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 هپژوهشكدة خانواد 

 

     

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاي هيأت علمي كنگره 

 دكتر تقي آزاد ارمكي شناسيجامعه دانشگاه تهران

 دكتر پرويز آزادفالح شناسي روان دانشگاه تربيت مدرس

 دكتر محمود ابوالقاسمي علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي

 خانم زهره احمدآبادي امعه شناسيج دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر مصطفي اجتهادي شناسيجامعه دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فاطمه باقريان شناسي روان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر شهال پاكدامن شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر ليلي پناغي پزشكي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر تقي پورابراهيم ره خانوادهمساو دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر حميدرضا پوراعتماد شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر رضا پورحسين شناسي روان دانشگاه تهران

 دكتر جواد حاتمي شناسي روان دانشگاه تهران

 دكتر مجتبي حبيبي عسگرآباد شناسي روان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر محمود حيدري ناسي شروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر محمدكريم خداپناهي شناسي روان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر نگار داوري اردكاني شناسيجامعه دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر محسن دهقاني  شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر محمد روشن حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 ل روشندكتر رسو شناسيروان دانشگاه شاهد

 محمديدكتر علي زاده شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فريبا زراني شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر سيامك ساماني شناسيروان دانشگاه آزاد اسالمي

 دكتر حسين سليمي شناسيروان دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا

 عيديدكتر حسن س عرفان اسالمي دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فرامرز سهرابي شناسيروان دانشگاه عالمه طبابايي

 دكتر شهريار شهيدي شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 صادقيالسادات دكتر منصوره شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر كارينه طهماسيان شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر جميله علم الهدي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد بهشتي

 خانم ماهرو غديري حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر جليل فتح آبادي شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر علي فتحي آشتياني شناسيروان دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهللا

 آقاي حسن فدائي حقوق )ع(دانشگاه امام صادق 

 موسسه مطالعات و مديريت جامع 

 ي جمعيت كشورو تخصص

 دكتر فريده خلج آبادي فراهاني بهداشت خانواده

 دكتر سعيد قنبري شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر عليرضا مرادي شناسيروان دانشگاه خوارزمي

 دكتر محمدعلي مظاهري شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر فرشته موتابي شناسيروان دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر پريسا سادات سيدموسوي شناسيروان اه شهيد بهشتيدانشگ

 دكتر عليرضا ميركمالي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي

 دكتر وحيد نجاتي عصب شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

 دبير علمي                                                                                                                              

 د كتر محمدعلي مظاهري
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 )به ترتيب حروف الفبا( اعضاء هيأت اجرايي كنگره
 ساناز آمايه هادي صالحي زاده

 روح اهللا ابراهيمي علي طالبي

 عباس اسدخواه سوركوهي مينا طاليي

 محمود اصفهاني شهريار عبداله بيك مرندي

 عليرضا اميني بهروز فرهنگي

 محسن باقري نوراله فقيهي راد

 محمود بهمن نژاد  فالحي تكان تپهمهدي

 محمد پاكدل مرني امير قهرماني راد

  بهمبريسيدمحمد جعفرپور شاهرخ كاوياني

 ليدا جاللي ويكتوريا كريمي

 محمدمهدي حسين كاظمي نسرين كشاورز رضوان

 سيدجواد حسيني دكتر لطفعلي كوزه گر

 ميثم خدابخشي پاسكه سيدجواد مصطفوي

 كتر علي زرگراند صفر ممي زاده

 مصطفي زريني مهندس محمد منصوري

 زمانيانشكوفه  سيدمحمدرضا موسوي

 مهندس مجيد زهري مجيد مه آبادي

 سعيد سعيدي مهدي ناصري اشتراني

 فرهاد صائمي محمدباقر نعمتي زرگران

 مهندس قائم صالح نيا دكتر مهران هوشيار
 
 

 :و با همكاري دانشجويان

 سارا اباذري نعيمه طاليي نژاد

 فريبا ابراهيم بابايي مهتاب عسكري

 ليال احمدي علي نجيميفاطمه 

  اماني دامي حميده غفاريان روح پرور

 مريم جمشيدي سيانكي مريم فالحت پيشه

 شكوفه دادفرنيا سعيد قدرتي

  داساربندبيتا هديه مجيدي تهراني

  رضاييزهرا السادات ايرج مختارنيا

 طاهره سميعيان طباطباييليال ميرباقري 

 سعيد صادقي فاطمه ميرمحمدي

 الميرا صديقي عاطفه نظري

 سارا صلواتي و ديگر دانشجويان پژوهشكده خانواده
 
 

 محمدرضا سلطاني: مدير اجرايي

  سارا آمايه :مسئول دبيرخانه كنگره

 مريم فاني: آرائيتايپ و صفحه

 نژادرضا حسينعلي: طراحي سايت

                                                                                                          دبير اجرايي كنگره            

 ديمحم    دكتر علي زاده
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 نام و نام خانوادگي عنوان مقاله صفحه

 

محور گروهي بر افزايش سازگاري زناشويي بيماران       حلبررسي اثربخشي مشاوره راه    29
 Bمبتال به هپاتيت مزمن 

 آروند، ژينوس

 پور، مليحهآرين بين هوش معنوي، خودكنترلي و اضطراب در دانشجويان بررسي رابطه 31

 منش، پگاهآزادي هاي دفاعيهاي دلبستگي و سبكترتيب تولد، سبك 32

 آقابيگي، حسن درماني گروهي بر كاهش پرخاشگري زندانيان جواناثربخشي روش شناخت 33

هاي شخصيتي شده والدين و ويژگيهاي فرزندپروري ادراكبررسي رابطه بين سبك 34
 فرزندان

 آقاجاني، مريم

زندگي و سالمت عمومي مادران با بحران هويت اجتماعي           سبك بررسي رابطه بين   36
 دختران دبيرستان

 آقاجاني، مژگان

 آقامحمدي، سوده كنندگي كيفيت روابط همشيران بر استرس والدگري مادرانبينيبررسي نقش پيش 37

 ميدرضاحعرباف، شآقامحمديان بررسي رابطه بين صفات شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي زنان شاغل 39

 هاي شخصيتي زنان سردمزاج و عادياي ويژگيبررسي مقايسه 40

 هاي دلبستگي و ميزان كيفيت زندگي زناشويي زوجينبررسي رابطه بين سبك 42

 آقاياري، سكينه

گيري مذهبي با ساختار خانواده در زوجين       هاي ازدواج و جهت   بررسي رابطه ارزش   44
 متأهل

 آهنگركاني، محمد

 آهنگريان، زهرا هاي فرزندپروري با خودكارآمدي و سالمت رواني دانش آموزان شيوهبررسي رابطه 45

سالمت روان زنان شاغل و غيرشاغل سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي              46
 شهرستان داراب

 هاي جنسي در زنانوريفراواني ناكنش 47

 
 پرست، نداآيين

خودارزشمندي مبتني بر رويكرد خانواده درماني ستير بر           تاثير آموزش گروهي      48
 ميزان رضايتمندي زناشويي زوجين

 ابراهيمي، لقمان

گيري هويت مجازي در دانشجويان كاربر هاي هويت و علل شكل بررسي انواع سبك   49
 هاي اجتماعيشبكه

 ابراهيمي، مليحه

 ابراهيمي، نرگس مرگالگوي سالمت روان در رابطه با دنياگرايي و اضطراب  50

بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي زوجين و خودكارآمدي با رضايت از زندگي در بين               52
 1392دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي شهر بيرجند در سال تحصيلي 

 ابوالقاسمي، مجتبي

هاي بيني شادكامي دختران دبيرستاني بر اساس رشته تحصيلي آنان و كليشه          پيش 54
 سيتي مادران آنهاجن

 هاي سالمت روان با رضايت از زندگي زناشوييرابطه مولفه 55

در  ADHD اي ورابطه عملكرد خانواده با اختالالت سلوك، اختالل نافرماني مقابله 56
 نوجوانان

 يهاي دلبستگمسئله اجتماعي بر اساس ترتيب تولد و سبكهاي حلرابطه مهارت 57

 
 

 ابوالمعالي، خديجه

هاي زندگي زناشويي بر اساس مدل گاتمن بر فرسودگي           اثربخشي آموزش مهارت   58
 زناشويي

 

 احمدي، مجيد
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 احمدي، ناهيد آموزانهاي فرزندي با خودكارآمدي و كفايت اجتماعي در دانش سبكرابطه 59

 آموزان دوره متوسطه  هاي تفكر دانش  رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده با سبك        60
 شهر شيراز

 عالي، سعيداخالق

 ازكيا، مصطفي هاي نسلي پيرامون انتظارات ارتباطي زنان از همسرانشانمطالعه تفاوت 62

معتاد به  گرايي در افراد معتاد و غير       هاي مغزي رفتاري و كمال      بررسي سيستم  64
 تفكيك جنسيت

 اسدي، صبا

 ساداتاسدي، ليال  حوزه خانوادهمحوري در فرايند تقنين درارزيابي جايگاه عدالت 65

پذيري شناختي  شناسي رواني روابط خانواده با آسيب       بررسي ارتباط بين آسيب     66
 )فرديهاي شناختي بينهاي ناكارآمد و تحريفنگرش(

هاي عشق و رضايت زناشويي با همسر         رابطه بين دانش و نگرش جنسي، مولفه         67
 هاي استان كرمانشاههل دانشگاهآزاري در كاركنان متأ

 اسكندري، سجاد

 هاي پيش از ازدواج و تاثير آن بر تغييرات ميزان طالق در زوجينآموزش 68

 مرور سيستماتيك: كننده طالق و ارائه مدل تركيبيهاي نظري تبيينمدل 70

 
 زاده، علي اصغراسماعيل

ب در كودكان   افزايش توجه و كاهش اضطرا    :  آگاهيدرماني مبتني بر ذهن   شناخت 71
 داراي والدين مطلقه

 اسماعيليان، نسرين

هاي همسر و زنان در خانواده    هاي شوهرتك مقايسه كيفيت زندگي زنان در خانواده      72
 همسر در سيستان و بلوچستانچندشوهر

 اسمعيلي، قاسم

هاي زندگي با ميزان اضطراب در دانشجويان متأهل كارشناسي          ارتباط بين مهارت   74
 انشگاه آزاد اسالمي واحد چالوسارشد د

 اصالحي، فاطمه

هاي آوري و سرسختي خانوادگي با عملكرد خانواده در خانواده          بررسي رابطه تاب   75
 داراي كودكان استثنايي

 اصالني، خالد

 افشاريان، ندا هاي جنسيتي و بزهكاريزنان ارتباط نابرابري 76

 اكبري، عباس آموزانآوري و شادكامي دانشني تاببينقش الگوهاي ارتباطي خانواده در پيش 77

بيني افسردگي در بيمارن مبتال به درد        آفريني در پيش  رضايت زناشويي و فاجعه     78
 مزمن

 اكبري، فاطمه

آموزان مقطع  رابطه عملكرد خانواده با استعداد اعتياد و انگيزش پيشرفت در دانش            79
 متوسطه در منطقه مرزي ميرجاوه

 ر، عبدالحميدفالهامي

هاي همسرگزيني با سازگاري زناشويي در         هاي شخصيتي و شيوه    رابطه ويژگي  80
 كارمندان مرد

 فر، حسنالهي

  بر كيفيت زندگي جنسيIMBاثربخشي آموزش جنسي بر اساس مدل  81

 بررسي رابطه دلبستگي به خدا با كيفيت زناشويي 82

 فردي و خانوادگي با افسردگي پس از زايمانبررسي رابطه عوامل  83

 
 الهي، عباسامان

 ي عشق مادر و سبك دلبستگي دختران نوجوانبررسي رابطه بين قصه 84

فرزند -هاي بومي بر اساس نظريه دلبستگي درماني در رابطه والد          المثلنقش ضرب  85
 )ها مبتني بر فرهنگدرمان(

 اماني، احمد

نفس فرزندان دختر پايه پنجم       ن با عزت   شده والدي بررسي رابطه تعارض ادراك     86
 ابتدايي شهرستان كوهدشت

 امرايي، عاطفه

 بيان، نرگسانتظامي شناسي كاركرد نهاد خانواده، ازدواج و طالق در ايرانآسيب 87
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 پژوهشكدة خانواده 

 

مندي هاي شخصي و هوش هيجاني بر ميزان رضايت       بين سبك پيش  بررسي قدرت  88
 زناشويي

 ايمانخواه، رضا

هاي  عملكرد خانواده و خودكارآمدي با خودپنداره ورزشكاران رشته             رابطه بين  90
 ذهابمختلف ورزشي شهرستان سرپل

بدني بررسي رابطه بين انسجام خانواده با سالمت رواني دانشجويان رشته تربيت               91
 دانشگاه آزاد مركز قصرشيرين

 
 باپيرزاده، ابوذر

  ازدواجنيازهاي اثربخشي مشاوره قبل ازتبيين پيش 92

بر عالقه اجتماعي؛ رهيافتي تربيتي بر فرزندپروري از منظر             سبك زندگي مبتني   93
 شناسي فردنگرروان

 
 زاده، يحييبازياري

هاي هوش اخالقي با عملكرد خانواده متقاضيان طالق در          بررسي رابطه بين مولفه    94
 شهرستان بابلسر

هاي مذهبي با كيفيت زندگي والدين       معنوي و نگرش  هاي هوش   رابطه بين مولفه   95
 توان ذهنيداراي كودك كم

 
 باعزت، فرشته

بررسي رابطه سن بلوغ، نوع زايمان مادر و گروه خوني با ميزان افسردگي در                      96
 دختران دانشجو

 خاصي، منصورهباغ

 نصير، سميراباغبان اثربخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشويي 98

 خشي تكنيك كنترل خشم در كاهش اضطراب و استرس زنان بارداراثرب 99

 هاي شناختي و تأثير آن بر رضايت زناشويي در همسرانارزيابي تحريف 100

 گيري ديني و تأثير آن بر كنترل عواطف و سازگاري اجتماعيارزيابي جهت 101

 به بيماري ديابت و افراد عاديبررسي كنترل عواطف در افراد مبتال  102

 رابطه پرخاشگري والدين و احساس تنهايي فرزندان 103

 
 

 البنينباقرنژاد، ام

 شيرازي، زهراباقري به ايدز، زنان سرپرست خانوار و زنان عاديمقايسه شادكامي در زنان مبتال 104

 زيارت، عاطفهنباقريا يك بررسي پديدارشناسانه: هاي فرزندپروري در خانواده و روابط عاشقانهشيوه 105

-زايمان در زنان مراجعه   ازرابطه بين استرس و حمايت اجتماعي با افسردگي پس           106

 كننده به مراكز بهداشتي شهر اهواز

 باوي، ساسان

 جعفرآبادي، سعادتبخشي محور در شهر رشتمحور و فردهاي جامعهفرزندآوري و نقش ارزش 107

روري و گرايش به اعتياد در نوجوانان شهر           هاي فرزندپ بررسي رابطه بين سبك     108
 همدان

 بختياري، مهدي

درماني ساختاري در تغيير الگوهاي ارتباطي         بررسي اثربخشي آموزش خانواده      110
 زوجين

 

 براتيان، امين

-دانشگاه  رابطه اعتياد به اينترنت با ميزان پرخاشگري و كيفيت خواب دانشجويان            112

 هاي شهر اراك

 برجي، ميترا

شهر   رابطه بين اعتياد به اينترنت با سالمت رواني و احساس تنهايي در بين جوانان              113
 اهواز

 رضابرنا، محمد

درماني مدار با واقعيت  درماني گروهي مبتني بر رويكر هيجان     مقايسه اثربخشي زوج   114
 مندي زناشويي زوجينبر رضايت

 يابي نوجوانانمذهبي بر نوع هويت -يدرماني معنوبررسي تأثير گروه 115

 
 برناه، محيا
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 بيني سوءظن در روابط صميمانهپيش 116

 ي زناشويي پردرد و رنج سخت است؟چرا پايان دادن به رابطه 117

مقايسه و بررسي تمايز خود، همسرآزاري و فنون حل تعارض با كيفيت زندگي در                119
 زنان شاغل و غيرشاغل

 
 برهمند، اوشا

 هاي مختلف سنيكاركردهاي خانوداگي زنان گروهمقايسه  121

 زاي زندگي از نظر زنانتعيين عوامل فشار 122

 نقش خودكنترلي شناختي در انگيزش درمان افراد وابسته به مواد 123

 
 بشرپور، سجاد

 بهادري، فهيمه آموزان الگوهاي ارتباطي خانواده و تنظيم هيجان دانشرابطه 124

 بخشي جلسات گروهي متمركز بر پذيرش و محبت، بر رضايت ازبررسي اثر 126

 آموزان دختر دبيرستانيزندگي دانش

 پور، مهديبهرام

آموزان پسر متوسطه   نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در اعتياد به اينترنت در دانش           127
 شهر كرج

