین 

362بررسی رابطهی سبکهای فرزندپروری ادراک شده والدین و اختالالت رفتاری دانشآموزان دختر

، زهرا الیاسی، مینا شمالیزاده*ایران داودی، طیبه محمودی

361بررسی رابطه بین امید به زندگی، و رضایت جنسی  با سازگاری زناشویی در پرستاران زن شهر تهران

ویدا رضوی نعمت اللهی ،   *سید علی دربانی

364فرزندان با توجه به نقش واسطهگری رضایت زناشوییتاثیر ساختار خانواده بر هوش هیجانی 

علی درختکار

365اثربخشی آموزش بخشایش بر میزان احترام به همسر و رضایت زناشویی در زوج های ناسازگار

، محمد آهنگرکانی *علی درختکار

366عتیاد( به اینترنت بر اساس ارتباط خانوادگیپیش بینی دلبستگی )ا

، باقر دورقی، فاطمه پونده نژادان*پروین دریکوند

367نظارت سازمان بهزیستی رابطه اختالالت جنسی زوجین با عود مصرف شیشه در معتادین در حال ترک کلینیک های ترک اعتیاد تحت

،  ابوالفضل آزادنیا*معصومه دشت آبادی

368شاخص های پیشگوکنندۀ سالمت مادران کودکان دارای نشانگان داون

، الهه نایبی، غالمعلی افروز*مونا دالوریان

363بررسی انگیزههای تداوم زندگی زناشویی در زنان و مردان متاهل شهر تهران

غالمرضا دهشیری، سیده فاطمه موسوی

*
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

371بررسی رابطه سبک های مقابله ای با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل شهرستان صحنه

، ناهید خرقانی، شراره برزگران*لیال دهنوی

373ی زناشویی زنان متاهلبر میزان سازگاراثر بخشی استعاره درمانی

، زهرا مطیعی، یاسر ماستری فراهانی*مینا رجبی

372تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل در خوابگاههای دانشجویی

لی افروز، حمید پیروی، غالمع*مریم رامشت

371خانوادهارتباطیالگوهاینقشبررسیمعنوی:هویت

جوکاربهرام،رستمیراحله

374رابطۀ صمیمیت و استقالل در خانوادۀ اصلی با رضایت زناشویی

، محمود اقبالی*رضا رستمی، فهیمه حکیما

375بینی سازگاری زناشویی بر پایۀ اضطراب، استرس و افسردگی زوجینیشپ

، سعیده یگانه، محمود اقبالی*رضا رستمی، فهیمه حکیما

376تعارض زناشویی در بین زنان مطلقهبررسی مقایسه ای طرحواه های ناسازگار اولیه، دشواری تنظیم حاالت هیجانی و سبک 

، مرجان مهرابی گوهری*ویدا رضوی نعمت اللهی

377فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه عوامل موثر بر دینداری خانواده

فرزانه رعایی

378واج و جنسیتپیش بینی رضایت زناشویی بر اساس مولفه های عشق و نقش تعدیل کننده مدت ازد

،  محمد قادری رمازی ، زهرا رضایی راینی نژاد ، الدن اردالنی*ژاله رفاهی

373خانواده زنان پرستار -ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر: مولفه های پیش بینی کننده تعارض کار

را رضایی نیا ، آرش جلوداری، ژاله رفاهی، زه*نیلوفر رفاهی

381آسیب های  فرزندان در تعارضات زناشویی والدین )تحقیق کیفی(

، منصور سودانی*فرح ناز رفیعی

383بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقاء رضایت زناشویی

میترا رفیعی

382جداییاضطراباختاللبهبودساختاری دردرمانیخانوادهبخشیاثربررسی

فرزانه رمضانی
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

381رابطه عملکرد جنسی و رضایتمندی زناشویی

*اعظم محترمفریدون رمضانی، 


384ان معلول و عادیرضایت زناشویی مادران کودک

فریدون رمضانی

385متاهلزنانسازیتوانمندبراسالمیرویکردبارفتاریشناختیآموزشتأثیر

حسینیانسیمین،*رواییفریبا

386اییاثر بخشی  آموزش تاب آوری بر کاهش افسردگی مادران کودکان استثن

، یاسر آزاد، محمد ساالری*موسی ریاحی

387اثر بخشی زوجدرمانی مبتنی بر طرحواره بر سازگاری زناشویی زوجین متقاضی طالق شهرستان کنگاور

، ناصر یوسفی*حسن زارعی محمودآبادی، طاهره مرادی

388اجتماعی کنترل بیرونی رفتار در نظام خانواده از دیدگاه تئوری انتخاب -ای روانیواکاوی پیامده

،  علی صاحبی*محسن زالی زاده

383ن مبتال به اختاللاثر بخشی برنامه فرزند پروری مثبت  بر تغییر شیوه های فرزند پروری و سالمت روانی مادران کودکا

، مریم گل شکوه، سکینه حیدری*زهرا زرشناس

 331آلکسیتیمیا در دانشآموزان تیزهوشنقش سبکهای دلبستگی و ادراک محبت والدین در پیشبینی 

سپهوند اری* ، اسفندیی یزک یعل

333به بازی های آنالین با اعتیادرابطه جو عاطفی خانواده و سالمت روان

پور، ایران داوودی، مهناز مهرابی زاده هنرمندزندی آرش 

332رابطه بین معنویت و تاب آوری در خانواده های معتادین

،  مجید مهر محمدی*طیبه زندی پور، رقیه نوری پورلیاولی

331ن تک همسره و چند همسره بر حسب استنباط سالم و ناسالم از خانواده، هیجان خواهی و رضایت زناشوییمقایسه مردا

، عصمت دانش، بتول پاشنگ*فاطمه زندی

334بررسی مالکهای تعیین همسر در قرآن

رضا زوارقی

335ن شناختی و کیفیت زندگی در زنان مطلقه و عادیمقایسه سرسختی روا

منصوره زاهد نژاد
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

336رابطه تمایزیافتگی و تعارض زناشویی با دلزدگی زناشویی در معلمان مرد مدارس شهرستان استهبان

رمند، منصور سودانی، مهناز مهرابی زاده هن*سید احسان ساداتی

337روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس دلزدگی زناشویی کایرز

، مهناز مهرابی زاده هنرمند، منصور سودانی*سید احسان ساداتی

338ازاثر بخشی آموزش برنامه توانمند سازی ازدواج انریچ بر تعارضات و نارضایتی زناشویی زنان شهر اهو

، فاطمه وزیری نیا، عشرت کریمی افشار، علی سیاحی*سارا ساعدی

 333تأثیر مشاوره زوجی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان

د احمد احمدی، عذرا اعتمادیراحله سبوحی*، مریم السادات فاتحی زاده، سی

211شناسایی تأثیر آموزش روانی خانواده )مدل اتکینسون و کویا( بر سالمت عمومی خانواده های دارای فرزند مبتال به اسکیزوفرنیا

، فاطمه پورآقا رودبرده، محسن مشکبید حقیقی، نرجس لطیفی*سید امید ستوده ناورودی

213ربخشی آموزش طرحواره درمانی برکاهش طرحواره های ناسازگار جوانان در شرف ازدواجاث

، سید موسی کافی، فاطمه پورآقا رودبرده، رقیه پورتقی یوسفده*سید امید ستوده ناورودی

212بهزیستیخانوارتسرپرسزنانعمومیسالمتبرگروهیرفتاریشناختیدرماناثربخشیبررسی

جاویدنیا، سانازفریدفاطمهنیکدل،سمیرااصل،ستودهنعمت

211مقایسه خشونت خانگی در افراد عادی و متقاضی طالق شهرستان بروجرد

، زهرا محمدی* مهناز سرتیپی یاراحمدی

214ک انصاف و سالمت روان با رضایت زناشوییبررسی رابطه ادرا

مسعود سرانچه، ناصر بهروزی،  شریف ممبینی، عیدان یونسی، مصطفی بهارلو

215اثرات اینترنت بر شبکه روابط بین اعضای خانواده ) با تأکید بر نوجوانان(

وراسماعیل سعدیپ

216ارتباط بین تعهد زناشویی با کیفیت رابطه در زنان شاغل )دبیر( و غیرشاغل )خانه دار(

*مونا سفرچی تیل، طیبه زندی پور، مهرزاد فراهتی


217مقایسه ی رابطه عاطفی همسران و رضایت زناشویی در والدین کودکان در خود مانده و عادی

، غالمعلی افروز، نفیسه سفری وصال، علی مظفرزاد*مروارید سفری وصال

218سال شهر اصفهان( 21-11چالشهای هویتی زندگی روزمره جوانان در بستر تفاوت و تضادهای نسلی )مطالعه کیفی جوانان 

، سمیه کالنی*خدیجه سفیری
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213نقش روابط خویشاوندی در تبیین سالمت خانواده )مطالعه تطبیقی: شهرهای یزد و تهران(بررسی 

، عباس عسکری ندوشن، عَذرا ذاکری هامانه*خدیجه سفیری

231اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد

، محمد جواد دانایی،  فاطمه ریسمانیان، ابوالفضل آزادنیا*سمیه سلطانی گردفرامرزی

233اجتماعیشبکههایازاستفادهوفرزندپروریالگوهایبااینترنتبهاعتیادرابطهبررسی

گوهریشیواکشاورز،آذر،سلیمیهادی

232بین شیوه های فرزند پروری ، باورهای غیر منطقی و سالمت روان دانش آموزان دبیرستان های  شهرستان مرندبطهرا

*مساواتخدیجه  شیدا سوداگر،


 231بر سازگاری زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زوج هااثربخشی مشاوره انگیزشی نظام مند

*یدی، رضا خجسته مهر ، محمود ام یمنصور سودان

اسالمدیدگاهازشوهروزنحقوقدرتساوی

بیگسهرابآذر

235اثر بخشی مهارت حل مسئله بر میزان انطباق پذیری و همبستگی خانواده

سر مدنی، مهین نوروزی دشتکی، یا*غالمرضا سهراب پور

236اثربخشی رویکرد مثبت نگری بر میزان تمایزیافتگی خود مردان متأهل

، مهین نوروزی دشتکی*غالمرضا سهراب پور

237رابطه حاالت نفسانی در رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ای با تعارضات زناشویی

، یاسر مدنی، مهین نوروزی دشتکی*هراب پورغالمرضا س

238بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر شیوه های فرزند پروری در والدین تک فرزند

، خدا بخش احمدی نوده*منصوره سید شریفی

233بررسی ارتباط الگوهای ارتباطی و میزان افسردگی زنان شهر آبادان

و مهسا سیار  *لیال شاملی

221بررسی معیارهای ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی

*احمد شجاعی، سید اکبر موسویان


223انش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بابلبررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های هویت فرزندان در د

، مصطفی تبریزی ، شعبان حیدری *زهرا شریعتمداری
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222مقایسه شیوع خشونت خانگی علیه زنان شهرنشین و زنان حاشیه نشین

، میترا رفیعی *ایمان شکیب خواه

221انضباطی مادران دارای فرزند مبتال به اتیسم و مادران دارای فرزند عادیمقایسه الگوهای 

زیبا شکورصفت صدیقی

224شرکتیکدر کارکنانمثبتعاطفهمیانجینقشبهتوجهباسازمانیشهروندیرفتاروخانوادهکارتعادلرابطهیبررسی

بشلیدهکیومرثیگانه،منتخب، محمدشمسیمرجان

225ایرانمتوسطهاولدورهاجتماعیمطالعاتدرسیکتبدرخانوادهنقشتبیین

شهیدیسارا

226شده در زنان دارای همسر معتاد و غیر معتاد شهر شهرکردمقایسه عالئم روانپزشکی و خشونت تجربه 

، عاطفه عالمه، محمد کریمی وردنجانی، مرتضی کایدخورده*نیاخدیجه شیرالی

227های فاقد سابقه کودک آزاری های کودک آزار و خانواده مقایسه کارکرد خانواده

نا شهسواری، مهدی ایمانی، سعیده مظلومی، می*نیاخدیجه شیرالی

228ازدواج مجدد و چالشهای آن در میان مردان و زنان مطلقه شهر تهران

*سهیال صادقی فسایی،  مریم ایثاری


223آسیب شناسی الگوهای ازدواج در ایران

*سهیال صادقی فسایی ، مریم ایثاری


211ولی آزاری جمعیت مورد مطالعه: والدین شهر تهران یتفسیر والدین از  پدیده ی درک ومطالعه

، الهه شعبانی افارانی* سهیال صادقی فسایی

213بررسی و مقایسه سبکهای دلبستگی، سبکهای اسنادی و مکانیسمهای دفاعی در زنان متقاضی طالق و عادی

، سید رضا پورسید، محمد حسن پور*مسعود صادقی

212تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اکتشافی

2، عذرا اعتمادی2، فاطمه بهرامی2، مریم فاتحی زاده، سید احمد احمدی*مسعود صادقی 


211رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابل زوجینبررسی تأثیر آموزش به شیوهی تحلیل 

، عزتاله قدمپور، فیروزه غضنفری *مسعود صادقی

214بررسی رابطه ی بین سالمت معنوی، پریشانی روانشناختی با تعهد زناشویی در زنان متاهل شهرستان گتوند

عبدالرحیم صالحی زاده
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215رابطه رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با  واکنشهای ارتباطی به حسادت در زنان شهرستان اهواز

راشین صبری نظرزاده، پروین احتشام زاده، مژگان معمارباشی اول

216ن زوجین متقاضی طالق و عادی شهر اهوازمقایسه عملکرد خانواده، ویژگیهای شخصیتی و کیفیت زندگی بی

*غالمرضا صدیق راد، زینب فتحعلی پور، فاطمه طهماسبی گندمکاری ، محمدرضا عباسی


217پیش بینی امید تحصیلی و امید عاطفی و عاشقانه بر اساس سبک های والدگری

، سیامک سامانی میمی پورمحبوبه ص

218رابطه عملکرد خانواده و استقالل عاطفی با مشکالت عاطفی دانش آموزان دختر شهر اهواز

، زینب فتحعلی پور ، محمدرضا عباسی حاجی آباد، غالمرضا صدیق راد*فاطمه طهماسبی گندمکاری

213اطفی با مشکالت عاطفی دانش آموزان دختر شهر اهوازرابطه عملکرد خانواده و استقالل ع

، غالمرضا صدیق راد*فاطمه طهماسبی گندمکاری، زینب فتحعلی پور، محمدرضا عباسی حاجی آباد

 241رابطه شادکامی در زندگی و تمایل به ازدواج در دانشجویان مجرد دانشگاه فردوسی مشهد

 ریقدم خ ترای، م ییعبدخدا دی* ، محمد سعینیالهه عابد

243ساله مبتال به اختالل 32تا 31مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت رفتار والدین ، درمانهای دارویی و روش ترکیبی در کودکان 

سیده عاطفه حسینی یزدی، *زهرا عاصمی

242ررسی علل باال رفتن سن ازدواج جوانان و راهکارهای تحقق انتخاب درست و ازدواج آسان  با رویکرد دینیب

،   حکیم سحاقی*سیروس عالی پور ، علی محمدی

241نهای دولتی شهر اهواززندگی با اشتیاق شغلی با میانجیگری استرس پرستاری در پرستاران بیمارستا -رابطه تعادل کار

، الله ظاهری*سیروس عالیپور بیرگانی، سیمین زغیبی قناد

244بررسی رابطه رضایت از خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارامدی و خوش بینی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان

، سیمین زغیبی قناد، سحر حسامی، مسعود سرانچه*عالیپور بیرگانی سیروس

245ت هاخانواده و کیفیت رابطه زناشویی با میانجیگری ادراک از خود در کارکنان یکی از شرک -بررسی رابطۀ علّی تعارض کار

مریم غالمزاده جفره، شایانیفضل اله پورسردار، مریم خسروانی  ،*ذبیح اله عباس پور

246شناسایی دالیل طالق مردان در گروه های قومی شهرستان اهواز

، رضا خجسته مهر*ذبیح اله عباس پور

247ها تخانواده و کیفیت رابطه زناشویی با میانجیگری تمایزیافتگی در کارکنان یکی از شرک -بررسی رابطۀ علّی تعارض کار

فضل اله پورسردار، مریم خسروانی شایانی، مریم غالمزاده جفره، *ذبیح اله عباس پور
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248بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری مادران با سازگاری عمومی در دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه شهرستان چرام

ی عباس خانی دم طسوج، مهناز مهرابی زاده هنرمندعل

243بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مهارتهای اجتماعی با رضایت زناشویی در زوجین متعارض شهر اهواز

محمدرضا عباسی

251ن همراه در خانوده ها: یک مطالعه پدیدارشناسانهبررسی معضالت و پیامدهای منفی استفاده از نرم افزارها و شبکه های مجازی تلف

، سیدحسین نجاتی موسوی، جعفر چراغیان *علی عبدالخانی

253سرزندگی زنان مبتال به ام اسروان واثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر سالمت 

، مهناز مهرابی زاده، سید علی مرعشی*پور ندا عبدالهی

252مقایسه مولفه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی شهر مرند

، منصور بیرامی، سحر رحیم زاد رضائیه*قاسم عبدل پور

251عد سالمت روانی و اجتماعیدر بهای رفاه خانوادهارائه و تدوین شاخص

، محمد سبزی خوشنامی*ملیحه عرشی، مرضیه تکفلی، سید پیمان رحیمی نژاد

254بررسی رابطه فرهنگ خانواده، کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت همکار در بین کارکنان پلی اکریل ایران

، مرضیه حاج رسولیها*حمیدرضا عریضی

255اثر بخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری مهارتهای زندگی بر سالمت روانی همسران جانبازان

منیژه عزتی رستگار

256مقایسه رضایت جنسی و نگرش به ازدواج در افراد با و بدون سابقه خیانت زناشویی

، احمد برجعلی*بابک وجودی، نسترن عطارد

257خانواده با سالمت روان کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق –های شخصیتی، تعارض کار رابطه بین ویژگی

، حسن زارعی، مریم صالح زاده*جواد عالیی

258المت روانی براساس ابعاد  کیفیت زندگی زنان تحت خشونت همسر شهرستان فارسانپیش بینی وضعیت س

، محمد قاسمی پیربلوطی،  طیبه شریفی*راهله علیرضایی

253بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و هوش هیجانی فرزندان در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر بابل

، مصطفی تبریزی ، علی اصغر عباسی اسفجیر *نفیسه علیزاده

261سالمت روانی خانواده های معتادان گمنام شهرستان بابلسرتاثیر جلسات گروهی نارانان بر روی کیفیت زندگی و

ه ابراهیمی، آتنا پوریوسف،  صدیقعلیا عمادیان سیده
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263اثربخشی آموزش همدلی در افزایش رضایت جنسی زنان متأهل

، مالک میرهاشمی، خدیجه ابوالمعالی*فاطمه عوض زاده

262های مختلف سنی زنانمقایسه حل مسئله اجتماعی در گروه

ی، سیامک سامانی، نادره سهراب*جمیله غالمی

261پذیری و کنترل رفتار معتادانبررسی تاثیر آموزش شناخت درمانی بر مسئولیت

 محمد حسین فالح،  حسن زارعی محمودآبادی، * آتوسا غفاری

264های مختلف سنی زنانمقایسه حل مسئله اجتماعی در گروه

، نادره سهرابی، سیامک سامانی*جمیله غالمی

265رابطه بین تعارض زناشویی والدین و  میزان رضایت از زندگی دانش آموزان

*معصومه فانی، حجت اله فانی


266رابطه تعارضات زناشویی والدین با رشد قضاوت اخالقی دانش آموزان

*معصومه فانی، حجت اله فانی


267آموزش غنی سازی زندگی مبتنی بر  طرح تایم و تاثیر آن بر کاهش مشکالت ارتباطی زوجین

*علی فتحی آشتیانی ، سارا منصوریان


268ستان کهگیلویه و بویراحمدفرزندی در دانش آموزان دبیرستانی ا -بررسی رابطه پایگاه هویت و روابط ولی

*روح اهلل فتحی، رحم خدا جوادی، احمد احمدی قوزلوجه


263خانواده-قدرت روانشناسی مثبتگرا: سرمایههای روانشناختی و غنی سازی کار

، محمد منتخب یگانه، مرجان شمسی*احمدرضا فتوت

271أثیر فضای مجازی بر امنیت خانوادهت

، زینب کمائی*ماهرخ فرجی

273الگوهای ارتباطی خانواده، پرخاشگری و سالمت روان نوجوانان پسر

فرشته سادات درت التاج تهرانیقیبی، ن، فاطمه سادات *مهرزاد فراهتی

272وامل موثر اقتصادی و هزینه های مسکن و رابطه آن با نرخ ازدواجبررسی ع

، بهاره محمدزاده شهریاری*فاطمه فرزادی

271مقایسه صمیمیت زناشویی در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان

، زهرا خدادادی*دریفروغ فرشیدمنش، زهرا قا



                              

xxxviii 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

274مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان و عادی شهر اصفهان

، زهرا خدادادی*فروغ فرشیدمنش، زهرا قادری

275مقایسه عملکرد خانواده در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان

، زهرا خدادادی*فروغ فرشیدمنش، زهرا قادری

276مقایسه مکانیسم های دفاعی و تحریف های شناختی زوجین متقاضی طالق با زوجین عادی در شهر اهواز

، اشرف کرمی*فاطمه فرطوسی

277نان مطلقهاثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله مدار بر سبک اسنادی و جامعه پذیری ز

، اشرف کرمی*فاطمه فرطوسی

278مقایسۀ ادراک از رابطه با پدر در افراد متقاضی و غیر متقاضی طالق

، ملیحه میرزایی، منصوره سادات صادقی، رامین هاشمی*هاجر فالح زاده

273، حل مسئله و خودتنظیمی در بروز رفتار فرار از منزل در نوجوانان شهر کرمانشاهنقش شیوه فرزندپروری والدین

، جهانگیر کرمی*یاسمین فیاضی

281بررسی رابطهی ابعاد هویت با سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد مرودشت

*ا قادری، سید محمد صادق موسویزهر


283اثربخشی آموزش خانوادهمحور شناختی رفتاری، بر کیفیت زندگی و سالمت روان والدین دانشآموزان با اختالل رفتاری

طیبه تازیکی، ، غالمعلی افروز*سوگند قاسمزاده

282دران دارای کودک مبتال اضطراب و استرس ماعالئم افسردگی،بر های مدیریت استرس اثر بخشی آموزش گروهی مهارت

، غالمعلی افروز، بهارک بیاتی ، اسدهلل رجب*سوگند قاسم زاده

281صمیمیتافزایشزناشویی وتعارضاتکاهشبرتایمرویکردباازدواجسازیغنیآموزشاثربخشیبررسیحاضر

فرزانه قنواتی

284تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

*عبدالطیف کاروانی، طیبه محمودآبادی


285رکتخانواده با رضایت زناشویی در کارکنان ش -خانواده، کیفیت خواب و خودکارآمدی تعارض کار -رابطهی تعارض کار

زاده ، نسرین ارشدی، سید محمدمهدی حسن*فاطمه کازرونی عفیفون

286والدین دارای کودکان استثنایی و عادی فرایندهای ارزیابی شناختی دربررسی و مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و 

یا، علی اکبر ارجمندن*کیوان کاکابرایی
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287رابطه بین صمیمیت در خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان شاغل شهرستان تبریز

، محمد قمری*مهسا کبیری

288گری شادکامی زوجیننقش هوش معنوی در تبیین سازگاری زناشویی: با میانجی

، ناصر صدقی بوکانی، ناصر یوسفی*بهمن کرد

283و اجتماعی زنان مطلقهرفتاری بر سازگاری فردی اثربخشی گروه درمانی شناختی

، فاطمه فرطوسی*اشرف کرمی

231رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایز یافتگی با سازگاری اجتماعی بین دانشجویان دختر ساکن خوابگاه

، مهناز موسی زاده، ژاله آهنی*جهانگیر کرمی

233رابطه کیفیت زندگی، تاب آوری و انعطاف پذیری خانوادگی با دلزدگی زناشویی

، پریسا حیدری شرف، شریفه حق شناس*جهانگیرکرمی

232با نگرش به خیانت زناشوییرابطه ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی 

زینب قادری ،*جهانگیر کرمی

231پایینوباالزناشوییدلزدگیبازوجینمیاندرجنسیتیهاینقشوهیجانشناختیتنظیمراهبردهایمقایسه

رقدانی، سعید جهانیان، آزاده ف*لیال کریم نژاد

234رابطه بین طرحواره های ناسازگار باشیوه های فرزند پروری و رضایت زناشویی

، افسانه ایزد مهر  *فریدون کریم نیا

235تأثیر آموزش پربارسازی زندگی زناشویی بر تعارضات زناشویی زوجین

وحیده باباخانی، *ناهید کریمی

236کنترل عواطف بهزیستی روانشناختی، اجتماعی و هیجانی در افراد زود و دیر ازدواج کرده

، مجتبی بختی، مهدی بیافرین*کلثوم کریمی نژاد، محمد جواد بگیان کوله مرز

237ات زناشویی زوجین در معرض طالقارتباطی برنشتاین بر کاهش تعارض -اثربخشی زوج درمانی رفتاری

، مجتبی بختی*کلثوم کریمی نژاد، محمد جواد بگیان کوله مرز

238نقش پیش بینی کنندگی ادراک جهتگیری هدف والدین و الگوی ارتباطی خانواده در جهتگیری هدف دانش آموزان

، یزدان موحدی، سلمان کریمیان، سیده نوریجان حسینی بهبهانی*کریمی نژادکلثوم 

233رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

جان حسینی بهبهانی ، سیده نوری، یزدان موحدی، سلمان کریمیان*کلثوم کریمی نژاد
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111مشهدشهرستانزوجینفردی دربینشناختیتحریفوتعارضحلهایسبکبینرابطهبررسی

*کیمیاییعلیسید
،مریمکاهانی،زارعیآفرینرجائی، هدیمقدم

113ای پیشگیری از طالقمقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طالق و عادی و ارایه راهکاره

، حسین اسکندری، امینه ساکی*عبداالمیر گاطع زاده

112مقایسه مولفه های هوش اخالقی در زنان متاهل سازگار و ناسازگار

*محسن گل محمدیان


111وجین جانباز و ایثارگر استان کرمانشاهرابطه بین هوش معنوی و عملکرد خانواده در بین ز

،  زینب احمدی*رحیم گلی

114تاثیر آموزش گروهیِ مبتنی بر الگوهای ارتباط موثر بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین ناخرسند شهر آستارا

رامین لطافتی بریس

115اختالالت روانی افراد با رابطه فرازناشویی و بدون رابطه فرازناشویی در شهر تهران مقایسه نیم رخ

، بهروز دولتشاهی*مریم لک، سید جالل یونسی

116آموزش روش درمانی پاسخ محور به مادران کودکان مبتال به اتیسم  برخودکارآمدی  و کارکارد خانواده

*طیبه محتشمی
مهناز علی اکبری دهکردی،  نرگس چیمه، احمد علی پور ،

117بررسی رابطه باورهای ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی در بین زنان دانشجو

، الهام کبودوند*طیبه محتشمی

118بر کاهش اضطراب مبتالیان تاثیر درمان شناختی رفتاری  واژینیسموس

احمد علی پور،  طیبه محتشمی ، ، مهناز علی اکبری دهکردی*اعظم محمدی

113تاثیر درمان شناختی رفتاری  بر افزایش عملکرد جنسی و مولفه های آن در مبتالیان به واژینیسموس

احمد علی پور،  طیبه محتشمی ، ، مهناز علی اکبری دهکردی*دیاعظم محم

131و افراد سالم مقایسه عملکرد جنسی در زنان متاهل مبتال به دیابت نوع 

معصومه محمدی خشویی، مریم قربانی

، فاطمه طباطبایی*

133ایهای مراجعه کننده به کلینیک خدمات مشاورههای اجتماعی زوجتاثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر پرخاشگری و مهار

، عبداله محمدی*اهلل محمدیسیف

132رابطه بین بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

بهنام مکوندی، *محمدی صفیه
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131رخاشگری زنان مبتالرفتاری بر عزت نفس و پ –ثربخشی آموزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی بررسی ا

، محمد حسین فالح، حسن زارعی محمودآبادی*سکینه محمدی کوبیجاری

134اساسکیفیت رابطه با والدین و عواطف مثبت و منفی : نقش تعدیل کننده باورهای 

، اسماعیل خلیل طهماسبی، حافظ نوروزی مصیر، سیما آقایی*فرهاد محمدی مصیری

135انعطاف پذیری خانواده  و اختالالت خوردن در نوجوانان : نقش تعدیل کننده ادراک از خود

شنود،  کبیر شریفی، اصغر پور اسمعلی، قاسمعلی خو*فرهاد محمدی مصیری

136روابط چند گانه ی سبک دلبستگی والدین با تنظیم هیجان دانشجویان دختر

، مهناز جوکار، الدن هاشمی، مرضیه فرشاد*نجمه محمدی

137های روانسنجی پرسشنامه طالق عاطفی فیل در زوجین ایرانیبررسی ویژگی

، مهرناز حقیقت*مجید محمودعلیلو، یاسر مدنی، طاهره ایمان پورعلمی

138اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش های صمیمانه زوجین در شرف طالق

، سوده نوروزی*محمد جالل محمودی

133جتماعی در پیش بینی عشق پرشور به جنس مخالف در نوجوانان دخترنقش همبستگی خانوادگی و حمایت ا

، سوده نوروزی، محمد جالل محمودی*محمد جابر محمودی

121مراجعه کننده به مرکز مداخله با رویکرد ستیر بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متعارضدرمانی خانوادهبررسی اثر بخشی 

شکوه نوابی نژاد، کاظم کریم زاده ،*حسن مخلص

123تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در سازگاری زناشویی وکیفیت زندگی زوجین

*، سمیرا حجتیاکبریسعید  ،یاسر مدنی


122ر خودکارآمدی مدیریت طالق زوجین متقاضی طالق شهرستان کنگاوراثر بخشی زوجدرمانی مبتنی بر طرحواره ب

، حسن زارعی محمودآبادی،  ناصر یوسفی*طاهره مرادی

121مدیریت زمان و حمایت خانواده با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری تنیدگی تحصیلی علّیرابطهی 

، علیرضا حاجی یخچالی، ذکرا... مروتی*ندا مرادی 

124رابطه اضطراب و افسردگی با رضایت زناشویی کارکنان ادارات دولتی شهرستان شادگان

، سناء شاوردی*مرضیه مشعل پور فرد

125ک زندگی اسالمی در خانواده های ایرانی ) از دیدگاه آیات و روایات (بررسی اخالق مداری و ویژگی های تداوم بخش سب

،   حکیم سحاقی*غالمحسین مکتبی، علی محمدی
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126ی هوش هیجانی و کیفیت زندگی در زنان مورد خشونت و عادی شهر اهوازمقایسه

، منوچهر تقی پور، زینب مجدمی، ابتسام طایی، مسعود سرانچه*بیغالمحسین مکت

127رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل

، نیما اسدزاده، زهرا بنابی مبارکی*بهنام مکوندی

128تنظیم هیجان بر تعارضات زناشوییمقایسه اثربخشی روش های آموزش ذهن آگاهی و 

، حسن احدی*همدم مالجعفر

123تأثیر آموزش رویکرد گفت و گو بر کاهش دلزدگی زناشویی و  ابعاد آن در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی دادگاه

، نجمه حمید*نوشین مالیری

111زبان شناختی  بر میزان ترس از صمیمیت زوج ها –اثربخشی آموزش گروهی برنامه ریزی عصب 

مژده منادی، فرشاد بهاری

113بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با تعارض با والدین و انسجام و انعطاف پذیری خانوادگی در گروهی از نوجوانان در شیراز

، عبدالعزیز افالک سیر*سیده فاطمه منافی

112خانواده: نقش تعدیلکننده حمایت سرپرست-بررسی رابطه گرانباری نقش و تعارض کار

، سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی، امیر محمدی نعل کنانی*محمد منتخب یگانه

111خانواده بر خشنودی از خانواده: نقش میانجیگر خشنودی شغلی-و غیر مستقیم تعارض کار اثر مستقیم

، عبدالزهرا نعامی ، خدیجه میاحیون*محمد منتخب یگانه

114فضای مجازی و خانواده

مرتضی منطقی

116جتماعی در زنان با ازدواج خویشاوندی/غیرخویشاوندیمتغیرهای جمعیت شناختی و ا

، غالمعلی افروز، سوگند قاسمزاده*محمد مهاجرانی

117متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی در زنان با ازدواج خویشاوندی/غیرخویشاوندی

لی افروز، سوگند قاسمزاده، غالمع*محمد مهاجرانی

118رابطه روان رنجورخویی و بخشش با دلزدگی زناشویی در معلمان مرد مدارس شهرستان استهبان

، منصور سودانی*مهناز مهرابی زاده هنرمند، سید احسان ساداتی

113ختران دانش آموزساخت و اعتبار یابی مقیاس سنجش آمادگی برای ازدواج پایدار د

، حسین کارشکی*بهروز مهرام
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141رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین شهر تبریز -اثر بخشی آموزش قبل از ازدواج با روش شناختی

می،  محمدعلی بشارت، یاسرمدنی، وهاب اصل رحی*مینو مهینی عبدالحسینی

143های کنترل خشم بر سالمت عمومی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه چهار تهرانبررسی اثر بخشی آموزش مهارت

اعظم موحدی

142انتهر 4های کنترل خشم بر سالمت عمومی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه بررسی اثر بخشی آموزش مهارت

موحدی اعظم

141محور بر کاهش ابعاد تعارض زناشویی زوجین هر دو شاغل شهرستان باغملک -اثربخشی مشاوره گروهی راه حل

، یوسفعلی عطاری*سیدحسن موسوی آقایی

144اطی خانواده با سازگاری زناشویینقش واسطه گری ابعاد هویت در رابطه الگوی ارتب

سید محمد صادق موسوی

145بررسی رابطه ابعاد هویت با الگوی ارتباطی خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد مرودشت

 ، زهرا قادری*سید محمدصادق موسوی


146رتباطی در کودکان خانواده های تک فرزند و چند فرزند شهر شیرازبررسی مهارت های ا

، سیدعلی اکبر موسوی، حدیثه موسوی*سیده فاطمه موسوی 

147رابطه ساده و چندگانه حمایت اجتماعی خانواده با ادراک جرم فرزندان آنها

*یی پارده، مهرداد پیرفلک، علی موالیی پاردهبرزو موال


148نقش سبکهای فرزندپروری و  منبع کنترل والدین در پیش بینی افسردگی فرزندان

*برزو موالیی پارده، مهرداد پیرفلک، علی موالیی پارده


143نوی فرزندان آنهارابطه عملکرد خانواده و جهت گیری مذهبی  والدین با هوش مع

*برزو موالیی پارده، مهرداد پیرفلک، علی موالیی پارده


151بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با تاب آوری و منبع کنترل دانش آموزان دختر

مهرنوش مومی پور

153روابط زناشویی و مولفه های تمایز یافتگی در معلمان زن متاهل تهرانبررسی رابطه کیفیت 

مهرنوش مومی پور

152بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری و سبک های دلبستگی با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان

مهرنوش مومی پور
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151تحلیل  گفتمان الگوی اسالمی ایرانی خانواده در سریال پایتخت سه

سید علیرضا میرانوری بایگی

154اثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر انعطاف پذیری کنشی و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه

، امید مرادی *میراویسی سحر

155پروریفرزندهایشیوهاساستنهایی براحساسواجتماعیخود اثربخشیبینیپیش

تفتیدهقانیساالری، راضیهپا، سلمان*میرجلیلیفاطمه

 156انبینی نقش فرآیند خانواده بر مشکالت اجتماعی و مشکالت توجه و تفکر نوجوانپیش

یهاشم نی* ، شهال پاکدامن ، رامییرزایم حهیمل

157بررسی رابطه تجربه کودک آزاری و آلکسی تایمیا و نشانه های اختالالت شخصیتی طبقه بی در دانشجویان دانشگاه آزاد آستارا

ری، پیمان انصا*سید رضا میرمهدی

158بررسی اثربخشی زوج درمانی کوتاه مدت به شیوه خودتنظیمی بر بهزیستی روانشناختی زوجین ناسازگار

، علیرضا نبی دوست*نیلوفر میکائیلی ، پرویز پرزور

153ه کننده به مراکز روانراجعرفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین م –اثربخشی خانواده درمانی شناختی 

، مهناز مهرابی زاده هنرمند*فرح نادری، معصومه پارسه

161رفتاری بر دلزدگی زناشویی  در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی شهر شوشتر –اثربخشی خانواده درمانی شناختی 

، مهناز مهرابی زاده هنرمند*فرح نادری، معصومه پارسه

163ایرانی در مواجهه با دنیای مجازی -چالشهای سبک زندگی اسالمی

سید حسین نجاتی موسوی*،  جعفر چراغیان ، علی عبدالخانی

162تمایل به ازدواج جوانانو معنای زندگی بابررسی ارتباط امید

*محمد نریمانی، پرویز پرزور


161نقش سبک زندگی اسالمی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متأهل

، کاظم معاضدی، اباصلت ابراهیمی*محمد نریمانی ، پرویز پرزور

164یت زندگی زوجیندرمانی ساختی بر ارتقای کیفاثربخشی خانواده

، المیرا ساالری فر سعید پورعبدل ،محمد نریمانی، زهرا رستم اوغلی

165درمانی ساختی بر بهبود حل مسئله اجتماعی زوجیناثربخشی خانواده

میرا ساالری فر، زهرا رستم اوغلی، ال*محمد نریمانی، سعید پورعبدل
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166بررسی رابطه  بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

، اسما دهواری، ایوب دهواری*عبدالسالم نصرت ناهوکی

167زنانزناشوییاسنادهایبر اصالحارتباطی رفتاریدرماناثربخشیبررسی

سودانیمنصور، آبادینجفپورقیصریزهرا، *فرنظریمحسن

168اثر بخشی مشاوره با رویکرد راه حل محور بر افزایش بخشش در زوجین شهر کرج

، کیومرث فرهبخش ، مهرزاد فراهتی*فاطمه سادات نقیبی

163د راه حل محور بر تعارضات زناشویی زوجین شهر کرجتأثیر مشاوره با رویکر

*فاطمه السادات نقیبی، کیومرث فرهبخش، مهرزاد فراهتی


171اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بر صمیمیت و سازگاری زوجین

هید کریمی، نا*شکوه نوابی نژاد، وحیده باباخانی

173بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانوادگی با بحران هویت نوجوانان دختر

، محمدجالل محمودی*سوده نوروزی

172بررسی رابطه شیوه های همسرگزینی و رضایت زناشویی

ی، ابوالقاسم خوش کنش، زهرا شهابی نژاد، حسن رضای*رقیه نوری پورلیاولی

171مقایسه محیط خانواده در نوجوانان کم توان ذهنی خفیف و عادی در شهر بیرجند

، حمید علیزاده، هادی پور شافعی*نرگس نوری مقدم

174فضای مجازی و خانواده )آسیبها و راهکارها(

، نادر آلکثیر*مجید نیسی

175کننده از ماهواره و زنان غیر استفاده کنندهمقایسه رضایت زناشویی و نگرش مذهبی زنان استفاده

2، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد3*ریحانه نیالب


176یانجیگری ادراک انصافاثر بخشی هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با م

، نورمحمد بخشانی٭سمانه همایونی میمندی

177اثر بخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار

، نورمحمد بخشانی٭سمانه همایونی میمندی

178ی بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقهاثربخشی آموزش مهارتهای زندگ

*پری ولد مؤمن، مسلم سیاه پوش، حدیث خلیلی، سمانه محمدپور
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173اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی  بر کاهش افسردگی زنان مطلقه

*ی، گوهر سوری، سمانه محمدپورپری ولد مؤمن، نفیسه کاظم


181رابطه نگرش مذهبی و راهبردهای مقابله با استرس با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسالمی اهواز

، پروین احتشام زاده،  بهنام مکوندی*قاسم ولیان پور

183در کارکنان پاالیشگاه نفت آبادان با خشنودی از زندگی کار–ارض خانواده تعخانواده و  -بررسی رابطهی تعارض کار

، نسرین ارشدی ، سمیه شولی بندرریگی زاده*سارا ولیخانی

182خانوادهتشکیلوآموزشنظامدربازنگری

ویسیناصر

181ی و هوش معنوی در زنان مطلقهرابطه رضایت از زندگ

گرروش محیا یاری
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 هانقش عواطف مثبت و منفی والدین در پیش بینی پرخاشگری فرزندان آن

 0*، علی موالیی پارده8، زینب فتحعلی پور3شهربانو آذرگون

 

 چکیده  
آمیز نوجوانان بوده است، که این رفتارها به صورت آزار های پرخاشگرانه و خشونتافزون رفتاری گذشته، شاهد افزایش روزجهان در طول دهه

-های که میدهند از جمله مولفههای اجتماعی، مدرسه و خانواده خود را نشان میو اذیت دیگران و پرخاشگری فیزیکی و کالمی در موقعیت

نقش عواطف  پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت موضوع به بررسیباشد بنابراین و منفی می تواند با پرخاشگری رابطه داشته باشد عواطف مثبت
ی باشد، جامعهپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میها پرداخته است. روش مثبت و منفی والدین در پیش بینی پرخاشگری فرزندان آن

مشغول  3038-30دولتی کالن شهر اهواز بود که در سال تحصیلی های آموزان پسر مقطع دبیرستانی دانشآماری پژوهش شامل کلیه
مقیاس عاطفه نفرانتخاب شدند سپس والدین به 083ای به حجم ای، نمونهمرحلهای چندگیری خوشهتحصیل بودند با استفاده از روش نمونه

ها نشان داد که همبستگی و رگرسیون داده تحلیلی پاسخ دادند. شگرپرخا مهآموزان به پرسشناو دانش PANAS-X)مثبت و منفی ) 
بینی پرخاشگری پیش والدین توانآرامش، اتکا بر خود، توجه، خصومت، احساس گناه، غم، خستگی  –های شخصیتی شادکامی ویژگی

 مقابل در برند می لذت  زندگی از و هستند باروحیه و پرانرژی دارند، مثبت باالیی عاطفة ها و والدینی کهخانواده.  دارد ها رافرزندان پسر آن

هستند که این خود در پرخاشگری دانش آموزان نقش دارند  انرژی کم و نگران مضطرب، دارند، باالیی  عاطفة منفی  ها و والدینی کهخانواده
  های بیشتر یافته پژوهش حاضر را قوت خواهد بخشید. با این وجود پژوهش

 

 والدین، پرخاشگریعواطف مثبت و منفی،  ها:واژه کلید

                                                 
 ه.دبیر اموزش و پرورش شهرستان ایذ3 
 .کارشناس ارشد روان شناسی8 
  Ali.molaei65@yahoo.comکارشناس ارشد روان شناسی  دانشگاه رازی کرمانشاه.0 
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 دختر اجتماعی نوجوانان و همساالن با خودکارآمدی والدین به دلبستگی رابطه

 8، نازنین عاملی پور3*آلما آذریان

 

 چکیده  
 نوع از تحقیق این .پرداخت نوجوانان دختر اجتماعی خودکارآمدی با وهمساالن والدین به دلبستگی بین رابطه بررسی به حاضر تحقیق

 تحصیلی درسال مازندران شهرستان تنکابن استان دولتی مدارس متوسطه مقطع دختر آموزان دانش پژوهش آماری بود و جامعه همبستگی
ها،  پرسشنامه درتکمیل نقص دلیل به ولی شدند انتخاب آنها بین از نفر 813ای،  چند مرحله ای خوشه گیری نمونه روش با که 33-3033

 روش .بود خودکارآمدی و مقیاس  و همساالن والدین به نوجوانان دلبستگی مورد استفاده  آزمون ابزار .تیاف نفرکاهش 831 به نمونه حجم
 اجتماعی خودکارآمدیبا پدر و  مادر  به دلبستگی بین داد که نتایج نشان .است پیرسون در این پژوهش همبستگی مورد استفاده آماری

 معناداری رابطه نوجوانان دختر نیز اجتماعی وخودکارآمدی همساالن به دلبستگی مچنین بینوجود دارد و ه معناداری رابطه دختر نوجوانان
  وجود دارد .  نتایج این پژوهش نشان دهنده رابطه بین دلبستگی به والدین و همساالن با خودکار آمدی اجتماعی نوجوانان دختر می باشد.

 

 ، نوجوانآمدی اجتماعیخودکار، دلبستگی به والدین وهمساالن: هاکلید واژه

                                                 
 almaazarian@yahoo.com،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن -3 

  واحد تنکابن  دانشگاه آزاد اسالمی -8 
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 بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس با رضایت زناشویی در پرستاران

 0گودرزی ، کورش8مکوندی بهنام ،3*آرویش محترم

 

 چکیده  
بود و هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای مقابله با استرس با رضایت زناشویی در پرستاران بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی 

ه راهبردهای مقابله  پرسشنامنفر از پرستاران بود  که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش،  833نمونه آماری شامل
 سبک مسئله مدار و سبک اجتنابیبین با استرس کارور، و رضایت زناشویی انریچ بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که 

سبک هیجان مدار مقابله با استرس و رضایت زناشویی بین مشاهده می شود و  معنی داری مثبت رابطه مقابله با استرس و رضایت زناشویی 
منفی وجود دارد بدین صورت که افزایش سبک مسئله مدار مقابله با استرس پرستاران با افزایش رضایت زناشویی آنان همراه شده است؛ رابطه 

سبک هیجان مدار مقابله با استرس پرستاران، رضایت زناشویی آنان کاهش یافته است و هر چه سبک اجتنابی مقابله با استرس  با افزایش
    کند. پرستاران افزایش می یابد به همان اندازه رضایت زناشویی آنان افزایش پیدا می

 

 انراهبردهای مقابله با استرس، رضایت زناشویی، پرستارها: کلید واژه

                                                 
 ram199@yahoo.com arama عمومی، شناسی روان ارشد کارشناسی ی آموخته دانش.   3
 شناسی روان گروه اهواز، استادیار واحد اسالمی، آزاد . دانشگاه8 
 . دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد، استادیار گروه روان شناسی 0 
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 بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با رضایت زناشویی در پرستاران

 0گودرزی ، کورش8 مکوندی بهنام ،3*آرویش محترم

 

 چکیده  
با رضایت زناشویی در پرستاران بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود و نمونه  ویژگی های شخصیتیهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه 

ویژگی های شخصیتی پرسشنامه ستاران بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، نفر از پر 833آماری شامل
و رضایت زناشویی انریچ بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که بین ویژگی شخصیتی برون گرایی، توافق پذیری،  نئو 

رابطه مثبت معنی داری وجود دارد،  بین ویژگی شخصیتی گشاده ذهنی و رضایت زناشویی رابطه وجدانی بودن با رضایت زناشویی پرستاران 
منفی وجود دارد؛ بدین صورت که هر چه رابطه سبک هیجان مدار مقابله با استرس و رضایت زناشویی بین مثبت معنی داری وجود ندارد. و  

افزایش ویژگی ، همان اندازه رضایت زناشویی آنان کاهش پیدا می کند ویژگی شخصیتی روان رنجوری پرستاران افزایش می یابد به

شخصیتی برون گرایی پرستاران با افزایش رضایت زناشویی آنان همراه شد، با افزایش ویژگی شخصیتی توافق پذیری پرستاران، رضایت 
افزایش می یابد به همان اندازه رضایت زناشویی آنان زناشویی آنان نیز افزایش یافته است و هر چه ویژگی شخصیتی وجدانی بودن پرستاران 

  کند. افزایش پیدا می
 

 ویژگی های شخصیتی، رضایت زناشویی، پرستارانها: کلید واژه

                                                 
  aramaram199@yahoo.com عمومی، شناسی روان ارشد کارشناسی ی آموخته دانش.   3
 شناسی روان گروه ستادیاراهواز، ا واحد اسالمی، آزاد . دانشگاه8 
 . دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد، استادیار گروه روان شناسی 0 
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 بررسی تأثیر خانواده در گرایش و اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی: علل و راهکارها

 8ی، سمیه سلطانی گرد فرامرز3*ابوالفضل آزادنیا

 

   چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خانواده در گرایش و اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی و بررسی علل و راهکارهای آن صورت  

ز گرفته است. از آنجایی که خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی و بادوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان که زمینه سا
رشد جسمانی، اخالقی، اجتماعی، عقالنی و عاطفی آنان می باشد و در این خصوص نقش حیاتی و اساسی دارد و در اسالم نیز به نقش خانواده 
در سالم سازی افراد تأکید شده است. از این رو بررسی انواع خانواده و اثربخشی آن بر آسیب های پنهان خصوصا آسیب هایی که از فضای 

اعتیاد و گرایش بیش از حد نسبت به آن دامنگیر کودکان و نوجوانان می شود مهم می باشد. همچنین چگونگی ارتباط والدین با مجازی و 
زمان، کنش و  با فرزندان، مدت  دادن، گفتگو فردی، گوش  فرزندان و چگونگی سبک تربیتی آنها و توجه ویژه به نیازهای احترام، حقوق

فردی کودکان و نوجوانان از سوی خانواده ها و بررسی خانواده تاب آور که می تواند   به وجود نان و اعتماد، احترام تعامالت خانوادگی، اطمی
   این مسئله مهم را در فرزندان خود نیز پرورش دهد الزم و ضروری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

 

 ان و نوجوانان، فضای مجازی. علل و راهکارهاخانواده،  اعتیاد و گرایش کودک :هاکلید واژه

                                                 
 Azadnia.2526@gmail.comکارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه اصفهان،  -3

 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی -8
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 عملی با سازگاری زناشویی زوجین شهر یزد   -رابطه  اختالل وسواس فکری 

   8، سمیه سلطانی گرد فرامرزی3*ابوالفضل آزادنیا

 

    چکیده
. روش تحقیق در این پژوهش ودبشهر یزد زوجین بین باورهای وسواسی و سازگاری زناشویی  یهدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه

آنها به  نفر از 30که از این تعداد  شامل کلیه زنان و مردان متأهل شهر یزد بودندنیز جامعه آماری پژوهش  بوده وتوصیفی و از نوع همبستگی 
و سازگاری زناشویی   اسیباورهای وسو  های ها در این پژوهش پرسشنامهآوری دادهصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع

و بین رضایت زناشویی  وجود دارد.ی معناداری نتایج این پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی و باورهای وسواسی در زوجین رابطه بود.
ی و میزان . همچنین بین سازگاری زناشوینیز رابطه معناداری وجود دارد است،های سازگاری زناشویی که از خرده مقیاس ،کمال طلبی

بین باورهای وسواسی و  ری زناشویی و اهمیت دادن به افکار رابطه معناداری یافت نشد.ااما بین سازگتحصیالت در افراد رابطه وجود داشت. 
   مرد تفاوتی وجود نداشت.و سازگاری زناشویی در بین زن 

 

 زوجین ،سازگاری زناشویی ،باورهای وسواسی :هاکلید واژه

                                                 
 Azadnia.2526@gmail.comکارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه اصفهان،  -3

 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی -8



 

 

7 
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 زش همدلی بر افزیش سازگاری زناشویی زنان متأهل  اثربخشی آمو 

   0، مالک میرهاشمی8*، خدیجه ابوالمعالی3بهناز آصفی راد

 

 چکیده   
آزمایشی با تعیین اثربخشی آموزش همدلی بر افزیش سازگاری زناشویی زنان متأهل بود. این مطالعه یک پژوهش نیمه هدف پژوهش حاضر

 3038شهر تهران در سال  0کننده به خانه سالمت منطقه گروه کنترل بود. از بین جامعه زنان متأهل مراجعه آزمون باپس –آزمون طرح پیش
افرادی که از سطح سازگاری زناشویی ضعیفی برخوردار بودند، غربالگری صورت گرفت. سپس افراد انتخاب شده به تصادف در دو گروه 

داده ها با استفاده از کنندگان آزمون سازگاری زناشویی را تکمیل کردند. نفر(. کلیه شرکت 31آزمایش و کنترل جایگزین شدند )در هر گروه 
های پژوهش نتایج نشان داد که آموزش همدلی بر سازگاری زناشویی تأثیر مثبت داشته است. براساس یافتهتحلیل کواریانس تحلیل شدند. 

   مدلی برای افزایش سازگاری و کاهش پرخاشگری زنان متأهل استفاده کنند.شود، مشاوران و درمانگران از روش آموزش هپیشنهاد می
 

 آموزش همدلی، خانواده، زوجین ، سازگاری زناشویی :هاکلید واژه

                                                 
 behnazasefirad@yahoo.comهمدان،  اسالمی واحد آزاد روان شناسی بالینی دانشگاه ارشد کارشناسی . دانش آموخته 3
 ایران رودهن،. شناسی روان دانشکده رودهن، واحد اسالمی آزاد دانشگاه . استادیار 8
 هن، دانشکده روان شناسی. رودهن، ایران. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رود 0
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کودک بر کاهش اختالل نافرمانی مقابله ای کودکان و تغییر شیوه های فرزند -اثر بخشی برنامه مبتنی بر رابطه والد 

 پروری والدین 

   3آقاییالهه  

 

 چکیده  
کودک به عنوان یک روش پیشگیری و درمان، روشهای فرزند پروری و  برقراری ارتباط صمیمانه با فرزندان را  -برنامه مبتنی بر رابطه والد 

ی اثربخشی به والدین آموزش داده و به طور مستقیم بر مهارتهای فرزند پروری و مشکالت کودکان تاثیر میگذارد.  پژوهش حاضر جهت بررس
 0کودک بر کاهش اختالل نافرمانی مقابله ای کودکان پیش از دبستان  -آموزش فرزند پروری به والدین بر اساس برنامه مبتنی بر رابطه والد

پسر  83پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. طرح  انجام شد. 3038-30سال شهر اصفهان در سال تحصیلی  6تا 
سال شهر اصفهان که بر اساس پرسشنامه آشنباخ  مبتال به اختالل نافرمانی مقابله ای بودند و مادرانشان بر اساس پرسشنامه بامریند  6تا  0

ده دارای شیوه های فرزند پروری ناکارامد بودند، با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. این کودکان به دو گروه 
کودک  شرکت کردند. آزمودنی -فره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. مادران گروه آزمایش  ده هفته در ده جلسه برنامه مبتنی بر رابطه والد ن

های هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون از طریق پرسشنامه آشنباخ و پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند مورد ارزیابی 
داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان  فتند.قرار گر

کودک منجر به کاهش معنادار نشانه های اختالل نافرمانی مقابله ای در  -داد اجرای روش فرزند پروری بر اساس مدل مبتنی بر رابطه والد
ه کنترل شده است. به عالوه تغییر شیوه های فرزند پروری از مستبدانه و سهل گیرانه به شیوه های فرزند پروری مقتدرانه از مقایسه با گرو

   جمله نتایج دیگر پژوهش بود.

 

 کودک، اختالل نافرمانی مقابله ای، فرزند پروری-برنامه مبتنی بر رابطه والد :هاکلید واژه

                                                 
 elahe_aghayi@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، 3
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 فرزند و رضایت زناشویی والدین   -کودک بر ارتقا تعامل والد -عامل والداثربخشی درمان مبتنی بر ت 

   3الهه آقایی

 

 چکیده  

نجر مدل مبتنی بر رابطه والد کودک، روشهای فرزند پروری و برقراری ارتباط صمیمانه با فرزندان را به والدین آموزش میدهد و از این طریق م
الت کنونی کودک میشود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش فرزند پروری بر به پیشگیری از مشکالت آتی و درمان مشک

فرزند و رضایت زناشویی والدین بود. روش پژوهش نیمه آزمایش و از نوع طرح  -کودک بر ارتقا تعامل والد-اساس درمان مبتنی بر تعامل والد
در شهر اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری در  33-38در سال تحصیلی  0تا  2کودک  83پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. 

نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. مادران کودکان  33دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. این کودکان به تصادف در دو گروه 
کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. مادران هر دو گروه گروه آزمایش در ده جلسه آموزشی دو ساعته در ده هفته شرکت کردند. گروه 

در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون سیاهه رابطه والد کودک جرارد و رضایت زناشویی انریچ را تکمیل کردند. تحلیل داده های به دست 
کودک -هش نشان داد درمان مبتنی بر تعامل والدآمده با استفاده از روش تحلیل آماری کواریانس چند متغیری انجام شد. یافته های پژو

-موجب ارتقا معنادار تعامل والد فرزند و افزایش معنادار رضایت زناشویی می شود. آموزش فرزند پروری بر اساس مدل مبتنی بر تعامل والد
ضایت زناشویی خواهد شد در نتیجه استفاده از کودک منجر به ارتقا تعامل والد فرزند و در نتیجه بهبود روابط اعضای دیگر خانواده و افزایش ر

    این روش به مربیان و درمانگران کودک توصیه میشود. 
 

 فرزند، رضایت زناشویی والدین-روشهای فرزند پروری، درمان مبتنی بر تعامل والد کودک، ارتقا تعامل والد ها:کلید واژه

                                                 
 elahe_aghayi@yahoo.com شناسی کارشناسی ارشد روان .3 
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 مقطع فرزند چند و فرزند تک آموزان دانش بین هاییتن احساس و عاطفی استقالل خانوادگی، همبستگی مقایسه

 دبیرستان

 ، نادره سهرابی8، سیامک سامانی3*لیال آل منصور

 

   چکیده 
این پژوهش با هدف تبین تفاوت همبستگی خانوادگی، استقالل عاطفی و احساس تنهایی بین دانش آموازن تک فرزند و چند فرزند دختر و 

نفر 806مشغول به تحصیل بودند انجام شد.. حجم نمونه پژوهش   38 -30ه شهر شیراز  که در سال تحصیلی گان0پسر مقطع متوسطه نواحی 
تک فرزند( بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه  30چند فرزند و 303)

بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها  از شیوه های آماری  مه نسخه سوم مقیاس تنهایی  پرسشناو   همبستگی خانوادگی، استقالل عاطفی
حاکی از آن بود که بین همبستگی خانواده فرزندان خانواده  نتایج این مطالعه تحلیل واریانس چند متغیره مانوا و آزمون تی مستقل استفاده شد.

ارد. در متغیر استقالل عاطفی نیز تفاوت معنادارای بین قرزندان خانواده های تک فرزند و های تک فرزند و چند فرزند تفاوت معناداری وجود ند
چند فرزند مشاهده نشد. تنها در بعد فردیت بین دو گروه دانش آموزان تفاوت معناداری به دست آمد که فردیت تک فرزندان بیشتر از چند 

نتایج پژوهش حاضر  و چند فرزندان ، تفاوت معناداری وجود داشت بدین معنا که میان تک فرزندان متغیر احساس تنهاییفرزندان بود. در 
   فرزندان نوجوان بیشتر از تک فرزندان احساس تنهایی می کنند.نشان می دهد، چند 

 

 همبستگی خانوادگی، استقالل عاطفی، احساس تنهای، تک فرزند، چندفرزندها: کلید واژه

                                                 
  Alemansour_la@yahoo.com . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 3 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت8 

mailto:Alemansour_la@yahoo.com
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 ی بر میزان رضایت از زندگی در زنان مطلقه در منطقه هفت شهرداری تهراناثر بخشی واقعیت درمانی گروه

 0، معصومه اسماعیلی8، عبداله شفیع آبادی3*جمیله احمدپور

    چکیده
زنان  مطلقه  است . روش پژوهش نیمه  هدف از این تحقیق ، بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر میزان رضایت اززندگی 

ه ی آماری این تحقیق ، زنان مطلقه ی مراجعه کننده به  مرکز مشاوره بهار زندگی و مرکز مشاوره  مدیران خانه در آزمایش و جامع
نفر ،  80وانتخاب نمونه ای به حجم  منطقه هفت شهرداری تهران است . با نمونه گیری داوطلبانه در محدوده ی شهرداری منطقه هفت

جلسه تحت  2نفر تقسیم شدند . گروه آزمایشی به مدت   38وههای آزمایش و کنترل  به تعداد افراد بصورت  تصادفی در هر یک از گر
مشاوره ی گروهی واقعیت درمانی قرار گرفتند ودر مورد گروه کنترل هیچ اقدامی صورت نگرفت . ابزاری که در این تحقیق مورد استفاده 

حقیق ، روش نیمه آزمایشی از نوع گروه کنترل نابرابر است . همچنین قرار گرفت پرسشنامه ی  بهزیستی روان شناختی است. روش ت
برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر روشهای آمار توصیفی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. یافته ها حاکی از 

نا دار نبود. نتایج تحقیق نشان داد که واقعیت درمانی محاسبه شده در نمره رضایت از زندگی در این پرسشنامه مع Fاین بود که مقدار 
 زنان مطلقه تاثیر مثبت معنا داری نداشته است. گروهی بر میزان رضایت اززندگی

     

 واقعیت درمانی ، مشاوره ، روان شناسی، رضایت از زندگیها: کلید واژه

 

                                                 
 JAHMADPOUR2010@GMAIL.COM. دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد ، واحد علوم و تحقیقات ،    3
 . عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی 8
 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی . عضو هیئت علمی0 
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 انواده و سبک هویتیروانشناختی نوجوانان براساس الگوی ارتباطی خ بهزیستیپیش بینی 

 سعادت احمدی*3، سیامک سامانی8، سیده مریم حسینی0، زهرا شیری 0

 چکیده  

هدف این پژوهش بررسی پیش بینی بهزیستی روانشناختی نوجوانان  از طریق الگوهای ارتباطی خانواده و سبک های هویت بود. نمونه ای 

وهرنگ با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده دانش آموز مقطع پیش دانشگاهی شهرستان ک 301متشکل از 

ز اند و مقیاس های الگوهای ارتباطی خانواده، سبک های پردازش هویت  و مقیاس بهزیستی روانشناختی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده ا

ت و شنود خانواده پیش بینی کننده مثبت بهزیستی روانشناختی بوده و جهت گیری گفرگرسیون به شیوه همزمان تحلیل شد و نتایج نشان داد 

بین الگوی ارتباطی گفت و شنود با سبک های پردازش هویت رابطه و بهزیستی روانشناختی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی داری وجود 

با الگوهای ارتباطی )الگوی گفت و شنود( و شیوه های دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت آموزش والدین در زمینه آشنایی 

 فرزندپروری می تواند در باال بردن بهزیستی روانشناختی نقش مثمر ثمری داشته  باشد.

 

الگوی ارتباطی خانواده ، گفت و شنود ، همنوایی، سبک پردازش هویت ، بهزیستی روانشناختی ها:کلید واژه    

                                                 
 ahmadi.psy23@gmail.com.مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری .کارشناس ارشد روانشناسی ، 3
 .دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  8
 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 0
 شناس ارشد روانشناسی ،مشاور آموزش و پرورش .کار 0
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 همسریهمسری و چندهای تکاز ازدواج ای دو گروه: بررسی مقایسهتعدد زوجات و رضایت زناشویی

 3خدابخش احمدی

 

 چکیده 
لذا  مطالعه آسیب شناسی آن ضروری به نظر می رسد. ،با توجه به وجود چند همسری در جامعه )ایران( و مباحث اجتماعی در این خصوص 

نفر در چهار گروه زنان در  383تعداد  همبستگیدر این مطالعه . است یرضایت زناشوی شناخت نقش چندهمسری در تحقیق حاضر، هدف از
 آزموناز  همسری، زنان در ازدواج چندهمسری و مردان در ازدواج چندهمسری انتخاب و با استفادهازدواج تک در ازدواج تک همسری، مردان

میزان رضایت زناشویی در بین مردان در ازدواج تک همسری و  باالتریننتایج نشان داد  انریچ مورد بررسی قرار گرفت. رضایت زناشویی
در ازدواج  بعد رضایت زناشویی بین زنان و مردان از دوازده بعدده  .بود کمترین میزان رضایت زناشویی در بین زنان در ازدواج چند همسری

است و این می تواند  ن رضایت زناشویی پاییندر ازدواج های چند همسری میزا تک همسری و  چندهمسری تفاوت معناداری وجود دارد.
   ها باشد.دلیلی بر آسیب زا بودن این نوع ازدواج

 

 همسری چندهمسری، رضایت زناشویی، تک :هاکلید واژه

                                                 
 Kh_Ahmady@yahoo.com ا...)عج(، مرکز تحقیقات علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی بقیه.  3
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عمومی در سالمتو  طه تمایز یافتگی خودراببررسی   دانشجویان 

 0، روح اهلل فتحی8، سیاوش کیانی3*احمد احمدی قوزلوجه

 

  چکیده
پایه و اساس آن  که ویژگی های استآمیختگی با دیگران و خصوصًا اعضای خانواده یکی از مهمترین احساس فردیت و همایجاد تعادل بین 
تمایز هدف بررسی رابطه  با پژوهش حاضردر همین راستا  دهد.زندگی فرد را در بزرگسالی تحت تأثیر شدید قرار میگرفته و در خانواده شکل 

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود که جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان بود.  عمومی در سالمت و دیافتگی خو
دختر(، با استفاده از روش  381پسر و  382دانشجو ) 810 بود.  3033-38دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 

را  گلدبرگعمومی  و سالمت اسکورون تمایز یافتگی خودهای نامهپرسشو  انتخاب شدند نمونهبه عنوان  ایگیری تصادفی خوشهنمونه
ها به کمک ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تکمیل نمودند. داده
و  ستقیم وجود داردو زیر مقیاس های آن رابطه معنادار و م عمومی من با سالمتو زیر مقیاس جایگاه  تمایز یافتگی خودنتایج نشان داد بین 

 هستند با سالمت تمایز یافتگی خودهای آمیختگی با دیگران که جزء زیر مقیاسپذیری عاطفی، گسلش عاطفی و همبین سطح واکنش
و  عمومی سالمت بین باستگی چندگانه بین متغیرهای پیشوجود دارد. همچنین همب عکوسهای آن رابطه معنادار و مو زیر مقیاس عمومی

واریانس مربوط به اضطراب و اختالل در خواب،  %00های جسمانی، واریانس مربوط به نشانه %08 بودند و های آن معنادارتک زیر مقیاستک
 عمومی واریانس مربوط به سالمت %13سردگی و های افواریانس مربوط به نشانه %00واریانس مربوط به اختالل در کارکرد اجتماعی،  03%

  .دندشهای آن تبیین میمقیاس خردهو  تمایز یافتگی خودتوسط 
 

 دانشجویان  ی،روان، سالمتتمایز یافتگی خود :هاواژه کلید

                                                 
 Ahmadi@phdstu.ac.ir-A. دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز،  3 
 ی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانش آموخته8
 ی کارشناسی ارشد مشاورهش آموخته. دان0 
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در زنانفرسودگی زناشویی های کنندهبینیپیش  

 0سینیزینب محمد ح، 0، زینب عباسی8نرگس خدابنده ،3*یخدابخش احمد

 

   چکیده 
وجودگرایی و ای را به خود جلب کرده است. در تحقیق حاضر براساس دو دیدگاه موضوع فرسودگی زناشویی توجه ویژه در دهه های اخیر 

پژوهش حاضر یک  بررسی قرارگرفته است. بینی کننده فرسودگی زناشویی مورد، نقش رضایت و تعارضات به عنوان عوامل پیشبرابری
ای ای چند مرحلهبا روش نمونه گیری خوشه 3033باشد که در سال همبستگی است. جامعه آماری پژوهش زنان و مردان متاهل میمطالعه 

ها از مقیاس فرسودگی زناشویی، مقیاس رضایت زناشویی جامع و مقیاس تعارض زناشویی استفاده شد. انتخاب شدند. برای جمع آوری داده
نتایج نشان داد که رضایت  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تی  همبستگی، تحلیل رگرسیون و آزمون ق آزموناطالعات بدست آمده از طری

بینی کننده فرسودگی عبارت بودند از فقدان پیشرا دارند. مهمترین عوامل بینی فرسودگی زناشویی زناشویی و تعارض زناشویی توانایی پیش
فقدان شاد بودن با هم، پشیمانی از انتخاب همسر و عدم احساس خوشحالی در زندگی ، گی مشترکفکر خاتمه دادن به زندعشق و عالقه، 

بهتر از احساس تنهایی در زندگی بود. نظریه وجودگرایی حوصلگی نسبت به همسر و احساس بیو از عناصر تعارضات زناشویی  مشترک
کند. احتماأل امکان ابراز هیجانات در شرایط تعارض موجب این تفاوت اثر دیدگاه برابری فرسودگی زناشویی )رضایت زناشویی( را تبیین می

   شده است.
 

 فرسودگی، رضایت، تعارض، خانواده، روابط زناشویی ها:کلیدواژه

                                                 
  kh_Ahmady @yahoo.comمرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(،تهران، ایران3 
 narges_khodabandeh@yahoo.caدانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز، ایران8 
  zn. Abbasi@yahoo.comقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(،تهران، ایرانکارشناس ارشد مشاوره، مرکز تح0 
 zn.hossini @yahoo.comنکارشناس ارشد مشاوره، مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(،تهران، ایرا ن 0
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   حضور پدر در سالمت روان فرزندان تاثیر میزان و کیفیت 

    0لو، سعید خدابنده0بیتا افسردیر،  8مجتبی یلوه، 3*خدابخش احمدی

 

  چکیده
میزان و کیفیت حضور پدر در خانواده توجه تاثیر شود و پیامدهای ای میامروزه به نقش پدر در شکل گیری سالمت روان فرزندان توجه ویژه 

و کیفیت حضور پدر در سالمت روان بررسی  تاثیر میزان  پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر 
استان تهران انتخاب شدند  هایخانوادهخانواده به روش نمونه گیری در دسترس از بین  833در این پژوهش همبستگی، تعداد  رزندان است.ف

و پرسشنامه میزان و کیفیت حضور پدر در خانواده مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه مورد انتخاب فرزندان  scl-90و با استفاده از پرسشنامه 
نتایج نشان داد  استفاده شد. ضریب همبستگی در مقطع تحصیلی دبیرستان بودند، برای تجزیه و تحلیل اطالعات از روش های آمارینوجوان 

هم میزان و  هم کیفیت حضور پدر در خانواده ارتباط معنی داری با عالیم اختالالت روانی به ویژه شکایات جسمانی، افسردگی، اضطراب و 
بیشتر از  کیفیت حضور در سالمت روان فرزندان نقش  میزان .پیشرفت تحصیلی و افزایش سالمت روان در فرزندان داردافکار پارانوییدی، 

   یکی از راههای ارتقای سالمت روان فرزندان افزایش میزان و کیفیت حضور پدر در خانواده است. کمیت حضور است.
 

 ، فرزندان، خانوادهپدر، نوجوان ، سالمت روانی ها:کلید واژه

                                                 
 kh_ahmady@yahoo.com.)عج(، تهران، ایران مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا.. 3
 دانشگاه امام حسین )ع(، تهران، ایران 8
 گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 0
 دانشگاه امام حسین )ع(، تهران، ایران 0
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 در زوجین ایرانی  های سالمت خانواده شاخص 

    3خدابخش احمدی

 

 چکیده   
کننده سالمت خانواده برای زوجین ایرانی به عنوان مهمترین عضو  های سالمت خانواده و متغیرهای تعیینهدف این تحقیق شناسایی شاخص

و میانگین عمر  63/00زوج با میانگین سنی  008انجام شد، نمونه آماری شامل  3033باشد. در این تحقیق همبستگی که در سال خانواده می
های رضایت زناشویی، ها از مقیاسآوری داده. جهت جمعای انتخاب شدندای چند مرحلهگیری خوشهروش نمونهبود، که به  32/36ازدواج 

روش آماری تحلیل رگرسیون رای تجزیه و تحلیل داده ها از و بهای فرزند پروری و نگرش مذهبی ، شیوهتعارضات زناشویی، خطر طالق
گذار در سالمت خانواده برای زوجین ایرانی به ترتیب عبارتند از رضایت از انتخاب در ترین عوامل تاثیرشد. نتایج نشان داد که مهم استفاده

سی رضایت بخش، همکاری همسر در امور منزل، جن های شخصیتی همسر، روابطازدواج، وجود فلسفه مشترک و تفاهم، پذیرش خصوصیت
کننده سالمت خانواده برای های تعیینعمده ترین شاخص  گذراندن اوقات فراغت به همراه خانواده، رضایت از زندگی و مهارت حل مسأله بود.

سالمت خانواده برای زوجین را در از واریانس  %30زوجین ایرانی مربوط به عوامل ارتباطی و بین فردی با همسر است. عوامل مذکور تا 
    کند. بینی میخانواده های ایرانی پیش

 

 خانواده، زوج، رضایت، سالمت، ازدواج، طالق، فرزندپروری، مذهب :هاواژه کلید
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 زناشویی    کاهش تعارضات در دینی نگرش نقش 

   8بیتا افسردیر، 3*خدابخش احمدی

   چکیده 

 و خانواده نهاد دو که از آنجایی. است شده جدایی و طالق افزایش موجب که است امروزی جامعه شایع مشکالت از یکی زناشویی تعارض
 دو آن بین نزدیک رابطه پژوهشگران هستند، وابسته هم به شدن اجتماعی تقویت برای و دهندمی قرار تاکید مورد را مشابهی ارزشهای مذهب

. بخشد استحکام و تقویت را زناشویی روابط تواندمی مذهب که گردید قبیل این از عباراتی بیان به منجر گیریجهت این. کنندمی بینیپیش را
زوج  013 که است توصیفی پژوهش روش این .است زناشویی تعارضات در دینی نگرش نقش بررسی حاضر پژوهش از هدف اساس همین بر

 پرسشنامه از اطالعات آوری جمع برای. بودند غیر مذهبی زوج301 و مذهبی زوج301که  شدند انتخاب به صورت دردسترس به عنوان
 مورد واریانس تحلیل و ، تی 8خی آزمون از استفاده با آمده دست به های داده. شد استفاده مذهبی سنج نگرش پرسشنامه و زناشویی تعارضات

 زوجین که معنا بدین. دارد وجود معناداری ارتباط ییزناشو تعارضات و مذهبی نگرش بین که داد نشان نتایج .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه
داری کمتر مشاجره دادند. آنها بطور معنی نشان را کمتری زناشویی تعارضات مذهبی نگرش از عاری زوجین با مقایسه در مذهبی نگرش دارای

دادند و همچنین بهتر و با صبوری با قرار میکردند، کمتر همدیگر را مورد تمسخر و بویژه مشاجره فیزیکی داشتند، کمتر به هم توهین می
 در خشم کنترل روی بر ای بالقوه اثر مذهبی باورهای و اعتقادات پژوهش این های یافته به توجه شدند. باآمده مواجه میتعارضات پیش 

 در کند می پر را دارد قرار زوجین بین که ای فاصله خدا با ارتباط و دارند خانوادگی های و ناسازگاری تعارضات و زندگی زای استرس وقایع
 رضایت و سازگاری نتیجه در و کمتر زناشویی تعارضات تر،مذهبی افراد. شد خواهد منجر بهتر زناشویی روابط به خدا با بهتر ارتباط نتیجه

 دارند.   باالتری زناشویی

 مذهبی باورهای زناشویی، تعارض ها:کلید واژه 
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 ترنت نوجوانان  خانواده و اعتیاد به این 

    8، هما صدقی جالل3*خدابخش احمدی

 

 چکیده   
با توجه به تاثیرات مخرب اعتیاد به اینترنت بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی کاربران، هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که 

 0311نمونه آماری  و دبیرستانی سراسر کشور )ایران( جواناننونقش دارد؟ جامعه آماری  نوجوانانچه عوامل خانوادگی در اعتیاد به اینترنت 
ها در هر شهر به روش تصادفی منظم استان کشور انتخاب شدند. انتخاب نمونه 33ای از بین ای چند مرحلهبود که به صورت خوشه نوجوانان

نامه اعتیاد به اینترنت ورد استفاده، پرسشهای جنس و مقطع تحصیلی انتخاب شدند. ابزارهای مو در واحد کالسی و با رعایت نسبت
، پرسشنامه سازگاری و چک لیست عوامل خانوادگی بود. اعتیاد به اینترنت با میزان سازگاری خانوادگی، میزان ارتباط خانوادگی، (IAS)یانگ

یالت  پدر و مادر و وضعیت مالی خانواده رابطه میزان آشنایی خانواده با اینترنت، ساختار خانواده، ترتیب تولد، تعداد خواهران و برادران، تحص
همچنین سازگاری و ارتباط خانوادگی و نیز میزان آشنایی خانواده با اینترنت بیشترین عامل پیش بینی کننده برای اعتیاد به  معناداری دارد.
می کند. عوامل خانوادگی در اعتیاد به اینترنت درصد از واریانس اعتیاد به اینترنت را پیش بینی  00آموزان است که مجموعا اینترنت دانش

تواند عامل بازدارنده در برابر اعتیاد ها مینقش دارد. بنابراین، کمک به استحکام خانواده و حل مشکالت ساختاری و ارتباطی خانواده نوجوانان
    باشد.  نوجوانانبه اینترنت 

 

 نت، نوجوانانخانواده، فضای مجازی، اعتیاد، اینترها: کلید واژه
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 عوامل فرهنگی مرتبط با طالق  

   8، بیتا افسردیر3*خدابخش احمدی

 

 چکیده  
زوج در معرض طالق انتخاب شدند.  برای  013در این پژوهش توصیفی هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی مرتبط با طالق است.

و داده های بدست آمده با تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل  استفاده شد.مقیاس سنجش خطر طالق جمع آوری اطالعات از پرسشنامه 
بین عوامل فرهنگی و افزایش خطر طالق رابطه معناداری وجود دارد. عوامل فرهنگی نقش بسزایی در نتایج نشان داد که  قرار گرفتند. 

ات مذهبی در کاهش خطر طالق تاثیر بسزایی دارد، زیرا میزان پایبندی به اعتقاد افزایش خطر طالق دارند و خانواده را دچار بحران می سازد.
اعتقادات و باورهای مذهبی اثر بالقوه ای بر روی کنترل خشم در وقایع استرس زای زندگی و تعارضات وناسازگاری های خانوادگی دارند 

دا به روابط زناشویی بهتر منجر خواهد شد و خطر وارتباط با خدا فاصله ای که بین زوجین قرار دارد را پر می کند در نتیجه ارتباط بهتر با خ
نفوذ فرهنگ بیگانه از طریق دانشجویان و تحصیلکرده های خارج از کشور و ورود امکانات صوتی و تصویری و  طالق را کاهش می دهد.

ی، تحول نظام  آموزشی و تجزیه بندی جدید در نظام اجتماعتوان ایجاد گروههمچنین از مهمترین تأثیرات عناصر فرهنگ غرب در ایران می
فرهنگی اشاره کرد که منجر به افزایش طالق می شود. از سویی دیگر فرصت ها و ابزارهای علمی و دانشگاهی در برخی موارد موجب 

فیلم و رسانه ترتیب در زمینه های استفاده از ه افزایش تأثیر تهاجم فرهنگی شده است. نتایج نشان داد که بیشترین آسیب پذیری فرهنگی ب
با توجه به یافته های این پژوهش  های نامناسب، گرایشات فمینیستی، ضعف هویت ملی و گرایش به غرب و انحرافات اخالقی می باشد.

عوامل فرهنگی با افزایش خطر طالق مرتبط هستند. میزان خطر طالق در خانواده هایی که پایبند به اعتقادات مذهبی هستند و طالق را 
در این زمینه تقویت عوامل فرهنگی متناسب با جامعه می تواند از   مذمومی می دانند و تحت تاثیر فرهنگ غرب نیستند، کمتر است.پدیده 

   گسترش طالق پیشگیری کند.
 

 عوامل فرهنگی: طالق، کلید واژه ها

                                                 
 (e mail: kh_ahmady@yahoo.comمرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(، تهران، ایران ) 3
 گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 8
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 نقش نوع فرزند پروری در آسیب پذیری فرزندان   

    8*، بیتا افسردیر3خدابخش احمدی

 

 چکیده  
کودک است؛ که از یک سو بر رفتارهای کنونی کودک و نیز رفتارهای او در مقاطع سنی بعدی -نوع فرزندپروری جنبه مهمی از تعامالت والد

ضایت یا تواند رای که میهای والدگری آنان در آینده دارد؛ به گونهاثر گذار است و از سوی دیگر تأثیری بنیادی بر نگرش ها، اعتقادات و شیوه
عدم رضایت آنان از والدگری خود را تعیین کند و در نتیجه در تأمین بخشی از سالمت روانی آنان مؤثر باشد. بر همین اساس هدف پژوهش 

خانواده  013حاضر بررسی نقش نوع فرزندپروری در آسیب پذیری فرزندان است. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی است و نمونه در قالب 
د. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه بامریند استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس مورد تجزیه و انتخاب شدن

در پژوهش حاضر تفاوت معناداری بین نوع فرزندپروری در آسیب پذیری فرزندان مشاهده شد و نیز تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که 
کودک  -کیفیت مثبت روابط والد تدرانه باعث رشد و شکوفایی استعداد ها، ارتباطات اجتماعی سالم در فرزندان می شود.سبک فرزند پروری مق

کیفیت باالی شود. با عزت نفس و کارآمدی اجتماعی کودکان رابطه دارد و تعامل منفی والدین نیز باعث اختالالت رفتار مخل کودکان می
با توجه به یافته های این پژوهش، نوع فرزندپروری در آسیب  .و کارآمدی اجتماعی کودکان مرتبط است کودک با عزت نفس -روابط والد

بنابراین می توان سبک کنند. والدین از طریق تعامل با کودکان در رشد رفتار آنان نقش اصلی را ایفا میپذیری فرزندان موثر است. 
   اجتماعی فرزندان دانست. -روانی فرزندپروری والدین را یکی از عوامل مهم در رشد

 

 فرزندپروری، آسیب پذیری: هاواژه کلید

                                                 
 kh_ahmady@yahoo.comپزشکی بقیه ا...)عج(، تهران، ایران )مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم  3
 bita.afsardeir0@gmail.com،   گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 8
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 رابطه پویایی های ارتباطی  و خود تأئیدی  با جهت گیری هدف  در زنان متاهل شهرستان رشت

 0،محمد نریمانی 8، عباس ابوالقاسمی3*فاطمه اسدی

 

 چکیده  
اطی و خود تأئیدی  با جهت گیری هدف در زنان متاهل شهرستان رشت بود. جامعه هدف پژوهش حاضر تعیین  رابطه   پویایی های ارتب 

زن متأهل شهرستان رشت بود که به صورت در  033می باشد. نمونه پژوهش  3030پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر رشت در سال 
اس خود تأییدی  و مقیاس جهت گیری هدف استفاده دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از  مقیاس پویایی های ارتباطی، مقی

شده است. داده های پژوهش با روشهای ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج  پژوهش نشان 
ل رگرسیون چند گانه نشان داد  داد که پویایی های ارتباطی و خود تاییدی با جهت گیری هدف رابطه معنی داری دارند. همچنین نتایج تحلی

درصد از واریانس جهت گیری هدف زنان متاهل را پیش بینی می کنند.  این یافته ها حاکی است  03که پویایی های ارتباطی و  خود تأییدی 
ی کنند. این نتایج که پویایی های ارتباطی و  و خود تایید از عوامل مهمی هستند  که جهت گیری هدف به طور  قابل توجهی  پیش بینی م

نیز در زمینه آسیب شناسی خانواده و استفاده از مداخالت شناختی و رفتاری برای بهبود جهت گیری هدف و کیفیت  زندگی این زنان تلویحات 
  مهمی دارند.

 

 پویایی ارتباطی، خود تأییدی،  جهت گیری هدف، زنانها: کلید واژه

                                                 
 parisan.asadi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی،   .3

                               ق اردبیلی    ستاد گروه روان شناسی،دانشگاه محقا  .8
 ستاد گروه روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلیا.  0
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 زوجین دارای فرزند رابطه همدلی و تصویر تن با رضایت جنسی

 8، سحر خندان دل3*فرزانه اسالمی دوست

 

 چکیده 
این پژوهش با هدف بررسی رابطه همدلی و تصویر تن با رضایت جنسی زوجین اجرا شد. پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی می  

اهل بوده و در فاصله زمانی اجرای پژوهش باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراجع کنندگان به مراکز مشاوره شهر کرج است که مت
انتخاب و با پرسشنامه های رضایت جنسی  تصادفی چندمرحله اینفر به شیوه نمونه گیری  308فرزند باشند. که از میان آنها  3حداقل دارای 

ستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه همدلی و پرسشنامه تصویر تن فیشر مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق ضریب همب الرسون، مقیاس
همبستگی مثبت و  تصویر تن  و همدلیمولفه های با زوجین  و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان داد که رضایت جنسی

ت، اندام سر و صورمعناداری دارند، که نشان می دهد میزان همبستگی همدلی با رضایت جنسی قوی تر از تصویر تن می باشد. سازه های 
را پیش بینی کنند. و این مولفه ها به ترتیب  زوجین می توانند تغییرات مربوط به رضایت جنسیهای تحتانی و فوقانی، ادب، احترام و توافق 

را تبیین می کنند. نتایج تحقیق حاضر اهمیت زوجین  درصد از تغییرات رضایت جنسی 38303و  38066، 38003، 38360، 38813، 38022
  بر رضایت جنسی زوجین دارای فرزند را آشکار ساخت. ی و تصویر تنهمدل

 

 همدلی، تصویر تن، رضایت جنسی، زوجین داراری فرزند: هاواژه کلید 

                                                 
 farzaneheslami2010@gmail.com. کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی 3
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی8
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 بررسی رابطه انسجام خانواده و باورهای مذهبی در بحران هویت نوجوانان

 8*، سمانه نجارپوریان3معصومه اسماعیلی

 

 چکیده 
ی مورد بررسی ررسی رابطه انسجام خانواده و باورهای مذهبی در بحران هویت نوجوانان انجام شده است. حجم نمونهپژوهش حاضر با هدف ب

سپری می کردند بود  3038-30دانش آموز مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان استهبان که دوره نوجوانی را در سال تحصیلی  333شامل
باورهای مذهبی آلپورت و پرسشنامه ، هویت برزونسکیاند. آزمودنی ها به سه پرسشنامه ب شدهگیری در دسترس انتخاکه به روش نمونه

پاسخ داده اند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده  و جهت تجزیه و تحلیل داده از شاخص همبستگی انسجام خانوادگی سامانی 
سجام خانواده و باورهای مذهبی با بحران هویت نوجوانان رابطه منفی و معنی پیرسون و آزمون تی استفاده شد.  نتایج نشان داد که بین ان

داری وجود دارد. به عبارت دیگر، کاهش انسجام خانواده و باورهای مذهبی ضعیف با تجربه بحران هویت در نوجوانان رابطه نشان می دهد. 
شکل متفاوتی تجربه می کنند. بنابراین می توان چنین استنباط کرد همچنین، نتایج نشان داد که دختران و پسران نوجوان بحران هویت را ب

   .که تقویت انسجام خانواده و باورهای مذهبی در دوره نوجوانی می تواند زمینه ساز عبور سالمتر و عاری از بحران از این مرحله رشدی باشد
 

 انسجام خانواده، باورهای مذهبی، بحران هویت، نوجوانی: هاواژه کلید

                                                 
 . هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور استهبان3
 s.najarpourian@yahoo.comمشاوره دانشگاه هرمزگان   . استادیار گروه 8
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 زناشوییشناسی کنترل درونی در افزایش رضایت زوج درمانی مبتنی بر مدل روان اثربخشی

 8شکوه نوابی نژاد،  3*سکری اصغری گنجیع

 

    چکیده

روش پژوهش  در افزایش رضایت زناشویی است.درونی کنترل شناسی زوج درمانی مبتنی بر مدل روانبررسی اثربخشی  پژوهش حاضر، هدف
دانشجوی متأهل دانشگاه فرهنگیـان  00جامعه آماری پژوهش شامل  باشد.آزمون با گروه کنترل میپس -آزمونشی با طرح پیشاز نوع آزمای

بـه روش انـد، بردهکه دارای منبع کنترل بیرونی بودند و از نارضایتی زناشویی رنـج میزوج  83 شامل مطالعه، مورد نمونه حجم باشد.بابل می
زوج در گـروه کنتـرل  33زوج در گروه آزمـایش و  33بدین صورت که  ،در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدندو  انتخاب ی سادهتصادف

از ها با اسـتفاده (، بود. دادهI-Eمقیاس منبع کنترل راتر ) ورضایت زناشویی انریچ تست ابزار پژوهش شامل مصاحبه تشخیصی،  .اندهقرار گرفت
از که افزایش کنترل درونـی زوجـین پژوهش نشان داد  نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.، تحلیل رگرسیون یانستحلیل کووارضریب همبستگی، 
همچنـین داری باعث افزایش رضایت زناشویی آنان شده است. طور معنیبه شناسی کنترل درونیروانمدل مبتنی بر  درمانیطریق کاربرد زوج 

داری وجـود دارد. مداخلـة زوج درمـانی درونی زوجین با میزان رضایت زناشویی آنان رابطة معنی نتایج  پژوهش نشان داد که بین منبع کنترل
برنـد و بـه رنـج میزناشـویی  هایی که از نارضـایتیهای مداخله برای زوجتواند به عنوان یکی از روشکنترل درونی می شناسیروانمبتنی بر 

   کنند مورد استفاده قرار گیرد. طالق فکر می
 

 رضایت زناشویی، درونیکنترل  شناسیروان زوج درمانی،: هاکلید واژه

                                                 
     asghariganji@yahoo.comشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان بابل،  . استاد یار گروه روان3 
 شناسی، دانشگاه خوارزمی . استاد گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان8 
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 زناشوییکاهش ناسازگاری  در کنترل درونیمنبع مبتنی بر های ارتباطی ش مهارتآموز اثربخشی

 8شکوه نوابی نژاد،  3*سکری اصغری گنجیع

 

    چکیده
روش ی بر منبع کنترل درونی در کاهش ناسازگاری زناشویی است. های ارتباطی مبتنهدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت

دانشجوی متأهل  00پژوهش شامل  این جامعه آماریباشد. آزمون با گروه کنترل میپس -آزمونپژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش
اده در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین زوج بود که به روش تصادفی س 83آزمودنی های پژوهش شامل  دانشگاه فرهنگیان بابل می باشند.

های (، بود. دادهI-E، مقیاس منبع کنترل راتر )(DASمقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر ) مصاحبه تشخیصی،ابزار پژوهش شامل  شدند.
مقایسة نتایج پژوهش گروه . مستقل( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت T)آزمون  های آمار توصیفی و آمار استنباطیپژوهش با استفاده از روش

آزمایش با گروه کنترل نشان داد که آموزش کنترل درونی مؤثر بود و توانست ناسازگاری زناشویی را کاهش و رضایتمندی، همبستگی، 
داخله برای های متواند به عنوان یکی از روشکنترل درونی میمبتنی بر مداخلة آموزشی  سازگاری و ابراز محبت زناشویی را افزایش دهد.

     کنند مورد استفاده قرار گیرد. برند و به طالق فکر میهایی که از نارضایتی زناشویی رنج میزوج
 

 منبع کنترل بیرونی، ناسازگاری زناشوییکنترل درونی،  منبع:  هاکلید واژه

                                                 
     asghariganji@yahoo.comتربیتی دانشگاه فرهنگیان بابل،   شناسی و علوم. استاد یار گروه روان3 
 شناسی، دانشگاه خوارزمی . استاد گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان8 
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شجویان متاهل زن و مرد های هوش هیجانی در داندلبستگی ایمن و مولفهبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکپیش

    دانشگاه شهید چمران اهواز

   0مهر، رضا خجسته8*فر، نسیم هرمزی3خالد اصالنی

 

  چکیده 

های هوش هیجانی است. پژوهش به لحاظ هدف از نوع دلبستگی ایمن و مولفهبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهدف این پژوهش پیش
دانشجوی  033بین انجام شد. ها از نوع توصیفی بود که در چارچوب یک طرح همبستگی پیشادهی جمع آوری دبنیادی و به لحاظ نحوه

ی ها از پرسش نامهآوری دادهگیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمعمرد( دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت نمونه 313زن،  313متأهل )
ها از ی هوش هیجانی شیرینگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده( و سیاههRASSهای دلبستگی کالینز و رید )رضایت زناشویی، سبک

اجتماعی و های هوش هیجانی، خودآگاهی و مهارتروش همبستگی پیرسون و روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد از بین مولفه
   د.های خوبی برای رضایت زناشویی هستنبینی کنندهدلبستگی ایمن پیشسبک

 

 زناشویی، دانشجویان متأهل ایمن، رضایتدلبستگی  های هوش هیجانی، سبکهوش هیجانی، مولفه ها:کلید واژه

                                                 
 . استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز 3
 gmail.comnasim.hormozifar@خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز،  . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره 8
 . دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 0
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 های دلبستگی، باورهای غیر منطقی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی بررسی رابطه  ساده  و چندگانه  بین سبک

 0عود سرانچه، مس0، مینا سلیمانی8، فرنگیس عبدالهی3*خالد اصالنی

 

   چکیده
جامعه آماری  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، باور های غیرمنطقی و هوش هیجانی با رضایت زناشویی بود.

تخاب نفر از کارکنان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس ان 313این پژوهش کلیه کارکنان ادارات شهر گتوند بود. نمونه این پژوهش، 
شدند. داده های این پژوهش با استفاده  از پرسشنامه رضایت زناشویی ، پرسشنامه باور های غیر منطقی، پرسشنامه دلبستگی بزرگساالن و 

نتایج نشان داد که  آوری و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند.پرسشنامه هوش هیجانی جمع
دار وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از ای معنیبک های دلبستگی، هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با رضایت زناشویی رابطهبین س

همه  ،کنند. بعالوهدرصد از رضایت زناشویی را تبیین می 63/3بین تحلیل رگرسیون به روش ورود همزمان نشان داد که متغیرهای پیش
   د.بینی رضایت زناشویی داشتنداری در پیشعنیبین نقش ممتغیرهای پیش

 

 سبک های دلبستگی، باورهای غیر منطقی، هوش هیجانی، رضایت زناشویی ها:کلید واژه

                                                 
 kh.aslani@scu.ac.ir. استادیار رشته مشاوره دانشگاه شهید چمران  3
 . کارشناس رشته مشاوره دانشگاه  شهید چمران8
 . کارشناس رشته مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز0
 ران اهوازکارشناس ارشد رشته روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چم.0
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مقایسه هم اندیشی در همسر گزینی بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیالت در دانشجویان شهر  

 تهران  

   ، فاطمه فرید 0*، سارا اصالنی8انیلواس غالمعلی مسعود ،3غالمعلی افروز

 

 چکیده  
پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه مالک های انتخاب همسر در میان افراد بر حسب جنسیت، رشته و میزان تحصیالت انجام شده 

در  3038 – 30ی است. طرح پژوهش حاضر از نوع زمینه یابی و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسری که در سال تحصیل
نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای  820دانشگاه های مختلف شهر تهران مشغول به تحصیل بودند. در این میان نمونه ای به حجم 

تحلیل ( قرار گرفتند .یافته های حاصل از 3038تصادفی انتخاب شده و مورد آزمون با استفاده از مقیاس هم اندیشی در همسرگزینی افروز )
که تفاوت معناداری واریانس چندمتغیری نشان داد، تفاوت معناداری میان مولفه های این ابزار بر حسب سطح تحصیالت وجود ندارد، در حالی

میان خرده مقیاس های بر حسب مولفه های رشته تحصیلی و جنسیت دیده می شود به گونه ای که افراد مشغول به تحصیل در رشته فنی 
ره باالتری در مولفه های مختلف کسب کردند. همچنین، نمره پسران در کلیه مولفه ها باالتر از نمره دختران بود که بیانگر دقت و مهندسی نم

  حساسیت بیشتر آنان در انتخاب همسر است.
 