 بهرامي، محمود

 چلمردي، سيامكبهروز ماران اضطراب منتشرمندي از زندگي و بهداشت روان در خانواده بيرضايت 128

بوك بر زندگي فرزندان با      هاي فيس بندي ذهنيت والدين نسبت به آسيب       طبقه 129
 شناسي كيواستفاده از روش

شهر   تأثير ساختار اقتدارگرايانه خانواده بر احتمال گرايش به اعتياد مورد مطالعه             130
 شيراز

 انوادهزن، قدرت، خ 131

 
 

 بهمني، ليال

هاي منتخب سمنان، كهگيلويه آل در استانشكاف بين شمار فرزندان موجود و ايده   132
 و بويراحمد و هرمزگان

 نصرآباد، حجيهرازقيبيبي

 بيابانيان، مريم بررسي رابطه معنويت با پايداري و سالمت روان خانواده 133

 بيدرام، مريم بي و كيفيت عملكرد خانوادهگيري مذهآوري خانواده بر اساس جهتبيني تابپيش 134

 بيطرف، شبنم هاي والدگري، حمايت اجتماعي و پيشرفت تحصيليسبك 135

و زنان    به ايدز، زنان سرپرست خانوار    مقايسه محتوا و فرايند خانواده در زنان مبتال         136
 عادي

ماني گروهي بر همانندسازي و       دردرماني و واقعيت   اثربخشي دو رويكرد شناخت     137
 شنود با مادر در دختران نوجوانوهاي گفتمهارت

به ايدز، زنان سرپرست خانوار و زنان         اي در زنان مبتال    هاي مقابله مقايسه سبك  138
 عادي شهر شيراز

-روان  هاي هوش هيجاني و هوش معنوي در بين دانشجويان           مقايسه بين مولفه   139

 شناسي

 
 
 

 پارسايي، اعظم

هاي فرزندپروري بر اساس ادراك و آرمان ساختار خانواده در               بيني سبك پيش 140
 هاي ايرانيقوميت

هاي زا از ديد خانواده   آل و عوامل آسيب   مطالعه مفهوم خانواده، خانواده سالم و ايده       141
 ايراني

 پناغي، ليلي

ابطه  ساختار ر   -روايي، پايايي و ساختار عاملي پرسشنامه تجارب روابط نزديك             143
(ECR-RS) 

 پورآوري، مينو
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 ناايمن به پدر و مادر/مقايسه گرايش به رفتارهاي پرخطر در دلبستگي ايمن 145

 

 

-مورد( يافتهدرماني مبتني بر سايكودراما بر درمان اضطراب تعميم          تأثير خانواده  147

 )پژوهي

 رضائيان، مهديپور

يابي و  پروري والدين در هويت    هاي فرزند نقش الگوهاي ارتباطي خانواده و سبك       149
 شناختي نوجوانانسالمت روان

 رضائيان، هديپور

قاعدگي و سطح كيفيت زندگي زنان         از  تعيين رابطه مجموعه عالئم سندرم پيش       151
 در سنين باروري

 ليالسمر، سيدهپور

ن ذهني با مادران كودكا   توانبررسي و مقايسه بهداشت رواني مادران كودكان كم          152
 عادي

 پورصدوقي، ابوالفضل

 گيري هويت دانشجوياننقش الگوهاي تربيتي والدين در شكل 153

هاي جنسيتي در رابطه با جنس هاي شخصيتي و تفاوت   بررسي ارتباط ميان ويژگي    154
 مخالف دانشجويان

 كلوري فرشتهپورمحسني،

 تجريشي، معصومهپورمحمدرضاي اصفهانيهاي روان در زوجبررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي و سالمت 155

هاي شهر هاي شخصيتي و سبك زندگي در دانشجويان متأهل دانشگاهرابطه ويژگي 157
 اصفهان

 پورميداني، سميه

 پوزاد، اكرم فردي نوجوانان دخترهاي بينبررسي رابطه بين مرزهاي خانوادگي با دشواري 159

هاي زناشويي دانشجويان   ج بر انتظارات و نگرش    ازدوا  از  بررسي تأثير آموزش پيش    160
 در آستانه ازدواج

 پيرمراديان، رضيه

طراحي و آزمودن الگويي از پيشايندها و پيامدهاي رضايت زناشويي در زنان استان              161
 اصفهان

 پيريايي، صالحه

بررسي رابطه بين دانش و نگرش جنسي، وضعيت زناشويي با رضايت از روابط                   162
 باردار شهر تهران زنان باردار و غيرجنسي در

 تشرفي، زينب

بر افزايش عملكرد خانواده داراي كودكان با         ارتباطي مهارتهاي آموزش اثربخشي 163
 نيازهاي ويژه

 زاده، حسينتقي

نقش تعديل  :  نگرش به ازدواج در كاربران مجرد ايراني شبكه اجتماعي فيس بوك            164
 يالت و سنكننده ميزان حضور، جنسيت، تحص

 

 رشوانلو، فرهادتنهاي

بررسي رابطه عملكرد جنسي و رضايتمندي از زندگي زناشويي در شهرستان                  166
 بيرجند

 

 توسلي، افسانه

كودكان آزار نديده  شهر والدين مقايسه اختالالت رواني والدين كودكان آزارديده با   167
 تهران

 تيزدست، طاهر

واده و تجربه رابطه با جنس مخالف در دانشجويان           بررسي رابطه بين عملكرد خان      169
 دختر دانشگاه عالمه طباطبائي تهران

 جاويدنيا، نفيسه

 در سالمت روان و ميزان افسردگي     )  دروني و بيروني  (بررسي نقش باورهاي مذهبي      171

 ناسالمندان مقيم و غير مقيم در سراي سالمند

 نسي بر سالمت خانوادهبررسي تاثير آموزش ج 173

 

 
 فرد، فريبرزجباري
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هيجاني بر الكسي تيميا و احساس مثبت به          -اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي    174
 در زنان متاهل همسر

 
 قشالق، روياجبارزاده

 هاي انتخاب همسرهاي شخصيتي با مالكبررسي رابطه بين ويژگي 175

خود    سني ترجيح داده شده بين     اختالفو   فرهنگي در سن ازدواج      ينقش ارزش ها  176
 و همسر

  انتخاب همسردر مصالحه باهاي دلبستگي سبكرابطه  177

انتخاب   هاي جنسيتي با مصالحه در     هاي شخصيتي و تفاوت    بررسي رابطه ويژگي   178
 همسر

  ازدواج ترجيج داده شده براي در سنمتغيرهاي جمعيت شناختينقش  179

 
 

 جبرائيلي، هاشم

 ايرواني، نرگسجعفربيك ش مسائل جنسي به نوجوانان در پرتو مفهوم حق از ديدگاه هوفلدضرورت آموز 180

گري اثر ايدئولوژي برابري جنسيتي بر هماهنگي و ناهماهنگي زناشويي با ميانجي             181
 ادراك انصاف

 نژاد، ليالجعفري

 مقايسه رضايت زناشويي در زنان نابارور بر اساس عامل ناباروري 182

 هاي مقابله با استرس و رضايت جنسي در زنان ناباروررابطه سبك 1883

 اده، فاطمهجعفرز

با   بخشودگي در سطح خانواده در رانندگان پرخطر و مقايسه              ن  بررسي ميزا  185
 رانندگان عادي

 جعفري، نرگس

و »  الگوهاي ارتباطي «بر كيفيت   »  برنامه ارتباط زوجين   «بررسي تاثير آموزش      186
 زوجين» همدليتوجه و «

 بر شيوه ارتباط زوجين در» برنامه ارتباط زوجين «بررسي تاثير آموزش 187

 حل تعارضات

 
 جلوخوانيان، مريم

 نيكو، سعيدجليلي آموزان دبيرستانيگرايي والدين با فرسودگي تحصيلي در دانشبررسي رابطه كمال 188

 جليلي، افسانه )MOS(هاي فرزندپروري پاركر اعتباريابي مقياس شيوه 190

 جم، بشير دهاني كودكانشناسي و تحليل بدشناسي در آسيبشناسي و زبانتعامل روان 192

 مندي زناشوييسازي ارتباط زناشويي بر رضايتاثربخشي آموزش برنامه غني 193

نتيك مادران  سازي ارتباط زناشويي بر ناايمني رما       اثربخشي آموزش برنامه غني     195
 داراي كودك با نيازهاي ويژه ذهني

-درماني هيجاناثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت هيجان مبتني بر رويكرد زوج 197

 بر صميميت زناشويي) EFT( مدار

محور بر كيفيت زناشويي مادران داراي كودك          حلاثربخشي مشاوره گروهي راه     198
 ناشنوا

سازگاري زناشويي مادران داراي      بر نگرقطعي تفكر با مقابله آموزش اثربخشي 199
 كودك ناشنوا

 
 
 
 

 جمالي، عبداله

 با سبك )دوره دوم( دبيرستان بررسي رابطه بحران هويت ديني و اخالقي دختران 201

  زندگي مادران

بررسي رابطه سبك زندگي و سالمت عمومي مادران با بحران هويت جنسي                    202
 )وره اولد( دختران دبيرستان 

 
 

 جهانشيري، زهره

  بين منبع خانواده، مسايل مالي با همسرآزاري در زنان شهر اصفهانبررسي رابطه 203

 

 آبادي، اميرنجفجهانيان
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بررسي رابطه بين دوستيهاي دوجانبه، پذيرش همساالن، خودپنداره و سازگاري              204
اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر                  

 شاهكرمان
 جواهري، جواد

اثربخشي مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند بر جهت گيري هدف، انسجام دروني و             205
 رضايت زناشويي مردان متأهل

 جوزي، پيام

 ساز، سمانهجيل چگونگي تقاص زوجه از اموال زوج در فرض عدم پرداخت نفقه و مهريه 206

 جبررسي نگرش جوانان شهر تهران نسبت به ازدوا 207
 )با تأكيد بر كاركردهاي خانواده(شناسي اعتياد زنان آسيب 208

 
 البنينچابكي، ام

 چراغي، مونا هاي ارتباط با خانواده همسر در زوجين ايرانيسبك 209

 حاتملو، رحيمه پسر و دختر نوجوانان نفسعزت با والدين فرزندپروري هايشيوه بين  رابطه بررسي 211

 علي، فريباحاجي انوادگي ازدواج موقتآسيب شناسي خ 212

-تعديل  نقش  نظرگرفتن  در  با  فرزندپروري  هايسبك  و  هاي زندگي سبك  رابطه 213

 پدر بودن معتاد كنندگي

 شيخي، محسنحاجي

مصرف مواد بر پايه خودمتمايزسازي، تكانشگري و            بيني گرايش به سوء     پيش 215
 تنهايي در بين دانشجويان دختر احساس

 ، بهاركحامدي

 نتاج، ليالالهحبيب شناختي دانشجويانگرايي و مشكالت روان فرزندپروري، كمالهايي سبكمقايسه 216

 پور، محبوبهحبيبي رابطه خودتمايزيافتگي با سازش يافتگي زناشويي بين معلمان متأهل 217

 :(FACES-IV)پذيري خانواده هاي روانسنجي مقياس انسجام و انعطافويژگي 218
 هاي ايرانيدر خانواده

 زنان افسردگي كاهش بر مدتكوتاه مدارحلراه درمان اثربخشي 219

 هاي ارتباطي در بين زوجين بعد از ازدواج و سبك-هاي قبلبررسي عشق، مالك 220

 در جامعه :  ادگي تعامالت و رضايت خانو       هنجاريابي و ساختار عاملي مقياس        221

 هاي ايرانيخانواده

 بررسي اعتبار و روايي مقياس نگرش به روابط فرا زناشويي 222

اثربخشي آموزش مديريت شناختي رفتاري استرس بر كاهش استرس تحصيلي               224
 آموزان دبيرستانيناشي از انتظارات شخصي و والدين در دانش

يك :  وجين مراجعه كننده به دادگاه خانواده      از ديدگاه ز    طالق در مرحله عقد    علل 225
 مطالعه كيفي

يك :  كننده به دادگاه خانواده    از ديدگاه زوجين مراجعه     طالق در مرحله ازدواج    علل 226
 مطالعه كيفي

  طالق از ديدگاه زوجين متقاضي طالق در مراحل ورود به مدرسه و بلوغ فرزندعلل 227

  بر اساس رويكرد تحولي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آباد، مجتبيعسگرحبيبي

 دختران  و  مادران  رابطه  بر  يدرمان  تيواقع  بر  يمبتن  يگروه  مشاوره  يبخشاثر 228
 مشهد شهرستان متوسطه دوره آموزدانش

 آبادي، حسينحسن

 نژاد، محمدرضاپورحسن اي و وسواس مرگ در شهر اصفهانبررسي رابطه كيفيت زندگي با سبك مقابله 229

 ...ازاده، حبيبحسن بت دختران جوان مجرد نسبت به ازدواجتاثير آموزش قبل از ازدواج بر افزايش رغ 231
تغييرات مربوط به باورهاي زنان لرستاني در مورد حقوق زندگي مشترك و طالق                232

 در طول سه نسل اخير

 حسنوند، مرجان
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اثربخشي مدل شادكامي اسالمي بر     :  سبك زندگي اسالمي و بهبود كاركرد خانواده       233
 تاهلهيجان مثبت زنان م

رابطه نارضايتي زناشويي و صميميت زناشويي با رضايت        :  افزايش كارآمدي خانواده   234
 از زندگي در زنان متاهل

 
 نجار، فرزانهپورحسين

 حسينچاري، مسعود پيش بيني هوش معنوي بر اساس الگوهاي ارتباطي خانواده در بانوان شهر شيراز 235

اعتياد   اري و گرمي پدر و مادر با گرايش به           رابطه درگيري، حمايت از خودمخت      237
 نوجوانان

 نصير، محبوبهسلطانحسيني

 در  يدگي مقابله با تن   ي حل مسئله و راهبردها     يها سبك ،ي خواه جاني ه سهيمقا 238
 يسومصرف كنندگان مواد و افراد عاد

 زهرانسب، سيدهحسيني

و پيامد درماني ادراك شده بر ي درمان جراحي ماستكتومي  انتظار از نتيجه  مقايسه 240
 اساس ميزان خودكارآمدي در زنان مبتال به سرطان سينه

 حسيني، سامرا

بيني پيوند خانوادگي براساس ادراك اقتدار والديني،رضايت از زندگي                 پيش 242
 خانوادگي و ويژگي هاي جمعيت شناختي در دختران نوجوان شهر اصفهان

 زكيهحسيني، سيد

 الساداتحسيني، فريده ابعاد فرزندپروري خانواده در خودخاموشي نوجوانانبررسي نقش  243

هاي طالق، فرزندان    پذيري در برابر اعتياد در فرزندان خانواده           مقايسه آسيب  244
 هاي پرتعارض و عادي شهرستان ريخانواده

 كاشاني، ابوالفضلحفيظي

كودك كودكان داراي     -ادررابطه بين خود پنداره، مهارت اجتماعي و ارتباط م             245
 لكنت زبان

 شناس، ساراحق

 پور، مريمحكمت بررسي تاثير طالق عاطفي بر عملكرد خانواده 246

ارتباط خودكارآمدي با رضايت زناشويي با ميانجيگري ويژگي هاي شخصيتي در               247
 كاركنان بانك ملي اصفهان

 ناشويي در كاركنان بانك ملي اصفهانارتباط كيفيت زندگي با رضايت ز 249

 
 روان، روياحكمت

 حكيما، فهيمه نقش صميميت و استقالل در خانواده اصلي در سازگاري زناشويي 251

 زاده، هداحالج بررسي كيفيت روابط در درون خانواده و تأثيرآن بر اعتياد جوانان 252

 سيآينده پژوهي بحران تجرد در استان خراسان رضوي از منظر جامعه شنا 253

 شناختي بحران طالق در استان خراسان رضويتبيين جامعه 254

 چروده، مجيدحيدري

 حيدري، اسفنديار بر رضايت از مدرسه) خانواده، دوستان و مدرسه(تأثير عوامل حمايتي  255

افراد   هاي هويتي با تعهد زناشويي     بررسي رابطه بين ترس از صميميت و سبك          256
 متاهل

 حيدري، حسين

 حيدري، رزيتا بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و احساس تنهايي 257

در   مداخله  مراكز  در  شده  پذيرش  فراري  دختران  ديني  تربيت  وضعيت  بررسي 258
 1388 سال در ايران اسالمي جمهوري اجتماعي بحرانهاي

 خادمي، عزت

ران كودكي به پدر و     مدل معناي زندگي با توجه به نقش دلبستگي ادراك شده دو            260
 مادر و تصور از خدا

 شانديز، فاطمهخاكشور

 زاده، زهرهخانعلي گيري مذهبي و بخشودگي با رضايت زناشوييرابطه جهت 261

طي بيست سال     تحليلي تحقيقات انجام شده در حوزه خانواده        -بررسي توصيفي    262
 )1390-1370(گذشته 

 

 محمدي، جمالخان
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ي مذهبي فرزندان در والدين داراي سبك هاي فرزندپروري مقتدرانه، مقايسه باورها 263
 مستبدانه، سهل گيرانه و بي اعتنا

 خرمائي، فرهاد

 چمران شهيد دانشگاه دانشجويان دختر ازدواج  به  نگرش  با  هويتي  هايسبك  رابطه 265
 اهواز

 خسروانيان، سميه

 يك فرزند ساكن تهران به         فرزندي در افراد داراي     كننده تك بينيعوامل پيش  266
 تفكيك جنس، كاربرد در مداخالت سياستي مبتني بر جنسيت

 5زير    قصد تك فرزندي و تعيين كننده هاي آن در زنان و مردان داراي يك فرزند                267
 سال، ساكن تهران

در  ن در پسران دانشجوهاي آواكاوي رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج و علل و زمينه 268
 تهران

 
 
 

 فراهاني، فريدهآباديخلج

بررسي تاثير ميزان توانمندي خانواده بر كنترل متابوليك و پايبندي به درمان در                270
كودكان مبتال به فنيل كتونوري مراجعه كننده به درمانگاه نادر كاظمي شيراز                 

 1390تابستان 

 
 خلوتي، مليحه

انشجويان وابسته به مواد مخدر     مطالعه د (مواد    مصرف  انگاره  خانواده و برساختگي   272
 )دانشگاه باهنر كرمان

 ...اخواجه، روح

 رابطه ظرفيت خودمهارگري و بخشودگي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل 273

 

 كالم، فاطمهخوش

فرزندي با   هاي تك  گزيني هدف نوجوانان خانواده      آوري و جهت    مقايسه تاب   274
 چندفرزندي

 كنش، ابوالقاسمخوش

مقايسه مالك هاي همسرگزيني دردانشجويان مجرد دانشگاه شهيد چمران اهواز             275
 1392و 1375بين سال هاي 

 داودي، ايران

هاي هيجاني بر افزايش رضايت زناشويي اثربخشي درمان گروهي مبتني بر طرحواره 276
 در زنان متأهل شهر اصفهان

 داودي، روژين

نفس و پيشرفت تحصيلي در دختران        ندي بر عزت   فرز -تأثير كيفيت رابطه ولي     277
 نوجوان

 الساداتتهراني، فرشتهتاجلاتدر

 دركه، محسن اثربخشي موسيقي سنتي ايراني و آواي هوره بر كاهش افسردگي سالمندان 278

آموزان فرزند پروري با هراس اجتماعي در دانش       هايبررسي رابطه ادراك از سبك      279
 تيزهوش

 اردرگاهي، شهري

 هاي منتقله از  بررسي آگاهي و رفتارهاي بهداشتي زنان متاهل در مورد بيماري             280
 هاي پيشگيري از آنطريق جنسي و روش

 درويشي، فرزانه

-آموزه  بر)  دوره عقد (هاي جنسي پيش از ازدواج      بررسي اثر بخشي آموزش مهارت     281

 هاي فرهنگي ـ جنسي نا كارآمد زوجين شهر اصفهان

 نژاد، آمنهدشتستان

 رابطه بخشودگي با رضايت زناشويي در كارمندان دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز             283

 90در سال تحصيلي 
 دغاغله، فاطمه

 هاي شهر شيرازمورد مطالعه خانواده: دين و سبك زندگي خانواده ايراني 284

 

 ساداتدالور، مريم

 بر  دانشمندان     نامه هاي زندگي فيلمآموزان متوسطه از    اثربخشي الگوپذيري دانش   285
 تحصيليپيشرفت 

 

 دلگشاد، ئاكو
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 بررسي نقش بهزيستي معنوي بر كارآيي خانواده در نوجوانان دختر شهر شيراز 286

هاي عملكرد خانواده در دختران نوجوان       بيني ناگويي خلقي بر اساس مولفه      پيش 288
 شهر شيراز

 منشادي، زبيدهدهقان

سختي روانشناختي و بهزيستي معنوي با سالمت روان والدين           بطه  سر  بررسي را  290
 مانده ذهنيكودكان عقب

 دهقاني، زينب

بيني سالمت هيجاني، شناختي، و عملكرد تحصيلي نوجوانان        نقش والدين در پيش    291
 براساس نظريه چند نسلي بوئن

اسكلتي و تاثير آن      -رد مزمن عضالني  شناسايي الگوهاي ارتباطي بيمار مبتال به د        292
 بر ترس از حركت، ناتواني از حركت، اضطراب و افسردگي بيمار

 دهقاني، محسن

 خانواده عاملي موثر بر ميزان افكار سايكوسوماتيك در نوجوانان 293

 

 دهقاني، محمدرضا

فرزند با  ديده بينايي تك   هاي تعاملي كودكان آسيب     اي مهارت بررسي مقايسه  294
 فرزندديده بينايي چنديبكودكان آس

 كاني، ملكهديوه

 خانواده با رفتار مدني سازماني، با توجه به نقش ميانجي اهميت             -رابطه تعادل كار   295
 وظيفه

 ذاكرفرد، منيرالسادات

 بررسي رابطه مكانيزم هاي دفاعي  با ميزان بخشايش در زوجين شهرستان بيرجند 296

 

 ذال، بهناز

 هاي ماهواره بر روابط خانوادگي در شهركردتفاده از شبكهبررسي تاثير اس 297

 

 ربيعي، محمد

  و  ناسازگار  و  سازگار  هايزوج  بين  سرسختي  و  تعهد  بخشايش،  ميزان  مقايسه 298
 زوجين سازگاري ميزان در يك هر نقش بررسي

 رجامند، سولماز

 عباس رحمتي، جويان دخترروان دانشبا سالمت) بالنده/ آشفته(خانواده رابطه نوع ساخت 300

گيري مذهبي با پرخاشگري نوجوانان     هاي فرزندپروري و جهت   بررسي رابطه سبك   301
 شهر ايالم

 در   و روابط فرازناشويي    تعارضات زناشويي با   هاي دلبستگي بررسي رابطه سبك    302
 تهران شهر خانه هاي سالمت كننده به مراجعه هايزوج

 
 نهال، زينبرحيم

 پرندجاني، طيبهرحيمي هاي شخصيتي پنج عامل بزرگبيني رضايت جنسي زنان از طريق ويژگييشپپ 303

 رحيمي، اسرين سازي بر سازگاري اجتماعي دانشجويان دخترمتمايزبخشي آموزش خودبررسي اثر 304

تحليل نسلي و مقطعي وضعيت تجرد مردان و        :  خانواده ايراني و چالش شكل گيري     305
 ايرانزنان در 

 رحيمي، علي

رابطه سبك فرزندپروري سهل گيرانه والدين با خالقيت شكلي و كالمي كودكان               307
 دبستاني

 رحيمي، محدثه

گري هوش هيجاني در    ادراك الگوي فرزندپروري والد و نقش بازدارندگي و ميانجي         308
 مدل علي سالمت روان

  با  يجاني هوش ه  ي و بازدارندگ  يگريانجي فكر و نقش م     كنترل يي مدل توانا  نيتدو 310
  والدي فرزندپروريتوجه به الگوها

 
 خليران، حسينرزاقي

بررسي رابطه بين معنويت و الگوهاي فرزندپروري والدين  با وابستگي به نيكوتين                312
 در دانشجويان

 آبادي، ويدارستم
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  مطالعه   :ها در احساس صميميت خانوادگي در ميان جوانان         بررسي نقش رسانه   313
 موردي شهرستان داراب

 آموزان دختر  دانشپروري با باورهاي فراشناختيهاي فرزندشيوهرابطه بررسي  314

 هاي  شيرازدبيرستان

 زاده، الهامرستمي

كودكان ساكن سازي آوري هيجاني بر كاهش مشكالت دروني   بخشي آموزش تاب  اثر 315
 در مراكز  شبانه روزي بهزيستي استان تهران

 رشوند، الهه

 رضايي، سعيد بررسي ارتباط ميان سبكهاي فرزندپروري و ميزان رشد اجتماعي كودكان 316

درماني به شيوه گروهي بر افزايش سازگاري زناشويي زنان         بخشي واقعيت بررسي اثر  317
 متاهل فرهنگي شهرستان بجنورد

 ي، مهرانگيزرضاي

بيني بررسي نقش درگيري، گرمي، و حمايت والدين از خودمختاري در پيش                 319
 آموزان راهنماييرآمدي دانشخودكا

 شريف، عليرضايي

-نابهنجاري و رويكرد بازدارندگي از انحرافات و خانواده و انحرافات اجتماعي خانواده 320

 هاي اجتماعي

 رضائيان، رهام

 افسردگي پس از زايمان در زنان تازه وضع حمل كرده بر اساس نوع               بررسي ميزان  321
 زايمان، نوبت زايمان ، جنس نوزاد و شاغل بودن در بيمارستان هاي شهر شيراز

 نيا، زهرارضايي

 رضوي، ويدا رضايت  زناشويي و كاركرد خانواده در باورهاي  ارتباطي نقش 322

هاي شخصيتي با   زندگي كاري و ويژگي    كنندگي كيفيت   بينيبررسي نقش پيش   323
 ميزان دلزدگي زنان

 با رضايتمندي زنا شويي) وتعهد  ميل، صميميت(هاي عشق تبيين رابطه مولفه 324

 رفاهي، ژاله

آموزان دبيرستاني شهر هاي والدگري با خودپنداره و تمايزيافتگي دانش      رابطه سبك  325
 شيراز

 رفاهي، نيلوفر

 روان مادران كودكان معلول و عاديمقايسه سالمت  326

سازي درد در ميان زنان دچار        بين فاجعه متغيرهاي پيش :  ايراهبردهاي مقابله  327
 پارونيديس

 كالگري، الههرنجبر

 رنگريز، زهرا تعدد زوجات به مثابه حكمي امضايي 328

 انانهاي فرزندپروري براي خودگسستگي در نوجوبيني كنندگي شيوهنقش پيش 329

 بررسي رابطه سبكهاي والدگري و اختالالت رفتاري در كودكان دبستاني 330

 ...اروستا، ذبيح

 بين، مهديهروشن پروري در مادران سه نسل شهر اصفهانهاي فرزندرضايت زناشويي و سبك 331

ديدگي كودكان و نوجوانان     نقش فرزندخواندگي در پيشگيري از بزهكاري و بزه           332
 سرپرستست و بيبدسرپر

 تبيين نهاد فرزندخواندگي در اسالم و ايران 334

 بررسي علل فرار دختران از خانه 335

 آزاري اينترنتيشناختي به كودكرهيافت جرم 337

 
 

 روشن، محمد

 رونقي، سيمين ساخت و اعتبار يابي مقياس سنجش توافق و هماهنگي زوجين قبل از ازدواج 339

 ماتيك عوامل خانوادگي مرتبط با سوء مصرف سيگار، مواد مخدر و               مرور سيست  341
 در بين نوجوانان ايراني الكل

 تاثير سرمايه اجتماعي بر سالمت روان دانشجويان دانشگاههاي دولتي كشور 342

 
 محمدي، عليزاده

 ي، شيواخيبرزادهزارع گرايي و عملكرد جنسي زنان ناباروربررسي رابطه بين ابعاد كمال 344
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 سال 49 تا 15زنان : مطالعه موردي(بررسي عوامل موثر بر افزايش سن ازدواج زنان  345
 )ازدواج كرده شهر ميبد

مطالعه موردي زنان ازدواج كرده     (  بررسي عوامل موثر بر ميزان خشونت عليه زنان         346
 )شهر ميبد

 
 مهرجردي، راحلهزارع

 زارع، شيوا جوانان به مواد مخدربررسي عوامل زمينه ساز در گرايش  347

هاي شخصيتي با گرايش به روابط خارج از ازدواج در زنان               ويژگي بررسي رابطه  348
 متأهل شهر بندرعباس

 زارعي، اقبال

آوري خانواده و كاركرد خانواده با كيفيت زندگي مراجعين مراكز             رابطه بين تاب   349
 توانبخشي شغلي

 زارعي، سلمان

 زاهد، عادل ابطه پنج عامل بزرگ شخصيت با رضايت زناشوييبررسي ر 350

 مقايسه اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي،             351

 مانده ذهنياضطراب و استرس مادران كودكان فلج مغزي، اوتيسم و عقب

 
 زماني، نرگس

ري با ميزان گرايش به مواد      تجربه معنوي و تاب آو    بررسي روابط ساده و چند گانه        352
 آموزان پسر اول متوسطه شهرستان دره شهر ايالمدر دانش

 وند، مريمزيني

و رضايت جنسي   )  نان ارگانيك (تاثير بازسازي شناختي بر كاهش مشكالت جنسي         353
 زوجين

 پور، مهشيدساسان

ج با  هاي شبكه اجتماعي همسرگزيني در سه سنخ ازدواج؛ ازدوا            بررسي ويژگي  354
 غريبه، ازدواج با آشنا و ازدواج با خويشاوند در ميان مردان متأهل شهر مشهد

 ساالر، علي

 سپيدنامه، بهروز موانع و مشكالت ازدواج جوانان استان ايالم 355

آموزان دختر و   اي و پرخاشگري و افسردگي دانش     هاي رايانه بررسي رابطه بين بازي    357
 91-92ي پسر شهر شازند در سال تحصيل

 الساداتنژاد، مرضيهسجادي

 فراتحليل مطالعات  اعتياد در ايران با تأكيد بر جنسيت 358

 

 سديدپور، سمانه

 بيماران مبتال به سرطان) مراقبين(ي هاشناختي خانوادهبررسي اولويتهاي روان 359

 

 سرافرازمهر، سعيده

 ش آموزانجو خانواده و هوش هيجاني دان 360

ويژگي هاي شخصيتي و خودشيفتگي با ميزان و نوع استفاده از فيس بوك در                   361
 نوجوانان

 سرلك، مهدي

 سروش، محمد تاثير رابطه جنسي قبل از ازدواج، برسن ازدواج 362

مطالعه (  بررسي رابطه بين تماشاي  سريال هاي ماهواره اي با روابط زوجين                  363
 )GEM Classicشبكه  سريال هاي خانوادگي: موردي

 سفيري، خديجه

 سالمي، حسن  بين هوش معنوي با عملكرد خانواده در دانشجويان دانشگاه اصفهانبررسي رابطه 364

 با والدين    در مقايسه  وان ذهني تآموزان كم    والدين دانش  بررسي هوش هيجاني   365
 آموزان عاديدانش

 زنان نابارور و افزايش موفقيت بارورينفس درماني بر ميزان عزتتأثير واقعيت 366

 
 زاده، عليسلماني

 هاي جمعي و گرايش به مصرف مواد مخدربررسي رابطه رسانه 367

 )جوانان شهر شيروان: مطالعه موردي(
 آباد، محسنامانسليمي

 پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس هيجان خواهي و شادكامي 368

 

 سليمي، هادي
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فرزندپروري والدين و سالمت روان دانشجويان دختر        هاي  بررسي رابطه بين شيوه    369
 خوابگاهي دانشگاه عالمه طباطبائي تهران

 پهني، طيبهسنگ

كارمندان متأهل دانشگاه هاي   :  مطالعه موردي (سنجش نگرش زوجين به طالق         370
 )دولتي شهر قم

 سيدان، فريبا

بررسي :   والد گري  تفاوتهاي فرهنگي در ادراك مادران از مولفه هاي دلبستگي و            371
 مقايسه اي نگرشها و باورهاي مادران ايراني، عراقي و افغاني

 ساداتسيدموسوي، پريسا

و   مقايسه نگرش به روابط فرا زناشويي و جهت گيري مذهبي در كاربران                     373
 بوك فيسغيركاربران شبكه اجتماعي

 زناشويينگرش به روابط فراشناختي هاي جمعيتبررسي ويژگي 374

 
 هاديتبار، سيدعليسيد

 دولق، عليشاكر شاغل غير و شاغل زنان رواني سالمت گانه نه ابعاد مقايسه 375

 شاملي، ليال بررسي ارتباط الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي با ميزان افسردگي زنان متأهل 376

 رضايي، سمانهشاه جويان متاهلرابطه سالمت روان ، منبع كنترل با سازگاري زناشويي در بين دانش 377