 همسر گزینی،  رشته تحصیلی، تحصیالت: هاکلید واژه 

                                                 
 . استاد دانشگاه تهران3 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه تهران8 
 ، sara.aslani@yahoo.com. کارشناس ارشد روانسنجی،  0

mailto:sara.aslani@yahoo.com
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 تاثیر بیماری ام اس در تغییر نقش زوجین

 0علیرضا مرادی، 8*خدابخش احمدی، 3دیربیتا افسر

 

  چکیده
 با اعضا ارتباط نحوه ها، نقش خانواده، ساختار در تغییرات ایجاد به منجر که است مزمن شایع بیماریهای از یکی اس ام بیماری امروزه

 تمام بر که سیستم یک عنوان به خانواده نقش. شود می خانواده تعادل خوردن هم بر و فرزندان و خانواده اعضای سایر با بیمار ارتباط یکدیگر،
 اساس همین بر. باشد موثر بیماری بهبود در تواند می آمد کار خانواده و است اهمیت دارای پذیرد می اثر اعضا تمام از و گذارد می اثر اعضا
 ام به مبتال بیماران از نفر 833 ای، سهمقای -علی پژوهش این در .است زوجین تغییر نقش در اس ام بیماری تاثیر بررسی حاضر پژوهش هدف
 مقیاس از اطالعات آوری جمع برای. شدند انتخاب بیماران گروه با مناسبی اجتماعی و سنی شرایط در عادی گروه عنوان به نفر 833 و اس

 بین که داد نشان نتایج .تندگرف قرار تحلیل و تجزیه مورد واریانس تحلیل با آمده بدست های داده. استفاده شد( FAD) خانواده عملکرد
 دهد می تغییر را  خانواده کارکرد و یابد می تغییر اس ام بیماری نتیجه در ها نقش. دارد وجود معناداری ارتباط ها نقس تغییر و اس ام بیماری

 سیستم تغییر و خانواده در بحران گیری شکل موجب ناگهانی صورت به فرد در بیماری بروز. سازد می بحران دچار را خانواده عملکرد و
 خود، های مسئولیت بر عالوه همسر زیرا. شود می مشاهده بیشتر خانواده در ها نقش تغییر بیماری شروع با زمان هم لذا گردد، می خانواده
 ام بیماری اینکه به جهتو یا .بود دیگر گروه از بیشتر بیماران بین در ها نقش تضعیف. دارد عهده بر را بیمار شخص از حمایت و مراقبت وظیفه

های زوجین درمانی با هدف بازسازی و بازآرایی نقش شود لذا ضروری است برای بیماران مبتال خانوادههای زوجین مینقش موجب تغییر اس
 به عنوان برنامه همگانی آنها قرار گیرد.  

 

 ، خانواده، روابط زناشویینقش اس، ام بیماری ها:کلید واژه

                                                 
 گروه روانشناسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران 3
 kh_ahmady@yahoo.comشکی بقیه ا...)عج(، تهران، ایران  مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پز 8
 گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 0
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 گاه خانواده درمانی مینوچین بر اساس تفسیر المیزان: )مطالعه کیفی(مطالعه دید

 0محمود برجعلی، 8، باقر ثنائی ذاکر3*محمدجواد افشاری نژاد رودسری

 

 چکیده  
ت که ما آن اس توجه جالبها را در زمینه درمان مشکالت خانواده ارائه نموده است. نکته سالوادور مینوچین اولین و یکی از بهترین دیدگاه

ترین متون دینی ما یعنی قرآن کریم سرشار از مندیم. مهمها نیز از پیشینه فرهنگی و علمی غنی و کارآمد در مسائل خانواده بهرهمسلمان
باشد دیدگاه در این پژوهش که از نوع تحلیل محتوایی میترین موارد آن است. های کارآمد در باب مسائل خانواده تا جزئیتوصیه

 پرداختهو به بیان نقاط اشتراک و آنها  قرارگرفته مطالعه مورددرمانی مینوچین که یک دیدگاه ساختی است بر اساس آیات قرآن کریم دهخانوا
، گسترده، قیم دونفرهها. مینوچین خانواده را در انواع مختلف اند از: مرزها و زیرمنظومهاست. برخی از اصول اساسی نظریه مینوچین عبارت شده

 و زنایم. مینوچین در زیرمنظومه بندی تطبیق دادهرا طبق این دسته ادشدههایی که در قرآن از آنها یکند. خانوادهبندی میو غیره دسته
داند. در ی باید مکمل یکدیگر باشند. تفسیر المیزان نیز زن و شوهر را لباس و پوشاننده یکدیگر میشوهر و زنکند که ی بیان میشوهر
 ازداند. تفسیر المیزان ذیل آیات مختلف به وظایف والدین ظومه والدینی، مینوچین وظیفه والدین را پرورش و اجتماعی کردن کودک میزیرمن
اند که به پردازد. هر دو تقریباً مفهوم مرز را به معنای مشابهی در نظر گرفتهسفارش کودکان به توحید و نماز و مسائل اخالقی می جمله

گردد. هر دو دیدگاه، مرزهای بسیار باز و منعطف یا بسته و خشک را برای تار و چگونگی برقراری روابط اعضای خانواده باز میمحدوده رف
 اند.   کار برده دانند. مفهوم مرز را برای دوری و نزدیکی اعضای خانواده نیز بهخانواده، نامناسب می

 

 ر المیزانخانواده درمانی مینوچین، تفسی ها:کلید واژه

                                                 
 jvd.1987@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات البرز،  .3

 استاد  گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی .8

 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه خوارزمی .0



                              

32 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 رابطه خوشبینی و ببخشش با رضایت زناشویی در زوجین

 1، حسن امینی بیرامی0، علی حسینی امین0، کاوه قادرزاده8*، داوود اکبرزاده3علی اقدسی

 

 چکیده   
بود. جامعه همبستگی  -هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه خوشبینی و ببخش با رضایت زناشویی در زوجین بود. روش پژوهش از نوع توصیفی

زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش  333آماری این پژوهش کلیه زوجین شهر تبریز بودند که از این تعداد، 
ها با استفاده از ضریب مقیاس خوشبینی پترسون، پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده

ها نشان داد که رضایت زناشویی با متغیر خوشبینی و بخشش رابطه مثبت و رسون و آزمون رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافتههمبستگی پی
تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای خوشبینی و بخشش قادرند تغییرات رضایت زناشویی را در  معنی داری دارد. همچنین نتایج آزمون

توان با ها از آنجایی که متغیر خوشبینی و ببخش با رضایت زناشویی رابطه دارند، مییش بینی کنند. بر اساس یافتهزوجین به طور معناداری پ
   ها را افزایش داد.آموزش زوجین در این زمینه رضایت زناشویی آن

 

 خوشبینی، بخشش، رضایت زناشویی، زوجین: هاکلید واژه

                                                 
  تری تخصصی مشاوره و استادیار دانشگاه ازاد اسالمی واحد تبریز دک.  3
 davoud.akbarzadeh@gmail.com . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 8
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز/. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 0
 قوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز . کارشناس فقه و مبانی ح 0
 . دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  1
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 تی در بین زنان متاهل  رابطه همسرآزاری با بهزیستی روانشناخ 

   0، پرویز رضایی0، سعید ملکی کردلر8، عزت اله احمدی3*داوود اکبرزاده

 

 چکیده  
باشد که پیامدهای منفی جسمانی و روانی زیادی را برای خشونت نسبت به همسر یکی از معضالت بزرگ بهداشتی بسیاری از کشورها می

بررسی رابطه همسرآزاری با بهزیستی روانی در بین زنان متاهل بود. این پژوهش توصیفی از نوع آورد. هدف پژوهش حاضر قربانیان به بار می
نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش  033همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل شهر تبریز بودند که از این میان 

های به دست ها از پرسشنامه همسرآزاری و مقیاس بهزیستی روانی استفاده شد. دادهداده نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری
های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت و کلیه مراحل توسط نرم افزار آمده با استفاده از روش

SPSS.16 انی و جسمی با بهزیستی روانی رابطه معکوس و معنی دار دارد. محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که همسرآزاری رو
درصد از تغییرات بهزیستی روانی را پیش بینی کند. بر اساس نتایج به  83همچنین نتایج پژوهش نشان داد که متغیر همسرآزاری قادر است 

رتقای سالمت و بهزیستی روانی زنان و جامعه کمک توان به ادست آمده با اتخاذ راهبردهایی در راستای پیشگیری و کاهش همسرآزاری می
  کرد.

 

 همسرآزاری، بهزیستی روانشناختی، زنان متاهل: هاکلید واژه

                                                 
   davoud.akbarzadeh@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز   .3
 آذربایجان دانشگاه شهید مدنی ضو هئیت علمی گروه روانشناسی ع.  8
 کارشناس تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  .0
 کارشناسی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  .0
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 اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر  ابعاد عملکرد جنسی زنان  مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی استان یزد

 0،  ابوالفضل شیرمردی0، نجمه سدرپوشان8ادی، حسن زارعی محمودآب3*الهه اکبری رکن آبادی

 

    چکیده
پایدار، دلبستگی و هیجانات  تعاملی منفی های چرخه بر که باشد می زوجین درمانی هایشیوه از یکی هیجان، بر متمرکز رویکرد درمانی

این  ملکرد جنسی زنان صورت گرفت. روشمراجعین توجه ویژه دارد.  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر ابعاد ع
پس آزمون با گروه کنترل است.  جامعه آماری شامل کلیه زنانی بودند که از دفاتر کالنتریهای  -پژوهش نیمه تجربی و از نوع  پیش آزمون

ده از روش  نمونه گیری در دسترس، دفتر مشاوره کالنتری ها(  به مرکز مشاوره ارجاع داده شده بودند. در این تحقیق با استفا6شهرستان یزد )
گیری عملکرد جنسی زنان از شاخص نفر در گروه آزمایش گمارده شدند. به منظور اندازه 83نفر در گروه کنترل و  83نفر انتخاب شدند که  03

 8جلسه و به مدت 3ای  جلسه مشاوره فردی و گروهی، بصورت هفته 2مدار عملکرد جنسی استفاده شد. جهت تعیین اثربخشی رویکرد هیجان
ها با استفاده از  روش تحلیل واریانس چند ای صورت نگرفت. دادهساعت بر روی گروه آزمایش برگزار گردید و در گروه کنترل هیچ مداخله

اوره هیجان مدار باعث بهبود عملکرد جنسی زنان شده است. همچنین نتایج نشان داد که مشنتایج نشان رویکرد هیجان تحلیل شد.  متغیری
مدار بر ابعاد تمایل جنسی، تحریک جنسی، رطوبت، ارگاسم، رضایت جنسی اثربخشی مثبتی داشته است ولی تاثیر آن بر  کاهش درد جنسی 

   معنادار نبود.
 

 مدار، عملکرد جنسی زنان رویکرد هیجان :هاکلید واژه

                                                 
 e.akbari@yazd.ac.ir. کارشناسی ارشد مشاور  و راهنمایی 3 
 . دکترای مشاوره خانواده. عضو هیات علمی دانشگاه یزد8 
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات یزد  . دکترای مشاوره .0 
 . کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی0 
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 نقش عملکرد جنسی در سازگاری زناشویی

 8*، طیبه محتشمی3مهناز علی اکبری دهکردی

 

 چکیده
ازدواج معموالً اصلی ترین و مهمترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشدیافته در آن تجلی پیدا میکند. برای 

های زندگی. بنابراین   اکثر بزرگساالن، شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عملکرد جنسی در سازگاری زناشویی بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش آن 

زوج به عنوان گروه نمونه انتخاب  63زوجین ساکن در خوابگاه متاهلی دانشگاه تربیت مدرس می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس 
دند. اطالعات به وسیله پرسشنامه عملکرد جنسی و پرسشنامه سازگاری زناشویی جمع آوری گردید. داده ها  با استفاده از ضریب همبستگی ش

ییرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل و نتایج نشان داد که بین عملکرد جنسی و مولفه های آن در زنان با سازگاری زناشویی  آنان و 
 00/3واریانس  سازگاری زناشویی آنان و  81/3مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین مولفه های عملکرد جنسی زنان  همسرانشان همبستگی

 واریانس سازگاری زناشویی همسرانشان را تبیین می کنند. بنابراین عملکرد جنسی در پیش بینی سازگاری زناشویی نقش دارد. 
 

 یعملکرد جنسی، سازگاری زناشوی کلید واژه ها:

 

                                                 
 . دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور0

 t.mohtasham@gmail.com. دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي  دانشگاه پيام نور، 2 
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 ارزیابی رابطه هوش هیجانی و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در دانشجویان دختر

 0، مریم محمودنوروزی0، سیده فاطمه پورداد0هانیه میرمجیدی ،8*، طیبه محتشمی3مهناز علی اکبری دهکردی

 
 

 چکیده
 

انشجویان دختر می باشد. روش این پژوهش از نوع هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با نگرش به ارتباط قبل از ازدواج در د
همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهر گرگان بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 

نفر از  313ت داده و به تصادف دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان انتخاب گردید. دانشجویان این دانشگاه به فراخوان محققین پاسخ مثب
مقیاس هوش هیجانی و پرسشنامه نگرش به ارتباط قبل از ازدواج به عنوان ابزار دانشجویان دختر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. 

داد که بین هوش هیجانی  در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون تحلیل و نتایج نشان
این میزان، همبستگی قوی در جهت منفی را نشان می دهد، به عبارت دیگر هر . و نگرش به ارتباط قبل از ازدواج رابطه معنی داری وجود دارد

 اندازه میزان هوش هیجانی در فرد باالتر باشد گرایش او به ارتباط جنسی قبل از ازدواج کمتر می باشد و بالعکس.

 

 : هوش هیجانی، نگرش به ارتباط قبل از ازدواجیدواژه هاکل

 

                                                 
 . دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور0

 t.mohtasham@gmail.comاس ارشد روانشناسي  دانشگاه پيام نور، . دانشجوي كارشن2 

 . كارشناس روانشناسي، دانشگاه پيام نور9
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با  یشناختیت جمع یها یژگیو و استفاده از رسانه ها زانیم ،یتیشخص یها یژگیو ،یسبک زندگ نیرابطه ب یبررس

 انت روان در زنان شهر اصفهالمس

 0 محمد باقر کجباف، 8یمهراب ینعلیحس، 3*یاسیال زهرا

 

   چکیده
سبک  و استفاده از رسانه ها زانیم تی،یشخص یها ژگییشناختی، و تیجمع یرهایروان زنان با متغ سالمتبررسی رابطه  پژوهش، نیهدف ا

 وهیبه شنفر  033تعداد، 3030و بهار  3038ساکن در شهر اصفهان در زمستان  زنان از میان روش این پژوهش همبستگی بود کهزندگی بود. 
پرسشنامه های سبک ارتقاء دهنده ی میزان سالمتی لی و لوک 8 ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا  انتخاب وبه عنوان نمونه تصادفی 

تحلیل داده ها با روش آماری سالمت روان و پرشسنامه محقق ساخته میزان استفاده از رسانه ها را به عنوان ابزار پژوهش تکمیل کردند. 8 
نتایج نشان داد بین برونگرایی8 توافق جویی8 وظیفه شناسی8 مسئولیت پذیری ون انجام شد. میانگین 8 درصد فراوانی 8 ضریب همبستگی پیرس

موبایل 8 فعالیت جسمی، تغذیه8 تعالی معنوی8 روابط بین فردی8 مدیریت استرس، مطالعه کتاب8 استفاده از اینترنت8 تماشای ماهواره8 استفاده از 
ار وجود دارد. به این معنا که با افزایش نمره ی آزمودنی ها در عامل برون گرایی 8 توافق 8 سن  و تحصیالت  با سالمت روان رابطه معناد

جویی و وظیفه شناسی و همچنین افزایش ابعاد سبک زندگی،  سن و تحصیالت زنان و مطالعه کتاب و همچنین کاهش استفاده از اینترنت و 
کاهش و سالمت روان ارتقاء میابد. لذا میتوان از نتایج این تحقیق برای ارتقاء  موبایل و کاهش تماشای ماهواره8 نشانگان اختالالت روانی

   سالمت روان زنان استفاده نمود. 
 

 ت روانالمس، استفاده از رسانه زانیم ،یتیشخص یها یژگیو ،یسبک زندگ کلید واژه ها:
 

                                                 
 azadhelyasi1369@yahoo.comی،  کارشناسی ارشد روانشناسی عموم. 3 
 ندانشگاه اصفهاعضو هیئت علمی . 8 
 ندانشگاه اصفهاعضو هیئت علمی . 0 
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 ی جنسی با  میل جنسیی متغیرهای خودپندارهبررسی رابطه

 0، بتول آقائیان8*فر، نرگس حیدریان3عباس امان الهی

 

  چکیده
ی ساده و چندگانه اضطراب جنسی، خودکارآمدی جنسی، خودآگاهی جنسی، خوش بینی جنسی، عزت این پژوهش به منظور بررسی رابطه 

تحلیلی به روش  -صیفینفس جنسی و افسردگی جنسی با میل جنسی در دانشجویان زن دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. این مطالعه تو
-ها به پرسش نامهگیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنینفر بودند که به روش نمونه 323ها در این پژوهش همبستگی انجام شد. آزمودنی

اقل و های توصیفی )میانگین، حدها عالوه بر روشپاسخ دادند. برای تحلیل دادهی جنسی و شاخص عملکرد جنسی زنان خود پندارههای 
ای استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکارآمدی جنسی، ها و انحراف معیار( از ضریب همبستگی ساده و روش رگرسیون مرحلهحداکثر نمره

ی مثبت دارند و اضطراب جنسی و افسردگی جنسی با میل خودآگاهی جنسی، خوش بینی جنسی و عزت نفس جنسی با میل جنسی رابطه
دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عزت نفس جنسی، خودآگاهی جنسی و خوش بینی جنسی پیش  ی منفیجنسی رابطه
شناختی درون فردی عوامل باشند. به عالوه نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل روانداری برای میل جنسی میهای معنیبینی کننده
   باشند.ای در میل جنسی زنان میتعیین کننده

 

 ی جنسی، میل جنسیخودپنداره: هاکلید واژه

                                                 
                      گاه شهید چمران، اهواز، ایران.                     استادیار گروه مشاوره دانش - 3
 n.heydarianfar@yahoo.comکارشناس ارشد مشاوره دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.   - 8
 .کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران - 0
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 بررسی اثر بخشی آموزش گروهی خود متمایز سازی بر رضایت زناشویی و وابستگی به دیگران در زنان

 3کاظم امانی

 

 چکیده    
ر بر میزان رضایت هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش گروهی خودمتمایزسازی از طریق برنامه تدوین شده به وسیله پژوهشگ

زناشویی و وابستگی به دیگران زنان می باشد. جامعه آماری شامل زنان متاهلی بودند که به مرکز بهداشت شهرستان ورزقان مراجعه نموده 
نامه رضایت نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش 63بودند. از بین آنها 

ه زناشویی انریچ و پرسشنامه وابستگی به دیگران جمع آوری و به وسیله آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان  داد ک
  این شیوه آموزش در افزایش رضایت زناشویی و همچنین کاهش وابستگی به دیگران در زنان متاهل موثر بوده است.

 

 دمتمایز سازی، رضایت زناشویی، وابستگی به دیگرانخو :هاکلید واژه

                                                 
3  .kazem.amani67@chmail.ir 
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 بررسی رابطه انسجام خانواده و شادکامی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شیراز

 0، مریم غزنوی8*، سجاد عباسی خانکهدانی3مجید امیدی

 

 چکیده
دانشجویان دانشگاه شیراز صورت گرفته است. تحقیق پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط انسجام و شادکامی خانواده بر پیشرفت تحصیلی  

حاضر به لحاظ هدف جز تحقیقات توصیفی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات جز تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی پسر( با  00دختر،  10دانشجو ) 333شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که از این جامعه، تعداد 

ت ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه انسجام خانواده و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. متغیر پیشرف
گروه های  ون و آزمون تیتحصیلی نیز توسط معدل کتبی کسب شده ارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرس

مستقل استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، 
   همچنین بین  ویژگی انسجام خانوادگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رابطه معناداری مشاهده نشد.

 

 انسجام خانواده، شادکامی، پیشرفت تحصیلی: اهکلید واژه

                                                 
 سی دانشگاه پیام نور چابهارگروه روانشنا. 3 
                                       sabbasi145@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران. . 8 

 کارشناس روانشناسی عمومی. 0 

mailto:sabbasi145@yahoo.com
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 اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناختی زنان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی  شهر اهواز

 3الهام امیر غالمی

 

  چکیده

ا خانواده خود را بطور دائم یا اصطالح زنان سرپرست خانوار به زنانی اطالق می شود که مسئولیت تأمین معاش زندگی یا اداره امور خود و ی 
شناسان معتقدند که زنان سرپرست خانوار هم از حیث مادی و هم از حیث روانی و عاطفی دارای مشکل بوده و موقت عهده دار هستند. روان

اختی زنان بی کند. لذا هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش هوش معنوی بر بهزیستی روانشناسترس و اضطراب بیشتری را تجربه می
سرپرست تحت پوشش بهزیستی شهر اهواز بود. طرح پژوهش آزمایش میدانی حقیقی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون وگروه کنترل بود. 

نفر که نمره بهزیستی  00جامعه آماری شامل کلیه زنان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی شهر اهواز بود از میان جامعه مذکور تعداد 
نفر بصورت نمونه گیری تصادفی  03نها یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بود انتخاب شدند و در نهایت از بین این تعداد  روانشناختی آ

نفر( بصورت تصادفی گمارده شدند. ابتدا برای هر دو گروه 31نفر( و گواه)31ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش )
جلسه به اجرا درآمد. پس از اتمام برنامه  31را گردید سپس مداخله آزمایشی )آموزش هوش معنوی( برای گروه آزمایش در طی پیش آزمون اج

 آموزشی، پس آزمون اجرا گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد و نتایج نشان داد که آموزش هوش معنوی باعث
  ستی روانشناختی در مرحله پس آزمون میشود.بهزیافزایش معنادار 

 

 آموزش هوش معنوی ،بهزیستی روانشناختی، زنان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی :هاکلید واژه

                                                 
 elham.amirgholami@yahoo.comعمومی،    کارشناس ارشد روانشناسی. 3 
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 بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آن

 8، مریم صادقی فرد 3*مریم امیری شمیلی

 

 چکیده   
بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. روش این پژوهش از نوع پژوهش حاضر، با هدف 

نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس به عنوان نمونه انتخاب  803همبستگی بود که 
 ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ آن و پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان استفاده شد. شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده

نتایج نشان داد  .برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد
بدین معنا که معلمان دارای هوش هیجانی . رابطه منفی و معکوس وجود داردبین هوش هیجانی معلمان زن و خشونت اعمال شده علیه آنان 

همچنین از بین مؤلفه های هوش هیجانی استقالل، روابط، خوش بینی، کنترل . باالتر خشونت کمتری علیه آنان اعمال شده است
از بین این مولفه ها استقالل . زن را پیش بینی نمایندتکانشی،همدلی و خود ابرازی معنادار شدند و توانستند خشونت اعمال شده علیه معلمان 

    .و همدلی بیشترین نقش را در پیش بینی خشونت اعمال شده علیه زنان داشتند
 

 هوش هیجانی، خشونت اعمال شده علیه زنان، معلمان زن متاهل ها:کلید واژه

                                                 
  maryam.amiri2035@gmail.com، کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. 3
 . عضو هئیت علمی دانشگاه8 
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 طالق های ناسازگار اولیه، تعارضات زناشویی و احتمالرابطه بین طرحواره

 0،  فاطمه حقگو0، بهاره جباری8، فائزه ایرانی3*محمد امینی قمی

 

 چکیده  
در این پژوهش رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تعارضات زناشویی و احتمال طالق زنان و مردان متاهل مقایسه  شدند. روش 

ده به مراکز مشاوره شهرستان قم از طریق نمونه گیری در دسترس زوج دارای تعارضات خانوادگی مراجعه کنن 833پژوهش همبستگی بود که 
به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ، تعارضات زناشویی، شاخص بی ثباتی در ازدواج را تکمیل 

لیه )به جز ایثار( با تعارضات زناشویی همبستگی مستقیم و کردند. یافته ها در این پژوهش نشان می دهد که تمامی طرحواره های ناسازگار او
معناداری دارند و همچنین طرحواره های )محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و استحقاق( با احتمال طالق و طرحواره های )بی اعتمادی، 

ی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه شکست، گرفتار، اطاعت و معیارهای سرسختانه( با احتمال طالق همبستگی مستقیم و معنی دار
نشان داد، طرحواره های )اطاعت، محرومیت هیجانی، شکست و استحقاق( قادر به پیش بینی تغییرات تعارضات زناشویی می باشند. همچنین 

   طرحواره های )محرومیت هیجانی و استحقاق( قادر به پیش بینی تغییرات احتمال طالق می باشند.
 

 طرحواره های ناسازگار اولیه، تعارضات زناشویی، احتمال طالق :هاکلید واژه

                                                 
 psy_amini2005@yahoo.com. کارشناس ارشد مشاوره  3
 . کارشناس ارشد روانشناسی 8
 . کارشناس ارشد روانشناسی 0
 سی. کارشناس ارشد روانشنا 0
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 و ویژگی های شخصیت در افراد معتاد و غیرمعتاد شهر اندیمشک مقایسه شیوه های فرزندپروری

 0، فاطمه جعفروند8، فردوس فالطونی3*زینب امینی نصر

 

  چکیده  
گی های شخصیت جوانان معتاد و غیرمعتاد انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه پژوهش حاضر با هدف مقاسیه شیوه های فرزندپروری و ویژ 

نفر افراد غیرمعتاد پسر بود که با روش  23نفر افراد معتاد پسر و  23جوانان پسر معتاد و غیرمعتاد شهر اندیمشک بود. نمونه پژوهش شامل 
ه های سبک های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه پنج ویژگی بزرگ نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنام

متغیره استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین دو گروه در  شخصیت بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند
بر شخصیتی توافق پذیری تفاوت معناداری وجود دارد.  گیرانه و ویژگیتمام متغیرها به استثنای خرده مقیاس های شیوه فرزندپروری سهل

نمره معتادان در پیوستار ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری بیشتر به سوی منفی )نروزگرایی، گشودگی اساس نتایج این پژوهش 
یک ارزیابی گسترده از آنها  ،د که در درمان معتاداندر برابر تجربه، با وجدان بودن پایین، شیوه مستبدانه( گرایش دارد. بنابراین پیشنهاد می شو

به عمل آید و ویژگی های شخصیتی و شیوه های فرزندپروری منفی در افراد معتاد شناسایی شده و سپس در کنار درمان دارویی به درمان این 
   .ویژگی ها نیز اقدام شود

 

 نان معتادجوا ،ویژگی های شخصیت ،شیوه های فرزندپروری : هاکلید واژه

                                                 
 amininasr85@yahoo.com. کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، 3 
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی8 
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی0 
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 کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوارگرا بر شناسی مثبتآموزش مداخالت رواناثر بخشی 

 8، مریم پوررحیمی3*سمیرا انتظاری

 

    چکیده
تهران شهر  1منطقه سرپرست خانوار زنان کیفیت زندگیشناسی مثبت نگر بر نبررسی تأثیر آموزش مداخالت روابا هدف  پژوهش حاضر

نفر از زنان  03ی آماری این پژوهش راجامعه .طرح پژوهش از نوع شبه تجربی با گروه آزمایش،گواه و پیگیری می باشد .استانجام شده 
و از  بودند تحت پوشش بهزیستی و زیر نظر خانه ی سالمت 3038 -30دادند که در سال تشکیل می شهر تهران 1سرپرست خانوار منطقه 

این افراد به روش  تصادفی خوشه ای چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و گواه قرار  .نمرات پایین بودند لحاظ میزان کیفیت زندگی دارای
دگی گرفتند. افراد گروه آزمایش مداخالت را به صورت گروهی دریافت و افراد گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. به کمک ابزار کیفیت زن

ن به عمل آمد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مداخالت روانشناسی مثبت گرا بر کیفیت از هر دو گروه پیش آزمون پس آزمو
را  زندگی کیفیت تواندمی زندگی در پس آزمون اثر داشته است. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که آموزش مداخالت مثبت نگر

   افزایش دهد.
 

 کیفیت زندگیبت گرا،  شناسی مثنروا: هاکلید واژه

                                                 
 sami_e03@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ساوه، 3 
 انشجوی دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه علوم تحقیقات اهواز. د8 

mailto:sami_e03@yahoo.com
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 تغییرات نسلی ارزش ازدواج و رفتار فرزندآوری زنان  مقایسه پنج نسل از زنان شهر زنجان

 8، سودا اصالنی3*سجاد اوجاقلو

 

 چکیده 
اساس تجربیات  این مقاله به دنبال مطالعه تغییرات نسلی ارزش ازدواج و فرزندآوری در بین زنان است. نسل های مختلف از زنان در ایران، بر 

د. و حوادث تاریخی  و تجربه زیسته مشترک، نگرش و برداشت متفاوت و گاهاً متضاد از مفهوم ازدواج و رفتار فرزندآوری با دیگر نسل ها دارن
ق، پیمایشی و عواملی چون تجربه جهانی شدن، دینداری و فردگرایی بر تغییر ارزش ازدواج و رفتار فرزندآوری زنان مؤثر بوده اند. روش تحقی

 333از نوع مقطعی است و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه است. جمعیت آماری شامل پنج نسل از زنان شهر زنجان است که از هر نسل 
نفر حجم نمونه این تحقیق را تشکیل داده اند. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است و برای اینکه شانس  133نفر و در مجموع 

( انتخاب شده اند. یافته های تحقیق PPSاد شهر در انتخاب شدن برابر باشد، بلوک ها و افراد ساکن در آنها، با احتمال متناسب با حجم )افر
، بیش ترین نمره ارزش 08( و زنان نسل قبل از سال 80821، کم ترین نمره ارزش ازدواج )00تا  60نشان می دهد که نسل زنان متولدین 

( را دارا می باشند. نتایج نشان داد که تفاوت میانگین ارزش ازدواج در بین نسل های مورد مطالعه معنی دار است. دینداری 82833ازدواج )
رابطه مثبت و مستقیم و تجربه جهانی شدن رابطه منفی و معکوس با ارزش ازدواج دارد. پایین ترین سطح ارزش فرزند در بین نسل زنان سال 

می باشد. فردگرایی با ارزش فرزندآوری رابطه منفی و معکوس  08الترین سطح مربوط به نسل زنان سال های قبل از و با 00تا  03های 
 دارد. بین دینداری و ارزش فرزندآوری رابطه مثبت و مستقیمی قابل مشاهده است و تأثیر تجربه جهانی شدن بر ارزش فرزند، در نسل متولدین

    ها است. شدیدتر از سایر نسل  60تا  12
 

 ازدواج، رفتار فرزندآوری،  ارزش های خانواده، تجربه جهانی شدن، دینداری :هاکلید واژه

                                                 
  sajjadojaghlo@yahoo.com. مسئول پژوهش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان     3
                             r.aslani88@gmail.com. کارشناس دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان  8

mailto:sajjadojaghlo@yahoo.com
mailto:r.aslani88@gmail.com


 

 

47 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

  

 مهارت های جنسی بر رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی زوجین اثربخشی آموزش

 8، سعیده بزازیان3*وحیده باباخانی

 

 چکیده  
بر رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی زوجین می باشد. روش پژوهش از  مهارت های جنسی اثربخشی آموزش هدف پژوهش حاضر بررسی
مددکاری اجتماعی  کلینیک به کننده مراجعه زوجین آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیهپس -آزموننوع آزمایشی با طرح پیش

و بطور  انتخاب نمونه بعنوان ساده جایگزینی تصادفی و ابانتخ با گیری نمونه روش با زوج 03 تعداد شهر تهران بود که 0ایران در منطقه 
بود. پس از  رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی پرسشنامه های تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش

 2 آزمایش طی ی )آموزش مهارت های جنسی( به گروهمداخله آزمایش انتخاب گروه نمونه، ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون، اجرا شد، سپس
ماهه( برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با 0ارائه شد و پس از اتمام  مداخله، پس آزمون و آزمون پیگیری ) دقیقه ای 33جلسه

موجب افزایش رضایت جنسی زوجین شده  مهارت های جنسی که آموزش داد استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان
صمیمیت  صمیمیت جسمانی، صمیمیت عقالنی، صمیمیت هیجانی،است. همچنین در هر یک از زمینه های صمیمیت زناشویی شامل:

 صمیمیت افزایش موجب صمیمیت کلی و صمیمیت جنسی صمیمیت روانشناختی، صمیمیت معنوی، تفریحی، صمیمیت ارتباطی، -اجتماعی
   می شود.  یزناشوی

 

 مهارت های جنسی، رضایت جنسی، صمیمیت زناشویی آموزش  :هاکلید واژه

                                                 
 Vahideh_Babakhan@yahoo.comو عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر ،   دانشجوی دکتری مشاوره 3
 Sbazzazian@gmail.comد اسالمی واحد ابهر،  استادیار دانشگاه آزا 8

mailto:Vahideh_Babakhan@yahoo.com


                              

48 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

بررسی رابطه بین اعتیاد والدین با مشکالت روانشناختی )استرس، اضطراب و افسردگی( دانش آموزان دختر مقطع 

 متوسطه شهرستان شیراز

 2، ژاله رفاهی3*اعظم بارانی

 

   چکیده
ضر بررسی رابطه بین اعتیاد والدین با مشکالت روانشناختی )استرس، اضطراب و افسردگی( دانش آموزان دختر هدف از انجام پژوهش حا

بود. روش این پژوهش همبستگی بود و جامعه آماری آن نیز شامل والدین معتاد  3038-30مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 
نفر از دانش آموزان که والدین آنها معتاد  303ای چند مرحله ای، از شیوه نمونه گیری خوشهآموزان دختر شهر شیراز بود که با استفاده دانش

ها از پرسشنامه های نقش خانواده در گرایش جوانان به اعتیاد و مقیاس افسردگی، بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده
بین اعتیاد والدین با داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج نشان داد که  اضطراب، استرس استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل

   آموزان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.اضطراب، استرس و افسردگی دانش
 

 اضطراب، استرس اعتیاد والدین، افسردگی،ها: کلید واژه

                                                 
 azam.barani25@yahoo.com. دانشگاه علوم پزشکی، بوشهر، روانشناس، ایران، 3 
 . دانشگاه آزاد اسالمی8 

mailto:azam.barani25@yahoo.com
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 ت روان در زوجین شهر شیرازای و معنویت با سالمبررسی رابطه بین اخالق حرفه 

  3اعظم بارانی 

 

   چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین اخالق حرفه ای  و معنویت با سالمت روان در زوجین شهر شیراز بود. روش مطالعه توصیفی و 

ای تعداد ز روش نمونه گیری تصادفی خوشهاز نوع همبستگی و همچنین جامعه آماری نیز شامل کلیه زوجین شهر شیراز بود که با استفاده ا
پرسشنامه اخالق حرفه ای ، سنجش معنویتگیری متغیرها از پرسشنامه های نفر زوج به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای اندازه 800

تفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از و سالمت عمومی استفاده شد.. برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره اس
   ای و معنویت و سالمت روان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.این بود که بین اخالق حرفه

 

 ای، معنویت، سالمت رواناخالق حرفه :هاکلید واژه

                                                 
 azam.barani25@yahoo.com. دانشگاه علوم پزشکی، بوشهر، روانشناس، ایران، 3

mailto:azam.barani25@yahoo.com
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 بررسی رابطه بین طرحواره های اولیه وعزت نفس جنسی در معلمان  زن متاهل دوره متوسطه شهر داراب

 0، ژاله رفاهی8*، نازنین هنرپروران3ریبا بارانیف

 

 چکیده  
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین طرحواره های اولیه و عزت نفس جنسی در معلمان متاهل شهر داراب صورت گرفت. روش تحقیق 

اده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار نفر از معلمان متاهل با استفاده از نمونه گیری تصادفی س301توصیفی و از نوع همبستگی بود که 
گردآوری اطالعات عبارت بودند از: پرسشنامه طرحواره های ناسازگاراولیه و پرسشنامه عزت نفس جنسی. جهت تجزیه  وتحلیل داده ها از 

نفس جنسی رابطه روش ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین حوزه های طرحواره های اولیه و عزت 
مهمترین "بریدگی وطرد وخودگردانی وعملکرد مختل"معکوس معنادار وجود دارد .یافته های رگرسیون چندگانه بیانگر این نکته بودند حوزه 

  پیش بینی کننده عزت نفس جنسی می باشد.
 

 طرحواره های اولیه ، عزت نفس جنسی: هاکلید واژه 

                                                 
 3-دانشجو کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت، گروه مشاوره، مرودشت، ایران 
  Nazanin48@gmail.com استادیار دانشگاه آزاد اسالمی،واحد مرودشت، گروه مشاوره،مرودشت، ایران. 8
 اسالمی،واحد مرودشت، گروه مشاوره،مرودشت . استادیار دانشگاه آزاد0
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 ر اساس  ساختار قدرت و عزت نفس در زنان شهر بندرعباس  پیش بینی رضایت مندی زناشویی ب 

  0، سید رضا فالح چای 8، اقبال زارعی3*مطهره بارانی

 

   چکیده 
هدف این مطالعه پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر اساس ساختار قدرت و عزت نفس در زنان شهر بندر عباس بوده بود. جامعه آماری 

ن رضایتمند از زندگی زناشویی شهر بندرعباس بوده بود که با استفاده از روش نمونه گیری به صورت در مورد مطالعه این پژوهش، زنا
نفر از زنان رضایت مند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ساختار قدرت و عزت نفس و  23دسترس، 

متغیر های عزت نفس و ساختار قدرت در خانواده ها با میزان رضایت مندی بین  شاخص رضایت زناشویی استفاده شد. نتایج نشان داد
درصد از واریانس رضایت 00/3رابطه معنادار دارند و به طور کلی متغیر های عزت نفس و ساختار قدرت در خانواده ها می توانند  زناشویی

ان رضایت مندی زنان و زنان متقاضی طالق توسط متغیر های عزت مندی زناشویی  را تبیین نمایند.  مدل رگرسیونی برای پیش بینی میز
نتایج نشان دادند که ساختار قدرت سهم بیشتری نسبت به عزت نفس در پیش بینی نفس و ساختار قدرت درخانواده ها معنادار بود. همچنین 

   رضایت مندی از زندگی زناشویی دارد.
 

 ت، عزت نفسزنان رضایت مند، ساختار قدر :هاکلید واژه

                                                 
 motahareh2068@gmail.com..کارشناس ارشد مشاوره خانواده  3
 ت علمی دانشگاه هرمزگان أ.دانشیار و عضو هی8
 ت علمی دانشگاه هرمزگانأ.استادیار و عضو هی0
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 خانواده ایرانی؛ فضای مجازی و سالمت روان در عصر جهانی شدن ارتباطات

 3زادهیحیی بازیاری

 

 چکیده  
گذاران بوده و از دیرباز  مردان و سیاستهای تشکیل دهنده جوامع در کلیه جوامع مورد توجه دولتها به عنوان هستهسالمت خانواده

ی پایش و ارتقاء سالمت عمومی در کلیه ابعاد در این پیوند مورد نظر و توجه بوده است. کشور ما نیز از این های کالن ملی براریزیبرنامه
ای حائز توفیقاتی بوده است. در این میان اما مفهوم سالمت در های بهداشتی نیز در سطوح منطقهقاعده مستثنی نبوده و در برخی شاخص
های مربوطه نیز به همین نسبت به سالمت روان نسبت به آن کمتر مورد توجه بوده و برنامه ریزی مقام عمل بیشتر سالمت جسمانی بوده و

نماید که از نگاه حیطه سالمت جسمانی کمتر معطوف به سالمت روانی خانواده  بوده است. خانواده ایرانی در عصر حاضر دورانی را سپری می
شود. جهانی شدن ارتباطات و جهش در کمیت و کیفیت خانواده از آن به دوران گذار یاد می گران اجتماعی وبسیاری از صاحبنظران و مطالعه

ایی طی های عمدتا هستههای اجتماعی مجازی به موازات گذار خانواده ایرانی از خانواده گسترده به خانوادهوسایل ارتباط جمعی و شبکه
را متاثر ساخته و در حال در انداختن پارادایمی جدید در این حیطه مهم اجتماعی  های اخیر اکوسیستم خانواده و مناسبات حاکم بر آندهه
ریزی منسجم مبتنی بر شناخت دقیق و علمی پیشینه و شرایط فعلی خانواده ایرانی، تبعات و عوارض ناسازنده باشد. در صورت فقدان برنامهمی

تواند های جدی مواجه میتر را با چالشای سالمی برآمده از آن گذار به جامعههای روانی و اجتماعتواند گرفت و آسیبدوران گذار اوج می
ساخت. نگارنده مقاله حاضر در پی واکاوی گذار خانواده ایرانی در عصر جهانی شدن ارتباطات و عوامل موثر بر آن و تبیین پیامدهای 

ها و به دست دادن الگویی برای تسهیل یک گذار مت روان خانوادهروانشناختی فضای مجازی بر بافت خانواده ایرانی و تاثرات آن بر سال
   تر می باشد.ایمن

 

 خانواده، فضای مجازی، سالمت روان، جهانی شدن :هاکلید واژه

                                                 
 ybazeyari@yahoo.com. کارشناس ارشد مشاوره خانواده،  3
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 ایرانی پیشرفت –پارادایم های اجتماعی خانواده و نقش آن در طراحی الگوی اسالمی 

 3شهال باقری

 چکیده 
رفت در هر نظام اجتماعی در تولید و باز تولید هویت ساختاری آن نظام اجتماعی حائز اهمیت است. از طریق این تدوین و اجرای الگوی پیش

الگوها، چگونگی دست یابی به اهداف جامعه را می توان رد یابی نمود. طراحی وارزیابی الگوی پیشرفت مطلوب اجتماعی مستلزم انتقال آن  
وب های تحلیلی و نظریات علمی موجود است. این پیش فرض ها در یک دستگاه فکری معرفی می به سطح پیش فرض های حاکم بر چارچ

مشهور است.چنانچه طراحی وحتی ارزیابی الگوی مطلوب پیشرفت اجتماعی را بتوان در این  "پارادایم علم "شوند که امروزه تحت عنوان 
انسجام نظری الگو، قابل ارزیابی خواهد بود. بنابر آنچه گفته شد،، طراحی  سطح انجام داد، گفتمان نظری حاکم بر الگو شفاف خواهد شد و

و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت درحوزه خانواده و یا به عبارتی، الگوی پیشرفت خانواده در مدل اسالمی و ایرانی آن، منوط به پیش فرض ها 
عاد اجتماعی خانواده و ویژگی های جامعه شناختی آن است. از آنجا که ظرف انگاره های متعددی است. یکی از مهمترین انگاره ها، ناظر به اب

است، لزوم شناخت چارچوب های اجتماعی   "چارچوب قواعد و رویه های اجتماعی "و  "جامعه"تحقق پیشرفت خانواده و الگوی مبتنی بر آن، 
، سه پارادایم "انتقادی"،"تفسیرگرایی "،"اثبات گرایی"ایم های برای تحلیل پیشرفت اجتماعی خانواده ضروری  واجتناب ناپذیر است. پاراد

مطرح و متداول علوم اجتماعی است که هریک ظرفیت های تحلیلی متفاوتی را از خانواده ارائه میدهند که به نوبه خود در طراحی الگوی 
ناصر پارادایمی هر یک از رویکردها ، به نقد وبررسی آنها مطلوب پیشرفت خانواده موثر ونافذ است. این مقاله با طرح مفروضات و انگاره ها وع

ایرانی خانواده و  –در در طراحی الگوی مطلوب خانواده می پردازد و در ادامه ، به معرفی پارادایم چهارمی می پردازد که با مقتضیات  اسالمی 
رای طراحی الگوی مطلوب پیشرفت خانواده فراهم سازد. مفروضات فلسفه اسالمی  همخوانی داشته و قادر است چارچوب تحلیلی جدیدی را ب

ماهیت "، "ماهیت واقعیت "به عنوان پارادایم چهارم اجتماعی در عناصر پارادایمی متعددی واز جمله :  "واقع گرایی انتقادی "پارادایم 
مبتنی بر واقعیت  گرایی را به نمایش می و....، ظرفیت های تحلیلی "جایگاه ارزش در علم "و "تبیین واقعیت "،"ماهیت علم "، "انسان

گذارد. در ادامه مقاله، ضمن به تصویر کشیدن مبانی هستی شناسی، معرفت شناسی این چارچوب تحلیلی ، نقش آن در ارائه الگوی مطلوب 
رئالیسم انتقادی، تبیین می  پیشرفت خانواده به بحث گذارده می شود و الزامات تدوین طراحی الگوی مبتنی بر پارادایم یا چارچوب تحلیلی

 تمایز بین فرد و جامعه، تمایز بین ادراکات اعتباری و حقیقی و....، الگوی نیرومندی را در اختیار رئالیست ها در جهت تبیین همه جانبه شود.
ر است.تحلیل خانواده در این واقعیت قرار می دهد. این تمایزگذاری ها بر مفروضاتی مانند قائل شدن به هویت برای هر یک از سطوح، استوا

رویکرد، نه صرفا بعنوان یک قرارداد در نظر گرفته می شود )تأویل گرایی( و نه صرفا به یک عامل زیست شناختی مانند سائق جنسی تقلیل 
ر نظر دارد اما هیچ گاه داده می شود )اثبات گرایی(. هویت رئالیستی خانواده  در عین حال که اقتضائات زیست شناختی را در تشکیل خانواده د

وجود این عامل را برای پیدایش و بقای خانواده کافی ندانسته و همواره به عناصر فرهنگی و معنایی همانند مودت و رحمت بین زوجین در 
سودمند درباره نقش  جهت استمرار و استحکام خانواده، اهمیت بنیادین داده است. از سوی دیگر با بکارگیری این الگو در خانواده به یک تمایز

های جنسیتی می رسیم، بدین سان که ، یک دسته از نقش های جنسیتی برای زن و مرد دارای منشأ حقیقی، فطری و زیست شناختی است و 
لذا  اجرای این نقش ها  نیز منحصر در یک جنس خاص است. اما دسته دیگری نیز از نقش های جنسیتی وجود دارد که جنبه اعتباری و 

 ردادی دارد و زوجین بصورت اشتراکی نیز می توانند آنرا انجام دهند. قرا
 پارادایم ، خانواده ، چارچوب های تحلیلی ،رئالیسم انتقادی: هاکلید واژه

                                                 
 عه شناسی دانشگاه خوارزمی. دانشیار گروه جام3 
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 بر اساس شیوه های فرزندپروری گر مقایسه مهارت حل مساله در نوجوانان  دختر با مادران کنترل گر و غیر کنترل 

   3*روغ صبحیف فریبرز باقری،  

 

    چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه مهارت حل مساله در نوجوانان با مادران کنترل گر و غیر کنترل گر می پردازد. روش این پژوهش توصیفی 
مرحله از طریق نمونه گیری خوشه ای چند  3023-33نفر از دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی  383بود که

ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه حل مساله هپنر و 
نتایج نشان داد مهارت حل مساله نوجوانان با مادران  ی استفاده شد.تحلیل واریانس چند متغیر پترسون استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از

در سبک فرزند پروری اقتدار منطقی متفاوت است. اما « کنترل شخصی»و  «اعتماد به حل مساله»گر و غیر کنترل گر  در مولفه های  کنترل
های این در  سبک گرایش اجتناب مهارت حل مساله نوجوانان با مادران کنترل گر و غیر کنترل گر  تفاوت معنا داری مشاهده نشد. یافته

گری مادران بر اعتماد به حل مسئله و کنترل شخصی کودکان در حل مسئله نقش دارد. اما این ویژگی که ویژگی کنترلپژوهش نشان دادند 
   مادران در سبک گرایش یا اجتناب حل مسئله نوجوانان نقشی ندارد. 

 

  : حل مساله، کنترل گر و غیر کنترل گر، الگوی فرزندپروریهاکلید واژه

                                                 
 sobhiforoogh@gmail.comشناسی تربیتی دانشجوی دکتری روان. 3 
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 ب همسر و آیین همسرداری با بهره گیری از تشبیه لباس در قران کریمتحلیل مالک های انتخا

 8، فهیمه مومنی راد3*امیرحسین بانکی پورفرد

 

 چکیده  
عداد دین اسالم از زن وشوهر به عنوان دو ستون مهم در ساختمان نظام خانواده یاد می کند و توجه ویژه ای به نحوه روابط این دو دارد؛ لذا ت

سوره بقره با تشبیهی زیبا، زن ومرد را لباس و 320از آیات قرآن کریم به بررسی روابط همسران در نظام خانواده اشاره دارد.آیه  قابل توجه ای
ه مکمل یکدیگر دانسته است وآنان را به ازدواج ودوری از گناه و فحشا فراخوانده است. پژوهش حاضر در نظر دارد با تاکید بر تشبیه فوق، ب

تحلیلی به دنبال استخراج مهم ترین نکات موجود درتشبیه همسران به -ط همسران در نظام خانواده بپردازد و با روش توصیفیبررسی رواب
لباس یکدیگر می باشد. مکمل بودن همسران و استخراج مالک های کفویت سنی،فرهنگی و اقتصادی در انتخاب همسر وزینت زن و شوهر 

  ه و عیب پوشی در روابط بین همسران از مهمترین نتایج این تحقیق اسست.برای هم، ایجاد آرامش در خانواد
 

 همسر، انتخاب همسر، همسرداری، لباس، قرآن، تشبیهها: کلید واژه 

                                                 
 tr.ui.ac.ira.bankipoor@lدانشگاه اصفهان، ، فلسفه و کالم اسالمیاستادیار دانشکده اهل بیت، . 3 

 دانشجوی مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسالم. 8 

mailto:a.bankipoor@ltr.ui.ac.ir
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 رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز

   0معصومه مسعودی فر ، 8یزی مهر ، الهه عز3*باویساسان 

 

 چکیده
ی استرس و حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه 

انتخاب شدند و  نه گیری در دسترسنمو بود که به صورت زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتینفر از  23 شاملشهر اهواز بود. نمونه پژوهش 
و افسردگی پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  حمایت اجتماعیاسترس،  به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه

نتایج نشان داد که  های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.ها از روشبود. برای تحلیل داده
بین استرس با افسردگی پس از زایمان رابطه مثبت و بین حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان رابطه منفی معنی داری وجود دارد. 

ایت همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که بین استرس و حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان زنان رابطه چندگانه وجود دارد و حم
  اجتماعی بهترین پیش بینی کننده افسردگی می باشد.

 

 استرس، حمایت اجتماعی، افسردگی پس از زایمان: هاکلید واژه

                                                 
 sasanbavi@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز . 3 

 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 8 

 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. 0 
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 در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد رامهرمز رابطه بین کارکرد خانواده با سطح زندگی و کیفیت زندگی 

   0شمت اهلل درویشیح، 0الهه عزیزی مهر، 8معصومه مسعودی فر، 3* باویساسان  

 

 چکیده
جامعه رابطه بین کارکرد خانواده و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز بود. بررسی هدف از پژوهش حاضر   

دختر( به طور  13پسر و  13نفر) 333آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز بود که از میان آنها تعداد
 (QLQ)( و کیفیت زندگی FADتصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های کارکرد خانواده )

نشجویان بین کارکرد خانواده و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه وجود دارد. بین کارکرد خانواده و کیفیت زندگی دااستفاده شد. نتایج نشان داد 
بین کارکرد خانواده در دانشجویان پسر رابطه وجود دارد. بین کارکرد خانواده و کیفیت زندگی دانشجویان دختر رابطه معنی دار وجود ندارد. 

   تفاوت وجود دارد. بین کیفیت زندگی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود ندارد. دختر و پسر
 

 یفیت زندگی، خانوادهکارکرد خانواده، ک: هاکلید واژه

                                                 
 sasanbavi@gmail.comکتری تخصصی روان شناسی تربیتی دانشگاه شهیدچمران اهواز دانشجوی د. 3 
 . کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز8 
 . کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز0 
 کتری روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. دانشجوی د0 

mailto:sasanbavi@gmail.com
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 مقایسه سالمت روان خانواده های با و بدون کودکان عقب مانده ذهنی در شهرستان چادگان

 0فرناز هنری ، 8الهام دوستی  ،3*رضوان بت شکن

 

    چکیده
روش این پژوه علی ـ  در عصر حاضر مشکل بیماری ها و معلولیت ها از جمله عقب ماندگی ذهنی از حادترین مسائل افراد جوامع بشر است.

، در شهرستان 3030شامل والدین کودکان سالم و عقب مانده ذهنی بود که در مقطع ابتدایی در سال  نیز جامعه آماریمقایسه ای بوده و 
دون نفر از والدین ب 31نفر از والدین کودکان عقب مانده ذهنی و  31کردند. پژوهش حاضر روی نمونه ای متشکل از چادگان تحصیل می

-82 سالمت روان پرسش نامه ازکودک عقب مانده ذهنی که به صورت تصادفی انتخاب شدند انجام شد. به منظور جمع آوری اطالعات 
GHQ   استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS در  سالمت روانمستقل استفاده شد. میانگین کل  تی و آزمون

به طور معنی داری کمتر از میانگین کل خانواده های بدون کودک عقب مانده بود که  0/80 قب مانده ذهنیخانواده های دارای کودک ع
همچنین تحلیل نتایج خرده آزمون ها نشان داد که میانگین خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی در خرده  . باشدمی (0/83)ذهنی 

اجتماعی و عالئم افسردگی به طور معنا داری کمتر از خانواده های بدون کودک عقب مانده  آزمون های شکایات جسمانی، اختالل در کارکرد
ذهنی بود که نشان از سالمت روان در خانواده های دارای کودک عقب مانده ذهنی است  ولی در خرده آزمون عالئم اضطرابی، اختالف 

   معناداری  بین دو خانواده دیده نشد. 
 

 اده، سالمت روان، کودک عقب مانده ذهنی، کودک عادیخانو: هاکلید واژه

                                                 
 Rezvan.botshekan@gmail.comاستاد مدعو، گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور واحد چادگان،   3
 کارشناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور واحد چادگان 8
 پرشک عمومی، مجتمع آموزشی صبا. 0
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 پروری والدینهای فرزندهای دلبستگی فرزندان بر اساس شیوهبینی سبکپیش

 8، لیال شاکری3*علیرضا بخشایش

 

 چکیده  
ای به صورت کتابخانه پروری والدین بود. روش پژوهشهای فرزندهای دلبستگی فرزندان براساس شیوهبینی سبکهدف از این پژوهش، پیش

ها نشان داد در بین ابعاد یافته های اطالعاتی موجود انجام شد.ها، منابع الکترونیکی و بانکتحلیلی( بود و با استفاده از کتاب –)اسنادی 
ک دلبستگی دوسوگرا و . همچنین بین سبپروری مقتدر رابطه مثبت و معناداری داردسبک دلبستگی ایمن با سبک فرزند، های دلبستگیسبک

، فرزندان دارای دلبستگی ایمن نسبت به والدین خود .دار وجود داردگیر و مستبدانه نیز رابطه مثبت و معنیپروری آساناجتنابی با سبک فرزند
ا بروز و نگهداری رفتارها پروری ب. هریک از سبکهای فرزندبه طور معناداری نمرات باالتری را در آزمون صمیمیت شخصی دریافت کرده بودند

پروری مسامحه ، افسردگی و سایر مشکالت روانشناختی با فرزندهمچنین مشکالت رفتاری و ویژگیهای خاصی در فرزندان رابطه نشان دادند.
خواهند بود. همچنین نتایج  ، فرزندان از سالمت روانی باالتری برخوردارپروری از نوع مقتدرانه باشد. در صورتی که سبک فرزندکارانه مرتبطند

   باشند.های دلبستگی فرزندان میبینی کننده مناسبی برای سبکپروری والدین پیشهای فرزندمطالعات انجام شده نشان داد که شیوه
 

 های دلبستگیپروری، سبکهای فرزندسبک: هاکلید واژه

                                                 
 abakhshayesh@yazbuni.ac.irیزد،  ، دانشیار دانشگاه بالینی شناسیدکترای تخصصی روان 3
 ، دانشگاه یزدشناسیدانشجوی کارشناسی ارشد روان 8

mailto:یزد،%20%20abakhshayesh@yazbuni.ac.ir
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 ناشویی  رابطه ابعاد کمال گرایی و سبک دلبستگی زوجین با سازگاری ز 

     8*، سیده فاطمه کاظمی3باب اهلل بخشی پور

 

 چکیده  
)ایمن، اجتنابی و دوسوگرا( و ابعاد کمال گرایی )خودمحور، دیگر محور و جامعه  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های دلبستگی 

ش شامل زنان و مردان شهر ساری می باشد که جامعه آماری این پژوهروش پژوهش از نوع همبستگی بود.  محور( با رضایت زناشویی بود.
اجتماعی انتخاب شدند و مقیاس  -منطقه مختلف اقتصادی 0نفر به عنوان نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای از  833تعداد 

تکمیل کردند. نتایج ( و پرسشنامه سازگاری دونفره را TMPSدلبستگی بزرگساالن هازان و شیور، مقیاس کمال گرایی چندبعدی تهران )
تحقیق رابطه معناداری را بین ابعاد کمال گرایی و سازگاری زناشویی نشان داد، هر سه بعد کمال گرایی رابطه منفی معناداری با سازگاری 

)دو سوگرا  زناشویی داشتند. همچنین وجود رابطه معنادار بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تایید شد.  بین سبک های دلبستگی نا ایمن
و اجتنابی( با سازگاری زناشویی همبستگی منفی معنادار و بین سبک دلبستگی ایمن با سازگاری زناشویی همبستگی مثبت معناداری دیده شد. 

 همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد کمال گرایی و سبک های دلبستگی می توانند رضایت زناشویی را پیش بینی نمایند.

 

 سازگاری زناشویی، ابعاد کمال گرایی، سبک های دلبستگی: هاید واژهکل

                                                 
 . عضو هیدت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ساری 3
    kazemi.fateme@ymail.com،مازندران دانشگاه.  8
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 پیش بینی رضایت جنسی و رضایت زناشویی براساس سبک های دلبستگی در بین زنان متاهل شهر گرگان

 8، مینا فالحی 3*باب اله بخشی پور

 

 چکیده  
سبک های دلبستگی و بررسی رابطه سبک های  ساسبراهدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت جنسی و رضایت رضایت زناشویی 

نفراز زنان متاهل شهر گرگان به صورت تصادفی  313دلبستگی با رضایت جنسی و رضایت زناشویی در بین زنان متاهل است. بر این اساس
، (RAAS)و رید  خوشه ای از مناطق مختلف شهر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز

مورد ارزیابی قرار گرفتند .داده ها با  (ENRICH) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ  (LSSQ)پرسشنامه رضایت جنسی الرسون 
استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به روش گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که رضایت 

سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبکهای دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا رابطه منفی دارد و بین رضایت زناشویی با  زناشویی با
رضایت جنسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رضایت جنسی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبکهای دلبستگی ناایمن 

منفی و معنادار دارد. بعالوه نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از این بود که سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا رابطه 
  اجتنابی پیش بینی کننده رضایت جنسی هستند و سبک دلبستگی ایمن پیش بینی کننده رضایت زناشویی است.

 

 سبک های دلبستگی  ، رضایت جنسی ، رضایت زناشویی: هاکلید واژه

                                                 
 ba_bakhshipour@yahoo.com:. استادیار گروه مشاوره دانشگاه پیام نور ،    3
 . کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری  8
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ررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین مراجعه ب 

 کننده به مشاوره کاهش طالق در دادگستری شهرستان دزفول 

    0، یوسفعلی عطاری8، غالمرضا پاشا3*مریم بدیعی

 

 چکیده   
به شیوه گروهی بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به  پژوهش حاضر به منظور اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای 

مشاوره کاهش طالق در دادگستری شهرستان دزفول انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره کاهش 
به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین زوجین زوج بودند که 03طالق در دادگستری شهرستان دزفول تشکیل دادند.  نمونه ی پژوهش 

زوج( به صورت تصادفی ساده تقسیم 31زوج( و گروه گواه )31مراجعه کننده به مرکز مشاوره کاهش طالق انتخاب و در دو گروه آزمایش )
پس آزمون با  -نوع پیش آزمون شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی سازگاری زناشویی بود. طرح پژوهش نیمه تجربی از 

دقیقه ای اعمال شد. به منظور  33جلسه  2گروه گواه و آزمون پیگیری بود. مداخله آزمایشی )مهارت های مقابله ای( بر گروه آزمایش در 
مهارت های مقابله ای تجزیه و تحلیل   داده ها از روش تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که آموزش 

به شیوه گروهی تأثیر معناداری بر افزایش سازگاری زناشویی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه داشته است. همچنین آموزش مهارت های 
   مقابله ای بر افزایش سازگاری زناشویی زنان و مردان گروه آزمایش نسبت به گروه گواه تاثیر معناداری داشته است.

 

 مهارت های مقابله ای ، سازگاری زناشویی، زوجین، طالق :هاواژه کلید

                                                 
 badie.maryam@yahoo.com. کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان3
 و تحقیقات خوزستان  . استادیار راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم 8
 . استاد راهنمایی و مشاوره دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان0
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 پذیری نوجوانان  فرزندپروری و مسئولیت 

 8االسالمیراضیه شیخ، 3*شیوا برزو

 

 چکیده   
تگی روش پژوهش توصیفی و از نوع همبسژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد فرزندپروری و مسئولیت پذیری در نوجوانان صورت پذیرفت. پ

به پسر( از دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  300دختر و  303نفر ) 030بود که 
انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسشنامه های محیط خانوادگی و مسئولیت عنوان نمونه 

ابعاد فرزندپروری کنترل و محبت، پیش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد  نمودند.پذیری را تکمیل 
  .بین مثبت و معنادار مسئولیت پذیری دانش آموزان هستند

 

 نوجوانان، مسئولیت پذیری، فرزندپروری ها:کلید واژه

                                                 
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه شیراز3 
 sheslami@shirazu.ac.irدانشیار روانشناسی تربیتی. دانشگاه شیراز. نویسنده مسئول.. 8
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 ت زناشویی در زوجین شهر بوشهرهای دفاعی و رضایبررسی رابطه مکانیسم 

 8، سید موسی گلستانه3*المیرا بساق 

 

 چکیده  
های دفاعی و رضایت زناشویی بود. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مکانیسم

زوج( در شهر بوشهر  13نفر از افراد متاهل ) 333یری خوشه ای جامعه آماری شامل کلیه متاهلین شهر بوشهر بود. با استفاده از روش نمونه گ
ها با استفاده های دفاعی بود. دادهبه عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه سبک

های رشد یافته رابطه مثبت و تحقیق نشان داد که دفاع از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند. یافته های
بینی کننده معنادار رضایت های رشدیافته و رشدنایافته پیشهای رشد نایافته رابطه منفی با رضایت زناشویی داشتند. همچنین دفاعدفاع

  زناشویی بودند. 
 

 های دفاعی، رضایت زناشویی، زوجینمکانیسمها: کلید واژه

                                                 
 ebassagh@yahoo.comر،  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس بوشه.  3
 . عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 8
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 آموزان دختر پایه اول دبیرستاندانش فرزند –ش مهارت حل مسئله بر تعارضات والداثر آموز

 0، مهناز مهرابی زاده هنرمند8، حبیبه ریاحی3*سودابه بساک نژاد

 

 چکیده   
هرستان دختر پایه اول دبیرستان ش آموزانهدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر تعارضات والد ـ فرزند دانش

آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهرستان استهبان در نفر از دانش 03روش پژوهش نیمه آزمایشی و نمونه مورد پژوهش شامل  استهبان بود.
به دو گروه ساده  به روش تصادفی های شهرستان استهبان انتخاب و بود که به صورت تصادفی از میان دبیرستان 3033-3038سال تحصیلی

آزمون ، آزمون و پسای تحت مداخله قرار گرفتند. هر دو گروه در مرحله پیشدقیقه 33جلسه  0و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش  آزمایش
تعارضات حاکی از آن بود که این روش باعث کاهش  نتایج تحلیل کوواریانسرا تکمیل کردند. مقیاس سنجش تعارضات بین والدین و فرزند 

آموزش  با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت آزمایش در مقایسه با گروه گواه در مرحله پس آزمون می گردد. در گروه فرزند-والد
    فرزند و افزایش سازگاری در نوجوانان است.-دالیک روش مناسب برای کاهش تعارضات ومهارت حل مسئله 

 

 از زندگی، نوجوان فرزند، سازگاری، رضایتـ  : حل مسئله، تعارض والدهاکلید واژه

                                                 
 soodabeh_bassak@yahoo.comدانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز،   .  3
 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 8
 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز.  0
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی، هیجان خواهی و افسردگی با رضایت زناشویی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

 جندی شاپور اهواز

 0، زهرا افتخار صعاد8، سعید بختیارپور3*زینب بستان شیرین

 

 چکیده  
ی و افسردگی با رضایت زناشویی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه باورهای غیرمنطقی، هیجان خواه 

زن و  300نفر ) 880جندی شاپور اهواز بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بود. از جامعه مذکور تعداد 
مقیاس رضایت زناشویی انریچ، باورهای اده در این پژوهش، مرد( به روش تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استف 20

بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که داده ها با استفاده از غیرمنطقی جونز، مقیاس هیجان خواهی زاکرمن و پرسشنامه افسردگی بک 
تایج حاصل نشان داد که همبستگی باورهای روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ن

از  03/3غیرمنطقی، هیجان خواهی و افسردگی با رضایت زناشویی معنادار می باشند و هر سه متغیر پیش بین در مجموع قادرند در حدود 
  واریانس رضایت زناشویی را تبیین کنند.

 

  ان خواهیافسردگی، باورهای غیرمنطقی، رضایت زناشویی، هیجکلید واژه ها: 

                                                 
 .yahoo.combostanshirin@ دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان.  3
 . دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان 8
 . دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان0

mailto:shahrzad.hamid1000@gmail.com
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 ایواسطه سرطان: نقش به مبتال کودکان برادرهای و خواهر در روانشناختی درماندگی و شخصیتی های ویژگی رابطه

 هیجان شناختی تنظیم راهبردهای

 8نسرین زمانی فروشانی  ،3*محمدعلی بشارت

 

     چکیده
 تأثیر تحت را برادرها و خواهر جمله از سرطان به مبتال دککو خانواده کل اعضای روانی عمکلرد که است مزمنی بیماری کودکی، سرطان

. تاثیرگذار هستند استرس زا شرایط با افراد مقابله در هیجان، تنظیم راهبردهای و شخصیتی های ویژگی جمله از بسیاری عوامل .دهد می قرار
درماندگی روانشناختی  ن ویژگی های شخصیتی ویبای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه

در خواهران و برادران کودکان مبتال به سرطان صورت گرفت. از میان خواهر و برادرهای نوجوان کودکان سرطانی مراجعه کننده به سه 
 ،(CERQ)شناختی هیجان  کنندگان خواسته شد که پرسشنامه تنظیم. از شرکتندنتخاب شدا( خواهر 06برادر،  02نفر ) 03بیمارستان،

 را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که (MHI) از مقیاس سالمت روانی روانشاختی درماندگیمقیاس و زیر ((TCI مقیاس مزاج و منش
راهبردهای تنظیم شناختی  بادرماندگی روانشناختی  و همین طورآسیب پرهیزی، پشتکار، خودراهبری و همکاری  ویژگی های شخصیتی

یجان رابطه دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه بین خودراهبری و همکاری با درماندگی روانشناختی تحت تأثیر راهبردهای ه
گیرد. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه بین ویزگی های شخصیتی و درماندگی تنظیم شناختی هیجان قرار می

 راهبردهای تأثیر بررسید. نطه خطی ساده نیست و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در این رابطه نقش واسطه ای دارروانشناختی یک راب
 قرار پژوهشگران اختیار در روانی سالمت نهایتاً  و رفتار در یک هر نقش از تری دقیق تبیین یکدیگر بر شخصیتی هایویژگی و هیجان تنظیم
   .داد خواهد

 

 کودکی سرطان روانشناختی، شخصیت، درماندگی هیجان، شناختی تنظیم: هاکلید واژه

                                                 
 besharat@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران   -3
  تهران دانشگاه بالینی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی -8
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 منفی   و مثبت عواطف کننده تعدیل زناشویی: نقش مشکالت و دلبستگی های سبک رابطه 

  8رزا شفیعی ،3*محمدعلی بشارت

 

 چکیده   
 انجام زناشویی، مشکالت و دلبستگی های سبک بین رابطه در منفی و مثبت عواطف کننده تعدیل نقش بررسی هدف با حاضر پژوهش 

 ،(AAI) بزرگسال دلبستگی های مقیاس کنندگان شرکت. کردند شرکت پژوهش این در( زن 380 مرد، 06) متاهل فرد 363تعداد . گرفت
 داد نشان پژوهش نتایج. کردند تکمیل را (PANAS) منفی و مثبت عواطف فهرست و (GRIMS) راست-گلومبوک زناشویی وضعیت

 بین سبک داشتند.  معنادار مثبت رابطه زناشویی مشکالت میزان با منفی عواطف و( دوسوگرا و اجتنابی) ناایمن دلبستگی های سبک که
 رابطه در مثبت نتایج نشان داد که عواطف تحلیل. داشت وجود معنادار منفی رابطه زناشویی مشکالت میزان با مثبت ایمن و عواطف دلبستگی

 های سبک رابطه مثبت، عواطف افزایش با که صورت این به زناشویی نقش تعدیل کننده دارد؛ مشکالت و ناایمن تگیدلبس های سبک بین
 نقش زناشویی مشکالت و دلبستگی های سبک بین رابطه در منفی عواطف. شد می تر ضعیف زناشویی مشکالت با ناایمن دلبستگی
 های سبک که دادند نشان پژوهش های یافته بنابراین،. شد نمی تر ضعیف متغیر دو ینا رابطه منفی عواطف افزایش با نداشتند؛ معناداری
   .را دارند زناشویی مشکالت بینی مثبت و منفی توان پیش عواطف و دلبستگی

 

 عاطفه، رابطه زناشویی دلبستگی، :هاکلید واژه

                                                 
 besharat@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران   -3
 . کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران 8
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 یتای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هونقش واسطه

 8رزا شفیعی ،3*محمدعلی بشارت

 

   چکیده

سبک هویت مجموعه ای از راهبردهای جستجو، ارزیابی و تصمیم گیری هایی است که افراد در زندگی به کار می بندند. بسیاری از جهت  
ی است. بنابراین، بررسی گیری های زندگی افراد در بزرگسالی منتج از جستجوی منابع اطالعاتی و تصمیم گیری درباره آنها در نوجوان

متغیرهای مرتبط با آن می تواند به مدیریت کسب این ویژگی در افراد کمک کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای استحکام  
موز دانش آ 800من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت در دانش آموزان پایه سوم و چهارم دبیرستان صورت گرفت. تعداد 

(، ابزار ISIدختر( در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا مقیاس سبک های هویت ) 330پسر،  380)
( را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که کنش وری مطلوب خانواده و استحکام ESS( و مقیاس استحکام من )FADسنجش خانواده )

ی و هنجاری رابطه مثبت معنادار دارند. کنش وری مطلوب خانواده همچنین با سبک هویت اجتنابی/ سردرگم من با سبک هویت اطالعات
رابطه منفی معنادار داشت. نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت در این رابطه تایید نشد. یافته 

مطلوب خانواده می تواند در تغییر راهبردهای کسب شده در افراد با سبک هویتی اجتنابی/  های به دست آمده نشان می دهند که کنش وری
    سردرگم موثر واقع شود.

 

 سبک هویت، کنش وری خانواده، استحکام من :هاکلید واژه

                                                 
 besharat@ut.ac.ir استاد دانشگاه تهران   -3
 . کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه تهران 8
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 اجتماعی حمایت و زوجین باورهای رابطه، کیفیت حسب بر ناباروری با سازگاری هایشاخص تبیین 

 8لشکری مهدیه ،*3شارتب محمدعلی

 چکیده

 188 تعداد .بود اجتماعی حمایت و زوجین باورهای و رابطه کیفیت حسب بر ناباروری با سازگاری های شاخص تبیین پژوهش این اصلی هدف
 درمان تحت بار اولین برای و بودند کرده مراجعه تهران در رویان ناباروری درمان مرکز به که کسانی میان از )زن 188 مرد، 188 نابارور زوج

 پرسشنامه ،(AIS) بیماری با سازگاری مقیاس تا شد خواسته کنندگان شرکت از .شدند انتخاب هدفمند روش به بودند، گرفته قرار ناباروری
 را (MSPSS) شده ادراک اجتماعی حمایت بعدی چند مقیاس و( SPB) شخصی باورهای ارزیابی مقیاس ،(GRIMS) زناشویی وضعیت

 باورهای بین چنین هم  .دارد وجود منفی رابطه" ناباروری با سازگاری" و" زناشویی مشکالت" بین که داد نشان پژوهش نتایج. کنند تکمیل
 سازگاری سطوح بین .داشت وجود مثبت رابطه ناباروری با سازگاری و اجتماعی حمایت بین و منفی رابطه ناباروری با سازگاری و منطقی غیر

 رابطه کیفیت های شاخص توسط ناباروری با سازگاری که داد نشان نتایج نیز کل در. نشد مشاهده معنادار تفاوت ناباروری با مردان و زنان
 با سازگاری که گرفت نتیجه توان می پژوهش این های یافته طبق .شود می تبیین اجتماعی حمایت و زوجین شخصی باورهای و زناشویی
 .گیرد قرار (اجتماعی حمایت و زناشویی مشکالت شخصی بین و  )غیرمنطقی باورهای شخصی های ویژگی تاثیر تحت است ممکن ناباروری

 

 اجتماعی حمایت شخصی، باور زناشویی، رابطه ناباروری، با سازگاری ها:کلید واژه

                                                 
  besharat@ut.ac.irتهران، دانشگاه استاد1 

 روانشناسی ارشد کارشناس2 
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ت زناشویی نقش تعدیل کننده ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی در رابطه بین سبک فرزند پروری والدین و رضای

 فرزندان

 8، سیده نعیمه هوشمند3*محمدعلی بشارت

 

 چکیده  
میزان رابطه اولیه والدین با کودکان، پیامدهای زیادی برای فرزندان دارد. یکی از پیامدهای بلند مدت سبک فرزند پرروی والدین برای کودکان، 

ا رضایت زناشویی رابطه دارد و احتماال می تواند نقش تعدیل کننده بر رابطه رضایت زناشویی آنها است. ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی نیز ب
داوطلب متاهل  830بین سبک فرزند پروری والدین و رضایت زناشویی فرزندان داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود. تعداد  

(، پرسشنامه وضعیت زناشویی PAQته شد پرسشنامه اقتدار والدین )مرد( در این پژوهش شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواس 30زن،  380)
( را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که سبک BNSG-S( و مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی )GRIMSراست ) -گلومبوک

بت معنادار و سبک فرزند پروری آمرانه پدر و مادر با های فرزند پرروی مقتدرانه و سهل گیرانه پدر و مادر با رضایت زناشویی فرزندان رابطه مث
ی رضایت زناشویی فرزندان رابطه منفی معنادار دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که سبک های فرزند پرروی مقتدرانه پدر و مادر با ارضا

با ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی رابطه منفی معنادار نیازهای بنیادین روانشناختی رابطه مثبت معنادار دارد، در حالی که سبک آمرانه مادر 
ز نتایج داشت. رابطه سبک های آمرانه پدر، سهل گیرانه مادر و سهل گیرانه پدر با ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی معنادار نبود. یکی دیگر ا

بین سبک سهل گیرانه مادر و رضایت زناشویی فرزندان را تعدیل پژوهش این بود که ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی تنها توانست رابطه 
کند. طبق یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رضایت زناشویی فرزندان از سبک فرزند پرروی والدین شان و تا حدودی از ارضای 

 نیازهای بنیادین روانشناختی تاثیر می پذیرد.  
 

 ز روانشناختی، رضایت زناشوییفرزند پروری، نیا: هاکلید واژه

                                                 
 besharat@ut.ac.ir. استاد دانشگاه تهران،  3
 ناس ارشد روانشناسی. کارش 8
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 کند؟ها را تهدید میجهانی شدن؛ چگونه یکپارچگی خانواده 

  3پژوهاحمد به  

   چکیده 

وجهی بودن پدیده یا فرایند جهانی شدن، همة جوانب زندگی در دنیای معاصر را در برگرفته که ممکن است آثار و تبعات تهدیدکننده و  چند
های تندی سیاسی و اقتصادی واکنش ،فرهنگید. امروزه جهانی شدن موافقان و مخالفان متعددی دارد و در محافل متضادی در بر داشته باش
اصلی در این مقاله  سؤالشود. در هر حال شود در محکومیت آن تظاهرات خشونت باری برپا میآید. گاهی شنیده مینسبت به آن به عمل می

از اواخر دهة  ها چه پیامدهایی به دنبال دارد؟و برای خانواده کندیمرا تهدید  هاخانوادهچگی و سالمت این است که جهانی شدن، چگونه یکپار
جهانی شدن صرف  مقوله ریاخی هاسالهای اقتصادی و سیاسی واژۀ جهانی شدن به کار رفته است. در نود قرن بیستم، تقریباً هر روز در حوزه

های آغازین هزاره سوم میالدی سالهای فرهنگی و آموزش و پرورش و خانواده نیز مطرح شده و در حوزه نظر از ابعاد اقتصادی و سیاسی آن،
فرآیند جهانی شدن از طریق رها سازی زمان و مکان، مرزها، هنجارها،  های داغ و چالش برانگیز دربارۀ جهانی شدن همراه بوده است.با بحث
 شدهقرار داده است. در نتیجه خانواده دچار نوعی بحران هویت  ریتحت تأثو  ساختهاعی را نفوذ پذیر ، فضای اجتماعی و ارتباطات اجتمهاارزش

. در واقع جهانی شدن به معنای کسب آگاهی نسبت به نیازهای مشترک و تهدیدهای گردیده استو ضرورت بازسازی هویت خانواده الزامی 
نهاد مقدس خانواده، مانند هر نهاد دیگری ممکن است دچار آسیب   .هویت ملی نیل به یک هویت جهانی است و نه یکجهانی و  مشترک

ها را در سراسر جهان تهدید کرده و با چالش های اخیر سالمت و استحکام خانوادهها و موانعی روبرو گردد. جهانی شدن در سالشود و با آفت
داشت روانی و آموزش خانواده موظف هستند آگاهانه و مسووالنه این رو به رو ساخته است. در وضعیت کنونی، کارشناسان و متخصصان به

های جوان و نوبنیاد را بیشتر یابی کنند و در مقام رفع آنها برآیند. به طور مشخص، جهانی شدن خانوادهها و موانع را شناسایی و علتآفت
هانی شدن، مانند سست شدن باورهای مذهبی، احساس ناامنی کند. در این مقاله عوامل تهدید کننده سالمت خانواده بر اثر جتهدید می

و  هاارزشی عاطفی، کم رنگ شدن معنویت و ایجاد شک و تردید در هاطالقفرهنگی، وجود هویت چندگانه، مهاجرت خانواده های جوان، 
 هنجارهای دینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 ی شدن و خانواده: آسیب شناسی خانواده، جهانهاکلید واژه

                                                 
 ahmad.behpajooh@gmail.comدانشگاه تهران،    شناسیرواناد است . 3
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 تاثیر زوج درمانی هیجان محور بر دلزدگی زناشویی زوجین کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز

 5، شمس علی سبحانی4*، مسیح نامجونیا1، فاطمه پونده نژادان2منصور سودانی، 3خدیجه بهرام پور

 

 چکیده 

ناشویی زوجین کارکنان شرکت ملی حفاری اهواز صورت گرفت. بررسی تاثیر زوج درمانی هیجان محور بر دلزدگی ز این پژوهش با هدف 
ی آماری شامل کلیه زوجین شرکت ملی پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه –روش تحقیق نیمه تجربی بود و از طرح پیش آزمون 

در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار زوج بود که به طور تصادفی انتخاب و  03بود. نمونه آماری شامل  3030حفاری اهواز در سال 
جلسه زوج  3ی دلزدگی زناشویی پاینز بود. ابتدا هر دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش در اندازه گیری پرسشنامه

های هر دو گروه به پرسشنامه ی ودنیدرمانی مبتنی بر رویکرد هیجان محور شرکت کردند. پس از پایان مداخله بر روی گروه آزمایش، آزم
های تحقیق با استفاده از روش کواریانس چند متغیری)مانووا( تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد زوج پژوهش پاسخ دادند. یافته

آزمایش در مقایسه با های آن )از پا افتادگی جسمی، عاطفی و روانی( در زوجین گروه درمانی هیجان محور موجب کاهش دلزدگی و حیطه
   .گروه کنترل شد

 زوج درمانی هیجان محور، دلزدگی زناشوییکلید واژه ها: 

                                                 
 . عضو هیات علمی دانشگاه3 
 . عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز8 
 . دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی0 
 masih.namjoo@gmail.com. کارشناس تغذیه، 0 
 انشناسی. دانشجوی کارشناس ارشد رو1 
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 مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی بین زوجین متقاضی طالق و عادی شهرستان دزفول

 1، مسعود برومند نسب2*، محمد مهدی مطهری راد3ناصر بهروزی

 

   چکیده

حاضر، مقایسه ی ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی در بین زوجین متقاضی طالق و عادی شهرستان دزفول  هدف از پژوهش
زوج  01زوج متقاضی طالق که به روش نمونه گیری هدفمند و  01مقایسه ای بود. آزمودنیها شامل  -بود. طرح تحقیق از نوع توصیفی علی

مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو فرم عادی که به روش نمونه گیری تصادفی چند 
در این پژوهش، مانوا  بود. نتایج نشان داد که بین زوجین استفاده شده آماری  روشآزمون مهارتهای ارتباطی کوئین دام استفاده شد.  کوتاه و

تی، روان رنجوری، برونگرایی، گشودگی، سازگاری، مهارت های ارتباطی، مهارت متقاضی طالق و عادی در زمینه های ویژگی های شخصی
ویژگی  بین دو گروه از لحاظ گوش دادن، مهارت تنظیم عواطف، مهارت درک پیام، مهارت بینش در ارتباط تفاوت معنی داری وجود داشت. و 

در نهایت یافته ها گواه آن است که تجانس ویژگیهای .ده نگردیدشخصیتی وجدانی بودن و مهارت قاطعیت در ارتباط تفاوت معنی داری مشاه
  شخصیتی و مهارت های ارتباطی زوجین باعث ایجاد رضایت زناشویی و استحکام نظام خانواده می شود.

 

 ویژگی های شخصیتی ، مهارت های ارتباطی ، زوجین طالق ها:کلید واژه

                                                 
    . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز3 
 MMM_620@yahoo.com. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،  8 
   . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول0 
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 ناشویی در شهر کرمانبررسی ارتباط برخی عوامل اجتماعی با تعارض ز

 0، سیده لیال شاهرخی0، فرات چبیشه8، ندا ضیغمی3*راضیه بهمئی

 

 چکیده 
 کسب منبع ترینمهمزناشویی  رابطه از خشنودی کسب افراد غالب برای و فرد زندگی تصمیمات مهمترین از یکی شک بدون ازدواج 

 داشته دوست و داشتن دوست به نیاز یعنی تعلق؛ به هاآن نیاز در را راداف برای ازدواج اهمیت دلیلآید، می شمار به زندگی در خشنودی
 هایدشواری با مقابله در انسان گاهپناه و حمایتی سکوی( است آن از نوعی نیز ازدواج که) صمیمانه رابطه که دارندمی بیان و دانسته شدن،
 و است طبیعی امری صمیمی روابط در تعارض. است فردی بین هایتعارض برای موقعیت ترینفشرده خانوادگی روابط .است واقعی دنیای
در شهر کرمان انجام شد.  زناشویی تعارض با اجتماعی عوامل برخی ارتباط بررسی هدف حاضر با نیست. تحقیق مستثنی قاعده این از ازدواج

به عنوان نمونه انخاب شدند و پرسشنامه  ایخوشه روش نفر از زنان و مردان کرمانی با 033 روش پژوهش همبستگی بود که تعداد
 و زناشویی شد. نتایج نشان داد بین تعارض استفاده آزمون همبستگی از هاداده تحلیل و تجزیه های زناشویی را تکمیل کردند. برایتعارض

اجتماعی  شبکه اعضای با رابطه زوجین و طیف بر روابط شبکه اعضا کمکی نقش همسر، طیف عادتواره اختصاصی، طیف هایحریم طیف
 رابطه وجود دارد.  

 

 تعارض، تعارض زناشویی، شبکه روابط همسران، عوامل اجتماعی: هاکلید واژه 

                                                 
  r.bahmaee2012@gmail.com. کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان،  3
 . کارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان. 8
 شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.. کارشناس ارشد جامعه 0
 شناسی، دانشگاه خوارزمی.. دانشجوی کارشناس ارشد جامعه 0

mailto:r.bahmaee2012@gmail.com
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 فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه خشونت علیه زنان

 0، ندا ضیغمی8، سوده مقصودی3*راضیه بهمئی

 

 چکیده  
 این در .است داده کاهش گرانپژوهش برای را جانبههمه و جامع تحلیل امکان ایران در زنان علیه خشونت خصوص در تحقیقات پراکندگی 

 شده فراهم بیشتر امکان این فراتحلیل تکنیک و سیستماتیک مرور از استفاده با زمینه، این در شده انجام آثار بر کوتاه مروری ضمن مقاله،
 قرار بررسی مورد و انتخاب 3033 تا 3023 زمانی برهه در شده انجام مقاالت از مورد 68 ایران در  شده انجام هایپژوهش میان از. است

 محققان، از صورت گروهیبه و پزشکی گروه بین در بررسی مورد موضوعات فراوانی بیشترین دهد؛می نشان فراتحلیل این نتایج. اندگرفته
 01 تا 81 دیده خشونت زنان سن بیشترین. اقوام سایر تا اندشده نجاما فارس قوم بین در اغلب و تهران شهر بیشتر در  کّمی، ماهیتی دارای

 سواد دارای گرفتند قرار خشونت مورد که زنانی بیشتر اند. بوده سالگی 01 سن باالی اند، داشته روا را  خشونت بیشترین که و مردانی  سالگی
 همسرانی و بوده دارخانه و فرزند یک دارای تنها زنان بیشتر. اند بوده دیپلم زیر تا ابتدایی سواد دارای  بررسی مورد مردان و دیپلم زیر و دیپلم

 شده گزارش کالمی-روانی شده اعالم خشونت و بیشترین بوده پایین به رو متوسط هاخانواده معیشتی وضعیت. داشتند آزاد و یدی مشاغل با
     .است

 

 ایران، فراتحلیلخشونت، زنان، خشونت علیه زنان، زنان : هاکلید واژه

                                                 
  r.bahmaee2012@gmail.comزنان  . کارشناس ارشد مطالعات 3
 . عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان 8
  . کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشگاه شهید باهنر کرمان0

mailto:r.bahmaee2012@gmail.com
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   پذیری نوجوانو مسئولیت والدین های فرزندپروری شیوه رابطه  

    0*، یزدان موحدی8، کلثوم کریمی نژاد3منصور بیرامی

 

     چکیده
نه از رفتار مسئوالاز سوی دیگر  شناختی در نگرش اسالمی توجه به اصل مسئولیت و رشد و تکامل آن در انسان است.از جمله اصول انسان 

پذیر نخواهد بود. به همین منظور، های انسان سالم است که تقویت و رشد آن جز با شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مسئوالنه امکانشاخص
توصیفی و جامعه  روش تحقیق انجام شد.پذیری نوجوان و مسئولیت والدین های فرزندپروری شیوه رابطه با هدف بررسی پژوهش حاضر 

 آماری فوقنفر از جامعه  303 تصادفی ایگیری خوشه. با استفاده از روش نمونهدبیرستانی شهر خرم آباد بودآموزان دختر دانشآماری آن 

در دو و  spssافزار ها با نرم. دادهه شداستفاد شیوه های فرزند پروری و مسولیت پذیری نامهها از پرسشآوری دادهانتخاب شدند. برای جمع
های فرزندپروری شیوه بین دهد کههای حاصل از پژوهش نشان میاند. یافتهوصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهسطح آمار ت

درصد واریانس مسولیت پذیری نوجوانان به وسیله سبک های فرزند پروری  83رابطه معنادار وجود دارد. طوری که پذیری نوجوان مسئولیت و
و  های فرزندپروری بر متغیرهای دیگرهای بیشتر در خصوص چگونگی تأثیرگذاری شیوه. انجام مطالعات و بررسیدوالدین تبیین می شو

شناسایی نوع شیوه فرزندپروری والدین، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رفتار غیرمسئوالنه نوجوان و سپس مداخله در جهت  همچنین
   .رفع مشکل ضروری بنظر می رسد

 

 فرزند پروری، مسولیت پذیری، نوجوانان :هاکلید واژه 

                                                 
 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز.  3
 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده.  8
   yazdan.movahedi@gmail.comلوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز . دانشجوی دکترای تخصصی ع 0
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سوم راهنمایی  دوره آموز دانش و بهزیستی روانشناختی فرزندان خانواده بر شادی آموزش شادی فوردایس در تاثیر 

 اندیمشک   شهر

   0، حسین مولوی8*، شعله امیری3زلیخا پاپی 

 

   چکیده 

شادی فوردایس در خانواده بر شادی  و بهزیستی روانشناختی فرزندان دانش آموز دوره سوم هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش روش 
پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه با  –راهنمایی شهر اندیمشک بوده است. روش انجام پژوهش به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون 

مدرسه راهنمایی از کل شهر اندیمشک به صورت تصادفی انتخاب شد. و  0 جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پایه اول متوسطه  بود که
دانش آموز از طریق اجرای آزمون شادی و بهزیستی روانشناختی مشخص شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه  03از بین آنها 

تحت آموزش روش شادی فوردایس قرار گرفتند. جهت تجزیه و نفر گروه گواه ( گمارده شدند و والدین گروه آزمایش  31نفر آزمایش و  31) 
تحلیل اطالعات از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین های پس آزمون و 

نتایج بیشترین میانگین بوده است. همچنین دو گروه آزمایش و گواه مشاهده شد و گروه آزمایش دارای  پیگیری شادی و بهزیستی روانشناختی
    رفتاری فوردایس در خانواده بر شادی و بهزیستی روانشناختی فرزندان دانش آموز شهر اندیمشک تاثیر دارد. –نشان داد که آموزش شناختی 

 

  خانواده، شادی، تکنیک های شادی فوردایس ، بهزیستی روانشناختی کلید واژه ها :

                                                 
 z .papi1987@gmail.comکارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان ، . 3 
 دانشیار دانشگاه اصفهان .8 
 استاد دانشگاه اصفهان. 0 
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 بینی بر اضطراب و افسردگی زنان متقاضی طالقخوش اثربخشی آموزش

 0، لیال پیرایه8پور، ساره بهزادی3*حمیده پاساالر

 

  چکیده

 طرح با آزمایشی پژوهش روش. بینی بر اضطراب و افسردگی زنان متقاضی طالق بودآموزش خوش اثربخشی بررسی این پژوهش هدف 
های خانواده در زنان متقاضی طالق مراجعه کننده به دادگاه شامل کلیه این پژوهش آماری عهجام. کنترل بود گروه با آزمونپس -آزمونپیش

 31 و آزمایش گروه نفر در 31 نفر انتخاب شدند که به صورت تصادفی 03گیری در دسترس، ها به صورت نمونهشهر شیراز بود که از میان آن
. ( بودBDI( و پرسشنامه افسردگی بک )BAIاضطراب بک ) این پژوهش، پرسشنامه در هاستفاد مورد ابزار. گمارده شدند کنترل نفر در گروه

اضطراب و افسردگی در گروه آزمایش پس از اجرای دوره  که داد گیری مکرر تحلیل و نتایج نشانبا اندازه واریانس تحلیل داده ها با استفاده از
توان در راستای کاهش اضطراب و افسردگی زنان بینی میاز آموزش خوشبینی به طور معناداری کاهش یافت. بنابراین آموزش خوش

  متقاضی طالق به عنوان یک راهکار درمانی به کار برد. 

 

 زنان، طالق افسردگی، بینی، اضطراب،آموزش خوش: هاکلید واژه

                                                 
 h.paslar@yahoo.comحقیقات فارس، . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و ت 3
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات فارس 8
 . دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات فارس 0
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 دبیرستانهای تردخ آموزان دانش تحصیلی در پیشرفت انگیزش با خودکارآمدی و فرزندپروری های سبک یرابطه

 اصفهان

 8زرین عبدی سهراب ، *3 پریشانی نیره

 

 چکیده

 که باشدمی ضروری بنابراین .دارند بسزایی اهمیت ها رسانه و تحصیلی مراکز در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت انگیزش به مربوط مشکالت
 باشند آگاه و خودکارآمدی فرزندپروری های سبک همچون آموزان دانش تحصیلی یشرفت انگیزش به مربوط عوامل از مشاوران و ها خانواده

 پرداخته تحصیلی پیشرفت با انگیزش خودکارآمدی و فرزندپروری های سبک ی رابطه بررسی به تحقیق این در لذا نمایند. بررسی را آنها و
 روش به که بود مادران و دبیرستان پسر مقطع آموز دانش 288 مطالعه مورد نمونة .بود همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش روش .شد

 های پرسشنامه و شدند انتخاب شهر اصفهان پرورش و آموزش 0 و 4 ناحیة دبیرستان دو بین از مرحلهای چند خوشهای تصادفی
 با ها داده شد. تکمیل مادران توسط های فرزندپروری سبک پرسشنامه و آموزان دانش توسط تحصیلی پیشرفت انگیزش و خودکارآمدی

 تحصیلی پیشرفت انگیزش و مقتدرانه سبک بین داد شدند. نتایج نشان تحلیل گام به گام رگرسیون تحلیل و همبستگی آزمون از ستفادها
 سبک داشت. این وجود معنادار مثبت همبستگی تحصیلی انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی بین همچنین دارد. وجود معنادار مثبت رابطه
 به گام رگرسیون تحلیل از متغیرها کنندگی بینیپیش قدرت تعیین برای همچنین، .نبود معنادار همبستگی تحصیلی پیشرفت انگیزش با مستبد

 انگیزش مثبت های کننده بینی پیش خودکارآمدی و مقتدرانه سبک ترتیب به که نشان داد رگرسیون تحلیل نتایج .شد استفاده نیز گام
 تحصیلی پیشرفت انگیزش بر خودکارآمدی و فرزندپروری های سبک گفت توان می ژوهشاین پ اساس باشند. بر می تحصیلی پیشرفت
 .باشد می تاثیرگذار نوجوانان

 فرزندپروری، خودکارآمدی هایسبک تحصیلی، پیشرفت انگیزش :هاواژه کلید

                                                 
  .combestapproach2020@gmailاصفهان، دانشگاه مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی1 

  Elmzarrin5@gmail.comقم دانشگاه علمی هیئت عضو2 
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 هایستانپسر دبیر آموزاندانش در تحصیلی پیشرفت انگیزش با هیجانی هوش و فرزندپروری های سبک یرابطه

 اصفهان

 8زرین عبدی سهراب ، *3 پریشانی نیره

 چکیده

 پژوهش روش. بود پسر نوجوانان تحصیلی پیشرفت انگیزش با هیجانی هوش و فرزندپروری های سبک ی رابطه بررسی حاضر پژوهش هدف
 چند ایخوشه روش تصادفی به که بود دبیرستان مقطع پسر آموز دانش 288 مطالعه مورد نمونة حجم .بود همبستگی نوع از و توصیفی

 پیشرفت انگیزش و هیجانی های هوش وپرسشنامه شدند انتخاب اصفهان شهر پرورش و آموزش 0 و 4 ناحیة دبیرستان دو بین از مرحلهای
 و ستگیهمب آزمون از هاداده تحلیل شد. در تکمیل مادران توسط فرزندپروری های سبک های پرسشنامه و آموزان دانش توسط تحصیلی

 هیجانی هوش و مقتدرانه ترتیب سبک به و فردی، خانوادگی عوامل بین از داد، نشان تحلیل شد. نتایج استفاده گام به گام رگرسیون تحلیل
 .باشند می پسران تحصیلی پیشرفت انگیزش برای معناداری های کننده تبیین

 نیز والدین و مشاوران و دارند پسر نوجوانان تحصیلی پیشرفت یزشانگ در بسزایی نقش هیجانی هوش و فرزندپروری های سبک بنابراین
 .دارند زمینه این در بسزایی نقش

 

 هیجانی هوش فرزندپروری، هایسبک تحصیلی، پیشرفت :انگیزش هاواژه کلید

 

                                                 
  bestapproach2020@gmail.comاصفهان، دانشگاه مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی1 
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 تصمیمی مسیربی با هیجانی هوش و شغلی مسیر گیری تصمیم خودکارآمدی ،فرزندپروری های سبک یرابطه

 اصفهان هایدبیرستان دختر آموزاندانش در شغلی

 *8نیلفروشان پریسا ،3پریشانی نیره

 

 چکیده

 مسیر تصمیمیبی با هیجانی هوش و شغلی مسیر گیریتصمیم خودکارآمدی فرزندپروری، های سبک یرابطه بررسی حاضر پژوهش هدف
 بود دبیرستان مقطع دختر آموز دانش 288 مطالعه مورد نمونة حجم .بود همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش بود. روش دختر نوجوانان شغلی

 پرسشنامه و شدند انتخاب شهر اصفهان پرورش و آموزش 0 و 4 ناحیة دبیرستان چهار بین از ایمرحله چند ایخوشه تصادفی روش به که
 سبک ی پرسشنامه و آموزان دانش وسطت شغلی مسیر تصمیمی بی و مسیرشغلی گیری تصمیم خودکارآمدی فرزندپروری، های سبک های
 تحلیل نتایج شدند. تحلیل گام به گام رگرسیون تحلیل و همبستگی آزمون از استفاده با ها داده . شد تکمیل مادران توسط فرزندپروری های
 کننده تبیین هیجانی وشه و شغلی مسیر گیری تصمیم خودکارآمدی مقتدرانه، سبک ترتیب به فردی، و خانوادگی عوامل بین ،از داد نشان
 شغلی مسیر گیری تصمیم خودکارآمدی فرزندپروری، های سبک گفت توان می بنابراین .بودند شغلی مسیر تصمیمی بی برای معناداری های

 .دارند دختر نوجوانان شغلی مسیر گیری درتصمیم بسزایی نقش هیجانی هوش و

 هیجانی هوش شغلی، مسیر گیریتصمیم خودکارآمدی ، دپروریفرزن هایسبک شغلی، مسیر تصمیمیبی : هاواژه کلید
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 و خوش بینی با رضایت زناشویی زنان رابطه سرسختی روانشناختی

 0علیرضا نبی دوست ، 8، عباس ابوالقاسمی3*پرویز پرزور

 چکیده  

 زن پرستار 300 شامل این پژوهش نمونههدف این پژوهش، تعیین ارتباط سرسختی روانشناختی و خوش بینی با رضایت زناشویی زنان بود.  
شدند. برای گردآوری داده  انتخاب 3030 سال در خوشه ای چند مرحله ای روش به که بیمارستان های دولتی شهرستان اردبیل بودند  متأهل

براساس ضریب همبستگی داده ها رضامندی زناشویی اسالمی و خوش بینی اسالمی استفاده شد.  ها از پرسشنامه های سرسختی روانشناختی،
با رضامندی زناشویی رابطه  نتایج نشان داد که سرسختی روان شناختی و خوش بینی  و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. پیرسون

شناختی  درصد رضامندی زناشویی زنان، براساس سرسختی روان 3/02تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که،  مثبت معناداری دارند. نتایج
خوش و  سرسختی روان شناختیو خوش بینی تبیین می شود. بنابراین برای افزایش رضامندی زناشویی زنان، می توان به آموزش و تقویت 

  خانوادگی و مداخالت آموزشی مرتبط با آن استفاده نمود. -بینی اقدام کرد، همچنین از این نتایج می توان در زمینه مشاوره های زناشویی

 

  سرسختی روان شناختی،خوش بینی، رضایت زناشوییید واژه ها: کل 

 

                                                 
 p.porzoor@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،  3

                               ستاد گروه روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی    ا  8
 اطباییکارشناس ارشد روان شناسی،دانشگاه عالمه طب 0
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همه گیر شناسی خشونت خانگی )آزار جسمانی(توسط همسران در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی 

 3132روستایی شهرستان دزفول درسال 

 0، رضا دواساز ایرانی0، آزاده برزکار8، مهدیه توکلی3*رضا پورآیین 

 

 ه   چکید
 خشونت خانگی می تواند زندگی افراد را از نوجوانی تا پیری تحت تاثیر قرار دهد . همه ادیان و نیز اسالم هر نوع خشونت و آزار کالمی و

رفتاری را نسبت به زن ممنوع کرده است . خشونت خانگی شایع ترین شکل خشونت، همراه با بیشترین تکرار و کمترین گزارش به مراکز 
مقطعی بود . جامعه ی مورد مطالعه  –و درمانی و بیسترین عوارض روانی ، اجتماعی و جسمانی است .  این مطالعه از نوع توصیفی  بهداشتی

کلیه زنان همسر دار تحت پوشش در مراکز بهداشتی و درمانی روستایی وابسته به مرکز بهداشت شهرستان دزفول بود . در این روش نمونه 
مونه با جامعه پژوهش برابر بود . ابراز مورد استفاده در این بررسی پرسشنامه آگاهی و نگرش و غربالگری زنان بود . داده گیری انجام نشد و ن

نفر( از کل زنان همسر  0366) %81های به دست آمده با استفاده از روشهای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد 
و %80، بیکاری %1، بیماری روانی %83نت از نوع جسمانی را تحمل کرده بودند . بیشترین علت خشونت اعتیاد همسر نفر( خشو33261دار)

ترس از  %81بیان شد . بیشترین علل تحمل همسر آزاری نزد قربانیان ترس از طالق و از دست دادن فرزندان %03وضعیت اقتصادی پایین
بود . در این مطالعه یک سوم از زنان آزار دیده تمایل به شرکت در جلسات گروه درمانی مطابق با  %00و نداشتن اسقالل مالی  %82آبروریزی 

برنامه وزارت بهداشت داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده در مورد همه گیر شناسی خشونت خانگی و عوامل مهم مرتبط با آن پیشنهاد می 
ی و درمانی با هدف تقویت مهارتهای مقابله ای ، روشهای کنار آمدن با مشکالت زندگی و شود جلسات گروه درمانی در سطح مراکز بهداشت

    ایجاد طرح ایمنی در منزل به زوجها آموزش داده شود تا در نتیجه آن از خشونت کاسته و در محیط خانواده آرامش برقرار شود.
 

 :خشونت خانگی ، همه گیر شناسی هاکلید واژه

                                                 
  r.paein@yahoo.com، مدیرگروه سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول،  MPH. دانشجوی دوره 3
 . پزشک، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول8 
 . کارشناس ارشد مرکز سالمت روان جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکی اهواز0 
 0 .MPH اشت روان، مدیرگروه سالمت روانی ، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت استان خوزستانبهد 
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احتمال طالق در دبیران آموزش و  – رضات زناشویی و هوش هیجانی با میزان بی ثباتی ازدواجبررسی رابطه تعا

 3131پرورش شهرستان اهواز در سال 

 8، ماندانا یادآوری3*حدیث پورتراب

 

   چکیده 
در دبیران آموزش و  احتمال طالق - پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تعارضات زناشویی و هوش هیجانی با میزان بی ثباتی ازدواج

مرد( از  320زن و  320نفر ) 062. نمونه این تحقیق همبستگی بودپرورش شهرستان اهواز انجام شد. روش پژوهش در این تحقیق از نوع 
دبیر بر اساس جدول جسی مورگان انتخاب  3333دبیران آموزش و پرورش شهرستان اهواز بود که به روش تصادفی در دسترس از میان 

احتمال طالق بود. نتایج  -تعارضات زناشویی ، هوش هیجانی و شاخص بی ثباتی ازدواج های . ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامهشدند
تحلیل داده ها نشان داد که میان مقیاس کلی تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های کاهش رابطه جنسی، افزایش رابطه فردی با 

کردن امور مالی از یکدیگر با هوش هیجانی رابطه معناداری  ه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان و جداخویشاوندان خود، کاهش رابط
وجود دارد. میان مقیاس کلی تعارضات زناشویی و خرده مقیاس های کاهش همکاری، کاهش رابطه جنسی و کاهش رابطه خانوادگی با 

احتمال طالق رابطه معناداری وجود دارد. میان هوش هیجانی و خرده مقیاس های  -خویشاوندان همسر و دوستان با بی ثباتی ازدواج
کنترل تکانش با  خودآگاهی هیجانی، همدلی، مسئولیت پذیری اجتماعی، واقع گرایی، انعطاف پذیری، حل مسئله، تحمل فشار روانی  و

   تعارضات زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. 
 

  احتمال طالق - بی ثباتی ازدواج ،هوش هیجانی ،زناشویی تعارضاتها: کلید واژه

                                                 
 hadispoortorab@yahoo.com. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،  3 
 . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی8 
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 تأثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر افزایش رضایت زناشویی زوجها

 سجاد امینی منش ،نوراله پورسردار ،2ذبیح اله عباسپور، 3*فیض اله پورسردار

 

 چکیده  
ها فرهنگی شهرستان رامشیر انجام شد. روش اشویی در زوجپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش ابعاد صمیمیت بر افزایش رضایت زن

های فرهنگی شهرستان ی زوجی آماری این پژوهش کلیهجامعه آزمون با گروه کنترل بود.پس -آزمون پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش
ی داوطلب انتخاب شد و به ی ساده از بین جامعهزوج به صورت تصادف 82ها ند و از بین آنرامشیر بود که به فراخوان محقق پاسخ مثبت داد

ی بررسی نیازهای صمیمیت پرسشنامهابزار مورد استفاده در این پژوهش صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. 
خله آزمایشی )آموزش صمیمیت( به آزمون اجرا گردید، سپس مدا. ابتدا برای هر دو گروه پیشباگاروزی، پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود

ها با آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل فرضیهجلسه ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس 2گروه آزمایش به مدت 
اد شخصیتی، سطح آموزش صمیمیت باعث افزایش ابعاد رضایت زناشویی شامل )ابعاستفاده از روش آماری تحلیل کواریانس نشان داد که 

ارتباطات، حل تعارضات، مدیریت مالی، اوقات فراغت، رابطه جنسی، ازدواج و فرزندان، دوستان و اقوام، جهت گیری مذهبی( و رضایت کلی 
   ها شد.زوج

 

 ابعاد صمیمیت، رضایت زناشویی ها:کلید واژه

                                                 
  aminimanesh@yahoo.comsajadکارشناسی ارشد مشاوره خانواده . 3 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز8 

mailto:sajadaminimanesh@yahoo.com
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 ام نور اصفهانرابطه فردگرایی و جمع گرایی با الگوهای ارتباطی زوجین دانشگاه پی

 0، مرضیه حبیبی جونی8، مهرداد دشتی3*سمیه پورمیدانی

 

 ه    چکید
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه فردگرایی / جمع گرایی با الگوهای ارتباطی زوجین دانشگاه پیام نور اصفهان بود. جامعه آماری 

در این دانشگاه مشغول به  3038-30که در نیمسال دوم سال تحصیلی عبارت بود از کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور اصفهان 
نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش  313تحصیل بودند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 

داده های پژوهش با روشهای آماری ضریب عبارت بودند از پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین و پرسشنامه فرد گرایی/جمع گرایی. 
همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین فرد گرایی و الگوهای ارتباطی زوجین رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بین 

   جمع گرایی و الگوهای ارتباطی زوجین رابطه معنادار وجود ندارد.
 

 ی، الگوهای ارتباطی زوجینفرد گرایی، جمع گرای :هاکلید واژه

                                                 
 s_pourmeidani@yahoo.com، کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( . 3
 کارشناس ارشد روانشناسی . 8
 . کارشناس روانشناسی0

mailto:s_pourmeidani@yahoo.com
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 ( بر افسردگی زنان متقاضی طالقACTاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

 0، عبدالرسول کاویانی0، حمیده پاساالر8پور، ساره بهزادی3*لیال پیرایه

 

    چکیده

 از پژوهش روش. ق در شهر شیراز بودافسردگی زنان متقاضی طال درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف
ها به زنان متقاضی طالق  بود که از میان آن کلیه پژوهش آماری جامعه. کنترل بود گروه با آزمونپس -آزمونپیش طرح با نوع آزمایشی
 ابزار. جایگزین شدند کنترل نفر در گروه 31 و آزمایش گروه نفر در 31 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی 03گیری هدفمند، صورت نمونه

 گروه دو هر برای در ابتدا. ( بود-82GHQو پرسشنامه سالمت عمومی )( BDI-II)افسردگی بک  حاضر، پرسشنامه پژوهش در نظر مورد
 دو هر ایبر آزمونپس دوره درمان، اتمام از پس آزمایش اجرا گردید. گروه برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد سپس شد، اجرا آزمونپیش
 داریمعنی طور به کنترل گروه به تعهد نسبت و پذیرش بر مبتنی درمان که داد گیری مکرر نشانبا اندازه واریانس تحلیل نتایج. اجرا شد گروه

اع برای طالق کاری برای زنان، قبل از ارجتعهد به عنوان راه و پذیرش بر مبتنی توان از درمانمی بودند. بنابراین اثربخش کاهش افسردگی بر
    درمانی خانواده استفاده نمود.در روان

 

 زنان، طالق تعهد، افسردگی، و درمان مبتنی بر پذیرش: هاکلید واژه

                                                 
 pirayehleila@yahoo.com. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،   3
 . استاد و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات فارس 8
 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات فارس 0
 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 0
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 بر بهبود عملکرد جنسی زنان متاهل افسرده اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گالسر

 8*، مهناز علی اکبری دهکردی 3نگین پیوندی نژاد

 

 چکیده  
اضر بررسی اثر آموزش واقعیت درمانی گروهی بر بهبود عملکرد جنسی زنان متأهل افسرده شهر تهران می باشد. طرح هدف پژوهش ح

پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مراجعه کنندگان به کلینیک  -پژوهش حاضر از نوع طرح پیش آزمون
ان محقق پاسخ مثبت دادند و توسط متخصص بالینی، افسرده تشخیص داده شده بودند. از بین گروه ماد در شهر تهران می باشد که به فراخو

نفر به صورت تصادفی انتخاب و  در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.  در این پژوهش از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان   03نمونه 
دقیقه ای آموزش داده شد. نتایج با استفاده از روش تحلیل  33جلسه  33سر در استفاده گردید. به گروه آزمایش، واقعیت درمانی گال

 کوواریانس )آنکووا(  نشان داد که آموزش واقعیت درمانی گالسر به صورت گروهی باعث بهبود عملکرد جنسی زنان می شود. 

 

 واقعیت درمانی گالسر، عملکرد جنسی، زنان متأهل افسرده: هاکلید واژه

                                                 
 negin_nma@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور،   -3
 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور -8
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ایسه ی  مهارت های ارتباطی و بهزیستی روانشناختی در زنان خشونت دیده و عادی )خشونت ندیده( بررسی مق

 مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان اهواز

 0، عبداله سلطانی0، فاطمه جعفرزاده8، الهام غالمی هزاروند3*منوچهر تقی پور
 

 چکیده  
رتباطی و بهزیستی روانشناختی زنان خشونت دیده و عادی )خشونت ندیده( مراجعه پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ی  مهارت های ا

کننده به مراکز بهداشت شهرستان اهواز انجام شد. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز 
رس به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه های مهارت های نفر از آنها به روش نمونه گیری در دست 833بهداشت شهر اهواز بود که 

ارتباطی، بهزیستی روانشناختی و خشونت علیه زنان و همچنین مصاحبه  با آزمودنیها جهت تشخیص خشونت علیه آنها به عنوان ابزار جمع 
فاده گردید. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشاوران های پژوهش از روش آماری مانوا استآوری اطالعات استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه

ه و روانشناسان خانواده در هنگام ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره به زنان خشونت دیده باید به جنبه های بهزیستی روانشناختی آنها توج
  سوی درمانگران می باشند.خاصی نمایند، چرا که این دسته از زنان در این خصوص آسیب دیده اند و  نیازمند کمک از 

 

 مهارت های ارتباطی، بهزیستی روانشناختی ، خشونت علیه زنان، ، زنان خشونت دیده و خشونت ندیده: هاکلید واژه

                                                 
 mantaghipour@gmail.comمربی گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز  . 3 
 دانشگاه شهید چمران اهواز . دانشجوی کارشناسی مشاوره8 
 دانشگاه شهید چمران اهواز . دانشجوی کارشناسی مشاوره0 
 soltani.abdollah@yahoo.comدانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 0 

mailto:mantaghipour@gmail.com
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 های اسنادی با رضایت زناشویی در بین کارمندان متأهل برخی از ادارات دولتی شهر اهواز  رابطه بین سبک 

  0، عبداله سلطانی8ور، فاطمه شهری3*منوچهر تقی پور

 

   چکیده
های اسنادی با رضایت زناشویی در کارمندان متأهل برخی از ادارات دولتی )منابع پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه سبک

کارمندان متأهل  راروش پژوهش توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش  سازمان آب و برق( شهر اهواز اجرا شد.-جهاد کشاورزی-طبیعی
زن و مرد  نفر 388ها در این پژوهشتعداد آزمودنیدادند. تشکیل می سازمان آب و برق(-جهاد کشاورزی-برخی از ادارات دولتی )منابع طبیعی

 ستفاده شد.اهای اسنادی و رضایت زناشویی پرسشنامه سبک برای سنجش متغیرهای مورد نظر ازبودند که به روش داوطلبانه انتخاب شدند. 
 ؛نتایج نشان داد بین سبک جایگاه مهار و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود داردداده ها با استفاده از شاخص همبستگی تحلیل و 

 بین سبک عمومیت و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری ؛بین سبک ثبات و پایداری و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد
بین سبک انگیزه و رضایت زناشویی رابطه منفی ؛ نیت و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد بین سبک قصد و؛ وجود دارد

ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی ؛ بین سبک سرزنش و رضایت زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد. ؛معناداری وجود دارد
و  ضریب  132/3سنادی)جایگاه مهار ، ثبات و پایداری، عمومیت، قصد و نیت، انگیزه  و سرزنش( با رضایت زناشویی های اهای سبکمولفه

که معنی دار است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مشاوران و درمانگران به منظور افزایش رضایت زناشویی باید  بود 062/3تعیین برابر 
  گیرند؛ به عالوه هنگام آموزش این متغیرها را به زوجین گوشزد کنند.های اسنادی زوجین را درنظر بسبک

 

 های اسنادی، رضایت زناشویی، کارمندان متأهلسبک: هاکلید واژه

                                                 
 antaghipour@gmail.commمربی گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز  . 3 
 دانشگاه شهید چمران اهواز . دانشجوی کارشناسی مشاوره8 
 soltani.abdollah@yahoo.comدانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 0 
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بررسی رابطه ی بین عملکرد خانواده و جو عاطفی با تاب آوری در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه جندی شاپور  

 اهواز 

   0، عبداله سلطانی0، مهرانگیز شفعی8ه شاولی کوه شوری ، سمان3*منوچهر تقی پور

 

 چکیده 
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و جو عاطفی با تاب آوری بود. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری نیز شامل کلیه 

نوان نمونه انتخاب شدند. ابراز مورد استفاده در این به شیوه نمونه گیری تصادفی به ع 833دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز بود که 
های ارزیابی عملکرد خانواده، پرسشنامه جو عاطفی خانواده و پرسشنامه تاب آوری بوده اند. داد ها با استفاده از روش پژوهش شامل پرسشنامه

ابطه وجود دارد؛ بین مؤلفه همراهی عاطفی با تاب آوری های عملکرد خانواده با تاب آوری رهمبستگی تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین مؤلفه
های جو عاطفی با تاب آوری رابطه وجود ندارد. های جو عاطفی خانواده  با تاب آوری رابطه وجود دارد؛ بین مؤلفهرابطه ندارد؛ بین مؤلفه

های جو عاطفی خانواده با تاب رد خانواده و مؤلفههای عملکدهد که بین مؤلفهای نشان میهمچنین نتایج همبستگی چندگانه به روش مرحله
های ترین پیش بینی کنندههای حل مشکل، عملکرد کلی و همراهی عاطفی به عنوان قویآوری رابطه چندگانه وجود دارد. در این راستا مؤلفه

های باشد و مؤلفهبینی کننده تاب آوری می ترین پیشهای جو عاطفی خانواده احساس امنیت قویاند؛ همچنین از بین مؤلفهتاب آوری بوده
  کنند. همراهی عاطفی، نوازش، تجربه مشترک، هدیه دادن نقش چندانی در پیش بینی تاب آوری ایفا نمی

 

 عملکرد خانواده، جو عاطفی، تاب آوری: هاکلید واژه

                                                 
 taghipour@gmail.commanمربی گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز  . 3 
 دانشگاه شهید چمران اهواز . دانشجوی کارشناسی مشاوره8 
 دانشگاه شهید چمران اهواز . دانشجوی کارشناسی مشاوره0 
 soltani.abdollah@yahoo.comدانشجوی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز. 0 
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ایت زناشویی در کارمندان متأهل بررسی روابط ساده و چندگانه ی بین عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی با رض

 برخی از ادارات دولتی شهر اهواز

 0، فاطمه صالحی زاده، مسعود سرانچه8*، غالمحسین مکتبی3منوچهر تقی پور

 

  چکیده
 پژوهش حاضر به منظور بررسی روابط ساده و چندگانه ی بین عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی در کارمندان متأهل

زن( بودند که از بین کارمندان متأهل این  03مرد و 331نفر ) 310برخی از ادارات دولتی شهر اهواز اجرا شد. تعداد آزمودنی ها در این پژوهش 
پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها  رضایت زناشویی و الگوهای ارتباطی ،ادارات انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های سنجش خانواده

بیشترین و کمترین نمره( از ضریب همبستگی ساده و رگرسیون مرحله ای و روش  انحراف معیار، الوه بر روش های آمار توصیفی )میانگین،ع
گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های عملکرد خانواده و رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و 

گیری و رضایت زناشویی و بین الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل و رضایت زناشویی همبستگی مثبت  گوی ارتباطی توقع/کنارههمچنین بین ال
( الگوی ارتباطی توقع/کناره SR=0/341  ،MR=0/619وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد چهار متغیر پیش بین عملکرد کلی )

( و الگوی ارتباطی اجتنابی متقابل SR=0/383 ،MR=0/619ارتباطی سازنده متقابل )( الگوی  SR=0/408، MR=0/63گیری )
(SR=0/439 ،MR=0/662 .قوی ترین ترکیب متغیر های پیش بین برای تبیین واریانس رضایت زناشویی می باشد )  

 

 عملکرد خانواده، الگوهای ارتباطی، رضایت زناشویی کلید واژه ها:

                                                 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز3 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز8 
 0 .sarancheh20@gmail.com 
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انواع حمایت اجتماعی)حمایت دوستان، حمایت خانواده و حمایت سایرین( با رضایت از  رابطه ساده و چندگانه 

   زندگی در بین زنان بی سرپرست و بد سرپرست شهر اهواز

   1حجت دمیری، 2یوسفعلی عطاری، 3*الهام تقی پور بیرگانی 

 

  چکیده
)حمایت دوستان،  حمایت خانواده و حمایت سایرین( با رضایت از این پژوهش با هدف تعیین رابطه ساده و چندگانه انواع حمایت اجتماعی 

ی آماری شامل باشد. جامعههمبستگی می -صورت گرفت. روش تحقیق توصیفی زندگی در بین زنان بی سرپرست و بد سرپرست شهر اهواز
ن  بود که با استفاده از روش نمونه گیری نفر از این زنا 832بود. نمونه آماری شامل تمام زنان بی سرپرست و بد سرپرست شهر اهواز  

استفاده شد. برای تحلیل داده ها پرسشنامه حمایت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیر ها از  پرسشنامه رضایت از زندگی و 
ن  انواع حمایت اجتماعی)حمایت استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی SPSS 18نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار 

  دوستان،  حمایت خانواده و حمایت سایرین( و سازگاری اجتماعی با رضایت از زندگی رابطه ساده و چندگانه معناداری وجود دارد. 
 

 : زنان بی سرپرست و بد سرپرست، رضایت از زندگی، حمایت اجتماعیهاکلید واژه

                                                 
 . کارشناس ارشد مشاوره3 
 . استاد دانشگاه شهید چمران اهواز8 
 hojatdamiri1366@gmail.com شناسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشجوی دکتری روان0 
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با سابقه خشونت و  PTSDفیت زندگی همسران ایثارگران مبتال به مقایسه مهارت حل مسأله اجتماعی و کی 

 همسران ایثارگران بدون سابقه خشونت  

   3هانیا توکلی 

 

     چکیده 

 شیوه های برخورد خشونت آمیز نسبت به همسر، الگویی از رفتارهای توام با اجبار است که در برگیرنده جراحت بدنی آسیب زا ، سوء استفاده
ختی، آزار و اذیت جنسی، ممانعت از روابط اجتماعی همسر با اقوام و دوستان، منزوی کردن و محدود کردن او در روابط اجتماعی، روان شنا

نقص در پردازش اطالعات اجتماعی منجر به تصمیم گیری نا کارآمد می شود و سالمت روانی و کیفیت زندگی اعضای   .تحقیر یا تهدید است
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثرات احتمالی شیوه های برخورد خشونت آمیز بر مهارت حل مسئله  .اع قرار می دهدخانواده را تحت الشع

نفر از همسران ایثارگران انتخاب شدند که از این تعداد  23این منظور  بهاست  PTSDاجتماعی و کیفیت زندگی همسران ایثارگران مبتال به 
نفر از همسران ایثار گران بدون سابقه خشونت به صورت تصادفی و از طریق  03ی سابقه خشونت ونفر از همسران ایثار گران دارا 03

( و آزمون کیفیت زندگی  SPSI-Rغربالگری انتخاب شدند. کلیه افراد نمونه8 دو پرسشنامه آزمون مهارت حل مسئله اجتماعی دی زوریال )
برای تحلیل داده ها استفاده شد و نتایج  MANOVAروش آماری  ( را پر کردند و از(WHOQOL-BREFسازمان بهداشت جهانی 

حاصل بیانگر آن بوده است که بین مهارت حل مسئله اجتماعی و کیفیت زندگی همسران ایثارگران دارای سابقه خشونت و همسران ایثارگران 
عملکرد بهتری در مولفه های فوق برخوردار و  همسران گروه بدون سابقه خشونت از بدون سابقه خشونت تفاوت معنی داری وجود داشت 

    بودند.
 

 PTSDشیوه های برخورد خشونت آمیز 8 مهارت حل مسئله اجتماعی8 کیفیت زندگی ، ایثارگران مبتال به : هاکلید واژه

                                                 
 akoli@gmail.comhaniyatav. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،  3
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 تعیین عوامل مؤثر در میزان تفاهم و هماهنگی فکری زوجین 

 3موسی جاودان

 

 چکیده

نفـر از  800بندرعباس انجام شده است. بدین منظـور  شهر زوجین فکری در میزان تفاهم و هماهنگی مؤثر ملعوا این پژوهش با هدف تعیین
ایرانی پاسخ دادنـد.  زوجین فکری هماهنگی و تفاهم میزان طبقات مختلف اجتماعی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه

ر آن بود که عوامل مربوط به میزان تفاهم و هماهنگی فکری زوجین در سه دسـته قـرار دارنـد: ها نشانگهای حاصل از تحلیل پرسشنامهیافته
، عوامل برآورده شدن انتظارات قبل از ازدواج از جمله، باورهای فرد نسبت به ازدواج و انتظارات فرد از ازدواج؛ مسائل عقیدتی مانند مدل زندگی

های ارتباطی و زندگی و ویژگی های شخصیتی شامل رسش فکری، انعطاف پذیری، حسـاس  خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و مهارت
 بـرای مناسبی انتظارات قبل از ازدواج، مسائل عقیدتی و ویژگی های شخصیتی الگوی که داد نشان بودن و زودرنجی، لجاجت و بدبینی. نتایج

واریانس تفـاهم  درصد 0186 مدل این که طوری به شوند، می محسوبمیزان تفاهم و هماهنگی فکری زوجین در زندگی مشترک  بینی پیش
هـای ویژگـی کـه داد نشـان پـژوهش همچنـین، نتـایج. کند می در استمرار و احساس خوشبختی زندگی تبیین و هماهنگی فکری زوجین را 

مهمی و بسـزایی در میـزان تفـاهم و همـاهنگی شخصیتی بهترین پیش بینی کننده، بعد از آن مسائل عقیدتی و انتظارات قبل از ازدواج نقش 
 دارند. فکری زوجین و رضایت مندی از ازدواج

 

 تفاهم، هماهنگی فکری، زوجین: کلید واژه ها
 

                                                 
 javdan4920@yahoo.com. هیأت علمی دانشگاه هرمزگان،  3
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 تحلیل توصیفی طالق و عوامل مؤثر  بر آن در شهرستان لردگان

 0*، حمیدرضا سعیدی ابواسحقی 8،  ابوطالب سعیدی3فریبرز جباری فر

 

 چکیده
آمارها نشان دهنده ی افزایش طالق می باشد که علل وعوامل مختلفی در  واملی که بنیان خانواده را تهدید می کند ، طالق است.یکی از ع

این پژوهش  عوامل مؤثر بر آن در شهرستان لردگان انجام شد. هدف تحلیل توصیفی طالق و پژوهش حاضر با وقوع این پدیده نقش دارند.
نفر مرد( از مراجعین به مرکز مشاوره مداخله  در طالق شهرستان 033نفر زن،033نفر ) 633بر روی  3038تا  3023به صورت طولی از سال 

لردگان انجام گرفت و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  اطالعات جمع آوری و با استفاده از شاخص های آماری توصیفی، داده ها تجزیه 
بیشتر افراد از طریق خانواده بستگان با همدیگر آشنا شدند و تحصیالت اکثر آن ها زیر دیپلم بود و شغل  و تحلیل شدند. نتایج  نشان داد که

سال قرار داشتند  و  83-80سال و زنان در محدوده سنی  81 -83خاصی نداشتند و اکثراً درآمد پائین داشتند. بیشتر مردان در محدوده سنی 
ین سابقه طالق در خانواده داشتند.  در بین عوامل مؤثر بر طالق عدم مسئولیت پذیری ، دخالت درصد  زوج01درصد سابقه اعتیاد و  03

روانی و اعتیاد بیشترین نقش را داشته است و افت تحصیلی ،گوشه گیری ؛رفتارهای اضطرابی و بی قراری   –اطرافیان ، عدم حمایت عاطفی 
توجه به  یافته ها می توان نتیجه گرفت  که خصوصیات  دموگرافیک از قبیل  سن ، مهمترین پیامد های طالق بر فرزندان بوده است. با 

دی تحصیالت ، شغل ، تعداد فرزند، درآمد و درکنار آن عوامل خانوادگی از قبیل سابقه اعتیاد زوجین و سابقه طالق در خانواده روی رضایت من
 و ارتباطات زناشوئی تاثیر و با طالق ارتباط دارند. 

 

 طالق، عوامل و پیامدهای طالقد واژه ها: کلی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
    yahoo.comF.jabbari@14 . دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  3

 abotalebsaidi@yahoo.comی، . کارشناس ارشد روانشناسی عموم 8

 . دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی لردگان 0
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 اثر الگوهای ارتباطی خانواده بر شادکامی دانشجویان

  0، ابوطالب سعیدی8،  حمیدرضا سعیدی ابواسحقی3*فریبرز جباری فر

 

 چکیده
 خالقیت انگیزد؛می بر را انسانی مفید هایفعالیت است. زیرا مثبت و خوشایند هیجانات ترینمهم از شادی یکی احساس

 حفظ موجبات بخشد  و می رونق را اجتماعی سیاسی مشارکت کند،تسهیل می را اجتماعی روابط کند؛می تقویت را

)توافق  خانواده ارتباطی الگوهای انواع تأثیر بررسی پژوهش هدف اینکند.  می فراهم را امیدواری و روانی جسمی عاطفی، سالمتی
 شرکت کنندگان این پژوهش توصیفی و از نوع هبستگی بود. .دانشجویان بود  شادی میزان بر قید( بی و ت کنندهمحافظ کثرت گرا، کننده،

 نمونه گیری تصادفی روش به بودندکه دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان لردگان  پسر( دانشجوی 333و دختر333) 833 پژوهش در

 و کوئرنر شده تجدیدنظر پرسشنامه ارتباطی، الگوهای تعیین انواع برای و آکسفورد هتجدیدنظرشد سشنامه پر شادی، سنجش شدند. برای
 بین که داد نشان ها یافته .شد انجام واریانس تحلیلو   spss18نرم افزار با استفاده از ه ها داد تحلیل شد.  برده به کار  فیتزپاتریک

 و توافق کننده الگوهای در که داد نشاننیز  شفه تعقیبی دارد. آزمون وجود دار معنی تفاوت شادی میزان نظر از خانواده  ارتباطی الگوهای
با توجه به نتایج این پژوهش می توان  است. پایین تر آن میزان قید بی و کننده محافظت الگوهای در و باالتر شادی نمره میانگین کثرت گرا

 .دارد پی در را بیشتر شادی خانوادگی، ارتباطات در همنوایی گیریجهت  الگوی  با مقایسه در شنود، و گفت الگوی جهت گیریگفت 
 

 همنوایی شنود، و گفت ،خانواده، شادی ارتباطی الگوهای :کلید واژه ها

 

 

                                                 
    yahoo.comF.jabbari@14 . دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  3
 . دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی لردگان 8
 abotalebsaidi@yahoo.comس ارشد روانشناسی عمومی، . کارشنا 0
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 اثربخشی درمان هیجان محور بر رضایت زناشویی و همدلی عاطفی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره

 3 شیما جراحی

 

 چکیده
شبه  این پژوهشبود. روش  زوجین رضایت زناشویی و همدلی عاطفی اثربخشی درمان هیجان محور برر بررسی هدف از پژوهش حاض

گروه کنترل(  31گروه آزمایش و  31)نفر از زوجین  03شامل بود. نمونه تحقیق پس آزمون با گروه کنترل  -آزمون طرح پیش آزمایشی از نوع
اب شدند و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه همدلی عاطفی را تکمیل کردند. برای انتخ بود که به صورت نمونه گیری در دسترس

درمان هیجان محور باعث افزایش تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس )مانکوا( استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، 
 کنترل شد. مقایسه با گروه گروه آزمایش در زوجین  رضایت زناشویی و همدلی عاطفی

 

 رضایت زناشویی، همدلی عاطفیدرمان هیجان محور، : کلید واژه ها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Shima_j_sh@yahoo.comرضوی، خراساناستانتحقیقاتعلومآزاداسالمیدانشگاهمشاورهارشدکارشناسیدانشجوی3 
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 دانش آموزان  والدین با خودکارآمدی ابعاد فرزندپروری بین رابطۀ بررسی

 8جلیل قربانی، 3*فرحناز جاللت

 

 چکیده

شرکت   .بود دبیرستانی دانش آموزان از درگروهی  والدین با خودکارآمدی دپروریابعاد فرزن بین رابطة بررسی حاضر  پژوهش از هدف

سیاهة  عده این شدند. تصادفی انتخاب ای خوشه شیوۀ به که بودند (پسر 301 و دختر833آموز )  دانش 001 شامل پژوهش کنندگان
 از استفاده با تحلیل اطالعات و تجزیه . کردند میلتک را سبک های فرزندپروری بامریند پرسشنامة همکاران، و وایت و خودکارآمدی

پیش  مهار والدینی بعد همچنین،. است معنادار خودکارآمدی و مثبت پیش بینی کنندۀ والدینی محبت بعد بود که آن بیانگر چندگانه رگرسیون
 همچنین،. بینی می نماید پیش را خودکارآمدیو معنی داری  منفی طور به نیز محبت بعد می باشد. خودکارآمدی معنادار و مثبت بینی کنندۀ

دستیابی  در والدینی محبت نقش بیانگر یافته ها این پسران است.  از بیشتر خودکارآمدی در نمرۀ دختران میانگین که داد نشان یافته ها

  .می نماید تأکید خانواده آموزش طریق برنامه های از والدین آگاه سازی لزوم بر و می باشد خودکارآمدی به نوجوانان

 

 دانش آموزان ابعاد فرزندپروری، خودکارآمدی کلیدواژه ها :
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 دختر دانش آموزان اضطراب با دلبستگی و سبک های فرزندپروری شیوه های رابطه بین بررسی

 قربانی خلیل ،حسین شاه محمدی، ملیحه اصغری ، 3*فرحناز جاللت

 

 چکیده
 دختر دانش آموزان میان می باشد. از اضطراب با دلبستگی و سبک های فرزندپروری شیوه های ارتباط بررسی رحاض مطالعه از هدف

 مرحله تصادفی چند نمونه گیری روش از ها آزمودنی انتخاب برای .شدند انتخاب نمونه گروه عنوان به 000 تعداد تبریز شهر دبیرستان های

 های سبک های پرسشنامه ها آزمودنی استفاده شد. همزمان رگرسیون و پیرسون همبستگی از ها داده تحلیل منظور شد. به استفاده ای

 دلبستگی سبک با نوجوانان که داد نشان مطالعه این های یافته  .نمودند تکمیل را اضطراب پرسشنامه و فرزندپروری های شیوه دلبستگی،

 با ناایمن دوسوگرا دلبستگی و ایمن دلبستگی سبک بین ارتباطی هیچ اما .ددهن می نشان را از اضطراب باالتری سطوح اجتنابی ناایمن

 اقتدار فرزندپروری ی شیوه با معنی داری منفی ارتباط اضطراب که دادند نشان مطالعه این یافته های همچنین نشد. مشاهده اضطراب

 سهل فرزندپروری ی شیوه و اضطراب بین ارتباطی که درحالی دارد. استبدادی ی فرزندپروری شیوه با داری معنی مثبت ارتباط نیز و منطقی

 های شیوه و های دلبستگی سبک مانند محیطی عاملهای که ایده این با حدودی تا مطالعه این از آمده بدست یافته های مشاهده نشد. گیر

 .هماهنگ است دارند، نوجوانان اضطراب بروز در مهمی نقش فرزندپروری
 

 اضطراب و دلبستگی سبک های فرزندپروری، های شیوه  :کلیدواژه ها
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بررسی رابطه بین استرس خانوادگی و سازگاری اجتماعی با میانجیگری سبک های فرزند پروری در دانش آموزان 

 پسر دبیرستانی شهر اهواز

 0، نیلوفر رفاهی0، زهرا رضایی نیا8، سیروس عالی پور3*آرش جلوداری

 

 چکیده
ین پژوهش بررسی رابطه بین استرس خانوادگی و سازگاری اجتماعی با میانجیگری سبک های فرزند پروری در دانش آموزان پسر هدف ا

دانش آموز پسر دوره دبیرستانی شهر اهواز  300دبیرستانی شهر اهواز بود. روش پژوهش نیز توصیفی و از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان 
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس های استرس خانوادگی، سبک ها و ابعاد فرزند پروری بودند که به روش نمونه 

و مقیاس سازگاری اجتماعی فرزندان جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند و 
استرس خانوادگی نسبتاً مالیم، فرزند پروری مقتدرانه و مشکالت اجتماعی کمتری در فرزندانشان گزارش  نتایج نشان داد که خانواده های با

دادند. با این وجود، استرس خانوادگی، سبک های فرزند پروری مستبدانه و آسان گیر، به طور مثبتی با مشکالت اجتماعی فرزندان پسر 
در اثر خانوادگی غیر مربوط به فرزندان در پرسشنامه ابعاد فرزند پروری در مشکالت درونی شده همبسته بود. سرانجام، فرزند پروری مقتدرانه 

 و کلی میانجیگیری می کرد.
 

 استرس خانوادگی، سازگاری اجتماعی، سبک های فرزند پروری :کلیدواژه ها
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فراد متاهل مراجعه کننده به مجموعه بررسی رابطه هوش معنوی و حیطه های آن با رضایت زناشویی در بین ا

 3132فرهنگی ،آموزشی و تفریحی پردیس شهر اصفهان در سال 

 1، غالمرضا شریفی راد0، حمیرا رئیسی0، آرش رمضانی8، احمد علی اسالمی3*فرید جمشیدی

 

 چکيده
ویی در بین افراد متاهل انجام شد. روش پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای رابطه هوش معنوی و حیطه های آن با کیفیت روابط زناش

 شهر پردیس تفریحی و فرهنگی، آموزشی مجموعه به کننده مراجعه افراد نفر از 833که بر روی  همبستگی بود نوع از توصیفی پژوهش این
 های گرد آوری داده ها درابزار  انتخاب شده بودند انجام گرفت. دسترس که از طریق نمونه گیری در 3038 سال و همسران آنها در اصفهان

 آزمونهای داده ها با استفاده از بود. زناشویی جامع و رضایت از زندگی معنوی شامل پرسشنامه های اطالعات دموگرافیک ، هوش پژوهش این
 زندگی  ورضایت از معنوی هوش آنالیز رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین پیرسون، همبستگی

 باالی ارتباط به توجه با .است زناشویی رضایت از زندگی  بین پیش کلی معنوی دارد و هوش و قوی وجود معناداری مثبت ارتباط زناشویی
 روابط کیفیت بهبود جهت اجتماعی وکالن خرد های ریزی برنامه در متغیر ، می توان از این زناشویی زندگی از رضایت با معنوی هوش
  .ببرد بهره جامعه و خانواده سطح سالمت ارتقای و زوجین

 

 زناشويي رضايتمندي معنوي، هوش رواني، سالمت : ها واژه كليد

                                                 
 JAMSHIDIFARID62@GMAIL.COM، .دانشجوی دکتری آموزش بهداشت 3
 . دکترای آموزش و ارتقای  سالمت 8
 خانواده. دکترای روانشناسی  0
 بالینی . دکترای روانشناسی 0
 . اسناد دانشگاه علوم پزشکی قم 5
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 اثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت

 آذربایجانی ودحسینیان، مسع ، سیمین8افروز ، غالمعلی3*بهناز سادات جوادی

 

 چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی با آموزه های دینی جهت افزایش رضامندی زوجیت 

ه بود. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلی
زوج  03سال از ازدواجشان گذشته بودند. از این تعداد  0الی  0ی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانه سالمت شهرداری تهران که 

به روش داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل  جای گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی 
 2دی زوجیت افروز بود. مداخله ی آموزشی مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی با آموزه های دینی بر روی گروه آزمایش در طی رضامن
ماه پس از اجرای پس آزمون( بر روی گروه 3ساعته هفته ای یک بار اجرا شد. پس از اتمام مداخله، پس آزمون و آزمون پیگیری ) 1/3جلسه 

اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های اندازه گیری مکرر و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج  های آزمایش و کنترل
آموزش نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش، در نمره رضامندی زوجیت معنادار بوده است. امّا 

ون و پس آزمون گروه کنترل در نمره رضامندی زوجیت وجود ندارد. همچنین، تأثیر این آموزش پس از آزمتفاوت معناداری بین نمرات پیش
آزمون و پیگیری گروه آزمایش در مقیاس رضامندی زوجیت وجود ماه نیز پایدار است و تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس 3گذشت 

زش مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی با آموزه های دینی می تواند موجب نداشت. با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد آمو
افزایش رضامندی زوجیت افراد گردد. لذا، توصیه می شود روانشناسان و روان درمانگران حوزه ی خانواده به منظور پیشگیری از اختالفات 

 ت عاطفی با رویکرد آموزه های دینی استفاده نمایند. زوجین و ارتقای رضامندی آنان، از برنامه مهارت های ارتباطی و تعامال

 دینی، رضامندی زوجیت : برنامه مهارت های ارتباطی و تعامالت عاطفی، آموزه هایواژه های کلیدی
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 آسیب های نوپدید فضای  مجازی  درکمین خانواده ی ایرانی

 8امینی حمید ،3*رضا جوان

 

 چکیده
بی شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها شبکه ی اینترنت در کنار مزایای 

اسـت کـه هـر  غیرههای مدرن و ای، فضای مجازی، رسانههای ماهوارهامروزه خانواده ایرانی در سبد فرهنگی خود مواجه با شبکهبه بار آورد. 
ای که به طور تخصصـی تمـام تمرکـز های ماهوارهاند. بعضی از شبکهتأثیرگذاری در خانواده را هدف گرفتهکدام به نوبه خود بخشی از فرآیند 

لجام گسـیخته در مقابـل  سامان وهای بیها عبارتند از: ترویج خانوادههای این شبکهخود را بر مقوله خانواده نهاده است و پیام مشترک برنامه
باشی به دادن روابط جنسی دختر و پسر پیش از ازدواج، ترویج فرهنگ همنت همسران به یکدیگر، عادی جلوهساختار خانواده، عادی سازی خیا

 .دادن سقط جنین برای دخترانجای ازدواج و عادی جلوه
 

 آسیب اجتماعی، خانواده، فضای مجازی، روابط اجتماعی، تأثیرات اجتماعی: کلید واژه ها

                                                 
 rezajavan1366@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشدمشاوره مدرسه . 3
 . کارشناس ارشد روانشناسی 8
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 )مطالعه موردی( ای شهر شیرازمقابله اعتناییبیدی بر دانش آموزان مبتال به اختالل اثربخشی خانواده درمانی کارکر

 3*آرش جواهری

 

 چکیده 

ای بود. پژوهش مقابله اعتناییبیهدف از انجام دادن این پژوهش بررسی اثربخشی خانواده درمانی کارکردی روی کودکان مبتال به اختالل 
جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر  دی با استفاده از طرح خطوط پایه منفرد به انجام رسید.حاضر در چارچوب طرح تجربی تک مور

دانش  0بود . نمونه آماری پژوهش حاضر شامل  38-30در شهر شیراز در سال تحصیلی ای نافرمانی مقابلهساله دارای عالئم اختالل  33-0

( اجرا گردید و پس از TRF( و فرم گزارش معلم ) CBCLسیاهه رفتاری کودک )بودند.  اینافرمانی مقابلهآموز پسر مبتال به اختالل 

 .نفر از دانش آموزانی که از نمرات برش باالتر بودند انتخاب شدند و به والدین آنها خانواده درمانی کارکردی آموزش داده شد 0غربالگیری 
 این پیشرفت در پیگیری دو ماهه پایدار بود. یافته های پژوهش نشان داد آزمودنی ها پیشرفت کرده اند و

 

 ای ، خانواده درمانی کارکردی، مطالعه موردیمقابله اعتناییبیاختالل : هاواژه کلید

 

                                                 
  ajavaheri68@gmail.com*کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز
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رآموزان دختر و پسهای دلبستگی )والدین و همساالن( و احساس شرم و گناه در دانشبررسی رابطه  مولفه  

 8، سمیرا رستمی3*بهرام جوکار

 

 

 هچکید
 ییرو شناسا نیدارند. از ا یو اخالق یاجتماع یرفتارها میدر تنظ یهستند که نقش مهم یاخالق جاناتیه نیتراحساسات  شرم و گناه از مهم

های دلبستگی و بدین منظور، پژوهش حاضر در قالب یک مدل علّی به بررسی رابطه مولفه. دینمایم یضرور جاناتیه نیا ندیآشیعوامل پ
پسر( از  323دختر و  832نفر ) 032کنندگان پژوهش شامل . شرکتاست یپژوهش حاضر از نوع همبستگشرم و گناه پرداخته است. هیجانات 

گیری متغیرهای ای چند مرحله ای تصادفی، انتخاب شدند. برای اندازهآموزان سال چهارم متوسطه شهر شیراز بودند، که به روش خوشهدانش
استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون لبستگی به والدین و همساالن و مقیاس آمادگی احساس شرم و گناه نامه دپژوهش، از پرسش

دلبستگی )والدین و همساالن( احساس شرم را به  هایهمبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت که مولفه
نقش  دیمؤ نتایج مقایسه دیاگرام دختران و پسران عالوه بر این،بینی کردند. پیش صورت منفی و  احساس گناه را به صورت مثبت

بین مثبت های مدل کلی، دلبستگی به همساالن پیشبود. نتایج روشن ساخت که در گروه دختران بر خالف یافته تیجنس یکنندگلیتعد
اجتماعی در  -ارتباطات عاطفی در شکل گیری هیجانات اخالقی شواهد مطلوبی در جهت تایید نقش هایافته ،در مجموعاحساس شرم بود. 

 فرزندان فراهم نمود. بحث تفصیلی پیرامون چرایی این ارتباط در اصل مقاله آمده است.
 

 به والدین، دلبستگی به همساالن  : احساس شرم وگناه، دلبستگیواژه هاکلید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  Bjowkar@rose.shirazu.ac.ir. دانشیار دانشگاه شیراز   3
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی8
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 به شیوه گروهی  بر میزان بخشش زنان متاهل های مدیریت تعارض بین فردیتاثیر آموزش سبک

 8، فرشاد بهاری3 *سرور جهانگیری

 

 

 چکیده
های مدیریت تعارض بین فردی به شیوه گروهی  بر میزان بخشش زنان متاهل انجام گرفت. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش سبک

زنان متاهلی که با گروه کنترل بود. جامعة آماری عبارت بود از کلیه  آزمونآزمون ـ پسپژوهش حاضر یک پژوهش نیمه تجربی، از نوع پیش
نفر انتخاب  00که به روش نمونه گیری تصادفی، و در حجم نمونه مراجعه نموده درمانگاه بیمارستان شهید باهنر کرج به  3033در پاییز سال 

لسه تحت آموزش گروهی سبک های مدیریت تعارض بین فردی ج 33شدند و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایشی طی 
( و برای تجزیه و SFFقرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای سنجش بخشش از مقیاس بخشودگی در خانواده )

های مدیریت تعارض بین وزش سبکتحلیل داده های بدست آمده از آزمون تحلیل کواریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که آم
 فردی به شیوه گروهی بر افزایش بخشش زنان متاهل و مولفه های مربوط به آن تاثیر معنادار دارد.

 
 

 های مدیریت تعارض بین فردی، بخشش، زنان متاهلسبکها: کلید واژه

 
 
 
 

                                                 
 sorour.jahangiri@gmail.com. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اراک،    3
 . دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات اراک 8
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 ثیرگذاری بر فرزندان(برخانواده ) با تاکید بر تاای های ماهوارهتبیین اثرات و پیامدهای شبکه

 0، امید سهرابی8، اسحاق شیرینکام3*مرتضی چمل نژاد

 

 چکیده 

تربیت اسالمی  اولیه شاکلهدر مکتب اسالم بسیار مورد توجه قرار گرفته است چنان که فرزندان نقش تربیتی بی بدیل خانواده ها در تربیت 
ررسی و تببین اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای بر خانواده با تاکید بر ب ،هشپژو هدف اینفرزندان در دامان خانواده شکل می گیرد. 
 تحلیل آن رویکرد و ای و اسنادی کتابخانه صورت به اجرایی راهکار و کیفی تحقیق این راهبرد اثر گذاری آن بر روی فرزندان می باشد.

یش برداری از منابع دست اول و منابع دست دوم صورت گرفته تحلیلی می باشد. روش جمع آوری مطالب به صورت ف کیفی روش و محتوا
نتایج مطالعه حاضر نشان  است.  شده تشکیل استنتاج و استنباط تحلیل، ب( و مفاهیم ارائه و توصیف الف(  اصلی مرحله دو از پژوهش .است

لوم و فناوری، چنان رشد سریعی دارد که توان پیشرفت عنامیده می شود در عصر حاضر که عصر دوم رسانه ها و یا عصر ارتباطات میدهد 
ی مقاومت در برابر آن به سختی امکان پذیر است و راه اندازی شبکه های متعدد ماهواره ای در سرار دنیا نیز می تواند موجب نوعی جنگ روان

ید مردم می کوشند و این برنامه ها شبکه های ماهواره ای با روش های به ظاهر علمی، دینی و حتی طنز، در سست کردن عقاعظیم گردد. 
این برنامه ها قصد دارند . هدف شبکه های ماهواره ای تغییر الگوی نگرشی و رفتاری خانواده ها می باشد می کشاند. نسل جوان را به ابتذال

. تاثیراتی که شبکه نهادینه کنند نوع تفکر و بینش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما را تغییر دهند و مصرف گرایی را میان تماشاگران
های ماهواره ای دارند می تواند تمامی ابعاد زندگی را تحت الشعاع خود قرار دهد و به صورت آرام زمینه ساز بسیاری از انحرافات و 

را شامل می شوند از  تغییرنگرش ها در نسل جوان و تحصیل کرده باشد. قطعاً کودکان و نوجوانان و جوانان که خیل عظیمی از جمعیت کشور
این تهدیدات و خطرات شبکه های ماهواره ای مستثنی نخواهند بود و می توان با جرات اذعان داشت که شبکه های ماهواره ای تهدیدی 

رنامه جدی برای خانواده ها محسوب می شوند که می بایست در اهم برنامه ریزی های بلند مدت مسوالن باال دستی قرارگرفته تا با تدوین ب
 های جامع در راستای کاهش اثرات مخرب در سالمت خانواده،  شاهد جامعی آرمانی اسالمی ایرانی باشیم 

 شبکه های ماهواره ای ، جهانی شدن ، اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای   :کلید واژه ها

                                                 
     mchn@chmail.irتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  کارشناس ارشد. 3 
    e.shirinkam61@gmail.comپردیس دانشگاه خوارزمی،  دانشجوی دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی،. 8
     sohrabieducation@yahoo.com    میناب ) کارشناس ارشد مدیریت آموزشی( مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان. 0 

 

mailto:mchn@chmail.ir
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 پیش بینی افسردگی فرزندان براساس سبک های فرزندپروری والدین

 0، سیف اهلل آقاجانی8*، پرویز پرزور3نادر حاجلو

 

 چکیده
روش این پژوهش از نوع همبستگی و  .بود والدین فرزندپروری های سبک براساس فرزندان افسردگی عالیم بینی پیش پژوهش این هدف
 به نفر 300 ها آن نبی از که بودند 3038-30دانش آموزان دبیرستان های شهر اردبیل در سال تحصیلی  کلیه شامل پژوهش، مورد جامعه
 مقیاس افسردگی و فرزندپروری های شیوه پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای. شدند انتخاب ای چند مرحله تصادفی گیری نمونه روش

 داد ج نشاننتای .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد همزمان رگرسیون و پیرسون همبستگی آزمون با آمدهدستبه هایشد. داده نوجوانان استفاده
 فرزندپروری سبک بین .افسردگی دارد با معنی داری مثبت مستبدانه  رابطه فرزندپروری و منفی رابطه مقتدرانه  که سبک فرزندپروری

درصد از واریانس  -82/3سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین توانست  همچنین فقط .نشد مشاهده داری معنی رابطه افسردگی و آزادگذار
 فرزندپروری های شیوه اهمیت مورد در آگاهی های الزم که می شود پیشنهاد فرزندان را به طوری معنی داری پیش بینی نماید. لذاافسردگی 

 .گیرد صورت فرزندان روانی سالمت بر والدین
 

 فرزندان فرزندپروری، والدین، های سبک ،افسردگیکلید واژه ها: 

 

                                                 
 . دانشیار گروه روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی                                       3
 p.porzoor@gmail.com  اردبیلی  . دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی،دانشگاه محقق 8
 
 . استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور اردبیل0
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 با سازگاری زناشویی زنان شاغل رابطه خوشبینی و راهبردهای مقابله ای

 0مهناز موسی زاده، 8ژاله آهنی، 3* خواهسید محسن حجت

 

 چکیده

سازگاری زناشویی سنگ زیربنای عملکرد خوب خانواده است و بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی تاثیر می گذارد. یکی ازعوامل  
استفاده از راهبردهای مقابله ای ارتباط دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خوشبینی  تاثیرگذار بر سازگاری زناشویی خوشبینی است که با

و راهبردهای مقابله ای با سازگاری زناشویی در بین زنان شاغل متاهل در آموزش و پرورش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع 
متاهل در آموزش و پرورش شهرستان صحنه با روش نمونه گیری خوشه ای همبستگی بود. برای انجام پژوهش از بین کلیه زنان شاغل و 

نفر انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های جهت گیری زندگی شی یر و کارور،  383یک مرحله ای نمونه ای به حجم 
ده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی واالس استفا -راهبردهای مقابله ای الزاروس و فولکمن و مقیاس سازگاری زناشویی الک

گریزو مهارگری می  -پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد. یافته ها بیانگر آن بود که خوشبینی و مقابله های اجتناب
اجتماعی، حل مدبرانه و ارزیابی مجدد توانند سازگاری زناشویی را پیش بینی کند. همچنین بین مقابله های مهارگری، جست و جوی حمایت 

مثبت با سازگاری زناشویی همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت. در بررسی رابطه بین خوشبینی و راهبردهای مقابله ای، یافته های پژوهش 
 .گریز ) هیجان مدار( رابطه منفی و معنادار با خوشبینی داشتند -نشان داد که مقابله های دوری جو واجتناب

 

 خوشبینی، راهبردهای مقابله ای، سازگاری اجتماعی، زنان :کلید واژه ها

                                                 
 moosazadeh_mahnaz@yahoo.com،  گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه. استادیار3 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. 8

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی. 0
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بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود سطح ارتباطات زوجین  آموزش خانواده درمانی به شیوه ستیر یاثربخشبررسی 

 ناسازگار مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهداشت و درمان طب صنعتی نفت اهواز 

 2، ساناز صفایی نژاد3*ین پورمحمد حس

 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش خانواده درمانی به روش ستیر بر کاهش تعارضات زناشویی و بهبود سطح ارتباطات زوجین 

اری این پژوهش  پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. جامعه آم -پس آزمون  -ناسازگار بود. روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پیش آزمون
کلیه زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز بودند که به فراخوان محقق برای شرکت در 

ه با روش زوج تشکیل می دهند. نمونه انتخاب شد 80ی آموزش خانواده درمانی به روش ستیر پاسخ داده اند. نمونه این پژوهش را تعداد دوره
زوج( قرار داده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارضات  38زوج( و گروه گواه ) 38گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش )

جلسه  38زناشویی و  خرده مقیاس ارتباطات از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. برای گروه آزمایش خانواده درمانی به روش ستیر در طی 
آموزش داده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد  خانواده درمانی به روش 

 ستیر باعث کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفه های آن و  افزایش سطح ارتباطات زوجین  شده است. 
 

 وش ستیر، تعارضات زناشویی، بهبود سطح ارتباطات، زوجین ناسازگار: آموزش خانواده درمانی به رکلید واژه ها

                                                 
 m.hosainpour@yahoo.comانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان،  . استادیار د3

 
 . کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Rezamasmoo@yahoo.com
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 خود کنترلی و رضایت زناشویی

 0، صادق صیفوری8، محمدرئوف انجم شعاع3*مسعود حسین چاری

 

 چکیده 
ان است. آگاهی نقش مهم رضایت زناشویی و کیفیت روابط بین زوجین برای ایجاد جوی پویا و سالم در خانواده مورد توجه جدی پژوهش گر

نسبت به عواطف و احساسات خویش و بیان آنها به بهترین شکل8 یا همان خود کنترلی8  به زوجین کمک می کند تا به بهترین نحو 
احساسات8 عواطف و نیازهای خود را بروز دهند و در جهت برطرف کردن نیازهای یکدیگر گام بردارند. این پژوهش ارتباط خودکنترلی با 

نفر از دانشجویان متاهل بودند که به روش در  333اشویی را مورد کنکاش قرار داده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش تعداد رضایت زن
دسترس انتخاب شدند و دو پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون و خودکنترلی تانجی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش آماری  

 شد. نتایج نشان داد رضایت زناشویی را می توان از روی خود کنترلی پیش بینی کرد.  تحلیل رگرسیون استفاده
 

  خودکنترلی، رضایت زناشویی، دانشجویانکلید واژه ها: 

                                                 
 .ac.irhchari@shirazu،  . عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز0 

 anjomshoaamohammad@yahoo.com. دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز،  2 

 . دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز9 



                              

114 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 آوری خانواده بر اساس خودتنظیمی عمومی و رضایت زناشوییبینی تابپیش

 مسعود حسینچاری*3، زینبالسادات رضوی اصطهباناتی8

 

 چکیده
ل آوری خانواده به عنوان توانایی خانواده برای مواجهه با تغییرات در موقعیتهای بحرانی، توانایی احیای مجدد و دوباره فعال نمودن تعادتاب

 یآورانهکند عواملی را در خانواده پیدا کند که به پیامدهای تابآوری خانواده تالش میشود. رویکرد تابخود بعد از یک بحران، تعریف می
آوری تنظیمی عمومی و رضایت زناشویی در تابشوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خوداعضاء خانواده در مواجهه با تغییرات منجر می

نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه شیراز بود که به  333خانواده بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و نمونه پژوهش شامل 
تنظیمی عمومی  و آوری خانواده، پرسشنامه خودگیری در دسترس تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه تابروش نمونه

گانه، به شیوه همزمان، مورد بررسی قرار گرفت. ها با استفاده از روش آماری تحلیل رگرسیون چندپرسشنامه رضایت زناشویی  بودند. داده
آوری خانواده هستند. این نتایج نشان بینی کننده مثبت و معنادار تابتنظیمی عمومی و رضایت زناشویی پیشکه خودها حاکی از آن بود یافته
 ها داشته باشند. آوری خانوادهتوانند نقش مؤثری در تابتنظیمی عمومی و رضایت زناشویی زوجین میدهند که خودمی
 

 عمومی، رضایت زناشوییتنظیمی آوری خانواده، خودتاب: هاکلید واژه

 

                                                 
 . عضو هئيت علمي دانشگاه شيراز0
2  .zsre_70@yahoo.com 
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 بررسی رابطه بحران هویت و تعارض با پدر ومادردر دانش آموزان دختر

 سکینه حسین لو*3 ، عصمت دانش8، بتول پاشنگ0

 

 چکیده 
هدف این پژوهش بررسی رابطه بحران هویت و تعارض با پدر ومادر بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز شامل کلیه 

نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های هویت  836دانش آموزان دختر پایه نهم شهرستان آبیک بود که تعداد 
دختر بحران هویت در دختران را پیش بینی  -دختر و پدر -شخصی و تعارض والد ـ نوجوان را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که تعارض مادر

دختر قادر به  -بین، تعارض مادردختر با بحران هویت معنا دار است و از بین متغیرهای پیش -دختر و پدر -ه تعارض مادرمی کنند و رابط
دختر سبب کاهش بحران هویت در دختران می شود.  -پیش بینی بحران هویت در دختران است. بدین معنا که کاهش  تعارض بین مادر

نی که رابطه آن ها با والدین خوب و سالم است در کنار خانواده فرصت پیدا می کنند تا به ابراز وجود بنابراین به نظر می رسد دانش آموزا
ش بپردازند و در شرایط مشابه در خارج  از محیط خانه با اعتماد به نفس با دیگران برخورد کنند و این خود باعث ایجاد احساس مثبت در دان

 اری می دهد.یافتن هویت سالم یمیدوار کرده و در آموز شده و او را به زندگی و آینده ا
 

 بحران هویت، تعارض با پدر و مادر، دختران، هویت سالمکلید واژه ها: 

                                                 
 golbahar139@yahoo.com. کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد کرج،  3
 . استادیار دانشگاه شهید بهشتی8
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی کرج0
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 آگاهی بر احساس تنهایی زنان مطلقهاثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن

 *0سمانه محمدپور 0، حدیث خلیل8، گوهر سوری3نوری جان حسینی بهبهانی

 

 چکیده
حساس تنهایی از جمله عواقب وخیمی است که طالق به دنبال دارد. با توجه به  مشکالت روانشناختی ناشی از احساس تنهایی در زنان ا

آگاهی بر احساس تنهاییزنان مطلقه انجام شد. روش مطلقه، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن
زن مطلقه واجد شرایط شرکت در پژوهش به  86آزمون با گروه گواه بود. نمونه شامل آزمون و پس با طرح پیش  آزمایشیپژوهش حاضر، شبه

جلسه  2نفر( قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت  30نفر( و گواه ) 30صورت در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش )
ها با استفاده آگاهی قرار گرفتند و در مقابل گروه گواه درمانی دریافت نکردند. گردآوری دادهبر ذهنهفتگی تحت درمان کاهش استرس مبتنی 

( انجام شد. پس از پایان جلسات درمانی بین گروه آزمایش و کنترل از نظر کاهش احساس UCLAاز پرسشنامه احساس تنهایی راسل )
ان احساس تنهایی در گروه آزمایش کاهش  معناداری داشت. بنابراین می توان گفت که، میزتنهایی تفاوت معناداری وجود داشت به طوری

ای های مداخلهتوان به طراحی برنامهآگاهی بر کاهش احساس تنهایی زنان مطلقه موثر است و میدرمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن
 م نمود.باشند اقداپذیر میمناسب برای بهبود شرایط زنان مطلقه که بسیار آسیب

 

 آگاهی، احساس تنهایی، زنان مطلقهذهن :کلید واژه  ها

 
 
 

 

                                                 
 کارشناس ارشد مشاوره خانواده1 
 . کارشناس ارشد مشاوره 8

 . دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 0

 mohamadpour_s@yahoo.com. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،  0
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 بوک در دانشجویان دانشگاه خلیج فارسی الگوی ارتباط خانواده و اعتیاد به فیسبررسی رابطه

 0نژاد، مریم نجمی0،  ثریا پیر مردوند چگینی8*، المیرا بساق3فریده السادات حسینی

 چکیده

-ها و ویدئودهد تا اعضای آن برای خود پروفایل بسازند، عکسکه اجازه می های دنیاستپرطرفدارترین وب سایت یکی از بوکفیسامروزه 

های دیگری بوک دارای بخشها پیام ارسال کنند. فیسهای خود را آپلود کنند، با دوستان، خانواده و همکاران خود در ارتباط باشند و به آن
. سوال اینجاست چه ها نیز استفاده کنندتوانند از آنبوک میباشدکه کاربران فیسنیز می …دها، بخش چت و ها، صفحات، رویدامانند گروه

ی اجتماعی کنند. با توجه به اینکه خانواده نقشی شود دانشجویان به صورت اعتیادآوری زمان زیادی را صرف این شبکهعواملی موجب می
تواند ایفا نماید، پژوهش حاضر به بررسی  نقش الگوی روابط خانواده در تبیین اعتیاد ت فردی میساز در اختالالت رفتاری و مشکالسرنوشت

ای نفر از دانشجویان دانشگاه خلیج فارس است که به روش نمونه گیری خوشه 833پردازد. نمونه پژوهش شاملدانشجویان به فیس بوک می

و مقیاس اعتیاد به  (RFCPی الگوی ارتباط خانوادگی )ی تجدید نظرشدهد از پرسشنامهآوری اطالعات عبارت بودنانتخاب شدند. ابزار جمع

ها نشان های پژوهش از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته(. برای تجزیه و تحلیل دادهBEASفیس بوک برگن )
ی معناداری وجود نوایی الگوی ارتباط خانوادگی و اعتیاد به فیس بوک رابطهداد، بین بعد گفت و شنود الگوی ارتباط خانواده، همچنین بعد هم

 ندارد. 

 بوک: الگوی ارتباطی، خانواده، اعتیاد، فیس:کلید واژه ها

                                                 
 ر گروه روانشناسی، دانشگاه خلیج فارس. استادیا 3
 ebassagh@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس،   8
 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس 0
 . دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس 0
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 بررسی نقش ابعاد فرزندپروری خانواده در خودنقدی نوجوانان

 8*، کبری درویشی3فریده سادات حسینی 

 

 چکیده
ش ابعاد فرزندپروری خانواده در خودنقدی نوجوانان صورت گرفته است. روش پژوهش همبستگی و جامعه این پژوهش با هدف بررسی نق

ای گیری خوشهآماری پژوهش، کلیه دانش آموزان مقاطع سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهرستان دیر بود که با استفاده از روش نمونه
اند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان ه انتخاب شدهنفر به عنوان نمون 133ای تعداد تصادفی چند مرحله

های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش سازرا تکمیل نمودند. دادهی تجارب افسردهی فرزندپروری و پرسشنامهپرسشنامه
گیری، ایج نشان داد که از میان ابعاد فرزندپروری، متغیر نظارت و سختآماری رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نت

گیری از بینی متغیر خودنقدی برخوردار است. به بیانی دیگر، متغیر نظارت و سختمتغیری است که به صورت مثبت و معناداری از توان پیش
ایج نشان داد که والدین نقشی تأثیرگذار در فرایند خودنقدی نوجوانان در مجموع نت بین ابعاد فرزندپروری توان تبیین متغیر خودنقدی را دارد.

 های دیگر مورد تبیین قرار گرفته است. نمایند. نتایج پژوهش بر مبنای کاربردها و پژوهشایفا می
 

 ابعاد فرزندپروری، خودنقدی، نوجوانان :کلید واژه ها

 

                                                 
 . استادیار بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 3
 eshgham_quran@yahoo.comوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خلیج فارس بوشهر،  . دانشج 8
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 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 نی خانوادهنقش و تأثیرات فضای مجازی بر سالمت اجتماعی و روا

 8، محمود کاظمی3*فاطمه حسینی تبار

 

  چکیده
و کاربردهای آن نرفت، چرا که با سرعتی که رشد  فضاهای مجازیبدون تردید امروزه نمی توان خود را زندانی و محصور کرد و به سراغ 

هند کرد؛ بنابراین ناگزیریم با درایت، آگاهی و وسایل و ابزار ارتباطی دارند آنها به سراغ ما می آیند و ناخودآگاه در زندگی ما رسوخ خوا
هوشیاری آن را به تسخیر بکشیم، نه اینکه آنها به تسخیرمان بکشند. بدین منظور باید با کاربردها و آسیب های آن آشنا شویم. پس آموزش 

ر می شود. قبل از آنکه هر یک از اعضاء به استفاده صحیح و اصولی به مراتب از اهمیت بیشتری برخورداهریک از اعضای خانواده و توجیه 
الزم در سایت های مختلف اینترنتی قدم گذارند، خانواده اقدام به اتصال به اینترنت کنند و به عبارت دیگر به وِب گردی و یا چت بپردازند و 

آماج آسیب های آن قرار تحت  و چگونه  است تا تک تک آنان بدانند و بفهمند که هنگام آن الین شدن چه کارهایی باید و نباید انجام دهند
به علت آنکه فن آوری های ارتباطی، حاوی ترکیبی از فرصت ها و تهدیدها  نگیرند و همچنین چگونه بهترین استفاده را از هر اتصال ببرند.

مراکز مزبور، از ضرورت تامی  هستند، و با توجه به گرایش روزافزون افراد به فضاهای مجازی، بستر سازی فرهنگی برای کاربرد مناسب از
بدلیل اینکه بسترسازی فرهنگی الزم در ارتباط با استفاده از اینترنت و زیر مجموعه های آن، نظیر، اتاق های گفت و  برخوردار می گردد. اما

بعاد کالن نگر تا خردنگر انجام گوی اینترنتی، در ایران انجام نپذیرفته است و تا اقدام به فرهنگ سازی در این زمینه که باید همزمان در ا
ه بپذیرد، ممکن است سالها فاصله باشد، بنابر این پیشاپیش می توان احساس کرد، این فضاها بیش از آنکه آموزنده باشد، پرخطر خواهد بود و 

داشته باشد،  خانوادهی در روابط هدف از اینترنت بیش از آنکه کارکرد احیاءکنندگی و بهبودبخشتوان گفت استفاده بدون برنامه و بیت میاجر
تواند باعث از هم گسیختگى ازدواج، روابط زناشویى و روابط کارکرد تخریبی و نابودکنندگی دارد. فریبندگى اینترنتى در محیط خانواده می

 .فرزندى شود -والدین
 

 : فضای مجازی، خانواده، نقش، اینترنت کلید واژه ها
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 نی و اجتماعی خانوادهاخالق محوری در سالمت روا نقش

 8، محمود کاظمی3*فاطمه حسینی تبار

 

 چکیده
زندگی، کانونی است که با فراز و نشیب های بسیاری همراه است و شادی ها و شیون ها در کنار هم دیده می شود نوع نگاه و بینش زن و 

ه استقبال حوادث می روند و با تمام تالش در پی شوهر، سختی ها را سهل و ناهمواری ها را هموار می سازد، به گونه ای که هر یک ب
آرامش، صفا، صمیمیت و مهربانی در زندگانی خواهند بود. در هر رابطه ای، گرفتاری هایی وجود دارد، گرفتاری ها ممکن است به دالیل 

ماییم که ما و شریک مان همیشه نمی مختلف پیش آید بیکاری، بیماری، مشاجرات برون از خانه یا حتی خستگی. ما نیازمندیم قبول و درک ن
توانیم کامل و بی عیب باشیم؛ وقتی که با موفقیت بیاموزیم که در پاسخ به ناراحتی های کوچک واکنش صمیمانه ای نشان دهیم، برایمان 

ت یعنی صبر و بردباری می توانیم ثمره ی مودت و محب آسان تر می شود که با مشکالت بزرگ تری که ناگهان ظاهر می شوند کنار بیاییم و
و گذشت و عفو را مشاهده نماییم..گاهی اوقات بدرفتاری ها را با خوش رفتاری می توان جبران کرد و طرف مقابل را می توان با احسان، 

ار، انصاف عوامل ماندگاری و پویایی عشق و محبت در زندگی، گذشت و فداکاری ،ایث محبت و اخالق حسنه آگاه نمود. از آنجایی که یکی از
و تحمل مصایب و مشکالت آن می باشد. و در صورتی که  این ویژگی ها، در خانواده ای وجود نداشته باشد، کانونی سرد و بی روح پدید 

 فخواهد آمد و بسیاری از اوقات، درخانواده هایی که چنین ویزگی های اخالقی وجود نداشته باشد از هم می پاشد، با التفات به نکات فوق هد
 پژوهش، بررسی نتایج حاکمیت اخالق محوری در خانواده ها می باشد. اساسی این

 

 اخالق محوری، گذشت، انصاف، فداکاری، خانواده کلید واژه ها
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 مولفه ها و شاخصه های خانواده سالم:

 ایرانی( -) بر اساس الگوی خانواده های اسالمی

 8، محمود کاظمی3*فاطمه حسینی تبار

 

 چکیده
واده یکی از سلول های پیکره ی اجتماع و بدنه اجتماع است. وقتی اینها سالم بودند، وقتی اینها رفتار درست داشتند، بدنه جامعه یعنی هر خان

ان آن پیکر جامعه، سالم خواهد بود..با نگاهی به مجموعه آیات قرآن، نخست خانواده های نمونه ای را می بینیم که خداوند متعال برخی از آن
ن خانواده ایوب، زکریا، صالح، موسی، یوسف علیهم السالم و حضرت محمد را مثال زده و با گشودن دفتر زندگانی آنان، همگان را به همچو

درس آموزی و عبرت پذیری دعوت نموده است.سپس با پرداختن به ارزش خانواده، آسایش، هدایت و احسان در این کانون مورد بحث قرار  
آیات، ابعاد اجتماعی خانواده و صفات همسران را می نگریم که با اشاره به روابط خانوادگی، جلوه های عدالت، محرومیت، گرفته است.در دیگر 

امنیت، صلح و تبعیض بیان شده است. بر اساس آموزه های دینی،خانواده سالم، خانواده ای است که کانون محبت، انعطاف و رحمت باشد. از 
هش اضطرابات، مهم ترین کارکرد خانواده سالم است.در ادبیات دینی زمینه های پیوند عاطفی از سوی خداوند در این رو آرامش روانی و کا

زن و مرد نهاده شده است که خانواده های ایرانی با این سرمایه و با الگوگیری از سیره معصومین در کشوری که مبنای حکومت آن دینی و 
آمدی را برای خود رقم بزنند. در واقع می توان با الگو گیری از زندگانی و سیره معصومین به عنوان اسوه الهی است بتوانند زندگی سالم و کار

از  های انسان ساز و سعادت بخش از جلو ه های معرفتی، خانوادگی، اخالقی و تربیتی آنان حظ و بهره وافر را ره توشه خود نمود و با استمداد
ایرانی ایجاد نمود. ضرورت ارائه این مقاله،  –ن، بتوان یک خانواده سالم آن هم در جهارچوب اسالمی خداوند متعال و آیات  راهگشای آ

مطرح نمودن مولفه های دینی و اسالمی برای نهاد مقدسی مانند خانواده می باشد که می تواند این بنای ارزشمند را از بسیاری از آسیب 
نواده است، مصون نگه دارد و پایه گذار یک خانواده سالم و اسالمی در چهارچوب فرهنگ ایرانی هایی که ناشی از نگاه مادی و انسانی به خا

 باشد.
 

 ایرانی، شاخص -خانواده، سالم، اسالمی کلید واژگان:
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 معتاددر زنان دارای همسر  دلزدگی زناشویی جنسی و بدکارکردی باورهای بین یبررسی رابطه

 0مجید دسترس، 8*ورلیاولی، رقیه نوری پ3سیمین حسینیان 

 

 چکیده
گرفته است. روش ی بین باورهای بدکارکردی و دلزدگی زناشویی جنسی در زنان دارای همسر انجاماین پژوهش با هدف بررسی رابطه
-نفر صورت گرفته است که به روش نمونه 23ی اندازهای به ای بود. این پژوهش بر روی نمونهمقایسه -پژوهش، همبستگی  و از نوع علی

باورهای بدکارکردی جنسی بودند.  زناشویی وی دلزدگیگیری مورداستفاده، شامل پرسشنامهگیری  در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه
های مرتبط به باورهای از روی مؤلفهدلزدگی زناشویی در زنان، که ها با استفاده ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند. نتایج نشان داد داده

رسد یکی از عوامل مهمی که در ایجاد و یا افزایش دلزدگی آمده، به نظر میدستبا توجه به نتایج به بدکارکردی جنسی قابل تبیین است.
 باشد.ر همسر میعملکرد جنسی در زنان تأثیرگذار است، اختالل و کژکاری جنسی د زناشویی، تشدید باورهای غلط جنسی در زمینه

 

 جنسی، معتادزناشویی، باورهای بدکارکردیدلزدگی ها:کلیدواژه

 

                                                 
 تهران الزهرا، دانشگاه راهنمایی، و مشاوره گروه استاد، .3

 roghiehn@y7mail.comدانشجوی دکترا مشاوره ، دانشگاه الزهرا، تهران     . 8 
 کارشناس ارشد روان پرستاری، مربی و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان0 
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 رابطه سبک های دلبستگی با رضایت جنسی در زوجین

 0*، داود اکبرزاده0، شهناز رضاجو8، حسن امامی پور3اکرم حضرتی لیالن

 

 چکیده
اس رضایت از آن در حفظ نظام خانوادگی مـوثر اسـت. پـژوهش رابطه جنسی کشش طبیعی در فضای مناسب خانواده است که پذیرش و احس

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت جنسی در زوجین شهر تبریز انجام گرفت.
به روش نمونـه گیـری در دسـترس انتخـاب  زوج( 333نفر ) 833بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین شهر تبریز بودند که از این تعداد 

شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رضایت جنسی و پرسشنامه سبک دلبستگی اسـتفاده شـد. داده هـا بـه کمـک ضـریب همبسـتگی 
و معنـی دار و  پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه بین رضایت جنسی با سبک دلبستگی ایمن رابطه مثبت

 بین رضایت جنسی با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا و اجتنابی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که
 سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی به ترتیب قادرند تغییرات رضایت جنسی را در زوجین پیش بینی کنند. 

 

 ، رضایت جنسی، زوجینسبک دلبستگی: کلید واژه ها
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 رابطۀ انسجام و اقتدار خانواده با هویت اخالقی

 8، بهرام جوکار3*نگهدارمرجان حق

 

 

 چکیده
 

ها ها و اصول اخالقی در خودپنداره و بازتاب این ارزشهویت اخالقی یک منبع کلیدی انگیزش اخالقی است که به میزان درونی شدن ارزش
 026کنندگان بررسی شد. شرکت گیری هویت اخالقیاشاره دارد. در پژوهش حاضر، نقش انسجام و اقتدار خانواده در شکل های فرددر کنش

ای انتخاب شدند و ای چند مرحلهگیری خوشهپسر( مقطع دوم دبیرستان شهر شیراز بودند که با روش نمونه 803دختر و  802آموز )دانش
را تکمیل نمودند. با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش همزمان،  اخالقی هویت اهمیت مقیاس ( وFAST) خانوادگی نظام آزمون عملی
بینی انسجام و اقتدار در ابعاد هویت اخالقی بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان دادند که انسجام و اقتدار خانواده به صورت منفی و قدرت پیش

دار بود. کنندۀ منفی و معنیبینیسازی اخالقی، تنها انسجام خانواده پیشنمودند. اما در خصوص درونیبینی معنادار نمادسازی اخالقی را پیش
گیری ابعاد هویت اخالقی، نقش مورد نظر را ایفا ننمودند. بر در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که ابعاد نظام خانواده در شکل

ها در اصل مقاله آورده شده ن ابعاد نظام خانواده و هویت اخالقی بود. بحث پیرامون تبیین چرایی یافتهخالف انتظار، حاکی از رابطة منفی بی
 است.

 

 سازی، نمادسازیانسجام و اقتدار خانواده، هویت اخالقی، درونی: کلید واژه ها
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 رویکردهای معرفتی ـ حقوقی خانواده و اصول و لوازم تحکیم آن 

 لگوی اسالمی ایرانی پیشرفتدر چارچوب ا

 3نیامحمود حکمت

 

 چکیده
امروزه اگرچه همگان بر نقش و اهمیت تاریخی خانواده اذعان دارند اما با مطرح شدن مباحث معرفتی، حقوقی، سیاسی و اخالقی، رویکردهای 

است خانواده را در دو سطح نهادی و شخصی  متفاوت و گاه متناقض درباره خانواده به وجود آمده است. پیش از طبقه بندی رویکردها الزم
مورد توجه قرار داد. منظور از سطح نهادی این است که خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی با کارکردهای خاص بررسی شود چه در مقام 

ممکن است با چالش  عمل خانواده ای تشکیل گردد یا تشکیل نشود. و سطح شخصی مربوط به خانواده تشکیل شده است که استمرار آن
 روبرو شود. 

خی به لحاظ نهادی از یک سو برخی با بررسی تاریخی به این نتیجه رسیده که خانواده نه تنها محیط تعالی نبوده بلکه محیط ستم نهادینه تاری
وجود ندارد. از سوی دیگری به زنان است و راهی برای رهایی از این مشکل جز نفی نهاد خانواده و اضمحالل آن در سطح نهادهای اجتماعی 

های دیگر روابط جنسی و عاطفی را سامان میاند که همراه با بدیلبرخی آن را یک شیوه مدیریتی، اخالقی، حقوقی و عرفی و یا دینی دانسته
ل است که گذشته از بدیدهد و ممکن است در میان نهادهای قدیم و جدید دارای برتری باشد. بر اساس معارف اسالمی خانواده یک نهاد بی

 توان آن را تعالی بخشید. تنظیم روابط جنسی، کارکردهای متنوع و گاه منحصر به فردی دارد که با تحکیم حکیمانه می
توان به دو رویکرد جواز انحالل و ممنوعیت انحالل اشاره کرد. بر اساس رویکرد جواز، خانواده به صورت ارادی درباره سطح شخصی نیز می

توانند خانواده جدید تشکیل دهند. در رویکرد ممنوعیت انحالل برای پایان ارادی خانواده راهی وجود ندارد و افراد با یابد و افراد مییپایان م
ست. ته اورود به خانواده باید به آن پایبند بوده و در آن محیط بمانند. از این منظر نظام حقوقی و اخالقی اسالم رویکرد جواز انحالل را پذیرف

 کند که این امر کمتر اتفاق افتد و در صورت تحقق اعضای آن دارای کمتری آسیب باشند.گرچه تأکید می
آنچه در نوشتار حاضر اهمیت دارد ترسیم خطوط معرفتی روشن است تا بتوان بر اساس آن به چرایی خانواده پاسخ داد و اصول رفتاری حاکم 

بررسی کرد. با شناخت این سه امر، شناسایی لوازم و استلزامات علمی و عملی خانواده در ساختار یک  بر خانواده را بر اساس پاسخ این چرایی
الگوی معرفتی و علمی و عملی معین مانند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت میسر خواهد بود. در اینجا ابتدا دستگاه معرفتی و سپس مبانی و 

 هر رویکرد بررسی خواهد شد. پس از آن اصول و در نهایت برخی استلزامات 
های اخالقی و حقوقی دو دستگاه معرفتی کالن انسان محور و توحید محور وجود دارد. در نگاه معرفتی های معرفتی: در نظامالف. دستگاه

عی خویش را سامان انسان محور اگر چه ممکن است انسان مخلوق خداوند باشد اما به لحاظ رفتاری با خودبنیادی عقل، زندگی فردی و اجتما
های اسالمی انسان هم مخلوق خداوند و هم خلیفه وی در زمین است و زندگی فردی دهد. در دستگاه معرفتی توحید محور مبتنی بر آموزهمی

اخروی یابی به زندگی نیکوی دنیوی و سعادت های عقل برای دستمندی از یافتهو اجتماعی خود را در چارچوب تکوینی و تشریعی با بهره
کند. به تعبیر دیگر انسان در تنظیم زندگی فردی و اجتماعی خود در دستگاه معرفتی انسان محور درصدد حل معادله یک دهی میسامان

مجهولی درباره چیستی خود است زیرا بریده از خالق و آخرت در نظر گرفته شده است. اما بر اساس دستگاه توحیدمحور انسان با معادله چند 
روبرو است. در یک سو ارتباط انسان با خداوند و در سوی دیگر سعادت اخروی انسان مطرح است. انسان در مسیر حرکت خود با  مجهولی

یابی به آن را به شناسد. در این راستا، وحی غایت حیات را معرفی و راه دستمندی از آموزه های اسالمی ابعاد وجودی خود را بهتر میبهره

                                                 
 mh.hekmatnia@yahoo.com. دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی  3
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های خردمندانه انسان اعم از عقلی و تجربی در این کند. از سوی دیگر یافتهه در توان عقل و تجربه نیست معرفی میخصوص در مواردی ک

 دهند. چارچوب امور زندگی وی را سامان می
ن برای تنظیم برخی محور و به خصوص با نگاه فردگرایی خانواده به صورت قراردادی میان دو انساب. مبانی خانواده: در دستگاه معرفتی انسان

آید. اگرچه ممکن است به اجتماعی و با گذشت زمان این نهاد دارای کارکرد منفی شود و یا اینکه اهداف روابط جنسی و تربیتی به وجود می
انه یا نهاد کم آن را با نهادهای جایگزین بهتر بتوان فراهم ساخت و در نتیجه مبنای تنظیم روابط را از دست داده و به صورت یک نهاد ظالم

فایده قرار گیرد. در دستگاه معرفتی توحید محور خانواده مبتنی بر ساختار تکوینی حیات به صورت زوجیت است که دو عضو اصلی آن )زن و 
ادت دیده بلکه به صورت زوج مخلوق از نفس واحد و برآورده کننده آرامش، مودت و رحمت و مرتبط با سعشوهر( نه به عنوان ستمگر و ستم

 انسان در آخرت هستند. 
ج. اصول حاکم بر خانواده: هر یک از مبتنی فوق اصول خاص خود را خواهند داشت. اصول حاکم بر خانواده در نگاه انسان محور فردگرا اصل 

و برخی هنجارهای آزادی روابط جنسی درون و برون خانواده، انحصار نقش خانواده در مدیریت روابط جنسی، اصول ممنوعیت اضرار و ایذاء 
ل بنیادین اخالقی و اصل ابزار بودن خانواده در نگاه کارکردگرایی است. اصول حاکم بر خانواده در نگاه توحید محور اسالمی عبارتند از اص

ه و در محافظت در روابط جنسی، اصل عدم آزادی برقراری روابط جنسی خارج از چارچوب معین، اصل مسئولیت متقابل، اصل مدیریت حکیمان
 راستای مصالح فردی و خانوادگی، اصل استقالل زن و شوهر و اصل آزادی آنان در چارچوب معین.

ر د. لوازم و استلزمات هر رویکرد: تحقق هر یک از اصول مستلزم اموری است. برخی لوازم و استلزامات رویکرد خانواده فردگرا، تأمین حداکث
چوب خانواده، تقویت اراده آزاد، تربیت اجتماعی مبتنی بر ممنوعیت اضرار و ایذا، پذیرش مسئولیت آزادی در محیط اجتماعی درون و برون چار

 قراردادی براساس ساختار خانواده، حداقلی کردن کارکردهای خانواده در راستای به حداکثر رساندن آزادی های فردی است. 
محدودیت حقوقی و اخالقی روابط جنسی خارج از چارچوب نهادهای پذیرفته شده  در برابر، لوازم و استلزامات خانواده در رویکرد توحیدمحور،

حقوقی، حمایت اقتصادی، حقوقی، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی از تشکیل خانواده، حمایت عمومی از خانواده و کارکردهای آن به عنوان نهاد 
ها در چارچوب خانواده و ها و استفاده از آزادیروابط در انجام مسئولیتبدیل روابط جنسی، حمایت اخالقی و تربیتی و مشاوره برای تنظیم بی

 حمایت از اعضای ضعیف خانواده است. 
 

 خانواده، مبانی خانواده، رویکردهای معرفتی به خانواده، حقوق خانواده :کلید واژه ها
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 رابطه با جنس مخالفدارای رابطه و فاقد پسر  مقایسه قصه عشق و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان

 0، ژاله رفاهی8*هنرپروران ، نازنین3فاطمه حکیم فرد

 

 چکیده
 پژوهش از روش دارا و فاقد رابطه با جنس مخالف بود. پسر هدف از این پژوهش مقایسه قصه عشق و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان

در  3038-30شته مشاوره و روان شناسی مشغول به تحصیل در سال کارشناسی ر پسر . جامعه آماری دانشجویانبودای مقایسه –عِلّی نوع
نفر انتخاب شدند. ابزار  333دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد مرودشت بود. که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 

و پرسشنامه نگرش و  (CERQ)تی هیجان گرانفسکیاشترنبرگ، تنظیم شناخ (LSS) وهش پرسشنامه قصه عشقژمورد استفاده در این پ
ابعاد تنظیم نشان داد که بین  شد و نتایج ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل مانوا تحلیلگرایش به ارتباط پیش از ازدواج بود. داده

دارد، بین  مخالف تفاوت معنی داری وجود دارا و فاقد رابطه با جنس  پسردر دانشجویان  شناختی هیجان منفی فقط در بعد نشخوار فکری
( در دانشجویان دارا و فاقد رابطه با جنس مخالف تفاوت معنی نشخوار فکریتنظیم شناختی مثبت و تنظیم شناختی منفی و ابعاد آن )به جز 

و فاقد رابطه با جنس مخالف دارا  پسرسرگرمی در دانشجویان  داری دیده نشد. همچنین نتایج نشان دادند که بین قصه های لذت جویی و
   .تفاوت معنی داری وجود دارد

 

 قصه عشق، تنظیم شناختی هیجان، ارتباط با جنس مخالف: کلید واژه ها

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاداسالمی واحد مرودشت 3
  .comnazanin48@gmail، استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت8
     استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 0
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آموزان رفتاری بر عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش -درمانی با الگوی شناختیاثربخشی خانواده

 دختر متوسطه شهر اهواز

 8سحر صیاد ،3*نجمه حمید

 

 چکیده

رفتاری بر  عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی  -هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر الگوی شناختی
ل بود. آزمون با گروه کنترآزمون و پسروش انجام پژوهش آزمایشی و از نوع پیشآموزان دختر سال اول تا چهارم متوسطه بوده است. دانش

اند جهت حل تعارضات خانوادگی بوده 3022-23درمانی محقق در سال کننده به مرکز مشاوره و روانزوج مراجعه 03نمونه مورد بررسی شامل 
هایی که در این پژوهش مورد نظر بوده است، انتخاب شدند. سپس به که با در نظر گرفتن سن، مدت ازدواج، سطوح تحصیلی و دیگر مالک

صادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ارزیابی عملکرد خانواده، طور ت
ای خانواده درمانی دقیقه 01جلسه  38آموزان بودند. گروه آزمایشی آموزان دبیرستانی و عملکرد تحصیلی دانشپرسشنامه سازگاری دانش

داری بین دو گروه در ای دریافت نکرد. نتایج پژوهش تفاوت معنییافت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ مداخلهرفتاری در -شناختی
آزمون  و گروه ها نشان داد. در گروه آزمایشی در مقایسه با پیشآموزان آنعملکرد خانواده، رفتارهای سازگاری و عملکرد تحصیلی دانش

مون به میزان کمی افزایش یافته بود. همچنین سازگاری رفتاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزکنترل عملکرد خانواده در پس
رفتاری بر  -نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که خانواده درمانی مبتنی بر الگوی شناختی داری افزایش یافت.آزمایشی به طور معنی

 آموزان دختر دبیرستانی شهر اهواز مؤثر بود.دانش بهبود عملکرد خانواده، سازگاری و عملکرد تحصیلی

 

 آموزان، عملکرد تحصیلی  رفتاری، عملکرد خانواده، سازگاری دانش -خانواده درمانی مبتنی بر الگوی شناختی :کلید واژه ها

                                                 
 n.hamid@scu.ac.ir. دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز،  3 
 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز8 
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 بررسی اثرات ورزش بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده

 8سورشجانی، لیال بخشی 3*نجمه حمید

 

 چکیده 
هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر ورزش بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده بوده است. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با 

ای زن افسرده است که بر اساس مصاحبه بالینی ، مالکه 03پس آزمون و گروه کنترل بوده است. نمونه مورد بررسی شامل –پیش آزمون 
و مقیاس افسردگی بک تشخیص افسردگی داشتند. این افراد با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و از    DSM-IV-Rتشخیصی 

اقتصادی و عدم ابتال به بیماری جسمانی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کامالً همگون بودند. سپس  -لحاظ سن ، وضعیت اجتماعی
و گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل ،پرسشنامه افسردگی، مقیاس شادکامی و مقیاس اشتیاق به طور تصادفی در د

هفته و هر هفته به میزان سه جلسه یک  38برای برقراری ارتباط بوده است. گروه آزمایشی طی یک برنامه ورزشی به طور جمعی به مدت 
وه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. نتایج نشان داد میان گروه آزمایش و کنترل از نظر شادکامی و ساعته شرکت جستند اما در مورد گر

 اشتیاق به برقراری ارتباط تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی میزان اشتیاق و شادکامی در گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل
 یج حاصل به طور معنی داری در دوره پی گیری تداوم داشته است. به طور معنی داری افزایش یافته است. نتا

 

 ورزش، شادکامی، اشتیاق، ارتباط، زنان افسرده :کلید واژه ها

                                                 
 n.hamid@scu.ac.ir. دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز،    3
 ی دانشگاه شهید چمران . دانشجوی دکتری رشته روان شناس 8
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ن ناسازگاراثر بخشی آموزش خودمتمایز سازی مبتنی بر آمیزه های دینی بر دلبستگی و رضایت از زندگی زوجی  

 3نجمه حمید 

 

 چکیده

سی اثر بخشی آموزش خودمتمایزسازی  مبتنی بر آمیزه های دینی بر دلبستگی و رضایت از زندگی زوجین هدف از پژوهش حاضر، برر
ناسازگار شهرستان اهواز بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون، پی گیری و گروه کنترل بوده است. 