اثربخشي درمان هيجان مدار بر افزايش صميمت زناشويي معتادان تحت درمان با              378
 متادون و همسرانشان در مركز تصميم

 كرمي، محمدشاه

طرحواره   واقعيت درماني و   بر مبتني خانواده درماني  رويكرد دو مقايسه اثربخشي  379
 تبريز شهر طالق متقاضي مراجعان در اوليه زگارناسا بر طرحواره هاي درماني

 محمدي، حسينشاه

 شاهمرادي، مجتبي رفتاري اليس به شيوه گروهي بر اميد به زندگي-بررسي اثربخشي درمان شناختي 380

 آباد، سميههمتشاهدي هاي مداخله خانواده محور در اعتيادمعرفي مدل 381

بر »  پويه هاي خانواده براساس رويكرد اكرمن     «بررسي اثر بخشي خانواده درماني        383
مكانيسم ها ي دفاعي و رضايت زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره و              

 روان شناسي

بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با رضايتمندي زناشويي در دانشجويان متأهل              385
 دانشگاه پيام نور شهرستان سرپل ذهاب

 در  خانواده  يارتباط  يالگوهاابعاد    و  ييمعنو  هوش  يرو  از  روان  سالمت  ينيب  شيپ 386
 قصر شيرين واحد دانشگاه آزاد انيدانشجو

 
 
 

 زاد، سعيدشاويسي

 فرد، زهراشايسته نقش اعتياد به فضاي مجازي در عملكرد تحصيلي دختران دبيرستاني 387

 شرقي، نجمه نبررسي ارتباط سبك زندگي و سالمت روان بازنشستگان شهر تهرا 388

 شريعتي، محبوبه پيش بيني كمال گرايي فرزندان بر اساس سبك فرزندپروري والدين 389

 شريعتي، ساناز بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با سازگاري زناشويي زوجين 390

 رابطة رضايت از زندگي و  بهزيستي روانشناختي با اميدواري در والدين كودكان                391

 توان ذهنيكم

 في، جعفرشري

درماني به روش گروهي در افزايش عملكرد خانواده و كاهش              كارآمدي طرحواره  392
 تعارض زناشويي

 اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي دركاهش تعارض زناشويي 393

 
 شريفي، مريم

و سالمت روان بين زوجين بارور و  رضايت جنسي ميزانمقايسه كارايي خانواده  با   394
 ارستان آيت اهللا روحاني بابلنابارور بيم

 اميري، مجيدشفيعي

 دختر   -پذيري رضايت زناشويي براساس كيفيت ارتباط ادراك شده پدر          بينيپيش 395
 آورياي تصوير از خود و تابنقش واسطه: در زنان متأهل

 شفيعي، فائزه
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 گي، عاليهشكربي هبر سالمت زنان در خانوادت بررسي آثار جامعه شناختي تعدد زوجا 396

هاي دفاعي در ماداران داراي      پروري از طريق مكانيسم   هاي فرزند بيني سبك پيش 397
 فرزندان اتيسم

 صديقي، زيباشكورصفت

 شكوري، زينب مقايسه ابعاد رغبت به ازدواج  و تمايز يافتگي در دانشجويان دختر و پسر 398

 لري، لطيفهالدينيشمس  معطوف به عشقهايهاي ناسازگار اوليه با سبك طرحوارهرابطه 399

تعيين اثربخشي مشاوره گروهي تحليل تبادلي در ميزان هوش هيجاني و صميميت      400
 در خانواده از ديدگاه مادران دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان

 شمس، فرشته

 شهبازي، مريم ن ذهنيتواآوري و ميزان سازگاري مادران كودكان كمدرماني بر تاباثربخشي اميد 401

 صابري، زهرا  اجتماعي در درمان اعتياد زنانـهاي خانوادگي نقش حمايت 402

هاي فرزند پروري والدين    بررسي رابطه بين ميزان درگيري شغلي مادران، و شيوه          404
  ساله5-3كودكان 

 صادقي، انسيه

وم از مهر مادري    بررسي مقايسه اي ويژگي هاي شخصيت در افراد محروم و نامحر            406
 در بين دانشجويان دانشگاه گيالن

 صادقي، عباس

 الساداتصادقي، منصوره بررسي نقش كاركرد خانواده در شكل گيري تصوير بدني نوجوانان دختر و پسر 407

بررسي رابطه خلوص در رابطه و ترس از صميميت با رضايت از رابطه كارمندان                   409
 متاهل سنندج

 فرد، مريمصادقي

 مقابله  سبك هاي  پيش بيني  در  شخصيت  ابعاد  و  مذهبي  جهت گيري  ابعاد  نقش 410
 ذهني ناتواني بدون و با كودكان مادران

 هاديمحمدصافي، 

اثر بخشي برنامه بهبود بخشي ارتباط بر كيفيت رابطه والد فرزندي در نوجوانان                  411
 هاي تك والديني مادر سرپرستدختر خانواده

 دي، حانيهبروجرصالحيان

 پروري به والدين بر خودمهارگري كودكانهاي فرزندتاثير آموزش مهارت 412

 خانواده با  گرايش به اعتياد» جو عاطفي«بررسي رابطه  413

 صبوري، خيرقدم

  پايش رشد و تحول كودك بر استرس و رضايت از هاياثربخشي آموزش 414

 فرزندپروري مادران

 صداقت، مريم

ر رابطه بين معنويت و شادكامي با رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل              تاثي 415
 دانشگاه يزد

 صديقي، مسعود

: احساسات كاربران متأهل ايراني نسبت به همسر تأثير شبكه اجتماعي فيس بوك بر 416
 كننده ميزان حضور، جنسيت، تحصيالت و سننقش تعديل

 صفاري، محمد

 ساداتهمامي، حنانهصفوي ترانمادران و دينداري دخ 417

 سبك هاي فرزندپروري گيري مذهبي والدين ورابطه بين جهت 418

 بررسي رابطه سبك هاي فرزندپروري والدين در بلوغ اجتماعي فرزندان 419

 صيدي، زهرا

داري، سو گيري مذهبي و جنسيت با رشد اخالقي، سطح          ارتباط تربيت ديني، دين    420
 و اضطراب مرگ در دانشجوياندگرگوني اخالقي 

 دانشجويان در مرگ اضطراب با جنسي هرزنگاري و اينترنت به اعتياد ارتباط 422

 گي در دخترانارتباط اعتياد به اينترنت با پديده ي هرزنگاري و خودعرضه 423

 
 

 صيفي، سروش

 ديني، فاطمهضياال بيني صميميت زناشويي بر اساس ادراك از خويشتن و تصوير تنپيش 425

 ضيائي، سيده سليل درماني فمينيستي و ديدگاه اسالم به زنروان 426

 طغياني، مجتبي رابطه سبك زندگي اسالمي مادر با مشكالت رفتاري فرزند 428
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 خود در بين      زناشويي بر اساس مولفه هاي تمايزيافتگي         سازگاريپيش بيني     429
 زوجين هر دو شاغل

پذيري و همبستگي خانوادگي، و سبك زندگي در          مقايسه تمايل جنسي، انطباق     430
 بين زنان باردار و زنان غيرباردار

كننده طالق  فردي به عنوان عامل پيش بيني     ي تعارض بين  هاي اداره بررسي سبك  431
 در زوجين متقاضي طالق

 
 طالئيان، رضوانه

 طهماسيان، كارينه  سال2ران كودكان زير مطالعه ماد: كننده اضطراب جدايي مادرانعوامل پيش بيني 432

 حمايت اجتماعي با افسردگي در ميانساليگرايي شخصيت و  ميزان برونرابطه 434

 رابطه ويژگي هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي با افسردگي در ميانسالي 435

 كيفيت خواب و سردردهاي ميگرني در زنان يائسه 436

 
 عاشوري، مجتبي

 ورزي در دانشجويان دختر كودكي از كيفيت مراقبت والدين با تعللجربه ترابطه 437

 

 بيرگاني، سيروسپورعالي

آوري فردي و باورهاي    بيني دلزدگي زناشويي بر اساس كاركرد خانواده، تاب         پيش 438
 معنوي

 پور، بهنازعبادت

ه درد؛  بعدي در درمان اختالالت چندگانه شب        مديريت بكارگيري رويكرد چند      439
 )مطالعه موردي يك زوج(وسواسي اجباري و بيزاري جنسي 

 طهراني، نسرينعباسي

هاي هويت در نوجوانان دختر و پسر         هاي فرزندپروري و سبك    رابطه بين سبك   440
  يزدمقطع دبيرستان شهرستان

 عباسي، نسرين

 با ان ذهنيتوآموزان كم والدين دانش و ميزان استرس  رضايتمندي زناشويي  مقايسه 441
 آموزان عاديوالدين دانش

 عبدي، ماشااهللا

 پور، صمدعدلي جوان ايراني شبكه اجتماعي فيس بوك و روابط خانوادگي كاربران 442

 عربي، الهام آوري و اميد به زندگي در بين زنان سرپرست خانوار و غير سرپرستمقايسه تاب 443

سياست گذاران با   از نظر صاحب نظران و    تعيين شاخص هاي رفاه خانواده در ايران       444
 روش دلفي

 عرشي، مليحه

: ها و موسسات پژوهشي كشور در توليدات علمي حوزه خانواده پژوهينقش دانشگاه 446
 مطالعه شبكه اجتماعي

 بررسي پنج دوره گذشته كنگره ملي آسيب شناسي خانواده 448

 
 

 منش، محمدامينعرفان

هاي تماني و الگوهاي خانواده نسبت به مفهوم و مولفه             بررسي رويكردهاي گف    450
 اجتماعي سبك زندگي در ايران

 منش، ايمانعرفان

 عزتي، عادله بررسي شيوع افسردگي با توجه به عوامل جمعيت شناختي در زنان نابارور 451

 رابطه بين باورهاي ناكارآمد جنسي و اختالل عملكرد جنسي زنان 452

 

 عشقي، روناك

هاي همسرگزيني دانشجويان دختر مجرد و         بخشي مالك  ميزان اولويت   مقايسه 453
 متأهل

 عطادخت، اكبر

 تفاوتهاي نسلي در الگوهاي تقسيم كار جنسيتي در خانواده 454

 

 هاشمي، مژگانعظيمي

اثربخشي مديريت استرس شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي زوجين داراي                  455
 مشكالت زناشويي

 بررسي اثربخشي تحليل تبادلي به شيوه گروهي بر كيفيت زندگي زوجين نابارور 456

 
  الههعلمداري،
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تبيين رواني، اجتماعي و اقتصادي عوامل موثر بر گرايش به طالق مورد مطالعه                  457
 )زوجين مطلقه نوراباد ممسني(

 علمداري، حسين

مقطعي در بين زنان و     اي  مطالعه:  هاي جنسيتي عشق با توجه به تفاوت      هايسبك 458
 مردان نوجوان، جوان و ميانسال تهران

-ورزيدن با توجه به تفاوت    هاي عشق سبك:  ورزيدن، جنسيت و وضعيت تاهل    عشق 459

 هاي جنسيتي و وضعيت تاهل در دانشجويان دانشگاه

 
 زاده، سيدمحمدرضاعلوي

 مصرف دخانياتانتخاب دوست و : آسيب مصرف قليان توسط والدين بر فرزندان 460

 
 پيش بيني كننده مصرف سيگار و قليان نوجوانان: جو عاطفي خانواده 461

 

 عصار، افسانهعليزاده

هاي كمك باروري زنان نابارور       ارتباط عالئم اختالالت مرضي با نتيجه درمان           462
 مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري

 عليزاده، ليال

زي بر خودكارآمدي و خالقيت دانش آموزان سوم             وربخشي آموزش جرأت   اثر 463
 راهنمايي

 گنجي، جوادزادهعنايت

شده با رشد و بالندگي هاي اجتماعي ادراكايمن به خدا و حمايت ارتباط دلبستگي  464
 پس از تجربة رخداد ناگوار در مادران كودكان كم توان جسمي

توان آوري در والدين داراي كودك كم        و تاب   ي كيفيت دلبستگي   بررسي رابطه  465
 هوشي و عادي

تواني آوري در والدين داراي كودكان با كم     بررسي رابطه بين رضايت زناشويي و تاب       466
 هوشي و عادي

 بناب، باقرغباري

بررسي اثربخشي آموزش گروهي خانواده درماني ساختي بر كاهش تعارض و بهبود             467
 روابط والد نوجوان

 نسب، جوادغفوري

 اختالل  به  مبتال  كودكان  درمان  در  شناختي رفتاري   درماني  بررسي اثربخشي گروه   468
 و  ناسازگار  هاي  واره  طرح  اصالح  اضطرابي،  هاي  نشانه  كاهش:  فراگير  اضطراب
 اجتماعي عملكرد بهبود

 غمخوارفرد، زهرا

ن تحت اي كيفيت زندگي در بين دو گروه از معتادان گمنام و معتادابررسي مقايسه 470
 درمان نگهدارنده متادون

 صومعه، عليفتحي

 بررسي رابطه اضطراب با ميزان تعارض و نارضايتمندي درروابط زناشويي 471

دختر مقطع  دانش آموزان    بر عزت نفس  پروري والدين   هاي فرزند  شيوه  تاثير بررسي 472
 متوسطه

 
 فتحي، آيدا

ورزي و خودكارآمدي نوجوانان     جرأتنفس،  رابطه بين كمالگرايي والدين با عزت        474
 دختر

 فراهتي، مهرزاد

 نيا، سعيدهفرج زناشوييرابطة به  تعهد آنان ميزانبر  زوجين  جنسي عملكردنقش 475

 فر، محبوبهفرحان پروري بين مادران سه نسل شهر اصفهانهاي فرزندمقايسه شيوه 477

 بيني رضايت زناشويي والدين پيشبررسي نقش صبر و مولفه هاي آن در  478

 آموزان مقطع ابتدايي شهر شيرازدانش

 فرماني، اعظم

 خانواده  -هاي سبك زندگي بر كاهش تعارضات كار      بررسي اثربخشي آموزش مولفه    479
 زنان شاغل

 آموزان دبيرستانيبررسي رابطه كارايي خانواده با بحران هويت دانش 480

 
 فرماني، فردين
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 آموزان  دانش  پرخطر  رفتارهاي  بروز  بينيپيش  در  والدين  فرزندپروري  شيوه  نقش 481
 كرمانشاه

 فياضي، ياسمين

پذيري عملكرد خانواده توسط تمايزيافتگي خود در بانوان         بينيبررسي ميزان پيش   482
 متأهل شهر قم

 ساكن در شهر قمسازي و عملكرد ازدواج در زنان متأهل  مثلثبررسي رابطه 483

 مقدم، مريمقاسمي

 آموزانهاي ناسازگار اوليه با استعداد اعتياد در دانشرابطه طرحواره 484

 رابطه تعارضات زناشويي با بهداشت رواني زوجين شهر كرمانشاه 485

 قديمي، آزاده

 شناسياثرات طالق بر سبك زندگي خانوادگي از منظر جرم 486

  نظام خانواده ر قانون و تاثير آن بربررسي ازدواج موقت د 487

 قديمي، سميرا

 آبادي، بهرامعليهاشمقنبري تمايزيافتگي هايمولفه اساسورزي برهاي عشقسبك بينيپيش 488

 قهرمان، تكتم داربررسي دلزدگي زناشويي در زنان شاغل و خانه 490

 عباسعليقيومي،   اجتماعي نهاد خانواده در استان تهران-وضعيت شناسي فرهنگي 491

اي هوش معنوي در ارتباط با شادكامي در دانشجويان كارشناسي ارشد نقش واسطه 492
 شناسيروان

 كارانديش، فاطمه

شهر :  مطالعه موردي (مطالعه تأثير شرايط خانوادگي بر مجرميت كودكان خياباني           494
 )همدان

 كاردوست، بيژن

اس خودمتمايزسازي و كاركرد      بيني اعتياد به اينترنت دانشجويان بر اس          پيش 496
 خانواده

 طاسكوه، زينبكاظمي

 بررسي رابطه تعهد زناشويي با باورهاي مذهبي زوجين 497

 بررسي رابطه ميزان صميميت زوجين با ابعاد تعهد زناشويي 498

 فاطمهكاظمي، سيد

هاي آموزش سكس تراپي بر كاهش استرس در حين آميزش و                اثربخشي دوره  499
 خاشگريكاهش پر

 كاوند، نفيسه

جويي شناختي پذيري خانواده بر اساس راهبردهاي نظمبيني انسجام و انعطافپيش 500
 هيجان در افراد وابسته به مواد

 كرمي، اسحق

 يها  فرد در خانواده و شيوه        يگاه تولد بر اساس جا      يب ترت ين رابطه ب   يبررس 501
 ياسوجهر  فرزندپروري در افراد شاغل در آموزش و پرورش ش