است  23ات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر اهواز در سال زوج واجد تعارض 01جامعه آماری این پژوهش شامل 
که از لحاظ طول مدت ازدواج، سن، وضعیت اجتماعی اقتصادی، عدم ابتال به بیماری های جسمانی، دارا بودن یک انحراف معیار پایین تر از 

 انتخاب زوج 03 تعداد تصادفی طور به د نظر در پژوهش کامال همتا بودند. سپسمیانگین در پرسشنامه رضایت از زندگی و سایر متغیرهای مور
 رضایت مقیاس و بزرگساالن دلبستگی مقیاس شامل پژوهش در استفاده مورد ابزار. شدند تقسیم کنترل و آزمایش گروه دو به تصادفی بطور و
 ای مداخله کنترل گروه اما. گرفتند قرار درمانی روان و مشاوره تحت محور مذهب سازی متمایز جلسه 3 طی آزمایش گروه. بود زندگی از

 لحاظ از که ساخت آشکار حاصل نتایج. شدند تحلیل و تجزیه متغیری چند واریانس تحلیل آزمون از استفاده با حاصل نتایج. نکردند دریافت
 پیش به نسبت آزمایش گروه در دارد. همچنین وجود ریدا معنی تفاوت کنترل و آزمایش گروه؛ دو میان زندگی از رضایت و دلبستگی میزان
 آموزش که معنا این به. یافت افزایش زندگی از رضایت و ایمن دلبستگی اما کاهش اضطرابی و اجتنابی دلبستگی میزان کنترل، گروه و آزمون

 داشته تداوم کماکان گیری پی دوره در نتایج نای. است داشته مثبت تاثیر ناسازگار زوجین زندگی از رضایت و دلبستگی بر سازی متمایز خود
 .است

 

 ناسازگار زندگی، از رضایت دلبستگی، سازی، خودمتمایز :کلید واژه ها
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 بررسی رابطه رضایت زناشویی با افسردگی و عملکرد سیستم ایمنی

 0راضیه سعیدی، 8اعظم آقاجانی افجدی، 3*نجمه حمید

 

 چکیده

هدف پژوهش فعلی بررسی رابطه میان رضایت ادگی نقش مهمی در سالمت جسمانی و ایمنی دارند. عوامل روان شناختی و روابط خانو
  زوج مراجعه کننده به مراکز مشاوره 18زناشویی، افسردگی و سیستم ایمنی زوجین شهر اهواز بوده است. در این مطالعه همبستگی، از میان 

زوج با در نظر گرفتن متغیرهای مورد نظر در پژوهش مانند سن،  03ند، تعداد که دچار مشکالت زناشویی بود 3022شهر اهواز در سال 
مورد  وضعیت اجتماعی و اقتصادی، طول مدت ازدواج، عدم ابتال به بیماری هایی که سیستم ایمنی را مخدوش می سازد و سایر متغیرهای

شامل پرسشنامه رضایت زناشویی هادسون و مقیاس افسردگی  در پژوهش به صورت همگون انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش نظر
به عمل آمد. نمونه های خونی در آزمایشگاه سازمان  ینمونه برداری خون بوده است. هم چنین برای ارزیابی سیستم ایمنی زوجین (BDI)بک 

، NK (+CD16یلول های مهاجم طبیع، سCD8+به  CD4+، نسبت CD4 ،+CD8+انتقال خون ایران جهت ارزیابی درصد سلول های 
+CD56) .نتایج  مورد تحلیل قرار گرفت. داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل گردید

ثبت معناداری رابطه م CD4، +/CD4+,CD8+CD16 +CD56+یعنی بین سلول های بین رضایت زناشویی و سیستم  ایمنی  نشان داد
. از سوی دیگر، میان زنان و همسران آن ها از لحاظ سیستم شت. میان رضایت زناشویی و افسردگی رابطه منفی معناداری وجود داشتوجود دا

هم افسردگی در زنان میزان  و بوده یعنی میزان سیستم ایمنی زنان کمتر از همسران  آن ها شتایمنی و افسردگی تفاوت معناداری وجود دا
سیستم ایمنی قوی  از هرچه رضایت زناشویی زوجین بیشتر باشدبر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت  بوده است.  شانباالتر از همسران

بیشتر زنان  در کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، میزان افسردگی و عدم رضایت زناشویی نیز میزان افسردگی آن ها متقابال وی برخوردار بوده تر
 .    بوده است شانهمسران سیستم ایمنی و متقابال سیستم ایمنی زنان کمتر از بوده همسران آن ها از
 

  رضایت زناشویی، افسردگی، سیستم ایمنی: کلید واژه ها

                                                 
 n.hamid@scu.ac.ir، دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه چمران اهواز.  3
 یکارشناس ارشد روانشناسی بالین.  8
 ی بالینیکارشناس ارشد روانشناس.  0
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 بررسی اثرات ورزش بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده

 8، لیال بخشی سورشجانی3*نجمه حمید

 

 چکیده 
ف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر ورزش بر شادکامی و اشتیاق به برقراری ارتباط در زنان افسرده بوده است. طرح پژوهش از نوع آزمایشی با هد

زن افسرده است که بر اساس مصاحبه بالینی ، مالکهای  03پس آزمون و گروه کنترل بوده است. نمونه مورد بررسی شامل –پیش آزمون 
و مقیاس افسردگی بک تشخیص افسردگی داشتند. این افراد با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب و از    DSM-IV-Rتشخیصی 

اقتصادی و عدم ابتال به بیماری جسمانی و سایر متغیرهای مورد نظر در پژوهش کامالً همگون بودند. سپس  -لحاظ سن ، وضعیت اجتماعی
قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل ،پرسشنامه افسردگی، مقیاس شادکامی و مقیاس اشتیاق  به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه

هفته و هر هفته به میزان سه جلسه یک  38برای برقراری ارتباط بوده است. گروه آزمایشی طی یک برنامه ورزشی به طور جمعی به مدت 
ای صورت نگرفت. نتایج نشان داد میان گروه آزمایش و کنترل از نظر شادکامی و ساعته شرکت جستند اما در مورد گروه کنترل هیچ مداخله 

 اشتیاق به برقراری ارتباط تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی میزان اشتیاق و شادکامی در گروه آزمایش نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل
 داری در دوره پی گیری تداوم داشته است. به طور معنی داری افزایش یافته است. نتایج حاصل به طور معنی 

 

 ورزش، شادکامی، اشتیاق، ارتباط، زنان افسرده :کلید واژگان

 

                                                 
 n.hamid@scu.ac.ir. دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز،    3
 . دانشجوی دکتری رشته روان شناسی دانشگاه شهید چمران  8
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 تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش هیجانی و سالمت روانی فرزندان جانبازان

 3فریده حمیدی

 

 

 چکیده
و سالمت روانی فرزندان جانبازان بوده است. بدین منظور  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر هوش هیجانی

ساله جانبازان ساکن استان تهران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند . از سه پرسشنامه جمعیت  83-32فرزند جوان  13تعداد 
داده ها با ای زندگی شرکت نمودند. جلسه آموزش مهارت ه 30استفاده شد. آزمودنی ها در  شناختی، هوش هیجانی و مقیاس سالمت روانی

نتایج نشان داد که آموزش  استفاده از آزمون های توصیفی ) میانگین و انحراف معیار ( و آزمون تی همبسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
دمهارت های زندگی در همه ابعاد سالمت روانی ) جسمانی، اضطراب و کنش وری ( به جز افسردگی  نی  مع ر  ی ث أ ست. ت ا ه  شت ا د ری  ا

( ی  ن هیجا های هوش  ه  ف ل ؤ م و  ی  ن هیجا کلی هوش  یج  ا ت ن ر  د موزشی  آ خالت  مدا ین  شامل مؤلفه های حل مسئله، همچن
 شادمانی، استقالل، تحمل فشارروانی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، انعطاف پذیری، خود ابرازی، مسئولیت پذیر اجتماعی( تأثیر معنی

 داری داشته است.
 

 هوش هیجانی، مهارت های زندگی، سالمت روانی، فرزندان جوان جانبازان  :د واژه هاکلی

 

                                                 
 fhamidi@srttu.edu. دانشیار روانشناسی ،دانشگاه تریت دبیر شهید رجایی،    3



                              

134 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 آلمان و ایران، مالزی در خانواده و نقش زنان نظام مطالعه تطبیقی

 8، مجید مهدیه نجف آبادی3*فریده حمیدی

 

 چکیده
 این ر تربیت نسل آینده و نقش انکار ناپذیر بانوان در خانواده، دربا توجه به اهمیت خانواده در جامعه به عنوان پایه تشکیل جامعه و تاثیر آن د

و به مقایسه شاخص  آلمان، و مالزی ایران، کشورهای بین در زنان نقش و خانواده نظام های تفاوت و ها شباهت تبیین و توصیف به پژوهش
حمایتی برای خانواده و زنان، مشوق ها و تسهیالت ازدیاد  های جمعیتی ، رسوم و قوانین ازدواج و طالق ، آمار ازدواج و طالق سیستم های

جنسیت در بین سه کشور ایران مالزی و آلمان پرداخته می  نابرابری شاخص انسانی و مقایسه توسعه نسل ، مشارکت زنان در جامعه، شاخص
کشور در حال توسعه تبیین می گردد.و نقاط  شود و جایگاه ایران از منظر شاخص های ذکر شده در مقایسه با یک کشور توسعه یافته و یک

 قوت وضعف ایران نسبت به این دو کشور مشخص می گردد.
 

 نقش زنان جنسیت، نابرابری انسانی، شاخص توسعه نظام خانواده، ازدواج، طالق، شاخص :کلید واژه ها

 

                                                 
 EDU.SRTTU@FHAMIDIدانشیار روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، .  3
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه،  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.  8
 

mailto:fhamidi@srttu.edu
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و انگیزه  شرفت تحصیلیاجتماعی و انگیزش پیشرفت با پی -بررسی رابطه جو عاطفی خانواده، سازگاری فردی

 تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه

 علیرضا حیدرئی3 ، روح اهلل دانشی*8

 

 چکیده
اجتماعی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی -هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه جو عاطفی خانواده، سازگاری فردی

گیری آموز به روش نمونهدانش 011متوسطه شهر اهواز بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد در دانش آموزان پسر سال سوم دوره 
ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه جو عاطفی، پرسشنامه سازگاری دانش آموزان ، تصادفی خوشه

ها با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی کانونی، تحلیل رگرسیون صیلی. دادهپرسشنامه انگیزه پیشرفت و پرسشنامه انگیزه تح
چندگانه و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که متغیرهای پیش بین شامل جو عاطفی خانواده، 

شامل پیشرفت تحصیلی و انگیزه تحصیلی را به طور معنی داری پیش اجتماعی و انگیزش پیشرفت قادرند متغیرهای مالک -سازگاری فردی
اجتماعی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی به -بینی کنند. همچنین همبستگی بین متغیرهای جو عاطفی خانواده، سازگاری فردی

نی به ترتیب منفی، مثبت و منفی و با بی انگیزگی ترتیب مثبت، منفی و مثبت، با انگیزه درونی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت، با انگیزش بیرو
 به ترتیب منفی، مثبت و منفی بودند که همه معنی دار بودند.

 

 اجتماعی -انگیزش پیشرفت، انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، جو عاطفی خانواده، سازگاری فردیکلید واژه ها: 

                                                 
 . عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  3
 roohalah.danesh@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهواز،  8
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ستان های شهر ان در دانش آموزان دبیرستانی دختر دبیررابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با تنظیم شناختی هیج

 شیراز

 8، حجت اله جاویدی  3 *پروانه حیدرزاده

 

 چکیده
تاب آوری انجام شد. طرح پژوهش توصیفی  تنظیم شناختی هیجان و هدف بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با پژوهش حاضر با  

آنها  نفر از 033بود که   3038-30سال تحصیلی  شیراز در دبیرستانهای شهر امل دانش آموزان دخترنوع همبستگی بود. جامعه آماری ش و از
شده  این پژوهش ،پرسشنامه تجدیدنظر استفاده شده در مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند

روش آماری همبستگی و رگرسیون  به  تی هیجان بوده است. داده های به دست آمده باپرسشنامه تنظیم شناخ الگوهای ارتباطی خانواده و
راهبردهای مثبت تنظیم  همنوایی الگوهای ارتباطی خانواده با که بین بعد تحلیل  قرارگرفت. نتایج نشان داد تجزیه و شیوه همزمان مورد

الگوهای  شنود گفت و بین بعد و  دارد شناختی هیجان مثبت معنادار وجود راهبردهای منفی تنظیم با و شناختی هیجان رابطه منفی معنادار
راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی  با و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان رابطه ی مثبت معنادار ارتباطی خانواده با

تنظیم شناختی  نواده دارای قدرت پیش بینی  معناداری برای ابعادکه الگوهای ارتباطی خا دارد. همچنین یافته ها نشان داد وجود معنادار
 هیجان  می باشند. 

 

 تنظیم شناختی هیجان، الگوهای ارتباطی خانواده، دانش آموزان دختر واژه ها: کلید

                                                 
 parvaneh_heydarzade@yahoo.comکارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی،  . دانشجوی 3

 . استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت8 
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 مقایسه استراتژی های یادگیری در گونه های مختلف خانواده

 0سامانی ، سیامک8، نادره سهرابی شکفتی3*سکینه حیدری     

 

 چکیده
 360هدف این مطالعه مقایسه استراتژی های یادگیری در گونه های مختلف خانواده بود. روش پژوهش پیمایش و نمونه مورد مطالعه شامل 

 نفر از دانش آموزان دبیرستان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه انتخاب شدند. مقیاس فرایند و محتوای
خانواده، مقیاس یاورهای انگیزشی در این مطالعه به عنوان ابزار تحقیق استفاده گردید. به منظور بررسی داده های پژوهش از روش تحلیل 

اده واریانس یک طرفه و چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که در برخی ابعاد باورهای انگیزشی تفاوت معناداری در ابعاد گوناگون خانو
 ود دارد. در نهایت نتایج نشان داد که نقش خانواده در راهبردهای یادگیری فرزندان دارای اهمیت می باشد.وج
 

  فرایند خانواده، محتوای خانواده، باورهای انگیزشی: کلید واژه ها

                                                 
 aramesh1314@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت،   3
 واحد مرودشت . استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی 8
 . استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 0



                              

138 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 متاهل بر اساس ابراز وجود و کمال گرایی پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان

 0، عباس توان8فرزان ، سمیرا  3*عزیز خادملو

 

 چکیده 
مطالعات نشان می دهد که ابراز وجود و کمال گرایی در رضایت زناشویی افراد نقش دارند. هدف پژوهش حاضر ، پیش بینی رضایت زناشویی 

  362اه پیام نور چابهار ) نفر از دانشجویان متاهل دانشگ  862دانشجویان متاهل  بر اساس ابراز وجود و ابعاد کمال گرایی بود . به این منظور 
زن ( بطور تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های جرات ورزی، کمال گرایی چند بعدی تهران و رضایت زناشویی را تکمیل   333مرد، 

، کمال گرایی کردند. نتایج حاکی از آن بود که ابراز وجود با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار دارد در حالی که کمال گرایی خود محور 
دیگر محور ، کمال گرایی جامعه محور و کمال گرایی ، به صورت منفی با رضایت زناشویی همبسته بودند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 
 که ابراز وجود، کمال گرایی خود محور ، کمال گرایی دیگر محور ، کمال گرایی جامعه محور بطور معناداری رضایت زناشویی را مورد پیش

 بینی قرار دادند. نتایج پژوهش حاضر ارزش پیش بینی کنندگی ابراز وجود و ابعاد کمال گرایی در رضایت زناشویی را برجسته نمود. 
 

 ابراز وجود، کمال گرایی خودمحور، کمال گرایی دیگرمحور، کمال جامعه محور، رضایت زناشویی: هاکلید واژه

                                                 
 r.s.koorosh@gmail.com. استاد مدعو روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران. 3
 . استاد مدعو روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران 8
      . استادیار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 0
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 أهل مبتال به سرطان استان اصفهاندرونی(  در زنان مت –بی )بیرونی با جهت گیری مذه خانواده رابطه انسجام

 0، زهرا خدادادی 8*، زهرا قادری3حدیثه خاکسار

 

  چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انسجام خانواده با جهت گیری مذهبی بیرونی و درونی در زنان مبتال به سرطان شهر اصفهان انجام شده 
جهت بستری به بخش  3030ماه اول سال  8نفر از زنان متأهل مبتال به سرطان که طی  03صیفی از نوع همبستگی در یک بررسی تو است.

شیمی درمانی بیمارستان سیدالشهداء اصفهان مراجعه کردند به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جهت 
انطباق خانوادگی بود. به منظور آزمون فرضیه تحقیق از آمار توصیفی و آزمون ضریب  گیری مذهبی آلپورت و مقیاس ارزیابی انسجام و

نتایج نشان دادند که انسجام خانواده با مذهب درونی رابطه مثبت معنادار دارد و با مذهب بیرونی دارای  همبستگی پیرسون استفاده گردید.
  رابطه منفی معنادار است. 

 

 اده، جهت گیری مذهبی، سرطانانسجام خانو:  هاکلید واژه

                                                 
 hadis.khaksar@yahoo.comنشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت،  . دا 3
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت 8
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت 0
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 درونی( در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان -مقایسه جهت گیری مذهبی )بیرونی

 0، زهرا خدادادی 8*، زهرا قادری3حدیثه خاکسار

 

  چکیده
 -علی نوع از پژوهش. شد انجام اصفهان شهر عادی زنان و سرطان به مبتال زنان در مذهبی گیری جهت مقایسه هدف با حاضر پژوهش
 در گیری نمونه شیوه به( عادی نفر 03 و بیمار نفر 03) متأهل زنان از نفر 303 تعداد هدف این به دستیابی راستای بوده و در ای مقایسه

 مانوا حلیلاز ت ها داده تحلیل و تجزیه جهت بود. آلپورت مذهبی گیری جهت پرسشنامه شامل استفاده مورد ابزار. شدند انتخاب دسترس
 تفاوت عادی زنان و سرطان به مبتال زنان( درونی – بیرونی) مذهبی گیری جهت بین که بود آن از حاکی آمده بدست نتایج. شد استفاده

   دارد. وجود معناداری
 

 سرطان، زنان ، مذهبی گیری جهت:  هاکلید واژه

                                                 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده 3
 Email:z_ghaderi_sh@yahoo.com. استادیار دانشگاه آزاد مرودشت:  8
 . استادیار دانشگاه آزاد مرودشت 0
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  سالمت روان و خودکارآمدی زنان بیوه سالمند تأثیر استفاده ازمدل فرایند دوگانه مقابله با داغ دیدگی بر 

  8مریم فاتحی زاده، 3آرزو خالقیان

 

  چکیده
داغ دیدگی زناشویی یکی از مشکالت رایج در سالمندان است. بیوگی در  سالمندی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که موجب افسردگی و 

بر  ررسی تأثیر مشاوره سوگ با رویکرد فرایند دوگانه مقابله با داغ دیدگیاحساس تنهایی در سالمندان می گردد. هدف از پژوهش حاضر ب
سالمت روان و خودکارآمدی زنان بیوه سالمند است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و استفاده از دو گروه 

اصفهان است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و  زن سالمند بیوه در شهر 03کنترل و آزمایش بود. نمونه این پژوهش شامل
به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگیری شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سالمت روان و مقیاس 

داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس مورد یان خودکارآمدی که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط هر دو گروه تکمیل گردید و در پا
 تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که مداخله مذکور بر افزایش سالمت عمومی و خودکارآمدی زنان درگروه آزمایش تأثیر داشته است.

 ه را دارد.لذا این رویکرد قابلیت کاربست در تدوین راهبردهای مشاوره وروان درمانی برای سالمندان داغدید
 

 : فرایند دوگانه مقابله با داغ دیدگی، سالمت روان، خودکارآمدی، زنان بیوههاکلید واژه 

                                                 
 arezookhaleghian@yahoo.com. کارشناس ارشد مشاوره  3
 . دانشیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان 8
 

mailto:arezookhaleghian@yahoo.com
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 تأثیر مداخله زوج درمانی ویژه همسرآزاری روانی بر میل به طالق و ناسازگاری زوج های شهر اصفهان 

  3آرزو خالقیان 

 

  چکیده
وان شایع ترین نوع همسرآزاری متمرکز گردیده و نشان می دهند که اثرات ناشی از سوء مطالعات اخیر بر همسرآزاری روان شناختی به عن

برنامه زوج درمانی ویژه همسرآزاری روانی  استفاده عاطفی به مراتب مخرب تر از بدرفتاری جسمی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر
پس آزمون با گروه کنترل -طرح این پژوهش آزمایشی و ازنوع پیش آزمون بود. بر میل به طالق و سازگاری زناشویی زوج های شهر اصفهان

نفر( با استفاده از نمونه گیری  63زوج ) 03جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین ساکن در شهر اصفهان بود که از این جامعه، تعداد است.
مونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیری شدند. هدفمند و با مراجعه به مراکز مشاوره شهر اصفهان انتخاب شده و به شیوه ن

ابزارهای مورد استفاده عبارت بودند از: پرسشنامه میل به طالق و مقیاس تجدید نظرشده سازگاری زناشویی. داده ها به وسیله تحلیل 
ور بر کاهش میل به طالق و سازگاری زناشویی کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مداخله زوج درمانی مذک

زوجین گروه آزمایش تأثیرداشته است. این مداخله قابل کاربرد درمراکز مشاوره و مراکز مداخله در بحران طالق به منظور کاهش آسیب های 
  ناشی  از بد رفتاری روانی با همسران است.

 

 ی زناشوییبدرفتاری روانی، میل به طالق، سازگار: هاکلید واژه

                                                 
 aleghian@yahoo.comarezookh. کارشناس ارشد مشاوره  3

mailto:arezookhaleghian@yahoo.com
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 رابطه عوامل فشارزا و منابع حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان زنان

 8، عذرا اعتمادی3*آرزو خالقیان

 

  چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل فشارزای زندگی و منابع حمایت اجتماعی با افسردگی پس از زایمان است. جامعه آماری این 

ماهه در شهر اصفهان بود که با استفاده از نمونه گیری در دسترس و با مراجعه به مراکز 38دران دارای نوزاد یک تا پژوهش ، شامل کلیه ما
نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی پس از زایمان، مقیاس  383بهداشت و درمان تعداد 

اجتماعی در دوران پس از زایمان بود. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل همبستگی پریشانی های زندگی و مقیاس حمایت 
پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که بین حیطه های مختلف پریشانی زندگی به جز 

رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین حیطه های حمایت اجتماعی پس از زایمان پریشانی مرتبط با خارج از خانه با افسردگی پس از زایمان 
به جز حیطه حمایت خانواده گسترده و دوستان، رابطه معنی داری با افسردگی پس از زایمان وجود دارد.  همچنین با استفاده از تحلیل 

س افسردگی پس از زایمان را تبیین نمود. براساس این مدل، درصد از واریان 3/22رگرسیون همزمان مدل معنی داری به دست آمد که 
پریشانی زناشویی  پریشانی خود و خانواده، خوش بینی/ رضایت از زندگی، حمایت همسر و حمایت خانواده همسر قادر به پیش بینی معنی دار 

درون خانواده و منابع حمایت اجتماعی در دسترس  افسردگی پس از زایمان در زنان هستند. این نتایج بیانگر ضرورت توجه به منابع استرس
 برای مادران در دوره بارداری و پس از آن است و می تواند د راستای تدوین راهبردهای پیشگیرانه و درمان افسردگی پس از زایمان تلویحات

  مناسبی داشته است.
 

 : افسردگی پس از زایمان، عوامل فشارزا، حمایت اجتماعیهاکلید واژه

                                                 
 arezookhaleghian@yahoo.com. کارشناس ارشد مشاوره  3
 . عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 8

mailto:arezookhaleghian@yahoo.com


                              

144 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

( برافزایش ابراز احساسات و رضایت TAای برن )بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویکرد تحلیل محاوره

 یی در بین زنان شهر تهرانزناشو

 8علیرضا رشیدی، 3*ئیداریوش خانه

 

  چکیده 

از احساسات و رضایت زناشویی در بر افزایش ابر (TAمحاوره ای برن ) تحلیل د رویکر با گروهی بررسی اثر بخشی درمان بهپژوهش  در این

بود . از  ای زمایشی و روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای چند مرحلهآپژوهش از نوع تحقیق .پرداخته شده استبین زنان شهر تهران 
تخاب گردید . و سپس از بین دبیرستانهای منطقه مذکور یک دبیرستان بطور تصادفی ان 0منطقه  ،موزش و پرورش استان تهرانآبین نواحی 

نفر در گروه کنترل قرار گرفتند  38زمایش و آنفر در گروه  38نفر نمونه بصورت تصادفی انتخاب شد که  80نفر ؛  33زمون از آبعد از گرفتن 
 ویکردبا ر گروهی جلسه درمان 38زمایش تحت آسپس گروه در ابتدا از هر دو گروه آزمونهای ابراز احساسات و رضایت زناشویی بعمل آمد .

مورد آزمون  روهوضعیت ابرازاحساسات ورضایت زناشویی دوگ (TA)بعد از انجام درمان گروهیقرار گرفتند و ( TAتحلیل محاوره ای )
وری آبرای گرد  .زمایش گرفته شدآبرای پی گیری از گروه  بار دیگر هر دو آزمون خرین جلسه گروهیآ از ماه بعد یکقرارگرفت سپس 

زمودن ابراز احساسات افراد گروه ها آانریچ استفاده شد و جهت  رضایت زناشویی سؤالی 00ایت زناشویی از پرسشنامه اطالعات و سنجش رض

وبرای نرمالیتی کردن پیش آزمونها  (t )زمونآماری از آسؤالی ابراز احساسات استفاده شد. پس از تحلیل داده های  00از پرسشنامه 
 محاوره ای مشخص گردید که درمان گروهی با رویکرد تحلیل شد و استفادهاسمیرنف   –الموگروف درگروههای آزمایش وگواه ازآزمون ک

(TA بر شیوه های صحیح ابراز احساسات و رضایت زناشویی ) .تأثیر مثبت داشته است  

 

 درمان گروهی تحلیل محاوره ای ، ابراز احساسات ، رضایت زناشویی: هاکلید واژه

                                                 
 dkhanei@yahoo.com. دانشجوی دکتری مشاوره خانواده  دانشگاه اصفهان 3 
 انشاه. مدیرگروه مشاوره دانشگاه رازی کرم8
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ن و ارتباط آن با انسجام و انعطاف پذیری خانواده در دانش آموزان مقطع دبیرستان در بررسی سطح سالمت روا

 شهر تهران

 3مریم خانیان

 چکیده
 پیوند و تعهد عاطفی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر و میزان تغییرپذیری در نقشها، قوانین، کنترل و انضباط خانواده به ترتیب انسجام و

امیده می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش انسجام و انعطاف پذیری خانواده در سالمت روان دانش آموزان انعطاف پذیری خانواده ن
بود. مطالعه حاضر از نوع همبستگی بوده که در میان دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی شهر تهران انجام گردید. نمونه گیری به 

نفر از دانش آموزان دبیرستانی و پیش  013گانه شهر تهران انجام گردید.  88خترانه و پسرانه در مناطق صورت خوشه ای از دبیرستان های د
دختر( مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش سطح سالمت روان از مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس،  868پسر و  322دانشگاهی )

نواده سامانی و برای سنجش انعطاف پذیری خانواده از مقیاس انعطاف پذیری شاکری برای سنجش انسجام خانوادگی از مقیاس انسجام خا
استفاده شد. در این مطالعه برای بررسی قدرت پیش بینی انسجام و انعطاف پذیری خانواده در ابعاد مختلف سالمت روان از تحلیل رگرسیون 

ری میان دختران و پسران از نظر نمره کلی سالمت روان وجود داشت بگونه ای چندگانه استفاده گردید. نتایج نشان داد اختالف آماری معنی دا

در پسرها(. افسردگی،  33/63 ± 11/36در دخترها در مقابل   31/60 ± 30/36که نمره افسردگی، اضطراب و استرس در پسران باالتر بود )
خانواده داشت. به عبارت دیگر هر چقدر انسجام و انعطاف  اضطراب و استرس، نقش پیش بینی کنندگی  منفی در انسجام و انعطاف پذیری

 پذیری خانواده بیشتر باشد میزان سالمت روان در فرزندان بیشتر خواهد بود. این نتیجه گیری در هر دو جنسیت پسر و دختر صادق بود.
 

 : سالمت روان، انسجام خانواده، انعطاف پذیری خانواده، دانش آموزانکلید واژه ها

 

                                                 

 slr_1975@yahoo.com، كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي. 1 
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 گری رضایت زناشوییاخالق رابطه ای بر افسردگی با میانجی میرمستقیغسی اثر مستقیم و برر

 0، منوچهر تقی پور8*، زهرا قنبری3رضا خجسته مهر

 

  چکیده
 گری رضایت زناشویی در کارمندانای و ابعاد آن بر افسردگی و با میانجیهدف پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخالق رابطه

ی پژوهش انتخاب گردید. در عنوان نمونهنفر کارمندان زن متأهل به 813گیری تصادفی روش نمونه های دولتی شهر اهواز بود. بهزن اداره
(، پرسشنامه RES) ایپرسشنامه اخالق رابطهاین پژوهش از طرح مدل معادالت ساختاری استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش 

ها از طریق الگویابی معادالت ساختاری ( است. تحلیل دادهENRICHپرسشنامه رضایت زناشویی انریچ )و  (BDI-13)ک افسردگی ب

(SEM) افزار و اثرات غیرمستقیم از طریق آزمون بوت استراپ و با استفاده از نرمAMOS/18 نیز برای تعیین  انجام شد. از آزمون سوبِل
ی، اثر ارابطهغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی استفاده گردید. نتایج نشان داد اخالق داری مسیرهای غیرمستقیم متمعنی

ای از طریق مثبت مستقیم بر رضایت زناشویی و اثر منفی مستقیم بر افسردگی دارد. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان داد اخالق رابطه
  ر افسردگی دارد.رضایت زناشویی، اثر منفی غیرمستقیم ب

 

 ای، افسردگی، رضایت زناشوییاخالق رابطه: هاکلید واژه

                                                 
 . دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز3 
  z.ghanbari64@gmail.com. کارشناس ارشد مشاوره خانواده،    8

 . عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز0 
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 گری رضایت زناشویی ی با میانجیعملکرد جنسی بر اختالل ارابطهاخالق  میرمستقیغبررسی اثر مستقیم و  

  8*، زهرا قنبری3رضا خجسته مهر

 

 چکیده 
گری رضایت زناشویی در ای و ابعاد آن بر اختالل عملکرد جنسی با میانجیرابطههدف پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم اخالق 

ی پژوهش انتخاب عنوان نمونهنفر کارمندان زن متأهل به 813گیری تصادفی روش نمونه های دولتی شهر اهواز بود. بهکارمندان زن اداره
 ایپرسشنامه اخالق رابطهابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل گردید. در این پژوهش از طرح مدل معادالت ساختاری استفاده شد. 

(RES ،)آریزونا تجارب جنسی پرسشنامه (ASEX) ( و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچENRICHاست. تحلیل داده ) ها از طریق
انجام شد. از  AMOS/18افزار از نرم و اثرات غیرمستقیم از طریق آزمون بوت استراپ و با استفاده (SEM)الگویابی معادالت ساختاری 

داری مسیرهای غیرمستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی استفاده گردید. نتایج نشان نیز برای تعیین معنی آزمون سوبِل
ی دارد. همچنین یافته ها پژوهش حاضر ی، اثر مثبت مستقیم بر رضایت زناشویی و اثر منفی مستقیم بر اختالل عملکرد جنسارابطهداد اخالق 

  ای، از طریق رضایت زناشویی اثر منفی غیرمستقیم بر اختالل عملکرد جنسی دارد.نشان داد اخالق رابطه
 

 ای، اختالل عملکرد جنسی، رضایت زناشوییاخالق رابطه: هاکلید واژه

                                                 
 . دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز3 
  z.ghanbari64@gmail.comشاوره خانواده،  . کارشناس ارشد م  8
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 شناسایی دالیل طالق زنان در گروه های قومی شهرستان اهواز

 8*، ذبیح اله عباس پور3جسته مهررضا خ

 

 چکیده 
متقاضی طالق در شهرستان اهواز،  زنانشناسایی عوامل مرتبط با طالق  -3این تحقیق دو هدف عمده را دنبال کرده است که عبارتند از:  
ف اول، پرسشنامه ای با مقایسه دالیل زیربنایی طالق زنان در گروههای مختلف قومی شهرستان اهواز.  برای تحقق بخشیدن به هد -8

نفر از زنانی که به دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه کرده بودند،  803ماده ساخته شد و  12عنوان پرسشنامه شناسایی عوامل مرتبط با طالق با 
/ از دست رفتن ماده و هشت عامل با عناوین فقدان صمیمیت عاطفی جنسی 03آن را تکمیل کردند. با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل 

، ویژگی شخصیتی عصبیت شوهر نسبت به زن/ضعف مهارت های اجتماعی، خیانت شوهر نسبت به زن تدریجی صمیمیت عاطفی جنسی
، مشکالت اقتصادی و نابهنجاری اجتماعی، هم کفو نبودن خانواده زن و شوهر/وابستگی روانی شوهر به خانواده خودشوهر به همسر، 

، بدبینی شوهر  و بی انصافی شوهر نسبت به تربیت فرزندان شناسایی شدند. همچنین نتایج و اعتیاد به مواد مخدر نابهنجاری اجتماعی زن
 های مختلف اجتماعی از لحاظ دالیل زیربنایی طالق آنان تفاوت وجود ندارد.بین زنان گروهتحلیل واریانس نشان داد که 

 

 طالق،  زنان، گروه های قومی: هاکلید واژه

                                                 
 . دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز3 
 zabbaspour1356@gmail.com. استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  8 
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 سبک زناشویی دینی و صمیمیت در زوجین ابطهر

 0، منصور سودانی8*، فیروزه رضائی3رضا خجسته مهر

 

  چکیده
سبک زناشویی دینی و صمیمیت در زوجین ساکن شهر اصفهان بود. نمونه آماری این تحقیق  رابطهحاضر بررسی  پژوهش انجام از هدف

مونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای اندازه گیری شوهر( بود که به روش ن 332زن و  332) جزو 332شامل 
ی این هادادهرای تحلیل ب ی سبک زناشویی دینی زنان و شوهران و پرسشنامه صمیمیت واکر و تامسون.هاپرسشنامهمتغیرها عبارت بودند از: 

آمار استباطی )معناداری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره( تحقیق از روشهای آمار توصییفی )میانگین و انحراف استاندارد( و 
وجود  استفاده شد. نتایج نشان داد که هم برای زنان و هم برای شوهران بین سبک زناشویی دینی و صمیمیت همبستگی مثبت و معناداری

، اِسناد به همسر-ارتباطی یهامهارت، جنسی-یت عاطفیصمیمسبک زناشویی دینی ) مؤلفه 0دارد. نتایج همچنین نشان داد برای زنان بین 
های سبک  مؤلفه. برای شوهران نیز بین کلیه ( و صمیمیت همبستگی مثبت و معناداری وجود داردفداکاری –مدیریت خانه و گذشت 

-مسئولیت پذیری، ارکتمش –پایبندی به فرامین دینی ، اِسناد به همسر-ارتباطی یهامهارت، جنسی-صمیمیت عاطفیزناشویی دینی )
بین مولفه هم برای زنان و هم برای شوهران همچنین ی حل تعارض( و صمیمیت رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. هاسبکو  سرپرستی

 و صمیمیت رابطه چندگانه معنی دار وجود دارد.های سبک زناشویی 
 

 ن، صمیمیت زوجینسبک زناشویی دینی زنان، سبک زناشویی دینی شوهرا :هاکلید واژه

                                                 
 khojasteh_r@scu.ac.irشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  ننشکده علوم تربیتی و رواعضو هیئت علمی دا . 3
 rezaei@consultant.com. ، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز  8
 شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ن. عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روا0
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 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی

 1منصور سودانی، 2*فیروزه رضائی، 3رضا خجسته مهر

 

 چکیده
 66هدف اساسی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی بود. بدین منظور پرسشنامه مقدماتی حاوی 

ماده برای شوهران مربوط به تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که از کتب مرجع اسالمی استخراج شده بود، تهیه شد و  10ماده برای زنان و 
شوهر( که به روش نمونه گیری در دسترس در شهر اصفهان انتخاب شده بود، اجرا گردید. سپس داده  332زن و  332زوج ) 332بر روی 

عامل برای زنان و یک مقیاس  1ماده ای مشتمل بر  06ر گرفت و بدین ترتیب یک مقیاس کوتاه های جمع آوری شده مورد تحلیل عاملی قرا
 -ماده روی عامل اول)صمیمیت عاطفی 36عامل برای شوهران استخراج گردید. این مقیاس برای زنان دارای  1ماده ای مشتمل بر  00کوتاه 

ماده روی  0(، ماده روی عامل سوم )پایبندی به فرامین دینی 0اد به همسر(، اِسن -مهارت های ارتباطیماده روی عامل دوم ) 30جنسی(، 
-ماده روی عامل اول)صمیمیت عاطفی 38فداکاری( و برای شوهران  -ماده روی عامل پنجم )گذشت 1مدیریت خانه( و عامل چهارم )

مشارکت با -ی عامل سوم )پایبندی به فرامین دینیماده رو 0اِسناد به همسر(،  -مهارت های ارتباطیماده روی عامل دوم ) 33جنسی(، 
قرار داشت. پایایی  ماده روی عامل پنجم )سبک های حل تعارض( 2سرپرستی( و -مسئولیت پذیریماده روی عامل چهارم ) 0(، همسر

( و همچنین 3808، 3808، 3800، 3802، 3833)برای عوامل پنجگانه به ترتیب  3823مقیاس سبک زناشویی دینی زنان به روش آلفای کرونباخ 
(  3803و  3802، 3823، 3820، 3820)برای عوامل پنجگانه به ترتیب  3826پایایی مقیاس سبک زناشویی دینی شوهران به روش آلفای کرونباخ 

دگی محاسبه گردید. روایی همزمان مقیاس سبک زناشویی دینی از طریق همبسته کردن آن با مقیاس های صمیمیت زناشویی، سبک زن
  اسالمی و تعهد دینی برای پرسشنامه زنان و شوهران محاسبه شد که نتایج روایی باالی این مقیاس را تایید نمود.

 

 سبک زناشویی دینی، صمیمیت زناشویی، سبک زندگی اسالمی، تعهد دینی :هاکلید واژه

                                                 
 ت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیئ . 3
 rezaei@consultant.comدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز،  . 8
 . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 0
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 ی و کیفیت زناشوییهای دلبستگای ادراک رفتارهای فداکارانه همسر در رابطه بین سبکقش واسطهن

 0*نیا، خدیجه شیرالی8، محبوبه کراچیان3مهررضا خجسته

 

 چکیده
های دلبستگی از طریق ادراک رفتارهای فداکارانه بر کیفیت زناشویی این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک 

گیری در دسترس از بین نفر زن بودند که به روش نمونه 303امل نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ش دانشجویان زن متاهل انجام شد.
نظر شده در  متاهل دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تجدید دانشجویان 

ها از بودند. تحلیل داده (MMQ)ناشویی ز کیفیت پرسشنامهو  (PSM)، پرسشنامه ادراک رفتارهای فداکارانه (ECR-R)روابط نزدیک 
انجام  AMOS/18افزار و اثرات غیرمستقیم از طریق آزمون بوت استراپ و با استفاده از نرم (SEM)طریق الگویابی معادالت ساختاری 

 ی الت ساختاری در نمونههای برازندگی قابل قبولی برخوردار بود. نتایج الگوی معادارزیابی شده در نمونه پژوهش از شاخص شد. مدل

ولی دلبستگی  پژوهش نشان داد که دلبستگی اضطرابی اثر مستقیم و غیرمستقیم از طریق رفتارهای فداکارانه همسر بر کیفیت زناشویی دارد
  فداکارانه است.  اجتنابی به صورت مستقیم بر کیفیت زناشویی تاثیر نداشته و تاثیر آن از طریق ادراک رفتارهای

 

 اجتنابی، کیفیت زناشویی رفتارهای فداکارانه همسر،  دلبستگی اضطرابی و: هاواژه کلید

                                                 
 . دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز 3
 هید چمران اهواز. دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه ش 8
 dr.shiralinia87@gmail.com. استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز،  0
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 موردی مطالعۀ  :شخصیت خودشیفته اختالل بر رفتاری –شناختی خانواده درمانی اثربخشی

 8شیرازی صیاد مریم، 3*فرد خدایاری محمد

 

  چکیده
 از داده ها و است تک موردی پژوهش روش  .است خودشیفته شخصیت لاختال بر رفتاری–شناختی درمان تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف

 به مبتال سالة 55 مرد آزمودنی یک پژوهش این در  .شده اند گردآوری درمانی جلسات در صورت گرفته مداخالت و بالینی مصاحبة طریق

 از درمانی جلسات در .پذیرفت انجام جلسه سی طی درمان فرایند .است شده درمان رفتاری،-شناختی روش با خودشیفته شخصیت اختالل

 جلسه 03  گذشت از بعد که بود آن از حاکی یافته ها  .شد استفاده شناختی بازسازی و مثبت نگری بازبینی،-خود مسئله، حل چون روشهایی

 .می  خورد چشم به ریکاآم روانپزشکی انجمن تشخیصی معیارهای به توجه با خودشیفته شخصیت اختالل عالئم محسوس کاهش درمان، از

 موضوع این بر رفتاری -شناختی خانواده درمانی رویکرد که آنجا از داد نشان و کرد تأیید را پژوهش فرضیه های همة به دست آمده نتایج
 شناختها رفتارها، ده،خانوا عضو یک رفتار میپذیرند، تأثیر هم از و میگذارند تأثیر یکدیگر بر همزمان بهطور خانواده اعضای که می ورزد تأکید

 در خانواده رفتاری-شناختی روشهای کاربرد مطالعه این نتایج براساس  .میدهد قرار خود تأثیر تحت را خانواده اعضای دیگر هیجانهای و
  است. مؤثر خودشیفته اختالل عالئم کاهش و بهبود

 

 مطالعة موردی رفتاری،-شناختی درمان خانوادهدرمانی، خودشیفته، شخصیت اختالل: هاکلید واژه

                                                 
 khodayar@ut.ac.ir. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، 3 

 msayad52@gmail.com دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی. 8 
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/ نقص توجه مقطع یخشم به مادران دانش آموزان با اختالل فزون کنش یرتمد هایآموزش مهارت یاثربخش تعیین

 داییابت

 3سارا خدایی

 

  چکیده

تالل فزون کنشی/ نقص توجه مقطع های مدیرت خشم به مادران دانش آموزان با اخاین پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت
دبستان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دانش آموزان دختر و پسر با اختالل فزون کنشی/ نقص توجه مقطع 

حله ای بود که از ای چند مرگیری به صورت خوشهمادر بود. روش نمونه 302شهر کرمانشاه است که تعداد آنها  33-38دبستان سال تحصیلی 
نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد و  03مرکز  8مرکز به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. از میان  8مرکز اختالالت یادگیری ، 0میان 

نظور نفر بود به صورت تصادفی تقسیم شدند. پرسشنامه خشم نواکو روی هر دو گروه به م 83به دو گروه کنترل و آزمایش که هرکدام شامل 
ای و به صورت دقیقه 383جلسه  0پیش آزمون  بر روی دو گروه اجرا گردید. برنامه آموزش مدیریت خشم به عنوان عامل آزمایشی، در 

 هفتگی بر گروه آزمایش اعمال گردید. پس از مداخله آزمایشی، پرسشنامه خشم نواکو جهت پس آزمون بر روی دو گروه اجرا گردید. داده ها با
های مدیریت خشم به مادران دانش آموزان دارای اختالل فزون از آزمون تحلیل کواریانس تحلیل و نتایج نشان داد که آموزش مهارت استفاده

 داشته است. پرخاشگرانه  و افکار پرخاشگرانه کنشی/ نقص توجه تاثیر معنادار در کاهش خشم، رفتار پرخاشگرانه، احساس
 

 ی مدیریت خشم، کنترل خشم مادران، دانش آموزان با اختالل فزون کنشی/ نقص توجههاآموزش مهارتها: کلید واژه 

                                                 
 sara.kh89@yahoo.com. کارشناسی ارشد روانشناسی 3 
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 اثربخشی آموزش تحلیل تبادلی  بر کاهش فرسودگی زناشویی دانشجویان زن دانشگاه فرهنگیان 

   8، کیانوش زهراکار3*مریم خسروانی شایان 

 

  چکیده
فرسودگی زناشویی دانشجویان زن معلم انجام گرفته است. روش   ی بر کاهشآموزش تحلیل تبادلپژوهش حاضر بررسی اثربخشی هدف از 

تمامی دانشجویان زن متأهل  پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل-تحقیق آزمایشی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون
نمونه آماری ازدواج آنها گذشته و دارای فرزند.  فرهنگیان شهر دزفول بودند که حداقل مدت سه سال ازهای مشغول به تحصیل در دانشگاه 

که با پرسشنامه مشخص شده بود که دچار فرسودگی زناشویی شده اند و  زن بود 03که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد شامل 
مقیاس سنجش دلی شرکت کرد. ابزار جلسه آموزشی تحلیل تبا 2 درنفر(. گروه آزمایش  31در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند )هرگروه 

با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر تحلیل تبادلی در کاهش  فرسودگی زناشویی پاینز بود. داده ها
  .مؤثر بوده استفرسودگی زناشویی دانشجویان زن 

 

     : آموزش،تحلیل تبادلی، فرسودگی زناشوییهاکلیدواژه

                                                 
 .commaryamshayan10@ gmailجوي دكتراي مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه،  دانش. 0 

ي دانشگاه خوارزمي تهران عضو هيئت علم. 2   
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 رابطه حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و منبع کنترل با استرس ناباروری زوجین نابارور

 8بهنام مکوندی، 8، زهرا بنابی مبارکی3*زینت خضری

 

  چکیده
ن پژوهش بود. طرح ای رابطه حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و منبع کنترل با استرس ناباروری زوجین نابارورتعیین هدف از تحقیق حاضر، 

کلیه زوجین نابارور مراجعه کننده به مراکز درمان ناباروری شهر تهران )مراکز ابن از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل 
. نفر مرد( به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند 383نفر زن و  383زوج ) 383از جامعه مذکور تعداد سینا، رویان و نوید( می باشد. 

مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بُعدی، مقیاس رضایت زناشویی و ، ابزار مورد استفاده در این پژوهش، مقیاس استرس ناباروری
د. مقیاس منبع کنترل بود. داده ها با استفاده از روشهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن

معنی دار دارند، اما بین منبع کنترل و منفی و  همبستگیحمایت اجتماعی و رضایت زناشویی با استرس ناباروری صل نشان داد که نتایج حا
حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و نتایج رگرسیون نشان داد که بین همچنین، استرس ناباروری همبستگی مثبت و معنی دار مشاهده شد. 

 ینیبشیپقوی ترین  تیبتر بهحمایت اجتماعی، رضایت زناشویی و منبع کنترل و  رابطه چندگانه وجود داردباروری منبع کنترل با استرس نا
 .دنباشیم استرس ناباروری های کننده

 

 استرس ناباروری، حمایت اجتماعی، رضایت زناشویی، منبع کنترلها: کلید واژه 

                                                 
  z3kh.z3kh@gmail.comدانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات خوزستان  . 3
 . دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات خوزستان 8
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 هوش هیجانی خانواده و-تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تسهیل کار

 8، عبدالزهرا نعامی3*نجمه خواجه

 

  چکیده
خانواده و هوش هیجانی بود. روش پژوهشی از نوع آزمایش میدانی، با  -هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر تسهیل کار

عملیات انتقال گاز بودند  1کارکنان منطقه  نفر از 03طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. در این مطالعه آزمایشی، نمونه شامل 
نفر( گمارده شدند. برای اندازه گیری متغیرها از 83نفر( و گواه )83که به روش تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش )

ای تحت آموزش هوش دقیقه 383 یجلسه 33خانواده و پرسشنامه هوش هیجانی استفاده شده است. گروه آزمایش در  -مقیاس تسهیل کار
های آزمایش و گواه سنجیده شد. جهت خانواده و هوش هیجانی گروه -هیجانی قرار گرفتند. پس از اعمال مداخله، بار دیگر میزان تسهیل کار

ت معناداری میان تسهیل تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها نشان دادند تفاو
این مطالعه نشان داد که  ها است که بدین معنا است، آموزش هوش هیجانی سبب افزایش متغیرها شد.خانواده و هوش هیجانی گروه -کار

هیجانی و های هوش خانواده و هوش هیجانی در سطح نسبتا پایینی قرار داشتند و توانایی تاثیرگذاری مولفه-کارکنان در متغیر تسهیل کار
داشته باشد به طوری که باعث افزایش تسهیل  هاتواند تاثیر به سزایی بر روی این مولفهاطالعات مربوط به هوش هیجانی در محل کار می

 شود.خانواده و افزایش هوش هیجانی در کارکنان می-کار

 

 خانواده، هوش هیجانی-آموزش هوش هیجانی، تسهیل کار: هاکلید واژه

                                                 
 n.khaje1989@gmail.comشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران . کارشناسی ارشد روان 3
 . دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران 8
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 مهمترین عوامل پایداری نظام خانواده در چارچوب ارزش های اسالمیارزیابی 

 3مهناز خیاط

 

 چکیده 
 بلکه تنها محدود به جنبه های ارثی نیست بر فرزندانوالدین  تاثیرتشکیل خانواده یک نیاز فیزیولوژیکی، بیولوژیکی، روانی و اجتماعی است. 

نیز خانواده نقش موثری را ایفا می چنین کمک به تداوم الگوی زندگی اسالمی ایرانی و همفرهنگ جامعه ، در آشنایی کودک با زندگی جمعی
و بر پایداری و استحکام هرچه بیشتر آن، تدابیری اندیشیده و  آن بسیار تاکید گردیدهبر تشکیل در اسالم که است خانواده نهادی مقدس کند. 

قی و ارزش ها همانند پارسایی و دین داری، بهره مندی از فضایل اخالقی، همتایی و است. رعایت اصول اخال نموده ارایهدستورالعمل هایی را 
تناسب و اصالت خانوادگی در انتخاب همسر، مودت و مهرورزی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، مسوولیت پذیری اعضای خانواده خصوصاً 

ت دهی آن به نظام همسری، رعایت وظایف اخالقی نسبت به جه مواظبت و مراقبت در امور اعتقادی و اخالقی، کنترل تمایالت جنسی و
و  حفظیکدیگر، رعایت حقوق در میان اعضای خانواده، کاهش اختالفات خانوادگی و حل عاقالنه و عادالنه اختالفات از مهم ترین عوامل 

نظام استحکام و پایداری  های مهم در چارچوب راهکار تالش گردیده، راستادر این دیدگاه اسالم محسوب می شود. پایداری خانواده از تداوم 
 مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مبتنی بر الگوی اسالمی خانواده 

 

 خانواده، پایداری، ارزش های اسالمی ها:کلید واژه 

                                                 
  Mmd.khayat@gmail.com  اهواز، خوزستان فاطمه زهرا )س( پردیس -فرهنگیان مدرس دانشگاه. 3

mailto:Mmd.khayat@gmail.com


                              

158 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 ارزیابی اشتغال زنان در جامعه در راستای حرکت به سمت الگوی زندگی ایرانی اسالمی

 3مهناز خیاط

 

 چکیده 
شتغال حرفه ای و حضور اقتصادی زنان و درآمدزایی آنان همواره مورد بحث و گفتگو در جوامع مختلف بوده است و هر یک از نظام مقوله ا

پذیرند. های فکری با استناد به دالیلی اشتغال اقتصادی زنان و درآمدزایی آنان را مورد قبول و تأکید، رد و انکار و یا بطور نسبی و مشروط می 
در توسعه اسالمی با محوریت  در کشورهای اسالمی با لحاظ منابع سرشار مادّی و انسانی معلول حرکت نامتعادل اقتصاد جهانی است. فقر زنان

پذیر و تالشی همه جانبه عنوان مهمترین ساختار الزم در ایجاد توازن اجتماعی و اقتصادی توجه به محرومین و اقشار آسیباخالق و عدالت به
شود. از یکسو نمی توان به بهانه پیامدهای منفی از آن و توزیع ثروت و درآمد بطور شایسته از نکات مهم و قابل توجه محسوب می در رفع فقر

نیز  اشتغال زنانصرفنظر کرد چرا که در برخی موارد و برخی مشاغل حضور زن یک ضرورت شرعی تلقی می شود و از سوی دیگر پیامدهای 
در برنامه ریزی اقتصادی به زنان به مثابه یک نیروی کار الزامی نگریسته نشود و در چرخ اقتصاد لذا و تفکر می باشد. واقعیاتی درخور توجه 

ملی و جهانی حضور زنان را یک وظیفه و تکلیف اجباری و قطعی تلقی ننمایند، چرا که اگر حضور زن در عرصه اقتصاد یک ضرورت و تکلیف 
اً در باورهای عمومی عالوه بر مسئولیت های قهری منزل و فرزندان، جامعه نیز خواستار نقش تکلیفی قطعی اجتماعی محسوب شود قطع

اقتصادی از زن خواهد بود و این خالف شرع مقدس اسالم است که مدیریت اقتصاد خانواده را عموماً بر عهده مرد گذاشته است، البته این 
متفاوت بوده و قوانین اجتماعی در اولویت بودن این قبیل بانوان را  غیره بی سرپرست ومهم در مباحث خاصی چون زنان سرپرست خانوار، 

  لحاظ می نمایند. 
 

 اشتغال، زنان، جامعه، الگوی زندگی، ایرانی اسالمی :هاکلید واژه
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 ی اسالمی ایرانیشناخت و معرفی آیین های همسر داری مبتنی بر الگو 

  3مهناز خیاط 

 

  دهیچک
هرگز زوجین که تشکیل  لذا کرده، تیرعا ی اوتمام مراحل زندگ او را در یتمام ابعاد وجود سعادت بشر نازل گشته و نیتام یبرا اسالم نید

را  شانیدست ا ت،یعنا با کمال و لذا می نماید.خطرناک بدون راهنما رها ن یواد نیا دررا  اشندمی ب یسانرکن اجتماع ان خانواده ودهنده 
انتظارات ، انتخاب آگاهانه توان به یاصول ثبات خانواده م حذر داشت. از ها بر آنان را ازخطرات طوفان کرده و هدایتقدم  قدم به گرفته و

 و یبرآورده نمودن ثبات فرد در یفراوان راتیاصول تاث نیا تیکرد. که رعا رهاشا حرکت در چارچوب الگوی تعالی انسانی معقول از ازدواج و
صورت عدم  در است و یضرور الزم و آن ها برای هر کدام تیهستند که رعا یحقوق یمرد دارا زن و خواهد داشت. یاصالح نظام اجتماع

ها به  نهیهمه زم که در ییها تیشخص راستا الگو گرفتن از نیا انجامد. در یم یفروپاش و یبه سست شانیروابط ا خانواده و انیآن، بن تیرعا
که  همسرداریالگوی اسالم برای توجه به  نیاست عالوه بر ا یضرور اریبس شدن راه، هموار یبرا ند،موفق عمل کرده ا یخصوص همسردار

بدون تردید رسیدن به سعادت دنیا و آخرت و حیات طیبه انسانی، آرزوی می باشد بسیار مهم می باشد.  ساالریزن ومردساالری  مخالف
ارد. در این راستا زنان و مردان هر کدام جایگاه و نقش خاص خود را دارند که در مشترک تمامی انسان ها است که ریشه در فطرت آنان د

برای حفظ و بقای یک زندگی موفق، هر دو  در مجموع صورت ایفای نقش و رسالت واقعی و درست خود غرض خلقت را حاصل می کنند.
نیاز به در عین حال ی دراین زمینه، بسیار وسیع و گسترده است و دانش و آگاه ،باید آگاهانه رفتار کنند« زن و مرد»عنصر اصلی زندگی، یعنی 

  .اطالع رسانی و معرفی الگو های اسالمی ایرانی و کمک به ترویج آن در جامعه به شدت احساس می شود
 

 آیین های همسر داری، الگوی اسالمی ایرانی: هاکلید واژه
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 یلبررسی معیارهای همسرگزینی در دانشجویان استان اردب

 8*، سروین انصارحسین 3اسماعیل خیرجو

 

 چکیده
ترین مسائلی که جوانان در طول زندگی با آن روبرو هستند، مسئله انتخاب  شریک زندگی است. یکی از دالیل مشکالت یکی از مهم 

هایی که جوانان در انتخاب خانوادگی و افزایش آمارهای طالق، خطا در انتخاب همسر است. لذا توجه به شیوه های انتخاب همسر و مالک
اند. نتایج های مختلف در ایران به بررسی مالک های انتخاب همسر پرداختهبرند از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشهمسر به کار می

هش به بررسی اند. در این پژوهای همسرگزینی متفاوتی را گزارش کردههای مختلف به دلیل تاثیر عوامل فرهنگی و زمان  مالکپژوهش
های انتخاب همسر در دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی مستقر در خوابگاهها پرداخته شد. بدین منظور پیشینه پژوهشی مطالعه مالک

ها پرسشنامه ای طراحی شد و توسط چندتن از دانشجویان رشته روانشناسی این پرسشنامه های مشخص شده در پژوهششد و براساس مالک
نفر انتخاب شد. از دانشجویان خواسته شد  833ای به حجم ای تصادفی نمونهگیری خوشهی نمونهارزیابی قرار گرفت. با استفاده از شیوه مورد

های سطح تحصیالت، وضعیت های انتخاب همسر خودشان را در این پرسشنامه اولویت بندی نمایند. تحلیل نتایج نشان داد مالکمالک
باشد. های همسرگزینی دانشجویان میمالک وش اخالق بودن، مذهبی بودن، سن و جذابیت جسمانی به ترتیب اولویتاقتصادی، شغل، خ

های صحیح انتخاب همسر آشنا های آموزش پیش از ازدواج برگزار شود تا دانشجویان با مالکشود در محیط دانشگاه کالسپیشنهاد می
  شوند.

 

 همسر، دانشجویان معیارهای انتخاب: هاکلید واژه

                                                 
 maneisefat@yahoo.co.in. استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  3
 . دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی 8
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 مروری بر دالیل افزایش سن ازدواج

 0، فرناز فرشباف مانی صفت8*، سروین انصارحسین 3اسماعیل خیرجو

 

  چکیده
 روابط حوزه در تکنولوژی، و علم پیشرفت و زمان گذر با همگاماما  .است و بوده تاریخ طول در بشر حیات مهم مسائل جمله از ازدواج مسئله

بنابراین پرداختن  .است مشاهده قابل تامل اندکی با که داده در سن ازدواج دختران و پسران رخ تحوالتی و تغییرات مختلف، افراد اجتماعی
ع به موضوع ازدواج و موانع و مشکالت بر سر راه آن به عنوان یک مسئله اجتماعی نیازمند تحقیق و بررسی است. لذا در مقاله حاضر که از نو

د تا با جمع آوری تمام تحقیقات مربوط به علل افزایش سن ازدواج و آسیب های ناشی از آن به بررسی این مسئله مهم مروری است تالش ش
ادامه تحصیل، تالش بر داشتن شغلی مناسب، آرمان گرایی افراطی اجتماعی پرداخته شود. نتایج بررسی ها نشانگر آن بود که عواملی از قبیل 

سب و وسواس در مورد انتخاب صورت گرفته، عوامل اقتصادی از قبیل هزینه های گزاف ازدواج و آشفتگی های دختران در انتخاب همسر منا
  اجتماعی همچون طالق عوامل مهمی در افزایش سن ازدواج هستند.

 

 : ازدواج، افزایش سنهاکلید واژه

                                                 
 maneisefat@yahoo.co.in. استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  3
 . دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی 8
 ی دانشگاه محقق اردبیلی. دانشجوی دکتری روانشناس 0
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 آموزان دخترانشهای فرزندپروری ادراک شده والدین و اختالالت رفتاری دی سبکبررسی رابطه

 0زاده، مینا شمالی0، زهرا الیاسی8*، طیبه محمودی3ایران داودی

 

  چکیده
شود و به همین دلیل پژوهش حاضر های فرزندپروری والدین تأکید زیادی میدر سبب شناسی اختالالت رفتاری، بر عوامل خانوادگی و شیوه

آموزان دختر انجام شد. این پژوهش از نوع شده والدین و اختالالت رفتاری دانشهای فرزندپروری ادراک ی بین سبکبا هدف بررسی رابطه
های همبستگی است و  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستانهای دولتی نواحی چهار گانه پژوهش

آموزان بودند که به نفر از دانش 830داشتند. نمونه شامل  به تحصیل اشتغال 3033ـ 33آموزش و پرورش شهرستان اهواز بود که در سال 
روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از میان افراد جامعه تحقیق انتخاب شدند و به پرسشنامه شیوه های فرزند پروری دیانا 

های فرزندپروری ادراک شده والدین و ه بین سبکبامریند و مقیاس خودگزارشگری مشکالت رفتاری نوجوانان پاسخ دادند. نتایج نشان داد ک
  داری وجود دارد.ی معنیی سوم دبیرستان رابطهاختالالت رفتاری درونی و برونی شده در دختران پایه

 

 پروری ادراک شده والدین، اختالالت رفتاری درونی و برونی شدههای فرزندسبک :هاکلید واژه

                                                 
 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز 3
 mahmoodi_tayebeh@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز،   8
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان 0
 ستی و توانبخشیدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزی 0
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 شویی در پرستاران زن شهر تهرانو رضایت جنسی  با سازگاری زنا بررسی رابطه بین امید به زندگی،

 8ویدا رضوی نعمت اللهی   ، 3*سید علی دربانی

 

  چکیـده 

. پژوهش حاضراز بودرابطه بین امید به زندگی و رضایت جنسی  با سازگاری زناشویی در پرستاران زن شهر تهران هدف تحقیق حاضر تعیین 
 01 تا 81که متاهل بوده و بین  ،مورد مطالعه شامل کلیه پرستاران زن شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر تهراننوع همبستگی است وجامعه 

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب  033تعداد  از میان جامعه آماریتصادفی خوشه ای از روش نمونه گیری  بود. با استفاده شتندسال سن دا
مقیاس سازگاری  ومقیاس گرایش به امید بزرگساالن  پرسشنامه رضایت جنسی دازه گیری شاملابزار ان 0در این پژوهش از  شدند.

)آزمون تحلیل  استنباطی آمار و میانگین( و )فراوانی،درصد توصیفی اطالعات ونتایج به دست آمده  بااستفاده از آمار استفاده شد.زناشویی
همبستگی  سازگاری زناشویی پرستارانبا امید به زندگی و رضایت جنسی بین داد ان تحلیل قرار گرفتند. نتایج نش تجزیه و مورد رگرسیون(
  داری وجوددارد. مثبتِ معنا

 

 رضایت جنسی، سازگاری زناشویی، امید به زندگی: هاکلید واژه

                                                 
    1981darbani@gmail.com    همشاوردانش آموخته کارشناسی ارشد رشته  - 3
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات کرمان 8
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 گری رضایت زناشویی تاثیر ساختار خانواده بر هوش هیجانی فرزندان با توجه به نقش واسطه 

  3علی درختکار

 

  چکیده
ای رضایت زناشویی در رابطه بین ساختار خانواده و هوش هیجانی فرزندان است. این پژوهش از نوع هدف از این مطالعه بررسی اثر واسطه

نوجوانان( که با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس  383والدین و  383نفر )  803توصیفی و به صورت همبستگی است. در این مطالعه 
شرکت کنندگان مقیاس هوش هیجانی، رضایت زناشویی و ساختار  بین ساکنین شهرستان بابل انتخاب شده بودند، شرکت داده شدند.از 

چند متغیره، مدل یابی  داری همبستگی، رگرسیون، تحلیل واریانسها از آزمون معنیخانواده را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده
های ساختاری استفاده شد. نتایج نشان دادند که هر دو ابعاد ساختار خانواده ) انسجام و انعطاف های برازش مدلصمعادالت ساختاری و شاخ

های پذیری خانواده( با رضایت زناشویی و هوش هیجانی فرزندان رابطه مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج تحلیل مسیر و شاخص
ایت زناشویی حمایت کرد. الگویی که بدان شکل رضایت زناشویی در رابطه بین  ساختار خانواده و ای رضبرازش نکویی مدل از اثر واسطه

ریزان و پژوهشگران و درمانگران تواند برای برنامهای دارد. نتایج پژوهش میهوش هیجانی فرزندان به صورت مثبت و معنادار اثر واسطه
  های مختلف ساختار خانواده، رضایت زناشویی و هوش هیجانی فرزندان سودمند باشد.حیطه گذاری و انجام مداخله درخانواده در جهت سرمایه

 

 ساختار خانواده، رضایت زناشویی، هوش هیجانیها: کلید واژه

                                                 
 alidrakhtkar@yahoo.com. کارشناس روانشناسی بالینی، 3 
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 اثربخشی آموزش بخشایش بر میزان احترام به همسر و رضایت زناشویی در زوج های ناسازگار

 8، محمد آهنگرکانی 3*علی درختکار

 

 دهچکی
این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش بخشایش بر احترام به همسر و رضایت زناشویی زوجین ناسازگار انجام گرفت. روش پژوهش  

شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد متاهل ساکن شهرستان 
نفری آزمایش و گواه جایگزین شد.  38گروه  8آزمودنی انتخاب و به شکل تصادفی در  80ه گیری در دسترس از میان آنها بابل که با نمون

 33ی جلسه 6های گروه آزمایشی به مدتدر این پژوهش از سه ابزار مقیاس احترام به همسر و رضایت زناشویی استفاده شد. آزمودنی
ها با آزمون آماری. کوواریانس شایش را دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار بودند. دادهای یک بار آموزش بخی هفتهدقیقه

چندمتغیری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشانگر اثربخشی معنادار آموزش بخشایش بر افزایش احترام به همسر و رضایت زناشویی در پس 
های هیجانی و اصالح تواند زوجین را در حل مسئله ، مهارتین آموزش بخشایش میآزمون و پیگیری در چهار ماه پس از آزمایش بود. بنابرا

  عملکردهای شناختی به طور توانمند سازد و احترام به همسر و رضایت زناشویی را افزایش و گرایش به طالق را کاهش می دهد.
 

 آموزش بخشایش، احترام به همسر، رضایت زناشویی کلید واژه ها:

                                                 
 alidrakhtkar@yahoo.com. کارشناسی روانشناسی بالینی، 3 
 انشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه سمنان. د8
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 )اعتیاد( به اینترنت بر اساس ارتباط خانوادگی لبستگیپیش بینی د

 0، فاطمه پونده نژادان8، باقر دورقی3*پروین دریکوند

 

  چکیده
 با توجه به اینکه استفاده زیاد از اینترنت در جامعه امروزی شیوع پیدا کرده است بررسی عواملی که در ایجاد یا تشدید آن نقش دارند از

ر است یکی از این عوامل، میزان و کیفیت ارتباط خانوادگی است. پژوهش حاضر به منظور پیش بینی دلبستگی به اهمیت ویژه ای برخوردا
نفر از دانش آموزان  333اینترنت بر اساس ارتباط خانوادگی انجام شده است. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است بدین منظور 

و   ری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار بکارگرفته شده در این پژوهش پرسشنامه عملکرد خانوادهمناطق چهارگانه شهر اهواز به روش نمونه گی
پرسشنامه دلبستگی )اعتیاد( به اینترنت بود. به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد 

را پیش بینی می کند و  بین ارتباط خانوادگی و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار ارتباط خانوادگی به طور منفی دلبستگی به اینترنت 
  وجود دارد.

 

 اعتیاد به اینترنت، ارتباط خانوادگی، دلبستگی به اینترنت :هاکلید واژه

                                                 
 P_Derikvand@ymail.comدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات خوزستان ، . 3
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات خوزستان . 8
 ی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد علوم تحقیقات خوزستان دانشجوی کارشناس .0
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ظارت رابطه اختالالت جنسی زوجین با عود مصرف شیشه در معتادین در حال ترک کلینیک های ترک اعتیاد تحت ن

 سازمان بهزیستی شهر یزد

 8،  ابوالفضل آزادنیا3*معصومه دشت آبادی

 

 چکیده
رابطه اختالالت جنسی با عود مصرف شیشه در معتادین در حال ترک کلینیک های ترک اعتیاد تحت هدف از انجام این پژوهش بررسی 

ع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه این پژوهش توصیفی و از نوروش انجام نظارت سازمان بهزیستی شهر یزد بود. 
جهت ترک به کلینیک های ترک اعتیاد تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر یزد مراجعه  3038سال بود که در سال 03تا  83افراد مذکر بین 

نفر به عنوان نمونه انتخاب  13ترک کرده بودند. از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه کلینیک انتخاب و از مجموع معتادان در حال 
که بین اختالل جنسی زود انزالی، دیرانزالی، اختالل جنسی همسران با عود مصرف رابطه ی گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد 

  معناداری وجود ندارد ولی بین اختالل جنسی نغوظی و اختالل جنسی سرد مزاجی با عود مصرف رابطه وجود دارد.
 

 عود مصرف شیشه، معتادین در حال ترک، اختالالت جنسی: هاکلید واژه

                                                 
  ma.dashtabadi67@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمان،  -3
  azadnia.2526@gmail.comکارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه اصفهان،  -8
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 شاخص های پیشگوکنندۀ سالمت مادران کودکان دارای نشانگان داون

 0، غالمعلی افروز8، الهه نایبی3*مونا دالوریان

 

  چکیده
پیش بینی سالمت مادران آنها پرداخته است. به  مطالعه حاضر به بررسی و شناسایی ارتباط میان مشخصه های کودکان با نشانگان داون و

منظور بررسی و شناسایی سالمت مادران با توجه به مشخصه های کودکان مبتال از آمار توصیفی استفاده گشت. خانواده های کودکان و 
تار و سالمت مادر را فراهم نمودند. سال(، اطالعات مرتبط با سالمت کودک خود، عملکرد، رف 32نوجوانان مبتال به نشانگان داون )سه ماه تا 

بود. نمره های سالمت جسمانی بهتر در مادرانی دیده شد که کودکان آن ها نیاز به کمک یا  1388میانگین نمره سالمت جسمانی مادران 
ایین تر از هنجار  بود. با بود که به طور معناداری پ  0188حمایت در یادگیری مهارت های جدید نداشتند. میانگین نمره سالمت روان مادران 

اهمیت ترین پیشگوکنندۀ سالمت مادری، مشکالت رفتاری کودکان، عملکرد روزانه و وضعیت سالمت معمول کودک بود. مادران کودکان 
یت و خدمات بیشتری برای ارتقا و کنند و احتماال به حمارسد که سالمت روانی ضعیف تری را تجربه میمبتال به نشانگان داون به نظر می

  تقویت مهارت های مدیریت رفتار برای کودکان و سالمت روان خود احتیاج دارند.
 

 سالمت جسمانی مادر، سالمت روانی مادر، نشانگان داون :هاکلید واژه

                                                 
 mona.delavarian@gmail.comنشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران،  دا .3
 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران. کارشناس ارشد 8 
 . استاد ممتاز، دانشگاه تهران0 
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 های تداوم زندگی زناشویی در زنان و مردان متاهل شهر تهرانبررسی انگیزه

 8* سیده فاطمه موسوی، 3غالمرضا دهشیری

 

  چکیده
 ی آماریجامعههای تداوم زندگی مشترک در زنان و مردان متاهل شهر تهران صورت گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی انگیزه 

از نوع گیری ی مردان و زنان متاهل شهر تهران بود که حداقل دو سال از زندگی مشترک آنها گذشته است. روش نمونهپژوهش شامل کلیه
زن( انتخاب شدند. روش پژوهش کیفی و از نوع تحلیل محتوا بود. برای ارزیابی  31مرد و  31نفر از متاهلین ) 03هدفمند بوده، بدین ترتیب 

چند  بندی گردید و درهای بدست آمده کدگذاری و مقولهساختارمند استفاده گردید. دادهی نیمههای تداوم زندگی زناشویی از مصاحبهانگیزه
 00با صمیمیت و وابستگی به همسر های تداوم زندگی زناشویی در چند عامل شامل ی کلی قرار گرفت. نتایج حاکی از شناسایی انگیزهطبقه

وابستگی مالی و ، درصد فراوانی 10درصد فراوانی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی در زمینه طالق با  10درصد فراوانی، داشتن فرزند با 
درصد  83درصد فراوانی،  پایبندی مذهبی و اخالقی با 80روحی و روانی ناشی از طالق با  درصد فراوانی، ترس از بحران 03با اقتصادی 

  درصد فراوانی بودند. 33ی ازدواج مجدد با فراوانی و  ابهام در خصوص آینده

 

 هاتداوم زناشویی، انگیزه :هاکلید واژه

                                                 
 )س(شناسی دانشگاه الزهراءاستادیار روان.  3
   Mosavi2008@gmail.com)س( ی زنان دانشگاه الزهراءهشکدهشناسی پژو. استادیار روان8

mailto:Mosavi2008@gmail.com
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 ی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل شهرستان صحنه بررسی رابطه سبک های مقابله ا 

  ، ناهید خرقانی، شراره برزگران3*لیال دهنوی 

 

  چکیده 

ازدواج جز آن دسته از رویدادها است که عالوه بر ایجاد استرس باال، زمان زیادی برای انطباق می طلبد و در طی دوران تاهل، نیاز به 
مقابله مناسب با مشکالت و استرس های ناخواسته است که به آرامش و تداوم زندگی کمک می کند. سازگاری و استفاده از راهبردهای 

رسی بنابراین با توجه به این امر و اینکه در سال های اخیر با افزایش نارضایتی زناشویی و پیامد آن طالق های ناخواسته مواجهیم، اهمیت بر
ا رضایت زناشویی و به عنوان یکی از عوامل استمراربخش رابطه زوجین کامال روشن می شود. استفاده از سبک های مقابله ای و رابطه آن ب

در این پژوهش رابطه سبک های مقابله ای با رضایت زناشویی مورد بررسی قرار گرفت. هدف اصلی تبیین رضایت زناشویی بر حسب سبک 
نفر از  30ز روش همبستگی استفاده شد و به این منظور نمونه ای به تعداد در این پژوهش ا های مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار است. 

ساله شهر صحنه با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری اطالعات از طریق پرسشنامه روش های مقابله ای  03تا  83معلمان 
تحلیل داده ها از شاخص های آماری میانگین، انحراف فولکمن و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ صورت گرفت. برای تجزیه و  –الزاروس 

ن معیار و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان دادند که سبک مقابله ای مسئله مدار با رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار و سبک هیجا
افراد از ازدواج و رابطه زناشویی خود تحت تاثیر  مدار با رضایت زناشویی رابطه منفی معنادار دارد. به طور کلی نتایج نشان می دهد رضایت

 یجان مدار در کاهش آن نقش دارد.  شیوه مقابله فرد با مسائل قرار می گیرد. مقابله مسئله مدار در افزایش رضایت زناشویی و مقابله ه
 

 سبک های مقابله ای، رضایت زناشویی، وضعیت زناشویی :هاکلید واژه

                                                 
 3 .leilad6358@gmail.com   کارشناسی ارشد مشاوره 

mailto:leilad6358@gmail.com
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 بر میزان سازگاری زناشویی زنان متاهل نیاثر بخشی استعاره درما

  0، یاسر ماستری فراهانی8، زهرا مطیعی3*مینا رجبی

 

 چکیده

سازگاری زناشویی زنان متاهل است. طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی استعاره درمانی  بر میزان
رل است. جامعه اماری این طرح شامل زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر طرح پیش آزمون ـ پس آزمون، پی گیری و گروه کنت

زن در این پژوهش به روش نمونه گیری هدفمند و جایگزینی تصادفی در دو گروه ازمایش و کنترل قرار گرفتند.  03اراک بوده است. تعداد 
روش  زگاری زناشویی از پرسشنامه سازگاری زناشویی استفاده شد.جهت بررسی ساساعت اجرا شد.  8جلسه و هر جلسه  2مداخله شامل 

آماری مورد استفاده در سطح آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار بوده و در سطح استنباطی از روش تحلیل کواریانس استفاده شده 
ی زناشویی تفاوت معنا دار نشان دادند و در تمام خرده نتایج نشان داد که دو گروه ازمایش و گواه در پس آزمون در مقیاس کل سازگار است.

تفاوت معنا دار بود و در مرحله پی گیری نیز تفاوت ها معنا  ( نیزابراز محبت وتوافق درون فرد،همبستگی دونفره  ،رضایت دونفری مقیاس ها )
 دار بود. 

 

 استعاره درمانی ، ناسازگاری زناشوییکلید واژه ها: 

                                                 
 ajabie@gmail.comminar. کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم و تحقیقات، 3 
 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اراک8 
 . کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی0 
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های گاههای زندگی بر بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل در خوابرتتاثیر آموزش مها

 دانشجویی

 0، حمید پیروی8، غالمعلی افروز3*مریم رامشت

 

 چکیده
 هدف از پژوهش فوق بررسی میزان اثرگذاری آموزش مهارتهای زندگی و سبک های مقابله ای بر رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی

دانشجویان متاهل درخوابگاههای دانشگاه تهران می باشد. روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانشجویان متاهل 
نمونه تصادفی از بین دانشجویان انتخاب  383ساکن در خوابگاههای دانشجویی  دانشگاه تهران می باشد که با توجه به جمعیت آماری تعداد 

ژوهش، پرسشنامه رشد مهارتها و پرسشنامه وضعیت زناشویی می باشد. طرح مذکور بصورت پیش آزمون و پس آزمون اجراء شدند. ابزار پ
 گردیده و پس از جمع آوری اطالعات ، داده های مربوطه با نرم افزار آماری مورد بررسی و با دو شیوه توصیف آماری و استنباط آماری مورد

ست. در قسمتی از پژوهش تفاضل میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون و ابعاد آن در دانشجویان متاهل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا
بررسی قرار خواهد گرفت. طبق نتایج بدست آمده تفاضل میانگین نمرات بهزیستی روانشناختی) سالمت روانی( و رضایت زناشویی دانشجویان 

معنی دار می باشد بدین معنی که بین سبک های مقابله ای کارآمد و رضایت زناشویی و بهزیستی در پیش آزمون و پس آزمون دارای تفاوت 
روانشناختی همبستگی مثبت معنی دار و با درماندگی روانشناختی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد و بین سبک مقابله ای نا کارآمد با 

 معنی دار و با درماندگی روانشناختی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.رضایت زناشویی و بهزیستی روانشناختی همبستگی منفی 
 

 بهزیستی روانشناختی، رضایت زناشویی، سبک های مقابله ای، آموزش مهارتهای زندگی ها: کلید واژه

                                                 
 rameshtm@iust.ac.ir. كارشناس ارشد روانشناسي،  0 

 . عضو هيئت علمي دانشگاه تهران2 

 معاون مركز مشاوره دانشگاه تهران. 3 
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 خانواده ارتباطی الگوهای نقش بررسی :معنوی هویت

 8جوکار بهرام ،*3رستمی راحله

 چکیده

 مفهوم سو یک از .است گرفته قرار پژوهشگران توجه مورد اخیر سالهای در معنویت، اساس بر خود شناسایی و تعریف انعنو به معنوی هویت
 رو این از .است حوزه این محققان پیشروی پژوهشی مسائل ترینعمده از سازه، این پیامدهای و پیشآیندهای شناسایی سو دیگر از و سازی

-بی و کنندهمحافظت کننده،توافق کثرتگرا، خانواده ارتباطی الگوی چهار در را )اخالقی و ماورایی اورهایب معنوی هویت ابعاد حاضر پژوهش

 برایبودند.  شیراز دانشگاه کارشناسی دانشجویان از  )دختر 203 و پسر 133 نفر 488 پژوهش این کنندگانشرکت .داد قرار مقایسه مورد (قید
 فیتزپاتریک و کوئرنر شده نظر تجدید پرسشنامه از خانواده ارتباطی الگوهای سنجش برای و اختهسمحقق مقیاس از معنوی هویت سنجش
 هایخانواده داد نشان نتایج .شد استفاده شفه تعقیبی آزمون و واریانس تحلیل از خانواده، ارتباطی الگوی چهار مقایسه برای .شد استفاده
 نمرات اخالقی باورهای بعد در هم و ماورایی باورهای بعد در هم نندهکمحافظت و قیدبی های هخانواد با مقایسه در کنندهتوافق و گراکثرت

 اثر ولی دارند پسران از باالتری نمرات ماورایی باورهای بعد در دختران گروه که بود آن بیانگر نتایج این بر عالوه .کردهاند کسب باالتری
 ارتباطات از معنوی هویت تاثیرپذیری چگونگی برای مطلوب شواهدی حاضر تحقیق جموع،م دردر گروه معنی دار نبود.  جنسیت تعاملی

 .آورد فراهم خانوادگی

 

 خانواده ارتباطی الگوی ماورایی، باورهای اخالقی، باورهای معنوی، هویت ها:واژهکلید 

 
 
 

                                                 
  e.rostami@yahoo.comrahelشیراز، دانشگاه1 

 شیراز دانشگاه علمی هیئت عضو2 
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 رابطۀ صمیمیت و استقالل در خانوادۀ اصلی با رضایت زناشویی

 0، محمود اقبالی8*حکیما ، فهیمه3رضا رستمی

 

 چکیده
گیری و ارضاء ها است. خانواده به عنوان کانون اصلی ظهور عواطف انسانی محل شکلنیاز به صمیمیت و استقالل نیازی بنیادی در انسان

یمانه در خانوادۀ اصلی های مهم و تاثیرگذار در رضایت زناشوئی برخورداری از روابطی متعادل و صممناسب این نیازها است. یکی از مولفه
اند و ارتباط آن با ای که درآن بزرگ شدهاست. هدف از انجام این پژوهش بررسی ادراک زوجین از میزان صمیمیت و استقالل در خانواده

گیری در ، مرد(، به روش نمونه03، زن و 03زوج ساکن در شهر قزوین ) 03رضایت زناشویی بود. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. 
ها گذشته باشد. در این پژوهش از مقیاس رضایت زناشویی سال از ازدواج آن 33دسترس به نحوی انتخاب شدند که بیشتر از یک و کمتر از 
ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تحلیل شدند. نتایج انریچ و پرسشنامه عملکرد خانواده اصلی استفاده شد. داده

اکی از آن بود بین ادراک از خانوادۀ اصلی در دو بعد استقالل و صمیمیت با رضایت زناشویی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و بین ح
شدت ضریب همبستگی زنان و مردان تفاوت معناداری مشاهده نشد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد استقالل و صمیمیت در خانوادۀ اصلی، 

درصد از واریانس رضایت زناشویی به وسیلة متغیرهای استقالل و  0/02کند. بینی میزناشویی را به طور معناداری پیش رضایت در زندگی
تری برای رضایت زناشویی است. کننده قویبینیشود. در میان متغیرها، صمیمیت در خانواده اصلی پیشصمیمیت در خانواده اصلی تبیین می

اضر، خانواده به عنوان اولین منبع رشد و پرورش الگوهای عاطفی با ایجاد فضایی صمیمانه و استقالل بخشی به با توجه به نتایج پژوهش ح
  کند.در آینده آماده می اعضاء خانواده ، آنها را برای زندگی رضایتمندانه

 
 استقالل، صمیمیت، خانواده، رضایت زناشویی کلید واژه ها:

                                                 
 شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.شناسي دانشكدة روان. دانشيار گروه روان 0
 fahimehhakima@ut.ac.irشناسي باليني دانشگاه تهران. . دانشجوي كارشناسي ارشد روان 2
 شناسي عمومي. دانشگاه گيالن.. دانشجوي كارشناسي ارشد روان 9

mailto:fahimehhakima@ut.ac.ir
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 پایۀ اضطراب، استرس و افسردگی زوجینبینی سازگاری زناشویی بر پیش

 0، محمود اقبالی0، سعیده یگانه8*، فهیمه حکیما3رضا رستمی

 

 چکیده
های تاثیرگذار در ثبات و پایداری روابط زناشویی، سازگاری زناشویی است. عوامل متعددی ثبات و سازگاری در روابط زناشویی را یکی از مولفه

تری دارد. کنند نقش پررنگها تجربه مینقش سالمت روان زوجین و هیجانات مثبت و منفی که آن کند که در این میانبینی میپیش
های سالمت روان شامل اضطراب، استرس و افسردگی در زوجین شهر بینی سازگاری زناشویی بر اساس مولفهپژوهش حاضر به منظور پیش

نحوی سالة قزوین به 03تا  82زن( از بین زوجین  03مرد،  03زوج )  303ت. قزوین انجام شده است. روش این مطالعه از نوع همبستگی اس
ها گذشته باشد. در این پژوهش از مقیاس رضایت زناشویی انریچ و فرم کوتاه سال از ازدواج آن 33انتخاب شدند که بیشتر از یک و کمتر از 

رگرسیون چند متغیری گام به گام و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل  ها با استفاده ازمقیاس اضطراب، استرس افسردگی استفاده شد. داده
کند. تحلیل رگرسیون نشان بینی میشدند. نتایج حاکی از آن است؛ که اضطراب، استرس و افسردگی رضایت زناشویی را به طورمعناداری پیش

شود. در میان متغیرها به ترتیب س و افسردگی تبیین میدرصد از واریانس رضایت زناشویی به وسیله متغیرهای اضطراب، استر 0/16داد 
تری برای رضایت زناشویی است. بین مردان و زنان در استرس، افسردگی و سازگاری کننده قویبینیافسردگی، اضطراب و استرس پیش

کنند با توجه راب بیشتری را تجربه میشود و زنان اضطتفاوت معناداری وجود ندارد  ولی در اضطراب تفاوت معناداری بین دو جنس دیده می
های تاثیرگذار در رضایت زناشویی به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت سالمت روان زوجین و تعادل و ثبات هیجانی آنان یکی از مولفه

 است. 

 
 سازگاری زناشویی، استرس، اضطراب، افسردگی کلید واژه ها:

                                                 
 شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران.شناسي دانشكدة روان. دانشيار گروه روان 0

 Fahimehhakima@ut.ac.irايميل: شناسي باليني دانشگاه تهران،  . دانشجوي كارشناسي ارشد روان 2
 خانواده، دانشگاه تهران . دانشجوي كارشناسي ارشد، مشاوره 9

 شناسي عمومي دانشگاه گيالن. دانشجوي كارشناسي ارشد روان 1
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دشواری تنظیم حاالت هیجانی و سبک تعارض زناشویی در بین زنان  لیه،بررسی مقایسه ای طرحواه های ناسازگار او

 مطلقه و عادی در استان کرمان

 ویدا رضوی نعمت اللهی*3، مرجان مهرابی گوهری8

 

 چکیده
رضایت و ازدواج یکی از اساسی ترین الگوهای تعاملی بین انسان ها می باشد که عوامل متعددی در رضایت و نارضایتی از آن نقش دارند. 

سازگاری زناشویی باعث حفظ و ارتقاء سالمت روان و در عوض نارضایتی و ناسازگاری باعث ایجاد آسیب های روانی می شود. با توجه به 
موارد ذکر شده هدف پژوهش  حاضر بررسی مقایسه ای طرحواره های ناسازگار اولیه، دشواری تنظیم حاالت هیجانی وسبک های تعارض 

ن زنان مطلقه و عادی و پیش بینی الگوی طالق در این گروه بود. این پژهش از نوع  تحلیلی  و در حیطه پژوهش های پس زناشویی در بی
مقایسه ای( بوده و جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه که حداقل یک سال از طالق آنان گذشته و در حال حاضر مجددًا  –رویدادی )علی 

نفر   63نان متأهل عادی با طول ازدواج حداقل یکسال را شامل می شد. به روش نمونه گیری در دسترس تعداد ازدواج نکرده اند و همچنین ز
به عنوان نمونه از هر گروه انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه سبک تعارض زناشویی، پرسشنامه دشواری در تنظیم حاالت هیجانی و 

فرم کوتاه جمع آوری شد و با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار  پرسشنامه طرحواره های ناکار آمد یانگ
گرفت. نتایج نشان داد که بین زنان مطلقه و عادی در دشواری تنظیم حاالت هیجانی از لحاظ عدم پذیرش پاسخ هیجانی، فقدان آگاهی 

فافیت تفاوت معنادار وجود دارد و در سبک حل تعارض به شیوه جلب حمایت فرزندان و هیجانی، راهبردهای تنظیم هیجانی محدود و فقدان ش
کاهش ارتباطات در بین زنان مطلقه و عادی تفاوت وجود داشت. با توجه به نتایج می توان گفت که متغیرهای تنظیم هیجانی، سبک حل 

 و طالق نقش دارند.  تعارض و طرحواره ها به عنوان متغیرهای میانجی در سازگاری زناشویی
 

 طرحواره های ناسازگار اولیه، تنظیم حاالت هیجانی ، سبک تعارض زناشویی، طالق.واژگان کلیدی : 
 

                                                 
   Vidarazavi2010@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان، استاديار . 1 
 دانشجوي كارشناسي ارشد راهنمايي و مشاوره ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان -2
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 خانواده عوامل موثر بر دینداریفراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه 

 فرزانه رعایی3

 

 چکیده
انجام شده است. جامعه آماری این پـژوهش در خانواده مل موثر بر دینداری این پژوهش به منظور فرا تحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه عوا

انجام شده است، می باشد. از میان پژوهش ها  3033تا  3023رساله های پیرامون عوامل موثر بر دینداری که در بین سال های  از تحقیقات و
ش آمـار توصـیفی،  روش مـرور سـاختار یافتـه مـی باشـد و پژوهش مناسب تشخیص داده شدند.  روش تحقیق این پژوهش در بخ 03تعداد 

  SPSSو  CMAدربخش  آمار استنباطی روش فرا تحلیل می باشد. برای تجزیه وتحلیـل داده هـای جمـع آوری شـده از نـرم افزارهـای 
اندازه اثر مورد تحلیل قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل استنباطی داده های به دست آمده، تمامی تحقیقات از نظر معناداری  استفاده شده است .

باید توجه داشت که روش آماری همبستگی و رگرسیون  در بین پژوهش های حیطه عوامل موثر بر دینداری معنـادار شـناخته شـد. پیرامـون 
را می باشد. اکثر پژوهش ،روش نمونه گیری خوشه ای بیشترین کاربرد را دادر خانواده ها دینداری عوامل موثر بر روش نمونه گیری در حیطه 

، عوامل بیرونی نسبت به شرایط درونی مهم خانواده . درحوزه عوامل موثر بر دینداریدحیطه  با روش پیمایشی یا زمینه یابی می باشاین های  
ته شـد. نتـایج پـژوهش تر و موثرتر می باشد. در بررسی عوامل موثر بر دینداری عوامل تحصیلی به عنوان موثر ترین عامل بر دینداری  شناخ

جه حاضر نشان می دهد که تحقیقات در حوزه عوامل موثر بر دینداری  نیازمند بازبینی و اصالح می باشند و تحقیقات جدید در این  حوزه با تو
 به خال های موجود ضروری به نظر می رسد. 

 

 خانوادهفراتحلیل، دینداری،  کلید واژه ها:

                                                 
 f111362r@yahoo.com-دانشگاه عالمه طباطبايي تهران دازه گيريسنجش و ان دانشجوي دكتراي. 1
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 ازدواج و جنسیت ساس مولفه های عشق و نقش تعدیل کننده مدتپیش بینی رضایت زناشویی بر ا

 هادر رابطه بین آن 

 0، الدن اردالنی 0، زهرا رضایی راینی نژاد 8،  محمد قادری رمازی3*ژاله رفاهی

 چکیده
نسیت در رابطه پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان رضایت زناشویی بر اساس مولفه های عشق و نقش تعدیل کننده مدت ازدواج و ج

جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان زن و مرد متأهل در ناحیه بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی به روش همبستگی بین آن ها انجام شد. 
. ندشد انتخاببه عنوان حجم نمونه  تصادفی خوشه ایبه روش نمونه گیری  آزمودنی 830سه آموزش وپرورش شهر اصفهان تشکیل دادند. 

و رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. نتایج نشان داد که هر سه بعد صمیمیت،  مقیاس عشق استرنبرگاین پژوهش از پرسشنامه های در 
های رضایت زناشویی بینمیل و تعهد همبستگی مثبت و معناداری با رضایت زناشویی داشتند و ابعاد صمیمیت و تعهد به ترتیب قویترین پیش

های عشق با رضایت زناشویی ی مؤلفهکردند. به منظور بررسی رابطه درصد از واریانس متغیر رضایت زناشویی را تبیین 13در مجموع  وبودند 
نشان داد که  ی جنسیت و مدت ازدواج، از تحلیل واریانس دوطرفه استفاده شد. تحلیل واریانس دوطرفهو لحاظ کردن متغیرهای تعدیل کننده

و صمیمیت بر رضایت زناشویی معنادار بود. بدین معنا که تأثیر صمیمیت بر رضایت زناشویی، در زوجینی که مدت اثر تعاملی مدت ازدواج 
اثر تعاملی مدت ازدواج و بعد میل بر رضایت زناشویی معنادار بود. بدین معنا که  همچنین ها گذشته است، بیشتر است.زیادی از ازدواج آن

ها گذشته است، بیشتر است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بر زوجینی که مدت زیادی از ازدواج آن تأثیر میل بر رضایت زناشویی، در
 اهمیت روابط صمیمانه و عمق بخشی به این روابط در زوجین، هم در بعد عاطفی و هم در بعد جنسی تحت هر شرایطی تاکید دارد.

 

 یترضایت زناشویی، عشق، مدت ازدواج، جنس کلید واژه ها:

                                                 
 zhrefahi@gmail.com مرودشت، واحد اسالمي آزاد عضو هيات علمي دانشگاه.  0
 كارشناسي ارشد روان شناسي.  2
 واحد مرودشت يدانشگاه آزاد اسالمدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده،  . 9
 واحد مرودشت يدانشگاه آزاد اسالممشاوره خانواده،  دانشجوي كارشناسي ارشد.  1
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 خانواده زنان پرستار -مولفه های پیش بینی کننده تعارض کاریژگی های شخصیتی و سبک های تفکر: و

 0، ژاله رفاهی0، آرش جلوداری8، زهرا رضایی نیا 3*نیلوفر رفاهی  

 

 چکیده 
خانواده انجام شد.  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پیش بینی کنندگی ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر برای تعارض کار ـ 

نفر از پرستاران زن شاغل در بیمارستان های  دولتی و خصوصی شهر شیراز بود که به روش نمونه گیری تصادفی  313نمونه مورد مطالعه 
طبقه ای انتخاب شدند. اطالعات پژوهش به وسیله ی سه پرسشنامه ویژگی های شخصیت نئو فرم کوتاه، سبک های تفکر و تعارض کار ـ 

انواده جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام و نتایج نشان داد بین ویژگی خ
خانواده  و مولفه های آن رابطه ی معنادار وجود دارد. همچنین بین سبک های تفکر نوع دوم و سوم با تعارض  –های شخصیت و تعارض کار 

واده رابطه منفی معنی دار وجود داشت. همچنین ویژگی های شخصیتی روان رنجور خویی،  باز بودن و تفکر نوع دوم در مجموع خان –کار 
 واریانس تعارض کار خانواده را تبیین می کردند.  61%

 

 ویژگی های شخصیت، سبک های تفکر، تعارض کار خانواده ، پرستارکلید واژگان : 

                                                 
 niloofar.refahi@yahoo.com. کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز 3
 . کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز8
 . کارشناسی راهنمایی و مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز 0
 اد اسالمی واحد مرودشت. دانشگاه آز0
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 تعارضات زناشویی والدین )تحقیق کیفی(آسیب های  فرزندان در 

8، منصور سودانی3*فرح ناز رفیعی
 

 

 چکیده

رود.  هر محیط خانواده به عنوان اولین بستر و پناهگاه رشد روانی8 مسئول تأمین ملزومات رشد سالم8 هدایت و حمایت کودکان به شمار می
های جسمانی8 روانی  و اجتماعی در امنیت شده و باعث بروز ناهنجارینوع تنش  و تعارض مداوم  بین والدین مخل ایجاد و ادراک این 

ساله  32تا 33گردید8 از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختارمند عمیق با افراد  انجام کیفی روش با که مطالعه فرزندان خواهد گردید. در این
ناختی8 اجتماعی و تحصیلی فرزندان بررسی شد. مجموعه اثرات های روانششهرستان آبادان8 آثار تعارضات زناشویی والدین در ایجاد آسیب

تعارض زناشویی والدین بر فرزندان در سه حوزه عملکرد فردی )شامل ابعاد هیجانی8 شناختی8 جسمانی و رفتاری(8 اجتماعی )شامل احترام به 
بندی شد. با توجه به کیفی ل انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی( طبقههای اجتماعی و ارتباط با دیگران( و آموزشی )شامهنجارها8 فعالیت

بودن روش تحقیق8 این پژوهش به جهت کسب درک عمیق از نگرش و واکنش کودکان به تعارضات والدین انجام شده و نشانگر اثرات بارز 
 های فردی8 اجتماعی و تحصیلی فرزندان بود.تعارضات زناشویی بر آسیب

 

 تعارض زناشویی8 فردی8 اجتماعی8 تحصیلی ی:واژگان کلید

                                                 
 rafiee.fa92@gmail.com. کارشناس ارشد مشاوره8 3 
 sodani_m@yahoo.com. عضو هیئت علمی دانشگاه چمران8 8 
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 ییزناشو تیو تعهد بر ارتقاء رضا رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثر بخش یبررس

 3میترا رفیعی

 

 چکیده 
در رابطه خویش احساس می کنند. با وجود این، آمار طالق که یکی ازجنبه های حیاتی سیستم زناشویی، رضایتی است که همسران 

آشفتگی زناشویی است، نشانگر آن است که رضایت زناشویی به آسانی قابل دستیابی نیست. یکی از روش های درمانی معتبرترین شاخص 
موجود، روان درمانی مبتنی بر پذیرش وتعهد است. با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی برسالمت روان زوجین، این مطالعه با هدف بررسی 

د بر ارتقاء رضایت زناشویی صورت گرفت. روش تحقیق به صورت نیمه تجربی ازنوع پیش آزمون پس اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعه
کارمندان زن متاهل شهر یاسوج می باشند که با نصب فراخوان ثبت نام نمودند و طی مصاحبه  آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه

نفر نیز در گروه  13نفر در گروه آزمایش و  13ارای سطح پایین رضایت زناشویی بودند نفر که د 333بالینی و اجرای آزمون رضایت زناشویی، 
جلسه برگزار شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل 2کنترل جایگزینی شدند سپس درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد در

عهد بر ارتقا رضایت زناشویی و توانایی برقراری ارتباط، توانایی حل تعارض و درمان مبتنی بر پذیرش و ت قرارگرفت. براساس نتایج حاصله
تحریف آرمانی تاثیرگذار بوده است. با توجه به تاثیرگذاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقا رضایت زناشویی و با توجه به اهمیت 

 صاصی می تواند برای ارتقا رضایت زناشویی استفاده شود.رضایت زناشویی در جهت تحکیم خانواده این نوع درمان به طور اخت
 

 رضایت زناشویی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد: کلید واژه ها  

                                                 
 rafieibld@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  .  3
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 جدایی اضطراب اختالل بهبود ساختاری در درمانی خانواده بخشی اثر بررسی

 3فرزانه رمضانی

 

 چکیده

 ایجاد تغییر طریق از کودکان جدایی اضطراب اختالل بهبود در ی ساختاریدرمان خانواده رویکرد بخشی اثر مطالعه ی حاضر، پژوهش هدف

 روش .جدایی بود اضطراب اختالل به مبتال کودکان دارای های عملکرد خانواده ارتقاء و والدین روابط در تعارضات کاهش خانواده، ساختار در

 ابتدایی پنجم تا اول کالس آموزان شامل دانش پژوهش جامعهبا طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود.  تجربی شبه پژوهش

 اختالل به مبتال کودک یک دارای حداقل خانواده 03 بود که آنان های خانواده و جدایی اضطراب به اختالل مبتال ( سال 38 - 6 )کودکان

پرورش به  و مشاوره آموزش مراکز طرف از دهش ارجاع بیماران و شاهد دانشگاه سالمت خانواده کلینک مراجعان میان از جدایی اضطراب
 و ( باسواد های خانواده و سواد کم های آزمایشی )خانواده گروه دو شامل مساوی گروه چهار در تصادفی طور به شدند و عنوان نمونه انتخاب

 در جلسه 3به مدت  آزمایشی، روهگ دو خانواده اعضای شدند. جایگزین ( باسواد های خانواده و سواد کم های کنترل )خانواده گروه دو

 همچنین  گرفتند بود( قرار شده طراحی پیش از ساختاری درمانی خانواده رویکرد اساس )که بر یکسان درمانی طرح با درمانی مداخله معرض

 اساس بر تشخیصی ی پژوهش مصاحبه کردند. ابزار شرکت نیز پیگیری جلسه یک در جلسه درمان آخرین از پس هفته شش ها خانواده

 نشان تحلیل، و نتایج عاملیو آزمون تعقیبی توکی بود. داده ها با استفاده از تحلیل کودکان اضطراب و مقیاس   DSMIV-TRمعیارهای  

 برنامه اثربخشی میزان در دارد ولی تاثیر معنادار کودکان کلی اضطراب و جدایی اضطراب اختالل بهبود ساختاری در درمانی خانواده داد

 .نشد مشاهده تفاوت معناداری سواد کم و باسواد های خانواده میان در ای خلهمدا

 

 ساختاری درمانی خانواده جدایی، اضطراب اختالل  ها: ه واژ کلید

 
 

 
 

                                                 
 Ramezani.f928@yahoo.com. هیئت علمی دانشگاه پیام نور زرین شهر، 3 

mailto:Ramezani.f928@yahoo.com
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 رابطه عملکرد جنسی و رضایتمندی زناشویی

 8*اعظم محترم ، 3فریدون رمضانی

 

  چکیده
ب تأمین رضایت طرفین شود، نقش بسیار مهم و اساسی در موفقیت و پایداری کانون وجود رابطه جنسی مطلوب به نحوی که بتواند موج

توان به رضایت جنسی و در نهایت به رضایت زناشویی که در سازگاری های آن میخانواده دارد. با شناخت چگونگی عملکرد جنسی و مؤلفه
است. روش پژوهش، عملکرد جنسی بر رضایتمندی زناشویی بررسی رابطه همسران نقش مهمی دارد رسید. هدف از انجام این پژوهش 

 8و3ساله مناطق  13تا  83پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، گردآوری اطالعات صورت گرفته است. جامعه آماری مردان و زنان متأهل 
فی انتخاب شدند. اطالعات عملکرد جنسی به ای تصادنفر بود که از طریق روش نمونه گیری خوشه 831شهرستان بیرجند بود. حجم نمونه 

( و اطالعات رضایتمندی زناشویی از طریق پرسشنامه انریچ جمع آوری شد. تحلیل آماری MSQچند وجهی مسائل جنسی )وسیله پرسشنامه 
لکرد جنسی و رضایتمندی از نتایج  پژوهش حاکی از روابط معنادار و مثبت بین عم ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.داده

های رضایتمندی زناشویی) رضایت از زندگی، حل تعارض، رابطه جنسی و زندگی زناشویی بود. همچنین بین عملکرد جنسی با کلیه مؤلفه
 ستگی مثبتی وجود داشت. بارتباط بین همسران( هم

 

 عملکرد جنسی، رضایت زناشویی، زوجینها: کلید واژه

                                                 
                      Ramazani.f@skpnu.ac.ir  ،ايران  -مربي گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور . 0

 azam_mohtaram@yahoo.com . كارشناس ارشد مطالعات زنان  2
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 ان کودکان معلول و عادیرضایت زناشویی مادر

 3فریدون رمضانی

 

 چکیده
در این پژوهش با هدف آسیب شناسی زندگی زناشویی والدین، رضایت زناشویی مادران کودکان معلول و عادی مقایسه شده است. روش 

 63مونه مورد مطالعه مادرانمی باشد. ن پژوهش از نوع توصیفی )پس رویدادی( وابزار مورد استفاده پرسشنامه سنجش رضایت زناشویی انریچ
ساله شهر بیرجند بودند که بصورت تصادفی ساده  33-31کودک عادی  83نفر( و مادران 83و حسی ، در هرگروه کودک معلول)ذهنی، جسمی

معلول نسبت به  انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. یافته ها نشان داد مادران کودکان
مادران کودکان عادی از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند. اما رضایت زناشویی مادران کودکان معلول با توجه به نوع معلولیت تفاوت 

ار است. به گونه معناداری نداشت. وقوع معلولیت در خانواده بویژه در فرزندان در سالمت و امنیت روانی والدین و دیگر اعضای خانواده تاثیر گذ
 ای که با وارد آوردن فشار روانی باال بخصوص در والدین سبب کاهش رضایت از زندگی در آنها می شود.

 

 رضایت زناشویی مادران، کودکان، معلولیت ها:کلید واژه

                                                 
                             Ramazani.f@skpnu.ac.ir   ايران -سي دانشگاه پيام نورمربي گروه روانشنا . 0
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 متاهل زنان سازی توانمند بر اسالمی رویکرد با رفتاری شناختی آموزش تأثیر

 نیانحسی سیمین ،*3روایی فریبا

 

 چکیده

  0منطقه  شهرداری در شاغل متاهل زنان سازی توانمند بر اسالمی رویکرد با رفتاری شناختی آموزش تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف
و  اندداده مثبت پاسخ محقق فراخوان به که میباشد 4 منطقه شهرداری شاغل متاهل زنان یکلیه پژوهش این آماری یجامعه .باشدمی تهران

 مورد .ابزارشدند گمارده کنترل گروه و آزمایش گروه در تصادفی صورت به و شده انتخاب داوطلب یجامعه بین از دردسترس صورت به نفر 13
 گروه با آزمونپس آزمونپیش طرح با آزمایشی شبه نوع از پژوهش روش .است توانمندسازی بررسی یپرسشنامه پژوهش این در استفاده
 گروه به اسالمی رویکرد با رفتاری شناختی آموزش آزمایشی مداخله سپس گردید، اجرا آزمونپیش گروه دو هر برای تدااب .باشدمی کنترل

 آماری روش از استفاده با هافرضیه تحلیل نتایج شد. اجرا گروه دو هر برای آزمونپس آموزشی برنامه اتمام از پس و گردید ارائه آزمایشی
 شاغل متاهل زنان سازی توانمند ابعاد افزایش باعث اسالمی رویکرد با رفتاری شناختی آموزش که داد نشان طرفه یک کوواریانس تحلیل

 .شودمی

 

 توانمندسازی اسالمی، رویکرد رفتاری، شناختی آموزشکلید واژه ها: 

                                                 
 ravaeef@yahoo.com دانشجوی دکترای مشاوره1 
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 اثر بخشی  آموزش تاب آوری بر کاهش افسردگی مادران کودکان استثنایی

 0، محمد ساالری8، یاسر آزاد3*موسی ریاحی

 

 چکیده 

با توجه به این که وجود کودک استثنایی باعث به وجود آمدن مشکالت روانی بسیاری برای خانواده به خصوص مادر می گردد پژوهش حاضر 
 بـالینی زماییکارآ مطالعة این دراثر بخشی برنامه آموزش تاب آوری بر کاهش افسردگی مادران کودکان استثنایی انجام شد.  با هدف تعیین 

 در سـاده صورت تصـادفی به سپس و انتخاب دسترس در گیری نمونه صورت مادر که صاحب فرزند معلول ذهنی یا جسمی بود به 03تعداد 

شـد.  اسـتفاده مقیـاس افسـردگی بـک از ها گردآوری داده برای  .شدند جایگزین مادر  31 گروه هر در و تقسیم کنترل و مایش آز گروه دو
 از پـس و شـد اجـرا هفته در جلسه یک و ای دقیقه 33جلسه  2 مدت به گروه آزمایش، روی بر برنامه آموزش تاب آوری(زمایشی)آ مداخله

 مکـرر گیـری انـدازه آزمـون از هـا داده تحلیل آمد. برای به عمل آزمون پس دو گروه، هر از نیز آن از بعد ماه یک و آموزشی برنامه اتمام

بـا گـروه  مقایسه در آزمایش گروه کاهش افسردگی مادران صاحب فرزند معلول باعث  برنامه آموزش تاب آوری داد، نشان نتایج شد. استفاده
 کنترل شد. 

 

 تاب آوری، افسردگی، مادران، کودکان استثنایی:  کلید واژه ها

 

                                                 
 .commousariahi@gmail. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی تهران،  3
 . دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی تهران8
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران0 
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 نگاوردرمانی مبتنی بر طرحواره بر سازگاری زناشویی زوجین متقاضی طالق شهرستان کاثر بخشی زوج

 0ناصر یوسفی، 8*طاهره مرادی، 3حسن زارعی محمودآبادی

 

 چکیده
درمانی مبتنی بر طرحواره بر سازگاری زناشویی زوجین متقاضی طالق شهرستان کنگاور در رو بررسی اثربخشی زوجهدف پژوهش پیش

وه کنترل بود. جامعة تحقیق زوجین متقاضی آزمون با گرپس -آزمونبود. طرح این پژوهش از نوع شبه آزمایشی به شیوه پیش 3038سال
ساختاری زوج بعد از انجام مصاحبه نیمه 03طالق مراجعه کننده به دادگستری و شورای حل اختالف شهرکنگاور بوده است، از این جامعه 

ابزار  ده در پژوهش به وسیله قرار گرفتند. همه زوجین شرکت کنن شآزمایگروه و  انتخاب شدند. زوجین به شیوه تصادفی در دو گروه کنترل
ای دو بار ای با هفتهدقیقه 33جلسه  2و سپس طرحواره درمانی در گروه آزمایش به میزان سنجیده شدند  (DAS) سازگاری زناشویی اسپانیر

گروه مجدداً با همان  ای دریافت نکرد، سرانجام میزان تغیر متغیرهای وابسته در دوبه شیوۀ مشاوره فردی اجرا شد و گروه کنترل مداخله
به دست آمده نتایج ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. در این پژوهش برای تحلیل داده گیری شد.اندازهابزارها )پس آزمون( 

  شده است. در گروه آزمایش فرضیه پژوهش را تایید کرد و نشان داد زوج درمانی مبتنی بر طرحواره باعث افزایش سازگاری زناشویی
 

 درمانی، سازگاری زناشویی، طالقدرمانی، طرحوارهزوج: واژگان کلیدی

                                                 
  0- دكترا مشاوره خانواده، عضو هيئت علمي دانشگاه يزد

tmoradi123@yahoo.com ،2- كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي  

  9- دكترا مشاوره خانواده، عضو هيئت علمي دانشگاه كردستان
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 اجتماعی کنترل بیرونی رفتار در نظام خانواده از دیدگاه تئوری انتخاب -واکاوی پیامدهای روانی

 8،  علی صاحبی3*محسن زالی زاده

 

 چکیده
اجتماعی کنترل بیرونی در  نظـام خـانواده از دیـدگاه یکـی از -دهای روانیتوصیفی در پی مشخص کردن پیام-مطالعه حاضر با روش تحلیلی

رفتاری، کنترل بیرونی را بـه عنـوان یـک -جدیدترین تئوری ها در حوزه روابط انسانی است. تئوری انتخاب به عنوان یک نظریه ی انگیزشی
ز نظر گالسر بسیار هم رایـج مـی باشـد منجـر بـه یکسـری عامل تخریب کننده برای روابط انسانی مطرح کرد. این ویژگی کنترل گری که ا

پیامدها در خانواده می شود. به نظر می رسد این پیامدها را می توان در قالب چهار مولفه توضـیح داد کـه شـامل مسـئولیت گریـزی، هویـت 
جاد احساس درماندگی در مقابل رویـدادها و فرزندی می باشد.  باور به کنترل بیرونی، می تواند از طریق ای-شکست، تعارضات زناشویی و والد

کارآمـدی -اتفاقات زندگی زمینه را برای مسئولیت گریزی در افراد فراهم کند. این باور همچنین می تواند از طریق تضعیف عزت نفس و خـود
می کنـد، کنتـرل بیرونـی بوسـیله  هویت شکست را در فرد ایجاد کند. اما از آنجا که گلسر بر نقش مهم روابط عاطفی در سالمت روانی تاکید

ه تضعیف و حتی خارج کردن تصاویر ذهنی که هر کدام از افراد در دنیای مطلوب خود نسبت بهم دارند، می تواند تاثیر منفی بر روابط چه رابط
جامعه می توان به خـانواده هـا  والدین و فرزندان و چه رابطه زناشویی داشته باشد. با عنایت به نقش مهم این پیامدها در سالمت روانی فرد و

التی تئوری انتخاب را آموزش داد و با تاکید بر نتایج منفی که بر استفاده از کنترل بیرونی مترتب است، خانواده را نسبت به ایجاد چنین مشـک
 واکسینه کرد. 

 

 رزندی، تعارضات زناشوییف-تئوری انتخاب، کنترل بیرونی، مسئولیت گریزی، هویت شکست، تعارضات والدها: کلید واژه

                                                 
                                                                                                        mzk_1363@yahoo.com. دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه تهران،  0

                                                                          . فوق دكتراي روانشناسي باليني از دانشگاه سيدني)عضو هيئت علمي موسسه ويليام گلسر استراليا(     2

                           
 

mailto:Email:%20mzk_1363@yahoo.com
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اثر بخشی برنامه فرزند پروری مثبت  بر تغییر شیوه های فرزند پروری و سالمت روانی مادران کودکان مبتال به 

 نقص توجه -اختالل بیش فعالی

 0، سکینه حیدری8، مریم گل شکوه3*زهرا زرشناس

 
 

 چکیده

 اخـتالل بـه مبتال کودک دارای مادران فرزندپروری و سالمت روان های شیوه رتغییبر  مثبت فرزندپروری شیوه تأثیر بررسی این پژوهش به

 مـورد جامعـه و است گواه گروه با آزمون پس و آزمون پیش طرح با آزمایشی شبه نوع از مطالعه این .است پرداخته نقص توجه-بیش فعالی

نقص توجـه فرزندشـان -بود که جهت درمان اختالل بیش فعالی اهواز شهرستان  های دبستان سالة 33تا  0تمام مادران کودکان  آن مطالعة
بـه صـورت نمونـه  ADHDنفر از مادران دارای کودک مبـتال بـه  03به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند. تعداد  38-30در سال تحصیلی 

سیم شدند. ابزارهای مورد استفاده عبارتنـد گیری در دسترس از چهار مرکز مشاوره انتخاب، و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تق
دقیقه ای تحـت آمـوزش شـیوه فرزنـد پـروری  33جلسه  38گروه آزمایشی در از: پرسشنامه سالمت عمومی و پرسشنامه شیوه فرزند پروری. 

ه های آزمایشی و گواه سنجیده مثبت قرار گرفتند. پس از اعمال مداخله آزمایشی، بار دیگر میزان سالمت روانی و شیوه های فرزند پروری گرو
شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری بیانگر آن بود که نمره شیوه  فرزند پروری مستبدانه و سهل گیرانه مـادران گـروه آزمایشـی پـس از 

یش نسبت بـه گـروه گـواه پایان جلسات برنامه فرزند پروری مثبت کاهش یافته و در مقابل نمره ی شیوه فرزند پروری مقتدرانه در گروه آزما
افزایش یافته است. همچنین، سالمت روان مادران گروه آزمایش نسبت به گواه افزایش یافته است. به طور کلی می توان به این نتیجه رسـید 

 که برنامه فرزند پروری مثبت سبب بهبود شیوه های فرزند پروری مادران و افزایش سالمت روانی آنها شده است.
 

 نقص توجه -آموزش فرزند پروری مثبت،شیوه های فرزند پروری،  سالمت روانی، اختالل بیش فعالیها: کلید واژه

                                                 

    zahrazarshenas@yahoo.comچمران اهواز،   دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه شهيد. 0 
 دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد چمران اهواز        . 2 
 . دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز9 
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 آموزان تیزهوشتیمیا در دانشآلکسی بینی های دلبستگی و ادراک محبت والدین در پیشنقش سبک

 8، اسفندیار سپهوند3*علی زکی یی
 

 چکیده
ها موضوعی است که نیازمند توجه است، به همین روی پژوهش حاضر با هدف بررسی و تعیین فرزندی در هیجان -توجه به نقش رابطه والد

آموزان تیزهوش انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تیمیا در دانشبینی آلکسیهای دلبستگی و ادراک محبت والدین در پیشنقش سبک
گیری تصادفی ساده انتخاب شد، ابزار پسر( به روش نمونه 313دختر و  313نفر) 033آموزان تیزهوش شهر خرم آباد بود که از بین آنان دانش

( بود، پژوهش توصیفی از 3038-پویشتیمیا و ادراک محبت والدین)فرم روانهای دلبستگی، آلکسیگردآوری پژوهش پرسشنامه های سبک
ن، تحلیل رگرسیون و همبستگی کانونی استفاده شد. های آماری ضریب همبستگی پیرسوها از آزموننوع همبستگی بود و برای تحلیل داده
تیمیا ضریب همبستگی مثبت معناداری وجود دارد اما بین های دلبستگی اجتنابی و اضطرابی  با آلکسینتایج تحلیل نشان داد که بین سبک

تیمیا همبستگی معناداری پدر با آلکسیتیمیا همبستگی منفی وجود دارد بین سبک دلبستگی ایمن و ادراک محبت ادراک محبت مادر و آلکسی
تیمیا همبستگی منفی به دست آمد. تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک دلبستگی مشاهده نشد. بین نمره کل ادراک والدین و آلکسی

های دلبستگی و کتیمیا را دارند. نتایج تحلیل همبستگی کانونی بیانگر آنست که سببینی آلکسیاضطرابی و ادراک محبت مادر توان پیش
بینی کنند و سبک دلبستگی تیمیا را پیشدرصد تغییرات مربوط به متغیر مکنون حاصل از آلکسی 30توانند ادراک محبت والدین در مجموع می

با توجه به آموزان تیزهوش دارد.  تیمیا در دانشبینی توان بیشتری برای آلکسیاز سایر متغیرهای پیش 06/3اضطرابی با ضریب استاندارد 
 ها انجام شود. فرزندی در هیجان -های بیشتری در حیطه رابطه والدشود که پژوهشنتایج پژوهش و مطالعه پیشینه توصیه می

 

 تیمیاهای دلبستگی، ادراک محبت والدین، آلکسینقش سبک کلید واژه ها:

                                                 
  zakieiali@yahoo.com دانشجوي دكتري  -گروه روانشناسي باليني دانشگاه شهيد چمران اهواز.  1

 دانشجوي دكتري -. گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز 2

mailto:zakieiali@yahoo.com
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 با اعتیاد به بازی های آنالین رابطه جو عاطفی خانواده و سالمت روان

 0، مهناز مهرابی زاده هنرمند8، ایران داوودی3پورزندی آرش 

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جو عاطفی خانواده، سالمت روان با اعتیاد به بازی های آنالین در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید 
بود.  38-30اه شهید چمران اهواز درسال تحصیلی جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگچمران اهوازبود. 

. برای نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای  از میان جامعه آماری انتخاب گردید 338آزمودنی های پژوهش 
فرد و مقیاس سالمت روان استفاده  مقیاس اعتیاد به بازی های آنالین، مقیاس جو عاطفی خانواده محمود نو درگاه جمع آوری داده ها از

و اعتیاد به بازی های آنالین وهمچنین بین سالمت روان و اعتیاد به بازی های  نتایج تحلیل رگرسیون  نشان داد بین جو عاطفی خانوادهشد.
ن دختر و پسر دانشجویان که بین دانشجویانتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد  آنالین همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.

اعتیاد به  رابطهپژوهش ضمن تأیید  این نتایجدانشگاه شهید چمران اهواز از لحاظ اعتیاد به بازی های آنالین تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
   .کند می تأکید اینترنت از استفاده یافتن شدت در خانوادگی  محیط اهمیت بر بازی های آنالین با سالمت روان 

 

 اعتیاد به بازی های آنالین، جو عاطفی خانواده، سالمت روان کلید واژه ها:

                                                 
 zandipayam.arash@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 1 

 . هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 8 

 د چمران اهواز. هیات علمی دانشگاه شهی0 
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 رابطه بین معنویت و تاب آوری در خانواده های معتادین

 0مجید مهر محمدی ، 8*، رقیه نوری پورلیاولی3طیبه زندی پور

 

 چکیده

زوج( از  13نفر) 333بود. به همین منظور  تعداد   ینمعتاد یدر خانواده هاآوری هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین معنویت خانواده و تاب
مقیـاس سـنجش تـاب آوری زوجین معتاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این پـژوهش عبـارت بودنـد از: 

یل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج حاصـل ی و همچنین  تحلسلسه مراتبها، از رگرسیون . برای تحلیل دادهمقیاس تقدس ازدواجخانواده، 
هـای معتـاد بـا توان چنین نتیجه گرفت که خـانوادهآوری خانواده در ارتباط است. در پایان میاز تحلیل داده ها نشان دادند که معنویت با تاب

بـا  یکـه بـه نـوع یی، مددکاران و موسسـه هـابه تمام مشاوراندهند و آوری بهتری را در مقابل مشکالت از خود نشان میمعنویت باال، تاب
در خانواده غافل نشـده و مـوارد اسـتفاده از آن را در کـار بـا  یتشود که از نقش معنو یم یشنهادسرو کار دارند پ ی آنهاخانواده هامعتادین و 

 ار نمایند.و در جهت ارتقا سطح معنویت خانواده ها، کارگاههای آموزشی برگز خانواده ها مد نظر داشته باشند
 

 آوری، معنویت خانوادهمعتاد، تابها: کلید واژه

                                                 
 . عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا0 

  roghiehn@y7mail.com   مشاوره  دانشگاه الزهرا،ي دانشجوي دكتر. 2 

 واحد بهبهان يدانشگاه آزاد اسالم يعضو گروه روانشناس. 9 
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مقایسه مردان تک همسره و چند همسره بر حسب استنباط سالم و ناسالم از خانواده، هیجان خواهی و رضایت 

 زناشویی

 0، بتول پاشنگ8، عصمت دانش3*فاطمه زندی

 

 چکیده
 برحسب استنباط سالم و ناسالم از خانواده و هیجان خواهی و رضایت زناشویی حاضر مقایسه مردان تک همسره و چند همسره پژوهش هدف 

مردان تک همسره و چند همسره شاغل درشهر شهریار بود که ازمیان آنها بصورت در  معه آماریامقایسه ای و ج –بود. روش پژوهش علی 
تخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس خانوادۀ اصلی  پرسشنامه انمرد چند همسره به روش گلوله برفی  03مرد تک همسره و  03دسترس هدفمند 

ج هیجان خواهی زاکرمن ؛ و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بود. تحلیل داده ها با استفاده از  تحلیل واریانس چند متغیری انجام شد. نتای
ردان تک همسره به صورت معناداری متفاوت از نشان داد که میانگین کل در مقیاس استنباط سالم ، هیجان خواهی و رضایت زناشویی در م

به نظر می رسد بین مردان تک و چند همسره به لحاظ استنباط سالم و ناسالم، رضایت زناشویی و هیجان خواهی  مردان چند همسره بود.
 تفاوت  معنادار است و می توان توجه به این عوامل را در کیفیت روابط بین شخصی و زناشویی موثر دانست.

 

 چندهمسری ،زناشویی، هیجان خواهی، تک همسری ، رضایتسالم و ناسالم: استنباط کلید واژه ها

                                                 
 fatemehzandi65@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي شخصيت،. 0 

 شهيد بهشتي استاديار دانشگاه. 2 

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج. 3 
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 بررسی مالکهای تعیین همسر در قرآن

 3رضا زوارقی

 

 چکیده

اوت مـی یکی از مهم ترین نکته ها در طرح مسأله ازدواج در قرآن، توجه نمودن به زوج آفرینی خدا و خلقت دو جنس با جنبه های تشابه و تف
تحلیلی مبتنی بر داده های قرآنی به امر ازدواج؛ با توجه به برخی اهداف وویژگـی هـای خلقـت نظیـر : -باشد .در این مقاله با رویکردتوصیفی 

زوج آفرینی ،تکثیر نسل وتربیت نوع انسانی ،رزاقیت خداوندوتالشگری اقتصادی انسان ، معیـار هـایی همچـون : توانمنـدی آرامـش بخشـی 
نمندی تربیت فرزند ،توانایی کار وتالش اقتصادی ، استخراج ومعرفی شده اند و پیشنهاد شده به جای مالک های ضد ارزشـی ومـادی بـه ،توا

 ویژه در بعد اقتصادی ،مالک توانایی های بالقوه ی ارزشی مورد توجه قرار گیرد . معیار های صحیح انتخاب همسر  می توانـد از بخشـی از نـا
 ی واختالفات بسیار زوجین پیشگیری نماید وبه طور کلی روند ازدواج  ساده ودر عین حال منطقی را ارائه دهد.مالیمات زندگ

 

 ازدواج ، معیار،توانمندی ،آرامش بخشی ، تالش اقتصادیها: کلید واژه

                                                 

  rezazavaraghi@yahoo.comكارشناسی ارشد روان شناسی . 1 
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 مقایسه سرسختی روان شناختی و کیفیت زندگی در زنان مطلقه و عادی

 3منصوره زاهد نژاد

 

 چکیده
 بود. طرح این 3038 سال در رامهرمز شهرستان عادی و مطلقه زنان در زندگی کیفیت و روانشناختی سرسختی مقایسه پژوهش این از هدف

 از نفر 313 شامل بودند. نمونه پژوهش رامهرمز شهرستان عادی و مطلقه زنان کلیه مطالعه مورد آماری جامعه. بود ایمقایسه -علی پژوهش

 پرسشنامهدر این پژوهش  استفاده مورد ابزارهاید. شدن انتخاب ساده تصادفی گیریروش نمونه به که بود عادی زنان نفر 313 و مطلقه زنان

زنان  بین داد نشان )مانوا( متغیری چند واریانس لیل. تح( بودندWHOQOL-BRE) یزندگ کیفیت پرسشنامه و (AHI) اهواز سرسختی
کیفیت از لحاظ زنان مطلقه و زنان عادی  بینهمچنین، داشت. تفاوت معنی داری وجود شناختی انسرسختی رو از لحاظمطلقه و زنان عادی 

های دو گروه، زنان مطلقه نسبت به زنان عادی از لحاظ نتایج نشان داد که با توجه به میانگین مشاهده شد.داری معنی تفاوتزندگی نیز 
  وردارند.تری برخو کیفیت زندگی پایینشناختی سرسختی روان

 

 زندگی، زنان مطلقه روانشناختی، کیفیت سرسختی: کلید واژه ها

 

                                                 
 m.zahednezhad93@gmail.comدانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان . 1
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 رابطه تمایزیافتگی و تعارض زناشویی با دلزدگی زناشویی در معلمان مرد مدارس شهرستان استهبان

 9، منصور سودانی2، مهناز مهرابی زاده هنرمند0*سید احسان ساداتی

 

 چکيده

ي تمايزيافتگي و تعارض زناشويي با دلزدگي زناشويي در معلمان مرد مدارس شهرستان هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه 

استهبان مي باشد. اين پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري اين پژوهش را كليه معلمان مرد متاهل مدارس شهرستان 

اي انتخاب شدند. جهت چند مرحلهمعلم بود كه به روش تصادفي  911استهبان تشكيل مي دادند. نمونه پژوهش نيز شامل 

سنجش متغيرهاي پژوهش از مقياس دلزدگي زناشويي كايزر، پرسشنامه تمايزيافتگي خودبازبيني شده و پرسشنامه تعارضات 

زناشويي استفاده گرديد. داده هاي به دست آمده با روش هاي آماري همبستگي و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

هش نشان داد كه بين تمايزيافتگي و تعارض زناشويي با دلزدگي زناشويي رابطه معني داري وجود دارد. همچنين نتايج نتايج پژو

درصد از واريانس متغير دلزدگي زناشويي را پيش بيني مي كنند. براساس نتايج پژوهش مي توان  11نشان داد كه اين دو متغير 

 مهمي در پيش بيني وضعيت دلزدگي زناشويي معلمان متأهل ايفا مي كنند.نتيجه گرفت كه تمايزيافتگي و تعارض نقش 

 

 تمايزيافتگي، تعارض زناشويي، دلزدگي زناشويي، معلمان متأهلكليدواژه ها: 
 

                                                 
 sadatiehsan20@yahoo.comان اهواز، ايران،  كارشناس ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه شهيد چمر -0

 عضو هيئت علمي گروه روان شناسي باليني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران -2

 عضو هيئت علمي گروه مشاوره، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران -9
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 روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس دلزدگی زناشویی کایرز

 9، منصور سودانی2، مهناز مهرابی زاده هنرمند0*سید احسان ساداتی

 

 کيدهچ

هدف پژوهش حاضر به بررسي روايي، پايايي و تحليل عاملي مقياس دلزدگي زناشويي كايرز  مي پردازد.. جامعه آماري اين 

معلم بود كه به  911پژوهش را كليه معلمان مرد متأهل مدارس شهرستان استهبان تشكيل مي دادند. نمونه پژوهش نيز شامل 

د. جهت سنجش روايي ابزار از مقياس فرسودگي زناشويي پاينز استفاده گرديد. تجزيه و اي انتخاب شدنروش تصادفي چند مرحله

تحليل آماري با استفاده از روش هاي همبستگي، پايايي به روش آلفاي كرونباخ و تحليل عاملي تأييدي انجام شد. نتايج تحليل 

به  73/1يي نمره كل مقياس به روش آلفاي كرونباخ عاملي تأييدي نشان داد كه مدل تك عاملي مقياس مورد تأييد است. پايا

دست آمد. بين نمره مقياس دلزدگي زناشويي كايرز و نمره كل مقياس فرسودگي زناشويي پاينز همبستگي مثبت معني داري 

عاطفي نيز وجود دارد. عالوه بر اين بين نمره مقياس دلزدگي زناشويي كايرز و خرده مقياس هاي از پاافتادگي رواني، جسمي و 

همبستگي مثبت معني داري وجود دارد كه نشان دهنده روايي مطلوب اين مقياس است. براساس نتايج پژوهش حاضر مي توان 

نتيجه گرفت كه مقياس دلزدگي زناشويي كايرز از ويژگي هاي روان سنجي مطلوبي برخوردار است و در حوزه هاي خانواده و 

 روابط زناشويي قابل استفاده است.

 

 روايي، پايايي، تحليل عاملي، دلزدگي زناشويي، كايزركليد واژه ها: 

                                                 
 sadatiehsan20@yahoo.comكارشناس ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه شهيد چمران اهواز،  -0

 عضو هيئت علمي گروه روان شناسي باليني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران -2

 عضو هيئت علمي گروه مشاوره، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ايران -9
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 اثر بخشی آموزش برنامه توانمند سازی ازدواج انریچ بر تعارضات و نارضایتی زناشویی زنان شهر اهواز

 0، علی سیاحی0، عشرت کریمی افشار8، فاطمه وزیری نیا3*سارا ساعدی

 

 دهیچک
بخشی آموزش برنامه توانمندسازی ازدواج انریچ بر تعارضات و نارضایتی زناشویی زنان شهر اهواز بود. برای هدف از این پژوهش بررسی اثر 

نفر از زنانی که به دلیل تعارضات زناشویی به مراکز  03این منظور در یک طرح شبه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه، 
ند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و گروه مشاوره شهر اهواز مراجعه کرده بود

 33کنترل جایگزین شدند. گروهها در ابتدا از نظر تعارض و نارضایتی زناشویی مورد آزمون قرار گرفتند. آموزش توانمند سازی ازدواج به مدت 
و بعد از اتمام برنامه آموزشی، هر دو گروه از نظر تعارض و نارضایتی زناشویی مورد آزمون قرار  دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه شد 33جلسه

نشان  گرفتند. از پرسشنامه تعارضات زناشویی به عنوان ابزار استفاده و تجزیه و تحلیل داده ها به روش کواریانس چند متغیره انجام شد. نتایج
بر تعارض و نارضایتی زناشویی زنان موثر بوده است. می توان گفت که این رویکرد درمانی توانسته  داد آموزش گروهی توانمند سازی ازدواج

 است با ایجاد طرحواره های جدید و جایگزین ساختن آن ها به جای طرحواره های قبلی تعارض و نارضایتی زنان را بهبود دهد.
 

 ی،  نارضایتی زناشوییتوانمندسازی ازدواج انریچ، تعارضات زناشوی :کلیدواژه ها

                                                 
 Sa.saedi@yahoo.comدانشجوی دکتری روان شناسی سالمت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل کیش،    -3

 شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز کارشناس ارشد روان -8

 دانشجوی دکتری روان شناسی سالمت دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین الملل کیش -0

 کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز- 0
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( بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان مراجعه ACTتأثیر مشاوره زوجی با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد )

 کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان

 1، عذرا اعتمادی9، سید احمد احمدی2، مریم السادات فاتحی زاده0*راحله سبوحی

 

 چکيده 

بر رضايت زناشويي و كيفيت زندگي  (ACT)ير مشاوره زوجي با رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد هدف پژوهش حاضر بررسي تأث

پس آزمون با گروه  -زنان مراجعه كننده به فرهنگسراهاي شهر اصفهان بود. روش پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پيش آزمون

بود. نمونه در اين  0939راهاي شهر اصفهان در سال ي آماري نيز شامل كليه زنان مراجعه كننده به فرهنگسكنترل و جامعه

گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و نفر از بانوان  متأهل بودند كه به روش نمونه 91پژوهش 

ي صه شدهي خالي رضايت زناشويي اينريچ و پرسشنامهكنترل جايگزين شدند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه

اجرا گرديد، سپس مداخله آزمايشي )مشاوره  با  كيفيت زندگي سازمان جهاني بهداشت بود. ابتدا براي هر دو  گروه پيش آزمون

زمون براي هر دو گروه جلسه ارائه گرديد و پس از اتمام مشاوره پس آ 2در  رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد( به گروه آزمايشي

ا استفاده از روش آماري تحليل كواريانس  چند متغيره تحليل شدند و نتايج نشان داد كه مشاوره زوجي با اجرا شد. داده ها ب

در حيطه ي رضايت زناشويي  باعث افزايش رضايت، نمرات ارتباط و حل مسئله و باعث  (ACT)رويكرد مبتني بر پذيرش و تعهد 

كيفيت زندگي اين مشاوره باعث افزايش كيفيت زندگي زنان متأهل ي گردد. همچنين در حيطهكاهش نمرات تحريف آرماني مي

توان شود. به طور كلي بر حسب اين پژوهش ميو دو بعد از ابعاد آن شامل )بهداشت و سالمت جسماني و بعد روان شناختي(مي

كيفيت زندگي و دو بعد از در رضايت زناشويي و ابعاد آن و همچنين  (ACT)گرفت كه مشاوره مبتني بر پذيرش و تعهد  نتيجه

 باشد.ابعاد آن موثر مي

 

 (، رضايت زناشويي، كيفيت زندگيACTدرمان مبتني بر پذيرش و تعهد )كليد واژه ها: 

                                                 
  yahoo.com @raheleh_sabouhi، كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان. دانشجوي 0 

 دانشيار گروه مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه اصفهان. 2 

 استاد گروه مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه اصفهان . 9 

 دانشيار گروه مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه اصفهان . 1 



                              

211 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

شناسایی تأثیر آموزش روانی خانواده )مدل اتکینسون و کویا( بر سالمت عمومی خانواده های دارای فرزند مبتال به 

 اسکیزوفرنیا

 0، نرجس لطیفی0، محسن مشکبید حقیقی8، فاطمه پورآقا رودبرده3*ناورودی سید امید ستوده

 

 چکیده
 فرد بلکه کارایی تنها نه که است جهان در روانی بهداشت مشکالت ترین مهم از و ناتوان کننده وخیم، روانی اختالل یک اسکیزوفرنیا 

خانواده یکی از الگوهایی است که توسط کارول اندرسون و همکارانش در  دهد. برنامه آموزش روانی می قرار تأثیر تحت نیز را وی یخانواده
مؤسسه روان پزشکی غرب واقع در پیتسبورگ ابداع شد که با هدف آگاهی افزایی دربارۀ ماهیت بیماری و درمان اختالل اسکیزوفرنیا به کار 

اتکینسون و کویا( بر سالمت عمومی خانواده های دارای  گرفته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش روانی خانواده )مدل
فرزند مبتال به اسکیزوفرن بود. روش پژوهش شبه آزمایش با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل 

در مرکز توانبخشی بهزیستی و  3030سوم سال  کلیه والدین دارای فرزند مبتال به اسکیزوفرنیا است که فرزندان بیمار آن ها تا چهار ماهه
بیمارستان شفا واقع در شهر رشت تحت درمان و توانبخشی قرار داشتند و تحت مراقبت والدین و به همراه آن ها زندگی می کردند. نمونه 

 33صادفی در دو گروه آزمایش )والدین بودند که به صورت غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شده و به طور گمارش ت 02مورد بررسی تعداد 
نفر( قرار گرفتند. جهت ارزیابی سالمت عمومی والدین از پرسشنامه سالمت عمومی استفاده شد. اطالعات جمع آوری شده  33نفر( و کنترل )

ت جسمی، نارسا با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این مداخله در کاهش مشکال
کنشوری اجتماعی، اضطراب و افسردگی اثر بخش بوده و بین نمرات پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش و همچنین پیش آزمون تفاوت 

 معنی داری وجود دارد.
 

 اسکیزوفرنی، مدل اتکینسون و کویا، والدین، سالمت عمومی. کلید واژه ها:

                                                 
    omid.sotodeh@yahoo.comتي شهرستان رشت،. كارشناس ارشد مشاوره خانواده، بهزيس0 

 .دانشجوي دكتري روان شناسي تربيتي دانشگاه سمنان2 

 .دكتري مشاوره، مركز مشاوره احيا9 

 . كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي1 

mailto:omid.sotodeh@yahoo.com
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  ازدواجشرف ناسازگار جوانان در  یطرحواره ها کاهشبر یطرحواره درمان ی آموزشاثربخش

 0، رقیه پورتقی یوسفده0، فاطمه پورآقا رودبرده8، سید موسی کافی3*سید امید ستوده ناورودی

 

 چکیده
ل در جامعه کنونی آمار طالق رو به افزایش است و پژوهش ها علت بسیاری از طالق ها را عالوه بر عدم آگاهی و شناخت کامل زوجین، مسای

ناسازگار در  یرو با توجه به نقش طرحواره ها نیاز ااجتماعی، مشکالت شخصیتی و طرحواره های ناسازگار فردی می دانند.  -اقتصادی
ناسازگار جوانان در شرف  یبر طرحواره ها یطرحواره درمان یاثربخش یپژوهش به بررس نیا ن،یزوج یفرد نیو روابط ب ییزناشو یزندگ

روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه  .تپرداخته اسازدواج 
می باشند که جهت مشاوره پیش از ازدواج به مراکز مشاوره خصوصی، دولتی  3038جوانان )دختر و پسر( در شرف ازدواج شهر رشت در سال  

نفر جوان )دختر و پسر( در شرف ازدواج بودند که به  03مراجعه کردند. نمونه آماری این پژوهش  (NGOو گروه همیاران سالمت روان )
شیوه نمونه گیری در دسترس از بین مراجعان مراکز مشاوره خصوصی، دولتی و گروه های همیاران سالمت روان که در پرسشنامه طرحواره 

گروه آزمایش و کنترل تقسیم  8د انتخاب شدند. این تعداد نمونه به طور تصادفی به کسب کرده بودن 313یانگ )فرم کوتاه( نمره باالتر از 
ساعته برگزار شد. در آغاز جلسه اول از آزمودنی ها پیش آزمون به عمل آمد و همچنین در پایان جلسات  8جلسه  38شدند. برنامه درمانی در 

حوزه  1ا از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.  نتایج نشان داد در هدرمانی هم پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده
طرحواره های ناسازگار )طرحواره بریدگی و طرد ، طرحواره خودگردانی، طرحواره محدودیت های مختل، طرحواره دیگر جهت مندی و 

زمایش با گروه کنترل و همچنین پیش آزمون وجود طرحواره گوش به زنگی بیش از حد( تفاوت معنی داری بین نمرات پس آزمون گروه آ
 دارد.

 

 .طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره درمانی، جوانان، ازدواج کلید واژه ها:

                                                 
 omid.sotodeh@yahoo.comخانواده، بهزيستي شهرستان رشت،     .كارشناس ارشد مشاوره 0

 . دكتري روان شناسي عمومي، دانشيار دانشگاه گيالن 2
 . دانشجوي دكتري روان شناسي تربيتي، دانشگاه سمنان 9

 .كارشناس ارشد روان شناسي كودكان استثنايي، بهزيستي استان گيالن 1
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  بهزیستی خانوار سرپرست زنان عمومی سالمت بر گروهی رفتاری شناختی درمان اثربخشی بررسی

 جاویدنیا زسانا، *3فرید فاطمه نیکدل، سمیرا اصل، ستوده نعمت

 

 چکیده

 های طرح از پژوهش این در .بود خانوار سرپرست زنان عمومی سالمت بر رفتاری شناختی تاثیرآموزش میزان تعیین پژوهش، این اصلی هدف
 در که باشد می خانواری سرپرست زنان کلیه شامل پژوهش جامعه .است شده استفاده کنترل گروه با آزمون پس آزمون پیش نوع از آزمایشی

 تصادفی گیری نمونه طریق از نفر22  تعداد به ای نمونه پژوهش جامعه از .داشتند قرار گرمسار شهر بهزیستی سازمان پوشش تحت ، 12 سال
 استفاده کواریانس تحلیل از پژوهش این های داده تحلیل و تجزیه منظور به .بود عمومی سالمت پرسشنامه شامل پژوهش ابزار .شدند انتخاب

 اثر همچنین، .شود می خانوار سرپرست زنان در روان سالمت افزایش باعث مجموع در گروهی رفتاری شناختی درمان داد نشان ایجنت .شد
 و جسمانی های نشانه میزان رفتاری شناختی مداخالت از استفاده با که دهد می نشان روان سالمت های مولفه بر درمانی رویکرد این بخشی

 خودکشی به گرایش با افسردگی های نشانه ضمن، در .یابد می افزایش آنها اجتماعی کارکردهای و کاهش افراد این در خوابی بی و اضطراب
 .گیرد نمی قرار درمانی رویکرد این تاثیر تحت معناداری شکل به

 

 رخانوا سرپرست زنان رفتاری، شناختی درمان عمومی، سالمت : ها ه واژ کلید

 

 

 

                                                 
  .farid0311@gmailfعمومی، روانشناسی ارشد کارشناس1 
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افراد عادی و متقاضی طالق شهرستان بروجرد مقایسه خشونت خانگی در  

 2، زهرا محمدی0* یاراحمدی سرتیپیمهناز 

 

 

  چکيده

هدف تحقيق حاضر بررسي ميزان همسر آزاري و انواع خشونت اعمال شده عليه زنان در شهرستان بروجرد بوده است . اين 

زنان متأهل و مطلقه شهرستان بروجرد در سال  تحقيق به روش علي ـ مقايسه اي انجام شده و جامعه آماري پژوهش حاضر

نفر از زنان متأهل و مطلقه شهرستان بروجرد بودند كه با استفاده از روش نمونه گيري در  61بودند. نمونه مورد استفاده  0939

افراد متقاضي طالق  دسترس مورد آزمون قرار گرفتند . ابزار گردآوري اطالعات نيز پرسشنامه همسرآزاري بود. نتايج نشان داد كه

نمرات باالتري را در مقياسهاي پرخاشگري ، تحكم آميز ، غفلت و محدوديت در مقايسه با افراد عادي كسب كرده بودند . به 

عبارت ديگر در سطح معني دار بين دو گروه تفاوت وجود دارشت. اين يافته ها مي تواند تا حدودي يكي از عمده ترين داليل 

 خانواده ها نشان دهد. بروز طالق را در

 

 همسر آزاري، افراد متقاضي طالق،  طالق ، شهرستان بروجردكليد واژه ها:  

                                                 
 Sartipi_h@yahoo.com. كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي،  0

 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني.  2
 

mailto:Sartipi_h@yahoo.com
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 بررسی رابطه ادراک انصاف و سالمت روان با رضایت زناشویی 

 5 ، مصطفی بهارلو1، عیدان یونسی9شریف ممبینی،  2، ناصر بهروزی0مسعود سرانچه 

 

 چکيده

باشد. جامعه ه بين سالمت روان و ادراک انصاف با رضايت زناشويي بود. نوع پژوهش همبستگي ميهدف از اين پژوهش تعين رابط

گيـري در مرد( با روش نمونه 31زن و  31نفر ) 021ها آماري تحقيق، مردان و زنان متأهل شهر شوش دانيال بودند كه از بين آن

و پرسشـنامه ادراک  ضايت زناشويي اتريچ، پرسشنامه سالمت عمومي هاي رها با استفاده از پرسشنامهدسترس انتخاب شدند. داده

آوري و با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان داد كـه بـين جم  انصاف

حاصل از تحليل رگرسيون بـه روش  دار وجود دارد. همچنين، نتايجاي معنيادراک انصاف و سالمت روان با رضايت زناشويي رابطه

-كنند. بعالوه همه متغيرهـاي پـيشدرصد از رضايت زناشويي را تبيين مي 7/95بين ورود همزمان نشان داد كه متغيرهاي پيش

 بيني رضايت زناشويي داشتند.داري در پيشبين نقش معني

 

  رضايت زناشويي، ادراک انصاف، سالمت روانكليد واژه ها: 

 

 

 

 

                                                 
  (Sarancheh20@gmail.com  :Email:نويسنده مسئول) شناسي تربيتيروانارشد رشته  .  كارشناس0
 هيد چمران اهوازدانشيار دانشگاه ش. 2
 شناسي تربيتيروانرشته  كارشناس ارشد. 9
 شناسي تربيتيروانرشته  . كارشناس ارشد1
 روانشناسي صنعتي و سازماني رشته . كارشناس ارشد5
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) با تأکید بر نوجوانان( اینترنت بر شبکه روابط بین اعضای خانوادهت اثرا  

 0پوراسماعیل سعدی

 چکيده

ها و نهادهاي مختلف افزوده مي شود. در در عصر اطالعات و فّناوري روز به روز بر نفوذ اينترنت در جامعه و اثرگذاري آن بر حوزه

ويژه نوجوانان از اهميّت بيشتري برخوردار است. در اين مقاله والدين فرزندان و بهها و روابط اين ميان اثرات اينترنت بر خانواده

ايم گويي به اين سواالت بودههاي انجام شده صورت گرفته است به دنبال بررسي و پاسخكه با روش اسنادي و مراجعه به پژوهش

است؟ فّناوري ارتباطات و اطالعات تا چه حد مرزهاي دروني و كه استفاده از اينترنت چه اثراتي بر رابطه والدين و فرزندان داشته 

 اثراتي چه اينترنت از ها را تغيير داده است؟ استفاده از اينترنت چه اثراتي بر خود نوجوانان داشته است؟ و استفادهبيروني خانواده

گري و نظارتي براي مديريت و اي ميانجياست؟ و باالخره والدين از چه راهبرده داشته هاخانواده به يافته اختصاص زمان بر

 گيرند؟كنترل استفاده نوجوانان از اينترنت بهره مي

نتايج حاكي از آن است كه اينترنت  موجب كم رنگ شدن مرز بين كار و زندگي خانوادگي، جابجايي زمان اختصاص يافته به 

آميز و نان به اطالعات اينترنتي از جمله مطالب خشونتهاي فردي اينترنتي، دسترسي نوجواهاي خانوادگي با فعاليتفعاليّت

نگاري، تبديل نوجوانان به متخصصان و غيره شده است. والدين براي كنترل و نظارت بر استفاده نوجوانان از اينترنت از هرزه

 كنند.كننده، راهبردي و غيرراهبردي استفاده ميهاي مشاهده مشترک اجتماعي، محدودگريميانجي

 اينترنت، خانواده، نوجوانان ها:د واژهكلي

 

                                                 
 ebiabangard@yahoo.comدانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي،  . 1 
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 ارتباط بین تعهد زناشویی با کیفیت رابطه در زنان شاغل )دبیر( و غیرشاغل )خانه دار(

 9*، مهرزاد فراهتی2، طیبه زندی پور0مونا سفرچی تیل

 

 

 چکيده

خانه دار شهر تهران انجام گرفت. روش پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين تعهد زناشويي با كيفيت رابطه در زنان دبير و 

دبير زن و  31سال تهراني بود. گروه نمونه شامل  51پژوهش همبستگي و جامعه مورد مطالعه زنان دبير و خانه دار متأهل و زير 

براي  زن خانه دار بود كه به شيوه در دسترس از جامعه آماري انتخاب شد. براي سنجش تعهد از پرسشنامه تعهد زناشويي و 31

كيفيت رابطه از پرسشنامه كيفيت زناشويي استفاده شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و 

تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه بين تعهد زناشويي و كيفيت رابطه هم در زنان خانه 

بطه معناداري وجود دارد. همچنين بين مؤلفه هاي تعهد زناشويي )تعهد شخصي، تعهد اخالقي و تعهد دار و هم در زنان دبير را

ساختاري( با نحوه آشنايي، ميزان درآمد و ميزان تحصيالت رابطه معناداري وجود دارد. به عالوه بين كيفيت رابطه با ميزان 

ه به نتايج بدست آمده از پژوهش مي توان عنوان كرد كه در زنان تحصيالت و ميزان درآمد رابطه معناداري وجود دارد. با توج

خانه دار تعهد زناشويي با كيفيت رابطه با همسر همبستگي قوي تري دارد و مؤلفه هاي تعهد زناشويي با چگونگي آشنايي 

را تحت تأثير قرار داده و از  زوجين با يكديگر رابطه داشته و ميزان تحصيالت زوجين و درآمد آنها تعهد زناشويي و كيفيت رابطه

 آن  تأثير مي پذيرد.

 

 تعهد زناشويي، كيفيت رابطه، زنان، دبير، خانه دار كليد واژه ها:

 

                                                 
 . كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه الزهرا0 

 نشيار گروه مشاوره و راهنمايي دانشگاه الزهرا. دا2 

 mehrzad83f@yahoo.com. دانشجوي دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه علم و فرهنگ،  9 
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عادی و مانده در خود کودکان والدین در زناشویی رضایت و همسران عاطفی رابطهی  مقایسه  

 1فرزادعلی مظ، 9، نفیسه سفری وصال2غالمعلی افروز، 0*مروارید سفری وصال

 

  چکيده

 در زناشويي رضايت و( كودک تولد از بعد و بارداري حين تولد، از قبل) همسران عاطفي رابطه مقايسه حاضر، پژوهش از هدف

 مقط  در خودمانده كودكان والدين از( نفر 91)زوج  05 تعداد منظورهمين به. است بوده عادي و مانده درخود كودكان والدين

 پرسشنامه طريق از هاداده. گرديد انتخاب تصادفي گيري نمونه روش به عادي كودكان والدين از( نفر 92 ) زوج 03 و ابتدايي

 و تجزيه براي و گرديده آوريجم  بود شده تنظيم رشته اين متخصصين توسط كه ايپرسشنامه و افروز زوجيت رضايتمندي

 از كه دهندمي نشان هاداده آماري تحليل و تجزيه. شد استفاده سايتفور براون آزمون و راهه يك عاملي تحليل از هاداده تحليل

 رضايتمندي بين همچنين و عادي و درخودمانده كودكان والدين زوجيت رضايتمندي بين پژوهش در شده فرض متغيرهاي ميان

 هنگام بارداري، از قبل همسر اب عاطفي رابطه بين اما ،ندارد وجود معنادار تفاوت درخودمانده كودكان مادران و پدران زوجيت

 سخن به. دارد وجود معنادار تفاوت عادي و درخودمانده كودكان والدين زوجيت رضايتمندي با كودک تولد از بعد و بارداري

 .دارند تري مطلوب وضعيت عادي كودكان والدين فرزند تولد از بعد و مادر بارداري دوران در عاطفي متقابل روابط نظر از ديگر،

 

 كودكان مانده، در خود زناشويي، والدين، عاطفي، رضايت رابطه كليد واژه ها:

 

                                                 
 mpsafarivesal@yahoo.com. كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، 0 

 دانشگاه تهران . استاد2 

 . دبیر کودکان استثنایی3 

 . كارشناسي ارشد باليني1 

mailto:mpsafarivesal@yahoo.com
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سال شهر  21-11های هویتی زندگی روزمره جوانان در بستر تفاوت و تضادهای نسلی )مطالعه کیفی جوانان چالش

 اصفهان(

 2، سمیه کالنی0*خدیجه سفیری

 

 چکيده

از هويت سنتي به هويت مدرن مي باشد، پژوهش حاضر درصدد است،  گذر حالِ ي كنوني ما دربا توجه به اينكه جامعه

ها روزمره با آن هايي كه جوانان به لحاظ هويتي در بافت زندگيي رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي به بررسي چالشبوسيله

ي حبه به يك نظريهاست از طريق روش پژوهش كيفي و تكنيك مصا شوند، بپردازد. در اين پژوهش تالش شدهمواجه مي

نفر از جوانان  22گيري نظري( و معيار اشباع نظري با هدفمند )نمونه -گيري كيفياي دست يابيم. براساس روش نمونهزمينه

مقوله  20تئوري شامل هاي بدست آمده  با استفاده از روش گرانددگرفت. يافته سال شهر اصفهان مصاحبه صورت 91تا  21

گيرد. بر اساس بر مياست كه ساير مقوالت را در « گري عناصر هويتيانتخاب»هسته و محوريِ اين بررسي ي مقوله باشد.مي

 باشد. هاي پژوهش، تفاوت و تضاد نسلي ميان نسل جوان و نسل قبل ميترين يافتهنتايج بدست آمده از مهم

 

 ويت سنتي، هويت مدرن، تضاد نسليي گذار، هچالش هويتي، زندگي روزمره، جوانان، جامعهكليد واژه ها: 

                                                 
 m_safiri@yahoo.com. استاد گروه علوم اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا،  0

 r.kalani67@yahoo.comشناسي دانشگاه الزهرا، .كارشناسي ارشد جامعه2

 

mailto:m_safiri@yahoo.com
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 )مطالعه تطبیقی: شهرهای یزد و تهران( رسی نقش روابط خویشاوندی در تبیین سالمت خانوادهبر

 9، عَذرا ذاکری هامانه2، عباس عسکری ندوشن0*خدیجه سفیری

 

 چکيده

كند. ر يك از اعضاي خانواده حمايت مياي است كه به طور بنيادين از سالمت و آرامش رواني و معنوي هخانواده سالم خانواده

فرهنگي متعددي بر سالمت خانواده ها تاثيرگذار است كه در اين ميان نقش شبكه خويشاوندي حائز اهميت  -عوامل اجتماعي

است. لذا مقاله حاضر درصدد است تا با استناد به نظريات شبكه خويشاوندي،كنش متقابل اجتماعي و تبادل اجتماعي به بررسي 

 نقش شبكه روابط خويشاوندي در تبيين سالمت خانواده هاي شهر يزد و تهران بپردازد. روش مورد استفاده، از نوع پيمايشي مي

نفر از خانواده هاي ساكن شهر  111ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از شيوه نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي از  باشد؛ داده

است. سالمت خانواده در شش مولفه اصلي سنجيده شده است. يافته هاي تحقيق حكايت از آن دارد، يزد و تهران گردآوري شده 

هر چه ميزان ارتباط با خويشاوندان بيشتر باشد بر سالمت خانواده اثرات مطلوب تري را بر جاي مي گذارد. اين تاثيرات در 

اده و در خانواده هاي تهراني بر روي تامين نياز اعضاي خانواده هاي يزدي بويژه بر روي صميميت و همدلي و انسجام خانو

خانواده مشهودتر است. همچنين شدت اين رابطه و تاثير گذاري شبكه ميزان ارتباط با خويشاوندان بر سالمت خانواده هاي يزدي 

 بيشتر از خانواده هاي تهراني است.

 

 خانواده سالم، شبكه روابط، خويشاوندان: كليد واژه ها

                                                 
m_safiri@yahoo.com  ،)0.  استاد دانشگاه الزهرا )س  

aaskarian@yahoo.com ,2. استاديار دانشگاه يزد  

  a.z.hamane@gmail.com )9. دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه الزهرا )س  

mailto:aaskarian@yahoo.com
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 بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان دانشگاه پیام نور یزداثر 

 دانایی،  فاطمه ریسمانیان، ابوالفضل آزادنیا مصطفی، 3*سمیه سلطانی گردفرامرزی

 

 چکیده
بود. روش تحقیق این هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل 

پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور  -پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون
های آمار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها عالوه بر روش  یزد بود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه سازگاری زناشویی 

نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش میزان رضایت زوجین دانشجویان تأثیر توصیفی از تحلیل کوواریانس استفاده شد و نتایج 
زایش آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش میزان توافق و ابراز محبت زوجین دانشجو تاثیر معنادار ندارد ولی در افهمچنین  معنادار دارد.

 میزان سازگاری زناشویی کلی دانشجویان تأثیر معنادار دارد.
 

 آموزش مهارت های ارتباطی، سازگاری زناشویی، دانشجویان متاهل: کلید واژه ها

                                                 
 s.soltani930@gmail.com اوره و راهنماییکارشناسی ارشد مش . 3



 

 

211 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 اجتماعی هایشبکه از استفاده و فرزندپروری الگوهای با اینترنت به اعتیاد رابطه بررسی

 0گوهری شیوا ،8کشاورز آذر ،*3سلیمی هادی

 

 چکیده

 سالهای در تا است گردیده باعث آن هایجذابیت و فراوان کاربردهای و است افزایش حال در وسیعی هایحوزه در اینترنت از استفاده امروزه
 خطر آن نادرست و اندازه از بیش استفاده اما است بیضرری ابزار خود خودی به اینترنت .یابد ظهور اینترنت به اعتیاد عنوان با پدیدهای اخیر

 پژوهش این هدف روینا از .است کرده ایجاد جامعه روانی بهداشت برای را ایعمده مشکل پدیده این که دارد دنبال به را اینترنت به اعتیاد
 و یتوصیف نوع از حاضر پژوهش روش باشد.می اجتماعی هایازشبکه استفاده و فرزندپروری الگوهای با اینترنت به اعتیاد بین رابطه بررسی
 836 افراد این بین از که بود 38-30 حصیلیت سال در کرج شهر متوسطه مقطع پسر آموزاندانش شامل پژوهش جامعه .بود همبستگی شاخه

 ساخته محقق پرسشنامه و شفر فرزندپروری یانگ، اینترنت به اعتیاد هایپرسشنامه با و شدند انتخاب ایخوشه گیری نمونه صورت به نفر
 نتایج .گردید استفاده پیرسون همبستگی آماری روش از هادادهتحلیل و تجزیه برای . گرفتند قرار سنجش مورد اجتماعی هایبکهش از اسفاده
 داد نشان ها داده تحلیل نتایج همچنین .دارد وجود معناداری رابطه اینترنت به اعتیاد و فرزندپروری هایسبک بین که داد نشان ها داده تحلیل

 والدین تربیت نوع آمده دست به نتایج به توجه با .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه اجتماعی هایشبکه از استفاده و اینترنت به تیاداع بین که
 اعتیاد سوی به را نوجوانان توانندمی دارند اجتماعی هایشبکه که هاییجذابیت همچنین و آنها سوی از محبت و کنترل اعمال میزان و

 .دهند سوق اینترنتی

 

 اجتماعی هایشبکه از استفاده فرزندپروری، الگوهای اینترنت، به اعتیاد :هاواژه کلید

 

 

 

 

 

                                                 

  hadisalimi69@yahoo.comخوارزمی، دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد، کارشناسی دانشجوی1 

 .اهواز چمران شهید دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد، کارشناسی دانشجوی2 

 خوارزمی دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد، کارشناسی دانشجوی3 
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تان دبیرستان های  شهرسمنطقی و سالمت روان دانش آموزان  بین شیوه های فرزند پروری ، باورهای غیر رابطه

 مرند

 2*مساواتخدیجه  ،0شیدا سوداگر

 چکيده 

ي رابطه شيوه هاي فرزند پروري ، باورهاي غير منطقي و سالمت روان دانش آموزان دبيرستان هاي  هدف از پژوهش شناساي

شهرستان مرند است. تحقيق حاضر پيمايشي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش  شامل كليه دانش اموزان 

  111شهرستان مرند است . از جامعه آماري ياد شده دبيرستان هاي دخترانه و پسرانه  كالس هاي دوم و سوم  دبيرستان هاي 

 -ني، كروسكالويت -نفر به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. براي  تجزيه تحليل داده ها از  آزمون اسپيرمن، يومن

اقتدارگرايانه  واليس استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد  كه ميانگين شيوه فرزندپروري والدين به ترتيب در بعد 

(  در باالترين حد بود. همچنين در دانش آموزان ميانگين باورهاي غير 59/2(و بعد استبدادي )55/2( ، بعد سهل گيرانه )99/1)

( و به ترتيب بعد 90/9بود. از نظر كاركردهاي اجتماعي باالترين ميانگين) 23/2و ميانگين كل سالمت روان  02/2منطقي 

( و  بعد سالمت از نظر خواب پايين ترين ميانگين 76/2( و بعد سالمت جسماني )07/9گي با ميانگين)سالمت از نظر افسرد

هاي فرزند پروري و سالمت روان دانش آموزان رابطه هاي تحقيق نشان داد كه بين  شيوهباشند. در كل يافته(  را دارا مي91/2)

( معكوس وجود داشت وهمچنين بين -/215اي )روان رابطه دانه و سالمتوجود دارد. در ابعاد مختلف نيز بين فرزندپروري مستب

اي معكوس وجود داشت.اما بين شيوه هاي فرزندپروري )سهل گيرانه، آموزان وسالمت روان نيز رابطهباورهاي غير منطقي دانش

 مستبدانه و مقتدرانه(وباورهاي منطقي دانش آموزان رابطه معناداري ديده نشد.

 

 شيوه هاي فرزند پروري،  سالمت روان، باورهاي غير منطقي  ژه ها:كليد وا

 

                                                 
 ر گروه  روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي ، واحدكرجاستاديا -0 

 kh809.mossavat@gmail.comدانش آموخته كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس،  -2 
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 بر سازگاری زناشویی و بهبود کیفیت زندگی زوج ها(SMC) اثربخشی مشاوره انگیزشی نظام مند

 منصور سوداني0، رضا خجسته مهر2، محمود اميدي*9
 

 چکيده

سازگاري زناشويي و بهبود كيفيت زندگي زوجين ناسازگار  اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي مشاوره انگيزشي نظام مند بر

پس آزمون و پيگيري با گروه كنترل بود. جامعه آماري در اين پژوهش كليه  -صورت گرفته است. طرح پژوهشي، پيش آزمون

زوج مي  06بودند. آزمودني ها شامل  0939زوجين مراجعه كننده به شعب شوراي حل اختالف شهرستان بهبهان در بهار سال 

باشند كه نمره آنها در سازگاري زناشويي و كيفيت زندگي يك انحراف معيار پايين تر از ميانگين بود و به صورت تصادفي در دو 

گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش مقياس سازگاري زناشويي اسپانير و مقياس كيفيت زندگي 

جلسه  هر هفته يك جلسه در  01ني بود. ابتدا از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمايش سازمان بهداشت جها

معرض مشاوره انگيزشي قرار گرفت. پس از پايان جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. زوج ها يك ماه بعد نيز تحت 

واريانس تك متغييري و چند متغييري تحليل شدند. نتايج نشان داد كه آزمون پيگيري قرار گرفتند. دادها با استفاده از تحليل ك

مشاوره انگيزشي نظام مند توانسته است بر سازگاري زناشويي و مؤلفه هاي آن و همچنين كيفيت زندگي و مؤلفه هاي آن تأثير 

 معناداري داشته باشد و اين تاثيرات تا مرحله پيگيري ادامه داشته است.

 

 مشاوره انگيزشي نظام مند، سازگاري زناشويي، كيفيت زندگي كليد واژه ها:

                                                 
 . عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز 0
 . عضو هيئت علمي دانشگاه چمران اهواز 2
9  .momidi07@gmail.com 
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 اسالم دیدگاه از شوهر و زن حقوق در تساوی

 3بیگ سهراب آذر

 چکیده

 که خداوند دو آن طبیعی های تفاوت و مشترکات در نظر دقت با و مرد و زن فطری و اجتماعی حقوق مبانی بررسی با تا آنیم بر مقاله این در
 اختصاصی وجود حقوق و همسران حقوق و وظایف در تفاوت چگونه که دهیم نشان ، نهاده آنها آفرینش در انسان از دقیقش شناخت با حکیم

 بهرهگیرى با همچنین .می گردد خانواده بنیان تقویت موجب شکل، بهترین به بلکه شود نمی محسوب نابرابری و عدالتی بی تنها نه یک، هر
 اسالم مبین دین که ایم این نتیجه رسیده به و پرداخته شوهر و زن حقوق بررسی به حقوقی و فقهی منابع به مراجعه با و تحلیلى روش از

 و زنان از یک هیچ اسالم تعالیم نظر از .می کند رد را اند داده آن به تساوی معنای اشتباه به برخی که شوهر و زن حقوق یکسانی و تشابه
 برتری دیگری بر یکی خانوادگی حقوق برخی در و اگر ندارد فضیلتی و برتری دیگری بر اجتماعی حقوق و انسانی شخصیت لحاظ به مردان

 چنین مقابل در بالفاصله و داده قرار آنها میان بشر"نوع معاشرت  مصلحت و آفرینش نظر از خداوند که است هایی تفاوت لحاظ به شده داده
 که داده قرار همسران تکالیف و حقوق تعیین برای را و مالکی مهم ضابطه اصل تاسیس اب همچنین .است نهاده او عهده بر را تکلیفی حقی،

 یکدیگر با مکان، و زمان مقتضیات و جامعه عرف تناسب به خود تکالیف و معروف حقوق به « در بایست می ازهمسران یک هر آن موجب به
 .باشد داشته مغایرت اصل این با که کند استفاده ای گونه به تمکین و قهنف مانند خود حقوق اختصاصی از تواند نمی یک هیچ و .کنند رفتار

 

 تمکین نفقه، معاشرت، حسن طبیعی، حقوق حقوق، تشابه حقوق، تساوی :ها کلیدواژه

                                                 
  asohrabbeig@yahoo.comکرمانشاه واحد المیاس آزاد دانشگاه1 
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 اثر بخشی مهارت حل مسئله بر میزان انطباق پذیری و همبستگی خانواده

 0، یاسر مدنی8، مهین نوروزی دشتکی3*غالمرضا سهراب پور

 

 چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی مهارت حل مسئله بر میزان انطباق پذیری و همبستگی خانواده صورت گرفته است. روش پژوهش 

مرد متأهل در شهرستان خرمشهر بود که  82پس آزمون با گروه کنترل بود و آزمودنی ها شامل  –از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون 
ل از ازدواج آنها گذشته و داوطلب شرکت در پژوهش حاضر بودند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه حداقل یک سا

کنترل جایگزین شدند.. یک هفته قبل از اجرای روش حل مسئله برای هر دو گروه پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده به عنوان 
جلسه در معرض روش حل مسئله قرار گرفت. پس از پایان جلسات مجدداً آزمودنی های هر دو  3ه آزمایشی پیش آزمون اجرا شد. سپس گرو

 یگروه پرسشنامه انطباق پذیری و همبستگی خانواده را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و ت
 موزش مهارت حل مسئله باعث افزایش انطباق پذیری و همبستگی مردان متأهل می شود.وابسته تحلیل شد و نتایج نشان داد که آ

 

 عملکرد خانواده، حل مسئله، انطباق پذیری، همبستگی: کلید واژه ها

                                                 
 sohrabpourr@yahoo.com   کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران. 3 
 . کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی8 
 . عضو هیأت علمی دانشگاه تهران0 
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 اثربخشی رویکرد مثبت نگری بر میزان تمایزیافتگی خود مردان متأهل

 8، مهین نوروزی دشتکی3*غالمرضا سهراب پور

 

 چکیده
ش حاضر بررسی تأثیر آموزش مثبت نگری بر افزایش تمایزیافتگی در مردان متأهل شهرستان خرمشهر بود. روش پژوهش از نوع هدف پژوه

ی مردان متأهل شهرستان خرمشهر ی آماری این پژوهش شامل کلیهآزمون با گروه گواه بود. جامعهپس -آزمونشبه آزمایشی با طرح پیش
به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. نفر از میان آنها  03بود که 

آزمون اجرا گردید، سپس مداخله ی تمایزیافتگی خود اسکورون است. ابتدا برای هر دو گروه پیشابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه
آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. داده ها با وه آزمایشی ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پسآزمایشی )آموزش مثبت نگری( به گر

نشان داد که آموزش مثبت نگری باعث افزایش خود همبسته تحلیل، و نتایج  استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و آزمون تی
 شود.تمایزیافتگی مردان متأهل می

 

 مثبت نگری، تمایزیافتگی خود، مردان :کلید واژه ها

                                                 
 urr@yahoo.comsohrabpo  کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران. 3 
 . کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی8 
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 با تعارضات زناشویی محاوره ای رابطه حاالت نفسانی در رویکرد تحلیل ارتباط

 0، مهین نوروزی دشتکی8، یاسر مدنی3*غالمرضا سهراب پور

 

 چکیده  
دانشگاه  مونثزناشویی دانشجویان با تعارضات   حاالت نفسانی در رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ایهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه 

 838دانشگاه تهران بودند. به منظور انجام پژوهش  مونثکلیه دانشجویان شامل پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری روش تهران بود. 
بل و پرسشنامه تعارضات به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه تحلیل رفتار متقا میان جامعه آمارینفر از 

تحلیل شد. نتایج نشان  تجزیه وزناشویی بود. داده ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری 
زناشویی رابطه منفی حالت نفسانی والد با تعارضات بین  ؛بالغ با تعارضات زناشویی رابطه منفی معناداری وجود دارد حالت نفسانی بینداد که 

که از بالغ  ان مونثیدانشجوی می توان نتیجه گرفتبنابراین حالت نفسانی کودک با تعارضات زناشویی رابطه مثبت معناداری دارد.  و بین دارد
 پایین برخوردارهستند، دارای تعارضات زناشویی کمتری هستند. باال، تعهد متوسط و کودک

 

 حاالت نفسانی، زنان، دانشجویان تعارض زناشویی،: کلید واژه ها

 

 

                                                 
 sohrabpourr@yahoo.com. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران  3
 . عضو هیأت علمی دانشگاه تهران 8
 . کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی 0
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 در والدین تک فرزند ریبررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر شیوه های فرزند پرو

 2، خدا بخش احمدی نوده1*منصوره سید شریفی

 
 

 چکيده  
اين طرح  فت.فرزند انجام گر تك والدين در پروري فرزند هاي شيوه بر درماني واره طرح اثربخشي بررسي هدف با حاضر تحقيق

 واجد فرزند تك والدين كليه شامل تحقيق آماري جامعه. پس آزمون بوده است  -به شيوه پيش آزمون  آزمايشي نيمه روش به
  يانگ طرحواره پرسشنامه از را  6 يا 5 يعني نمره باالترين كه  والديني تهران بوده است، 6 منطقه در دبستاني پيش كودكان
 تصادفي طور به نفر 02 گروه هر در كه شدند تقسيم كنترل و آزمايش گروه دو به و انتخاب تصادفي رتبه صو بودند، كرده كسب
 پرسشنامه و بامريند پروري فرزند هاي شيوه پرسشنامه از تحقيق هاي متغيير سنجش براي منظور اين به .بودند شده بندي گروه

نشان داد كه  گروهي استفاده شد. نتايج بين كوواريانس تحليل نآزمو از ها داده تحليل براي  .شد طرحواره يانگ استفاده
 است آن از حاكي حاضر پژوهش .طرحواره  درماني بر افزايش شيوه  فرزند پروري مقتدرانه در والدين تك فرزند موثر بوده است

 افزايش جهت در تاثير و اين ر بودهموث  فرزند تك والدين مقتدرانه پروري فرزند شيوه كارگيري به بر افزايش درماني طرحواره كه
و دركاهش فرزندپروي مستبدانه  نداشته معناداري تاثير گيرانه سهل پروري فرزند بر درماني هاي همچنين طرحواره است بوده

 تاثير معنادار داشته است.

 

 والدين تك فرزند پروري،  شيوه هاي فرزند درماني،  واره طرح كليد واژه ها:

 

                                                 
 monasharifi48@yahoo.comعلوم و تحقيقات تهران دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه . 0 

 . مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه بقيه ا...2 
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الگوهای ارتباطی و میزان افسردگی زنان شهر آبادانبررسی ارتباط   

 2و مهسا سیار  0*لیال شاملی

 

 

 چکيده

امروزه تالش جهت ارتقاي سالمت و پيشگيري از بيماري، به سمت خانواده سوق يافته است. هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط 

جامعه آماري  طرح پژوهش از نوع همبستگي بود و باشد.الگوهاي ارتباطي و ميزان افسردگي در زنان متأهل شهر آبادان مي

اي از بين زنان متأهل مراجعه كننده به مراكز گيري خوشهكليه زنان متأهل شهر آبادان بود كه با روش نمونه پژوهش شامل 

شدند و با  نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب 051، چهار مركز بهداشت گزينش و تعداد 0939بهداشت و خدمات درماني در سال 

و افسردگي مورد آزمون قرار گرفتند. براي تحليل داده ها از تحليل رگرسيون خطي به شيوه سلسله  دو مقياس الگوهاي ارتباطي 

گير قادر ها گوياي آن بود سه الگوي ارتباطي سازنده متقابل، اجتناب متقابل و زن متوق  / مرد كنارهمراتبي استفاده شد. يافته

 از واريانس ميزان افسردگي زنان متأهل شهر آبادان را تبيين نمايد.درصد  21است 

 

 الگوهاي ارتباطي زوجين، افسردگي، شهر آبادان : كليد واژه ها

 

                                                 
 Email: lshameli29@yahoo.com.دانشجوي دكتراي روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز،  0

 . كارشناس روانشناسي دانشگاه سلمان فارسي كازرون2
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رسی معیارهای ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلیبر  

 2*، سید اکبر موسویان0احمد شجاعی 

 چكيده

اين پژوهش از نوع توصيفي   بود.معيارهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي بررسي هدف اين مطالعه  

 011دختر و  011دانشجو ) 211   زمينه يابي است. جامعه آماري تحقيق كليه دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي مي باشد.

اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جم  آوري لهاي چند مرحگيري خوشهبه شيوه نمونه 32-39پسر( در سال تحصيلي 

ها نشان داد كه براي صورت گرفت. يافته  spssها به وسيله نرم افزار  ساخته بود. تجزيه و تحليل داده اطالعات پرسشنامه محقق

ايي برخوردار است، ولي در پاكدامني و عفت در انتخاب همسر از اهميت بسزهم پسران و هم دختران اعتقاد و ايمان، زيبايي و 

متغيرهاي ديگر انتخاب همسر از جمله سالمت فكر و روان ، حسن خلق، توافق در سن، اصالت خانوادگي، ثروت خانواده مقابل، 

 آراستگي، و سخاوت و دست و دلبازي بين دو جنس تفاوت معني دار وجود دارد.
 

 معيار ازدواج، دانشجويان: كليد واژه ها

                                                 
 یلی دکتری الهیات دانشگاه محقق اردب . 1
8  .a09.moosavian@gmail.com  کارشناسی ارشد مشاوره 

mailto:a09.moosavian@gmail.com
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ه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های هویت فرزندان در دانش آموزان دوره دوم متوسطه بررسی رابط

 شهر بابل

  0، شعبان حیدری 8، مصطفی تبریزی 3*زهرا شریعتمداری

 

 چکیده
شهر بابل انجام شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری والدین با سبک های هویتی دانش آموزان دبیرستانی 

 30روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان مدارس متوسطه دوره دوم شهر بابل در سال تحصیلی 
ه نفر از دانش آموزان پسر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری ب 383نفر از دانش آموزان دختر  و  301بودند.  3038 –

عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند و پرسشنامه سبک هویت برزونسکی 
استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های رگرسیون و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین 

د پروری با سبک های هویت رابطه ای وجود نداشت و بین دختر و پسر از نظر شیوه ی فرزند پروری آزاد گذاری تفاوت وجود شیوه های فرزن
داشت و والدین برای پسرها بیشتر از سبک آزاد گذاری استفاده می کردند. اما از نظر شیوه ی فرزند پروری استبدادی و اقتدار منطقی بین 

نمی شدند. از نظر سبک هویت تعهدی بین دختر و پسر تفاوت وجود داشت و پسرها بیشتر از دخترها سبک هویت دختر و پسر تفاوت قائل 
 تعهدی داشتند.

 

 سبک های هویت ، شیوه های فرزند پروری: کلید واژه ها

                                                 
 Zahra.shariatmadari@yahoo.comدانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، 3 

 . استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی8 
 . استادیار دانشگاه آزاد0 
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 مقایسه شیوع خشونت خانگی علیه زنان شهرنشین و زنان حاشیه نشین

 8، میترا رفیعی 3*ایمان شکیب خواه

 

 چکیده
خشونت خانگی علیه زنان یکی از مشکالت اساسی جامعه و حقوق بشر است. یکی از عوامل موثر بر شیوع خشونت خانگی عوامل فرهنگی و 
اجتماعی از جمله بافت اجتماعی محل سکونت است. حاشیه نشینان در جامعه شهری ساکن اند ولی از نظر درآمد و بهره گیری از امکانات و 

در شرایط نامطلوبی به سر می برند. در این تحقیق شیوع خشونت خانگی علیه زنان شهرنشین و حاشیه نشین مورد مقایسه  خدمات شهری 
زن به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی از بین زنان 3333قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی مقطعی بود که بر روی 

نفر(، انجام گرفت. داده ها توسط پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه  133کن در حاشیه شهر یاسوج )نفر( و زنان سا133ساکن در شهر یاسوج )
درصد %08و روش های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد  SPSSسنجش خشونت جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

ی را در مقاطع مختلف زندگی مشترک تجربه کرده بودند که در این میان خشونت از زنان حاشیه نشین خشونت خانگ %68از زنان شهرنشین و 
روانی شیوع باالتر و خشونت فیزیکی، جنسی و اقتصادی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. درصد باالتر شیوع خشونت خانگی در بین 

 قشر جامعه را بیان می کند. زنان حاشیه نشین به نسبت زنان شهرنشین  ضرورت توجه بیشتر به این 

 

 خشونت، خشونت خانگی، زنان، زنان شهرنشین، زنان حاشیه نشین: کلید واژه ها

 

 

 

                                                 
 i.1366125@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و درمان  .3 
 . کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 8 
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 مقایسه الگوهای انضباطی مادران دارای فرزند مبتال به اتیسم و مادران دارای فرزند عادی

 0زیبا شکورصفت صدیقی

 

 چکيده

تواند مشكالت رفتاري و عاطفي بسياري براي خانواده ايجاد كند و تاثير آن اي ميوجود يك فرزند مبتال به اوتيسم در هر خانواده

بر رفتار و واكنش هاي والدين موضوعي نيست كه قابل اغماض و انكار باشد. اين تاثير تنها بر روي نحوه ي ارتباط والدين با 

 تقابل و تعامالت افراد خانواده را نيز تحت تاثير قرار مييكديگر و يا ارتباط با كودک معلول و يا با سايرين نيست. بلكه ارتباط م

 دهد. هدف تحقيق حاضر مقايسه الگوهاي انضباطي در مادران داراي فرزند مبتال به اوتيسم و مادران كودكان عادي بود.  روش
مركز و از هر  1هر تهران رويدادي بود. ازميان مراكز روزانه مربوط به نگهداري كودكان اوتيسم در شپژوهش حاضر از نوع پس

مادر داراي فرزندان عادي نيز به صورت در دسترس انتخاب شدند.  96كودک مبتال به اتيسم به صورت تصادفي و  51مركز 

ها از تحليل ي الگوهاي انضباطي آرنولد مورد ارزيابي قرار گرفتند. جهت تجزيه و تحليل دادهآزمودني ها با استفاده از پرسشنامه

نتايج اين  .س چند متغيره استفاده شد. نتايج نشان دادند كه بين الگوهاي انظباطي دو گروه تفاوت معناداري وجود نداردواريان

هاي مشابه همخواني ندارد كه ممكن است ناشي از تفاوت در گروه نمونه يا ابزار اندازه گيري پژوهش با يافته هاي ساير پژوهش

 باشد.

 

 ضباطي، فرزند پروري، اتيسم: الگوهاي انهاكليد واژه

                                                 

 1. zibasedighi@yahoo.com 
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 یک کارکنان در مثبت عاطفه میانجی نقش به توجه با سازمانی شهروندی رفتار و خانواده کار تعادل یرابطه بررسی

 صنعتی شرکت

 0بشلیده کیومرث ،8یگانه منتخب محمد، *3شمسی مرجان

 چکیده

 الگوی .ودب تمثب هعاطف گریمیانجی نقش یه باتوجه سازمانی دیشهرون رفتار و خانواده کار تعادل یرابطه بررسی حاضر، پژوهش هدف
 خانواده،-کار تعادل مقیاس شامل پژوهش این ابزار. شد آزموده صنعتی شرکت یک کارمندان از نفری 104 ینمونه یک در پیشنهادی
 معادالت تحلیلاز  ایطهواس اثرهای آزمون و پیشنهادی الگوی ارزیابی برای .بود مثبت عاطفه مقیاس و سازمانی شهروندی رفتار پرسشنامه
 تعادل که دادند نشان و بودند یواقع هایداده اب نهادیپیش الگوی برازش و تطابق بیانگر هایافته .گردید استفاده استراپ بوت روش و ساختاری

 رفتار افزایش منظور به اساس این بر .بود ثیرگذارأت زمانیسا شهروندی رفتار بر مثبت عاطفه گریمیانجی با نیز و مستقیم طور به خانواده کار
 .آورند فراهم کارکنان تمثب عاطفه و خانواده کار تعادل ارتقا برای را شرایطی باید هاسازمان سازمانی، شهروندی

 

 مثبت عاطفه سازمانی، شهروندی رفتار خانواده، کار تعادل :کلید واژه ها

                                                 
  m_shamsi24@yahoo.comصنعنتی روانشناسی ارشد کارشناسی1 

 صنعتی روانشناسی ارشد کارشناسی2 

 اهواز چمران شهید دانشگاه علمی هیات عضو3 
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 ایران متوسطه اول دوره اجتماعی عاتمطال درسی کتب در خانواده نقش تبیین

  3شهیدی سارا

 

 چکیده

 عوامل اجتماعی و فرهنگ با متقابل تاثر و تاثیر در مختلف شرایط در که است جامعه بنیادی رکن و فرهنگ انتقال عامل موثرترین خانواده
 آموزش که به این توجه با .است مدرسه ان،انس مختلف های جنبه رشد و شخصیت تکمیل در موثر سازمان مهمترین خانواده بعداز .است

 در حاضر داشته باشد، پژوهش اساسی نقش ها ناهنجاری کاهش و خانواده استحکام در تواند می آموزان دانش به خانوادگی زندگی مسائل
 و است کیفی پژوهش وشر .پردازدمی دبیرستان در خانوادگی زندگی مسائل به حد چه تا درسی های کتاب که است موضوع این بررسی صدد

 آموزش در اجتماعی مطالعات درسی کتاب نقش که نمود مشخص پژوهش از حاصل های یافته .شد انجام محتوا تحلیل تکنیک از استفاده با
 از بعد و است. داده اختصاص خود به را فراوانی بیشترین درصد درصد33/03 با اجتماع در خانواده نقش با آشناسازی مولفه در خانواده مسائل

درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. بعد از آن مولفه آموزش دوری از انحرافات با  00/81 با اجتماعی رابطه برقراری آموزش مولفه آن
 61/0درصد فراوانی، آموزش نحوه قضاوت صحیح  03/0 با زندگی ارکان آموزش ترتیب به دیگر های مولفه و دارد قرار فراوانی درصد 63/31

درصد، نحوه احترام گذاشتن به دیگران و آموزش شناخت صحیح در انتخاب همسر  06/8درصد، آموزش متعادل ساختن توقعات در زندگی با 
 آمده بدست نتایج به درصد بود. با توجه 80/3و تاکید بر رعایت توصیه های اسالم  28/3درصد، پرورش روحیه تعاون و همکاری با  33/2با 

 .شود بیشتری توجه خانواده نقش و جایگاه به درسی های برنامه و ها کتاب در است الزم

 

 درسی های کتاب متوسطه، دوره خانوادگی، زندگی مسائل خانواده،کلید واژه ها: 

                                                 
 s_shahidi_ara@yahoo.comنور  پیام شگاهدان1 
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 شده در زنان دارای همسر معتاد و غیر معتاد شهر شهرکردمقایسه عالئم روانپزشکی و خشونت تجربه 

 0، مرتضی کایدخورده0، محمد کریمی وردنجانی8فه عالمه، عاط3*نیاخدیجه شیرالی

 

 چکیده
نفر از   381هدف پژوهش حاضر مقایسه عالئم روانپزشکی و خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد و غیر معتاد بود. بدین منظور 

گیری یک زنان دارای همسر معتاد بودند به صورت نمونهنفر از زنان دارای همسر غیر معتاد که از اقوام درجه  381زنان دارای همسر معتاد و 
خشونت نسبت به زنان پاسخ دادند. طرح  ( و پرسشنامهSCL-90-Rهای اختالالت روانی ) لیست نشانهدر دسترس انتخاب شدند و به چک

غیری استفاده شد. نتایج نشان داد زنان ها از روش تحلیل واریانس چندمتای بود و برای تجزیه و تحلیل دادهپژوهش از نوع علی ـ مقایسه
 کنند.  دارای همسر معتاد در مقایسه با زنان دارای همسر غیرمعتاد عالئم روانپزشکی و خشونت  باالتری را تجربه می

 

 شده، زنان، همسرعالئم روانپزشکی، خشونت تجربه  کلید واژه ها:

                                                 
  dr.shiralinia87@gmail.com. استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز   3
 شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز . دانشجوی دکتری روان 8
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره  دانشگاه شهید چمران اهواز  0
 . کارشناس مشاوره 0
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 فاقد سابقه کودک آزاری های خانواده و های کودک آزار مقایسه کارکرد خانواده

 0، مینا شهسواری0، سعیده مظلومی8، مهدی ایمانی3*نیاخدیجه شیرالی

 

 چکیده
 است. بدین منظور از آن دسته از های فاقد سابقه کودک آزاری خانواده و های کودک آزارکارکرد خانوادههدف پژوهش حاضر مقایسه 

ی خانواده به شیوه 333اشتند شناسایی شده و توانایی مشارکت در پژوهش را د فارس انی که توسط مراکز اورژانس اجتماعی استیهاخانواده
گروه گواه از  انتخاب شدند. تصادفیاند نیز با روش نمونه گیری  خانواده دیگر که سابقه کودک آزاری نداشته 333گیری در دسترس ونمونه

پرسش نامه سنجش عملکرد  تا سازی شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهشنظر موقعیت اجتماعی و اقتصادی و با توجه به سن کودکان هم
چه  چه در بررسی عملکرد کلی ومورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد  مستقلآماری تی  آزمونها با بود. داده ( FAD) خانواده

های کودک  خانواده (ویی عاطفی، دلبستگی عاطفی و کنترل رفتارله، ارتباطات، نقش، پاسخگساشامل حل م) های مورد بررسیدر تمام مولفه
  آزار تفاوت معناداری با گروه غیر کودک آزار داشتند.