 كرمي، زهرا

 آبادي، زهراصادقكرمي خانواده در زنان حقوق پيرامون رهبري معظم مقام آراي تحليل 502

 احمدلو، مسعودآبشكريمي بيني افسردگي افراد وابسته به موادنقش هيجان ابراز شده خانواده در پيش 503

 كريمي، شهناز ذايي غخانواده ايراني و تغيير سبك زندگي؛ تغيير در ذائقه 504

نقش كاركرد خانواده در پيش بيني تصوير بدني و مشكالت تغذيه اي در                        505
 دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس

دانشجويان   خانوادگي  كاركرد  در  مختل  فراشناختي  باورهاي  و  دلسوزي  خود  نقش 506
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس

 
 كريمي، مرتضي

آموزان پسر   بين جو عاطفي خانواده با گرايش به مشاغل در دانش             ي رابطه بررس 507
 سال اول دبيرستان شهر اصفهان

مقايسه وضعيت سالمت جسماني، رواني و كنش اجتماعي مادران شاغل و خانه دار             508
  آن با كاركرد خانوادهشهر تهران و رابطه

 
 كريمي، رضا

 وكيل، عليرضاكريمي پروري والدين با خالقيت فرزندان آنانهاي فرزندبررسي رابطة شيوه 509
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هاي داراي  توان ذهني با خانواده    هاي داراي كودكان كم    مقايسه عملكرد خانوواده   510
 كودكان عادي

 كنعاني، زاهد

 كنعاني، محمدامين مطالعه اي در شهر رشت: فردگرايي مردانه و ناباروري ارادي 511

 كار، مهديكيوان دانش آموزانهاي سالمت روان در مولفه ستگي به تلفن همراه بابررسي رابطه واب 513

 گلزارپور، مجيد بررسي علل افزايش سن ازدواج در بين جوانان در مطالعات ايراني 515

 لشكري، مهديه تبيين شاخص سازگاري با ناباروري بر حسب كيفيت رابطه زناشويي 517

 فرگي، محسنلطفي پدر و مادر با تمايزيافتگي خودپروري رابطه سبك فرزند 518

 اجرايي و توانايي تشخيص     -رابطه سطح شادكامي مادران با عملكرد هاي شناختي        519
 هيجان چهره اي در دانش آموزان مبتال به نشانگان داون

 
 مالمير، مريم

 در  هاي دفاعي تاكتيكي زنان داراي تعارضات زناشويي        تحليل محتواي مكانيسم   521
 مدت فشردهدرماني پويشي كوتاهجلسات روان

 
 مبسم، سولماز

 مثقالي، شيوا وابستگي و رضايت زناشويي زوجين در شرف طالق در شهر اصفهانرابطه هم 522

هاي مادران شاغل و خانه دار      هاي رفتاري در نوجوانان پسر خانواده     بررسي اختالل  524
 شهر زاهدان

 محبي، شكوه

 محمدزاده، حميده مطالعه اي در شهر رشت:  قبل از ازدواج هايدر آشناييدگرگوني  525

 داراني، صفورامحمدصالحي جنسي انحرافات بر آندروژن هورمون اختالالت تأثير شناختيجرم بررسي 526

هاي زناشويي با توجه به شاخص        رضايتمندي  مثلثي و   عشق  اجزاء  بين  ارتباط 527
 رستان دلفانجمعيت شناختي در معلمان شه

 آبادي، اميدعسكمحمدي

 محمدي، آزاده هاي شخصيتي با كاركرد خانواده متقاضيان طالقبررسي رابطه بين ويژگي 528

 هاي هويتي و راهبردهاي دفاعي با گرايش به مواد مخدر در نوجوانانرابطه سبك 529

 يگاري و غيرسيگاريهاي شخصيتي دانشجويان سها و ويژگيمقايسه رگه 530

 هاي دلبستگي با اعتياد به اينترنترابطه سبك 531

 
 محمدي، حاتم

هاي فرزندپروري و شادكامي مادران با مشكالت رفتاري فرزندان پسر            رابطه شيوه  532
 دبستانيپيش

 مختارنيا، ايرج

 هاي شهر اهوازبررسي ويژگي هاي شخصيت و بلوغ عاطفي در خانواده 534

 

 اللهخراساني، مرادزاده

اثربخشي درمان شناختي رفتاري گروهي بر كيفيت زندگي مردان معتاد تحت                 535
 درمان نگهدارنده با متادون مركز آفرينش

 هاي فرزندپروري افراد معتاد و عاديهاي غير منطقي و شيوهي باورمقايسه 536

 
 زاده، سيروسمرادي

 مراديان، مريم كرد ستير بر رضايت زناشويياثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي مبتني بر روي 537

 مرادي، نثار بررسي رابطه بين ازدواج خويشاوندي و تولد كودكان با ناتواني هاي ذهني 538

 مسرور، آسيه تاثير روابط درون خانواده بر رفتار نابهنجار فرزندان 539

شهر آموزان دختر  دانشمسئوليت پذيري، سالمت عمومي با اعتياد به اينترنت  رابطه 540
 اهواز

 فر، معصومهمسعودي

هاي جهاني شدن بر سن ازدواج در كشورهاي         تحليل روند اثرات تحوالت شاخص      541
 1970-2010غرب آسيا با تأكيد بر ايران از سال 

 مشفق، محمود

بررسي هوش هيجاني زنان متاهل و رابطه آن با رضايتمندي زناشويي و حل تعارض  542
 زناشويي

 فراحي، محمدمهدييانمشير
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رابطه بين صميميت و رضايت از زندگي با نگرش به ازدواج در دانشجويان دانشگاه                543
 آزاد اسالمي واحد دهاقان

 مالسعيدي، سارا

 ملكان، راحله مسئله به والدين بر كاهش مشكالت رفتاري كودكانتاثير آموزش مهارت حل 544

 منشئي، غالمرضا انواده و ويژگي هاي شخصيت با رضايت از زندگي ابعاد الگوهاي ارتباطي خرابطه 545

 ساداتمنصوري، سپيده فرزنداندر خودپنداره و اجتماعي سازگاري  با والدگريهاي  سبكيرابطه 547

رفتاري بر بهبود عملكرد خانواده دانشجويان        بخشي آموزش مهارت هاي شناختي   اثر 548
 مرد متأهل

 الهديمنظور، بنت

بررسي رابطه بهزيستي معنوي و رضايت از زندگي در زنان داراي همسر معتاد شهر            549
 شيراز

بررسي رابطه اختالل عملكرد جنسي با رضايت زناشويي و كيفيت زندگي در زنان               550
 داراي همسر معتاد شهر شيراز

 
 منوچهري، محدثه

 وان و شادكامي زنان خانه دارتاثير فعاليت بدني منظم و نامنظم بر سالمت ر 551

 

 افروزموسوي، سيده

 مقايسه وضعيت هويت و احساس تنهايي در زنان در معرض طالق و عادي 552

 

 موسوي، حديثه

 آموزش هوش هيجاني بر سالمت رواني افراد جامعه 553

 

 موسوي، سيدسعيد

 فاطمهموسوي، سيده )فرا زناشويي(ي فراروي ارتباطي با تاكيد بر روابط همسري بررسي ابعاد پديده 554

هاي جنسي و شاخص عملكرد جنسي با رضايت             بررسي رابطه بين طرحواره      555
 زناشويي در زنان شاغل شهرستان بندر ماهشهر

 نژاد، مريمموسوي

بيني افسردگي در زنان متاهل     نقش عملكرد خانواده و تمايز يافتگي خود در پيش          556
 شهركرمانشاه

 رادمومني، خدام

 فرد، ناصرمهران سبك زندگي و سوء مصرف مواد در رفتارهاي پرخطر 557

 رفتاري در راهبردهاي مقابله با استرس و كيفيت             -اثربخشي مشاوره شناختي    558
 زندگي  مادران داراي فرزند فنيل كتونوريا

 ميرابراهيمي، فخرالسادات

اجتماعي  -هاي رواني    هاي موثر آموزش خانواده در كاهش آسيب         بررسي شيوه  559
 نوجوانان دختر

 ميرزايي، پروين

 گر سبكهاي تعارضيبين رضايت زناشويي؛ نقش ميانجيها به عنوان پيشفضيلت 561

 

 نادري، حسين

هاي  كاركردهاي خانواده بر اساس مدل مك مستر در خانواده             بررسي و مقايسه   563
 M.Sهاي داراي عضو مبتال به ادهداراي عضو مبتال به وابستگي به مواد و خانو

 نادري، سارا

 نادري، ليال زوجين شهر اصفهان ايبررسي رابطه بخشودن در خانواده اصلي و هسته 564

به  بيني ابعاد طرحواره ناسازگار اوليه و نگرش دانشجويان       و توان پيش   بررسي رابطه  565
 روابط جنسي قبل از ازدواج

 ناظمي، فاطمه

 پور، محمدنبي )تهديد ها و چالشها( مجازي فضاي و ادهخانو جرم، 566

آسيب   شده در كودكان با    سازيبيرونيهاي  پروري با نشانه  هاي فرزند رابطه سبك  567
 بينايي

 فرد، طاهرهنجفي

  خود و منبع كنترليافتگيمحور بر تمايزمسئله خانوادهاثربخشي آموزش حل 568

 

 نجفي، احد
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بيني زدواج، تعداد فرزندان و ميزان تحصيالت زوجين در پيش            دينداري، سن ا    569
 سازگاري زناشويي

 دارمعناسازي شخصي، سن و نشخوار فكري در دو گروه زنان متأهل شاغل و خانه 570

 
 نجفيان، صديقه

 و  عملي  -وسواس فكري   به اختالل   مبتال  افراد  در  رضامندي زناشويي   مقايسه ي 571
 عادي

نوجوانان مبتال به    بررسي اثر بخشي آموزش مديريت والدين بر انگيزش تحصيلي           572
 اختالل يادگيري

 
 نريماني، محمد

عدم /تعيين اثر تعديل كننده وابستگي متقابل در ارتباط بين خشونت  خانگي و تقاضا           574
 تقاضاي طالق

 نيا، وحيدهنقوي

اليس بر رضايت     و _مدار به روش مينورز        مسئلهبررسي اثربخشي درمان حل      575
زناشويي و سالمت روان زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره سازمان بهزيستي              

 شهر ايالم

 مريمنورمحمدي، سيده

نفس دختران تك فرزند و چند فرزند          هاي تربيتي خانواده و عزت      رابطه سبك  576
 مدارس متوسطه  شهرستان ايالم

 نوروزي، سهراب

هاي مصرف كننده مواد در      تاري نوجوانان در خانواده    بررسي ميزان اختالالت رف     577
 هاي غير مصرف كننده موادمقايسه با  فرزندان خانواده

بررسي رابطه ميزان نظارت والدين و همنشيني با همساالن منحرف در فرزندان                 578
 نوجوان دو گروه خانواده هاي مصرف كننده مواد و غير مصرف كننده مواد

 
 نوري، ربابه

) آوريپرخاشگري و تاب(اي با عوامل موثر بر بزهكاري هاي رايانهبررسي رابطه بازي 580
 نوجوانان

رابطه مشاركت خانواده در بازي هاي        :  كاهش بزهكاري و افزايش امنيت جامعه        582
 رايانه اي با پرخاشگري در نوجوانان دبيرستاني شهر يزد

 
 

 نوشاد، مريم

 به كودكان و نوجوانان بزه كار؛ با نگاهي به حقوق              نقش خانواده در پاسخ دهي      584
 كيفري ايران

 نيازپور، اميرحسن

 اماننيازي، ايل مقايسه معيارهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دختر و پسر 586

 نيرومند، حسين هاي پردازش هويتبيني شادكامي بر اساس سبكپيش 587

 نيسي، مجيد  مسلمانرواني خانوادهشناسي تهاجم فرهنگي بر سالمت آسيب 588

بيني فرسودگي زناشويي زنان و     تعيين سهم اميد به زندگي و معناجويي در پيش           589
 مردان متأهل

 رو، معصومهنيك

 مقايسه باورهاي شخصيتي و فراشناختي در زنان متقاضي طالق و زنان عادي 590

 

 نيكورفتار، محمد

دار سرپرست  زندپروري در بين زنان شاغل و خانه        هاي فر اي شيوه بررسي مقايسه  591
 خانوار

 ناوخي، نوروزنيمروزي

آوري و سبك هاي مقابله با استرس در مادران با كودكان سندرم               رابطه بين تاب   592
 داون

 توان ذهنيرابطه باورهاي غيرمنطقي و مشكالت روانشناختي در والدين كودكان كم 593

 زاد، تقيهادي

 نقش عوامل خانوادگي و متغيرهاي جمعيت شناختي در بروز بزهكاري                بررسي 594
 نواجوانان بزهكار ساكن در كانون اصالح و تربيت با نوجوانان غيربزهكار

 هاشمي، رامين
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 اثربخشي مصاحبه انگيزشي بر ارتقاي عزت نفس و خودكارآمدي زنان معتاد 595

دگي با اضطراب و افسردگي دانشجويان علوم پزشكي            بررسي ارتباط سبك زن      596
 زاهدان

 ميمندي، سمانههمايوني

 زاده، ساجدهواعظ  موانع ازدواج جوانان شهر مشهديبررس 597

گرايي و ارزيابي منفي از خود در دختران          رابطه بين فرزندپروري والدين با كمال       598
 دبيرستاني شهر تهران

 وكيلي، پريوش

 ولدخاني، مريم بر ميزان كيفيت زناشوييتاثير سن ازدواج و طول مدت آن  600

گنبد   شهر  در  سنتي  خانوادگي   نقش هاي  تغيير و تحول     بر  زنان  اشتغال  تاثير 601
 كاووس

 يازرلو، رقيه

 يگانه، سعيده رابطه صميميت و استقالل در خانواده اصلي با صميميت زناشويي 602

 يگانه، طيبه  قبل از ازدواجرابطه احساس غربت و گرايش به دوستي با جنس مخالف 603
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  سازگاري زناشويي بيماران مبتال افزايش بررسي اثربخشي مشاوره راه حل محور گروهي بر

 Bبه هپاتيت مزمن 

 
 *دكتر ژينوس آروند

 ** دكتر عبداهللا شفيع آبادي

  *** دكتر حميد محقق
 ****دكتر محمدرضا فلسفي نژاد

 

نهمين عامل مرگ و مير انسانها به شمار         هاي خطرناك و مسري است كه         ماري از جمله بي   Bهپاتيت  :  مقدمه و هدف  
به دليل امكان انتقال بيماري به افراد جامعه از طريق خون و تماس جنسي، عاليم و عوارض بيماري، داغ بيماري                     .  آيدمي

همسر، سازگاري زناشويي   هپاتيت از طرف جامعه به بيمار، درمان طوالني مدت و پرعارضه و محدوديت تماس جنسي با                  
 و مسري بودن آن و نياز بيمار به حمايت خانواده و              Bبا توجه به ماهيت بيماري هپاتيت        .  اين بيماران نامطلوب گردد   

يكي از رويكردهاي   .  اجتماع و پرستاري از بيمار در محيطي آرام و امن الزم است روي سازگاري زناشويي كار جدي شود                   
 . باشد مي(SFT)حل محور زوج درماني، رويكرد راه 

 به قيد قرعه    B نفر از بيماران مبتال به هپاتيت مزمن         30،  آزمونپس  –  آزمونشيپ  طرح  قالب  در   در اين پژوهش   :روش
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش آزمون        .  يك گروه آزمايش و گروه ديگر مقايسه        :   نفري قرار گرفتند    15در دو گروه     

بيماران در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون به تكميل پرسشنامه اسپانير                .  بود  (DAS)ر  سازگاري زناشويي اسپاني  
كاربندي مشاوره راه حل محور به صورت گروهي         .  سن و جنس در دو گروه آزمايش و مقايسه همسان بودند            .  پرداختند

اسخگويي آزمون اسپانير اقدام    ها مجدداً به پ   در جلسه هفتم، آزمودني   .   جلسه در مورد گروه آزمايش اعمال شد         7طي  
 از  ق،يتحقي  آمار  جامعه  به  نمونه  از  آمده  دست  به  جينتا  ميتعمي  عبارت  به  و  قيتحقي  ها هيفرض  آزمون  منظور  به.  نمودند
 شد استفاده) x2( دو خيآزمون  ونتيوداست T نس،ايكووار ليتحل ،نس چندمتغيريايكووار ليتحل روش

 درصد رويكرد راه حل محور به صورت گروهي در            95و مقايسه نشان داد با اطمينان         مقايسه دو گروه آزمايشي       :نتايج
، به طوري كه چهار جزء آزمون        )p>0001/0( تاثير دارد    Bافزايش سازگاري زناشويي بيماران مبتال به هپاتيت مزمن           