 

 خانواده، کودک آزاری، کارکرد خانواده کلید واژه ها:

                                                 
  dr.shiralinia87@gmail.com. استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز،   3
 شناسی بالینی دانشگاه شیراز . استادیار گروه روان 8
 . کارشناسی ارشد مشاوره  0
 . کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی  0
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 های آن در میان مردان و زنان مطلقه شهر تهرانازدواج مجدد و چالش

 8*ری،  مریم ایثا3سهیال صادقی فسایی

 

 چکیده
باشد و این مسئله پیامدهای منفی متعددی از جمله پیامدهای روانی، اجتماعی و جمعیت ای رو به رشد مینرخ طالق در شهر تهران پدیده

-ها و موانع ازدواج مجدد در میان سوژهشناختی بهمراه خواهد داشت. بر این اساس پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی بدنبال فهم چالش

مرد  06ساختاریافته به مطالعه فرآیند زندگی پس از طالق های مطلقه شهر تهران است. در این راستا با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق نیمه
اجتماعی و اقتصادی  -های حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که موانع روانشناختی، فرهنگیو زن مطلقه پرداختیم. کدگذاری یافته

ر مسیر ازدواج مجدد افراد مطلقه وجود دارد. عدم بازسازی روانشناختی پس از طالق، داغ ننگ اجتماعی حاصل از طالق، باال رفتن متعددی د
های مدرن از وارههای اجتماعی و اقتصادی پس از طالق و عادتسن، موانع فرهنگ جنسیتی، حضور فرزندان از ازدواج سابق، کاهش سرمایه

دهد که عموم افراد های مطلقه در این پژوهش است. در مجموع نتایج نشان میهای درونی و بیرونی ازدواج مجدد سوژهجمله مهمترین چالش
 مورد مصاحبه در صورت فراهم آمدن شرایط مساعد، تمایل به ازدواج مجدد دارند و از آن جایی که نیمی از افراد مورد مصاحبه در این پژوهش

-شناختی طالق در جامعه مید ندارند، عدم تسهیل ازدواج مجدد برای آنها منجر به تشدید پیامدهای منفی جمعیتفرزندی از ازدواج قبلی خو

های نهاد در جهت تسهیل بازسازی سوژههای مردمهای خودیاری و سازمانسازی گروهگردد. بر این اساس، این پژوهش بر لزوم ایجاد و فعال
 ا تأکید دارد.طالق و سهولت در ازدواج مجدد آنه

 

 ازدواج مجدد، طالق، روش کیفی، داغ ننگ، بازسازی زندگی پس از طالقکلید واژه ها: 

                                                 
s_sadeghi@yahoo.com /1. دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه تهران 

maryamisary@gmail.com.  2. کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران  

mailto:maryamisary@gmail.com
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      سیب شناسی الگوهای ازدواج در ایرانآ

  8*، مریم ایثاری 3سهیال صادقی فسایی

 

 چکیده
راستا، با کاربست روش کیفی و تکنیک مصاحبه  شناسی آنها صورت گرفته است. در ایناین پژوهش با هدف سنخ شناسی انواع ازدواج و آسیب

مرد و زن مطلقه که ازدواج  06شناسی الگوهای ازدواج در میان ، به بررسی آسیب«ی داستان زندگیمصاحبه»ساختاریافته از نوع عمیق نیمه
ان این کنشگران قابل رویت است. این دهد که چهار سنخ اصلی ازدواج در میآنها به شکست انجامیده است پرداختیم. نتایج تحقیق نشان می

در « نقش خانواده و سایر عوامل بیرونی و واسط»و  فرد در عملی شدن کنش ازدواج« میزان عاملیت و رضایت»الگوها بر مبنای دو عامل 
در . باشندواج خودسرانه میبندی شده است. این الگوها شامل: ازدواج اجباری، ازدواج ترتیبی، ازدواج خودخواسته و ازدگیری آن، طبقهشکل

، معموالً خانواده یا اثر است. در این شیوه از همسرگزینی، عاملیت سوژه در فرایند ازدواج، بسیار ناچیز و یا بی«های اجباریازدواج»دسته 
شود )عاملیت ده انگاشته میاند و در این میان، رضایت خود کنشگران در فرایند وصل، نادیشرایط جبری بیرونی، منجر به وقوع ازدواج شده

، اگرچه نقش خانواده یا عوامل واسط در عملی شدن کنش ازدواج، بیش از خود سوژه بوده است اما رضایت سوژه «ازدواج ترتیبی»ضعیف(. در 
ازدواج ». در کننده برای فرد نبوده است )عاملیت میانه(نیز در عملی شدن ازدواج، نقش داشته و فرایند ازدواج، عملی صرفاً تحمیل

، نقش کنشگر در عملی شدن کنش ازدواج، بیش از خانواده یا سایر عوامل بیرونی و واسط بوده است. در این نوع ازدواج، معمواًل «خودخواسته
ها را نیز وادهکنند تا نظر خانگیری با همسر، پیش از اطالع خانواده به وقوع پیوسته است اما در نهایت، زوجین تالش میایجاد عالقه و رابطه

روبرو هستیم که نقش سوژه در عملی شدن کنش ازدواج در آن به حداکثر رسیده « ازدواج خودسرانه»جلب نمایند)عاملیت قوی(. در انتها با 
 شود)عاملیت مضاعف(.نیز در آن نادیده انگاشته می است و رضایت خانواده

های اجباری و خودسرانه به دلیل عدم تعامل کافی میان سوژه و است که ازدواج های کیفی عمیق در این پژوهش حاکی از آننتایج مصاحبه
زا بر فرآیند عوامل واسط مانند خانواده و همچنین فقدان مشارکت هر یک از این دو عامل در تحکیم خانواده دارای بیشترین اثرات آسیب

های ترتیبی و خودخواسته نیز در صورتی که با عدم توجه به سویی ازدواج باشند. ازساز وقوع طالق میزندگی مشترک زوجین و باالترین زمینه
هایی توانند با آْسیبهای بیرونی و درونی و عدم تمرکز بر عشق و عقالنیت توامان در هنگام همسرگزینی همراه شوند میهمسان همسرگزینی

های مدرن )خودخواسته و خودسرانه( به ری و ترتیبی( و هم ازدواجهای سنتی)اجبادر طول زندگی مشترک همراه شوند. از این رو هم ازدواج
 ساز از هم گسیختگی پیوند زناشویی گردند.هایی را بهمراه داشته باشند و زمینهتوانند آسیباشکال گوناگون می

 

 عاملیت، طالق شناسی، روش کیفی،ازدواج، سنخ :کلید واژه ها

 
 

                                                 
  شناسی دانشگاه تهران دانشیار گروه جامعه .3
  maryamisary@gmail.com کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران   .8
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جمعیت مورد مطالعه: والدین شهر تهران ولی آزاری یپدیدهی درک و تفسیر والدین از  مطالعه  

                 8، الهه شعبانی افارانی 3*سهیال صادقی فسایی

 چکیده

کند ابعاد خشونت فرزندان علیه والدین را به عنوان موضوعی مطالعه حاضر با روش کیفی و در قالب سنت روش شناختی تفسیری تالش می
آزاری نه تنها به لحاظ شیوع بلکه با در نظر گرفتن دهد ولی ها نشان میشود مطالعه کند. یافتهالدین پنهان نگه داشته میکه غالبا از سوی و

نفر از والدین تهرانی  03های عمیقی که  با اهمیتی تلقی شود. بر اساس  مصاحبهعلل، بستر شکل گیری و تبعات آن، موضوع اجتماعی با 
های معطوف به آزاری در سه دسته خشونت عاطفی، مالی و فیزیکی جای گرفتند که از سوی والدین منجر به واکنش لیانجام شد، مصادیق و

ها در سه سطح خرد، میانه و کالن قابل بررسی هستند که به شود. علل این خشونتخود، معطوف به طرف مقابل و معطوف به دیگری می
ی فعاالنه و منفعالنه و خانواده به همراه داشته باشد. راهکارهای والدین در مقابل این پدیده در دو دستهی خود می تواند تبعاتی برای فرد نوبه

ی خشونت خانگی سهیم باشد اما در عین حال به علت محدود ی نظری حوزهتواند در توسعهچه انجام این تحقیق میقابل شناسایی است. گر
 پذیری ندارند. بودن حجم نمونه، نتایج قابلیت تعمیم 

 

 آزاری خشونت خانگی، پدر و مادر بودن، ولی :کلید واژه ها

                                                 
 ssadeghi@ut.ac.irعه شناسی دانشگاه تهران . دانشیار گروه جام3 
 . دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان8 

mailto:ssadeghi@ut.ac.ir
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 های دفاعی در زنان متقاضی طالق و عادیهای اسنادی و مکانیسمهای دلبستگی، سبکبررسی و مقایسه سبک

 0، محمد حسن پور8، سید رضا پورسید3*مسعود صادقی

 

 چکیده
های دفاعی در زنان متقاضی طالق و عادی بود. طرح های اسنادی و مکانیسمدلبستگی، سبکهای هدف این پژوهش بررسی و مقایسه سبک

گیرد. جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش ای قرار میمقایسه -ی تحقیقات علیها در زمرهی گردآوری دادهپژوهش از نوع توصیفی و از لحاظ شیوه
نفر که شـامل  336بود. نمونه پژوهش  3038-30و عادی شهر ابرکوه در سال ی زنان متقاضی طالق مراجعه کننده به دادگستری شامل کلیه

ای و  بـرای گیری تصادفی چندمرحلهباشد. برای انتخاب نمونه زنان عادی با استفاده از شیوه نمونهزن عادی می333زن متقاضی طالق و  36
هـای دلبسـتگی بزرگسـاالن، های سبکها از پرسشنامهآوری دادهانتخاب گروه زنان متقاضی طالق از شیوه سرشماری استفاده شد. برای جمع

های به دست آمده با روش آماری تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیـل قـرار های استفاده گردید. دادهسبک اسنادی و مکانیسم
های دفاعی زنان متقاضی طالق و عـادی تفـاوت نیسمهای اسناددهی و مکاهای دلبستگی، سبکها بیانگر این بود که بین سبکگرفت. یافته

های دفاعی می توانند ارتباط بین های اسنادی و مکانیسمهای دلبستگی، سبکدهد سبکمعنادار وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می
اجتمـاعی  -کننـد و از بـروز مشـکالت روانـی رضایت زناشویی و استحکام خانواده را تسهیل نماید و افراد را در برابر فشارهای روانی مدیریت

 پیشگیری نمایند.
 

 های دفاعیهای اسناد؛ مکانیسمطالق؛ دلبستگی؛ سبک کلید واژه ها:

 

                                                 
 sadeghi41@yahoo.comاستادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان،   -3

 طباطبایی دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه عالمه -8

 کارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه پیام نور -0
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 تدوین مدل خانواده سالم به روش پژوهش آمیخته اکتشافی 

 8، عذرا اعتمادی8، فاطمه بهرامی8، سید احمد احمدی8، مریم فاتحی زاده3*مسعود صادقی 

 

 دهچکی
های خانواده سالم است؛ بنابراین کشف دستیابی به جامعه سالم در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم مشروط به شناخت ویژگی

تدوین مدلی از خانواده سالم در جامعه  هدف با پژوهش معیارها و ویژگیهای خانواده سالم از نظر مفهومی و مبنای درمانی مهم است. لذا این
کمی( انجام گرفت. در اولین مرحله از این پژوهش  -انجام شده است. روش این پژوهش به روش طرح تحقیق آمیخته اکتشافی )کیفیایرانی 

ساختار یافته در زمینه خانواده سالم تدوین گردید. سپس جلسات مصاحبه توسط که به صورت کیفی صورت پذیرفت، سؤاالت مصاحبه نیمه
های خانواده سالم بر اساس نظر زوجین و متخصصان صان خانواده و ازدواج انجام شد و معیارها و ویژگیپژوهشگران با زوجین و متخص

های مرتبط با خانواده سالم های انجام گرفته در زمینه خانواده سالم مورد بررسی قرار گرفت و مقولهخانواده استخراج گردید. در ادامه پژوهش
ه به صورت کمی انجام گرفت، بصورت میدانی مدل تدوین شده جهت برازش بررسی شد. در تجزیه و استخراج شد. در مرحله دوم پژوهش ک

مقوله، در تجزیه و تحلیل  33مقوله و در کدگذاری محوری بر اساس شباهت موضوعی  20تحلیل متن مصاحبه با زوجین درکدگذاری باز  
ها مقوله و از تجزیه و تحلیل کیفی پژوهش 83و در کدگذاری محوری  مقوله 336متن مصاحبه با متخصصان خانواده در کدگذاری باز  

مقوله قرار داده شدند. سپس با  83مقوله بدست آمد که در کدگذاری محوری براساس شباهت موضوعی در  330پیرامون خانواده سالم نیز 
ها مدل خانواده سالم متخصصان خانواده، زوجین و پژوهشهای مستخرج از مصاحبه با سازی( بر اساس مقولهسازی )مثلثیهسواستفاده از سه

های میدانی برازش های پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده به روش کیفی برای خانواده سالم با دادهبعد تدوین گردید. همچنین یافته 30در 
، MAXQDA10 افزار ها از نرمداده  لدارد و ساختار عاملی مفروض مورد تأیید قرار گرفت. برای انجام عملیات تجزیه و تحلی

AMOS21  وSPSS21  ترین بستر جهت ترین ساختار و غنیاستفاده گردید. با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت خانواده ارزنده
های سالم میتواند به وادهبنابراین اطالع از معیارها و ویژگیهای خانباشد. های جسمانی، رفتاری و شخصیتی میرشد، تکامل و تعالی ویژگی

هایی که وجود تر شوند و در نتیجه بر موقعیتها و درمانگران خانواده کمک کند که از آنچه رفتار طبیعی و سالم است آگاهزوجین، خانواده
  ندارند، تمرکز کنند.

 

 آمیخته، متخصصان خانواده و ازدواج  پژوهش مدل خانواده سالم، :کلید واژه ها

 
 

 

                                                 
 Sadeghi41@yahoo.com. استادیار گروه روانشناسی دانشگاه لرستان، 3 
 . عضو هیئت علمی گروه مشاوره دانشگاه اصفهان8 
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ی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابل زوجینتأثیر آموزش به شیوهبررسی   

  0، فیروزه غضنفری8پوراله قدم، عزت 3*مسعود صادقی

 

 چکیده
ی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سازنده متقابـل زوجـین شـهر خـرم آبـاد بـود. ایـن هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به شیوه 

آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شـهر آزمون، پستجربی از نوع پیشپژوهش شبه
نفر ( بودند که از بین افراد در دسترس و داوطلـب انتخـاب شـده و بـه صـورت  63زوج ) 03بودند. نمونه پژوهش 3033-33خرم آباد در سال 

ی تحلیل رفتار متقابل قرار جلسه تحت آموزش به شیوه 2گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت تصادفی در دو 
هـا بـا ی الگوهای ارتباطی کریستنسن و ساالوی بود. دادهگیری، پرسشنامهآزمون به عمل آمد. ابزار اندازهگرفتند. در پایان از هر دو گروه پس

ی تحلیل رفتار متقابل بر الگوی ارتباطی سـازنده متقابـل یل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش به شیوهاستفاده از تحل
آزمون و پیگیری در الگوی ارتباطی سازنده متقابل تفـاوت معنـاداری وجـود ی پسزوجین مؤثر و معنادار بود، ولی بین مردان و زنان در مرحله

های تحلیل رفتار متقابل در زمینه تحلیل روابط خصوصاً انـواع رابطـه مکمـل، متقـاطع و رسد که مباحث آموزشی و آموختهینداشت. به نظر م
توان نتیجه گرفت سازد. بنابراین میهای ارتباطی مناسبی مجهز مینهانی، زوجین را با نحوه برقراری ارتباط مؤثر آشنا کرده و آنها را به مهارت

 ی متقابل زوجین را بهبود بخشد.ی تحلیل رفتار متقابل به خوبی مؤثر بوده و توانسته است که الگوی ارتباطی سازندهیوهکه آموزش به ش
 

 تحلیل رفتار متقابل؛ آموزش زوجین  الگوی ارتباطی سازنده متقابل؛ ها: کلید واژه

 

                                                 
            Sadeghi41@yahoo.comعضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان،  -3

      لمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستانعضو هیئت ع -8

      عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه لرستان -0
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 شهرستان گتوندمتاهل  زنانی در با تعهد زناشوی پریشانی روانشناختی سالمت معنوی، بین بررسی رابطه ی

 3عبدالرحیم صالحی زاده

 

 چکیده

ثبات رابطه ی زناشویی است در تعهد زناشویی عوامل مختلفی  پایدارترین عامل پیش بینی کننده ی کیفیت و تعهد زناشویی ، قویترین و
سالمت ست که رابطه ی بین ا این پژوهش بر آن .اشاره کرد پریشانی روانشناختیو سالمت معنوی  دخیل هستند که از آن بین می توان به

ضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد، جامعه آماری پژوهش روش پژوهش حا با تعهد زناشویی را بررسی کند. پریشانی روانشناختیو  معنوی
نفر از میان آنها انتخاب  303جم ای به صورت تصادفی چند مرحله ای به حباشد که نمونهمیزنان متاهل شهرستان گتوند حاضر شامل کلیه 

 برای را تکمیل کردند. تعهد زناشوییو  شناختی روان پریشانی ، پرسشنامه معنوی سالمتهای شد و  سپس شرکت کنندگان پرسشنامه

آن است ر نتایج  پژوهش بیانگ .شد استفاده گام به گام رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب آماری شاخصهای از داده ها تحلیل و تجزیه
نشان  دارد که  وجود رمعنادا مثبت رابطه تعهد زناشوییو  سالمت معنویبین ولی رابطه منفی دارند.  تعهد زناشوییبا  پریشانی روانشناختی که

به نتایج با توجه  .بودباالتری برخوردار خواهند  تعهد زناشوییباشند از سالمت معنوی باالتری برخوردار دهنده آن است که هرچه زوجین از 
توانیم  با افزایش سالمت معنوی توان نتیجه گرفت که افزایش سالمت معنوی، تعهد زناشویی را در خانواده به دنبال دارد و ما میپژوهش می

 رضایت شان را از زندگی مشترک افزایش دهیم و به سالمت روانی و جسمانی آن ها کمک کنیم.
 

 ی، پریشانی روانشناختیتعهد زناشویی، سالمت معنو ها:کلیدواژه

 

                                                 
 salehizadeh@gmail.com-arدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز،  . 3
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ابطه رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین با  واکنشهای ارتباطی به حسادت در زنان شهرستان اهوازر  

 0، مژگان معمارباشی اول8، پروین احتشام زاده3راشین صبری نظرزاده

 

 چکیده
نفر از زوجهای  003و صمیمیت زوجین بود. هدف این پژوهش پیش بینی واکنشهای ارتباطی به حسادت زنان بر اساس رضایت زناشویی 

شهرستان اهواز با روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق که از نوع همبستگی است برای گردآوری داده 
ا استفاده از همبستگی های از پرسشنامه های واکنشهای ارتباطی به حسادت، رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین استفاده شد. داده ها ب

پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد بین واکنشهای ارتباطی به حسادت با رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین رابطه 
 معنادار وجود دارد. همچنین رضایت زناشویی و صمیمت زوجین توانستند واکنشهای ارتباطی به حسادت زنان را پیش بینی کنند. 

 

 واکنشهای ارتباطی به حسادت، رضایت زناشویی، صمیمت زوجین :کلید واژه ها

 

                                                 
 rashin.sabri@yahoo.com ،دانشگاه پیام نور آبادان3 
 هوازا اسالمی دانشگاه آزاد8 
 دانشگاه آزاد اسالمی کاشمر0 
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 مقایسه عملکرد خانواده، ویژگیهای شخصیتی و کیفیت زندگی بین زوجین متقاضی طالق و عادی شهر اهواز

  0*، محمدرضا عباسی 0، فاطمه طهماسبی گندمکاری8، زینب فتحعلی پور3غالمرضا صدیق راد

 

 چکیده
وهش حاضر بررسی مقایسه عملکرد خانواده، ویژگیهای شخصیتی و کیفیت زندگی بین زوجین متقاضی طالق و عادی شهر اهواز بود. هدف پژ

روش این پژوهش توصیفی و جامعه آماری آن شامل کلیه زوجین متقاضی طالق و عادی شهر اهواز بود که با استفاده از روش نمونه گیری در 
زوج عادی( انتخاب و مورد بررسی  363زوج متقاضی طالق مراجعه کننده به مراکز کاهش طالق بهزیستی و  363زوج ) 083دسترس تعداد 

بود. داده ها با  قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های عملکرد خانواده،  ویژگیهای شخصیتی نئو )فرم کوتاه( و کیفیت زندگی 
مانوا مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده، ویژگیهای شخصیتی و کیفیت  و  استفاده از روش های آماری آنوا

 زندگی زوجین متقاضی طالق و عادی شهر اهواز تفاوت معنی داری وجود دارد.
 

 عملکرد خانواده، ویژگیهای شخصیتی، کیفیت زندگی، زوجین، متقاضی طالق :کلید واژه ها

 

                                                 
 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 3
 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 8

 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 0

 KHZBehzisty@gmail.comعمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات اهواز،  . کارشناسی ارشد روانشناسی 0
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تحصیلی و امید عاطفی و عاشقانه بر اساس سبک های والدگری پیش بینی امید  

 8، سیامک سامانی 3*محبوبه صمیمی پور

 

 چکیده

هدف از این مطالعه، پیش بینی امید تحصیلی و امید عاطفی و عاشقانه بر اساس سبک های والدگری و روش پژوهش توصیفی از نوع  
آموز دبیرستانی دختر و پسر شهر شیراز بود که با روش نمونه گیری چند مرحله ای  دانش 033همبستگی بود. گروه نمونه در این پژوهش 

انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه والدگری )فرم فرزندان( و  پرسشنامه مقیاس ابعاد امید در عرصه های خاص 
ون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج نشان داد سبک های بزرگساالن بود. رای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسی

در صد از  32/3، 0/38والدگری مثبت، تنبیه بدنی، مشارکت پدر، اطالع، اقتدار و نظارت ضعیف برای امید تحصیلی و امید عاطفی به ترتیب 
های والدگری به طور معناداری  میزان امید تحصیلی و  واریانس را پیش بینی می نماید. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که سبک

 عاطفی نوجوانان را پیش بینی می کند.
 

 امید تحصیلی، امید عاطفی و عاشقانه، سبک های والدگری، نوجوانیکلید واژه ها: 

 
 

                                                 
 samimipoor91@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت،    . 3
 . دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 8
 



                              

238 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 رابطه عملکرد خانواده و استقالل عاطفی با مشکالت عاطفی دانش آموزان دختر شهر اهواز

 0، غالمرضا صدیق راد0، محمدرضا عباسی حاجی آباد 8، زینب فتحعلی پور3*ی گندمکاریفاطمه طهماسب

 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کارکرد خانواده و استقالل عاطفی با مشکالت عاطفی دانش آموزان دختر شهر اهواز بود. جامعه آماری 

دانش  813ست که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه گیری تصادفی تعداد شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اهواز ا
 آموز دختر انتخاب و مورد بررسی قرارگرفتند طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه کارکرد خانواده

FAD - Iمقیاس استقالل عاطفی استنبرگ و سیلوربرگ و مقیاس افسردگی ،(اضطراب و استرس ،DASS بود. داده ها با استفاده  روش )
و آماری  همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد بین  کارکرد خانواده و استقالل عاطفی رابطه مثبت 

ب( رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین معنی داری وجود دارد. بین کارکرد خانواده و مشکالت عاطفی)افسردگی، استرس و اضطرا
 بین کارکرد خانواده و استقالل عاطفی با مشکالت عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

 کارکرد خانواده، استقالل عاطفی ، مشکالت عاطفی ، دانش آموزان دختر: کلید واژه ها
 

                                                 
 zfathalipour@gmail.comومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،  . کارشناسی ارشد روانشناسی عم 3
 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 8

 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات اهواز 0

 واحد اهواز . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی 0
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اطفی دانش آموزان دختر شهر اهوازرابطه عملکرد خانواده و استقالل عاطفی با مشکالت ع  

 0، غالمرضا صدیق راد0*، محمدرضا عباسی حاجی آباد8، زینب فتحعلی پور3فاطمه طهماسبی گندمکاری

 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کارکرد خانواده و استقالل عاطفی با مشکالت عاطفی دانش آموزان دختر شهر اهواز بود. جامعه آماری 

دانش آموز  813انش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر اهواز بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه گیری تصادفی تعداد شامل کلیه د
 - FADدختر به عنوان نمونه انتخاب شدند. طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه کارکرد خانواده 

I عاطفی و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس بود. داده ها با استفاده  روش آماری  همبستگی پیرسون و رگرسیون ، مقیاس استقالل
د چندگانه مورد تحلیل قرارگرفتند. نتایج نشان داد بین  کارکرد خانواده و استقالل عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین کارکر

ی، استرس و اضطراب( رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین بین کارکرد خانواده و استقالل عاطفی خانواده و مشکالت عاطفی )افسردگ
 با مشکالت عاطفی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 

 کارکرد خانواده، استقالل عاطفی ، مشکالت عاطفی :کلید واژه ها

 

                                                 
 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 3
 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 8

 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات اهواز 0

 KHZBehzisty@gmail.comانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،  . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی د 0
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 یان مجرد دانشگاه فردوسی مشهدرابطه شادکامی در زندگی و تمایل به ازدواج در دانشجو

 0، میترا قدم خیر8، محمد سعید عبدخدایی3*الهه عابدینی

 

 چکیده
ن، مطالعه ی عوامل مؤثر در گرایش جوانان به ازدواج به ویژه دانشجویان به عنوان قشر مهمی از جامعه یکی از نیازهای پژوهشی است. بنابرای

ت به ازدواج در دانشجویان مجرد می باشد. بدین منظور از میان دانشجویان مجرد دانشگاه هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی و رغب
دختر( به  882پسر و  318نفر ) 023، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای،  23-33فردوسی مشهد در نیمسال دوم سال تحصیلی 

( و رغبت سنج ازدواج ـ نسخه دانشجویی )پرساد( OHIادکامی آکسفورد )عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه های ش
و آزمون های  SPSS 16 داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری پاسخ دادند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.

ت آمده، بین شادکامی و رغبت به ازدواج، رابطه ی با توجه به نتایج به دس همبستگی پیرسون و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مثبت معناداری مشاهده گردید. بین سطح شادکامی در دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری مشاهده نگردید ولی بین میزان رغبت به 

در دانشجویان دختر بیشتر از  ازدواج در دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداری به دست آمد به گونه ای که میزان رغبت به ازدواج
های دانشجویان پسر بود. یافته ها نشان می دهد که بین شادکامی و رغبت به ازدواج رابطه ای مثبت وجود دارد. این یافته نشانگر تأثیر متغیر

 یرد.روانشناختی بر رغبت افراد به ازدواج است که می تواند برای حل مسائل ازدواج مورد توجه پژوهشگران قرار بگ
 

 : شادکامی، رغبت به ازدواج، دانشجویان مجردکلید واژه ها 

 
 

                                                 

 
 elaheabedini37168@yahoo.com.  دانشجوی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،  3

 
 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.. 8

 
 لی اردبیل.کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبی. دانشجوی 0
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 الساله مبت 32تا 31 در کودکان یبیو روش ترک ییدارو ی، درمانها نیرفتار والد تیریآموزش مد یاثربخش سهیمقا

دسلوک شهر مشه اللبه اخت  

  8یزدی ینیعاطفه حس دهیس، 3*عاصمی زهرا

 

 چکیده 
نگان اختالل سلوک در درمان نشا یبیروش ترکو  نیرفتار والد تیریآموزش مد ،یروش دارو درمان سهیو مقا یحاضر، بررس پژوهشهدف 

به مراکز مشاوره رجوع  3038  لدر سا نیکه به همراه والدساله )دختر و پسر( مبتال به اختالل سلوک  38تا  33کودک  32منظور  نیبدبود. 
ن رفتاری کودکا اسیابزارپژوهش، مق. گرفتند ن قرارگدر دو گروه هم به عنوان نمونه انخاب و سدر دستر رییبه روش نمونه گ بودند کرده

کاهش در گروه  نیا و را بطور معناداری کاهش دهدنشانگان اختالل سلوک  تواندیم ییتنها به نیرفتار والد تیرینشان داد که مدبود. نتایج 
در  توانندی م صدا و سیما ،آموزش و پرورش، یتی، تربخانواده نهادهای نتایج این پژوهش، . بر اساسشد دهید پسران از گروه بیشتر دختران 

 . مند شوند بهره روش نیاز ا لوکساختالل  نیجهت بهبود ا

 

 ، اختالل سلوکنیرفتار والد تیریآموزش مد ،یدارو درمان کلید واژه ها:

 
 

                                                 

 
  نور تهران امیدانشگاه پ یروانشناس یدکتر یدانشجو. 3

 
 مشهد یدانشگاه فردوس ینیبال یارشد روانشناس کارشناس. 8
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قق انتخاب درست و ازدواج آسان  با رویکرد دینیبررسی علل باال رفتن سن ازدواج جوانان و راهکارهای تح  

                                                                                                   0،   حکیم سحاقی8*، علی محمدی 3سیروس عالی پور

 

 چکیده 
 مى انسان پاسخ اساسى نیازهاى مجموعه یک به و است. داشته وجود ریختا طول تقریباً در و جوامع تمام در که جهانى است امر یک ازدواج

 . امااست شماری بی برکات مایه که شمرده دینی های سنت بهترین از را آن و است داده فراوانی اهمیت آن به اسالم مقدس دیندهد؛ 

 تأخیر در سن است، معضل شده ما اسالمى جامعه اىاتفاق خانواده ه به قریب اکثریت دامن گیر، که بزرگى بسیار معضل امروز متأسفانه

 مسئوالن به مناسبى نوید ایران، جامعه مذهبى و فرهنگى لحاظ از امر این جوانان و افزایش ازدواج های تجملی و گران است. ازدواج

ر در تأخیر و باال رفتن سن ازدواج مؤث عوامل مطالعه حاضر، بررسی مهم ترین هدف بنابر این، بود. نخواهد خانواده ها و فرهنگى مملکتى،
تحلیلی انجام گرفته است. مرور نظریات و  -جوانان و ارأیه راهکارهای انتخاب درست و ازدواج آسان می باشد. این مطالعه به روش توصیفی

 در مى شود، بدتر و بیشتر هم روز به روز و یافته رواج ما جامعه در امروزه تجمالتى که و پژوهش های پیشین، نشان می دهد که تشریفات

 از شدیداً  اسالم مبین که دین امرى نمى کند، پیدا را، آن به شدن نزدیک جرئت کس هیچ که است ساخته هیوالیى از ازدواج جوانان ذهن

 و مسؤلین ذی ربط را، جهت  رفع این موانع و زمینه سازی تسهیل ازدواج جوانان، ترغیب می نماید. است کرده نهى آن
 

 سن، ازدواج، موانع، راهکارها، ازدواج آسان: هاواژهکلید 

 
 

                                                 
 . استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 3

  r mohammadi92@iran.i. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز،8

 . . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز 0
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های دولتی شهر انگری استرس پرستاری در پرستاران بیمارستزندگی با اشتیاق شغلی با میانجی -رابطه تعادل کار

 اهواز

 0، الله ظاهری8*، سیمین زغیبی قناد3پور بیرگانیسیروس عالی

 

 چکیده
دادهای کاری شغلی( و کاهش برونشغلی و عملکر ددادهای کاری مثبت )رضایت اران در جهت افزایش برونشغلی پرستایجاد و بهبود اشتیاق 
زندگی و اشتیاق -باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعادل کارشغل(، در محل کار امری ضروری میمنفی )غیبت و ترک

نفر از پرستاران  382های دولتی شهر اهواز بود. ی استرس پرستاری در پرستاران بیمارستانگرشغلی )نیرومندی، وقف خود و جذب( با میانجی
-های تعادل کارای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، شامل پرسشنامههای شهر اهواز به روش تصادفی مرحلهبیمارستان

یابی معادالت ساختاری آزمون شد. اثرهای غیرمستقیم نیز از روش مدلپیشنهادی زندگی، استرس پرستاری و اشتیاق شغلی بود. برازش مدل 
ها دارد. به عالوه، استرس پرستاری رابطه نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برازش مناسبی با داده سنجش شد.استراپ توسط روش بوت 

ترین عیض در محل کار، به عنوان یکی از منابع استرس پرستاری، بزرگکند. همچنین، تبگری میزندگی و اشتیاق شغلی را میانجی-تعادل کار
درصد از واریانس اشتیاق  83زندگی و استرس پرستاری تنها -همبستگی را با اشتیاق شغلی نشان داد. طبق نتایج پژوهش حاضر، تعادل کار

 دهند.که اشتیاق شغلی پرستاران را تحت تاثیر قرار میکنند. بنابراین، عوامل دیگری نیز وجود دارند بینی میشغلی پرستاران را پیش
 

 زندگی، استرس پرستاری، اشتیاق شغلی، پرستاران -تعادل کار: هاکلید واژه

                                                 
 siminghannad@gmail.com. استادیار، گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه چمران اهواز، 3

 siminghannad1366@gmail.com،  . کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه چمران اهواز 8

 lalehzaheri44@gmail.com، . دانشجوی دوره تخصصی داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز 0

mailto:siminghannad@gmail.com
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اد در بررسی رابطه رضایت از خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارامدی و خوش بینی با گرایش به اعتی

 دانشجویان

  سیروس عالیپور بیرگانی*3، سیمین زغیبی قناد 8، سحر حسامی0، مسعود سرانچه0

 
 
 

 چکیده
ی متغیرهای رضایت از خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارامدی و هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی روابط ساده و چندگانه    

نفر از دانشجویان دانشگاه  303تگی است که تعدادهمبس -خوش بینی با گرایش به اعتیاد در دانشجویان بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی
جهت گیری زندگی، پرسشنامه خودکارامدی  گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و مقیاسشهیدچمران اهواز به روش نمونه

 عتیاد در اختیار دانشجویان نمونهعمومی، پرسشنامه رضایت از خانواده، مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه گرایش به ا
خوش بینی خودکارامدی، حمایت خانواده و گام تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بهگیری از روش رگرسیون گام ها با بهرهقرار گرفت. داده

حاضر نشان داد که با افزایش  پژوهشدرصد از واریانس آن را تبیین کردند.  80های گرایش به اعتیاد بودند و در مجموع بینترین پیشمهم
 توان گرایش به اعتیاد را در آنان کاهش داد.می خوش بینیخودکارامدی، حمایت خانواده و 

 

 رضایت از خانواده، حمایت اجتماعی ادراک شده، خودکارامدی، خوش بینی، گرایش به اعتیاد: هاکلید واژه

 

                                                 
  siminghannad1366@gmail.com. عضو هیات علمی روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،  3
 siminghannad@gmail.com. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه چمران اهواز،  8

 saharhesami84@yahoo.com. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه چمران اهواز،  0

 sarancheh20@gmail.com. کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه چمران اهواز،  0
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یکی از  طه زناشویی با میانجیگری ادراک از خود در کارکنانخانواده و کیفیت راب -بررسی رابطۀ علّی تعارض کار

 شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر

 مریم غالمزاده جفره، فضل اله پورسردار، مریم خسروانی شایانی ،3*ذبیح اله عباس پور

 

 چکیده
نجیگری ادراک از خود در کارکنان یکی خانواده و کیفیت رابطه زناشویی با میا-هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة علّی تعارض کار

نفر از کارکنان مرد یکی از شرکت  310از شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر  بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 
ل های پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شام

در این پژوهش برای  است.( QMIپرسشنامه کیفیت زناشویی )خانواده، مقیاس ادارک از خود و  –مقیاس پرسشنامه تعارض کار 
دهد، از خانواده و کیفیت رابطه زناشویی را کاهش می-ی بین تعارض کارآزمون این فرض که متغیر میانجی ادراک از خود، رابطه

ی بین تعارض رابطه وبل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که ادراک از خود میانجیروش رگرسیون و آزمون معناداری س
خانواده و کیفیت رابطه زناشویی از طریق ادراک از خود -تعارض کار خانواده و کیفیت رابطه زناشویی نیست و کاهش رابطه -کار

 معنادار نیست. 
 

 رابطه زناشویی، ادراک از خودخانواده، کیفیت  -تعارض کار: هاکلید واژه

 
 

                                                 

 
 zabbaspour1356@gmail.com. استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  3
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 شناسایی دالیل طالق مردان در گروه های قومی شهرستان اهواز

 8، رضا خجسته مهر3*ذبیح اله عباس پور

 

 چکیده

شناسایی عوامل مرتبط با طالق مردان متقاضی طالق در شهرستان اهواز،  -3این تحقیق دو هدف عمده را دنبال کرده است که عبارتند از: 
مقایسه دالیل زیربنایی طالق مردان در گروههای مختلف قومی شهرستان اهواز.  برای تحقق بخشیدن به هدف اول، پرسشنامه ای با  -8

نفر از مردانی که به دفاتر رسمی ثبت طالق مراجعه کرده  333ماده ساخته شد و  12عنوان پرسشنامه شناسایی عوامل مرتبط با طالق با 
/ضعف زن ماده و هشت عامل با عناوین ویژگی شخصیتی عصبیت 06ردند. با استفاده از روش آماری تحلیل عوامل بودند، آن را تکمیل ک

مهارت های اجتماعی، فقدان صمیمیت عاطفی جنسی زن/ از دست رفتن تدریجی صمیمیت عاطفی جنسی، وابستگی روانی زن به 
خیانت شوهر نسبت به زن/عدم تمایل زن به بچه دار شدن، عدم توافق در  ،خیانت زن نسبت به شوهرخانواده/دخالت های خانواده همسر، 

اعتیاد زن( و اعتیاد/عدم توافق در فرزندپروری شناسایی شدند. همچنین نتایج -مورد مسائل اقتصادی/شغل شوهر، بیماری جسمانی )نازایی
 یل زیربنایی طالق آنان تفاوت وجود ندارد.های مختلف اجتماعی از لحاظ دالبین مردان گروهتحلیل واریانس نشان داد که 

 

 طالق،  زنان، گروه های قومیکلید واژه ها: 

 

                                                 

 
 zabbaspour1356@gmail.comوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  . استادیار، گروه مشا3

 
 . دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز8
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رکنان یکی از خانواده و کیفیت رابطه زناشویی با میانجیگری تمایزیافتگی در کا -بررسی رابطۀ علّی تعارض کار

 شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر

 فضل اله پورسردار، مریم خسروانی شایانی، جفره مریم غالمزاده، 3*ذبیح اله عباس پور

 

 چکیده
خانواده و کیفیت رابطه زناشویی با میانجیگری تمایزیافتگی در کارکنان یکی از شرکت -هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة علّی تعارض کار

یکی از شرکت های پتروشیمی منطقه مرد  ناننفر از کارک 310های پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر  بود. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 
 –ویژه ماهشهر بودند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه تعارض کار 

زمون این فرض که متغیر در این پژوهش برای آ است.( QMIپرسشنامه کیفیت زناشویی )(  و DSIخانواده، پرسشنامه تمایز یافتگی خود )
دهد، از روش رگرسیون و آزمون معناداری سوبل خانواده و کیفیت رابطه زناشویی را کاهش می-ی بین تعارض کارمیانجی تمایزیافتگی، رابطه

 . اشویی استخانواده و کیفیت رابطه زن-ی بین تعارض کاررابطه استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که تمایزیافتگی میانجی
 

 خانواده، کیفیت رابطه زناشویی، میانجیگری تمایزیافتگی-تعارض کار: هاکلید واژه 

                                                 

 
 zabbaspour1356@gmail.comاز،  . استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهو3



                              

248 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری مادران با سازگاری عمومی در دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه 

 شهرستان چرام

 8، مهناز مهرابی زاده هنرمند3علی عباس خانی دم طسوج

 

 چکیده:
اصلی در این پژوهش، بررسی ارتباط بین شیوه های فرزندپروری )مقتدرانه، مستبدانه و سهل گیرانه( مادران، با سازگاری عمومی دانش  هدف

آموزان سال اول مقطع متوسطه شهرستان چرام بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر 
دختر( با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  333پسر و  333نفر ) 833مقطع متوسطه شهرستان چرام بود که از میان آنها و دختر سال اول

سؤالی بامریند و برای سنجش  03چند مرحله ای، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش شیوه های فرزندپروری مادران، از پرسشنامه 
سؤالی سینها و سینگ استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسون به  63 میزان سازگاری از پرسشنامه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه مادران با  روش گام به گام  و همچنین آزمون تحلیل واریانس
مثبت معنی دار و بین شیوه فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه مادران با سازگاری عمومی دانش سازگاری عمومی دانش آموزان رابطه 

  آموزان رابطه منفی معنی دار وجود دارد. در ضمن بین میزان سازگاری عمومی دانش آموزان پسر و دختر، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
 

 مستبدانه و سهل گیرانه(، سازگاری عمومی، دانش آموزانشیوه های فرزندپروری )مقتدرانه، : هاکلید واژه 

 

                                                 

 
  abas.khani.666@Gmail.com . کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان3

 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز 8
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ازبررسی رابطه سبک های دلبستگی و مهارتهای اجتماعی با رضایت زناشویی در زوجین متعارض شهر اهو  

 3محمدرضا عباسی

 

 چکیده

متعـارض شـهر  حاضـر، بررسـی رابطـه سـبک هـای دلبسـتگی و مهارتهـای اجتمـاعی بـا رضـایت زناشـویی در زوجـین پـژوهش ازهدف 
روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بـود. جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش شـامل کلیـه زوجـین متعـارض شـهر اهـواز بـود کـه  بود.اهواز 

بـه مراکـز مداخلـه در خـانواده بـه منظـور کـاهش طـالق بهزیسـتی مراجعـه کـرده بودنـد. بـا  3038در ماه های اردیبهشت تا تیر ماه سال 
مـرد( انتخـاب و مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. ابـزار گـردآوری  330زن و  330نفـر ) 803نـه گیـری در دسـترس تعـداد استفاده از روش نمو

هـای رضـایت منـدی زناشـویی انـریچ، پرسشـنامه بـازنگری شـده مقیـاس دلبسـتگی بزرگسـاالن و پرسشـنامه  پرسش نامهداده ها شامل 
همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه مــورد بررســی قرارگرفتنــد. نتــایج مهارتهــای اجتمــاعی  بــود. داده هــا بــا اســتفاده از ضــریب 

 نشان داد که بین سبک های دلبستگی و مهارتهای اجتماعی با رضایت زناشویی زوجین متعارض شهر اهواز رابطه وجود دارد. 

 سبک های دلبستگی، سبک های مقابله ای، رضایت زناشویی، مهارتهای اجتماعی کلید واژه ها:

                                                 
 m.abasi1967@gmail.comآزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات اهواز،  . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه  3
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مطالعه  ررسی معضالت و پیامدهای منفی استفاده از نرم افزارها و شبکه های مجازی تلفن همراه در خانوده ها: یکب

 پدیدارشناسانه

 0، جعفر چراغیان8، سیدحسین نجاتی موسوی 3*علی عبدالخانی

 

 چکیده 

بکه های مجازی تحت آنها، سعی شد معضالت و در پژوهش حاضر با توجه به رشد روزافزون استفاده از گوشی های هوشمند اندرویدی و ش
پیامدهای منفی استفاده از آنها مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی 

دی است که از گوشی های هوشمند صورت گرفته، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. جامعه این پژوهش تمام افرا
نفر مصاحبه شد. نتایج حاصل  3اندرویدی استفاده می کنند و نمونه گیری از نوع نمونه گیری سهل الوصول هدفمند با حداکثر تنوع بود، که با 

 یب جیتروی، و اجتماع یانوادگاختالل در حضور خمقوله زیر قرار داد: اعتیاد به تلفن همراه،  0از تجزیه و تحلیل داده ها را می توان در 
 . یاشاعه روابط نامناسب اخالقی، اجتماع یدر شبکه ها یبندوبار

 

 پدیدارشناسی تلفن همراه، شبکه های مجازی، اعتیاد به تلفن همراه،: هاکلید واژه 

 

                                                 

 
 ، aliabdolkhanisaleh@yahoo.com. کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی 3

 
 چمران اهواز دیدانشگاه شه تیو ترب میفلسفه تعل.دانشجوی کارشناس ارشد فلسفه 8

 
 انشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهیدچمران. د0
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 سرزندگی زنان مبتال به ام اس روان واثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر سالمت 

 0، سید علی مرعشی8، مهناز مهرابی زاده3*هی پورندا عبدال

 

 چکیده
اس شهر دزفول انجام  های سالمت روان زنان مبتال به اممؤلفه  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر

و جامعه آماری شامل کلیه زنان عضو انجمن آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون پسشده است. طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش
نفر به صورت روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده  03بود که از میان آنها  3038اس شهر دزفول در سال ام 

رار گرفت اما گروه کنترل هیچ جلسه تحت درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه گروهی ق 2پرسشنامه سالمت روانی بود. گروه آزمایش 
های مشکالت جسمی،  اضطراب/ بیخوابی و اختالل در کارکرد ای دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل مانکوا نشان داد که مؤلفهمداخله

دار وجود دارد ولی اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است و بین دو گروه از لحاظ متغیرهای وابسته تفاوت معنی
تواند بر بعد دهد که درمان مبتنی بر کیفیت زندگی میداری مشاهده نشد. بنابراین، نتایج حاصل نشان میدر مؤلفه افسردگی تفاوت معنی

 داری نداشت.اس تاثیر دارد ولی در افسردگی اثر معنی روان زنان مبتال به ام جسمی، اضطراب وکارکرد اجتماعی سالمت
 

 سالمت روان  مولتیپل اسکلروزیس،  درمان مبتنی بر کیفیت زندگی،:  هالید واژه ک 

 

                                                 

 
3 .Nd.Abdolahi@gmail.com 

 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز8

 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز0
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 مقایسه مولفه های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی شهر مرند

 0، سحر رحیم زاد رضائیه8، منصور بیرامی3*قاسم عبدل پور  

 

 چکیده
سیب ذهنی فرزندان مولفه های رضایت از زندگی والدین آن ها را دستکاری می کند. بر این اساس هدف پژوهش براساس مطالعه، هر گونه آ

حاضر مقایسه رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی می باشد. روش پژوهش 
سال شهر مرند در سال  30اری پژوهش کلیه والدین کودکان کم توان ذهنی زیر حاضر توصیفی و از نوع  پس رویدادی بود. جامعه آم

نفر از والدین کودکان عادی پس از  63نفر از این والدین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند جهت مقایسه  63بود. که تعداد3033
های رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی جمع آوری گردید و با همتاسازی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از فرم کوتاه پرسش نامه 

تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که  SPSS16استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری با نرم افزار 
دین کودکان کم توان ذهنی به طور معنی داری میانگین نمرات رضایت زناشویی و سبک های دلبستگی در والدین کودکان عادی نسبت به وال

یافته های پژوهش نشانگر سطوح پایین تر رضایت زناشویی در والدین کودکان کم توان ذهنی بوده و هم چنین از نظر سبک  .بیشتر است

 های دلبستگی نسبت به والدین کودکان عادی در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. 
 

 ویی، سبک های دلبستگی، کم توان ذهنیرضایت زناشکلیدواژه ها: 

                                                 
 G.marand@yahoo.comکارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز   . دانشجوی3
 استاد، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز .8

 کارشناسی، روان شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجا .0
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 در بعد سالمت روانی و اجتماعی های رفاه خانوادهارائه و تدوین شاخص

 0، محمد سبزی خوشنامی0*، سید پیمان رحیمی نژاد8، مرضیه تکفلی3ملیحه عرشی

 

 چکیده

های رفاه را به خود اختصـاص ه از دیگر فصلدر بعضی کشورها بخشی جداگانگذاری است که های مهم سیاستسیاست خانواده یکی از بخش
های این بعد رفـاه خـانواده در داده است. خدمات سالمت روانی و اجتماعی نیز یکی از ابعاد رفاه خانواده است .هدف این مطالعه تعیین شاخص

گذاران نظران و سیاسـتاسـت. صـاحبگذاران است. این مطالعه با استفاده از روش دلفی صـورت گرفتـه نظران و سیاستایران از نظر صاحب
مشارکت کننده با شیوۀ هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند و در طی سه مرحله نظـرات کمـی و کیفـی متخصصـین دریافـت شـد. ایـن 

ت اعتمـاد سال سابقه علمی یا سیاست گذاری داشتند، بودند. در تمـامی مراحـل تحقیـق قابلیـ 0نفر که حداقل  02متخصصین در مرحله اول 
گیری از همگنان مورد تاییـد های مختلف تعیین اعتبار مانند اشتغال و درگیری طوالنی مدت، مثلث سازی و گزارشپژوهش با استفاده از روش

تـرین و مـورد د. مهمشاخص نهایی خدمات سالمت روانی و اجتماعی مورد اجماع مشـارکت کننـدگان واقـع شـدن 32قرار گرفت. در نهایت 
نسبت خـانواده هـای اسـتفاده کننـده از خـدمات »های ها در این بعد براساس دو معیار میانگین و انحراف معیار، را شاخصرین شاخصتاجماع

نسبت تعداد کودکـان »و « نسبت خانواده های برخوردار از شادی و نشاط اجتماعی به کل خانواده ها»، «ارتقاء سالمت روان به کل خانواده ها
بـا  تشـکیل مـی دهـد.« سـال 6اده کننده از خدمات پرورش فکری، ذهنی و جسمی و حرکتی استاندارد به کل کودکان زیـر سال استف 6زیر 

توان عنوان کرد که نه تنها در ایـران بلکـه های به اجماع رسیده میهای رفاه خانواده سایر کشورها و همچنین ایران و شاخصبررسی سیاست
انـد و توجـه بـه گذاری های رفاهی چندان در اولویـت نبـودهز خدمات سالمت روانی و اجتماعی در سیاستدر سایر کشورهای مورد بررسی نی

ها در زیـر سـاختهای گذاران بوده است. اما ارتقاء ایـن شـاخصنیازهای اساسی اقتصادی و تامین اجتماعی رویکرد غالب و مورد توجه سیاست
 باید مورد توجه قرار گیرد. های رفاهی و به طور خاص رفاه خانوادهبرنامه

 

 سیاست خانواده، رفاه خانواده، سالمت روانی و اجتماعی، شاخص، دلفی:  هاکلید واژه 

 

                                                 

 
 m.arshi@uswr.ac.irو توانبخشی تهران،  مددکاری اجتماعی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی دکترای. 3

 
 Marzieh.takaffoli@gmail.comکارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، . 8

 
   p.rahiminejad@gmail.com. دانشجوی دکتری روانشناسی، 0

 
 khoshnam64@gmail.com. عضو گروه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 0

mailto:m.arshi@uswr.ac.ir
mailto:Marzieh.takaffoli@gmail.com
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mailto:khoshnam64@gmail.com
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 بررسی رابطه فرهنگ خانواده، کار و تداخل کار با خانواده از طریق حمایت همکار در بین کارکنان پلی اکریل ایران

 8، مرضیه حاج رسولیها3*رضا عریضیحمید

 

 هچکید
برای حل تعارض کار با خانواده ایجاد یک فرهنگ خانواده کار اهمیت یا فته است، که بر طبق آن مدیران باید خود را  )در حدی که هستند( 
مسئول زندگی خانوادگی کارکنان دانسته و از آن حمایت کنند و نتایج مربوط به پیشرفت مسیر شغلی آنان و مطالبه زمان کاری کارکنان را 

زیرا  توجه قرار دهند. فرهنگ خانواده کار با تداخل کار با خانواده رابطه دارد و این را بطه احتماال از طریق حمایت همکار باید ایجاد شود.مورد 
ر وی مثال اگر مدیر، زمان مورد تقاضای کاری آنان را در موقعیتی کاهش دهد تا از تداخل مسائل محیط کار یا خانواده بازداری کند، باید همکا

 برای عدم خلل در کارهای محوله حمایت خود را به نمایش بگذارد. بنابراین یک تحلیل میانجی مورد انتظار است. جامعه آماری کلیه کارکنان
نفر از کارکنان آن بوده اند که بطور تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد  320شرکت پلی اکریل و نمونه 

دل معادالت ساختاری و تفکیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم بوده است. تداخل کار با خانواده از طریق یک مقیاس چهار سوالی کوپمن، م
سوالی تامپسون، بویس و لی نیس مورد سنجش قرار گرفت. این  83گرینهاوس و کونولی و فرهنگ کار با خانواده از طریق یک مقیاس 

س توجه مدیر به زندگی، تبعات کار راهه شغلی آن و مطالبات زمانی سازمان بوده است. حمایت همکار هم از طریق مقیاس شامل سه زیر مقیا
سوالی دوشارم و مارتین مورد سنجش قرار گرفت. این مقیاس دو زیر مقیاس حمایت وسیله ای و حمایت عاطفی را می سنجد.  33مقیاس 

بود. پایایی  20/3و  02/3، 00/3ای کرونباخ زیر مقاس های فرهنگ کار با خانواده به ترتیب برابر بود. آلف 21/3پایایی مقیاس تداخل با کار 
بود.  برمبنای یافته این پژوهش آموزش مدیران برای انجام  حمایت اجتماعی از کارکنانشان را می  20/3زیر مقیاس حمایت همکار نیز برابر 

رهنگ خانواده کار دانست. اما مهمتر از آن آموزش کارکنان برای حمایت از همکارانشان برای توان مداخله ایی موثر برای اثر بخش کردن ف
 تعادل بخشی بین تقاضاهای کار و خانواده است.

  

 فرهنگ خانواده، کار، تداخل کار با خانواده، حمایت همکارکلید واژه ها: 

 

                                                 

 
 dr.oreyzi@edu.ui.ac.ir. هیات علمی  دانشگاه اصفهان    3
 . کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 8
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ت روانی همسران جانبازاناثر بخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری مهارتهای زندگی بر سالم  

 3منیژه عزتی رستگار

 

 چکیده
مهارتهای زندگی بر میزان سالمت روانی همسران جانبازان تحت شناختی رفتاری آموزش گروهی اثربخشی  پژوهش حاضر با هدف بررسی

نفر از این زنان  به صورت  03اد پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران  شهرستان رزن طراحی شده است. روش پژوهش نیمه تجربی بود که تعد
پس آزمون با گروه شاهد،  -تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه شاهد و آزمایش قرار گرفتند. با استفاده از یک طرح آزمایشی پیش آزمون

این مدت گروه رفتاری قرار گرفت، در حالی که در  -جلسه تحت آموزش گروهی  مهارتهای زندگی به روش شناختی 33گروه آزمایشی طی 
( مورد GHQ-28شاهد مداخله ای را دریافت نکرد. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از پرسشنامه سالمت  عمومی )

ود که این ب از حاکی یافته ها تحلیل شد.  SPSSارزیابی قرار گرفتند و نتایج با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و با نرم افزار آماری 
 زندگی مهارتهای رفتاری شناختی گروهی آموزش که گرفت نتیجه وجود دارد. بنابراین می توان معنادار تفاوت کنترل و آزمایش گروه دو بین

 .همسران جانبازان مؤثر است روانی برسالمت
 

 زندگی تهای مهار روان،  جانبازان، سالمت رفتاری،  شناختی گروهی آموزش :ه ها کلیدواژ

 

                                                 
3  .rsanai@ymail.com  کارشناسی ارشد مشاوره 
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 ایسه رضایت جنسی و نگرش به ازدواج در افراد با و بدون سابقه خیانت زناشوییمق

 0، احمد برجعلی8*بابک وجودی، 3نسترن عطارد

 

 چکیده

مقایسه  -علّیروش این پژوهش  .زناشویی بود خیانت افراد با و بدون سابقه در ازدواج به نگرش و جنسی رضایت مقایسه هدف پژوهش حاضر
به دلیل خیانت زناشویی به مراکز مشاوره خانواده بهزیستی  3030زوج هایی بودند که در شش ماهه اول سال آماری، شامل  . جامعه یای بود

نفر  03نفر که سابقه خیانت زناشویی داشتند به روش نمونه گیری خوشه ای و  03برای نمونه گیری تعداد  شهر ارومیه مراجعه کرده بودند،
 نسبت نگرش مقیاس و جنسی رضایت پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای با روش در دسترس انتخاب شدند وی بدون سابقه خیانت همتا

 ترکیب در معناداری تفاوت داد که نشان نتایج. استفاده شد تحلیل واریانس چند متغیرهبرای تجزیه و تحلیل داده ها از . شد استفاده ازدواج به
 نسبت نگرش و جنسی رضایت در گروه دو بین معناداری تفاوتکه  نشان داد همچنین تحلیل داده ها .رددا وجود گروه دو بین متغیرها، خطی

 افراد به نسبت کمتری جنسی رضایت هستند، زناشویی خیانت سابقه دارای که افرادی توصیفی، های آماره به توجه با. دارد وجود ازدواج به
  .دارند ازدواج به منفی تری نگرش سابقه، بدون افراد به نسبت بقهسا با افراد همچنین. دارند خیانت سابقه بدون

 

 رضایت جنسی، نگرش نسبت به ازدواج، خیانت زناشویی :هاکلید واژه 

 

                                                 

 
 . کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی3

 
 Babak.vojudi@yahoo.com،   . کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز8

 باطبایی دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه ط .0
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شهرستان  خانواده با سالمت روان کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی –های شخصیتی، تعارض کار رابطه بین ویژگی

 بافق

 0ریم صالح زادهم، 8حسن زارعی، 3*جواد عالیی

 

 چکیده

خانواده با سالمت روان کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی  –های شخصیتی، تعارض کار پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین ویژگی
نفر از کارکنان رسمی شرکت سنگ آهن بودند که با روش تصادفی 803انجام شد. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش، شهرستان بافق،

خانواده کارلسون و پرسشنامه -های شخصیتی نئو، پرسشنامه تعارض کارها از پرسشنامه ویژگیقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری دادهطب
مستقل و تحلیل رگرسیونی  تی  ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمونسالمت روانی گلدبرگ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده

های شخصیتی روان رنجوری، رابطه معناداری بین سالمت روان و ویژگی ام استفاده گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادبه روش گام به گ
شخصیتی توافق پذیری کارکنان  کار وجود دارد. همچنین بین ویژگی-خانواده و خانواده  -برونگرایی و وظیفه شناسی، و همچنین تعارض کار

کار پرسنل زن و  -خانواده و خانواده -ی یافت شد. همچنین بین سالمت روان پرسنل زن و مرد و میزان تعارض کارزن و مرد تفاوت معنی دار
های شخصیتی روان رنجوری و برون گرایی با همه ابعاد سالمت روان و همچنین بین توافق پذیری و مرد تفاوت وجود ندارد. بین ویژگی

خانواده  –های شخصیتی و تعارض کار جتماعی و افسردگی رابطه وجود دارد با استفاده از ویژگیاضطراب، وظیفه شناسی با اضطراب، کنش ا
 توان سالمت روان کارکنان را پیش بینی و اقدامات الزم را بعمل آورد.می
 

 خانواده، سالمت روان –شخصیت، تعارض کار  ها:کلید واژه

 

                                                 

 
3 .javad.alai@yahoo.com  کارشناسی ارشد مشاوره 
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 دکتری مشاوره خانواده .
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 زنان تحت خشونت همسر شهرستان فارسان ت زندگیپیش بینی وضعیت سالمت روانی براساس ابعاد  کیفی

 0،  طیبه شریفی8پیربلوطی، محمد قاسمی 3*راهله علیرضایی

 

 چکیده
اجتماعی و اقتصادی است. خشونت علیه زنان یک پدیده  -خشونت خانگی شایعترین شکل خشونت علیه زنان با بیشترین عوارض روانی

معه تاثیر می گذارد لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت سالمت روانی براساس ابعاد جهانی است که روی سالمت روانی خانواده وجا
کیفیت زندگی زنان تحت خشونت همسر شهرستان فارسان اجرا گردید. این مطالعه یک پژوهش توصیفی است که با استفاده از روش 

نوان نمونه انتخاب شدند و بر روی آنها پرسشنامه کیفیت نفر زن مشکوک به تحت خشونت به ع383همبستگی انجام گرفته است. تعداد 
تغییرات سالمت روانی از روی ابعاد کیفیت زندگی قابل تبیین  %81اجرا گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد  SCL-90-Rزندگی و 

در پیش بینی سالمت  03/3میزان  و کیفیت اجتماعی به 00/3/ معنی دار است وکیفیت روانشناختی به میزان 333است واین مدل درسطح 
به طور کلی  روانی  تاثیر معنی دار دارد وتغییرات متغیر وابسته )سالمت روانی( بر اساس کیفیت روان شناختی و اجتماعی  قابل تبیین است .

ابطه معکوس وجود دارد ( و ابعاد کیفیت زندگی رSCL- 90-Rنتایج تحقیق نشان می دهد که بین ابعاد مختلف نشانگان اختالالت روانی)
 .یابدبا افزایش کیفیت زندگی ابعاد سالمت روان )نشانگان اختالالت روانی( کاهش می 

 

 خشونت علیه زنان،کیفیت زندگی،سالمت روانی :هاکلید واژه 

 

                                                 

 
 raheleh@yahoo.com-alirezaei. دانشجوی کارشناسی ارش دروانشناسی علوم و تحقیقات چهار محال وبختیاری،  3

 
 .  عضو هیات علمی دانشگاه ازاد شهرکرد ،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،گروه روانشناسی ومشاوره8

 
 . عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شهرکرد، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ،گروه  روانشناسی و مشاوره0
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 بررسی شیوه های فرزند پروری والدین و هوش هیجانی فرزندان در دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر بابل

 0، علی اصغر عباسی اسفجیر 8، مصطفی تبریزی 3*ه علیزادهنفیس

 

 چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری والدین با هوش هیجانی دانش آموزان دبیرستانی شهر بابل انجام شد. 

در سال تحصیلی ه دوم شهر بابل دانش آموزان دوره متوسطروش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 

نفر از دانش آموزان پسر به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه آماری به  336نفر از دانش آموزان دختر و  303بود.  3038 – 30
آن  –هیجانی بار عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند و پرسشنامه هوش 

 استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های رگرسیون و تی مستقل  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد شیوه
فردی  ی اقتدار منطقی با مؤلفه های سازگاری، خلق عمومی و درون فردی رابطه داشت. شیوه ی استبدادی با مؤلفه های سازگاری و درون

ی رابطه داشت و در نهایت شیوه ی آزادگذار با مؤلفه سازگاری رابطه داشت. در شیوه های فرزند پروری آزاد گذاری، استبدادی و اقتدار منطق
 بین دختر و پسر تفاوت مشاهده نشد. از نظر مؤلفه بین فردی بین دختر و پسر تفاوت وجود داشت.

 

 فرزند پروری هوش هیجانی، شیوه های: هاکلید واژه 

 
 

                                                 

 
 R_n_a_3@yahoo.com کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری.دانشجوی 3

 
 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی. 8

 
 استادیار دانشگاه آزاد. 0
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 سالمت روانی خانواده های معتادان گمنام شهرستان بابلسر تاثیر جلسات گروهی نارانان بر روی کیفیت زندگی و

 1صدیقه ابراهیمی ، 8، آتنا پوریوسف3*علیا عمادیان سیده

 

 

 چکیده

ی خانواده های معتادان گمنام در شهر بابلسر هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جلسات گروهی نارانان بر روی کیفیت زندگی و سالمت روان
ی آماری این پژوهش همسران، مادران یا جامعهآزمون با گروه کنترل بود. پس -آزمونروش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشبود. 

 03ها بین آن باشد که ازمی 3030در شهر بابلسر در سال  MMTفرزندان سوء مصرف کنندگان مواد در گروه خانواده نارانان و مرکز درمانی 
ی داوطلب انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل گمارده شدند. ابزار به صورت تصادفی ساده از بین جامعه نفر

گردید، سپس مداخله آزمون اجرا است. ابتدا برای هر دو گروه پیشپرسشنامه های سالمت روان و کیفیت زندگی مورد استفاده در این پژوهش 
آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. آزمایشی )برگزاری جلسات گروهی نارانان( به گروه آزمایشی ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی پس

وهی نارانان بر شرکت در جلسات گرتحلیل کوواریانس نشان داد که  مستقل و ها با استفاده از روش های آماری آزمون تینتایج تحلیل فرضیه
 روی کیفیت زندگی خانواده های معتادان گمنام تأثیر دارد اما شرکت در این جلسات تأثیر معنی داری روی سالمت روانی آنها ندارد.

 

 سالمت روان، کیفیت زندگی، جلسات گروهی نارانان، خانواده معتادان گمنام :هاکلید واژه 

                                                 

 
 emadian2012@yahoo.comشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، دانشجوی دکتری روان. 3

 
 نشگاه آزاد اسالمی واحد ساریشناسی، دادانشجوی کارشناسی ارشد روان. 8

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری. عضو هیات علمی 0

mailto:emadian2012@yahoo.com
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نسی زنان متأهلاثربخشی آموزش همدلی در افزایش رضایت ج  

 0، خدیجه ابوالمعالی8، مالک میرهاشمی3*فاطمه عوض زاده

 

 چکیده

آزمایشی با هدف پژوهش حاضرتعیین اثربخشی آموزش همدلی بر افزایش رضایت جنسی زنان متأهل بود. این مطالعه براساس پژوهش نیمه
کننده به خانه سالمت ه این پژوهش شامل زنان متأهل مراجعهآزمون با گروه کنترل اجراء شد. جامعه مورد مطالعپس –آزمون طرح پیش

بوده است. برای انتخاب افرادی که از رضایت جنسی ضعیفی برخوردار بودند، غربالگری صورت گرفت.  3038شهر تهران در سال  0منطقه 
کنندگان آزمون رضایت نفر(. کلیه شرکت 31سپس افراد انتخاب شده به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند )در هر گروه 

جنسی الرسون را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تحلیل شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که آموزش همدلی 
نگران از روش آموزش همدلی شود، مشاوران و درماهای پژوهش پیشنهاد میرضایت جنسی زنان مؤثر بوده است. براساس یافته بر افزایش

 برای افزایش رضایت جنسی زنان متأهل استفاده کنند.

 آموزش همدلی، خانواده، زوجین، رضایت جنسی :هاکلید واژه 

                                                 
 fateme_evazzade@yahoo.comاسالمی واحد همدان،  ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد کارشناسی . دانش آموخته3
 ن. استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، دانشکده روان شناسی. رودهن، ایرا8
 رودهن،ایران. روانشناسی واحدرودهن،دانشکده آزاداسالمی . استادیاردانشگاه0
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 های مختلف سنی زنان مقایسه حل مسئله اجتماعی در گروه

 0، سیامک سامانی8، نادره سهرابی3*جمیله غالمی

 

 چکیده

های مختلف سنی در زنان شهر شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه تفاوت حل مسئله اجتماعی در گروه هدف از پژوهش حاضر تبیین
 003گیری در دسـترس دادند که با اسـتفاده از روش نمونـهساکن شهر شیراز بودند تشکیل می 3030زنان از نوجوانی تا سالمندی که در سال 

بـه بـاال( انتخـاب شـد. بـه منظـور  63، و کهنسالی 03-63، میانسالی 83-03، جوانی 30-83نوجوانی های مختلف سنی )نمونه از میان گروه
ها با استفاده از روش آماری تحلیـل واریـانس سنجش حل مسئله اجتماعی از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی استفاده گردید. تحلیل آماری داده

های مختلف سنی زنان از لحاظ حل مسئله اجتماعی در سه بعـد این است که بین گروههای پژوهش حاکی از چند متغیره صورت گرفت. یافته
گیـری از لحاظ جهت گیری منفی به حل مسئله و سبک اجتنابی حل مسئله تفاوت معناداری وجود دارد.گیری مثبت به حل مسئله، جهتجهت

گیری منفی به حل مسئله کهنساالن نمره باالتری مچنین در بعد جهته .مثبت به حل مسئله، جوانان نمره باالتری نسبت به کهنساالن دارند
کهنساالن نمره بـاالتری نسـبت بـه نوجوانـان و  کنند. در بعد سبک اجتنابی نیزدارند و بیشتر از این سبک استفاده می های سنیدیگر گروهاز 

 .جوانان کسب کردند

 حل مسئله اجتماعی، زنان: هاکلید واژه 

 

                                                 

 
 jamileh.gholami@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد مرودشت  -3

 
 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آراد مرودشت -8

 
 آزاد مرودشتدانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه  -0
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 پذیری و کنترل رفتار معتادانر آموزش شناخت درمانی بر مسئولیتبررسی تاثی

 0 محمد حسین فالح، 8 حسن زارعی محمودآبادی، 3* آتوسا غفاری 

 

 چکیـده

به  وابستگی و مواد مصرف سوء . شده است شناخته حاضر قرن اجتماعی و روانی بهداشتی، ازمشکالت یکی عنوان به مخدر، مواد به اعتیاد
می سازد هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش  وارد برجوامع و بهداشتی فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جدی های آسیب آن،

روش تحقیق نیمه آزمایشی و روش  پذیری و کنترل رفتار معتادان مراجعه کننده به مراکز سوء مصرف مواد است.شناخت درمانی بر مسئولیت
نفر از معتادان به مواد افیونی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاری انتخاب و  03در دسترس بود. به طوری که  گیری غیرتصادفی، از نوعنمونه

نفر(  31نفر( و گروه دیگر به عنوان گروه کنترل ) 31نفری گمارده شدند. به قید قرعه یک گروه به عنوان گروه آزمایش ) 31به دو گروه 
ابزار پژوهش دقیقه اجرا  گردید . 03جلسه آموزشی و به مدت هرجلسه 2خت درمانی  طی . در این تحقیق آموزش شنامشخص شد

گروه آزمایش در  دو گروه اجرا گردید. رفتار بود که به عنوان پیش آزمون وپس آزمون برروی هرپذیری و کنترلهای مسئولیتپرسشنامه
ها از آمار توصیفی و برای ای دریافت نکرد. جهت توصیف دادهه مداخله)آموزش شناخت درمانی( قرار گرفت و گروه گوا معرض متغیر مستقل

پذیری و کنترل تایج پژوهش نشان داد آموزش شناخت درمانی برمسئولیتن ها از آزمون تحلیل واریانس بین گروهی استفاده شد.تحلیل داده
ه به نتایج تحقیق ،به نظر می رسد آموزش شناخت درمانی می تواند به با توج رفتار معتادان مراجعه کننده به مراکز سوء مصرف مواد تاثیر دارد.

 عنوان یک روش مداخله ای و غیر دارویی موثر برای معتادان  مورد توجه قرار گیرد.
 

 پذیری، کنترل رفتار ، معتادان، سوء مصرف موادشناخت درمانی، مسئولیت :هاکلید واژه 

 

                                                 
 atoosaghafari@gmail.com،    مشاوره و راهنماییدانش آموخته کارشناسی ارشد رشته  - 3
 یزددانشگاه  هیات علمی دکترای مشاوره خانواده . عضو - 8

 واحد یزد -عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی - 0
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 های مختلف سنی زنان مقایسه حل مسئله اجتماعی در گروه

 0، سیامک سامانی8، نادره سهرابی3*جمیله غالمی

 

 چکیده

های مختلف سنی در زنان شهر شیراز بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه هدف از پژوهش حاضر تبیین تفاوت حل مسئله اجتماعی در گروه
 003گیری در دسـترس دادند که با اسـتفاده از روش نمونـهتشکیل میساکن شهر شیراز بودند  3030زنان از نوجوانی تا سالمندی که در سال 

بـه بـاال( انتخـاب شـد. بـه منظـور  63، و کهنسالی 03-63، میانسالی 83-03، جوانی 30-83های مختلف سنی )نوجوانی نمونه از میان گروه
ها با استفاده از روش آماری تحلیـل واریـانس ی دادهسنجش حل مسئله اجتماعی از پرسشنامه حل مسئله اجتماعی استفاده گردید. تحلیل آمار

های مختلف سنی زنان از لحاظ حل مسئله اجتماعی در سه بعـد های پژوهش حاکی از این است که بین گروهچند متغیره صورت گرفت. یافته
گیـری از لحاظ جهت ری وجود دارد.گیری منفی به حل مسئله و سبک اجتنابی حل مسئله تفاوت معناداگیری مثبت به حل مسئله، جهتجهت

گیری منفی به حل مسئله کهنساالن نمره باالتری همچنین در بعد جهت .مثبت به حل مسئله، جوانان نمره باالتری نسبت به کهنساالن دارند
االتری نسـبت بـه نوجوانـان و کهنساالن نمره بـ کنند. در بعد سبک اجتنابی نیزدارند و بیشتر از این سبک استفاده می های سنیدیگر گروهاز 

 .جوانان کسب کردند

 

 حل مسئله اجتماعی، زنان: هاکلید واژه 

 
 

                                                 

 
 jamileh.gholami@yahoo.comشت دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد مرود -3

 
 استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آراد مرودشت -8

 
 دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد مرودشت -0
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 رابطه بین تعارض زناشویی والدین و  میزان رضایت از زندگی دانش آموزان

 8*، حجت اله فانی3معصومه فانی

 

 چکیده
یت از زندگی دانش آموزان اجرا شده است. جامعه پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعارض زناشویی والدین و  میزان رضا

آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه و والدین آنها در شهر مرودشت بوده است. پس از تعیین حجم 
الدین آنها به عنوان نمونه نفر از دانش آموزان به همراه و 300نمونه با استفاده از فرمول مورگان، با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 

انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه تعارض زناشویی والدین و رضایت از زندگی بودند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون 
زان و آماری ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام نشان داد که بین تعارض زناشویی والدین و میزان رضایت از زندگی دانش آمو

افزایش واکنش های هیجانی، افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه فردی با تعارض زناشویی ) نیز بین مولفه های 
همچنین رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد؛ خویشاوندان همسر و دوستان و جدا کردن امور مالی از یکدیگر با رضایت از زندگی 

ویی قادر به پیش بینی میزان رضایت از زندگی دانش آموزان است و از این ابعاد، بعد افزایش واکنش های هیجانی ابعاد تعارضات زناش
 نسبت به دیگر ابعاد پیش بینی کننده قوی تری برای رضایت از زندگی می باشد.

 

 تعارض زناشویی، رضایت از زندگی، مرودشت: هاکلید واژه 

 
 

                                                 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد واحد مرودشت.  3
  yahoo.comfani_h20@13.استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت،  8
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 دین با رشد قضاوت اخالقی دانش آموزانرابطه تعارضات زناشویی وال

 معصومه فانی3، حجت اله فانی*8

 

 چکیده
پژوهش حاضر  با هدف بررسی رابطه بین تعارض زناشویی والدین و رشد قضاوت اخالقی دانش آموزان اجرا شده است. روش پژوهش از نوع 

م دوره اول متوسطه و والدین آنها در شهر مرودشت بوده است. همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر سال سو
نفر از دانش آموزان به همراه والدین آنها به  300پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول مورگان، با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 

دین و رشد قضاوت اخالقی بودند. تحلیل داده ها با استفاده از عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار پزوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی وال
آزمون آماری ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین تعارض زناشویی والدین و رشد قضاوت اخالقی 

فردی با خویشاوندان خود، کاهش رابطه فردی  دانش آموزان و نیز بین مولفه های تعارض زناشویی )افزایش واکنش هیجانی، افزایش رابطه
ی با خویشاوندان همسر و دوستان، جدا کردن امور مالی از یکدیگر و کاهش ارتباط موثر( با رشد اخالقی دانش آموزان رابطه معکوس و معنادار

زان است و از این ابعاد،  متغیر واکنش وجود دارد. همچنین ابعاد تعارضات زناشویی قادر به پیش بینی میزان رشد قضاوت اخالقی دانش امو
 های هیجانی نسبت به دیگر ابعاد پیش بینی کننده قوی تری برای رشد قضاوت اخالقی می باشد. 

 

 تعارضات زناشویی، رشد قضاوت اخالقی:  هاکلید واژه 

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 3

    fani_h2013@yahoo.comاستادیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت  8

mailto:fani_h2013@yahoo.com
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 آموزش غنی سازی زندگی مبتنی بر  طرح تایم و تاثیر آن بر کاهش مشکالت ارتباطی زوجین

 علی فتحی آشتیانی 3، سارا منصوریان*8

 چکیده 
در این پژوهش سودمندی یکی ازبرنامه های غنی سازی زندگی)طرح تایم( برروی مشکالت ارتباطی زوج های ایرانی مورد ارزیابی قرار 

و مقطع پیش آزمون و ( در دCPQزوج به دو پرسشنامه رضایت زناشویی وپرسشنامه الگوهای ارتباطی) 86گرفت. دریک مطالعه شبه تجربی
زوج دیگر )گروه 38زوج )گروه آزمایشی( آموزش های ده هفته ای برنامه غنی سازی تایم را دریافت  نمودند و 38پس آزمون پاسخ دادند. 

آمده حاکی و یومن ویتنی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست  tکنترل( هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ها با روش آماری آزمون 
از عدم تغییرات نمرات گروه کنترل در مقیاس ها رضایت زناشویی انریچ طی مدت مطالعه بود در حالی که نمرات گروه آزمایش بهبود 

(، شامل ارتباط سازنده، CPQمعناداری درپس آزمون در این زیر مقیاس ها داشتند. همچنین در همه زیر مقیاس های الگوهای ارتباطی )
کنارگیری زن، مقیاس توقع زن کنارگیری مرد، مقیاس ارتباط اجتنابی متقابل به جز زیر مقیاس  -رگیری/ توقع ، مقیاس توقع مردارتباط کنا
کنارگیری مرد نمرات گروه آزمایش بهبود معناداری در پس آزمون داشتند. براساس نتایج به دست آمده می توان از آموزش طرح  –توقع زن 

 زوجین و توانمند سازی آنها در جهت بهبود ارتباطشان سود جست. تایم در کاهش مشکالت
 

 غنی سازی ، طرح تایم، مشکالت ارتباطی زوجین   :هاکلید واژه 

                                                 

 
 می دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهللدکتر علی فتحی آشتیانی استاد و عضو هییت عل-3

 
 mansooriansara@yahoo.comخانواده درمانی –کارشناس ارشد روانشانسی  -8
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احمدفرزندی در دانش آموزان دبیرستانی استان کهگیلویه و بویر -بررسی رابطه پایگاه هویت و روابط ولی  

 0*ی قوزلوجه، احمد احمد8، رحم خدا جوادی3روح اهلل فتحی

 

 چکیده

فرزندی در دانش آموزان دبیرستانی استان کهگیلویه و بویراحمد بود. این  -هدف این پژوهش بررسی رابطه میان پایگاه هویت و روابط ولی
ای دانش آموز دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه  331پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود که نمونه آن، شامل 

فرزندی،  از  -انتخاب شده بودند. برای سنجش پایگاه هویت از مقیاس گسترش یافته عینی پایگاه هویت من  و  برای سنجش روابط ولی
داده ها از طریق آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار فرزندی استفاده شد.  -مقیاس روابط ولی

نشان داد که بین روابط پدرـ فرزندی و مادر ـ فرزندی با هویت موفق همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد؛ بین نتیجه پژوهش گرفتند. 
روابط پدرـ فرزندی و مادر ـ فرزندی با هویت سردرگم همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد؛ بین رابطه پدر ـ فرزندی با هویت زودرس 

بین  روابط پدرـ فرزندی و مادر ـ فرزندی با هویت معوق و رابطه مادر ـ فرزندی با هویت زودرس رابطه رابطه معنادر وجود دارد؛ و همچنین 
معنادار وجود ندارد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت روابط ولی ـ فرزندی در تکوین هویت فرزندان نقش موثر دارد و وجود 

 بالغ تر و دارای تعهد منجر می شود.  روابط مطلوب بین والدین و فرزندان به هویت

 

 فرزندی -روابط ولی پایگاه هویت، هویت، کلیدواژه ها:

 
 

                                                 

 
 ی کارشناسی ارشد مشاوره. دانش آموخته3
 . دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی8

 
 Ahmadi@phdstu.ac.ir-A. دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز،  0



 

 

269 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

خانواده-روانشناختی و غنی سازی کار هایگرا: سرمایهقدرت روانشناسی مثبت  

 0، مرجان شمسی8، محمد منتخب یگانه3*احمدرضا فتوت

 

 

 چکیده
با  بینیخودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوشهای روانشناختی شامل ندگانه ابعاد سرمایهی ساده و چبررسی رابطههدف از پژوهش حاضر 

ها از طریق روش نفر از آن 363بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی تشکیل داده بودند که خانواده  -غنی سازی کار
های روانشناختی را تکمیل خانواده و سرمایه-های غنی سازی کارندگان پرسشنامهکنگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه شرکتنمونه

های امیدواری، تاب آوری، خودکارآمدی و خوش بینی با غنی های روانشناختی و خرده مقیاسنمودند. نتایج نشان دادند که متغیر سرمایه
 3/00بین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای پیش خانواده رابطه معنی داری دارند. همچنین، نتایج حاصل از-سازی کار

خانواده -بینی غنی سازی کارداری در پیشبین نقش معنیکنند. به عالوه همه متغیرهای پیشخانواده را تبیین می-درصد از غنی سازی کار
 داشتند.

 

 بینیودکارآمدی. امیدواری. تاب آوری. خوشهای روانشناختی. خخانواده. سرمایه-غنی سازی کار: هاکلید واژه 

                                                 
 charismaco2@yahoo.comدکترای روانشناسی صنعتی سازمانی. . 3

 
 . کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی8

 
 . کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی0
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 تأثیر فضای مجازی بر امنیت خانواده

  8، زینب کمائی3*رخ فرجیماه

 

 چکیده 

ظهور تکنولوژی های نوین از جمله شبکه ی اینترنت در عصر حاضر به همراه تحوالتی که در فضای مجازی بوجود آمده است، علی رغم 
کردهای اجتماعی و روانی خانواده را دچار اختالل کرده است. عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند مزایای بی شمارش بسیاری از کار

ترین واحد اجتماعی به بار آورد. در این مقاله ضمن برجسته ساختن جایگاه نهاد خانواده، و آسیب های جدی را برای خانواده به عنوان مهم
های مجازی، پیشنهادات و راهکارهایی به منظور هرچه بیشتر آشنا شدن خانواده ها با تهدیدات مورد تهدید واقع شدن آن از سوی شبکه 

فضای مجازی و استفاده صحیح از آن ارائه شده است. برای انجام این مطالعه از طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی 
 موجود پیرامون موضوع تحقیق پرداخته شده است. 

 

 فضای مجازی، اینترنت، خانواده، آسب های اجتماعی و روانیاژه ها: کلیدو

 
 

                                                 
 Hoomantan@yahoo.co.uk. کارشناس ارشد روان شناسی، 3 
 znb.kamaei@gmail.com. کارشناس ارشد روان شناسی، 8
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 پسر نوجوانان روان سالمت و خانواده، پرخاشگری ارتباطی الگوهای

 0فرشته سادات درت التاج تهرانی، 8قیبین، فاطمه سادات 3*فراهتی مهرزاد

 

 چکیده
 راهنمایی مقطع پسر نوجوانان روانی در سالمت و پرخاشگری با میزان نوادهخا ارتباطی الگوی هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین

روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را نیز کلیه دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر تهران تشکیل می دادند  .بود تهران شهر
ان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنو 030که از بین آنها 

الگوهای ارتباطی خانواده، پرسشنامه سالمت عمومی و پرسشنامه پرخاشگری بود که توسط گروه نمونه تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل 
ش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین الگوی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از پژوه

ه ارتباطی گفت و شنود با سالمت روان و رابطه منفی و معنادای با پرخاشگری نوجوانان وجود دارد. الگوی ارتباطی همنوایی در خانواده رابط
ارد. می توان عنوان کرد که خانواده هایی با منفی و معناداری با سالمت روان و رابطه مثبت و معناداری با میزان پرخاشگری در نوجوان د

در الگوی ارتباطی گفت و شنود که در آن روابط بین اعضای خانواده باز و راحت، همراه با احترام و صمیمیت است و به فرزندان اجازه مشارکت 
پرخاشگری و رفتارهای تهاجمی در آنها  تصمیم گیری ها داده می شود فرزندانی با سالمت روان بیشتر تربیت می کنند که میزان عصبانیت،

 کمتر است. در خانواده هایی با الگوی همنوایی که همه باید مطیع اوامر والدین باشند و همنوا شوند سالمت روان فرزندان تهدید می شود و
 میزان پرخاشگری آنها افزایش می یابد. 

 

 وان، نوجوانان پسرالگوهای ارتباطی خانواده، پرخاشگری، سالمت ر کلید واژه ها:

                                                 
 mehrzad83f@yahoo.comانشگاه علم و فرهنگ،   دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، د. 3

 
 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد. 8
 . کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا0



                              

272 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

 بررسی عوامل موثر اقتصادی و هزینه های مسکن و رابطه آن با نرخ ازدواج

 8، بهاره محمدزاده شهریاری3*فاطمه فرزادی

 

 چکیده
 و سن کارافزایش شده است.  کشور ی مهم در تمام محافلبحث هایکی  از  به ل شدندیدر حال تبامروزه  "بحران ازدواج"اصطالح   

جوانان به عنوان ستون اصلی هر جامعه نقش مهم و تأثیرگذاری در در واقع  است. برای خانواده ها ایجاد مشکل کرده در ایران انجمعیت جو
های اجتماعی و هایی مانند اشتغال، ازدواج، مسکن و مشارکتدر حوزهکه می توان ؛ قتصادی و اجتماعی هر جامعه دارندتحوالت فرهنگی، ا

و  در ایران نرخ ازدواج و هزینه های مسکن ارتباط بین این مطالعه به بررسی  های جوانان را به خوبی مشاهده کرد.هتوان دغدغغیره می
نه  در طی یک دوره کشور های استان اطالعات بدست آمده از  با استفاده از .پرداخته است  ازدواج مربوط به اقتصادی عوامل کنترل سایر

 نشان می دهد کهنتایج ما  پویا تابلویی های داده ،(GMM)  یافته تعمیم روش گشتاورهایاستفاده از  و (3033-3028)از سال های  سال
همچنین دولت از طریق وام های ازدواج و پایین آوردن نرخ بیکاری در صدد  وجود دارد. نرخ ازدواج و هزینه های مسکن رابطه منفی بین یک

 افزایش ازدواج ها است. 
 

 بحران.  مسکن. ازدواج . گشتاور تعمیم یافته :هاکلید واژه 

                                                 
 farzadi@mscstu.scu.ac.ir-fدانشگاه شهید چمران اهواز،  3

 rmohamadzade@mscstu.scu.ac.i-bدانشگاه شهید چمران اهواز،  8
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 مقایسه صمیمیت زناشویی در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان

 0، زهرا خدادادی8*، زهرا قادری3فروغ فرشیدمنش  

 

 چکیده
 –. طرح پژوهش از نوع علی هدف پژوهش حاضر مقایسه صمیمیت زناشویی در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهان می باشد

مراجعه کننده به بیمارستان سید الشهداء شهر اصفهان که از  نفر از زنان مبتال به سرطان 01نفر که شامل  313مقایسه ای بود. حجم نمونه را 
انتخاب  3030ل نفر از زنان عادی شهر اصفهان که از طریق نمونه گیری خوشه ای در نیمه اول سا 01طریق نمونه گیری در دسترس و 

از  شدند، تشکیل داده است. اطالعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی  گردآوری شد. داده ها با استفاده
جود ندارد. نتایج نشان داد بین دو گروه در متغییر صمیمیت زناشویی تفاوت معنی داری و  روش آزمون تی مستقل و تحلیل مانوا تحلیل شد.

اما در ابعاد صمیمیت عاطفی، صمیمیت جنسی و صمیمیت معنوی تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین معنا که صمیمیت عاطفی و صمیمیت 
ه معنوی در زنان مبتال به سرطان باالتر از زنان عادی و صمیمیت جنسی در زنان مبتال به سرطان پایین تر از زنان عادی بود. بر اساس یافت

ی این پژوهش صمیمیت زناشویی در بیماران مبتال به سرطان با زنان عادی تفاوت معنی داری ندارد. لذا با آگاهی از این مطلب مشاوران ها
 می توانند همچنان نقش مهمی در جهت ارتقای بیشتر و تداوم صمیمیت زناشویی بیماران داشته باشند.

 

 صمیمیت زناشویی، سرطان: هاکلید واژه 
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سه کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان و عادی شهر اصفهانمقای  

 0، زهرا خدادادی8*، زهرا قادری3فروغ فرشیدمنش  

 

 چکیده
مقایسه ای،  –هدف پژوهش حاضر مقایسه کیفیت زندگی در زنان مبتال به سرطان و عادی شهر اصفهان می باشد. طرح پژوهش از نوع علی 

نفر از زنان مبتال به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء شهر اصفهان که از طریق نمونه  01نفر که شامل  313حجم نمونه را 
انتخاب شدند، تشکیل  3030نفر از زنان عادی شهر اصفهان که از طریق نمونه گیری خوشه ای در نیمه اول سال  01گیری در دسترس و 

شنامه مقیاس کیفیت زندگی جامع گردآوری شد. داده ها با استفاده از روش آزمون تی مستقل داده است. اطالعات مورد نظر با استفاده از پرس
نا که و تحلیل مانوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین دو گروه درمتغییر کیفیت زندگی و ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین مع

نیت آینده در زنان مبتال به سرطان پایین تر از زنان عادی بود. بر اساس یافته های این کیفیت زندگی و ابعاد سالمت، احساس امنیت و ام
 مطالعه مشاوران و روان شناسان می توانند نقش مهمی در جهت ارتقای بیشتر کیفیت زندگی بیماران سرطانی داشته باشند.

 

 سرطان، کیفیت زندگی، سرطان: کلید واژه  ها
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 در زنان مبتال به سرطان و زنان عادی شهر اصفهانمقایسه عملکرد خانواده 

 0، زهرا خدادادی8*، زهرا قادری3فروغ فرشیدمنش  

 

 چکیده
مقایسه  –هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد خانواده در زنان مبتال به سرطان و عادی شهر اصفهان می باشد. طرح پژوهش از نوع علی 

از زنان مبتال به سرطان مراجعه کننده به بیمارستان سید الشهداء شهر اصفهان که از طریق نفر  01نفر که شامل  313ای، حجم نمونه را 
انتخاب شدند،  3030نفر از زنان عادی شهر اصفهان که از طریق نمونه گیری خوشه ای در نیمه اول سال  01نمونه گیری در دسترس و 

 t( گردآوری شد. داده ها با استفاده از روش آزمون FADعملکرد خانواده )تشکیل داده است. اطالعات مورد نظر با استفاده از پرسشنامه 
د. مستقل و تحلیل مانوا تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین دو گروه در متغییر عملکرد خانواده و ابعاد آن تفاوت معنی داری وجود دار

سرطان پایین تر از زنان عادی بود. با توجه به نتایج پژوهش، عملکرد خانواده  بدین معنا که عملکرد خانواده و تمامی ابعاد آن در زنان مبتال به
در زنان مبتال به سرطان پایین تر از زنان عادی است. لذا آموزش خانواده ها در جهت بروز عملکرد مطلوب پیشنهاد می شود. همچنین انجام 

 .ند موثر باشدمشاوره خانواده در ارتقاء عملکرد خانواده این بیماران می توا

 

 عملکرد خانواده، سرطان: کلید واژه  ها
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 مقایسه مکانیسم های دفاعی و تحریف های شناختی زوجین متقاضی طالق با زوجین عادی در شهر اهواز

 8، اشرف کرمی3*فاطمه فرطوسی

 

 چکیده

ر اهواز انجام گرفت. طرح پژوهش پژوهش حاضر با هدف مقایسه تحریف های شناختی زوجین متقاضی طالق با زوجین عادی در شه
زوج عادی بود که به صورت تصادفی خوشه ای  63زوج متقاضی طالق و  63مقایسه ای بود. نمونه پژوهش شامل  -توصیفی از نوع علی

ستفاده شد. نتایج آماری تحلیل واریانس چندمتغیره ا ها از روشانتخاب شدند و پرسشنامه تحریفات شناختی را تکمیل کردند. برای تحلیل داده
تحریف های شناختی زوجین متقاضی طالق با زوجین عادی تفاوت معناداری وجود دارد و زوجین متقاضی طالق تحریفات  نشان داد بین

 شناختی بیشتری دارند.
 

 تحریف های شناختی، زوجین، طالق: کلید واژه  ها
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 امعه پذیری زنان مطلقهاثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله مدار بر سبک اسنادی و ج

 8، اشرف کرمی3*فاطمه فرطوسی

 

 چکیده
نیمه تحقیق بود. طرح اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله مدار بر سبک اسنادی زنان مطلقه شهر تبریز  هدف از پژوهش حاضر بررسی

بود که به صورت نمونه گیری از زنان مطلقه نفر  03بود. نمونه تحقیق شامل پس آزمون با گروه کنترل  -آزمون  طرح پیش آزمایشی از نوع
پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس )مانکوا( استفاده شد. نتایج پرسشنامه سبک اسنادی در دسترس انتخاب شدند و به 

گروه آزمایش در مقایسه با طلقه زنان م بهبود سبک اسنادیآموزش مهارت های حل مسئله مدار باعث حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، 
 کنترل می شود. گروه 

 

 موزش مهارت های حل مسئله مدار، سبک اسنادی، زنان مطلقهآ: کلید واژه  ها
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 مقایسۀ ادراک از رابطه با پدر در افراد متقاضی و غیر متقاضی طالق

 0، رامین هاشمی0، منصوره سادات صادقی8، ملیحه میرزایی3*هاجر فالح زاده

 

 کیدهچ
پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت ادراک از رابطه با پدر در بین افراد متقاضی و غیرمتقاضی طالق انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از 

نفر افراد غیر متقاضی با استفاده از روش  330نفر افراد متقاضی طالق و  388یابی هدف، نوع علی ـ مفایسه ای بود که به منظور دست
ری هدفمند انتخاب شدند و به مقیاس پدری پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل و نتایج نشان گینمونه

دار دهی عاطفی مثبت و نقش اخالقی پدر تفاوت معنیکنندگی پدر و نقش پاسخهای حضور منفی پدر، نقش تأمینداد بین دو گروه در مؤلفه
ها را فراهم آورد و تواند موجبات نارضایتی زوجرسد تصویر منفی از پدر و رابطه با او میبا توجه به نتایج این پژوهش به نظر میوجود دارد. 

 متعاقباٌ  احتمال گسستگی روابط زناشویی را در پی داشته باشد.
 

 ادراک از رابطه با پدر، افراد متفاضی طالق :هاکلید واژه 
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 ری والدین، حل مسئله و خودتنظیمی در بروز رفتار فرار از منزل در نوجوانان شهر کرمانشاهنقش شیوه فرزندپرو

 2، جهانگیر کرمی3*یاسمین فیاضی

 

 چکیده

آموزان بینی بروزرفتار فرار از منزل دانشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شیوه فرزندپروری والدین،شیوه حل مسئله وخودتنظیمی درپیش
ای گیری خوشهآموزان اول تا سوم دبیرستان شهرکرمانشاه بودکه بااستفاده ازنمونهجامعه آماری  شامل کلیه دانش.نجام گرفتشهرکرمانشاه ا

پژوهش حاضریک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود،که برای تجزیه . نفرازآنها به عنوان نمونه انتخاب شدند 083 چندمرحلهای،تعداد
ها عبارت بود ازپرسشنامه رفتارهای ابزارگردآوری داده. گام استفاده شد ماری تحلیل ممیز به شیوه همزمان و گام بهها اازروش آوتحلیل داده

هانشان دادکه بیشترین ضریب  نتایج تجزیه وتحلیل داده.پرسشنامه حل مسئله ومقیاس ادراک شیوه والدین پرخطر،پرسشنامه خودتنظیمی،
نمره کل ادراک فرزندپروری ازاین لحاظ،درجایگاه دوم قرار دارد و (. 22/3)پدراز ادراک فرزندپروری تعلق دارد خرده مقیاس گرمی  ساختاری به

کمترین ضریب ساختاری را  30/3 خرده مقیاس درگیری پدر با. گرمی مادر، شیوه حل مسئله به ترتیب رتبه سوم و چهارم را به دست آورده اند
شود که برای کاهش باتوجه به نتایج، پیشنهاد می. بینی رفتارفرار از منزل را دارندب بیشترین نقش رادرپیشیعنی این ویژگیها به ترتی.دارد

 .رفتارهای پرخطردرنوجوانان،برآموزش والدین ونحوه برخورد با نوجوانا ن تأکید نمود
 

 شیوه فرزندپروری والدین، شیوه حل مسئله، خودتنظیمی، فرار از منزل: کلیدواژه ها
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ی ابعاد هویت با سازگاری زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد مرودشتبررسی رابطه  

 8*، سید محمد صادق موسوی3زهرا قادری

 

 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد هویت با سازگاری زناشویی که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. بدین منظور از 

، استفاده شد. جامعه آماری شامل 3323، پرسشنامه ابعاد هویت چیک برگر، در سال 3306(، در سال dasسازگاری زناشویی ) هایپرسشنامه
ای که جمعا ای مرحلهگیری خوشهباشد، که با روش نمونهدانشگاه می 38و 33های کلیه دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال

پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در سطح نفر شدند، انتخاب و  333
 استنباطی با استفاده از روش تحلیل مسیر با استفاده از روش بارون و کنی  انجام گرفت. نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، از

دار وجود دارد، سایر ابعاد هویتی با سازگاری زناشویی رابطه مذهبی با سازگاری زناشویی رابطه معنی-ملیبین الگوهای ابعاد هویت فقط هویت 
 معناداری وجود ندارد.

 

 مذهبی -ابعاد هویت، سازگاری زناشویی، هویت ملیکلید واژه ها: 

                                                 
 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد مرودشت 3

 seysadegh@yahoo.comکارشناس ارشد مشاوره خانواده   8
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اختالل  آموزان بادانشمحور شناختی رفتاری، بر کیفیت زندگی و سالمت روان والدین اثربخشی آموزش خانواده

 رفتاری

 0طیبه تازیکی، 8، غالمعلی افروز3*زادهسوگند قاسم

 

 چکیده

والدین کودکان با اختالل سالمت روان و کیفیت زندگی محور شناختی رفتاری، بر آموزش خانوادهثربخشی ابا هدف بررسی  پژوهش حاضر
ح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود. برای رسیدن به هدف از بین انجام شده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طررفتاری 

نفر انتخاب، و با انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند.  03ای به حجم آموزان شهر تهران، نمونهکلیه والدین دانش
-رزیابی وضعیت سالمت روان و کیفیت زندگی از پرسشنامهتحت آموزش قرار گرفتند. برای ا گروه آزمایش طی هفت جلسه دو ساعتهسپس 

ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و دادهآزمون استفاده شد. آزمون و پسدر دو مرحله پیش سالمت عمومی و کیفیت زندگیهای 
-های مورد اندازهری اثربخش بوده و در تمام حوزهمحور شناختی رفتاتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که برنامه مداخله آموزش خانواده

منظور بهبود سالمت محور شناختی رفتاری به دهد برنامه آموزش خانوادهگیری تفاوت معناداری ایجاد شده است. در مجموع نتایج نشان می
 آموزان با اختالل رفتاری اثربخش است.کیفیت زندگی برای والدین دانش یروان و ارتقا

  

 آموزان با اختالل رفتاریمحور شناختی رفتاری، کیفیت زندگی، سالمت روان، دانشآموزش خانوادهها: واژهکلید 

 

                                                 
3

 s.ghasemzadeh@ut.ac.ir  دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تهران. 

 afrooz@ut.ac.ir   استاد ممتاز دانشگاه تهران .8
0

  Ta.hanie@yahoo.com. کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران . 
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اضطراب و استرس مادران دارای  عالئم افسردگی، های مدیریت استرس  براثر بخشی آموزش گروهی مهارت

 کودک مبتال به دیابت نوع یک

 0، اسدهلل رجب 0ک بیاتی، بهار8، غالمعلی افروز3*سوگند قاسم زاده

  

 کیدهچ
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخلة  ،های بسیار توسط والدین آنهابا توجه به افزایش ابتالی کودکان به دیابت و تجربه تنش

ر مادران دارای های مدیریت استرس بر هیجانات منفی شامل عالئم افسردگی، اضطراب و تنیدگی درفتاری آموزش گروهی مهارت ـ شناختی
ها، در گروه این پژوهش یک مطالعة نیمه تجربی همراه با گمارش تصادفی آزمودنی فرزند مبتال به دیابت نوع یک صورت گرفته است.

گیری نفر با استفاده از روش نمونه 00کنندگان به انجمن دیابت تهران آزمون است. از بین مراجعهآزمون، پسآزمایشی و کنترل به همراه پیش
جلسة آموزشی   2یا  0تقسیم شدند. متغیر مستقل این پژوهش شامل  آزمایش و کنترل در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه

بود. ابزارهای مورد استفاده در این رفتاری مدار به شیوۀ گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی مساله هیجانهای مدیریت استرس و حلمهارت
نتایج  نشان ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند. امة افسردگی، اضطراب و استرس بوده است. دادهپژوهش پرسشن

با توجه به نتایج در پس آزمون کاهش یافته است. در گروه آزمایش نمره کلی و نمرات زیر مقیاس های افسردگی ، اضطراب و استرس داد 
های مدیریت استرس به منظورکاهش شدت عالئم افسردگی، اضطراب و تنیدگی  اجرای برنامه آموزش مهارت سدپژوهش حاضر به نظر می ر

لذا به منظور کاهش شدت هیجانات منفی در مادران دارای کودک دیابتی آموزش این  در مادران دارای فرزند مبتال به دیابت مؤثر است.
 .شودتوصیه می ها مهارت

  

 افسردگی ،ابت نوع یک، آموزش مدیریت استرس، اضطرابدیکلید واژه ها: 

                                                 
 s.ghasemzadeh@ut.ac.irدانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تهران،   .3
 استاد ممتاز دانشگاه تهران .8

 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی .0

 فوق تخصص غدد .0
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 صمیمیت افزایش زناشویی و تعارضات کاهش بر تایم رویکرد با ازدواج سازی غنی آموزش اثربخشی بررسی

 3فرزانه قنواتی

 

 چکیده

 زوجهای صمیمیت افزایش و یزناشوی تعارضات کاهش بر تایم رویکرد با ازدواج سازی غنی آموزش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف
 شامل پژوهش این نمونه دادن.  پاسخ محقق فراخوان به که بودند اهواز شهر های زوج کلیه پژوهش این آماری ی بود. جامعه اهواز شهر
 انتخاب کننده منا ثبت افراد بین از تصادفی نمونه گیری روش از استفاده با که بود گذشته ها آن ازدواج از سال یک حداقل که بود زوج 03

 و زناشویی تعارضات پرسشنامه پژوهش این در استفاده مورد ابزار شدند گمارده گواه و آزمایش گروه دو به ساده تصادفی روش به و
 اجرا آزمون پیش گروه دو هر روی بر ابتدا. بود کنترل گروه با آزمون پس آزمون ـ  پیش طرح پژوهشی، طرح .بودند صمیمیت ی پرسشنامه

 اجرای از پس و درآمد اجرا به ساعته 2 یجلسه 33طی در  (تایم رویکرد با ازدواج سازیغنی آموزش(آزمایشی ی مداخله سپس ید،گرد

 که داد نشان )مانکوا( متغیری چند واریانس تحلیل آماری روش از استفاده با ها فرضیه تحلیل نتایج .گردید اجرا آزمون پس آموزشی، برنامه

 است. شده زوجین صمیمیت افزایش و زناشویی تعارضات کاهش باعث تایم رویکرد با ازدواج سازی غنی طرح آموزش

 

 تایم رویکرد با ازدواج سازی غنی زناشویی، صمیمیت زناشویی، تعارض  :ها واژه کلید

                                                 

 
 farzan_liberalist@yahoo.com. کارشناس ارشد مشاوره خانواده،  3
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 تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده

 8*، طیبه محمودآبادی3 عبدالطیف کاروانی

 

 چکیده
ال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت جهانی کم نظیری رو به رو شده و جوانان زیادی عضو این شبکه های اجتماعی در چند س

مجازی شده اند. شبکه های اجتماعی مجازی در پذیرش و دست یابی افراد جامعه به ویژه جوانان به نگرش ها و رفتارها نقش تعیین کننده 
ان یکی از کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات اجتماعی به شمار می آیند و همچنین  تأثیرات زیادی بر خانواده ها داشته ای ایفا می کنند و به عنو

 و باعث تغییرات زیادی شده است. تحقیق حاضر در همین راستا و برای بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر خانواده با استفاده از روش
است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی تأثیرات زیادی بر خانواده دارد و به کتابخانه ای صورت گرفته 

اده خصوص این تأثیرات در چهار بعد نارضایتی های خانوادگی، مشارکت در خانواده، اعتماد در خانواده ها و به وجود آمدن نوعی انزوا در خانو
 برجسته تر است.

 

 که های اجتماعی مجازی، خانواده، نارضایتی های خانوادگی، انزواشب: هاکلید واژه 

                                                 
  abdollatifkarevani@yahoo.comهید باهنر کرمان:: دانشگاه ش3
 tayebe.ho111@gmail.com: دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند: 8

mailto:abdollatifkarevani@yahoo.com
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 کارکنان زناشویی در با رضایت خانواده -کار تعارض خانواده، کیفیت خواب و خودکارآمدی -کار تعارض یرابطه

 آغاجاری گاز و نفت برداریشرکت بهره

 0زادهمهدی حسن، سید محمد8، نسرین ارشدی3*فاطمه کازرونی عفیفون

 

 چکیده
انجام  ییزناشو تیرضابا  خانواده -کار تعارض یخودکارآمد و خواب تیفیک ،خانواده -کار تعارض یرابطه یهدف بررسبا  حاضر پژوهش

 ایطبقه یتصادف روش به که بودند یآغاجار گاز و نفت برداریبهره شرکت کارکنان از نفر 800 شامل پژوهش در کنندگانشرکت .گرفت
 یپرسشنامه تزبورگ،یپ خواب تیفیک فهرست خانواده، -کار تعارض یپرسشنامه از پژوهش هایداده یآورجمع یبرا. دندیگرد انتخاب

حاصل از تحلیل  جینتا .شد استفاده وجی انریچز تیرضارضایت زناشویی پرسشنامه  اسیمقخرده  و خانواده -کار تعارض یخودکارآمد
با رضایت خانواده  -کار تعارض یخودکارآمد و خواب تیفیک و یمنف رابطه ییزناشو تیرضابا  نوادهخا -کار تعارض که دادند نشانرگرسیون 
خانواده -داد که تعارض کار  نشان ی و گام به گاممراتب سلسله ونیرگرس لیتحل از حاصل جینتا نیهمچنند. دار مثبت یرابطهزناشویی 

خانواده، کیفیت خواب و  -های این پژوهش نشان داد که تعارض کارت. یافتهبیشترین نقش را در پیش بینی رضایت زناشویی دارا اس
 خانواده بر رضایت زناشویی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اثر داشت. -خودکارآمدی تعارض کار

 

 ادهخانو -خانواده، رضایت زناشویی، کیفیت خواب، خودکارآمدی تعارض کار -تعارض کارها: کلید واژه

                                                 
 ail.comFatemeh.kazerouni@gmآموخته کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز  دانش 3

 استادیار روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز 8

 
 . دانشجوی کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی0
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 بررسی و مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و فرایندهای ارزیابی شناختی در والدین دارای کودکان استثنایی و عادی

 8، علی اکبر ارجمندنیا3*کیوان کاکابرایی

 

 

 چکیده
تثنایی و عادی والدین دارای بیش از یک فرزند اس فرایندهای ارزیابی شناختیپنج عامل بزرگ شخصیت و  پژوهش حاضر با هدف مقایسه

نفر والدین دارای  033نفر والدین دارای کودکان استثنایی و  033نفر از والدین ) 233انجام شد. این پژوهش از نوع پس رویدادی بود که 
اه نسخة کوتکودکان عادی( به روش نمونه گیری تصادفی ساده و چند مرحله ای انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار پژوهش شامل 

بود. نتایج بدست آمده از طریق تحلیل واریانس  فرایندهای ارزیابی شناختی اولیه و ثانویه  نسخة کوتاه فهرست پنج عامل بزرگ شخصیت و
چند متغیری نشان داد  که دو گروه والدین استثنایی و عادی در هر پنج عامل بزرگ شخصیت و ارزیابی های شناختی اولیه و ثانویه تفاوت 

ی وجود دارد. همچنین نتایج یافته ها نشان می دهد که وجود فرزند استثنایی به ویژه بیش از یک نفر می تواند سالمت روان شناختی معنادار
 خانواده و اعضای نزدیک را تحت تأثیر قرار دهد.

 

 اییپنج عامل بزرگ شخصیت، ارزیابی های شناختی اولیه و ثانویه، والدین کودکان استثن :کلید واژه  ها 

                                                 

 
  keivan_k76@yahoo.com  ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه،علوم انسانی، دانشکده روانشناسیگروه . 3

 
 دانشیار دانشگاه تهران. 8
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 رابطه بین صمیمیت در خانواده اصلی و رضایت زناشویی زنان شاغل شهرستان تبریز

 مهسا کبیری*3، محمد قمری8

 

 چکیده
 پژوهش این روش. شد انجام تبریز شهر شاغل زنان زناشویی رضایت با اصلی خانواده در صمیمیت بین رابطه مطالعه منظور به پژوهش این

 به شدند و واجدین شرایط انتخاب دسترس در گیری نمونه طور به نفر 383 که بود تبریز شهر شاغل زنان کلیه آماری جامعه. بود همبستگی
 ضریب از ها داده تحلیل و تجزیه برای. دادند پاسخ(  IMS)زناشویی  رضایت شاخص و( FOS)اصلی  خانواده مقیاس پرسشنامه دو

 در صمیمیت میزان بین که دهد می نشان پژوهش نتایج. شد تحلیل  SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده و استفاده پیرسون همبستگی
 و مثبت رابطه زناشویی رضایت و اصلی خانواده سالمت سطح بین همچنین. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه زناشویی رضایت با اصلی خانواده
 .دارد وجود معنادار

 

 شاغل زنان زناشویی، ضایتر اصلی، خانواده صمیمیت،: کلید واژه  ها

                                                 
    M.Kabiri.64@gmail.com  ,د واحد کرمانشاهدانشگاه ازا 3
 هیات علمی دانشگاه ازاد ابهر 8

mailto:M.Kabiri.64@gmail.com
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گری شادکامی زوجیننقش هوش معنوی در تبیین سازگاری زناشویی: با میانجی  

 0، ناصر صدقی بوکانی8، ناصر یوسفی3*بهمن کرد

 
 

 چکیده 

ن است. روش پژوهش همبستگی و به عنوان نمونه از بی ی زناشوییوشادکامی با سازگاریبررسی رابطه هوش معنوی  هدف این مطالعه
از پرسشنامه های .انتخاب شد در دسترسبا روش نمونه گیری  نفر 033 دانشگاههای آزاد اسالمی و جامع علمی کاربردی هلمتأدانشجویان 

های هوش معنوی درک شد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که مؤلفهاستفاده مقیاس سازگاری زن و شوهر و شادکامی هوش معنوی، 
مه هستی و زندگی معنوی با اتکاء به هسته درونی با متغیر شادکامی زوجین و سازگاری زناشویی رابطه دارند و شادکامی و ارتباط با سرچش

توان کند. بنابراین، میگرایفا میهای هوش معنوی و سازگاری زناشویی به صورت تسهیلای خود را در ارتباط با مؤلفهزوجین نقش واسطه
ی، آرامش و خشنودی درونی در ایجاد شادی و نشاط زوجین نقش مهمی در ثبات و سازگاری زوجی ندارد.گفت که درک و ارتباط درون

  
 

 ی زناشوییسازگار، شادکامیهوش معنوی، راهبرد  کلیدواژه ها:

 
 

                                                 
 kord_b@yahoo.comشناسی دانشگاه آزاداسالمی واحدمهاباد، مهاباد،ایران. استادیار گروه روان3

 naseryoosefi@yahoo.comر گروه مشاوره دانشگاه کردستان، سنندج،ایران. استادیا8

 . عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحدمهاباد، مهاباد،ایران0

mailto:kord_b@yahoo.com
mailto:naseryoosefi@yahoo.com
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 و اجتماعی زنان مطلقه رفتاری بر سازگاری فردی -اثربخشی گروه درمانی شناختی

 8، فاطمه فرطوسی3*اشرف کرمی

 

  هچکید

شهر اهواز  3030اجتماعی زنان مطلقه در سال  -رفتاری بر سازگاری فردی -هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی
نفر از زنان مطلقه بود  03بود. نمونه تحقیق شامل شامل پس آزمون با گروه کنترل  -آزمون  طرح پیش شبه آزمایشی از نوعتحقیق بود. طرح 

اجتماعی کالیفرنیا پاسخ دادند. برای تحلیل  -انتخاب شدند و به پرسشنامه سازگاری فردی نمونه گیری در دسترس  و داوطلبانهکه به صورت 
رفتاری باعث افزایش  -داده ها از روش تحلیل کواریانس )مانکوا( استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، گروه درمانی شناختی

 کنترل شد. گروه آزمایش در مقایسه با گروه اجتماعی زنان مطلقه  -سازگاری فردی

 

 زنان مطلقه سازگاری فردی و اجتماعی، ،رفتاری-گروه درمانی شناختی ها:کلید واژه

 

 

                                                 

 
 ashraf_karamii@yahoo.com. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  3

 
 fartoosi.fatemeh@yahoo.comواحد تبریز   . دانشگاه آزاد اسالمی8
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بگاهاکن خوار سرابطه الگوهای ارتباطی خانواده و تمایز یافتگی با سازگاری اجتماعی بین دانشجویان دخت  

 0ژاله آهنی، 8ز موسی زادهمهنا، 3*جهانگیر کرمی

 

 چکیده
یافتگی از جمله متغیرهایی است که برای سازگاری در سطح روانشناختی و نیز سطح ارتباطات  بسیار ضروری است و ارتباط آن با  تمایز  

یافتگی با  خانواده و تمایز این مطالعه با هدف بررسی رابطه الگوهای ارتباطی .بسیاری از متغیرهای روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته است
نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه رازی بود که با روش نمونه گیری خوشه  303سازگاری اجتماعی انجام شد. گروه نمونه شامل 

پاسخ دادند. داده  ( SAS( و سازگاری اجتماعی )DSI - Rتمایز یافتگی ) ،ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده
یافتگی،  ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده و تمایز

قدرت یافته ها تایید می کنند که متغیرهای گفت و شنود، واکنش پذیری و گریز عاطفی همچنین سازگاری اجتماعی را پیش بینی می کنند. 
 پیش بینی بیشتری دارند. 

 

 افتگی، سازگاری اجتماعی، دانشجو: الگوهای ارتباطی خانواده، تمایزیکلید واژه  ها

 

                                                 

 
 moosazadeh_mahnaz@yahoo.com،  دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه. 3
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره تحصیلی. 8

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده. 0
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 رابطه کیفیت زندگی، تاب آوری و انعطاف پذیری خانوادگی با دلزدگی زناشویی

 0، شریفه حق شناس8، پریسا حیدری شرف3*جهانگیرکرمی

 

 چکیده
تعیین رابطه کیفیت زندگی، تاب آوری وانعطاف پذیری خانوادگی با دلزدگی زناشویی درمعلمان زن شهر  ضرهدف از انجام پژوهش حا

 خوشه ای چند مرحله ای انتخاب نفر ازجامعه مذکور بود که به روش323این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه شامل  کرمانشاه بود.

مقیاس دلزدگی  انعطاف پذیری خانوادگی و دیویدسون ، تاب آوری کانر و ای کیفیت زندگی،برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ه شدند.
شد. نتایج تحلیل نشان داد که  استفاده چندمتغیری رگرسیون پیرسون و همبستگی از معناداری ضریب ها داده تحلیلزناشویی پاینز و برای 

انعطاف  دلزدگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد و کیفیت زندگی، تاب آوری وتاب آوری و انعطاف پذیری خانوادگی با  بین کیفیت زندگی،
انعطاف پذیری  درصد واریانس دلزدگی زناشویی را پیش بینی کرد. با توجه به اینکه کیفیت زندگی، تاب آوری و 02پذیری خانوادگی 

 با ایجاد چنین ظرفیت هایی دلزدگی زناشویی را کاهش داد.  خانوادگی پیش بینی کننده های معناداری برای دلزدگی زناشویی هستند می توان
 

 کیفیت زندگی، تاب آوری، انعطاف پذیری خانوادگی، دلزدگی زناشویی، معلمان :هاکلید واژه 

 

                                                 
 ami@razi.ac.irj.kar. دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه،    3

 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه  8

 مشاور استاندار و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه 0
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های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با نگرش به خیانت زناشوییرابطه ویژگی  

 8زینب قادری ،3*جهانگیر کرمی

 

 چکیده 
هش حاضر تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیرمنطقی با نگرش به خیانت زناشویی دردانشجویان دانشگاه رازی هدف از پژو

بود که به روش خوشه ای چند مرد(  01زن و  331دانشجویان متاهل ) نفر از313از نوع همبستگی و نمونه شامل  ˓بود. این پژوهش توصیفی
دآوری داده ها از پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت، باورهای غیرمنطقی الیس و نگرش به خیانت مرحله ای انتخاب شدند. برای گر

شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین ویژگی های  تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندمتغیری استفادهزناشویی و برای 
از ویژگی های شخصیتی؛ برونگرایی و رابطه معناداری وجود دارد به گونه ای که شخصیتی و باورهای غیرمنطقی بانگرش به خیانت زناشویی 

انعطاف پذیری بانگرش به خیانت زناشویی رابطه ای مثبت، اما وظیفه شناسی رابطه ای منفی با آن داشت. ویژگیهای شخصیتی و باورهای 
 کنند.درصد واریانس نگرش مثبت به خیانت زناشویی را تبیین می  80غیرمنطقی 

 

 ویژگی های شخصیتی، باورهای غیرمنطقی، نگرش به خیانت زناشویی ، دانشجویان : هاکلید واژه 

                                                 

 
 j.karami@razi.ac.ir. عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه،  3

 
 انشگاه رازی. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی د8
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 پایین و باال زناشویی دلزدگی با زوجین میان در جنسیتی های نقش و هیجان شناختی تنظیم راهبردهای مقایسه

 0، آزاده فرقدانی8، سعید جهانیان3*لیال کریم نژاد

 

 چکیده 
راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نقش های جنسیتی در میان زوجین با دلزدگی زناشویی باال و پایین ضر به منظور مقایسه پژوهش حا

سال، با حداقل تحصیالت دیپلم مراجعه کننده به خانه های سالمت و  02تا  32گروه سنی  بازوج  333این پژوهش  در صورت گرفته است.
 مهارت های ارتباطی و دلزدگی زناشویی، پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان، نقش های جنسیتیوان نمونه، به عن مراکز آموزشی و درمانی

. متغیره استفاده شد تحلیل واریانس چندو  مدل آماری یومان ویتنی ،انحراف استاندارد ،از میانگینتحلیل داده ها به منظور . را تکمیل کردند
مالمت دیگران، فاجعه سازی ، تمرکز بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد و دیدگاه گیری در ، ای مالمت خویشنتایج نشان داد بین خرده مقیاس ه

زنانگی مردانگی در میان  همچنین بین نقش های جنسیتی. میان زوجین دارای دلزدگی زناشویی باال و پایین تفاوت معناداری وجود دارد
نتایج پژوهش حاضر ، ارزش و اهمیت عوامل و ویژگی های فردی از داشت.  اوت معناداری وجودزوجین دارای دلزدگی زناشویی باال و پائین تف

جمله راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و نقش های جنسیتی ، را به اندازه سایر عوامل بین فردی  از جمله مهارت های ارتباطی دانسته که 
 .ندگی زناشویی و نهایتاً تداوم آن داشته باشندمی توانند تلویحات کاربردی مهمی در مداخالت و بهبود ز

 

 دلزدگی زناشویی، نقش های جنسیتی ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجانکلید واژه ها: 

 

                                                 

 
 l_ka2009@yahoo.com. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،  3

 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساوه8

 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساوه0
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های فرزند پروری و رضایت زناشوییرابطه بین طرحواره های ناسازگار باشیوه   

 8، افسانه ایزد مهر  3*فریدون کریم نیا

 

 چکیده
 - توصیفی مطالعه این در.گرفته است با شیوه های فرزند پروری صورت ناسازگار های بین طرحواره رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش

در آموزش و پرورش شهرستان  بندر لنگه  3033-38نفر از مادران دانش آموزانی که فرزند شان در سال تحصیلی 083 همبستگی، تعداد
سبک و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار  وشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاسمشغول به تحصیل بودند به شیوه نمونه گیری خ

 شد. نتایج شیوه گام به گام انجام به و متغیری چند تحلیل رگرسیون از استفاده با داده ها تحلیل و تجزیه را تکمیل کردند.فرزندپروری 

 این یافته های اساس بر .یش بینی کننده شیوه های فرزند پروری هستندپ  ناسازگار های که اکثر مولفه های طرحواره داد نشان تحلیل

 با مندی جهت طرحواره بین داد نشان نتایج پروری را پیش بینی کند. همچنین فرزند های می تواند شیوه ناسازگار های پژوهش طرحواره
 رابطه و مقتدرانه پروری فرزند شیوه با کفایتی بی/وابستگی ارهطرحو بین رابطه .دارد وجود معنادار و منفی رابطه مقتدرانه پروری فرزند شیوه

 شیو با ناسازگار های طرحواره بقیه بین اما. است معنادار  آمرانه مثبت و پروری فرزند شیوه با انتقادی بیش/ سرسختانه معیارهای طرحواره بی
 و منفی رابطه زناشویی رضایت با طرد و بریدگی طرحواره بین که داد نشان نشد. همچنین نتایج مشاهده معناداری رابطه روری فرزند های

 رضایت با مندی جهت دیگر طرحواره بین و معنادار و مثبت رابطه زناشویی رضایت با مختل عملکرد و خودگردانی طرحواره بین معنادار،
 بین معنادارو و مثبت رابطه ارتباط با طرد و گیبرید طرحواره بین که داد نشان همچنین نتایج. دارد معناداروجود و منفی رابطه زناشویی
 .دارد معناداروجود و منفی رابطه ارتباط با مندی جهت دیگر طرحواره

 

 .رضایت زناشوییپروری فرزند های ناسازگار،شیوه های : طرحواره هاهکلید واژ

                                                 

 
 faridkarimnia@yahoo.com، کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی. 3

 
 اسیدانشجوی کارشناسی ارشد روان شن. 8
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زوجین زناشویی بر تعارضات زناشویی زندگی پربارسازی تأثیر آموزش  

 ناهید کریمی*3، وحیده باباخانی 8

 

 چکیده
بود. روش  خرمدره و ابهر های شهرستان زوجین زناشویی بر تعارضات زناشویی زندگی پربارسازی تأثیر آموزش هدف پژوهش حاضر بررسی

 کلینیک به کننده مراجعه زوجین آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیهپس -آزمونپژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش
 نمونه بعنوان ساده تصادفی گیری نمونه روش با( زن نفر 32 و مرد نفر 32)زوج  06 تعداد و خرمدره بود که ابهر شهرستانهای خصوصی های

انتخاب  بود. پس از زناشویی تعارضات پرسشنامه و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش انتخاب
 6 آزمایش طی مداخله آزمایشی )آموزش پربارسازی زندگی زناشویی( به گروه گروه نمونه، ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون، اجرا شد، سپس

زمون ارائه شد و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از آ دقیقه ای 33جلسه
 جنسی، روابط همکاری، زوجین شامل:میزان زناشویی تعارض های زمینه از یک هر در زناشویی زندگی پربارسازی که آموزش داد تی نشان

 و مالی امور دوستان، و همسر خویشاوندان با زوجین خانوادگی روابط خود، خویشاوندان با زوجین از یک هر فردی روابط هیجانی، های واکنش
 می شود.  زناشویی تعارضات کاهش همسر موجب مقابل در فرزندان تحمای جلب

 

 پربارسازی زندگی زناشویی، تعارضات زناشویی، زوجینآموزش  :کلید واژه  ها

                                                 
 Karimi.n_Scholar@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر      3

                  Vahideh_Babakhan@yahoo.comدانشجوی دکتری مشاوره و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر    8

mailto:Vahideh_Babakhan@yahoo.com
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 کنترل عواطف بهزیستی روانشناختی، اجتماعی و هیجانی در افراد زود و دیر ازدواج کرده

 0، مهدی بیافرین0مجتبی بختی ،8*، محمد جواد بگیان کوله مرز3کلثوم کریمی نژاد

 

 چکیده
اند که ناشی از پیوند زناشویی زن ومرد است. بنابراین باید به زوجین به عنوان هسته اصلی خانواده را مؤسسه یا نهاد اجتماعی معرفی کرده

جین به نحوه تفکر، احساس و عمل آنها ای شود. سالمت و پویایی خانواده ریشه در سالمت روان، شادابی دارد و شادکامی زوخانواده توجه ویژه
از این رو هدف این مطالعه مقایسه کنترل عواطف و بهزیستی روانشناختی، اجتماعی و هیجانی درافراد زود و دیر ازدواج کرده  بستگی دارد.

تشکیل  3030تان نورآباد در سال های شهرسای بود. جامعه آماری این پژوهش راکلیه  زوجمقایسه –بود. این پژوهش توصیفی و از نوع  علّی 
زوج  13ای چند مرحله ای و زوج زود ازدواج کرده به روش نمونه گیری خوشه 13زوج بود که از این تعداد  333دادند. نمونه پژوهش شامل می

-آوری دادهخاب شدند. برای جمعاقتصادی انت -دیر ازدواج کرده نیز به شیوه همتاسازی بر اساس تعداد فرزندان، مدت ازدواج و پایگاه اجتماعی

های کنترل عواطف و بهزیستی ذهنی استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره   نشان داد که بین دو گروه زود و دیر ها از پرسشنامه
د زود ازدواج کرده از بهزیستی ها نشان داد که افراازدواج کرده در متغیرهای کنترل عواطف و بهزیستی ذهنی تفاوت معناداری وجود دارد. یافته

 روانشناختی، اجتماعی و هیجانی باالتری نسبت به افراد دیر ازدواج کرده برخوردار هستند. 
 

 : کنترل عواطف، بهزیستی ذهنی، ازدواجکلید واژه ها

                                                 

 
 کارشناس ارشد مشاوره. 3

 
 Javadbagiyan@yahoo.com. دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، 8

 
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. 0

 
 کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی. 0
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 ارتباطی برنشتاین بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین در معرض طالق -اثربخشی زوج درمانی رفتاری

 0، مجتبی بختی8*، محمد جواد بگیان کوله مرز3کریمی نژاد کلثوم

 

 چکیده
اند. ها به دنبال سنجش اعتبار و کارآیی آنها بودهرویکردهای مختلفی در زمینه زوج درمانی وجود دارد که محققان خانواده درمانی در طول سال

ارتباطی  -اساس پژوهش حاضر با هدف اثربخشی زوج درمانی رفتاریارتباطی برنشتاین است. بر این -یکی از این رویکردها، رویکرد رفتاری
آزمون با پس -آزمون این پژوهش از نوع آزمایشی بوده و از  طرح  پیش برنشتاین بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین در معرض طالق بود.

دهند. تشکیل می 3030تان نورآباد )دلفان( در سال جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین در معرض طالق شهرس گروه کنترل استفاده شد.
های شهرستان نورآباد )دلفان( بود که بعد از نفر از زوجین در معرض طالق مراجع کننده به مراکز مشاوره خانواده دادگاه 03نمونه پژوهش 

گمارده شدند. بدین صورت که بر روی هر  گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواهفراخوان به روش نمونه
دقیقه ای به صورت  33جلسه  33ارتباطی برنشتاین( در طی  -آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی )زوج درمانی رفتاریدو گروه پیش

ده در این پژوهش شامل پرسشنامه آزمون اجرا گردید. ابزار مورد استفایک جلسه در هر هفته به اجرا درآمد و پس از اتمام برنامه درمانی پس
نتایج نشان داد که  و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شدند.  Spssها با استفاده از نرم افزار . دادهبودتعارضات زناشویی 

بنابراین می  معنی داری داشت. رفتاری، تعارضات زناشویی در زنان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت -پس از آموزش الگوی ارتباطی
 های آن، مؤثر است.ارتباطی بر افزایش سازگاری و کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفه -توان گفت زوج درمانی به شیوه رفتاری

 

 ، زوجین، طالقتعارض زناشوییارتباطی برنشتاین،  -زوج درمانی رفتاری :هاکلید واژه 

 

                                                 

 
 رشد مشاورهکارشناس ا. 3

 
 Javadbagiyan@yahoo.com. دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه رازی کرمانشاه، 8

 
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی. 0
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 گیری هدف دانش آموزانهدف والدین و الگوی ارتباطی خانواده در جهت گیریادراک جهت پیش بینی کنندگی نقش

 0، سیده نوریجان حسینی بهبهانی0 ، سلمان کریمیان8، یزدان موحدی3*کلثوم کریمی نژاد

 

 چکیده
روش . بودن ارتباطـی خـانـواده در جهت گیری هدف دانش آموزا ژوهش حاضر، بررسی نقش ادراک تاکید هدف والـدیـن و الگـویپهدف 

خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. تصادفی که به روش  تبریز بوددانش آموز شهر نفر از  363ژوهش شامل نمونه پپژوهش همبستگی و 
 بود. گیری هدفو پرسشنامه جهت پرسشنامه تجدیدنظر شده الگوی ارتباطی خانواده، ابزار پژوهش شامل مقیاس ادراک تاکید هدف والدین

درصد جهت گیری هدف دانش  80نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد.ها تحلیل داده برای 
 آموزان توسط ادراک جهت گیری هدف والدین و الگوی ارتباطی خانواده قابل تبیین است.

 

 جهت گیری هدف دانش آموزانادراک جهت گیری هدف والدین، الگوی ارتباطی خانواده،  : هاکلید واژه 
 

 

                                                 
  kolsoumkariminejad@gmail.comخانواده    . کارشناسی ارشد مشاوره  3

  دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز .  8
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی.  0
 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده .  0
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 رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

 0، سیده نوریجان حسینی بهبهانی0 ، سلمان کریمیان8، یزدان موحدی3*کلثوم کریمی نژاد

 

 چکیده
 323پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. آزمودنی ها  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده با رشد مهارت های اجتماعی و

مقیاس شامل دانش آموزان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری این پژوهش 
زان بود. نتایج نشان داد که بین جو دانش آمومعدل  نمرات   و میانگین آزمون رشد مهارت های اجتماعی  ،روابط عاطفی اعضای خانواده

نیز نشان عاطفی اعضای خانواده با رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون 
  درصد پیشرفت تحصیلی توسط جو عاطفی خانواده تبیین می شود. 30درصد مهارت های اجتماعی و  32داد که 

 

 جو عاطفی خانواده، فرزندی، رشد مهارت های اجتماعی، پیشرفت تحصیلی :هااژه کلید و

                                                 
  kolsoumkariminejad@gmail.comخانواده    . کارشناسی ارشد مشاوره  3

  دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز .  8
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی.  0
 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده .  0
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 مشهد شهرستان زوجین فردی در بین شناختی تحریف و تعارض حل های سبک بین رابطه بررسی

  0مقدم ، هدی0رجائی آفرین ،8زارعی کاهانی مریم ،3 *کیمیایی علی سید

 

 چکیده

 این .بود مشهد شهر زوجین در فردی بین شناختی های تحریف با زناشویی تعارض حل های سبک بین رابطه بررسی حاضر،  پژوهش از هدف

 از نمونه انتخاب برای که بودند 3030 سال در مشهد شهر در ساکن زوجین کلیه شامل آماری جامعه .بود توصیفی همبستگی نوع از پژوهش

 تحریف پرسشنامه پژوهش، این در رفته کار به بود. ابزارهای پژوهش نمونه نهایی تعداد نفر  313شد.  استفاده دسترس در گیری نمونه روش
 اصول رعایت بر معطوف ها، پرسشنامه اجرای طول در پژوهشگران تالش .بود تعارض حل های سبک پرسشنامه و فردی بین شناختی های

 ضریب از استفاده با ها داده تحلیل از حاصل نتایج .شد تکمیل پژوهش نمونه سوی از کامل رضایت با پرسشنامه تمامی بنابراین و بود اخالقی

 غیرسازنده تعارض حل سبک  .است منفی جهت در شناختی تحریف برای معناداری بین پیش سازنده سبک که داد نشان گام به گام رگرسیون

 های تحریف برای معناداری بین پیش مصالحه سبک شد مشخص همچنین  .کند بینی پیش مثبت جهت در را شناختی تحریف توانست نیز

 تحریفات پدیدآیی در شناختی سازوکارهای ایجاد طریق از توانند می تعارض حل های سبک که شود می گرفته نتیجه طور این .نیست شناختی

 .باشند تأثیرگذار شناختی

 

 زوجین شناختی، تحریف مصالحه، سبک غیرسازنده، سبک سازنده، سبک  :هاکلید واژه 

 
 

                                                 

 
 kimiaee@um.ac.ir. عضو هیئت علمی دانشگاه  فردوسی مشهد،  3

 کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد . دانشجوی8

 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد0

 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی قوچان0
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مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طالق و عادی و ارایه راهکارهای 

 پیشگیری از طالق

 عبداالمیر گاطع زاده*3، حسین اسکندری8، امینه ساکی0

 

 

 چکیده
ق و عادی شهر اهواز بـود.  پـژوهش هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طال

زوج عادی( بودند که به روش نمونه گیری تصادفی  13زوج در آستانه طالق و  13)  نفر 833مقایسه ای بود. نمونه شامل  -حاضر از نوع علی
نـدروز و همکـاران و ساده انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرشسنامه های سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت جـونز، سـبک دفـاعی ا

ندگی مقیاس تاب آوری موبرای استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری ) مانوا( تحلیل و نتایج نشان داد که بین سبک ز
یری، روابـط بـین زوجهای در آستانه طالق و عادی تفاوت معناد داری وجود دارد.  از  بین مولفه های آن در مولفه رشد معنوی، مسـولیت پـذ

فردی و مدیریت استرس بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد ولی بین مولفه ورزش و تغذیه تفاوت معناداری یافت نشد. همچنـین بـین 
 سبک دفاعی رشد یافته، رشد نیافته و روان آزرده و تاب آوری دو گروه نیز تفاوت معناداری بدست آمد.

 

 تاب آوری، زوجهای در آستانه طالق و عادی ،کانیزمهای دفاعیسبک زندگی، م: کلید واژه  ها

 

                                                 
  psycho9916@gmail.comدانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی، .  3

 ه عالمه طباطباییدانشیار دانشگا.  8

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوسنگرد.  0
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 مقایسه مولفه های هوش اخالقی در زنان متاهل سازگار و ناسازگار

 محسن گل محمدیان*3 

 

 چکیده 

و هدایت  ریصاحبنظران و پژوهشگران معتقدند که هوش اخالقی می تواند کاربردها و تاثیرات مهمی بر فعالیت ها گوناگون آدمی نظیر رهب
دیگران، رشد حرفه ای، سالمت روانی و زندگی خانوادگی داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های هوش اخالقی در زنان 

شهرستان  مقایسه ای  و جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل سازگار و ناسازگار -متاهل سازگار و ناسازگار انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علی
زن ناسازگار از جامعه فوق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار  63زن سازگار و  63کرمانشاه بود. بدین صورت که تعداد 

ند و مقیاس سازگاری زناشویی دو نفری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چ های پژوهش شامل پرسشنامه هوش اخالقی
ایستادگی بخاطر ، راستگویی، مل مبتنی بر ارزشهاعمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دو گروه از نظر هوش اخالقی و مولفه های آن )

و  توانایی بخشش اشتباهات خود، اقرار به اشتباهات، قبول مسئولیت خدمت به دیگران، مسئولیت پذیری تصمیمات شخصی، وفای به عهد، حقیقت
تفاوت معنی دار بدست نیامد. با توجه به  اهمیت دادن خود جوش به دیگراندیگران( تفاوت معنی داری وجود دارد. تنها بین دو گروه از نظر مولفه 

بط تفاوت معنی دار هوش اخالقی در دوگروه، تقویت هوش اخالقی می تواند به عنوان سازه ای بنیادین و اثر گذار در روند بهبود و تقویت روا
نجام زناشویی رضایتمندانه به شمار رود. بنابراین می توان از طریق آموزش نقش هوش اخالقی در بهبود روابط بین فردی و زناشویی اقدام موثر ا

 داد. 

 

 هوش اخالقی، سازگاری زناشویی، زنان متاهلکلید واژه ها: 

 

                                                 

 
 mgolmohammadian@gmail. Com. استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 3

 



 

 

313 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 یثارگر استان کرمانشاهرابطه بین هوش معنوی و عملکرد خانواده در بین زوجین جانباز و ا

 8،  زینب احمدی3*رحیم گلی

 

 چکیده
 پژوهش این . روشبودرابطه بین هوش معنوی و عملکرد خانواده در بین زوجین جانباز و ایثارگر استان کرمانشاه ن پژوهش یهدف از انجام ا

 شهید بنیاد مددکاری و مشاوره مراکز به ندهکن مراجعه زوجین کلیه شامل ، پژوهش این آماری جامعه. است همبستگی نوع از و توصیفی
 هوش سنجی خود پرسشنامه استفاده مورد روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند . ابزار از استفاده با زوج 833بود  کرمانشاه
 36 نسخه SPSS افزار نرم کمک با و استنباطی و توصیفی آمار از استفاده با ها داده تحلیل و تجزیه. بود خانواده عملکرد مقیاس معنوی و

دارد. هم چنین همه ابعاد  وجود مستقیم و دار معنی آماری رابطه خانواده عملکرد مقیاس و معنوی هوش بین که داد نشان نتایج .شد انجام
نمره ابعاد عملکرد خانواده  که با افزایش هوش معنوی گفت می توان  نتیجه در د.نپیش بینی کنهوش معنوی توانستند ابعاد عملکرد خانواده را 

 افزایش می یابد. 
 

 عملکرد خانواده، هوش معنوی، زوجین جانباز و ایثارگر :هاکلید واژه 

 
 

                                                 
 edu.moshaver@yahoo.com. مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه،   3
 . مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه 8
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هر آستاراتاثیر آموزش گروهیِ مبتنی بر الگوهای ارتباط موثر بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین ناخرسند ش  

 3رامین لطافتی بریس

 

 چکیده
 زوجـین زناشـویی تعارضـات کـاهش بـر مـوثر ارتبـاط الگوهای بر مبتنی گروهی درمان و آموزش تعیین تاثیر دفحاضر با ه پژوهش هدف 

آمـاری،  جامعـه می باشـد. کنترل با گروه آزمون پس -آزمون پیش طرح با نوع آزمایشی، از انجام پذیرفت. این پژوهش آستارا شهر ناخرسند
 مـی تشـکیل زوج( 30) نفـر 82 را پژوهش بود.  نمونة 3033سال در ره خصوصی شهرآستارازوجین مراجعه کننده به مرکز مشاو شامل همه

 گمارش تصـادفی صورت نفر( به 30و گواه ) نفر( 30)  آزمایش گروه دو در و تصادفی ساده  انتخاب گیرینمونه روش از استفاده با دادند که

 گردیـد، اجـرا آزمون پیش گروه دو هر روی ابتدا بر زناشویی بود. های تعارض پرسشنامة این پژوهش، در استفاده مورد ابزار شدند. جایگزین

 اتمـام از نکردنـد. پـس دریافت ای مداخله گونه گواه هیچ گروه ولی دیدند، آموزش ای دقیقه 33 جلسة 33 در گروه آزمایش، سپس زوجین

 تحلیـل روش وSPSS-19 نـرم افـزار از بـا اسـتفاده آمده دست به های داده شد. اجرا گروه دو هر روی آزمون آموزشی، پس برنامه های

برکاهش تعارضات زناشویی و مولفه های آن  مهارتهای ارتباطی، گروهی آموزش که داد های به دست آمده نشانشد. یافته بررسی کوواریانس
 دارد.  در زوجین تاثیر معناداری

 

 ناشوییمهارتهای ارتباطی، تعارض ز گروهی، آموزش: کلید واژه  ها

 

                                                 
 Raminlb@yahoo.comکارشناس ارشد مشاوره خانواده ،   . 3
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 مقایسه نیم رخ اختالالت روانی افراد با رابطه فرازناشویی و بدون رابطه فرازناشویی در شهر تهران

 0، بهروز دولتشاهی8*، سید جالل یونسی3مریم لک

 

 چکیده

از طالق ها و مشکالت خیانت در روابط عاشقانه میتواند ویرانگر بوده و باعث واکنش های هیجانی پیچیده ای شودبه طوریکه دلیل بسیاری 
زناشویی است. در حالی که تحقیقات زیادی درباره رابطه بین صفات شخصیتی و خیانت انجام شده، تحقیقی به بررسی رابطه بین خیانت و 
اختالالت شخصیتی نپرداخته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تفاوت اختالالت شخصیتی در رابطه با رفتارهای خیانت است. نمونه 

بزرگسال فاقد خیانت زناشویی بود که پرسشنامه  02بزرگسال دارای خیانت زناشویی و  03فرد بزرگسال شامل  02وهش تشکیل شده از پژ
ی به میلیون  را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که دو گروه دارای روابط فرازناشویی و گروه فاقد روابط فرازناشویی از لحاظ اختالالت وابستگ

، شیدایی و افکار هذیانی تفاوت معنی داری دارند. نتایج تحقیق در رابطه با موضوع بهداشت روان افرادی که دارای روابط الکل، مواد
 فرازناشویی هستند مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 اختالالت روانی، روابط فرازناشویی، وابستگی به الکل و مواد: ها کلید واژه

                                                 

 
 روانشناس بالینی،  دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات اصفهان. دانشجوی 3
  .irjyounesi@uswr.acدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران -8

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران. 0
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به مادران کودکان مبتال به اتیسم  برخودکارآمدی  و کارکارد خانوادهآموزش روش درمانی پاسخ محور   

 0، احمد علی پور0،  نرگس چیمه8، مهناز علی اکبری دهکردی3 *طیبه محتشمی

 

 

 چکیده

 می تاثیر هخانواد نظام بر که مواردی از یکی. کند می مختل را نظام کل آن، اعضای از یک هر در اختالل که است اجتماعی نظام یک خانواده
 اهمیـت دارنـد، اسـتثنایی کـودک کـه هـایی خانواده از حمایت اخیر های دهه در. باشد می( استثنایی) ویژه نیازهای با فرزندانی داشتن گذارد،
رسـی اثـر این پژوهش به منظور بر. است ضروری دارند، اتیسم به مبتال فرزند که هایی خانواده از حمایت زمینه این در است، کرده پیدا حیاتی

آموزش روش درمانی پاسخ محور به مادران کودکان مبتال به اتیسم بر خودکارآمدی و کارکرد خانواده صورت گرفته است. طرح پژوهش، طرح 
مرکـز آمـوزش و  سـمیات بـه مبـتال کودکـان مـادران هیـکل شامل یآمار جامعه پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری می باشد. -پیش آزمون

و به طـور تصـادفی در دو گـروه کنتـرل و  انتخاب پژوهش مورد نمونه عنوان به نفر 83  مادران نیب از. می باشد آرا شهر تهران توانبخشی به

خودکارآمـدی والـدین و  پرسشـنامه از .پاسخ محور، در طول سه ماه آموزش داده شد یدرمان روش شیآزما گروهآزمایش جای داده شدند. به 
یافته ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با انـدازه   .ی جهت سنجش استفاده گردیدابزار عنوان به پژوهش این دره پرسشنامه کارکرد خانواد

گیری مکرر نشان داد که آموزش روش درمانی پاسخ محور باعث  افزایش خودکارآمدی و کارکرد خانواده مـی شـود. از آنجـایی کـه آمـوزش 
کارکرد خانواده موثر بوده است، پیشنهاد می شود این روش درمانی در کنار روش های مرسوم در  دی ودر افزایش خودکارآمروش پاسخ محور 

 زمینه اتیسم به مادران آموزش داده شود که می تواند در بهبود کارکرد خانواده موثر باشد. 
  

 : روش پاسخ محور، خودکارآمدی والدین، کارکرد خانواده، اتیسم کلید واژه  ها

 

                                                 

 
     t.mohtasham@gmail.com. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، 3

 
 . عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور8

 
 . عضو هیات علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی0

 
 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور. 0
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رابطه باورهای ارتباطی زوجین و رضایت زناشویی در بین زنان دانشجو بررسی  

 8، الهام کبودوند3*طیبه محتشمی

 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با رضایت زناشویی در بین زنان دانشجو بود. طرح پژوهش حاضر از نوع همبسـتگی و 

دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب بود که به روش نمونـه گیـری خوشـه ای در  جامعه آماری این پژوهش نیز شامل کلیه
استفاده در این پـژوهش پرسـش نامـه ی  نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند.  ابزار های مورد 333بین مقاطع و رشته تحصیلی، 

ست.. داده ها با استفاده از روش همبستگی تحلیل شـدند.  نتـایج نشـان داد کـه بـین ا رضایت زناشویی انریچ   و سیاهه ی باورهای ارتباطی
باورهای ارتباطی و رضایت زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین خرده مقیاس های انتظار ذهن خوانی، تغییرناپذیری همسر و کمال 

کنندگی مخالفت و تفاوت جنسـی بـا رضـایت زناشـویی رابطـه معنـی دار  گرایی با رضایت زناشویی رابطه معنی داری و خرده مقیاس تخریب 
 ندارد.

 

 باورهای ارتباطی، رضایت زناشویی :ها کلید واژه

 

 

                                                 

 
 t.mohtasham@gmail.com،  . کارشناس ارشد روانشناسی3

 
 . کارشناس روانشناسی، دانشگاه پیام نور8
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 تاثیر درمان شناختی رفتاری  واژینیسموس بر کاهش اضطراب مبتالیان

 0،  طیبه محتشمی0احمد علی پور ، 8، مهناز علی اکبری دهکردی3*اعظم محمدی

 

 چکیده
پژوهش بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب زنان مبتال به واژینیسموس می باشد. بـدین منظـور از بـین زنـان هدف این  

نفر به طور  03ولیعصر شهر ری به شیوه نمونه گیری تصادفی در دسترس، سال مراجعه کننده  به مراکز درمانی فرهنگیان و 01الی  83متاهل 
به عنوان ابـزار اسـتفاده  ((STAIصفت اسپیلبرگر  -از آزمون اضطراب حالت و در دوگروه آزمایش وکنترل جای داده شدند. تصادفی انتخاب

جلسه درمان شناختی رفتاری برای مبتالیان واژینیسموس قرار گرفت. در انتها از هر دو گروه پس آزمون  38گردید. سپس گروه آزمایش تحت 
ه ازروش آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان شـناختی رفتـاری باعـث کـاهش اضـطراب زنـان مبـتال بـه گرفته شد. نتایج با استفاد

واژینیسموس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد با توجـه بـه تـاثیر نـامطلوب 
ا رویکرد شناختی رفتاری به طور گسترده در مراکز مشاوره ای به ویـژه بـرای زوجـین جـوان اضطراب بر کارکردهای جنسی، آموزش جنسی ب

 صورت گیرد تا از طریق افزایش آگاهی های الزم، از بروز اختالالت کارکرد جنسی زوجین پیشگیری بعمل آید.
 

 : درمان شناختی رفتاری، اضطراب، واژینیسموسهاکلید واژه 

 

                                                 

  mohammadiaz@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور،      .3  
 . دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور8
 . استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور0
 گاه پیام نور. کارشناس ارشد روانشناسی، دانش0
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  تاری  بر افزایش عملکرد جنسی و مولفه های آن در مبتالیان به واژینیسموستاثیر درمان شناختی رف

 0،  طیبه محتشمی0احمد علی پور ، 8، مهناز علی اکبری دهکردی3*اعظم محمدی

 

 چکیده
فتـه اسـت. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری برافزایش عملکرد جنسی در بیماران مبتال به واژینیسـموس صـورت گر

ساله بودند که به مراکز درمانی فرهنگیان شهید ابـوذری و ولیعصـر شـهر  01تا  83جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مبتال به واژِنیسموس
وس بـه نفر از زنان مبتال بـه واژینیسـم 03ری مراجعه نمودند. با توجه به شرایط ورود به نمونه و با استفاده  از روش نمونه گیری در دسترس 

 -عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. طرح پژوهش، طرح پـیش آزمـون
جلسه هـر هفتـه یـک سـاعت  38پس آزمون با گروه کنترل می باشد. به گروه آزمایش روش درمانی شناختی رفتاری واژینیسموس، در طول 

مقیاس عملکرد جنسی روزن و همکاران به عنوان ابزار استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش درمان شناختی رفتـاری   آموزش داده شد. از
با توجه به مزایای مداخله درمان شناختی رفتاری واژینیسـموس پیشـنهاد . در افزایش عملکرد جنسی مبتالیان به واژینیسموس موثر بوده است

فراگیر مورد استفاده قرار گیرد و مراکز مشاوره با توجه به بسته آموزشی درمان شـناختی رفتـاری واژینیسـموس ، می شود که این روش بطور 
زوجین جوان را تحت آموزش قرار هند تا با ارتقائ  آگاهی و اطالعات جوانان، از بروز اختالالت جنسی و پیامد های نـامطلوب آن پیشـگیری 

 گردد.
 

 ختی رفتاری، واژینیسموس،  عملکرد جنسی: درمان شناهاکلید واژه 

 

                                                 

 
  mohammadiaz@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور،      .3
 . دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور8
 . استاد گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور0
 . کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور0
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 و افراد سالم IIمقایسه عملکرد جنسی در زنان متاهل مبتال به دیابت نوع 

 0، فاطمه طباطبایی8* ، مریم قربانی3معصومه محمدی خشویی

 

 چکیده
تالل نعوظ در مردان دیابتی که سالمت جنسی مساله مهمی است که اغلب در مراقبت بیماران دیابتی نادیده گرفته میشود. برخالف اخ

مطالعات زیادی در مورد آن انجام شده است، در مورد اختالل عملکرد جنسی در زنان دیابتی مطالعه چندانی نشده است. هدف پژوهش حاضر 
معه آماری این مقایسه عملکرد جنسی در زنان مبتال به دیابت نوع دو و افراد سالم می باشد. روش پژوهش علی مقایسه ای می باشد. جا

 پژوهش کلیه زنان متاهل مبتال به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال
 88ابتی تعداد نفر از این جامعه انتخاب شدند. به منظور انتخاب گروه افراد سالم از جامعه زنان غیر دی 83می باشد که نمونه ای به حجم 3030

را تکمیل نمودند. تحلیل یافته ها به  عملکرد جنسینفر انتخاب به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. کلیه آزمودنی ها پرسشنامه 
نی و انجام شد. نتایج نشان داد که دو گروه از لحاظ میل، تحریک روا spss-18روش تحلیل واریانس دو گروهی و با استفاده از نرم افزار 

 رضایتمندی جنسی تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. نتایج حاکی از آن است که با توجه به عملکرد جنسی پایین در گروه بیماران مبتال به
 دیابت، درمان هایی با رویکرد بهبود عملکرد در این بیماران مدنظر قرار گیرد. 

 

 8عملکرد جنسی، زنان، دیابت نوع : کلید واژه  ها

 

                                                 

 
 واحد نجف آباد الینی، دانشگاه آزاد اسالمی. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ب3

 
 ghorbani_psyc@yahoo.com. استادیار گروه روان شناسی. دانشگاه پیام نور تهران. 8

 
 . استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم0
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های مراجعه کننده به کلینیک خدمات های اجتماعی زوجهای زندگی بر پرخاشگری و مهارتربخشی آموزش مهارتاث

 ایمشاوره

 8، عبداله محمدی3*اهلل محمدیسیف

 

 چکیده
های نیکهای مراجعه کننده به کلیهای اجتماعی زوجهدف از این پژوهش بررسی کارآیی آموزش مهارتهای زندگی بر پرخاشگری و مهارت

های خدمات های مراجعه کننده به کلینیکای شهر سنندج بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و جامعه آماری شامل زوجخدمات مشاوره
صورت تصادفی در دو گروه صورت هدفمند انتخاب سپس به زوج بر اساس نمره پرخاشگری به 83باشد که تعداد ای شهر سنندج میمشاوره

نامه پرخاشگری باس و پری بعنوان ابزارهای های اجتماعی ماتسون و پرسشنامه مهارتل و آزمایش گمارش شدند و از دو پرسشکنتر
ها از جلسه هفتگی برای گروه آزمایش به کار گرفته شد و برای تحلیل داده 2گیری استفاده شد. سپس آموزش مهارتهای زندگی به مدت اندازه

ها نشان داد که اثر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش پرخاشگری و افزایش د راهه )مانکووا( استفاده گردید. نتایج یافتهتحلیل کوواریانس چن
های اجتماعی دار است. بنابراین می توان گفت آموزش مهارتهای زندگی از کارآیی الزم بر پرخاشگری و مهارتهای اجتماعی معنیمهارت

 برخوردار است.
 

 های اجتماعیآموزش مهارتهای زندگی، پرخاشگری، مهارت لیدی:های کواژه

                                                 
 @gmail.comnawbayanدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان، .  3

 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان.  8
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 رابطه بین بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

 8مکوندی بهنام، 3*محمدی صفیه

 

 چکیده 
آهل دانشگاه علوم و هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی با رضایت از زندگی دانشجویان مت

( مرد 333 وزن  333نفر ) 802نمونه مورد پژوهش مشتمل بر روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. تحقیقات خوزستان بود. 
انتخاب  ای مرحله تصادفی گیری نمونه طریق روش ازدانشجویان متآهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان دانشجوی متاهل بود که از میان 

تحلیل  برای. بودامه ی رضایت از زندگی پرسشن و انریچ زناشویی ی پرسشنامه8 روانشناسی بهزیستی پرسشنامه شامل پژوهش ابزارهای. ندشد
نشان داد متغیر های بهزیستی روانشناختی و رضایت   .  نتایجاستفاده شدتحلیل رگرسیون مرحله ای و  همبستگیمعناداری ضریب داده ها از 

 . استترتیب پیش بینی کننده رضایت از زندگی دانشجویان متآهل زن زناشویی به 
 

 رضایت از زندگی، رضایت زناشویی، بهزیستی روانشناختی کلید واژه ها:

 
 

                                                 

 
3 .sm02515@gmail.com 

 
 شناسی روان گروه اهواز، استادیار واحد اسالمی، آزاد . دانشگاه8
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 زنان گریپرخاش و نفس عزت بر رفتاری –موزش مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختی آبررسی اثربخشی 

سینه سرطان به مبتال  

 0محمد حسین فالح ،8 بادیآحسن زارعی محمود، 3*وبیجاریسکینه محمدی ک

 

  چکیده

شوند.  ها کیفیت زندگی را کاهش می دهند و به اضطراب یا افسردگی منجر میآندرمان سرطان با فشارهای روانی متعددی همراه است که برخی از 
اثیر گذارترین سرطان در بین زنان است.  هدف پژوهش حاضر کشنده ترین و از نظر عاطفی و روانی ت ،در این میان سرطان پستان شایع ترین

 .رفتاری بر عزت نفس و پرخاشگری زنان مبتال به سرطان سینه است – موزشهای مهارت های مدیریت خشم با رویکرد شناختیآبررسی اثربخشی 
 بودند پژوهش شامل کلیه زنان مبتال به سرطان سینهماری آزمون با گروه گواه بود. جامعه آزمون و پس آزمایشی از نوع پیش آروش پژوهش نیمه 

. نمونه پژوهش شامل کرده بودندبه انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی شهر تهران مراجعه  3038تا اردیبهشت  3033که طی ماههای اسفند سال 
زمایش و کنترل گمارده شده اند. ابزار پژوهش آگروه  نفر از زنان بودند که به روش مصاحبه نیمه ساختاری انتخاب و به صورت تصادفی در دو 03

نتایج پژوهش نشان داد . زمون تحلیل واریانس بین گروهی استفاده شدآداده ها از  تحلیلی پرخاشگری و عزت نفس بود. برای هاشامل پرسشنامه 
را کاهش و عزت نفس را  آنهاثر بوده و پرخاشگری مبتال به سرطان سینه( موبر پرخاشگری زنان مورد مطالعه ) موزش مهارت های مدیریت خشمآ

وزش مهارتهای مدیریت خشم می تواند به عنوان یک روش غیر مداخله ای غیر آمنیز افزایش داده است. با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد 
 .دارویی موثر برای برخی از اختالالت رفتاری مورد توجه قرار گیرد

 سینه سرطان به مبتال زنان نفس، پرخاشگری، ، عزتارت های مدیریت خشمموزش مهآ :هاکلید واژه

 

                                                 

 
 m.mohammadikubijari@gmail.com. کارشناس ارشد مشاوره،  3

 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه یزد8

 
 آزاد اسالمی یزد. عضو هیئت علمی دانشگاه 0
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اساس باورهای کننده تعدیل نقش:  منفی و مثبت عواطف و والدین با رابطه کیفیت  

 فرهاد محمدی مصیری*3، اسماعیل خلیل طهماسبی8، حافظ نوروزی مصیر0، سیما آقایی0

 

 چکیده
 آماری جامعه. بود منفی و مثبت عواطف و والدین با رابطه کیفیت با رابطه در اساسی باورهای هکنند تعدیل نقش تعیین پژوهش حاضر هدف

 033 حجم با اینمونه میان آنها، از بود که 3033-38 تحصیلی سال در اردبیل شهر دبیرستان های سوم سال پسر آموزان دانش پژوهش این
 و باورهای اساسی کودک، -والد رابطه هایپرسشنامه از هاداده آوری جمع برای. شد بانتخا ایمرحله خوشه ای چند گیری نمونه روش به نفر

 نشان هایافته. گرفت قرار مسیر تحلیل مورد AMOS افزار نرم از استفاده با پژوهش، پیشنهادی مدل. شد استفاده منفی و مثبت عواطف
مسیر رابطه با مادر  به باور به دنیای معنادار، باور به روابط   که، داد نشان ایجنت. است برخوردار خوبی نسبتا برازش از پیشنهادی مدل که دادند

گر بودن دیگران، رابطه با پدر به باور به دنیای معنادار، باور به روابط مطلوب با دیگران و باور به حمایت گر مطلوب با دیگران و باور به حمایت
ف مثبت و منفی، باور به روابط مطلوب با دیگران به عواطف مثبت و منفی و باور به حمایت گر بودن دیگران، باور به دنیای معنادار به عواط

ز بودن دیگران به عواطف مثبت و منفی معنی دار هستند. با در نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم کیفیت رابطه با والدین بر عواطف مثبت و منفی ا
دار میکیفیت رابطه با والدین از طریق باورهای اساسی بر عواطف مثبت و منفی معنی شود که ضریب اثرطریق باورهای اساسی، معلوم می

 نتیجه توان می مجموع در. نشد معنادار منفی عواطف به پدر با رابطه کیفیت و مثبت عواطف به مادر با رابطه کیفیت مستقیم مسیرهایباشد. 
 . کنند می ایفا افراد روانی سالمت ارتقاء در میمه نقش والدین با رابطه کیفیت و اساسی باورهای که گرفت

 

 اساسی باورهای منفی، عواطف مثبت، عواطف والدین، با رابطه کیفیت :کلید واژه  ها

                                                 
  farhadmasiri65@gmail.com. دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، 3

 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره8

 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی 0

 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی -0
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 انعطاف پذیری خانواده  و اختالالت خوردن در نوجوانان : نقش تعدیل کننده ادراک از خود

 0، اصغر پور اسمعلی0،  کبیر شریفی8علی خوشنود، قاسم3*فرهاد محمدی مصیری

 

 چکیده
هدف از این پژوهش تعیین نقش تعدیل کننده ادراک از خود در رابطه با انعطاف پذیری خانواده و اختالالت خوردن بود. جامعه آماری این 

نفر  803با حجم بودند. از این جامعه، نمونه ای  3033-38پژوهش دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان استان اردبیل در سال تحصیلی 
دانش آموز دختر به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انعطاف پذیری خانواده ، 

افته ها مورد تحلیل مسیر قرار گرفت. ی AMOSاستفاده شد. مدل پیشنهادی پژوهش، با استفاده از نرم افزار عادات خوردن و ادراک از خود 
مسیر انعطاف پذیری خانواده به ادراک از خود ، نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش نسبتا خوبی برخوردار است. نتایج نشان داد که، 

.  با در دار هستندانعطاف پذیری خانواده به نگرانی از اضافه وزن، ادراک از خود به نگرانی از اضافه وزن و ادراک از خود به به بازداری معنی
شود که ضریب اثر انعطاف پذیری نظر گرفتن اثرات غیرمستقیم انعطاف پذیری خانواده بر اختالالت خوردن از طریق ادراک از خود، معلوم می

پذیری ادراک از خود به پرخوری و انعطاف مسیرهای باشد. خانواده  از طریق ادراک از خود بر نگرانی از اضافه وزن و بازداری معنی دار  می
توان ادراک از خود را به عنوان یک میانجی مناسب در رابطه بین انعطاف . با توجه به نتایج بدست آمده، میمعنی دار نشدخانواده به پرخوری 

نقش  در مجموع می توان نتیجه گرفت که خانواده و کیفیت رابطه با والدین و ادراک از خود پذیری خانواده و اختالالت خوردن در نظر گرفت.
 مهمی در اختالالت خوردن ایفا می کنند. 

 

 از خود، نگرانی، بازداری، پرخوری: انعطاف پذیری خانواده، اختالل خوردن، ادراک کلید واژه  ها

                                                 
  masiri65@gmail.com farhadدانشگاه محقق اردبیلی روانشناسی عمومیدانشجوی دکتری  -3

 . کارشناس ارشد مشاوره خانواده 8

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده - 0
 . دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی 0
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 روابط چند گانه ی سبک دلبستگی والدین با تنظیم هیجان دانشجویان دختر

 0، مرضیه فرشاد0، الدن هاشمی8، مهناز جوکار3*نجمه محمدی

 

 چکیده
هدف از این تحقیق بررسی روابط چندگانه سبک های دلبستگی با تنظیم هیجان دانشجویان دختر  مجرد مرکز علمی کاربردی بهزیستی 

پرسشنامه  دانشجو بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای تحقیق شامل  331اصفهان بود. نمونه مورد مطالعه شامل 
نتایج تحلیل همبستگی نشان  رگرسیون همزمان انجام شد.ین و پرسشنامه تنظیم هیجان بودند. تحلیل داده ها با روش تحلیل دلبستگی والد

ین ابعاد داد که بین ابعاد مثبت تنظیم هیجان با ابعاد مثبت دلبستگی به والدین )اعتماد و ارتباط( رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد، همچنین ب
یجان)منفی گرایی( با  ابعاد منفی دلبستگی به والدین )جدایی از والدین( رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج تحلیل منفی تنظیم ه

فی دلبستگی به والدین قادر به پیش بینی بعد مثبت تنظیم هیجان می باشد و از ابعاد منرگرسیون چندگانه نشان داد که اعتماد و ارتباط به 
تحقیق حاضر نشان داد که  .بی اعتنایی هیجانی( به طور معنادار قادر به پیش بینی بعد منفی تنظیم هیجان می باشندوالدین )جدایی و 

 دلبستگی به والدین نقش بارزی در ابعاد مختلف تنظیم هیجان دانشجویان دختر  ایفا می کند.
 

 تنظیم هیجان، دلبستگی به والدین کلید واژه ها:

                                                 

 
 Najmeh.mohamadi@ yahoo.comکارشناس ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان . 3

 
 خلیج فارس بوشهرشناسی دانشگاه  گروه روان. 8

 
 گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی ارسنجان. 0

 
 اداره کل بهزیستی استان اصفهان. 0
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سنجی پرسشنامه طالق عاطفی فیل در زوجین ایرانیهای روانبررسی ویژگی  

 0، مهرناز حقیقت0*، طاهره ایمان پورعلمی8، یاسر مدنی3مجید محمودعلیلو

 

 چکیده

 .در جمعیت زوجین ایرانی است سنجی و مناسب بودن استفاده از پرسشنامه طالق عاطفی فیلهای روانهدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی
سنجی این مقیاس در دو ی پرسشنامه، بررسی مشخصات روانجام مراحل مقدماتی و اطمینان از معتبر بودن ترجمهبدین منظور پس از ان

گیری در ی نمونهای که به شیوهزن( ارومیه 11مرد و  11زوج )333ی اول با اجرای این پرسشنامه بر روی مرحله انجام پذیرفت. در مرحله
 30مرد و  83نفر از زوجین ) 00لیست بررسی گردید و در مرحله دوم تعداد  طول انجامید، اعتبار این چک ماه به 0شده بود و دسترس انتخاب 

های با پرسشنامه باز آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که این پرسشنامه -ای به روش آزمونهفته 8زن( در دوره 
لیست با استفاده از  همچنین در همین مطالعه پایایی این چک .ستگی منفی معنادار و قوی استرضایت جنسی و رضایت زناشویی دارای همب

ی مورد مطالعه است. ضریب پایایی به روش ی آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج حاکی از مناسب بودن پایایی مذکور در نمونهمحاسبه
 لعه را تأیید کرد. ی مورد مطابازآزمایی مناسب بودن پایایی مذکور در نمونه

 

 اعتبار، پایایپرسشنامه، طالق عاطفی،  :هاکلید واژه 

 

                                                 
  روانشناسی و  علوم تربیتی دانشگاه تبریزعلمی دانشکده  . عضو هیئت3
 علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران . عضو هیئت8
 ta.elmi@yahoo.comوره خانواده، پردیس ارس دانشگاه تهران  . دانشجوی کارشناسی ارشد مشا0

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، پردیس ارس دانشگاه تهران0

mailto:ta.elmi@yahoo.com
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 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش های صمیمانه زوجین در شرف طالق

 2، سوده نوروزی3*محمد جالل محمودی

 

 چکیده
یمانه زوجین در شرف طالق بود. روش پژوهش هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش نگرش های صم

پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری آن شامل کلیه زوجین ارجاع داده شده به یکی از مراکز -نیمه تجربی و طرح پیش آزمون
ب شدند و به طور تصادفی در دو زوج که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخا 03مشاوره خانواده در شهر اراک  با نمونه ای شامل 

گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه ها به پرسشنامه نگرش های صمیمانه ی تریدول به عنوان پیش آزمون و پس آزمون پاسخ 
کواریانس و  دادند. گروه آزمایش هشت جلسه آموزش مهارت های ارتباطی را دریافت نمود. داده های تحقیق با استفاده از روش آماری تحلیل

مقایسه زوجی میانگین ها تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی به زوجین بر نگرش های صمیمانه ی آنها به طور 
کلی تأثیر معنادار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که آموزش مهارت های ارتباطی، نگرش های صمیمانه زوجین در 

 ف طالق را افزایش داده است. شر
 

 مهارت های ارتباطی، نگرش های صمیمانه، زوجین: کلید واژه  ها

                                                 
 ahmudi@yahoo.com Jalalm. کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه تهران،  3

 . کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه تهران 8
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دختر نقش همبستگی خانوادگی و حمایت اجتماعی در پیش بینی عشق پرشور به جنس مخالف در نوجوانان  

 0، محمد جالل محمودی8، سوده نوروزی3*محمد جابر محمودی

 

 چکیده
نقش همبستگی خانوادگی و حمایت اجتماعی در پیش بینی عشق پرشور به جنس مخالف در نوجوانان دختر می  هدف پژوهش حاضر بررسی

همبستگی می باشد. جامعه ی آماری آن شامل کلیه ی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه  -باشد. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی
نفر انتخاب شدند. ابزار های سنجش در این  033یری خوشه ای چند مرحله ای تعداد شهر اراک می باشد که با استفاده از روش نمونه گ

پژوهش عبارت بودند از مقیاس همبستگی خانوادگی، پرسشنامه ی حمایت اجتماعی فیلیپس و مقیاس عشق پرشور در رابط صمیمی. یافته ها 
ام و همبستگی خانوادگی با عشق پرشور به جنس مخالف معنادار بود. حاکی از تأیید رابطه میان متغیرهای تحقیق بود و همبستگی منفی انسج

همچنین همبستگی منفی حمایت اجتماعی و عشق پرشور به جنس مخالف نیز معنادار بود.به طور کلی نتایج بیانگر این مطلب بود که هر چه 
در نوجوانان دختر کمتر خواهد بود. همچنین متغیر میزان همبستگی خانوادگی و حمایت اجتماعی بیشتر باشد، عشق پرشور به جنس مخالف 

 حمایت اجتماعی قویترین پیش بینی کننده ی عشق پرشور به جنس مخالف در دختران نوجوان بود.
 

 همبستگی خانوادگی، حمایت اجتماعی، عشق پرشور، نوجوان: کلید واژه  ها

 

                                                 
     gabermahmoody@yahoo.com. کارشناس مشاوره، دانشگاه اراک،  3

 . کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه تهران 8

 . کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه تهران 0
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مراجعه کننده به مرکز   رضات زناشویی زوجین متعارضبا رویکرد ستیر بر کاهش تعادرمانی خانوادهاثر بخشی بررسی 

 مداخله در بحران اداره بهزیستی شهرستان خوی

 0، کاظم کریم زاده8شکوه نوابی نژاد ،3*حسن مخلص

 چکیده
عه کاهش تعارضات زناشویی در بین زوجین متعارض مراجبر  با رویکرد ستیردرمانی خانوادهبررسی میزان اثر بخشی  هدف پژوهش حاضر

آزمون با گروه پس-آزمونپژوهش حاضر نیمه تجربی از نوع پیش کننده به مرکز مداخله در طالق بهزیستی شهرستان خوی است.
گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه نهایی انتخاب زوج بود که با استفاده از روش نمونه 36. حجم نمونه پژوهش، می باشدکنترل 

خانواده  فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از: در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. شد و به صورت جایگزینی تصادفی
درمانی با رویکرد ستیر بر کاهش تعارضات زناشویی در زوجین متعارض مراجعه کننده به مرکز مداخله در طالق بهزیستی شهرستان خوی 

آمار توصیفی و روش آمار استنباطی تحلیل کوورایانس استفاده شده است. نتایج  در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش های تاثیر دارد. 
بر با رویکرد ستیر درمانی خانواده؛ کاهش داده است را با رویکرد ستیر تعارضات زناشویی در بین زوجین متعارضدرمانی خانوادهنشان داد 

 یداری مناسبی برخوردار است.در طول زمان از پا کاهش تعارضات زناشویی در بین زوجین متعارض

 

 تعارضات زناشویی،  با رویکرد ستیردرمانی خانواده  :هاکلید واژه 

                                                 
 mokhles_counseling@yahoo.comمشاوره،  ارشد کارشناسی.  3
 ستاد گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات تهران. ا 8

 . مسئول مشاوره دانشگاه آزاد واحد خوی 0
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 تاثیر درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در سازگاری زناشویی وکیفیت زندگی زوجین

 0*، سمیرا حجتی8اکبریسعید  ،3یاسر مدنی

 

 چکیده
. گاهی در سازگاری زناشویی وکیفیت زندگی زوجین انجام گرفته استآمبتنی بر ذهن  تاثیر درمان شناختیپژوهش حاضر با هدف بررسی 

ی آماری این پژوهش مشتمل بر زنان مراجعه . جامعهبودپیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه ا طرح زمایشی بهآروش این پژوهش از نوع 
های تخصصی در زمینه مسایل جهت دریافت کمک 3038نیمه دوم سال های خدمات روانشناختی و مشاوره شهر ارومیه در کننده به کلینیک

قرار زمایش آدر دو گروه گواه و به طور تصادفی  انتخاب و به صورت هدفمند به عنوان نمونه نفر 82از میان جامعه آماری زناشویی می باشند. 
گروه گواه هیچ و  مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت گروه آزمایشی طی هشت جلسه هفتگی دو ساعته تحت آموزش شناخت درمانی .گرفتند

رضایت زناشویی و مقیاس کیفیت زندگی بود. جهت تجزیه و تحلیل  گونه آموزش درمانی دریافت نکرد. ابزارهای گردآوری اطالعات، مقیاس
زناشویی  رضایت کیفیت زندگی و نترل از نظرنشان داد بین گروه آزمایش و کنتایج استفاده شد. تحلیل کواریانس چند متغیره  آزموناز  داده ها

  وجود دارد.تفاوت معناداری 

 

 گاهی، سازگاری زناشویی، کیفیت زندگیآذهن : واژه ها کلید

 
 

                                                 

 
 Yaser.madani@ut.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه تهران،  . 3

 
 Akbari76ir@yahoo.comدکتری روانسنجی از دانشگاه عالمه طباطبایی، . 8
 Semira.hojati@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران ، 0

 

mailto:Yaser.madani@ut.ac.ir
mailto:Akbari76ir@yahoo.comدکتری
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 زوجین متقاضی طالق شهرستان کنگاور خودکارآمدی مدیریت طالقدرمانی مبتنی بر طرحواره بر اثر بخشی زوج

 0ناصر یوسفی،  8یحسن زارعی محمودآباد، 3*طاهره مرادی

 

 چکیده
درمانی مبتنی بر طرحواره بر خودکارآمدی مدیریت طالق زوجین متقاضی طالق شهرستان کنگاور رو بررسی اثربخشی زوجهدف پژوهش پیش

از  بود. جامعة تحقیق زوجین متقاضی طالق مراجعه کننده به دادگستری و شورای حل اختالف شهرستان کنگاور بوده است، 3038در سال 
ساختاری انتخاب شدند. زوجین به شیوه تصادفی در دو گروه کنترل و گروه آزمایش قرار گرفتند. زوج بعد از انجام مصاحبه نیمه 03این جامعه 

دقیقه  33جلسه  2از پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت طالق به عنوان ابزار پژوهش انتخاب شد. طرحواره درمانی در گروه آزمایش به میزان 
ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل نشان داد تفاوت معناداری بین گروه ای دو بار به شیوۀ مشاوره فردی اجرا شد و گروه کنترل مداخلهبا هفته ای

 درمانی مبتنی بر طرحواره بر خودکارآمدی مدیریت طالق تأثیر معناداری ندارد.کنترل و آزمایش وجود ندارد. بنابراین زوج

 

 درمانی، خودکارآمدی مدیریت طالقدرمانی، طرحوارهزوج: هاکلید واژه 

 

                                                 

tmoradi123@yahoo.com-  ،کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 
3 

 لمی دانشگاه یزددکترا مشاوره خانواده، عضو هیئت ع -
8 

 دکترا مشاوره خانواده، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان -
0 



 

 

323 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

ری تنیدگی گمدیریت زمان و حمایت خانواده با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی علّیی رابطه

 دانشگاه شهید چمران اهواز تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

 ... مروتی، علیرضا حاجی یخچالی، ذکرا3*ندا مرادی 

 چکیده 

گری تنیدگی مدیریت زمان و حمایت خانواده با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی علّیی هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه
انشگاه نفر از دانشجویان د 033شرکت کنندگان در این پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز بود. تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

های مدیریت زمان ترومن و چمران اهواز بودند، که از طریق روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه
(، مقیاس خودکارآمدی تحصیلی و مقیاس SLSIمقیاس تنیدگی دوران دانشجویی)(، RSPWریف ) پرسشنامه بهزیستی روانشناختیهارتلی، 

ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت ( بودند. MSPSSبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده )چند 
حمایت خانواده با نتایج نشان دادند، که مسیرهای  ، استفاده شد.AMOS-20)آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ )نرم افزار 

دار بود. مدیریت زمان با عملکرد تحصیلی ازطریق خودکارآمدی تحصیلی معنی دار بود. کارآمدی تحصیلی معنیعملکرد تحصیلی از طریق خود
حمایت خانواده با بهزیستی روانشناختی ازطریق خودکارآمدی تحصیلی معنی دار بود. حمایت خانواده با عملکرد تحصیلی از طریق تنیدگی، 

دار برازش بهتر از طریق حذف مسیرهای غیرمعنیدار بود. حصیلی از طریق تنیدگی تحصیلی معنیدار بود. مدیریت زمان به عملکرد تمعنی
 تنیدگی به بهزیستی روانشناختی و مدیریت زمان به بهزیستی روانشناختی حاصل شد.

 

 یستی روانشناختیمدیریت زمان،  حمایت خانواده، تنیدگی تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، عملکرد تحصیلی و بهز ها:کلید واژه

                                                 

 
3 .nedamoradi123@gmail.com 
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 کارکنان ادارات دولتی شهرستان شادگان یرابطه اضطراب و افسردگی با رضایت زناشوی

  8، سناء شاوردی3*مرضیه مشعل پور فرد

 

 چکیده
طرح  .شهرستان  شادگان  بود یدولت یاداره ها کناندر کار ییزناشو  تیبا رضا یرابطه اضطراب و افسردگ یهدف پژوهش  حاضر، بررس

کارمندان اداره  نیمرد ( بود  که از ب 13زن و  13کارمند )  333شامل  پژوهش  نینمونه  مورد  مطالعه در ا وهش از نوع همبستگی بود.پژ
پژوهش  پرسشنامه  فرم کوتاه   نیا ابزار مورد  استفاده در  انتخاب شدند. یچند مرحله ا یشادگان با روش  تصادف شهرستان  یدولت یها

 تیرضا با یاضطراب و افسردگ  نیها نشان داد که   ب افتهیبود.  ییفرم کوتاه زناشو اسی، پرسشنامه  اضطراب برنز و مق بک یافسردگ
 از تغییرات متغیر رضایت زناشویی توسط متغیر های اضطراب و افسردگی قابل پیش بینی بود. 88/3معکوس و معنی دار بود و  رابطه ییزناشو

 

 افسردگی و رضایت زناشویی اضطراب، کلید واژه ها:

 

                                                 

 
 mmashalpoor@yahoo.comدستیار علمی، گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران،  -3

 
 دانش آموخته گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران -8
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از دیدگاه آیات و  خانواده های ایرانی ) بررسی اخالق مداری و ویژگی های تداوم بخش سبک زندگی اسالمی در

 روایات (

 غالمحسین مکتبی3، علی محمدی*8،   حکیم سحاقی0

 

 

 چکیده
ی سبک زندگی خانواده، دارد، لذا پژوهش حاضر، ضمن از آنجا که اخالق مداری زوجین و نحوه تعامالت آنها، نقش اساسی در شکل گیر

استخراج و بهره مندی از آیات و روایات، در صدد است تا شاخص ترین ویژگی های تداوم بخش سبک زندگی  اسالمی، به عنوان اصول 
ی می باشد. بررسی احادیث، نظریات تحلیل -اساسی حفظ و تداوم رابطه زناشویی در خانواده ها را بررسی نماید. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی

 ،ی روابط همسری در خانواده با ظرایف زیادیبه مقوله ،نگاه اسالممعصؤمین)علیهم السالم( و متون قرآنی،  همواره، بیانگر این است که 
داند که ظام اخالقی میهمراه است که حامل تکالیف و حقوق متقابل برای زن و مرد است. این دیدگاه، هر نظام حقوقی را نیازمند یک ن

 تشکیل اهداف تحقق به کمک و در خانواده زوجین روابط استحکام و استمرار راستای در اسالم، مقدس کند. دینحرکت می ،همگام با آن

 هایتوصیه  با مالزمه در را زوجین تکالیف تمامی است، آرامش ایجاد و رحمت ت،مودّ از عبارت ،قرآن کریم نصّ  اساس بر که خانواده

 .است نموده دعوت " معروف معاشرت" اصل برقراری به خویش، تکالیف انجام دادن در را مرد و زن و ،نموده بیان مدار اخالق
 

 اخالق مداری، سبک زندگی، اسالمی، آیات قرآن، روایات معصومین)ع(: کلید واژه  ها

 

                                                 
 ه روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.. استادیار گرو 3

   mohammadi92@iran.ir. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز،8

 . . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز 0
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 هر اهوازی هوش هیجانی و کیفیت زندگی در زنان مورد خشونت و عادی شمقایسه

 1، مسعود سرانچه0، ابتسام طایی0، زینب مجدمی8، منوچهر تقی پور3*غالمحسین مکتبی

 

 چکیده
ی زنان مورد خشونت و عادی از لحاظ هوش هیجانی و کیفیت زندگی است. این پژوهش از نوع مقطعی است و هدف پژوهش حاضر مقایسه

کننده به دو شعبه از شعب شورای حل اختالف ی کلیه زنان مراجعهاری در برگیرندهای استفاده شد. جامعه آممقایسه -علی از روش توصیفی
نفر( و زنان  333نفر( می شود. زنان مورد خشونت ) 833شهر اهواز  بوده است. نمونه آماری در این مطالعه شامل دو گروه از زنان متأهل )

های آوری اطالعات از مشاهده، مصاحبه و پرسشنامهاند. به منظور جمعنفر( که هیچگونه خشونتی از سوی همسرانشان ندیده  333عادی )
های پژوهش از آزمون ی محقق ساخته استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل دادهآن، کیفیت زندگی و یک پرسشنامه-هوش هیجانی بار

های هوش هیجانی از نان عادی از لحاظ برخی خرده مقیاسی با زتی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که زنان مورد خشونت در مقایسه
قبیل حل مسأله، خوشبختی، تحمل فشار روانی، کیفیت زندگی کلی با یکدیگر متفاوت بودند که این تفاوت به سود زنان عادی بوده است. 

ها خواهد افزود و این امر بر پیشگیری ی آنهای ارتباطی و اجتماعها، بر مهارتدارند افزایش سطح هوش هیجانی آزمودنیمحققان اظهار می
ها اثرات مثبتی خواهد گذاشت؛ شایان ذکر است هر گونه کاهش در خشونت مستلزم توجه، همکاری و از خشونت و ارتقاء کیفیت زندگی آن

 باشد.رعایت اصول اخالقی، ارزشی و اعتقادی از سوی زوجین می
 

 زنان، خشونت هوش هیجانی، کیفیت زندگی، کلید واژه ها:

 
 

                                                 
   ghmaktabi@g mail.comان اهواز    . استادیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه شهید چمر3

 . مربی گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز8
 . کارشناس روان شناسی عمومی0
 .کارشناس روان شناسی عمومی0

 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز1
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 رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل

 0زهرا بنابی مبارکی، 8نیما اسدزاده، 3*بهنام مکوندی

 

 چکیده
اسالمی هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رضایت زناشویی دردانشجویان متاهل دانشگاه آزاد 

نفر به روش تصادفی ساده  033ها واحدعلوم و تحقیقات خوزستان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل  بود که از بین آن
انتخاب شدند. کلیه افراد نمونه به ابزارهای پژوهش شامل مقیاس خودتنظیمی هیجانی و رضایت زناشویی انریچ پاسخ دادند. از روش های 

ی همبستگی و رگرسیون چندگانه جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی مثبت و آمار
منفی و رضایت زناشویی همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی، 

رضایت زناشویی را پیش بینی می کند. براساس نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که راهبردهای شناختی تنظیم هیجانی درصد از واریانس  63
 نقش مهمی در رضایت زناشویی دانشجویان متأهل ایفا می کنند.

 

 ، رضایت زناشوییراهبردهای شناختی تنظیم هیجانکلیدواژه ها: 

 
 
 
 

 

                                                 
 علوم و تحقیقات خوزستان. استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 3

 Nima_asadzade@yahoo.com.  کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، 8
 . مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات خوزستان0
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 آگاهی و تنظیم هیجان بر تعارضات زناشویی مقایسه اثربخشی روش های آموزش ذهن

 8، حسن احدی3*همدم مالجعفر

 

 چکیده
پژوهش حاضر طرحی نیمه تجربی از  هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر تعارضات زناشویی است.

راجعانی که به علت مشکالت زناشویی مراجعه کننده به مرکز پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه م -نوع پیش آزمون 
نفر از افراد متاهل تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه  01است. نمونه این پژوهش را  3030مشاوره معین واقع در استان البرز در بهار 

گروه اول آموزش ذهن آگاهی و برای گروه دوم آموزش گیری تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی  و یک گروه کنترل  گمارده شدند. برای 
تنظیم هیجان اعمال شد و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. داده های پژوهش با کمک پرسشنامه تعارضات زناشویی جمع آوری 

. نتایج به دست آمده فرضیه اصلی پژوهش شد و برای تحلیل داده ها عالوه بر آمار توصیفی  از روش آماری تحلیل کوواریانس به کار برده شد
مبنی بر این که آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان سبب کاهش تعارضات زناشویی می شود، را تائید کرد. از آنجایی که آموزش تنظیم 

ا به عنوان روشی هیجان با تفاوت معناداری نسبت به آموزش ذهن آگاهی ، توانست تعارضات زناشویی را کاهش دهد، لذا می توان آن ر
 اثرگذار در اولویت درمان در کاهش تعارضات زناشویی قرار داد.

 

 تعارضات زناشویی، تنظیم هیجان ، ذهن آگاهی: کلید واژه  ها

 

                                                 
   Hamdammolajafar@yahoo.com. دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی سالمت، دانشگاه آزاد اسالمی واحدکرج، 3

  . استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 8
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شاوره ی تأثیر آموزش رویکرد گفت و گو بر کاهش دلزدگی زناشویی و  ابعاد آن در زوجین مراجعه کننده به مرکز م

م آباددادگاه خانواده شهر خر  

 نوشین مالیری*3، نجمه حمید8

 

 چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش رویکرد گفت و گو بر کاهش دلزدگی زناشویی و ابعاد آن در زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره 

جامعه ی آماری این  اه بود.ی دادگاه خانواده شهر خرم آباد بوده است. روش پژوهش آزمایشی و طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گو
تا اواخر بهمن ماه همان سال به مرکز مشاوره ی دادگاه خانواده ی شهر خرم  3033پژوهش زوجینی بودند که در فاصله ی زمانی اول دی ماه 

از میانگین بود انتخاب شدند زوج که نمره ی دلزدگی زناشویی آنها یک انحراف معیار باالتر  13آباد مراجعه کرده بودند. از میان مراجعین تعداد 
زوج به صورت نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش  03و در نهایت از بین این تعداد، 

شویی بود. پس از زوج( به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه ی دلزدگی زنا 31زوج( و گواه ) 31)
جلسه به اجرا در آمد اما گروه گواه مداخله  3اجرای پیش آزمون، مداخله ی آزمایشی )آموزش رویکرد گفت و گو( برای گروه آزمایش در طی 

تغیری نشان ای دریافت نکردند. پس از اتمام برنامه آموزشی، پس آزمون و یک ماه بعد هم پیگیری اجرا گردید. نتایج تحلیل کوواریانس چند م
داد که بین گروه آزمایش و گواه از لحاظ دلزدگی زناشویی تفاوت معنی داری وجود دارد. یعنی میزان دلزدگی زناشویی در گروه آزمایش در 

کلی مقایسه با گروه گواه به طور معنی داری کاهش یافته بود. این نتیجه کماکان به طور معنی داری در دوره پیگیری تداوم داشت. به طور 
 می توان نتیجه گرفت که آموزش رویکرد گفت و گو باعث کاهش معنادار دلزدگی زناشویی و مؤلفه های آن در زوجین می شود.

 

 آموزش رویکرد گفت و گو، دلزدگی زناشویی، زوجینکلید واژه ها: 
 

                                                 
  noshin.malayeri. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، 3

 . دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز8
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 ها زوجترس از صمیمیت  زبان شناختی  بر میزان –عصب ی زیبرنامه رگروهی آموزش اثربخشی 

 ، فرشاد بهاری 3مژده منادی

 

 چکیده
ها بود. روش زبان شناختی بر ترس از صمیمیت زوج-ریزی عصبهدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش گروهی برنامه

زوج مراجعه  23ل شامپژوهش آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری پس –آزمون آزمایشی از نوع پیشپژوهش حاضر شبه 
مرد( بودند به صورت هدفمند  83زن و  83زوج ) 03، نمونه پژوهش که شامل اجرای پیش آزمونپس از کننده به مرکز بالندگی بود که 

 آوری شدند. گروهنامه ترس از صمیمیت جمعها به وسیله پرسشانتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش به صورت تصادفی جایگزین شدند. داده
شناختی قرار گرفتند. سپس، پس آزمون و پیگیری از دو گروه آزمایش و گواه به زبان -ریزی عصبجلسه مورد آموزش برنامه 2آزمایش طی 

با استفاده از روش آزمون تحلیل کوواریانس یک و چند متغیره، تحلیل واریانس چند متغیره و تی  SPSSها توسط نرم افزار عمل آمد. داده
های آن موثر بوده شناختی بر ترس از صمیمیت و مولفهزبان -ریزی عصبو تحلیل شد. یافته ها نشان داد که آموزش برنامه زوجی تجزیه

زبان شناختی  -توان نتیجه گرفت برنامه ریزی عصبها، میاست و اثرات درمان نیز در مرحله پیگیری، ماندگار بوده است. با توجه به یافته
 ک درمان کارآمد در بهبود صمیمیت و روابط زوجین بکار گرفته شود.عنوان یتواند بهمی
 

 زبان شناختی، زوج ها، ترس از صمیمیت-: برنامه ریزی عصبکلید واژه ها

 
 

                                                 

 
3 .Mojde_monadi@yahoo.com  رشناسی ارشد مشاورهکا 

mailto:Mojde_monadi@yahoo.com
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وجوانان در بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با تعارض با والدین و انسجام و انعطاف پذیری خانوادگی در گروهی از ن

 شیراز

 8، عبدالعزیز افالک سیر3*فیسیده فاطمه منا

 

 چکیده
در سال های اخیر استفاده از اینترنت به طرز چشمگیری افزایش یافته و بخش قابل توجهی از زندگی افراد به خصوص نوجوانان را در بر 

و انعطاف پذیری خانواده  گرفته است. به دلیل اهمیت این مفهوم، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعارض نوجوان با والدین و انسجام
با اعتیاد به اینترنت در دختران نوجوان به مرحله اجرا درآمده است. جامعه آماری پژوهش را کل دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر شیراز 

استفاده در پژوهش نفر بوده اند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد  318تشکیل داده اند و گروه نمونه 
( و پرسشنامه انسجام و انعطاف پذیری خانواده CBQ(، پرسشنامه تعارض نوجوان با والدین )IAشامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت )

(FACES III می باشند. داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار آماری )SPSS 18  و با روش آماری همبستگی و
حلیل رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی هر دو متغیر تعارض نوجوان با والدین و انسجام ت

ادار مثبت معنوانعطاف پذیری خانواده با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار دارند و به طور خاص تعارض نوجوان با مادر با اعتیاد به اینترنت  رابطه 
 و انسجام در خانواده با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنادار دارند.

 اعتیاد به اینترنت، تعارض نوجوان با والدین، انسجام و انعطاف پذیری خانواده :کلید واژه  ها

 

                                                 

 
 fa.manafi89@gmail.com.کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز، 3

 
 . دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی و استادیار گروه روانشناسی دانشگاه شیراز.8
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کننده حمایت سرپرستخانواده: نقش تعدیل-بررسی رابطه گرانباری نقش و تعارض کار  

 0، امیر محمدی نعل کنانی8، سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی3*محمد منتخب یگانه

 
 چکیده

خانواده، با نقش تعدیل کننده حمایت سرپرست به اجرا در آمد. طرح پژوهش -این پژهش با هدف بررسی رابطه گرانباری نقش با تعارض کار
کنندگان در پژوهش صنعتی در تهران بود. شرکت جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکتحاضر توصیفی از نوع همبستگی است. 