 ي دونفر  توافق  ،)p>007/0    (ينفر  دوي  همبستگ  ،)p>02/0(ي    نفر  دوي  تمنديرضاسازگاري زناشويي اسپانير، شامل      
)04/0<p (محبت ابراز و)  001/0<p (در گروه آزمايشي به طور معني داري نمره باالتري كسب كرده بودند . 

 
  jinusarvand@yahoo.com                    دكتراي مشاوره *

 دكتراي مشاوره، هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران**
 پزشك، مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبد، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران***

 دكتراي سنجش و اندازه گيري، هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران****
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مطالعه ما نشان داده است كه      .  توانند بر سازگاري زناشويي تاثير گذاشته و آن را بدتر كنند           هاي مزمن مي  بيماري:  بحث
توان اين روش را در افزايش       بدين منظور مي  .  ايش چهار جنبه سازگاري زناشويي شود       ميتواند موجب افز    SFTروش  

 مزمن پيشنهاد كرد و بدين ترتيب با تحكيم روابط زن           Bهاي مزمن مانند هپاتيت     سازگاري زناشويي مبتاليان به بيماري    
 .و شوهر، كيفيت زندگي بيماران را ارتقا داد

 B سازگاري زناشويي، هپاتيت حل محور، رويكرد راه:كليدواژه ها
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 بررسي رابطه بين هوش معنوي، خودكنترلي و اضطراب در دانشجويان

 
 *مليحه آرين پور

**زادهي شهاب فاطمهدكتر 
 

***دكتر سيد عبدالمجيد بحرينيان
 

 
اضطراب در دانشجويان    هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين هوش معنوي، خودكنترلي و                :مقدمه و هدف  

 .بود

 به روش نمونه    91-92 دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند، در نيمسال دوم تحصيلي             500از اين رو      :روش
هاي هوش معنوي كينگ، خود كنترلي تانجني، اضطراب بك را تكميل           اي انتخاب شده و مقياس    گيري چند مرحله  

 .ي احتمال بهره گرفته شدل رگرسيون و روش بيشينهي تحليها از شيوهجهت بررسي يافته. نمودند

-و مي )  001/0P<  ،95/29=F(دهد مدل معنادار است     نتايج تحليل واريانس رگرسيون اضطراب نشان مي         :نتايج

، توليد معناي   %39تواند خودكنترلي   توان گفت كه مي   مي.   درصد تغييرات اضطراب را پيش بيني كند        3/23تواند  
افزايش متغير  %  10كاهش متغير اضطراب، و بسط هوشياري حدود         %    14 متعالي  حدود     و آگاهي %  13شخصي  

 .اضطراب را تبيين كند

نشان دادند كه خودكنترلي سبب     )  2013(و اُبي و همكاران     )  2013( در تأييد نتايج فوق برترامز و همكاران         :بحث
آموزش عرفان و معنويت بر كاهش اضطراب       دريافتند كه   )  1389(اژدري فرد و همكاران     .  گرددكاهش اضطراب مي  

تواند ناشي از اثرات      توان ديد كه بسط هوشياري افزايش دهنده اضطراب است كه مي                 ولي مي .  مؤثر است 
بازدارندگي توليد معناي شخصي و آگاهي متعالي باشد، به عبارت ديگر فرد در صورت ضعيف بودن در اين دو                         

توان از پژوهش حاضر جهت فهم بعضي از علل         لذا مي .  يابدطراب افزايش مي  متغير و باال بودن بسط هوشياري ، اض       
افزايش اضطراب در دانشجويان استفاده كرد و براي كنترل و پيشگيري از آنها از آموزش هاي راهبردي مانند                        

-صر مي آموزش هاي معنوي و تمرين هاي خودكنترلي بهره برد، كه خانواده يكي از عناصر مهم در آموزش اين عنا                  

 .از محدوديت هاي پژوهش حاضر، محدود بودن جامعه آماري به قشر دانشجو است. باشد
 

 
  ml_4r@yahoo.com    ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد بيرجنددانشجوي كارشناسي  *

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجنداستاديار   **
 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي تهران  ***
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    هاي دفاعيهاي دلبستگي و سبكترتيب تولد، سبك

    
*پگاه آزادي منش

 

 **سعيد صادقي 

***فاطمه مومني
 

****الهه باپير زاده
 

 

هاي شود كه سبك   كودك مي  - مادر اي همه جانبه بين    تولد كودك باعث شكل گيري رابطه       :  مقدمه و هدف  
هاي دلبستگي،  يابد و اين سبك   ي مادر و كودك شكل گرفته و استقرار مي         دلبستگي خود در چارچوب اين رابطه     

در اين  .  سازندهاي دفاعي متاثر مي    زا را با به كار بستن مكانيزم        هاي استرس  فرد با موقعيت    هاي مواجهه روش
 .هاي دفاعي و سبك هاي دلبستگي بررسي شدك ترتيب تولد، سبپژوهش رابطه

عنوان گروه نمونه به صورت تصادفي      در اين پژوهش دويست و شصت دانشجوي دانشگاه صنعتي كرمانشاه به          :  روش
 محقق ساخته   ي پرسشنامه ها همراه با اطالعات دموگرافي آنها بوسيله       ترتيب تولد آزمودني  .  ساده برگزيده شدند  
 و فرم ايراني پرسشنامه   )  1993اندروز، سينگ و بوند،   ( سبكهاي دفاعي     فرم ايراني پرسشنامه   سنجيده شد و نيز از    

ها از ميانگين و ضريب همبستگي و         براي تحليل داده  .  استفاده شد )  1987هازان و شاور،  (هاي دلبستگي   سبك
 .تحليل واريانس و آزمون تعقيبي شفه استفاده شد

آزرده با  هاي دفاعي روان  هاي دفاعي رشدنايافته و سبك    ن داد كه بين سبك    اين پژوهش نشا  :  بحث و نتيجه گيري   
هاي دفاعي  هاي دلبستگي اجتنابي با سبك       همچنين بين سبك   .  داري وجود دارد    معني ترتيب تولد رابطه   

 داري وجود هاي دفاعي رشدنايافته رابطه معني     هاي دلبستگي اضطرابي با سبك     رشدنايافته و روان آزرده، سبك     
 .ي معكوسي را نشان دادآزرده رابطههاي دفاعي روانهاي دلبستگي ايمن نيز با سبكسبك. دارد

  .هاي دفاعي سبك،هاي دلبستگيترتيب تولد، سبك: هاكليدواژه
 
 

 
 

 com.yahoo@tadaypa          دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالن*
**

 بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني كودك و نوجوان دانشگاه شهيد 
           دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالن ***

           دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالن ****
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  جوان زندانيان پرخاشگريكاهش بر  درماني گروهياثربخشي روش شناخت

 
 

 ∗حسن آقابيگي

 ∗∗حسن رضايي

  ∗∗∗رلياولي رقيه نوري پو
 

در اين  .  اي است رفتارهاي پرخاشگرانه يكي از مشكالت اجتماعي مهم و اساسي در هر جامعه              :  مقدمه و  هدف   
 به   و مشكالت اجتماعي   هاتواند عاملي موثر در كاهش اين آسيب      هاي روانشناختي مي  رسد آموزش رابطه به نظر مي   

  زندانيان  پرخاشگريكاهش  بر   ناخت درماني گروهي   هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي روش ش         .حساب آيد 
 .باشد زندان مركزي كرمانشاه ميجوان

جامعه آماري پژوهش   .  باشدآزمون با گروه كنترل مي       پس ـآزمون    اين پژوهش نيمه تجربي و با طرح پيش         :روش 
 نفر از   30 باس و پري،   بعد از اجراي آزمون پرخاشگري      .جوانان حاضر در زندان مركزي كرمانشاه بود       شامل كليه   

مددجوياني كه نمره پرخاشگري آنان بيشتر از حد ميانگين بود و با تاييد روانشناس مركز  به عنوان نمونه انتخاب                      
، به عنوان نمونه    تقسيم گرديدند )  =15n(و كنترل     )  =15n(شدند و به طور تصادفي در گروه مساوي آزمايش            

 جلسه براي گروه    12مدت  ه  مداخله ب .  مايش و كنترل، گمارش يافتند     انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آز          
هاي پژوهش توسط روش آماري     داده.  آزمايش انجام گرفت و در پايان هر دو گروه مورد ارزيابي مجدد قرار گرفتند              

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند) ANCOA(تحليل كوواريانس 

يانگر آنند كه ميزان پرخاشگري در گروه آزمايش پس از اجراي مداخله            هاي بدست آمده از پژوهش ب     داده:  هايافته
 .به طور معناداري كاهش يافت

 گروهي با رويكرد شناختي را به عنوان روشي موثر در كاهش ميزان                درمانتوان  پس مي   :بحث و نتيجه گيري   
 .مورد نظر قرار دادان پرخاشگري در جوان

 . خت درمانيجوانان، شنا پرخاشگري، :هاكليدواژه
 
 
 
 
 
 

 
∗
 كارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه پيام نور، كرمانشاه 

 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، مدرس دانشگاه پيام نور، كرمانشاه∗∗
 كارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران∗∗∗
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 بررسي رابطه بين سبكهاي فرزندپروري ادراك شده والدين و ويژگيهاي شخصيتي فرزندان

 

 *مريم آقاجاني

 **يارعلي دوستي

 ***سيدمجتبي عقيلي

 

گردد، طبق تحقيقات گذشته، تجارب سالهاي اوليه كودكي، كه معموالً در خانواده ايجاد مي                   :مقدمه و هدف  
گيري شخصيت، ويژگي   باتوجه به نقش مؤثر والدگري بر شكل      .  بناي شخصيت و رفتارهاي بعدي اوست       سازنده زير 

هاي علمي دقيق   يافته  ي اجتماعي، تحصيلي و عاطفي آنها؛     هاي فرزندان و نقش برجسته در آينده      ها و شايستگي    
فرزندپروري صحيح براي پرورش و      هاي  دراين حوزه مي تواند موجب ارتقاء سطح دانش والدين در تعيين شيوه              

شده هاي فرزندپروري ادراك  رابطه بين سبك   شناخت حاضرپژوهش از هدفدر اين راستا،    .  تربيت فرزندانشان باشد  
 .باشدشخصيتي فرزندان مي ويژگيهاي با والدين

 مقطع     و پسر  نفر، دانشجوي دختر   250 تعداداي، به   نمونهمشتمل بر     ،  روش اين پژوهش، همبستگي است     :روش
ابزار جمع .  شدند انتخاب تصادفي ساده  روش به، مشغول به تحصيل و      91  -92كارشناسي، كه در سال تحصيلي      

-مي "پرسشنامه سبكهاي فرزندپروري ادراك شده شيفر      "و  "پرسشنامه پنج عاملي شخصيت نئو    "اطالعات   آوري
  .گرديد چندمتغيره استفاده تحليل رگرسيون پيرسون و همبستگي ضريب از ها،داده و تحليل تجزيه براي .باشد

برونگرايي، "  نتايج حاكي از همبستگي پيرسون، حاكي از رابطه مثبت معنادار  بين ويژگيهاي شخصيتي                   :نتايج

پذيري ويژگي شخصيتي انعطاف  .   با سبك فرزندپروري مقتدرانه است      "پذيريپذيري، دلپذيري و انعطاف   مسئوليت
هاي دارد، شيوه فرزندپروري مقتدرانه  با مؤلفه      نها با شيوه مقتدرانه، رابطه مستقيم و معناداري دارد؛ كه بيان مي            ت

) گراييو انسان از جمله؛ ميل به كنجكاوي، تخيل، زيبايي شناسي، خرد، روشنگري         (صفت شخصيتي انعطاف پذيري     
رزندپروري مقتدرانه و مستبدانه، رابطه مثبت و          فويژگي مسئوليت پذيري با دو سبك       .  همبستگي مثبت دارد   

نژندي، رابطه مثبت معناداري با      ويژگي روان .  رابطه منفي معناداري را نشان داد      گيرانه،  معنادار، و با شيوه سهل     
در .  هاي مقتدرانه و سهلگيرانه را نشان داد      گيرانه؛ و ويژگي برونگرايي، رابطه مثبت و معناداري با سبك         سبك سهل 

كه در مورد   هاي شخصيتي نيز مشخص شد       معادالت رگرسيون در پيش بيني هريك از ويژگي         تايج حاصل از     ن
-بيني را  در جهت مثبت، و در مورد ويژگي         ويژگي روان نژندي، سبك فرزندپروري مستبدانه، بيشترين قدرت پيش        

بيني را  قتدرانه، بيشترين قدرت پيش   پذيري،  دلپذيربودن و برونگرايي نيز، سبك م        پذيري،  مسئوليت  هاي انعطاف 
 . در جهت مثبت، داشته است

 
 
 

 
 . com.yahoo@aghajani.mp    دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد ساري *

 عضو هيئت علمي، دانشگاه آزاد ساري **
 عضو هيئت علمي، دانشگاه پيام نور گرگان ***
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نتايج فوق در خصوص تأييد و اهميت نقش الگوهاي تربيتي خانواده، به عنوان اولين كانون و سازنده                         :  بحث
ت هاي تربيتي والدين، روي شكل گيري صفا      آداب و شيوه    .  باشدزيربناي شخصيت و رفتارهاي بعدي فرزندان مي       

بنابراين الزم است، والدين براي حفظ سالمت رواني و رفتاري و رشد شخصيت                     .  شخصيت كودكان مؤثرند   
 .فرزندانشان، با ايجاد جو عاطفي گرم در خانواده تالش نمايند
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 اندختران دبيرست بررسي رابطه سبك زندگي و سالمت عمومي مادران با بحران هويت اجتماعي

 ) دوره اول(

 
 *مژگان آقاجاني

 **زهره جهانشيري

 

اي است  واره  ها و رويكردهاي عادت   ها، روش ي عقايد، گرايشات، طرز تلقي     سبك زندگي، مجموعه   :مقدمه و هدف  
يابد و بر   كه به صورت رفتارهاي پايدار و نيمه پايدار در متن زندگي فردي و اجتماعي افراد جامعه بروز و ظهور مي                    

هدف از اجراي اين پژوهش بررسي رابطه بين سبك          .  باشديت افراد ديگر به خصوص فرزندان تĤثيرگذار مي        شخص
) راهنمايي قديم   (زندگي و سالمت عمومي مادران با بحران هويت اجتماعي دختران مقطع متوسطه دوره اول                    

 دبيرستان دوره اول شهر مشهد      در اين پژوهش جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان پايه سوم مقطع            .  استبوده
 . بوده است1392-93در سال تحصيلي 

اي گيري تصادفي چند مرحله   باشد، بدين منظور از روش نمونه      روش تحقيق توصيفي ازنوع همبستگي مي       : روش
هاي متوسطه يك   كه از بين مناطق آموزش و پرورش شهر مشهد، منطقه تبادكان، از بين آموزشگاه               .  استفاده شد 

 نفر به صورت تصادفي     60آموزان پايه سوم آموزشگاه     شگاه به صورت تصادفي انتخاب، و در نهايت از بين دانش          آموز
 سالمت عمومي،    "1990زندگي رايت و همكاران،    ها شامل پرسشنامه سبك    آوري داده ابزار جمع .  انتخاب شدند 
ها از آزمونهاي آماري     يل داده براي تجزيه و تحل    .  بودند"1378 هويت شخصيت احمدي،      "1990آرجيل و لو،     

 . همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام استفاده شد

 نتايج پژوهش نشان داد كه در فرضيه كلي پژوهش، بين سبك زندگي و سالمت عمومي مادران با هويت                      :نتايج
ندگي مادران با بحران هويت      بين سبك ز  :  هاي فرعي در فرضيه .  اجتماعي دختران رابطه معناداري وجود دارد       

اجتماعي دختران رابطه معناداري وجود دارد، و همچنين بين سالمت عمومي مادران با بحران هويت اجتماعي                     
 . دختران رابطه معناداري وجود دارد

توان نتيجه گرفت كه سبك زندگي و سالمت عمومي            با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش مي              :بحث
هاي انجام شده در اين راستا      كند كه نتايج اين پژوهش با پژوهش      بيني مي ويت اجتماعي دختران را پيش    مادران ه 
 . باشد همسو مي

 

 

 

 
 com.yahoo@aghajani-mozh  كارشناس ارشد مشاوره *
 وره كارشناس ارشد مشا **
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 بر استرس والدگري مادران كيفيت روابط همشيران ي كنندگبينييش نقش پيبررس