-های گرانباری نقش، تعارض کارگیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامهنفر بودند که با استفاده از روش نمونه 313
بی تعدیلی مورد تحلیل قرار گرفتند. ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتخانواده و حمایت سرپرست بود. داده

های تحلیل رگرسیون تعدیلی حاکی از نقش خانواده بود. همچنین یافته-نتایج حاکی از وجود رابطه منفی بین گرانباری نقش و تعارض کار
 گر حمایت سرپرست در این رابطه بود. تعدیل

 

 تخانواده، حمایت سرپرس-: گرانباری نقش، تعارض کارکلید واژه ها

 
 

                                                 

 
 .comm_myegane@yahooکارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی  -3

 
 دانشیار گروه روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز -8

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبایی -0
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لیگر خشنودی شغخانواده بر خشنودی از خانواده: نقش میانجی-اثر مستقیم و غیر مستقیم تعارض کار  

 0، خدیجه میاحیون8، عبدالزهرا نعامی 3*محمد منتخب یگانه

 

 چکیده
گر خشنودی ش میانجیخانواده بر خشنودی از خانواده با توجه به نق-پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مستقیم و غیر مستقیم تعارض کار

شغلی صورت گرفت. طرح پزوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی در 
گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل نفر بودند که با استفاده از روش نمونه 313کنندگان در پژوهش تهران بود. شرکت

ها با استفاده از همبستگی پیرسون و الگویابی معادالت خانواده، خشنودی خانوادگی و خشنودی شغلی بود. داده-های تعارض کارپرسشنامه
ها مورد حمایت قرار دادند. برازندگی الگوی پیشنهادی را با دادهی های الگویابی معادالت ساختارتحلیلقرار گرفتند.   ساختاری مورد تحلیل

 از طریق خانواده بر خشنودی از خانواده-تعارض کار غیرمستقیم اثرو خانواده بر خشنودی از خانواده -تعارض کار مستقیم اثرز نتایج حاکی ا
 بود.خشنودی شغلی 

 

 ، خشنودی شغلی خانواده ، خشنودی از خانواده-تعارض کار :هاکلید واژه 

                                                 

 
 m_myegane@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی  -3

 
 شناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار گروه روان -8

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه شهید چمران اهواز -0
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 فضای مجازی و خانواده

 3مرتضی منطقی

 

 چکیده
آوری ارتباطی جدیدی به جامعه موجی از های ارتباطی پیشرفته به جامعه داللت برآن دارد که با ارایه هر فنآوریارایه فنبررسی تاریخچه 

آوری های فناند، افراد دیگری از فرصتن پدید آمده است و در حالی که برخی از مسووالن از تهدید بودن آن یاد کردهها و امیدها در پی آبیم
این راهبرد انجامیده است که با افزایش و ارتقای ها در غرب سرانجام بهآوریهای مخالف و موافق فنایدهاند. گفتمان د کردهمورد نظر یا

ها تحدید شده، در آوریاین فنهای ارتباطی پیشرفته، خود به خود عرصه کاربری نامناسب ازآوریهای فنوری شهروندان از فرصتبهره
اندیشه اخیر، حتی کشورهایی که به فیلترینگ اعتقادی ندارند، درصدد گردد. در راستای ها میآوریاین فنه استفاده مثبت ازمجموع بشر قادر ب

گفته، اولیای اند. اما برخالف تجربه بشری پیشآوریهای ارتباطی پیشرفته برآمدهبسترسازی فرهنگی برای کاربری مثبت و بهینه از فن
ها وجود دارد، به طور آوریاین فن های ارتباطی پیشرفته، به صرف آن که امکان کاربری نامناسب ازآوریواجهه با فنایران در م فرهنگی

اند و روند ممنوعیت کاربری از ویدیو در اوایل انقالب، به روند ممنوعیت کاربری از ها  برخورد کردهآوریاین فن عمده با دیده نفی و انکار با
ها انتخاب نبوده، آوریهای اجتماعی تلفن همراه انجامیده است، حال آن که برخالف تصور اولیای فرهنگی کشور، فنخی از شبکهماهواره و بر

ها، با استفاده از تجربه بشری، دست به های آنها و افزایش فرصتآوریتحمیل هستند و در شرایط اخیر باید برای کاهش آسیب فن
 بر کاربران از آن زد.بسترسازی فرهنگی برای کار

ایران از سویی و عدم توجه به برخی از فرآیندهای اجتماعی مضاف بر این، گره خوردن برخی از خالءهای اجتماعی با فضای مجازی در  
ده است که گیری نوعی از مقاومت منفی در برابر مسووالن و اولیای فرهنگی از سوی مردم، کار را به آنجا کشانموجود در جامعه، نظیر شکل

 سردرگمی مواجهه مسووالن با فضای مجازی در کشور دو دهه ادامه یابد.
این معنا که  ها مالحظه کرد. بهتوان مستقیماً در خانوادهانعکاس مستقیم سردرگمی اولیای فرهنگی نظام در مواجهه با فضای مجازی را می 

های ارتباطی پیشرفته، آنان متوجه فضای مجازی آوریجذاب و متنوع فن به سبب عالیق گسترده کودکان، نوجوانان و جوانان به پدیده
اندک با فضای مجازی و سرانجام به سبب عدم بسترسازی فرهنگی الزم در سطح جامعه در اند، اما اولیا به دالیل مشغله زیاد، آشناییگردیده

جازی و فراز و فرودهای آن نداشته، به شکل منسجمی با این مسأله های ارتباطی پیشرفته، تصویر مناسب و درستی از فضای مآوریزمینه فن
 برخورد نمی کنند.

 توان در موارد زیر خالصه کرد:بررسی اجمالی مواضع اولیای خانواده در ارتباط با مواجهه و کاربری فرزندان آنان با فضای مجازی را می 
 هنگی الزم.های فرپذیرش کاربری فرزند از فضای مجازی با بسترسازی -
 تشویق کاربری فرزند از فضای مجازی بدون بسترسازی فرهنگی الزم. -
 به نمایش نهادن رفتارهای متناقض از خویش در کاربری از فضای مجازی. -
 زده اولیا در کاربری فرزند از فضای مجازی.تفاوت و غفلتبرخورد بی -
 ی فرزند از فضای مجازی.برخورد تند، خشن و افراطی اولیا در مواجهه با کاربر -

                                                 

 
 Mehran_manteghi@yahoo.com. دانشیار دانشگاه خوارزمی،  3
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های اخیر، از کاربری مناسب تا کاربری نامناسب گسترده است، اما به دلیل فقدان بسترسازی مشیبررسی مواضع فرزندان در برخورد با خط
ه، در این میان فرهنگی جامعه و اولیا، در غالب موارد فرزندان ضمن دور زدن خانواده، کاربری نامناسب از فضای مجازی را پیشه خود ساخت

 گیرند.ضمن آسیب رساندن به دیگران خود نیز در معرض آسیبهای متعددی آن قرار می

های گسترده کاربری کنترل نشده فرزندان از فضای با توجه به آنچه از آن یاد شد، ضرورت دارد اولیای فرهنگی نظام با مشاهده خسران 
های ارتباطی جدید، طبق اصل آوریای مجازی پایان دهند و با پذیرش تحمیل بودن فنمجازی، به جد بکوشند تا به سردرگمی در مورد فض

فقهی دفع افسد به فاسد، دست به بسترسازی فرهنگی برای فضای مجازی زده، ضمن آموزش خانواده ها و ارایه ابزارهای کنترل کننده الزم 
 های مناسب و بهینه سوق دهند.ان )و کالً جامعه( را به سمت کاربریبه آنان، در مجموع کاربری نامناسب کاربران کودک، نوجوان و جو

 

 ، نوجوان، جوان، بسترسازی فرهنگیفضای مجازی، خانواده، کودک :ها کلید واژه
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 یشاوندیرخویغی/شاوندیدر زنان با ازدواج خو یو اجتماع یت شناختیجمع یرهایمتغ

 0دهزا، سوگند قاسم8، غالمعلی افروز3*محمد مهاجرانی

 

 چکیده
با توجه به هدف شناختی و اجتماعی در زنان با ازدواج خویشاوندی و غیر خویشاوندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی متغیرهای جمعیت

سال استثنایی  36تا  6جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه والدین دانش آموزان پسر باشد. ـ رویدادی می پژوهش حاضر این مطالعه از نوع پس
زن با ازدواج غیرخویشاوندی(  381زن با ازدواج خویشاوندی/  386نفر ) 813کنندگان پژوهش حاضر شامل شرکتی شهر تهران بود. و عاد

انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل  ای تصادفیای چند مرحلهخوشهگیری صورت نمونهباشند که به می
شده زیمت بود. در جمعیت شناختی و مقیاس حمایت خانواده برگرفته شده از پرسشنامة حمایت اجتماعی ادراکپرسشنامه مربوط به سؤاالت 

های . بدین صورت که پس از استخراج دادهشدها استفاده پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده
های توصیفی و سپس برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آمار استنباطی اختی از روشهای جمعیت شنپرسشنامه، ابتدا جهت بررسی

بین دو گروه زنان با ازدواج خویشاوندی و زنان با ازدواج غیرخوشاوندی از لحاظ محل تولد، سن  ( استفاده گردید.تی مستقلدو و )آزمون خی
ی بین این دو گروه از لحاظ تحصیالت و حمایت خانواده تفاوت معناداری یافت ازدواج و شیوه انتخاب همسر تفاوت معناداری وجود داشت ول

 نشد.
 

 ازدواج خویشاوندی، متغیرهای جمعیت شناختی، حمایت خانوادهها: واژهکلید 

 

                                                 

 
 mohajerani2@yahoo.com ،دانشگاه تهران ییکودکان استثناو آموزش  یشناسارشد روان یکارشناسدانشجوی . 3

 
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران. استاد گروه روان8

 
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران. دانشجوی دکتری روان0
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یشاوندیرخویغی/شاوندیدر زنان با ازدواج خو یو اجتماع یت شناختیجمع یرهایمتغ  

 0زادهند قاسم، سوگ8، غالمعلی افروز3*محمد مهاجرانی

 

 چکیده
با توجه به هدف شناختی و اجتماعی در زنان با ازدواج خویشاوندی و غیر خویشاوندی است. هدف پژوهش حاضر بررسی متغیرهای جمعیت

نایی سال استث 36تا  6جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه والدین دانش آموزان پسر باشد. ـ رویدادی میپژوهش حاضر این مطالعه از نوع پس 
زن با ازدواج غیرخویشاوندی(  381زن با ازدواج خویشاوندی/  386نفر ) 813کنندگان پژوهش حاضر شامل شرکتو عادی شهر تهران بود. 

پرسشنامه مربوط به انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر شامل  ای تصادفیای چند مرحلهخوشهگیری صورت نمونهباشند که به می
شده زیمت بود. برای تحلیل داده ها از تی و مقیاس حمایت خانواده برگرفته شده از پرسشنامة حمایت اجتماعی ادراکسؤاالت جمعیت شناخ

بین دو گروه زنان با ازدواج خویشاوندی و زنان با ازدواج غیرخوشاوندی از لحاظ محل نتایج نشان داد  استفاده شد. تی مستقلدو و آزمون خی
انتخاب همسر تفاوت معناداری وجود داشت ولی بین این دو گروه از لحاظ تحصیالت و حمایت خانواده تفاوت تولد، سن ازدواج و شیوه 

 معناداری یافت نشد.
 

 ازدواج خویشاوندی، متغیرهای جمعیت شناختی، حمایت خانوادهها: واژهکلید 

 

                                                 
 mohajerani2@yahoo.com :شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران،.کارشناسی ارشد روان3
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهرانروان . استاد گروه8

 
 . دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران0
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 تان استهبانرابطه روان رنجورخویی و بخشش با دلزدگی زناشویی در معلمان مرد مدارس شهرس

 0، منصور سودانی8*، سید احسان ساداتی3مهناز مهرابی زاده هنرمند

 

 چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی روان رنجورخویی و بخشش با دلزدگی زناشویی در معلمان مرد مدارس شهرستان استهبان می باشد. 

ن مرد متأهل مدارس شهرستان استهبان تشکیل می دادند. نمونه روش این پژوهش همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلما
ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس دلزدگی معلم بود که به روش تصادفی چند مرحله 033پژوهش نیز شامل 

و همکاران استفاده گردید. داده زناشویی کایزر، خرده مقیاس روان رنجورخویی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و پرسشنامه بخشش ری 
های به دست آمده با روش های آماری همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین روان 

واریانس متغیر  درصد از 63رنجورخویی و بخشش با دلزدگی زناشویی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که این دو متغیر 
دلزدگی زناشویی را پیش بینی می کنند. براساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که روان رنجورخویی و بخشش نقش مهمی در پیش 

 بینی وضعیت دلزدگی زناشویی معلمان متأهل ایفا می کنند.
 

 روان رنجورخویی، بخشش، دلزدگی زناشویی، معلمان متأهلکلیدواژه ها: 

 

                                                 
 عضو هیئت علمی گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران -3

 sadatiehsan20@yahoo.comکارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  -8
 عضو هیئت علمی گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران -0
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اعتبار یابی مقیاس سنجش آمادگی برای ازدواج پایدار دختران دانش آموز  ساخت و  

 8، حسین کارشکی3*بهروز مهرام

 

 چکیده

توسعه پایدار در هر جامعه منوط به رشد و سالمت همه جانبه زندگی فردی و اجتماعی برای اعضای آن جامعه است.آماده سازی تمامی   
شود. در مطالعه حاضر که با هانه و پایدار، تضمینی برای ثبات اجتماعی و سالمت روانی جامعه محسوب میاعضای جامعه برای ازدواجی آگا

شیوه توصیفی )غیر آزمایشی( و از نوع مطالعات آزمون سازی انجام شد، جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه های دوم و سوم مقطع 
مشغول تحصیل بودند، تشکیل داد. روش  (3033-38زمانی پژوهش )نیمه اول سال تحصیلی متوسطه استان خراسان رضوی که در قلمرو

مکانی بود. بر این اساس، استان خراسان رضوی بر حسب فرهنگ و اقلیم حاکم بر  -نمونه گیری به صورت توامان خوشه ای و جغرافیایی
ا بر اساس سهم هر منطقه انتخاب نمونه انجام شد. مقیاس نهایی مناطق جغرافیایی به پنج منطقه تقسیم و سپس از میان فهرست کالس ه

سوال، یک نمره کلی آمادگی برای  21های هر شرکت کننده در اجرای نهایی نفر اجرا شد.  از پاسخ  8033عبارت بود که بر روی  21دارای  
هیجانی  استخراج پروری و هوشهای فرزندن گرایی، سبکنمره در مولفه های اختالالت نوروتیک، باورهای اعتقادی، برو 1ازدواج پایدار و 

ها از پایایی بازآزمایی، ضریب آلفای کرانباخ، همبستگی ساده و چندگانه، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و تعیین شد. برای تحلیل داده
یز گذاری باال، از قوت های این ابزار محسوب می استفاده شد.  پایایی و روایی مطلوب و سواالت با قدرت تما Tو  Zهنجار بر اساس نمرات 

 شود. 
 

 مقیاس سنجش آمادگی ازدواج پایدار، دانش آموزان، ساخت آزمون  :ها کلید واژه

 

                                                 

 
  bmahram@um.ac.irدانشیار دانشگاه فردوسی مشهد  3

 
  Kareshki@um.ac.irدانشیار دانشگاه فردوسی مشهد   8

 



                              

341 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 رفتاری بر رضایت زناشویی زوجین شهر تبریز -اثر بخشی آموزش قبل از ازدواج با روش شناختی

 0، وهاب اصل رحیمی0رمدنی، یاس8،  محمدعلی بشارت3*مینو مهینی عبدالحسینی

 

 چکیده
 ازدواج یک نهاد اجتماعی است که پایه و اساس ارتباط انسانی را تشکیل می دهد، اما زمانی که خانواده مشکالتی را تجربه می کند از مسیر

دارد و یکی از مهمترین علل واقعی خود منحرف می شود و دچار تعارضاتی می گردد. با توجه به اینکه امروزه آمار طالق افزایش روزافزونی 
طالق رضایت زناشویی ناکافی در زوجین می باشد مداخالتی که باعث افزایش رضایت زناشویی زوجین می شود از اهمیت زیادی برخوردار 

ن شهر رفتاری بر رضایت زناشویی زوجی-است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش قبل از ازدواج با روش شناختی
زوج پس از تکمیل رضایت نامه کتبی بطور تصادفی در دو  323تبریز انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش زوجین تازه عقد کرده بودند. 

راست -گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه رضایت زناشویی کلومبوک
(GRIMS.بود ) باشد. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون آزمون با گروه کنترل میپس -آزمونروش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش

-رفتاری  به مدت چهار جلسه( به گروه آزمایشی ارائه گردید و دوماه بعد پس-اجرا گردید،  سپس مداخله آزمایشی )آموزش به روش شناختی

رفتاری بر افزایش رضایت -شد. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش قبل از ازدواج به روش شناختی آزمون برای هر دو گروه اجرا
 زناشویی زوجین موثر است.

 

 آموزش قبل از ازدواج، رضایت زناشویی، درمان شناختی رفتاری :کلید واژه  ها
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نطقه جعه کننده به مراکز مشاوره می کنترل خشم بر سالمت عمومی زنان مراهامهارتبررسی اثر بخشی آموزش 

تهران چهار  

 3اعظم موحدی

 چکیده

تـوان سـالمت باشد که بـا کنتـرل و مـدیریت آن میخصوص در زنان خشم و عصبانیت می بر سالمت عمومی به یکی از عوامل اصلی مؤثر
دار خشـم بـر سـالمت عمـومی زنـان خانـه ی کنتـرلهـامهارتخانواده را بهبود بخشید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش 

دار از زنان خانه نفر 60تجربی بوده که بر روی حاضر یک مطالعه نیمه مطالعهکننده به مراکز مشاوره منطقه چهار تهران صورت گرفت. مراجعه
قرار گرفته بودنـد انجـام گردیـد.  که به صورت در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دوگروه 0مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 

از، پرسشنامه شخصیتی آیزنک و  پرسشنامه سالمت عمومی استفاده گردیـد. پـس از اجـرای پـیش آزمـون، مداخلـه  هادادهبرای جمع آوری 
و گروه اجرا شد. آموزش، پس آزمون روی هر د برنامهدقیقه برای گروه آزمایش اجرا شد و پس از اتمام  33جلسه  2)آموزش کنترل خشم(، در 

ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد میانیگین سالمت عمـومی دو گـروه در پـس آزمـون سپس داده
  .بوده است مؤثرمتفاوت بود. بطوری که آموزش کنترل خشم بر میزان سالمت عمومی گروه مداخله پس از آموزش 

 

 سالمت عمومی، کنترل خشم : آموزشهاکلید واژه 

                                                 
 leonoreh@gmail.com. کارشناس ارشد مشاوره و مدرس دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب،   3
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 4منطقه  ی کنترل خشم بر سالمت عمومی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاورههامهارتبررسی اثر بخشی آموزش 

 تهران

 3موحدی  اعظم

 
 

 چکیده
وان نـه تنهـا تـباشد که با کنتـرل و مـدیریت آن میخصوص در زنان خشم و عصبانیت می بر سالمت عمومی به یکی از عوامل اصلی مؤثر 

بررسی اثـر بخشـی  پژوهش حاضر با هدف لذا .سالمت خانواده را بهبود بخشید که به تبع سالمت خانواده سبب سالمت عمومی جامعه گردید
 مطالعـهکننده به مراکز مشاوره منطقه چهار تهـران صـورت گرفـت. دار مراجعهعمومی زنان خانه ی کنترل خشم بر سالمتهامهارتآموزش 
بـه صـورت تصـادفی انجـام  0دار مراجعه کننده به مراکز مشـاوره منطقـه از زنان خانه نفر 60تجربی بوده که بر روی ک مطالعه نیمهحاضر ی

های آزمایش و شاهد، ابتدا بر گروه گردید. مراجعه کنندگان به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پس از انتخاب تصادفی
انجام شد، پس از مداخله آزمـایش )آمـوزش  زمونهای اولیه با استفاده از پرسشنامه شخصیتی آیزنک، پرسشنامه سالمت عمومیروی دوگروه آ

ها بـا اسـتفاده از آموزش، پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده برنامهدقیقه ارائه شد و پس از اتمام  33جلسه  2کنترل خشم(، در 
نداشـتند. میـانیگین  سالمت عمـومی نمرهجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد دو گروه در ابتدای مطالعه تفاوتی در روش تحلیل کواریانس ت

سالمت عمومی در دو گروه پس از آزمون متفاوت بود. که بیانگر اثربخشی آموزش کنترل خشم بر میزان سالمت عمومی گروه مداخلـه بـوده 
پـژوهش،  بر اساس نتایج یر گزار بوده است.تأثسردگی و کار کرد اجتماعی فیطه اضطراب؛ احبر سه  آموزش کنترل خشم نتایج براساس .است

و جلسـات کنتـرل خشـم بـه زنـان  هابرنامهشود یمتوصیه  لذا بوده است. مؤثری آن هامؤلفهآموزش کنترل خشم بر روی سالمت عمومی و 
 ی ارائه گردد.مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمان

 

 سالمت عمومی، آموزش، : کنترل خشمهاکلید واژه 
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ملکمحور بر کاهش ابعاد تعارض زناشویی زوجین هر دو شاغل شهرستان باغ -اثربخشی مشاوره گروهی راه حل  

 8، یوسفعلی عطاری3*سیدحسن موسوی آقایی

 

 چکیده
ر بر کاهش ابعاد تعارض زناشویی زوجین هر دو شاغل مراجعه کننده به محو-هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مشاوره گروهی راه حل

مراکز مشاوره شهرستان باغملک بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان باغملک بود. نمونه 
ی یک انحراف معیار باالتر از میانگین بود. نمونه انتخاب شده زوج تشکیل داد که نمره آنها در تعارضات زناشوی 03آماری این تحقیق را تعداد 

طرح  با استفاده از روش تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تعارضات زناشویی بود.
ود. ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردیده، سپس پس آزمون و پیگیری و گروه گواه ب -پژوهشی، طرح نیمه تجربی با پیش آزمون

دقیقه ای به اجرا در آمد. پس از اتمام برنامه  33جلسه و هر جلسه  33محور( برای گروه آزمایش در طی  -مداخله آزمایشی )مشاوره راه حل
رار گرفتند. در این پژوهش داده ها با استفاده آموزشی، پس آزمون اجرا گردید. همچنین زوجین پس از گذشت یک ماه تحت آزمون پیگیری ق

از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد مشاوره راه حل محور باعث کاهش تعارضات 
 هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری گردید. -زناشویی و مؤلفه های آن 

 

 محور، تعارضات زناشویی-مشاوره گروهی راه حلکلید واژه ها: 

 

                                                 
 yahoo.com:mosavi.mosavi64@حقیقات خوزستان.دانشگاه علوم و ت - 3
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 نقش واسطه گری ابعاد هویت در رابطه الگوی ارتباطی خانواده با سازگاری زناشویی

 3سید محمد صادق موسوی

 

 چکیده
فت. روش پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه گری ابعاد هویت برای رابطه الگوی ارتباطی خانواده با سازگاری زناشویی انجام گر

دانشگاه  38و33پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود.  جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد ورودی سالهای 
نفر با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار استفاده شده شامل پرسشنامه های سازگاری  333بود که 

ی، پرسشنامه ابعاد هویت و پرسشنامه الگوی ارتباطات خانوادگی تجدید نظر شده بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب زناشوی
همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان داد الگوی گفت و شنود با ابعاد هویت فردی و 

ستقیم معنی دار دارد. الگوی همنوایی با هویت قومی رابطه مستقیم معنی دار و با هویت ملی رابطه معکوس معنی دار مذهبی رابطه م-ملی
وجود دارد. همچنین سازگاری زناشویی  با الگوی گفت و شنود رابطه مستقیم معنی دار داشت ولی با الگوی همنوایی رابطه معنی دار دیده 

مذهبی با سازگاری زناشویی رابطه معنی -با سازگاری زناشویی نیز، از بین الگوهای ابعاد هویت فقط هویت ملی نشد. درمورد رابطه ابعاد هویت
درصد از واریانس سازگاری زناشویی توسط  83دار داشت. در مورد نقش میانجی گری ابعاد هویت نتایج نشان داد در مجموع در این مدل، 

مذهبی نقش واسطه گری جزئی برای الگوی گفت و شنود و سازگاری -ت تبیین می شود و هویت ملیالگوهای ارتباطی خانوادگی و ابعاد هوی
 زناشویی ایفا می نماید.

 

 : ابعادهویت، سازگاری زناشویی، الگوی ارتباطی خانوادهکلیدواژه ها

 

                                                 
 seysadegh@yahoo.com. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده  3

mailto:seysadegh@yahoo.com


 

 

345 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

شتبررسی رابطه ابعاد هویت با الگوی ارتباطی خانواده در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد مرود  

 8 ، زهرا قادری3*محمدصادق موسوی سید

 

 چکیده 
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد هویت با الگوی ارتباطی خانواده انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه 

اروش نمونه گیری خوشه ای مرحله دانشگاه می باشد،که ب38و33آماری شامل کلیه دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی ارشد ورودی سالهای 
نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ابعاد هویت و پرسشنامه الگوی ارتباطات خانوادگی  333ای 

حلیل مسیر با استفاده از استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در سطح استنباطی با استفاده از روش ت
روش بارون و کنی  انجام گرفت. نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، در الگوی ارتباطی خانوادگی ،الگوی گفت و شنود با ابعاد 

ملی رابطه مذهبی رابطه مستقیم معنی دار دارد. الگوی همنوایی با هویت قومی رابطه مستقیم معنی دار و با هویت -هویت فردی وملی
 معکوس معنی دار وجود دارد.

 

 ابعاد هویت ، الگوی ارتباطی خانواده، الگوی همنوایی، الگوی گفت و شنودکلید واژه ها: 

                                                 
 seysadegh@yahoo.comشد مشاوره خانواده،  . کارشناس ار 3

 . استادیاردانشگاه   آزادمرودشت    8
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 بررسی مهارت های ارتباطی در کودکان خانواده های تک فرزند و چند فرزند شهر شیراز

 سیده فاطمه موسوی *3، سیدعلی اکبر موسوی8، حدیثه موسوی0

 

 هچکید
پژوهش حاضر به منظور بررسی مهارت های ارتباطی در کودکان خانواده های تک فرزند و چند فرزند شهر شیراز انجام شده است. برای 

کودک چند  303دانش آموز کودک تک فرزند و  383دانش آموز پسر از مدارس ابتدایی شهر شیراز شامل  813ارزیابی مهارت های ارتباطی 
ه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مهارت های ارتباطی فرزند از طریق نمون

جرابک بود که پدران و مادران برای هر دانش آموز تکمیل کردند. داده های پژوهش به کمک آزمونهای آماری خی دو و رگرسیون تحلیل 
مهارتهای ارتباطی در کودکان خانواده های چند فرزند به مراتب بیشتر از خانواده های تک فرزند  گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که

 می باشد.
 

 مهارت های ارتباطی، خانواده، تک فرزند، چند فرزند :کلید واژه  ها

 

                                                 
 aliakbar.mousavi66@gmail.com. کارشناس ارشد مشاوره، آموزش وپرورش استان فارس،   3
 . دانشجوی کارشناسی ارشدمشاوره،دانشگاه آزادمرودشت 8

 اه آزاد مرودشت. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگ 0
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 هارابطه ساده و چندگانه حمایت اجتماعی خانواده با ادراک جرم فرزندان آن

 0*، علی موالیی پارده8رداد پیرفلک، مه3برزو موالیی پارده

 

 چکیده

 یکی از معضالت بزرگی که فرد، خانواده و جوامعه مختلف با ان دست و پنجه نرم می کنند جرم می باشد. جرم و جریمه  باال در جامعه  نشان
داشته باشد حمایت اجتماعی خانواده  تواند نقشی امنیت پایین در آن جامعه می باشد، از جمله عواملی که در جرم و ادراک جرم میدهنده

ها پرداخته است بنابرین پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع به بررسی رابطه حمایت اجتماعی خانواده با ادراک جرم فرزندان آن
هر اهواز می است.روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش اموزان پسر مقطع دبیرستان  ش

نفر به روش نمونه گیری 808مشغول تحصیل بودند با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم  3038-30باشد که در سال تحصیلی 
های حمایت اجتماعی خانواده و ادراک جرم پاسخ دادند، سپس داده ها با استفاده از روش همبستگی و ای انتخاب و به پرسشنامهخوشه

مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی خانواده باادرک جرم رابطه مثبت و معنادری وجود دارد و همچنین رگرسیونی 
توان گفت در های پژوهش میتحلیل رگرسیون نشان داد که حمایت اجتماعی خانواده توان پیش بینی ادراک جرم را دارد. با توجه به یافته

های بیشتر یافته شوند با این وجود پژهشحمایت اجتماعی حاکم است ادراک جرم نیز باالست و جرم کمتری را مرتکب میهایی که خانواده
 پژوهش حاضر را قوت خواهد بخشید.

 

 حمایت اجتماعی خانواده، ادراک جرم، پسران واژه ها:کلید 

 

                                                 

 
 .کارشناس ارشد تاریخ  و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهید چمران اهواز3

 
 .کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 8

 
  Ali.molaei65@yahoo.comکارشناس ارشد روان شناسی  دانشگاه رازی کرمانشاه  .0



                              

348 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 دگی فرزندان های فرزندپروری و  منبع کنترل والدین در پیش بینی افسرنقش سبک

 0*، علی موالیی پارده8، مهرداد پیرفلک3برزو موالیی پارده

 

 چکیده

تواند با موارد مختلفی رابطه کنند، این مشکل میها و جامعه با آن دست و پنجه نرم میافسردگی یکی از معضالتی است که خود فرد، خانواده
های باشد. پژوهش حاضر با توجه به حساسیت موضوع به بررسی نقش  سبکداشته باشد، از جمله این عوامل سبک های فرزند پروری  می

ی جامعه باشد.ی میهمبستگتوصیفی از نوع  رپژوهش حاضفرزند پروری و منبع کنترل والدین در پیش بینی افسردگی پرداخه است. روش 
اند بوددر مقطع کارشناسی مشغول تحصیل  3033-33 که در سال تحصیلی ید چمران اهوازدانشجویان پسر دانشگاه شهآماری شامل کلیه 

برای گرداوری دادها از پرسشنامه خاب گردید. در دسترس انت گیرینمونهروش  به نفر با استفاده از فرمول کوکران  880ای به حجم نمونه
استفاده گردید. تحلیل همبستگی بین متغیر ها نشان داد که بین سبک فرزند  سبک های فرزند پروری بایمرند، منبع کنترل راتر و افسرگی بک

پروری مستبدانه و افسردگی رابطه مثبت و بین سبک مقتدرانه، منبع کنترل با افسردگی رابطه منفی وجود دارد همچنین  تحلیل رگرسیون نیز 
ای در توان دریچه تازههای پژوهش  میا دارند. با توجه به یافتهنشان داد که سبک مقتدرانه  و منبع کنترل توان پیش بینی افسردگی ر

برخورد با  ینحوههای فرزندپروری، منبع کنترل والدین و دانشجویان افسرده  گشود و با تاکید بر نقش خانواده و های مربوط به سبکپژوهش
 ویان شد.  گی یا حل این مشکل در بین دانشجتوان تا حدودی مانع افسردهفرزندان می

 

 افسردگی های فرزند پروری، منبع کنترل والدین وسبک کلید واژه ها: 
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هارابطه عملکرد خانواده و جهت گیری مذهبی  والدین با هوش معنوی فرزندان آن  

 برزو موالیی پارده3، مهرداد پیرفلک8، علی موالیی پارده*0

 

 چکیده

 با مادرانه و پدرانه عملکرد خانواده  متفاوت هایترکیب و متفاوتند هم با فرزندپروری برای مالز ویژگیهای از طیف وسیعی در مادران و پدران

در واقع از عوامل محیطی قوی که را بطه با هوش معنوی فرزندان دارد  .دارد های شخصیتی  فرزندان آنها ارتباطسالمت ویژگی و سازگاری
رابطه عملکرد اسیت موضوع پژوهش حاضر به بررسی را ذکر کرد که با توجه به حستوان عملکرد خانواده و جهت گیری مذهبی و... می

باشد. حاضر توصیفی از نوع همبستگی میروش پژوهش  ها  پرداخت است.آنگیری مذهبی والدین با هوش معنوی فرزندان خانواده و جهت
نفر با استفاده از  860ای به حجم مشغول تحصیل بودند نمونه 3038-30ان پسر شهر ایذه که در سال ی آماری شامل کلیه دانش آموزجامعه

ردآوری داده ها از پرسشنامه های عملکرد خانواده، ی از میان آنها انتخاب گردید. برای گی نمونه گیری خوشه افرمول کوکران به شیوه
ایفای نقش، همراهی  نشان داد که بین خرده مولفه های پژوهش تحلیل همبستگی دید.گیری مذهبی و مقیاس هوش معنوی استفاده گرجهت

توان های پژوهش میبا توجه به یافته گیری مذهبی  با هوش معنوی  رابطه معناداری وجود دارد.رتباط، عملکرد کلی خانواده و جهتعاطفی، ا
ها می باشد با این وجود هوش معنوی فرزندان انهای مهم تضمین کننده  گیری مذهبی والدین از جمله شاخصعملکرد خانواده و جهتگفت 

 پژوهش های بیشتر یافته های پژوهش حاضر را قوت خواهد بخشید.

 

 عملکرد خانواده، جهت گیری مذهبی  والدین، هوش معنوی :هاکلید واژه 
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ل دانش آموزان دختربررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با تاب آوری و منبع کنتر  

 3مهرنوش مومی پور

 

 چکیده

گیرانه( مادران با تاب آوری و منبع کنترل )درونی و های فرزندپروری )مقتدرانه، مستبدانه و آسانهدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه
نفر بود که با روش نمونه  808مطالعه شاملبیرونی( دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بود. روش پژوهش همبستگی و نمونه مورد 

های شیوه فرزند پروری ها از پرسشنامهتهران انتخاب شده بودند. در این پژوهش برای جمع آوری داده 6و  8گیری در دسترس از مناطق 
انش آموزان تکمیل گردید، بامریند که توسط مادران پر شد و مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون  و آزمون منبع کنترل راتر که توسط د

استفاده شد. نمرات بدست آمده با استفاده از  ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج 
زندپروری ها رابطه مثبت معنادار و بین شیوه های فرپژوهش نشان داد که بین شیوه های فرزندپروری مقتدرانه و تاب آوری فرزندان آن

و مثبت مستبدانه و آسان گیرانه رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با منبع کنترل درونی رابطه معنادار 
ع کنترل فرزندان و با شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. اما در مورد شیوه فرزندپروری آسان گیرانه مادران و منب

رابطه معناداری یافت نشد. بر اساس این نتایج می توان گفت محبت، گرمی، پاسخگو بودن والدین و همچنین ایجاد شرایط کسب تجربه و 
 کاوش محیط برای فرزندان که در سبک فرزندپروری مقتدرانه وجود دارد می تواند باعث باال رفتن تاب آوری و همچنین منبع کنترل درونی

 های فرزندپروری به مادران را نشان می دهد. مخصوصاً در دوران حساس نوجوانی شود. یافته های این تحقیق لزوم آموزش مهارت
 

 شیوه های فرزندپروری )مقتدرانه، مستبدانه و آسان گیرانه(، تاب آوری، منبع کنترل کلید واژه ها:
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یز یافتگی در معلمان زن متاهل تهرانبررسی رابطه کیفیت روابط زناشویی و مولفه های تما  

 3مهرنوش مومی پور

 

 چکیده
 است همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش. است بوده زناشویی با مولفه های تمایز یافتگی روابط کیفیت رابطه بررسی حاضر تحقیق هدف

 بوده معلمین از نفر 333 شامل پژوهش نمونه. دان بوده 3033-33تهران در سال تحصیلی  متاهل مدارس معلمین زن مطالعه، مورد جامعه و
 یافتگی تمایز های پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای پژوهش این در. شدند انتخاب (،6و  8در دسترس )مناطق  گیری نمونه روش با که

 تمایز بین داد نشان بررسی این نتایج. شد پیرسون تحلیل همبستگی از  ضریب ها با استفاده داده و شد زناشویی استفاده وضعیت خود و
 تمایز دارد؛ بین وجود همبستگی منفی عاطفی پذیری واکنش و یافتگی تمایز دارد؛ بین وجود همبستگی مثبت زناشویی روابط و کیفیت یافتگی
مایز یافتگی و بین ت لش عاطفی همبستگی منفی وجود دارد؛بین تمایز یافتگی و گس؛  دارد وجود همبستگی مثبت من وجایگاه یافتگی

بین کیفیت روابط زناشویی و واکنش پذیری عاطفی همبستگی منفی وجود دارد؛ بین کیفیت ؛ آمیختگی با دیگران همبستگی مثبت وجود دارد
بین کیفیت روابط زناشویی و گسلش عاطفی همبستگی مثبت وجود دارد؛ بین کیفیت ؛ وجود دارد روابط زناشویی و جایگاه من همبستگی مثبت

 روابط کیفیت میزان در را یافتگی تمایز متغیر اهمیت حاضر، پژوهش وابط زناشویی و آمیختگی با دیگران همبستگی مثبت وجود دارد. نتایجر
 می دهد. نشان زناشویی

 

 کیفیت روابط زناشویی، تمایز یافتگی، معلمین متاهل :ها کلید واژه

 

                                                 

 
 m.mumipour121@gmail.com. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی،  3



                              

352 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا

انشجویاند خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در با تگیدلبس های سبک فرزندپروری و های بررسی رابطه شیوه  

 3مهرنوش مومی پور

 

  چکیده
. بود دانشجویان خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی با دلبستگی های سبک فرزندپروری و های رابطه شیوه شناخت حاضر پژوهش از هدف

 نمونه صورت به آزمودنی 800 تعداد منظور این د. برایبو 33-38جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران در سال 
 سبک بامریند، فرزندپروری های شیوه نامه پرسش سه و از بین دانشگاه های عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و تهران انتخاب ای خوشه گیری
 پیشرفت معیار عنوان به شته دانشجویانگذ ترم معدل همچنین از. شد اجرا آنها روی بر شرر خودکارآمدی و رید و کولینز دلبستگی های

 بررسی مورد پیرسون همبستگی ضریب و رگرسیون تحلیل های آزمون از استفاده با پژوهش این از حاصل های شد. داده استفاده تحصیلی
 خودکارآمدی، با ایمن دلبستگی سبک و گیرانه سهل و مقتدرانه فرزندپروری های شیوه بین که داد نشان پژوهش این های یافته. گرفت قرار

سهل  فرزندپروری داشت و بین شیوه مثبت وجود رابطه تحصیلی موفقیت با مقتدرانه فرزندپروری شیوه بین .دارد وجود مستقیم رابطه مثبت و
 شیوه نیز و دوسوگرا -ناایمن و اجتنابی -ناایمن دلبستگی های سبک بین وجود نداشت. همچنین  معناداری رابطه تحصیلی گیرانه وپیشرفت

مشاهده شد. همچنین رابطه بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی  منفی رابطه کارآمدی و پیشرفت تحصیلی خود با مستبدانه فرزندپروری
 سختگیری و محدودیت اعمال با که گیرانه سخت و مستبدانه فرزندپروری سبک از مثبت بود. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت استفاده

 سبک از استفاده شود و عملکرد کاهش دچار تحصیلی پیشرفت جمله از زندگی مختلف موقعیت های در فرد شود باعث می است همراه
 کند برخورد زندگی مختلف موقعیت های با بیشتری نفس به اعتماد و آرامش با فرد شود می باعث( کننده کنترل و گرم)مقتدرانه  فرزندپروری

 یابد. می افزایش فرد تحصیلی ه نفس و کارایی و موفقیتاحساس اعتماد ب نهایت در و
 

 سبک های دلبستگی، شیوه های فرزند پروری، خودکارآمدی، پیشرفت تحصیلی :کلید واژه  ها

 

                                                 

 l.comm.mumipour121@gmaiکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  3  
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 تحلیل  گفتمان الگوی اسالمی ایرانی خانواده در سریال پایتخت سه

 3سید علیرضا میرانوری بایگی

 

 چکیده 
اسالمی ایرانی خانواده بر اساس متغیرهای جامعه شناختی و عوامل فرهنگ بومی، ملی و دینی در سریال تحقیق حاضر به بررسی الگوی 

پایتخت سه می پردازد. روش تحقیق تحلیل گفتمان با بررسی گفتگوها، نمادها، موقعیتها، تصویرها و زمینه های فرهنگی و اجتماعی موجود 
نکه در تحلیل گفتمان هدف محقق نشان دادن رابطه بین مولف، متن و مخاطب و بررسی تاثیر در سریال پایتخت سه می باشد. با توجه به ای

زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در تولید گفتمان است تمام قسمتهای سریال پایتخت سه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 
در سریال پایتخت سه سازگاری اقتصادی خانواده بر اساس فرهنگ قناعت و ساده تحلیل گفتمان سریال نشان می دهد که در الگوی خانواده 

زیستی، توزیع افقی قدرت بر اساس فرهنگ تعاون و همکاری، درک درست از نقش بر اساس فرهنگ وفاداری و تعلق به خانواده، عدم تسری 
زندگی جزو مولفه های اصلی الگوی اسالمی ایرانی خانواده  مشکالت در روابط بر اساس فرهنگ صبر و مدارا و تطابق با مشکالت و شرایط

می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد که عواملی مانند تعامل مناسب با جامعه، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و مذهب جزو عوامل موثر 
 بر این الگو می باشند. 

 

 پایتخت سه، تحلیل گفتمان، خانواده: ها کلید واژه

 

                                                 
  miranvari@yahoo.com -دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 3
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 انعطاف پذیری کنشی و سازگاری اجتماعی زنان مطلقه بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر اثر

 8، امید مرادی 3*سحر میراویسی

 

 چکیده

بر انعطاف پذیری کنشی و سازگاری اجتماعی زنان درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی
گروه  31) 03شامل بود. نمونه تحقیق شامل پس آزمون با گروه کنترل  -آزمون  طرح پیش شبه آزمایشی از نوعتحقیق رح بود. طمطلقه 
بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزار پژوهش که عبارت بودند از نفر از زنان مطلقه گروه آزمایش(  31 و کنترل

بل پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل  سازگاری اجتماعیو پرسشنامه  کونور و دیدویدسون انعطاف پذیری کنشی پرسشنامه
انعطاف  باعث افزایشدرمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی کواریانس )مانکوا( استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، 

 کنترل می شود. گروه آزمایش در مقایسه با گروه ه سازگاری اجتماعی زنان مطلق پذیری کنشی و
 

 

 انعطاف پذیری کنشی، سازگاری اجتماعی ،درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی: کلید واژه  ها

 

                                                 

 
 sahar.miraveisy@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج،  . 3

 
 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج. 8
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 پروری فرزند های شیوه اساس تنهایی بر احساس و اجتماعی خود اثربخشی بینی پیش

 0تفتی هقانید ، راضیه8ساالری پا ، سلمان3*میرجلیلی فاطمه

 

 چکیده

 استفاد مورد تحقیق بود. روش فرزندپروری های شیوه اساس بر تنهایی احساس و اجتماعی  خود اثربخشی بینی پیش پژوهش، این از هدف

 متوسطه پسر و دختر دانشگاهی پیش آموز دانش  0311از  متشکل آماری جامعه است، بوده همبستگی شیوه به توصیفی روش پژوهش، این

 جهت .شدند انتخاب ای مرحله چند ای خوشه گیری نمونه شیوه به که باشد می آموز دانش نفر 038 شامل نمونه بود. حجم یزد شهر

 داده تحلیل در .شد کودک( استفاده )فرم و والدگرینوجوانان، احساس تنهایی  و کودکان خوداثربخشی های پرسشنامه از اطالعات گردآوری

 پیش برای را معناداری نقش کارآمد والدگری و مثبت والدگری که نشان داد نتایج .همزمان استفاده شد شیوه هب چندگانه از رگرسیون ها

 سپس و کند می بینی پیش را تنهایی احساس منفی طور به کارآمد والدگری ابتدا همچنین  .کند می ایفا اجتماعی بخشی خوداثر بینی

 کارآمد والدگری و مثبت والدگری همچنین  .کند می ایفا تنهایی احساس بینی پیش برای را یمعنادار نقش مثبت طور به ناکارآمد والدگری

 کنندگی بینی پیش قدرت والدگری، سبک پسران در کند. اما می ایفا دختران در اجتماعی خوداثربخشی بینی پیش برای را معناداری نقش

 احساس کننده بینی پیش بدنی تنبیه و ناکارآمد والدگری دختران در تنهایی احساس مورد در .نداشت اجتماعی خوداثربخشی برای معناداری

 می بینی پیش را تنهایی احساس منفی طور به پدر مشارکت و مثبت طور به ضعیف نظارت و اقتدار و بدنی تنبیه پسران در و بودند تنهایی

 .نمود
 

 فرزندپروری های شیوه تنهایی، احساس اجتماعی، خوداثربخشی  :هاکلید واژه 

                                                 

 
 mirror7007@gmail.comانشناسی تربیتی،  . کارشناس ارشد رو3

 
 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی8

 
 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه یزد0
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 بینی نقش فرآیند خانواده بر مشکالت اجتماعی و مشکالت توجه و تفکر نوجوانانپیش

 0، رامین هاشمی8، شهال پاکدامن3*ملیحه میرزایی
 

 چکیده
ۀ نوجوانی با ها و تغییرات دورساز بسیاری از مشکالت آنها است. تعامل ویژگیخانواده پدیدآورنده الگوهای رفتاری برای نوجوانان و زمینه

بینی نقش فرآیند خانواده بر پژوهش حاضر با هدف پیشتواند تأثیر عمیقی بر سالمتی و مشکالت روانی داشته باشند. محیط خانواده، می
منظور  بهانجام شد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع علی ـ مقایسه ای بود که  نوجوانان مشکالت اجتماعی و مشکالت تفکر و توجه

شهر تهران انتخاب  33و  6ای از مدارس مناطق گیری خوشهپسر(، با استفاده از روش نمونه300دختر و  302آموز  )دانش 831یابی هدف دست
آزمون ضریب  داده ها با استفاده دهی نظام سنجش مبتنی بر تجربه و مقیاس فرآیند خانواده پاسخ دادند.شدند و به پرسشنامه خودگزارش

های فرآیند خانواده و مشکالت مقیاسگام تحلیل شد. نتایج نشان داد بین خردهبهن و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گامهمبستگی پیرسو
بینی کننده نیز بر های فرآیند خانواده، نقش پیشدار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد مؤلفهاجتماعی و مشکالت تفکر و توجه رابطة معنی

رسد هرگونه نارسایی در فضا و شرایط و مشکالت تفکر و توجه نوجوانان دارند. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر میمشکالت اجتماعی 
گذارد و باری بر رفتار و سالمت روانی فرزندان میهای موجود در خانواده، آثار زیانهای خانوادگی و پتانسیلشناختی خانواده از قبیل کنشروان

 یط ویژۀ نوجوانان بروز مشکالت اجنماعی و مشکالت تفکر و توجه را در آنها تسهیل کند.با توجه به شرا
 

 فرآیند خانواده، مشکالت اجتماعی، مشکالت تفکر، مشکالت توجه :هاکلید واژه 

 
 

                                                 

 
  mirzaei92@ut.ac.ir. دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده،  3

 
 . عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی8

 
 وره خانواده. دانشجوی کارشناسی ارشد مشا0
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 جویان دانشگاهبررسی رابطه تجربه کودک آزاری و آلکسی تایمیا و نشانه های اختالالت شخصیتی طبقه بی در دانش

 آزاد آستارا

 سید رضا میرمهدی*3، پیمان انصاری2  

 

 چکیده
آستارا های اختالالت شخصیتی طبقه بی در دانشجویان دانشگاه آزاد ی با آلکسیتایمیا و نشانهآزارکودکهدف این مقاله بررسی رابطه تجربه 

دادند. نمونه پژوهش به حجم اه آزاد آستارا تشکیل میبود. روش تحقیق از نوع  همبستگی بوده و جامعه پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگ
، (casrs)آزاری ها از پرسشنامه کودکداده آوریی انتخاب شدند. برای جمعاچند مرحلهگیری تصادفی نفر بودند که به صورت نمونه 063

برای تحلیل داده ها از معناداری ضریب ( استفاده شده است. MCMI-IIIو آزمون ام سی ام آی ) (TAS-20)مقیاس ناگویی خلقی تورنتو 
آزاری و اختالالت شخصیت طبقه همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تجربه کودک

 ی وجود دارد. داریمعنآزاری و الکسی تایمیا رابطه بی همچنین بین تجربه کودک
 

 آزاری، آلکسیتایمیا، اختالالت شخصیت طبقه بیتجربه کودک: هاکلید واژه 

                                                 
 mirmehdy2001@yahoo.com.استاد یار عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،   3
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خمین . 8
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 ناسازگار زوجین روانشناختی بهزیستی بر خودتنظیمی شیوه به مدت کوتاه درمانی زوج اثربخشی بررسی

 0، علیرضا نبی دوست8*، پرویز پرزور 3نیلوفر میکائیلی

 

 

 چکیده
 مشکالت دارای زوجین شناختی روان بهزیستی بر تنظیمیخود شیوه به مدت کوتاه درمانی زوج اثربخشی بررسی حاضر پژوهش هدف

 دارای زوجین بین از زوج 03. می باشد کنترل گروه با آزمون پس -آزمون پیش طرح با آزمایشی نوع از مطالعه این. بود اردبیل شهر زناشویی
 دو در تصادفی صورت به و شدند انتخاب مونهن عنوان به اردبیل شهر روانشناسی کلینیک های و مراکز به کننده مراجعه زناشویی مشکالت

 آزمون توسط که بود شناختی روان بهزیستی پژوهش این در وابسته متغیر. شدند جایگزین( زوج 31) کنترل گروه و( زوج 31) آزمایش گروه
 در. نمودند شرکت گروهی وهشی به خودتنظیمی مدت کوتاه درمانی زوج جلسه، 2 در آزمایش گروه. شد ارزیابی ریف شناختی روان بهزیستی

 قرار تحلیل و تجزیه مورد واریانس تحلیل روش از استفاده با آمده، دست به داده های. نکردند دریافت مداخله ای هیچ کنترل گروه که حالی
 آزمایش گروه زوجین رد را آن مولفه های و شناختی روان بهزیستی خودتنظیمی، شیوه به مدت کوتاه درمانی زوج که داد نشان نتایج. گرفتند
 .است داده افزایش

 

 زناشویی مشکالت شناختی، روان بهزیستی هیجانی، خودتنظیمی درمانی، زوجکلید واژه ها: 

 

                                                 
    لیگروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبی دانشیار.  3
 p.porzoor@gmail.com   . دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی8

 تهران کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه عالمه طباطبایی دانشجوی.  0 
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ننده به مراکز رفتاری بر تعارضات زناشویی و رضایت جنسی در زوجین مراجعه ک –اثربخشی خانواده درمانی شناختی 

 روان شناختی شهر شوشتر

 0، مهناز مهرابی زاده هنرمند8*معصومه پارسه، 3فرح نادری

 

 چکیده
رفتاری بر تعارضات  زناشویی و رضایت جنسی در  زوجین مراجعه کننده  به  –هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی شناختی 

وج در گروه گواه(  بود که با استفاده از ز 31زوج در گروه آزمایش و  31زوج ) 03مراکز روان شناختی  شهر شوشتر بود. نمونه تحقیق شامل 
پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزارهای  –روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون 

ایش و گروه گواه از پژوهش، پرسشنامه تعارضات زناشویی و پرسشنامه رضایت جنسی بود. پس از جایگزینی تصادفی آزمودنیها  در گروه آزم
دقیقه اجرا  33جلسه،  هر جلسه  2رفتاری در  –هر دو پیش آزمون به عمل آمد. سپس بر روی گروه آزمایش مداخله خانواده درمانی شناختی 

داده ها از گردید. پس از پایان برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. سپس بعد از یک ماه پیگیری به عمل آمد. برای تحلیل 
رفتاری  بر  –روش تحلیل کواریانس چند متغیری )مانکوا( استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل  داده ها نشان داد، خانواده درمانی شناختی 

 دار بود.تعارضات زناشویی و رضایت جنسی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تأثیر داشته است و این تأثیر بعد از یک ماه پیگیری نیز پای
 

 رفتاری، تعارضات زناشویی، رضایت جنسی –خانواده درمانی شناختی کلید واژه ها: 
 
 

                                                 
 .  دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات خوزستان3
 uomeh.parseh@yahoo.commas.  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات خوزستان 8

 . استاد دانشگاه شهید چمران اهواز0
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رفتاری بر دلزدگی زناشویی  در زوجین مراجعه کننده به مراکز روان شناختی  –اثربخشی خانواده درمانی شناختی 

 شهر شوشتر

 0، مهناز مهرابی زاده هنرمند8*، معصومه پارسه3فرح نادری

 

 یدهچک
رفتاری بر دلزدگی زناشویی و ابعاد آن  در  زوجین مراجعه کننده  به مراکز  –هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خانواده درمانی شناختی 

زوج در گروه گواه(  بود که با استفاده از روش  31زوج در گروه آزمایش و  31زوج ) 03روان شناختی  شهر شوشتر بود. نمونه تحقیق شامل 
پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه  –گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون  نمونه

بود. پس از جایگزینی تصادفی آزمودنیها در گروه آزمایش و گروه گواه از هر دو گروه پیش آزمون به عمل  (CBM)دلزدگی زناشویی پاینز 
دقیقه اجرا گردید. پس از پایان برنامه  33جلسه، هر جلسه  2رفتاری در  –وه آزمایش مداخله خانواده درمانی شناختی آمد. سپس بر روی گر

آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. سپس بعد از یک ماه پیگیری به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چند 
رفتاری  باعث کاهش معنادار  دلزدگی  –نتایج حاصل از تحلیل  داده ها نشان داد، خانواده درمانی شناختی  متغیری )مانکوا( استفاده شد.

 زناشویی و مؤلفه های آن، هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری می شود.
 

 رفتاری، دلزدگی زناشویی –خانواده درمانی شناختی کلید واژه ها: 
 

                                                 
 .  دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات خوزستان3
 masuomeh.parseh@yahoo.com.  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات خوزستان 8

 ه شهید چمران اهواز. استاد دانشگا0
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ایرانی در مواجهه با دنیای مجازی -سالمیهای سبک زندگی اچالش  

 0، علی عبدالخانی 8،  جعفر چراغیان3سید حسین نجاتی موسوی*

 

 چکیده
تعیین نوع و شیوه زندگی و  دررا مهمی  نقش و ایران امروز بوده دری خانوادگ سبک زندگی یک ایدئولوژی، تأثیرگذارترین منزلة به دین اسالم

می باشد. از سوی دیگر فضای مجازی قرار دارد که حضوری پر رنگ و تعیین کننده در دنیای نوین و در  شکل دهی هویت خانوادگی دارا
به  این فناوری ی فرهنگ، تمدن و سبک زندگی می باشد.برقراری ارتباط و تعامل ملی و بین المللی داشته و یکی از عوامل انتقال دهنده

. مسئله مهم در این زمینه، میزان و نوع نیز قرار گیرد فرهنگ تواند در خدمتشد، میفرهنگ با مخرب یکتواند همان میزان که می
 و کتب در از طریق جستجو و روش تحلیلی ـ سندی به پژوهش که این آن می باشد. دراز  ی مسلمان ایرانیخانواده برخورداری و استفاده

های این نوع سبک زندگی در مواجهه با فضای ایرانی و تبیین آن، به چالشتهیه گردیده؛ پس از بررسی سبک زندگی اسالمی ـ  علمی منابع
امکان و یا توان کافی  ،هااز خانوادههای خاص فضای مجازی و نو بودن این پدیده، بسیاری به دلیل ویژگی توان گفتمی مجازی پرداخته شد.

جوانان و  استفاده روزمره نوجوانان و از یک سو وعدم آشنایی مناسب  نای و برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به دست نیاورده
در پایان جهت حلّ این تعارضات و  های متعددی شوند.دچار چالش های ایرانیکه خانوادهباعث شده از سوی دیگر حتی کودکان از این فضا 

 تی پرداخته شد.های ایرانی، به ارائه پیشنهادااستفاده بهینه از فضای مجازی در خانواده
 

 سبک زندگی اسالمی ـ ایرانی، خانواده ، فضای مجازی ،چالش :هاکلید واژه 

 
 

                                                 

 yahoo.com @nejatyhossein،دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت 3 

 g.cheraghian@yahoo.comدانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز، 8 

 
 Aliabdolkhanisaleh@yahoo.comقات آموزشی دانشگاه خوارزمی کارشناس ارشد تحقی 0

mailto:g.cheraghian@yahoo.com
mailto:Aliabdolkhanisaleh@yahoo.com
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 تمایل به ازدواج جوانان و معنای زندگی با بررسی ارتباط امید

 8*، پرویز پرزور3محمد نریمانی

 

 

 چکیده
 نوع از توصیفی و پژوهشاین  روشوانان انجام گرفت. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط امید و معنای زندگی با تمایل به ازدواج ج

دانشجوی مجرد از  383تعداد بود.  3038-30 تحصیلی سال در محقق اردبیلی دانشگاه دانشجویان کلیه شامل آماری جامعهبود.  همبستگی
مقیاس امید و رغبت سنج ازدواج ، گیبه پرسشنامه معنای زنداز آنها خواسته شد  تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و روش این جامعه به
نتایج نشان داد که  د.ش چندگانه تجزیه و تحلیل پیرسون و رگرسیون ضریب همبستگی های بدست آمده با استفاده از آزموندادهپاسخ دهند. 

 06ون نشان داد که  این دو متغیر رگرسی تحلیلداری وجود دارد. نتایج با نمره رغبت به ازدواج رابطه معنی متغیرهای امید و معنای زندگی بین
های این پژوهش نقش امید و معنای زندگی در پیش بینی رغبت به یافته. کندرغبت به ازدواج دانشجویان را  پیش بینی می اریانسدرصد و

و همچنین برای  انواده استفاده نمودو خ با ازدواج مرتبط در مداخالت بالینی توان یافته ها می ازدواج دانشجویان را مورد تأیید قرار داد. از این
 .را می توان در دستور برنامه های آموزشی قرار داد ترغیب به ازدواج جوانان، تقویت این عوامل روانشناختی

 

 امید، معنای زندگی، رغبت به ازدواج، جوانان کلید واژه ها:

 

                                                 
 narimani@uma.ac.irستاد گروه روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی، ا.   3
 p.porzoor@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی،دانشگاه محقق اردبیلی،  8
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 نقش سبک زندگی اسالمی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متأهل

 0، اباصلت ابراهیمی0، کاظم معاضدی8*، پرویز پرزور 3حمد نریمانیم

 

 

 چکیده
طرح پژوهشی حاضر، از نوع  .بود متأهل دانشجویان زناشویی رضایت بینی پیش در سبک زندگی اسالمی ، تعیین نقش حاضر پژوهش هدف
 از نفر 386 پژوهش گاه محقق اردبیلی بود. نمونةهای توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیة دانشجویان متأهل دانشطرح

 از هاداده آوریجمع برای .شدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه صورت به که بود 38-30 تحصیلی سال در اردبیل شهرستان دانشجویان متأهل
 ضریب آزمون با آمدهدستبه هایداده. شد استفاده اسالمی معیارهای اساس بر زناشویی رضامندی و مذهبی پایبندی های نامهپرسش

 و مذهبی پایبندی بین که داد نشان مطالعه این نتایج. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد همزمان رگرسیون تحلیل و پیرسون همبستگی
 براساس ویی،زناش رضایت درصد 8/01 که داد نشان رگرسیون تحلیل نتایج همچنین .دارد وجود معناداری و مثبت رابطة زناشویی رضایت
های  نارضایتی و مشکالت بسیاری از توان می اسالمی زندگی سبک اتخاذ و معنویت از استمداد با بنابراین. است تبیین قابل مذهبی پایبندی
 . شد برخوردار زناشویی زندگی در بیشتری رضامندی از و نمود جلوگیری آن مستقیم غیر و مستقیم منفی اثرات و زناشویی

 

 دانشجویان متأهل سبک زندگی اسالمی، رضایت زناشویی،ها: کلید واژه 

 

                                                 
 narimani@uma.ac.irستاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی   ا.  3
 p.porzoor@gmail.com. دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی   8

 اردبیل پزشکی علوم اسالمی،دانشگاه معارف گروه علمی هیأت . عضو 0

                   دیث        نهج البالغه، دانشگاه قرآن و ح کارشناس ارشد.  0
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 درمانی ساختی بر ارتقای کیفیت زندگی زوجیناثربخشی خانواده

 0، المیرا ساالری فر 0*سعید پورعبدل ،8، زهرا رستم اوغلی3محمد نریمانی

 

 چکیده
آزمون و پیشبا طرح پژوهش آزمایشی این باشد. دگی زوجین میدرمانی ساختی بر ارتقای کیفیت زنهدف این مطالعه تعیین اثربخشی خانواده

به مرکز مداخله در  33که به دلیل تعارض زناشویی در سال  بودندهایی زوجنیز جامعه آماری این پژوهش  بود و آزمون با گروه کنترلپس
که با استفاده از روش  ندنفر گروه کنترل( بود 31و  نفر گروه آزمایشی 31نفر ) 03نمونه پژوهش شامل . خانواده شهر اردبیل مراجعه کردند

های پژوهشی با داده .اجرا شد کنندگانشرکتبر روی  SF-36ی ها، پرسشنامهآوری دادهگیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمعنمونه
های ی بر ارتقای کیفیت زندگی در مؤلفهدرمانی ساختنتایج پژوهش نشان داد که خانواده تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

است  از آن ها حاکییافته .عملکرد جسمانی، درد جسمی، سالمت عمومی، نشاط، عملکرد اجتماعی و سالمت روانی زوجین اثربخش بوده است
 گردد.درمانی ساختی موجب ارتقای کیفیت زندگی زوجین میکه خانواده

 

 ، زوجینزندگی ، کیفیتدرمانی ساختیخانواده: هاکلید واژه 

 

                                                 
 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی .3

 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل8

  saeed.pourabdol@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی0

 ی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل. کارشناسی ارشد روانشناسی بالین0
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 حل مسئله اجتماعی زوجین بهبوددرمانی ساختی بر اثربخشی خانواده

 محمد نریمانی3، سعید پورعبدل*8، زهرا رستم اوغلی0، المیرا ساالری فر0

 

 

 چکیده
آزمـون و پیشبا طرح  آزمایشیپژوهش این . بودزوجین  حل مسئله اجتماعی بهبود درمانی ساختی برهدف این مطالعه تعیین اثربخشی خانواده

 به مرکز مداخله در خـانواده 33هایی هستند که به دلیل تعارض زناشویی در سال جامعه آماری این پژوهش زوج بود. آزمون با گروه کنترلپس
گیری تفاده از روش نمونـهنفر گروه کنترل( بود کـه بـا اسـ 31نفر گروه آزمایشی و  31نفر ) 03اردبیل مراجعه کردند. نمونه پژوهش شامل  در

بـر روی  حـل مسـئله اجتمـاعی یهـا، پرسشـنامهآوری دادهشـدند. بـرای جمـع آزمـایش و کنتـرل( گمـاردهگروه )و در دو  تصادفی انتخاب
درمـانی نتایج پژوهش نشـان داد کـه خـانواده های پژوهشی با تحلیل واریانس چند متغیر تجزیه و تحلیل شدند.داده .اجرا شد کنندگانشرکت

 ـر بهبود مهارت حل مسئله اجتماعی زوجین در ابعاد حل مسئله مثبت، حل مسئله منفی، حل مسئله منطقی، حـل مسـئله تکانشـی بساختی 
درمانی ساختی موجب بهبود حل مسئله اجتماعی زوجـین است که خانواده آن ها حاکییافته .احتیاط، حل مسئله اجتنابی اثربخش بوده استبی
 گردد.می

 

 حل مسئله اجتماعی، زوجین درمانی ساختی،خانواده: هاکلید واژه 

 

                                                 
 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی. 3

  saeed.pourabdol@yahoo.com. دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی8

 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی0

 گاه آزاد اسالمی واحد اردبیل. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانش0
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 بررسی رابطه  بین عملکرد خانواده و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

 0، ایوب دهواری8، اسما دهواری3*عبدالسالم نصرت ناهوکی

 

 چکیده 
رد خانواده و خود کارآمدی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. با توجه به هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین عملک 

نفر از دانشجویان  301ماهیت موضوع و هدف مورد مطالعه، این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری شامل 
نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان  333ساس جدول مورگان دانشکده علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که بر ا

پرسشنامه سنجش خانواده می باشد. برای تجزیه و تحلیل  نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه خودکارآمدی جوکار و
سیون گام به گام و آزمون تی مستقل استفاده شد. اطالعات به دست آمده از فراوانی و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون، رگر

نتایج پژوهش نشان داد که بین دانشجویان از لحاظ عملکرد کلی خانواده با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود داشت، همچنین بین مولفه 
آمدی رابطه معناداری وجود های نقش و حل مشکل آن با خودکارامدی همبستگی وجود داشت. ولی بین مولفه واکنش عاطفی با خودکار

 نداشت.
 

 عملکرد خانواده، خودکارآمدی، واکنش عاطفی، نقش، حل مشکل: کلید واژه  ها

 

                                                 
 salam.nosrat@yahoo.com. کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراوان ،    33

 . کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه پیام نور واحد سراوان 8

 . کارشناس ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سراوان 0
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 زنان زناشویی اسنادهای بر اصالح ارتباطی  -رفتاری درمان اثربخشی بررسی

 0سودانی منصور، 8آبادی نجف پورقیصری زهرا، 3*فر نظری محسن



 چکیده

 جندی پزشکی علوم دانشگاه در شاغل زنان زناشویی اسنادهای بر اصالح ارتباطی -رفتاری درمان اثربخشی بررسی پژوهش اصلی هدف

 کلیه شامل آماری جامعه  .بود گواه گروه با پیگیری آزمون و آزمون پس – آزمون پیش نوع از تجربی نیمه پژوهش طرح .بود  اهواز شاپور

 گیری نمونه روش به که بود مذکور جامعه از زن 03 تحقیق نمونه و اهواز شاپور جندی دانشگاه پزشکی علوم دانشگاه در شاغل زنان

 گروه  .بود ارتباطی اسنادهای پرسشنامه پژوهش این در استفاده مورد ابزار  .شدند گمارده گواه و آزمایشی گروه دو در و انتخاب ساده تصادفی

 مداخله پایان از پس .نکرد دریافت ای مداخله هیچ گواه گروه و گرفت قرار باطیارت -رفتاری درمان آموزش تحت جلسه 33 مدت به آزمایش

 آماری روش از استفاده با ها داده  .گردید اجرا پیگیری آزمون آزمون، پس اجرای از ماه یک گذشت از پس و آزمون پس گروه دو هر روی بر

 اصالح موجب ارتباطی – رفتاری درمان که داد نشان پژوهش این از هآمد بدست نتایج .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد کواریانس تحلیل
 به شاغل زنان خصوص به و دارد. زنان ادامه پیگیری مرحله تا اثر این و است شده کنترل گروه با مقایسه در آزمایش گروه ارتباطی اسنادهای

 با آنها رابطه و ارتباطی اسنادهای که شوند می اشوییزن ارتباطات در فراوانی مشکالت دچار خانواده-کار تعارضات و استرس واسطه

 .گردد می آنان ارتباطی اسنادهای اصالح سبب ارتباطی– رفتاری درمان از استفاده دهد. می قرار تاثیر تحت را همسرشان

 

 زناشوئی ارتباطی اسنادهای ارتباطی، رفتاری درمان :کلید واژه  ها

 

                                                 

 
 mnazarifar60@yahoo.comاهواز،   چمران شهید دانشگاه مشاوره، دکتری دانشجوی .3

 
 مشاوره ارشد کارشناسی. 8

 
 اهواز چمران شهید دانشگاه مشاوره، گروه دانشیار. 0
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محور بر افزایش بخشش در زوجین شهر کرج اثر بخشی مشاوره با رویکرد راه حل  

 0، مهرزاد فراهتی 8کیومرث فرهبخش، 3*فاطمه سادات نقیبی 

 

 چکیده
بررسی اثربخشی مشاوره با رویکرد راه حل محور بر افزایش بخشش زوجین شهر کرج می باشد جامعه آماری پژوهش  ،دف از پژوهش حاضره

تشکیل می دادند، پس از اجرای  33-33ز مشاوره سازمان بهزیستی شهر کرج درسال حاضر شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مرک
زوج( به روش نمونه گیری  33نفر ) 83پرسشنامه بخشش تعداد زیادی از زوجین نمره پایین تر از متوسط دریافت کردند که از بین آنها 

و به تصادف در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به دو گروه مساوی تقسیم 
 دریافت نمود. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه بخشش بود. برای دقیقه ای  33جلسه  2مشاوره با رویکرد راه حل محور را طی 

ن داد که مشاوره با رویکرد راه حل محور تأثیر معناداری بر داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشاتحلیل 
افزایش بخشش زوجین در سطح دارد. تفاوت معناداری بین میزان بخشش در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بدست آمد که نشان داد 

گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه مشاوره با رویکرد راه حل محور بر افزایش میزان بخشش در زوجین تأثیرگذار است. نتیجه 
گرفت که رویکرد راه حل محور می تواند میزان بخشش زوجین را باال برده و به جای تمرکز بر مشکل و رنجش از طرف مقابل، به دنبال حل 

 مشکل باشند. 
 

 رویکرد راه حل محور، بخشش، زوجین کلید واژه ها:

 

                                                 

 
 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی. 3

 
 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی. 8

 
 ینی،دانشگاه علم وفرهنگدانشجوی دکتری روانشناسی بال. 0
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 ه حل محور بر تعارضات زناشویی زوجین شهر کرجتأثیر مشاوره با رویکرد را

  0*، مهرزاد فراهتی8، کیومرث فرهبخش3فاطمه السادات نقیبی

 

                    چکیده :                                                                                                                      
حاضر، بررسی تأثیر مشاوره با رویکرد راه حل محور بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین شهر کرج  می باشد. روش پژوهش  هدف از پژوهش

تشکیل می دادند، پس از  33-33جامعه آماری نیز کلیه زوجین مراجعه کننده  به مرکز مشاوره سازمان بهزیستی شهر کرج درسال  آزمایشی و
زوج( به روش  33نفر ) 83ویی تعداد زیادی از زوجین نمره پایین تر از متوسط دریافت کردند که از بین آنها اجرای پرسشنامه تعارضات زناش

 نمونه گیری تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به دو گروه مساوی تقسیم و به تصادف در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند.
ساعته که بیشتر به صورت سخنرانی و آموزش بود، دریافت نمود. ابزار مورد  381جلسه  2ه حل محور را طی گروه آزمایش مشاوره با رویکرد را

بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس( استفاده  استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی 
ه مشاوره با رویکرد راه حل محور تأثیر معناداری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین دارد. تفاوت شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ک

 معناداری بین میزان تعارضات زناشویی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بدست آمد که نشان داد مشاوره با رویکرد راه حل محور بر
با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که رویکرد راه حل محور می تواند میزان  کاهش میزان تعارضات در زوجین تأثیرگذار است.

 تعارضات و اختالفات زناشویی زوجین را کاهش داده و به جای تمرکز بر مشکل و رنجش از طرف مقابل، به دنبال حل مشکل باشند.  
                                                                                              

 مشاوره، رویکرد راه حل محور، تعارضات زناشویی، زوجین کلید واژه ها :

 

                                                 

 
 . کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی3

 
 . دکتری مشاوره و راهنمایی، دانشگاه عالمه طباطبایی8

 
 mehrzad83f@yahoo.com. دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه علم و فرهنگ،  0
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 بر صمیمیت و سازگاری زوجین  خودمتمایزسازیاثربخشی آموزش 

 0، ناهید کریمی8*، وحیده باباخانی3شکوه نوابی نژاد

 

 چکیده
متمایزسازی بر صمیمیت و سازگاری زوجین بود. روش پژوهش تجربی با طرح پیش هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش خود

تا نیمه دوم سال  33دوم سال ی که به دلیل اختالفات زناشویی از نیمه نیزوجپس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه  -آزمون
با انتخاب و جایگزینی تصادفی ساده زوج با روش نمونه گیری  03ند، که مددکاری اجتماعی ایران شهر تهران مراجعه کرده بود کینیکل به 38

 ییبعنوان نمونه پژوهش انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه های سازگاری زناشو

گروه پیش آزمون،اجرا شد.سپس مداخله آزمایشی)آموزش  و صمیمیت زناشویی بود. پس از انتخاب گروه نمونه، ابتدا برای هر دو
ای ارائه شد و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. دقیقه 33جلسه  2خودمتمایزسازی( به گروه آزمایش طی 

موزش خودمتمایزسازی در هر یک از زمینه های آ ( نشان داد کهآنوانتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری)
تفریحی، روانشناختی و معنوی موجب افزایش صمیمیت می -صمیمیت زناشویی شامل: هیجانی، عقالنی، جنسی، جسمی، ارتباطی، اجتماعی

ونفری، و ابراز محبت شود؛ همچنین در سازگاری زوجین در سه مؤلفه از چهار مؤلفه شامل: رضایت دو نفری، همبستگی دو نفری، توافق د
 مؤثر بوده است.  

 

 آموزش خودمتمایزسازی، صمیمیت زناشویی، سازگاری زناشویی :کلید واژه  ها

 

                                                 
 o.comnavabinejad@yahoاستاد دانشگاه تربیت معلم،   3

  Vahideh_Babakhan@yahoo.comدانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،   8

  Karimi.n_Scholar@yahoo.comابهر، دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  0

mailto:Vahideh_Babakhan@yahoo.com
mailto:ابهر،%20Karimi.n_Scholar@yahoo.com
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 بررسی رابطه انسجام و انعطاف پذیری خانوادگی با بحران هویت نوجوانان دختر

 8، محمدجالل محمودی3*سوده نوروزی

 

 چکیده
 -پذیری خانواده با بحران هویت در نوجوانان است. روش پژوهش توصیفیخانواده و انعطافهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه انسجام 

گیری باشد که با استفاده از روش نمونههای دخترانه شهرستان اراک میآموزان دبیرستانهمبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش
های انسجام خانواده شدند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بودند از مقیاسنفر از بین آنها انتخاب  860ای تعداد مرحله ای چندخوشه

ها حاکی از تایید رابطه میان متغیرهای تحقیق بود و پذیری خانواده ) فرم کوتاه( و پرسشنامه بحران هویت. یافته) فرم کوتاه( و انعطاف
ت معنادار بود. به طور کلی نتایج بیانگر این مطلب بود که هرچه میزان پذیری خانوادگی با بحران هویهمبستگی منفی انسجام و انعطاف

پذیری خانواده کمتر باشد، بحران هویت بیشتری در نوجوانان دختر آنها شکل خواهد گرفت. همچنین متغیر انسجام خانواده  انسجام و انعطاف
 کننده بحران هویت در نوجوانان دختر بود. بینیقویترین پیش

 

 پذیری خانوادگی، بحران هویت، نوجوانانسجام خانوادگی، انعطاف: اژه  هاکلید و

                                                 

 
  soude_noroozi@ut.ac.irکارشناس ارشد رشته مشاوره،:3

 
 کارشناس ارشد رشته مشاوره، 8
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 بررسی رابطه شیوه های همسرگزینی و رضایت زناشویی

 رقیه نوری پورلیاولی*3، حسن رضایی8، ابوالقاسم خوش کنش0، زهرا شهابی نژاد0

 

 چکیده

هر دو شاغل در آموزش و پرورش شهر  یزوج ها زناشویی رضایت با همسرگزینی های شیوه بین رابطه نمودن تعیین هدف با پژوهش این
 گیری نمونه از مورد پژوهش روابط تر دقیق بررسی جهت که بود( زوج18) آزمودنی330بر مشتمل پژوهش نمونه. است گرفته انجام نیقزو

 های شیوه و  انریچ نامه های رضایت زناشوییپرسش از اطالعات آوری جمع برای. گرفت قرار بررسی مورد آماری جامعه کلیه و استفاده جامع
 نتایج. شد استفاده شفه تعقیبی آزمون طرفه، یک واریانس تحلیل دو، خی آزمون از ها داده تحلیل و تجزیه جهت. شد استفاده همسرگزینی

 رضایت میزان بیشترین و. دارد وجود معنادار رابطه زناشویی رضایت و همسرگزینی های شیوه بین ها، آزمودنی کل در که داد نشان پژوهش
با توجه به نتایج تحقیق حاضر به خانواده ها توصیه می شود از اجبار در همسرگزینی . باشد می خانواده رضایت و آشنایی شیوه در زناشویی

 اجتناب کنند تا افراد با عشق و عالقه و تفاهم، زندگی مشترک خود را شروع نمایند.
 

 زناشویی، ازدواج رضایت مسرگزینی،ه های شیوه: ها واژه کلید

 
 

                                                 

 
 roghiehn@y7mail.comدانشجوی دکترا مشاوره ، دانشگاه الزهرا، تهران . 3
 زش و درمان زندان مرکزی کرمانشاه. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، کارشناس کمیته ی آمو8

 
 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانراهنمایی و مشاوره، گروه استادیار. 0

 
 مشاوره ، دانشگاه الزهرا، تهران کارشناسی ارشددانشجوی . 0
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 مقایسه محیط خانواده در نوجوانان کم توان ذهنی خفیف و عادی در شهر بیرجند

 0هادی پور شافعی، 8حمید علیزاده، 3*نرگس نوری مقدم

 

 چکیده

 از خانواده طیمح چه هر. تیفیک لحاظ به نیتر مهم و اعضاء تیکم جهت به نیکوچکتر. است خانواده نهاد نیتر مهم و نیکوچکتر خانواده
 در ها آن 8شود داده پاسخی منطق طور به آنی اعضای ها ازین تمام به و باشد برخورداری باالتر تیفیک از  عاطفه و تعهد8 اخالقی 8آگاه نظر

 .بودی عاد و فیخفی  ذهن توان کم نوجوانان در خانواده طیمح سهیمقا حاضر پژوهش هدف .شد خواهند بیآس دچار کمتر مشکالت با برخورد

 تعداد آمار اساس بر. بودی عاد وی ذهن توان کم نوجوانان هیکل شامل پژوهش یآمار جامعه. بودی ا سهیمقا  -یعل نوع از پژوهش نیاروش 
 توان کم واننوج 38 تعداد مورگان وی کروس جدول از استفاده با  .شد اعالم نوجوان 383ی ذهن توان کم نوجوانان  و 38333ی عاد نوجوانان

 جو پرسشنامهشامل  یریگ اندازه ابزار. شدند انتخابی ا مرحلهی تصادف صورت بهی عاد نوجوان 38 وی تصادفی ریگ نمونه روش بهی ذهن
 نظامی بقا وی شخص رشد ابعاد دری عاد و فیخفی ذهن توان کم نوجوانان خانواده طیمح نیب داد نشان جینتا. بود موس و موسی خانوادگ

 .معنادار وجود نداشت تفاوتی خانوادگ رابطه بعد در اما ،دارد وجود معنادار تفاوتی دگخانوا

 

 کم توان ذهنی خفیف ،نوجوانان، محیط خانواده: ها کلید واژه

 
 

                                                 

 
 nnoorimoghadam@yahoo.com. کارشناسی ارشد روانشناسی استثنایی، 3

 
 المی بیرجند. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اس8

 
 . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند0
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 ها و راهکارها()آسیب فضای مجازی و خانواده

 ، نادر آلکثیر3*مجید نیسی

 

 چکیده

ی از والدین فرصت، امکان و یا توان کافی برای شناخت دقیق این فضا و کاربردهای آن را به های خاص فضای مجازی، بسیاربه دلیل ویژگی
از این فضا باعث شده است که یک فضای  خانواده یروزمره یاستفاده ،اند و عدم آشنایی مناسب آنها با این فضا و در مقابلدست نیاورده

شود و آنها بدون دغدغه و بدون احساس وجود ناظر بیرونی به این فضا دسترسی یافته  محرمانه و خصوصی در داخل خانه برای فرزندان ایجاد
 بوده صدد در مقاله این .های خود متأثر از فضاهای ناسالم موجود در اینترنت گردندهای سنی و شخصیتی و کنجکاویو بعضاً به دلیل ویژگی

 این انجام برای .نماید ارایه هاگونه آسیب این کاهش جهت و راهکارهایی عرفیم را مجازی فضای در موجود تهدیدات ترینعمدهاز  برخی تا

-به آسیب مجازی هایو شبکه خانواده جایگاه طرح از استفاده شده است. در این مقاله پس اییاستنادی و مطالعات کتابخانه روش از مطالعه

ها بروز تغییرات سریع و انفجاری در رفتار فرد و جامعه است؛ ین آسیباست. بارزترین ویژگی ا شده ها پرداختهاین فناوری از های ناشی
 نهایت به های پیچده، بستگی دارد. درمطلوب یا نامطلوب بودن این تغییرات به میزان آمادگی و مهارتهای فرد و جامعه در مواجه با پدیده

 با .است شده هئجامعه پیشنهاداتی ارا به هنجارهای توجه با مجازیفضای  صحیح از یاستفاده و با این تهدیدات بیشتر چه هر آشنایی منظور
-به برنامه سپس و شناخت تریعمیق نحوی به را ی ایرانیخانواده رفتاری فعلی رخدادهای علل توان می تحقیق این هاییافته به دستیابی

 .نمود اقدام هاخانواده درمیان دقیق نسبت به استحکام زندگی ریزی
 

 هامجازی، آسیب فضای خانواده، اینترنت، ها: واژه کلید

 

                                                 
 majid.nisi@gmail.comی شاوور، معاون پرورشی منطقهکارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، . 3
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 کننده از ماهواره و زنان غیر استفاده کنندهمقایسه رضایت زناشویی و نگرش مذهبی زنان استفاده

 83محمد جواد اصغری ابراهیم آباد ،،3*ریحانه نیالب

 

 چکیده
و غیر استفاده کننده از ماهواره انجام شـد. در ایـن  هاده کنندبرّرسی میزان رضایت زناشویی و نگرش مذهبی زنان استف پژوهش حاضر با هدف

نفـر آنـان از مـاهواره  333زن مراجعه کننده به بیمارستان تأمین اجتماعی شهر بجنورد بود که  833مقایسه ای، نمونه شامل  –پژوهش علّی 

از   پـژوهش ه نمونه گیری در دسترس انتخاب شـدند. در ایـنها به شیوآن .استفاده نمی کردنداز ماهواره نفر دیگر  333استفاده می کردند و 
پرسشنامه های رضایت زناشویی اِنریچ و مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسالمی استفاده شد. داده ها بـا اسـتفاده از آزمـون هـای 

هبی در افراد استفاده کننده و غیر اسـتفاده کننـده از تحلیل شد. نتایج نشان داد رضایت زناشویی و نگرش مذتجزیه و آنکوا و مآنکوا  توصیفی،
افرادی که از ماهواره استفاده نمی کنند رضایت زناشویی و نگـرش مـذهبی بـاالتری دارنـد و در واقـع  همچنین. ماهواره تفاوت معناداری دارد

 ماهواره می تواند بر رضایت زناشویی و نگرش مذهبی تأثیر گذار باشد.

 

 ضایت زناشویی، نگرش مذهبی، زنان، ماهوارهر :کلید واژه  ها
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 گری ادراک انصافاثر بخشی هوش هیجانی بر هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی با میانجی

 8نورمحمد بخشانی ،3٭سمانه همایونی میمندی

 چکیده
نیازها، فشارها و چالش های زندگی هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه میان فکر و هیجان است که فرد را به طور مؤثری با 

 .ی علم مشاوره استترین موضوع در حیطهانگیزترین و در عین حال چالش هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی یکی از عمدهسازگار می کند. 
هدف  .بطه زناشویی استاند، ادراک انصاف در راها تأثیر آن را بر هماهنگی رابطه زناشویی نشان دادهیکی از عوامل ارتباطی که پژوهش

نهایی این مطالعه بررسی تأثیر رابطه هوش هیجانی بر هماهنگی و  ناهماهنگی زناشویی با میانجی گری ادراک انصاف بود. نمونه این 
ای ای انتخاب شد. ابزارهگیری تصادفی چند مرحلهبود که با روش نمونه 3038مرد( از شهر شیراز در سال  13زن،  13نفر )333پژوهش 

 پرسشنامه هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی زو و الی، مقیاس ادراک انصاف(، EQSگزارشی هوش هیجانی ) -پرسشنامه خودسنجش شامل 

(MEP) پری بود. تحلیل داده(ها از طریق الگویابی معادالت ساختاریSEM .و اثرات غیرمستقیم از طریق آزمون بوت استراپ انجام شد )
شاخص برازندگی خوبی برخوردار بود. نتایج حاصل از تحلیل مدل نشان داد که هوش هیجانی به صورت مستقیم و  مدل ارزیابی شده از

 دهد و ادراک انصاف بعنوان عامل بسیار مهمی در روابط سالم شناخته شد.غیرمستقیم هماهنگی و ناهماهنگی زناشویی را تحت تاثیر قرار می
 

 ی زناشویی، ناهماهنگی زناشویی، ادراک انصافهوش هیجانی، هماهنگ کلید واژه ها:

 

                                                 

 
 samanehomayoni@yahoo.com، کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. 3
  علوم پزشکی زاهدان، بیمارستان بهاران نی،. گروه روان شناسی بالی8



 

 

377 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

 

 اثر بخشی درمان گروهی تحلیل تبادلی بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار

 8نورمحمد بخشانی ،3٭سمانه همایونی میمندی

 

 چکیده
ن فردی و سازگاری زناشویی به شکل فرایندی است که با پیامدهایی چون دشواری در درک تفاوت های شخصی، اضطراب شخصی و بی

رضایت زناشویی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان تحلیل تبادلی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار 
زوج با روش نمونه  03، 3030مشاوره شهر شیراز در سال  از بین زوجین مراجعه کننده به مراکزروش این پژوهش نیمه آزمایشی بود که بود. 

دقیقه درمان تحلیل تبادلی دریافت کرد.  33جلسه  33ر دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به دو گروه گمارده شدند. گروه آزمایش گیری د
نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی درمان تحلیل تبادلی به  و سازگاری زناشویی را پاسخ دادند. (sf-36)هر دو گروه پرسشنامه کیفیت زندگی

ن کیفیت زندگی زوجین ناسازگار و دارای مشکالت زناشویی بود. بنابراین از این درمان می توان برای بهبود روابط شیوه گروهی بر میزا
 زناشویی استفاده کرد.

 

 تحلیل تبادلی، ناسازگاری زناشویی، کیفیت زندگیکلید واژه ها: 

                                                 

 
 samanehomayoni@yahoo.com. کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، 3

  علوم پزشکی زاهدان، بیمارستان بهاران . گروه روان شناسی بالینی،8
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 های زندگی بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقهاثربخشی آموزش مهارت

 0*، سمانه محمدپور0حدیث خلیلی، 8مسلم سیاه پوش، 3د مؤمنپری ول

 

 چکیده
های باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارتپذیرتر میزا و دشوار طالق، زنان نسبت به مردان آسیبدر فرآیند استرس

نفر از زنان مطلقه  83باشد. نمونه این پژوهش یشی میزندگی  بر بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزما
های زندگی پاسخ مثبت داده بودند. افراد نمونه به صورت تصادفی در دو گروه باشند که به فراخوان آموزش مهارتآباد میشهرستان خرم

آزمون قرار گرفتند، سپس گروه آزمایشبه رد پیشآزمایشی و کنترل قرار گرفتند. هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی مو
آزمون ای دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مورد پسهای زندگی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخلهجلسه تحت آموزش مهارت 33مدت 

ایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتقرار گرفتند و داده
-های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوریکه بین نمره بهزیستی روانشناختی دو گروه آزمایش و کنترل پس از اجرای آموزش مهارت

توان به هایی میتایج چنین پژوهشکه، میانگین بهزیستی روانشناختی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. بنابراین، براساس ن
 های آموزشی مناسب با هدف ارتقا بهزیستی روانشناختی و پیشگیری از بروز مشکالت روانشناختی اقدام نمود.طراحی دوره

 

 های زندگی، بهزیستی روانشناختی، زنان مطلقهمهارت ها:کلید واژه

                                                 
 . کارشناس ارشد مشاوره 3

 عمومی کارشناسی ارشد روانشناسی2 
 نشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دا 0

 mohamadpour_s@yahoo.com. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،  0



 

 

379 

 

 ه اریانروانشناسی خانوادانجمن ولین کنگره ملی مجموهع چکیده مقاالت ا
 

هش افسردگی زنان مطلقهآگاهی  بر کااثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن  

 0*سمانه محمدپورگوهر سوری، ، 8، نفیسه کاظمی3پری ولد مؤمن

 

 چکیده
زا زندگی ممکن است به آن مبتال گردد. افسردگی یک مشکل رایج سالمتی است که هر فردی تحت تاثیر وقایع ناکام کننده و استرس

آگاهی  بر کاهش افسردگی زنان مطلقه انجام شد. روش بر ذهن پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی
نفر از زنان  03پس آزمون همراه با  گروه کنترل و دوره پیگیری می باشد. در این پژوهش  -پژوهش حاضر شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون

گرفتند و با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک  مورد مراجعه کننده به دادگستری به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار 
آگاهی  قرار گرفتند و و گروه کنترل هیچ جلسه تحت درمان شناختی مبتنی بر ذهن 2آزمون قرار گرفتند، سپس گروه آزمایش به مدت پیش

اده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجریه و تحلیل ها با استفآزمون قرار گرفتند و دادهای دریافت نکرد. در پایان هر دو گروه مورد پسمداخله
قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد که بین نمره افسردگی دو گروه آزمایش و کنترل پس از اجرای شناخت 

افسردگی گروه آزمایش به طور  که میانگینماه تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری 3آگاهی و پس از پیگیری درمانی مبتنی بر ذهن
باشد. آگاهی در کاهش افسردگی زنان مطلقه موثر میباشد. نتایج نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهنمعناداری کمتر از گروه گواه می

یم روانشناختی زنان مطلقه های درمانی مناسبی به منظور کاهش عالتوان پیشنهاد داد که دورههایی میبنابراین، براساس نتایج چنین پژوهش
 طراحی گردد. 

 

 آگاهی، افسردگی، زنان مطلقهشناخت درمانی مبتنی بر ذهن ها:کلیدواژه

 

                                                 
 . کارشناس ارشد مشاوره 3

 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 8

 mohamadpour_s@yahoo.com. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی،  0
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اد اسالمی ه آزدانشگا متاهل انیدانشجورابطه نگرش مذهبی و راهبردهای مقابله با استرس با رضایت زناشویی در 

 اهواز

 0نام مکوندی،  به8، پروین احتشام زاده3*قاسم ولیان پور

 چکیده
آزاد اسالمی اهواز بود.  دانشگاه متاهل انیدانشجویی زناشو تیبارضای ا مقابلهی راهبردهای و مذهب نگرش رابطههدف از پژوهش حاضر 

ونه نفر از دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی اهواز می باشد  که به روش نم 803پژوهش حاضر از نوع همبستگی و نمونه آماری شامل
ه راهبردهای مقابله با استرس الزاروس پرسشنامگیری تصادفی مرحله ای انتخاب  شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دینداری آذربایجانی، 

مثبت رابطه ی و رضایت زناشویی مذهب نگرشبین زناشویی انریچ  بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که  پرسشنامهو 
، بین معنی داری وجود داردمنفی رابطه راهبردهای مقابله با استرس و خرده مقیاس های آن و رضایت زناشویی بین ، ری وجود داردمعنی دا

 .دینداری، راهبردهای مقابله با استرس،  ناگویی خلقی با رضایت زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد
 

 ییزناشو تیارضی، ا مقابلهی ،راهبردهایمذهب نگرشکلید واژه ها: 

 

                                                 

 
 Ghasem.valianpoor885@gmail.comدانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات خوزستان  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. 3

 
 استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. 8

 
 استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز. 0
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فت آبادانپاالیشگاه ندر کارکنان  با خشنودی از زندگی کار–تعارض خانواده خانواده و  -ی تعارض کاربررسی رابطه  

 0، سمیه شولی بندرریگی زاده 8، نسرین ارشدی3*سارا ولیخانی

 

 چکیده

کارکنان در با خشنودی از زندگی  کار–تعارض خانواده  وخانواده  -تعارض کاری ساده و چندگانههدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطة 
بود. برای انجام پاالیشگاه نفت آبادان  اداره موجود در 83از جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی کارکنان  .بود پاالیشگاه نفت آبادان

ر از جامعه آماری مذکور جهت فرضیه آزمایی و به نف 813ی جدید و تعداد پرسشنامه نفر به عنوان نمونه جهت اعتبار یابی 13پژوهش حاضر،
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، بدین صورت که از ادارات فوق یازده اداره انتخاب شد و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده روش نمونه

خشنودی پرسشنامه  وخانواده  –امه تعارض کار پرسشن بین افراد انتخابی از هر اداره توزیع گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل
های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند های آن با استفاده از روش. تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و دادهاز زندگی بود

خانواده  -خانواده )تعارض کار -رض کارهر دو بعد تعادار بین متغیره تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود رابطه منفی معنی
تعارض و  خانواده -تعارض کاربود. همچنین تحلیل رگرسیون با روش مرحله ای نشان داد که  خشنودی از زندگیبا کار( –و تعارض خانواده 

 را تبیین می کنند.  خشنودی از زندگیرصد واریانس د 00د حدو کار–خانواده 
 

 خشنودی از زندگی کار، –نواده، تعارض خانواده خا -تعارض کار: هاکلید واژه 
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 خانواده تشکیل و آموزش نظام در بازنگری

 3ویسی ناصر

 

 چکیده

 .دهد قرار مطالعه و بررسی مورد را آن تشکیل و خاانواده آموزش نظام های نارسایی دارد وتالش شده انجام کیفی صورت به مقاله این

 اما است. تردید قابل غیر ای مسأله این و کند می ایفا جامعه و فرد زندگی اساسی در نقشی است و معهجا بنیادی و مهم نهادهای از خانواده
 اجتماعی و فردی مهم های جنبه بر گذار تأثیر و مهم نهاد این ریزی پایه برای که است شده پرداخته این به کمتر ما ی جامعه در متاسفانه

 گام در .داریم نیاز هایی مهارت چه به و هستند مواردی چه خانواده یک تشکیل نیاز پیش ارتی دیگرعب به و داد انجام را اقداماتی چه باید

 و مدرسه در نه که نشان می دهد است. شواهد نهادی چه عهده بر خانواده جهت تشکیل الزم های مهارت آموزش و ایجاد مسئولیت بعدی
 سنتی بطور ها خانواده هم طرفی از نداریم، خانواده تشکیل جهت و افراد به موزشآ برای کامل و جامع ای برنامه ما دانشگاه های در نه

 نسبت گاهاً که بود خواهد آن اجتماعی نهاد ترین مهم با برخوردی چنین نتیجه .نیستند کامل که دهند می فرزندان به را هایی آموزش

 های انجمن سوی از که رسیده آن زمان تردید هستند. بی شلوغ و مازدحا پر همیشه خانواده دادگاه های گیرد. می پیشی ازداوج از طالق
 آن و وضع را خانواده مطلوب الگوهای و گیرد صورت جامعی های ریزی برنامه این خصوص در ذیریط نهادهای دیگر و تربیتی و روانشناسی

 تر جدی باید را والدین به آموزش ضمن . در گذاریماجرا ب به اجباری  درسی واحدهای عنوان تحت دانشگاه ها و دبیرستان در جدی بطور را
 نقش که باشیم خانوادهایی تشکیل شاهد تا گردد اجباری خانواده آموزش کالس های در والدین کلیة حضور که شود اتخاذ ترتیبی و بگیریم

 .باشد ها آسیب کمترین دارای مقابل در و کند ایفا شکل بهترین به جامعه و خود اعضای قبال در را خود

 

 مطلوب خانواده الگوی خانواده، آموزش نظام خانواده، ها:کلید واژه 
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 رابطه رضایت از زندگی و هوش معنوی در زنان مطلقه

 3محیا یاریگرروش

 چکیده

دنیای مدرن  جایی که زندگی درشناختی گسترش یافته است؛ از آن های روان پژوهش های اخیر توجه به دین و معنویت در حوزهدر سال   
هایی به همراه داشته است، معنویت ابزاری است که استفاده از آن موجب مقابله بهتر با استرس و کسب آرامش و امروزی برای بشر استرس

است. گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رضایت از زندگی و هوش معنوی در زنان مطلقه انجام شده رضایت از زندگی بیشتر می
سال تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند  23تا  83نفر از زنان مطلقه  883آماری پژوهش کلیه زنان مطلقه شهر تهران و نمونه شامل  جامعه

گیری در دسترس برگزیده شدند.  ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و پرسشنامه که به شیوه نمونه
ها از شیوه همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میان رضایت از زندگی و ای تجزیه و تحلیل دادههوش معنوی بود. بر

 هوش معنوی در زنان مطلقه رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.

 

 زندگی، معنویت، هوش معنوی : رضایت ازهاکلید واژه 
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