 
 *سوده آقامحمدي

 **دكتر محمدعلي مظاهري

 ***دكتر كارينه طهماسيان
  

دعـواهاي خواهـر و بـرادري، به عنوان يكي از رايج ترين مشكالتي است كه والدين در پروراندن                  :  هـدف  مقدمـه و  
؛ اين مسأله اغلب در تمام دوران كودكي ادامه مي يابد و مي تواند              )1998برادي،  ( مواجه مي شوند   كودكانـشان بـا آن    

استرس ناشي از پذيرفتن نقش والدگري، يكي       ). 2011كيالبويز،  (زا باشد بـراي والدين بسيار نااميد كننده و استرس       
زا در سـطح خانواده است، كه اخيراً مورد توجه پژوهشگران بسياري قرار گرفته است               از مهـم تـرين عـوامل اسـترس        

 والدگري استرس از متاثر فرزندانشان و والدين بهزيستي كه باورند اين بر آنان). 1999؛ اوستبرگ،   1990آبـيدين،   (
؛ بنابـراين شـناخت عواملي كه مي توانند استرس والدگري را   )1990آبـيدين،    ؛1990گرينبـرگ،    و كـرينك  (اسـت 

 . پيش بيني كند، از حساسيت خاصي برخوردار است
 با مقابله در را خانواده استقامت ميزان همسران روابط كيفيت چگونه كـه  انـد داده توضـيح  محققـان  كـه  حالـي  در

 تاثير مورد در كمي اطالعات هنوز ،)2006 كوهن، و كراينروود، ون كاسكلي، كارتي، مك (كندمي تعيـين  اسـترس 
لذا هدف اصلي اين پژوهش   ). 2010هابر،   (دارد وجود آن با مقابله هايراه و والدگري استرس بـر  همـشيران  روابـط 
 . ي بود استرس والدگريزان بر ميران روابط همشيفيت كي كنندگبينييشنقش پبررسي 

 200تعداد  به شيوه نمونه گيري خوشه اي،    سال شهر تهران   12 تا   3مادران داراي حداقل دو كودك      از بـين    :روش
و فرم كوتاه شاخص ) SRQ(هاي سنجش روابط همشيران    سپس پرسشنامه . نفـر بـه عـنوان نمـونه انـتخاب شدند          

مورد تحليل رگرسيون ز  هاي به دست آمده با استفاده ا      داده .، بـر روي آنان اجرا شد      )PSI-SF(اسـترس والدگـري     
  .تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت

باشد؛ به طوري كه هر چه نشان داد روابط منفي همشيران، قادر به پيش بيني استرس والدگري مي        هاافـته ي :نتايج
؛ وضعيت نسبي   )P=0,001(، رقابت منفي بيشتر باشد      )P=0,005(ميـزان تعـارض مـيان همـشيران بيـشتر باشـد             

استرس والدگري بيشتر ) P=0,005(و صـميميت بـين همشيران كمتر باشد   ) P=0,05(تـر باشـد   ارنقـدرت نامـتق   
 .است

اند، مشكالت رفتاري كودكان به عنوان يك      در زمينه استرس والدين انجام شده     هايي كه   در اغلـب پـژوهش    : بحـث 
 بهل،؛ كراچ و 2000 و هلر، ؛ بيكر2002سه پا، فرودي و لودويگسون (بين استرس والدگري مطرح است عامل پيش

 
  com.gmail@soudehmohmmadi      دانشجوي دكتري روانشناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران* 

 دكتراي روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي  **
 دكتراي روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي  ***
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دهد كه وضعيت نامطلوب روابط     دست آمده از اين پژوهش هم نشان مي        هاي به يافته).  2002؛ كرينك و لو،   2001
 بنابر اين با توجه به اينكه      .  كندكنندگي استرس والدگري عمل مي     بينيهمشيران به عنوان يك منبع مهم پيش       

 بر كودكان به صورت بالقوه زيانبخش است؛ ارايه راهكارهايي در جهت بهبود                تاثير استرس، هم بر والدين و هم       
 .روابط همشيران، افزايش سالمت رواني خواهد داشت

 . استرس والدگري، روابط خواهر و برادري، كيفيت روابط همشيران:هاهاژكليدو
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 ملكرد جنسي زنان شاغلبررسي رابطه بين صفات شخصيتي وابسته به جنس و ع

 
*    شعربافاني آقامحمددرضايمدكتر ح

** يبريزاده خ زارعوايش   
*** يقي صددهيسع   

****   حروف قنادمعصومه

 

شود يابي كسب مي  صفات شخصيتي وابسته به جنس، آن دسته از صفاتي است كه در طي هويت              :  مقدمه و هدف  
اي رسد اين دسته از صفات كليشه      به نظر مي  .  داشته باشند رود  اي از هر مرد و زني انتظار مي         و به طور كليشه    

پ ژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين صفات            .  تواند با عملكرد جنسي افراد رابطه داشته باشد           جنسي مي 
 .شخصيتي وابسته به جنس و عملكرد جنسي در زنان متأهل شاغل انجام گرفت

ي  زن متأهل شاغل در شهر مشهد در دامنه        50ها  مودنيآز.  پژوهش حاضر مبتني بر روش همبستگي است      :  روش
براي سنجش صفات شخصيتي     .  گيري در دسترس انتخاب شدند      سال بودند كه به شكل نمونه        45 تا   20سني

ي و براي سنجش عملكرد جنسي، پرسشنامه     )  PAQ(هاي شخصيتي اسپنس    وابسته به جنس از پرسشنامه ويژگي     
هاي آماري  هاي به دست آمده با استفاده از روش         داده.  را تكميل نمودند  )  FSFI(شاخص عملكرد جنسي زنان      

بين -هاي متغير پيش  بيني تغييرات متغير مالك از روي مؤلفه      همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه جهت پيش      
 . تحليل شد

رابطه مثبت و   ها نشان داد كه بين صفات شخصيتي وابسته به جنس با عملكرد جنسي زنان شاغل                 يافته:  نتايج
و در تعامل انواع صفات شخصيتي وابسته به جنس، روان دو               )  >716/0r=  ،05/0  p(معناداري وجود دارد     

 .باشدبيني كننده معنادارتري براي عملكرد جنسي ميجنسيتي پيش

هاي پژوهش كه صفات شخصيتي وابسته به جنس با عملكرد جنسي زنان رابطه مثبت و                  با توجه به يافته   :  بحث
در .  تري داشته باشند، عملكرد جنسي بهتري نيز خواهند داشت          معناداري دارد، هرچه زنان روان جنسيتي سالم       

 شان را هاي مربوط به جنسيت خود عملكرد جنسيتوان با سوق دادن افراد به آگاهي و كسب ويژگينتيجه مي

 به رضايتمندي   اشويي را كاهش داده و    از اين طريق ميزان مسائل و مشكالت جنسي در زندگي زن             و بهبود بخشيم 
 . كمك نماييمديگرزوجين از هم

 .صفات شخصيتي وابسته به جنس، عملكرد جنسي، زنان شاغل: هاكليد واژه
 

 
  علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهددكتري روانشناسي و استاد تمام دانشكده *

 com.yahoo@shiva.zarezade             كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه سمنان **
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه سمنان ***

 ناوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قوچادانشجوي كارشناسي ارشد مش ****
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 هاي دلبستگي و ميزان كيفيت زندگي زناشويي زوجينرابطه سبكبررسي 

 
∗سكينه آقاياري

 

∗∗آيدا فتحي
 

∗∗∗ محمدحسين بيات
 

 

هاي دلبستگي يكي از عوامل موثر در تعامالت بين فردي است كه در دوران كودكي شكل                ك سب :مقدمـه و هدف   
يابد و در ايجاد نوع روابط آينده، مانند روابط زوجين، نوع پيوندهاي عاطفي             گيرد و در سنين بعدي نيز ادامه مي       مي

پيوند دلبستگي ندارد بلكه    مدعي شد كه يك كودك تنها يك         بالبي. گذاردو كيفـيت زندگـي زناشـويي تاثيـر مـي          
ها يك پيوند ترجيحي     بيشتر آن  ، با اين وجود   ،كنندكـودكان از روي عـادت پيوندهاي دلبستگي چندگانه برقرار مي          

شود از عواملي كه از سبك دلبستگي متاثر مي. گردند بازمي آنيگانه دلبستگي دارند كه در زمان اضطراب، به سوي          
هاي زندگي متفاوتي را دنبال     شان، سبك همسران با توجه به نوع دلبستگي     . دواج است كيفيت زندگي افراد بعد از از     

هدف اين  .  است كه بين نوع دلبستگي و كيفيت زندگي تعامل وجود دارد           مطالعـات زيـادي نـشان داده      . كنـند مـي 
 . باشدهاي دلبستگي و كيفيت زندگي زناشويي زوجين ميتحقيق بررسي رابطه سبك

 150اضـر از نـوع همبستگي بوده كه از بين تمام دانشجويان زن متاهل دانشگاه پيام نور زنجان،                  پـژوهش ح   :روش
هاي دلبستگي و مقياس كوتاه كيفيت زندگي سازمان  سبكنفـر بـه صـورت تـصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه      

 .حليل قرار گرفتها از طريق آزمون همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تداده. بهداشت جهاني پاسخ دادند

  جسمي با سالمت   دوسوگرا سبك دلبستگي   و  ايمن سبك دلبستگي بين  نـتايج حاكـي از آن بـود كه          : هـا يافـته  
. داري وجود نداشترابطه معنا يان جسم سالمت  و  اجتنابي سبك دلبستگي  وجود داشت ولي بين      يدارارتـباط معنا  

 و سبك  دوسوگراسبك دلبستگي  داشت ولي بين      رابطه معنادار وجود   روان  سالمت  و  ايمن سـبك دلبـستگي   بـين   
 رابطه  ارتباطات اجتماعي و ايمنسبك دلبستگيبين  .دار نـبود  رابطـه معـنا   روان    سـالمت   اجتنابـي بـا    دلبـستگي 

 اين  ارتباطات اجتماعي با    اجتنابي سبك دلبستگي   و  دوسوگرا سبك دلبستگي داري وجـود داشـت ولـي بين         معـنا 
 رابطه معناداري وجود   با محيط زندگي   دوسوگرا    و سبك دلبستگي    ايمن لبستگيسبك د بين   .ت نداش  وجود رابطـه 
 05/0ها در سطح همه اين يافته (.رابطه معنادار نبود محيط زندگي  و اجتنابيسـبك دلبـستگي   ولـي بـين    داشـت 

 ).بود
 

 

 
 

 com.Gmail@1agayarisaدانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه زنجان                ∗
 دانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه زنجان∗∗

  زنجان1 كارشناس آموزش ابتدايي ناحيه ∗∗∗
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ارد و نوع دلبستگي بر     هاي دلبستگي و كيفيت زندگي رابطه وجود د       با توجه به نتايج فوق، بين سبك      : گيرينتيجه
 . اين تاثير با توجه به سبك دلبستگي ممكن است مثبت و يا منفي باشد. گذاردكيفيت زندگي زناشويي تاثير مي

معمـوال زندگي با كيفيت و سالمي دارند؛ اما افراد با سبك دلبستگي         ،  افـرادي كـه از دلبـستگي ايمـن بـرخوردارند          
وه قبلـي در بسياري از متغيرهاي مثبت زندگي مانند سالمت جسمي و             ، بـرخالف گـر    )اجتنابـي، دوسـوگرا   (نـاايمن 

  .هايي هستندرواني، صميميت، روابط اجتماعي و جو زندگي دچار مشكالت و نابساماني

 .سبك دلبستگي ايمن، سبك دوسوگرا، سبك اجتنابي، كيفيت زندگي: هاكليدواژه
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  و عادي شخصيتي زنان سردمزاجهاياي ويژگيمقايسهبررسي 

 
*سكينه آقاياري

 

**آيدا فتحي
 

*** محمدحسين بيات
 

 

هاست كه همواره با آنان بوده و بر بسياري         ترديد صفات شخصيتي جزء الينفك وجودي انسان      بي:  مقدمه و هدف  
از عواملي كه نوع     .  گذاردهاي زندگي چه در حيطه فردي و چه در حيطه اجتماعي تاثير مي                از ابعاد و موقعيت    

ارضاي صحيح غريزه جنسي    .  در كيفيت آن موثر است، ميزان رضايت جنسي در زندگي زناشويي است             شخصيت  
 فراواني را   روانيهاي  ناراحتي  اگر اين نياز راضا نشود عوارض و         نقش اساسي در آرامش روح و روان انسان دارد و           

تحقيقات .  اي دارد برجسته اين مشكل در ناسازگارهاي خانوادگي نقش           همچنين .براي شخص ايجاد خواهد كرد     
هاي رواني  اند كه همسراني كه در ارضاء نيازهاي جنسي دچار مشكل هستند، دچار تعارض و ناراحتي                 ثابت كرده 

لذا هدف اين   .  دهدشوند و از سويي، خلق منفي، افسردگي، اضطراب و بدبيني، تمايالت جنسي را كاهش مي                 مي
 .باشدمزاج و عادي ميهاي شخصيتي زنان سردپژوهش بررسي ويژگي

جامعه آماري شامل كليه مراجعه كنندگان زن به يكي از               .  اي بود  مقايسه - اين پژوهش از نوع علي        :روش
 نفر كه تشخيص سردمزاجي      85 نفر،   170هاي اختالالت جنسي در تهران بود كه به صورت تصادفي              كيلينيك

آوري اطالعات  براي جمع .  ده بودند، انتخاب شدند    نفر گروه كنترل كه سالم تشخيص داده ش          85گرفته بودند و    
 مستقل تجزيه   tهاي  ها از طريق آزمون   استفاده شد و داده   )  MMPI(سوتا  شخصيت از پرسشنامه شخصيتي مينه    

 .تحليل شد

: سوتا كه عبارت بودند از      در اين پژوهش، زنان سرد مزاج در هر هشت زيرمقياس پرسشنامه مينه                 :  هايافته
، )Pt(، ضعف رواني    )Pa(،پارانوئيد  )Pd(ستيزي  جامعه ،)Hy(، هيستريك   )D(، افسردگي   )Hs(اري  خودبيمارپند
زنان .  تفاوت معناداري نشان دادند    05/0، نسبت به زنان عادي و سالم در سطح          )Ma(، هيپومانيا   )Sc(اسكيزوفرني  

 .سرد مزاج در همه ابعاد ياد شده با زنان عادي تفاوت داشتند

توان نتيجه گرفت كه يكي از عوامل تاثيرگذار در ميزان رضايت از روابط             هاي باال، مي   با توجه به يافته    :گيرينتيجه
جنسي در زندگي زناشويي و به تبع آن سالمت رواني و داشتن روابط سالم و سازنده در خانواده و بين همسران و                        

 .  صفات شخصيتي همسران استهمچنين فرزندان كه رفتار پدر و مادر در عملكرد آنان موثر است،

 
 com.Gmail@1agayarisa      دانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه زنجان* 

**
 دانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه زنجان  

  زنجان1كارشناس آموزش ابتدايي ناحيه  *** 
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تواند به عنوان عاملي مهم و تاثيرگذار باعث رضايت و يا مانع رضايت جنسي در بين همسران                  صفات شخصيتي مي  
تاثير )  به دليل منعطف بودن   (اند كه اين عوامل بيشتر بر رفتار و رضايت جنسي در زنان            تحقيقات ثابت كرده  .  شود
يت جنسي كاهش يابد مشكالت رواني به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن نيز كاهش                 وقتي ميزان رضا  .  گذاردمي

همه اين عوامل چرخه معيوبي از نارضايتي جنسي و مشكالت رواني              .  بيشتر ميل  و رضايت جنسي خواهد بود         
 .آورندمانند افسردگي و اضطراب را به وجود مي

 .سوتا، زنان سردمزاج، زنان عاديهاي شخصيتي، پرسشنامه مينهويژگي: هاكليدواژه
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  زوجين متاهل مذهبي با ساختار خانواده در گيريو جهت    هاي ازدواج بررسي رابطه ارزش

 
 ∗محمد آهنگركاني

 ∗∗دكتر علي زاده محمدي

 ∗∗∗دكتر محمود حيدري

 

كرد اعضاي آن در آينده و ثبات و سالمت رواني            با توجه به نقش خانواده و ساختار آن در عمل           :  هدف  مقدمه و 
گيري روابط و ساختار      ارزشي و ديني جامعه در شكل         ـ جامعه و با عنايت به تاثير گذاري زمينه هاي فرهنگي            

گيري مذهبي با ساختار خانواده در       هاي ازدواج و جهت   خانواده پزوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ارزش          
 . دافراد متاهل انجام ش

از افراد متاهل   )  مرد198زن،  205( نفر   403نمونه پژوهش   .  اين پژوهش از نوع همبستگي بود       روش    :هاروش
−بدين منظور از ابزار ارزش      .اي انتخاب گرديدند، بودند   اي چند مرحله  شهرستان بابل كه به صورت تصادفي خوشه      

 .ار خانواده اولسون استفاده شدهاي ازدواج دلخموش، مقياس جهت گيري مذهبي آلپورت و مقياس ساخت

هاي نتايج بررسي .  .براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آماري تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شد                    :نتايج
هاي هاي سلسله مراتبي و خودمختاري عاطفي به صورت منفي و معنادار و ارزش                  آماري نشان داد كه ارزش      

 مثبت و معنادار بيشترين سهم را در پيش بيني انسجام خانواده داشت و                  گرايي نيز به صورت   برابرنگري و جمع  
هاي برابر نگري رابطه مثبت معنادار و خودمختاري عقالني و خودمختاري عاطفي رابطه منفي               همچنين بين ارزش  

يري خانواده  پذمعنادار وجود داشت و از بين اين ابعاد خودمختاري عقالني و برابرنگري بيشترين سهم را در انعطاف                 
بيني كننده بيشتري   گيري مذهبي دروني پيش   گيري مذهبي با ساختار خانواده، جهت     در ارتباط بين جهت   .  داشتند

بيني كنندگي را با انعطاف    گيري مذهبي بيروني  بيشترين قدرت پيش       پذيري خانواده و جهت   با انسجام و انعطاف   
 .پذيري كم داشته است

هاي ازدواج و جهت گيري مذهبي به عنوان دو سازه روانشناختي           هاي ارزش  كه مولفه  توان گفت بنابراين مي   :بحث
 .توانند در تشكيل ساختارخانواده نقش داشته باشندمي

 .گيري مذهبي، ساختار خانواده و افراد متاهلهاي ازدواج، جهتارزش: كليدواژه ها

 
 
 

 
 

 com.yahoo@ahangarcani_m    بهشتي گاه شهيددانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي خانواده درماني دانش∗
∗∗

 دانشيار، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي 
∗∗∗

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتياستاديار، گروه روان 
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 المت رواني دانش آموزانبررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري باخود كارآمدي و س

 
 *زهرا آهنگريان

 **اكرم زارعكار

 ***كيكاوس عبدي  

 ****سروش قبادي

                                                                          
 پايه ي   مقاله  حاضر به بررسي رابطه ي شيوه هاي فرزندپروري با خود كارآمدي و سالمت رواني دانش آموزان               :مقدمه

 .  پرداخته است1392-93 تنكابن در سال تحصيلي   شهرستان هايسوم دبيرستان

 پسر و   193 نفر، كه    360حجم نمونه موردمطالعه شامل      .  اين تحقيق از نوع پيمايشي ـ همبستگي است         :  روش
سشنامه شيوه هاي  جمع آوري اطالعات به وسيله  پر    .   دختر و از نوع نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي مي باشد        167

 .فرزندپروري شيفر، خود كارآمدي شرز و همكاران و سالمت عمومي گلدبرگ و هيلر انجام شده است

بين خود كارآمدي دانش آموزاني كه والدين آنها شيوه هاي فرزندپروري متفاوتي             :  يافته ها نشان داد كه    :  هايافته
دانش آموزاني كه شيوه هاي فرزندپروري متفاوتي را تجربه        سالمت رواني   .  داشته اند، تفاوت معني داري وجود دارد     

بين سالمت رواني و خود كارآمدي رابطه مثبت و معني داري وجود            .  كرده اند، بصورت معني داري باهم تفاوت دارد     
 .بين سالمت رواني دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود ندارد. دارد

العات در مورد شيوه هاي فرزندپروري، نگرش والدين نيز در بسياري از زمينه ها            باتوجه به گسترش اط   :نتيجه گيري 
دستخوش تغيير شده است و امروزه والدين نسبت به نيازهاي فرزندان خود آگاه تر و هوشيارتر و احتماالً بمراتب                     

 انعطاف پذيرتر شده اند 

 . شيوه هاي فرزندپروري، خود كارآمدي، سالمت رواني:كليدواژه ها
 

 
 و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس  كارشناس ارشد روانشناسي باليني *

                                                                              com.yahoo@1010_star_Alone 
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني                                                                  **

 رشناس ارشد روانشناسي باليني                                                      كا ***
 دانشجوي كارشناسي روانشناسي باليني، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ****
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  اداره پوشش تحت خانوار سالمت روان زنان شاغل و غير شاغل سرپرست

 بهزيستي شهرستان داراب

 
 *ندا آيين پرست

 **يآباد نجف ينيع ميابراه

 

 را  آن  سالمتي  و  جوامع  سازندگي  اصلي  نقش  كه  است  اجتماعي  نهاد  مهم ترين  عنوان  به  خانواده  :مقدمه و هدف  
 اعضاي  و  خود  معنوي  و  مادي  معاش  تامين  عهده دار  زنان  متعددي  داليل  به  كه   هاييخانواده  در.  مي نمايد  تضمين
 از  پيشگيري  و  اجتماعي  عدالت  تحقق  در  ذيربط  سازمان هاي  و  دوستان  خانواده،  حمايتي  نقش  مي گردند،  خانوار

ف بررسي   از اينرو پژوهش حاضر با هد           .مي گردد  پراهميت  و  بارز  بسيار  اجتماعي  و  خانوادگي  آسيب هاي
روان در زنان شاغل و غير شاغل سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزيستي شهرستان داراب انجام شده                    سالمت
 .است

تحت پوشش اداره بهزيستي    )   زن غير شاغل   60 زن شاغل و      60( نفر از زنان سرپرست خانوار      120 تعداد   :روش
در .   پاسخ دادند  )GHQ-28(روان نامه سالمت شهرستان داراب به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و پرسش           

 .است شده استفاده مستقل هاي گروه t-test آزمون از هاي پژوهش فرضيه بررسي اين مطالعه براي

 نتايج نشان داد زنان سرپرست خانوار شاغل به طور كلي از سالمت روان باالتري در مقايسه با زنان                            :نتايج 
همچنين زنان شاغل سرپرست خانوار در تمامي مولفه هاي سالمت روان             سرپرست غير شاغل برخوردار بودند و         

 ). P>0001/0( يعني؛ اضطراب، افسردگي، اجتماعي و جسماني، نسبت به زنان غير شاغل در وضعيت بهتري قرار داشتند

 خانوار  سرپرست  زنان  وابستگي  كاهش  و  درآمد  سطح  افزايش  اشتغال،  به  تنها  نه  توانمندسازي  برنامه  اجراي  :بحث
 .دارد دنبال به نيز را روان شناختي حوزه هاي در آنها توانايي بلكه مي شود منتهي

 

 
  com.yahoo@Naeinparast    قات فارسكارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقي *

 زدي قاتيتحق و واحدعلوم ياسالم آزاد دانشگاه يي،راهنما و مشاوره ،ارشد يكارشناس **
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 زنان در جنسي فراواني ناكنش وري هاي

 
 *ندا آئين پرست

**سارا غالمي جالل
 

 

يكي از مهمترين مسائل بهداشت عمومي و بويژه بهداشت روان، شناخت و مطالعه تمايالت و                     :مقدمه و هدف  
اختالل عملكرد جنسي بر زندگي افراد، روابط بين فردي و كيفيت زندگي آنان تاثير               .  ارهاي جنسي انسان است   رفت

 .شد دانشجو انجام زنان در جنسي ناكنش وري هاي  فراواني تعيين هدف با اين مطالعه. منفي مي گذارد

 91-92تحصيلي  سال  در  همدان،  شهر  سينا  بوعلي  دانشگاه   زن دانشجوي  250اين مطالعه مقطعي بر روي        :روش
 جنسي  تجارب  پرسشنامه  داده ها با استفاده از      .  آسان انتخاب شدند، انجام شد       تصادفي  نمونه گيري  روش  كه به 
 و آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار            SPSS جمع آوري گرديد و با استفاده از نرم افزار             )ASEX(آريزونا
 . گرفت

 ؛%32/6  ؛%46/4  فراواني  با  ترتيب  به  واژن  رطوبت  كاهش  و  جنسي  تحريك  جنسي؛  ميل  ارگاسميك؛   اختالالت :نتايج
 .در زنان مي باشد جنسي ناكنش وري هاي شايع ترين% 28/6 و 28/6

اختالالت كنشي جنسي در ايران شيوع قابل توجهي دارد، هر چند ميزان آن در قشر تحصيل كرده به                          :بحث
 .ادي و افراد داراي بيماري هاي خاص مي باشدميزان قابل توجهي كمتر از افراد ع

مهمترين علل استفاده از هويت مجازي مطرح نمودند؛ شايان ذكر است برخي ويژگي هاي دموگرافيك نظير                       
 . جنسيت و وضعيت ازدواج نيز در انتخاب نوع هويت كاربران موثر است

انوني بودن و نگراني هاي شغلي و تحصيلي،        بنابراين چنين مي توان استنباط كرد كه نوع سبك هويت، غيرق          :  بحث
 . در شكل گيري و بروز هويت مجازي دانشجويان كاربر شبكه هاي اجتماعي تاثير دارد

 
  com.yahoo@Naeinparast    فارس تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه باليني، روانشناسي ارشد، كارشناسي *

 كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن **
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 تاثير آموزش گروهي خودارزشمندي مبتني بر رويكرد خانواده درماني ستير 

 بر ميزان رضايتمندي زناشويي زوجين

 
 ∗لقمان ابراهيمي

 

ش حاضر، با هدف تعيين تاثير آموزش گروهي خودارزشمندي مبتني بر رويكرد خانواده                 پ ژوه  :مقدمه و هدف  
 . درماني ستير در افزايش ميزان رضايت زناشويي زوجين انجام گرفته است

بوده و جامعه  )  پس آزمون با گروه كنترل    ـاز نوع پيش آزمون     (آزمايشي   از نوع نيمه    روش انجام اين پژوهش    :روش
 36(   نفري 72از بين   .  بودند يني بودند كه براساس فراخوان محقق به مركز مشاوره مراجعه كرده            آماري آن زوج  

 با توجه به روش پژوهش به صورت تصادفي           ، نفر به عنوان حجم گروه نمونه       24كه مراجعه نمودند تعداد      )  زوج
، )آزمايش و كنترل  (هر دو گروه    از  .  جايگزين شدند )   زوج 6(و گروه كنترل    )   زوج 6(انتخاب و در دو گروه آزمايش       

گروه آزمايش   زوجين   سپس، به .  آزمون گرفته شد  پيش)   سوالي 47(به وسيله پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ        
 شد و گروه كنترل در حالت انتظار براي           درماني ستير آموزش داده     جلسه درماني مطابق با رويكرد خانواده      8طي  

پس از اتمام جلسات، از هر دو گروه به وسيله پرسشنامه مذكور پس آزمون                   .  اي بودند دريافت خدمات مشاوره  
 . ها استفاده شده است استودنت براي مقايسه ميانگينtبراي تجزيه و تحليل دادها از آزمون . گرفته شد

به مبتني بر رويكرد خانواده درماني ستير         آموزش گروهي خودارزشمندي       نتايج اين تحقيق نشان داد كه       :نتايج
-  هم  .)>001/0p(داري ضمن كاهش تعارضات زناشويي، ميزان رضايت زناشويي را افزايش داده است               طور معني 

دهد كه بين مردان و زنان از نظر اثربخشي اين آموزش در افزايش ميزان رضايت زناشويي                  چنين، نتايج نشان مي   
 . )>05/0p(باشد شتر از مردان ميداري وجود دارد، به طوري كه اين اثربخشي در زنان بيتفاوت معني

آموزش گروهي خودارزشمندي مبتني بر رويكرد خانواده درماني ستير ميزان رضايت زناشويي زوجين را                  :  بحث
 .افزايش داد

 . خودارزشمندي، رويكرد خانواده درماني ستير، رضايتمندي زناشويي:هاكليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  com.gmail@tua. counseling     زنجان دانشگاه بورسيه و طباطبائي عالمه دانشگاه، مشاوره دكتري دانشجوي  ∗
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 گيري هويت مجازي در دانشجويانهاي هويت و علل شكلبررسي انواع سبك

 هاي اجتماعيشبكه كاربر

 
 ∗مليحه ابراهيمي

∗∗مجتبي ابراهيمي
 

 

هاي گروهي  كنيم؛ عصري كه در آن رسانه      ها زندگي مي  ، ما در عصر رسانه     نظام نوين جهانى   در:  مقدمه و هدف  
اند با   اجتماعي مجازي توانسته   هاي نوين و شبكه هاي      در اين ميان رسانه     .جزء جدايي ناپذير زندگي ما هستند      

ها حيات اجتماعي انسان  .  تغيير فرهنگ و ظهور فرهنگي مدرن، هويت افراد را تحت تاثير و دگرگوني قرار دهند                 
هويت محصول  .  گيري ندارد مستلزم داشتن هويت است و هيچ انساني بدون داشتن دركي از خود، امكان شكل                 

ر و تعدد منابع آن در هر دوره مكاني و زماني، مانع رسيدن به تعريفي                  نيروهاي فرهنگي و اجتماعي است و تغيي       
فضاي مجازي با   .  شود و همواره در حال دگرگوني است        گاه كامل نمي  شود؛ هويت هيچ  جامع در اين مفهوم مي     

جنبه ترين  رو، برخي مهم  از اين .  گسترش خود توانسته است به خلق و يا بازتوليد هويت كمك قابل توجهي بنمايد              
 .دانندهاي مستقل و چندگانه ميفضاي مجازي را امكان ايجاد هويت

هاي نوين ارتباطي و      پژوهان علوم ارتباطات پيوسته بخشي از مساعي خويش را صرف شناخت پديده                  دانش
لذا الزم است تحقيقات    .  اندپيامدهاي احتمالي حاصل از اين تحوالت و شئون گوناگون زيست آحاد جامعه نموده              

مندي از اين امكان نوپديد، عوامل مستعد و يا محدود كننده در               تعددي صورت پذيرد تا وضعيت موجود بهره        م
هدف كلي  .  چنين تاثيرات آن بر زندگي و هويت فردي و مجازي كاربران به روشني ترسيم شود              استفاده از آن و هم    

هاي شبكه  در دانشجويان كاربر   گيري هويت مجازي      هاي هويت و علل شكل      سبكاين پژوهش تعيين انواع       
 . باشداجتماعي مي

هاي ورودي   نفر كه مالك    384هاي فضاي مجازي، تعداد      در اين پژوهش از بين دانشجويان كاربر شبكه         :  روش
اي انتخاب شدند؛ سبك     گيري خوشه گيري كوكران و روش نمونه     مطالعه را داشتند، با استفاده از فرمول نمونه          

ها نيز با    ارزيابي شد و پروفايل آن       (OMEIS-2)آدامز و بنيون  ستفاده از پرسشنامه هويت        ها با ا  هويت نمونه 
استفاده از مشاهده و تكميل پرسشنامه محقق ساخته الكترونيكي بررسي و با استفاده از نسخه استراوس و كوربين                   

 .  روش گراندد تئوري تحليل شد

 گرفته دانشجويان كاربر شبكه       هويت آشفته و زود شكل      هاي  تحليل آماري نشان داد كه بين سبك          :نتايج
 .داري وجود داشتاجتماعي با انتخاب هويت مجازي رابطه معني

 

 
          com.yahoo@2009adak        دانشجوي كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي، دانشگاه آزاد تهران∗ 

∗
  گروه روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  كارشناسي ارشد *
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 رابطه با دنياگرايي و اضطراب مرگ الگوي سالمت روان در

 
 ∗نرگس ابراهيمي

 ∗∗فاطمه شهابي زادهدكتر 

 
باشد يكي از    بالندگي خانواده و جامعه مؤثر مي       سالمت رواني يكي از مباحث مهمي است كه در رشد و              : مقدمه

و رواني را به خطر اندازد، دنياگرايي و عالقه شديد به دنيا و تعلقات دنيوي است                  تواند سالمت عوامل اساسي كه مي   
اضطراب مرگ يك اضطراب واقعي و يكي از        و  باعث اضطراب است    كه  دنياگرايي غفلت از ياد خدا را به همراه دارد          

 .ها در سالمت رواني افراد استترين مؤلفهمهم

 هدف از مطالعه حاضر بررسي الگوي سالمت روان در رابطه با دنياگرايي و اضطراب مرگ دانشجويان در                       :هدف
 .باشد مي1391-92سال تحصيلي 

بندان نور و آزاد شهر نه     هاي پيام اي از بين كليه دانشجويان دانشگاه       دانشجو به صورت چند مرحله      400  :روش
، سالمت روان   )1388(ابزارهاي پژوهش حاضر شامل مقياس دنياگرايي اكبري و فتحي آشتياني              .  انتخاب شدند 

ها از  بعد از تحليل عاملي هر ابزار، جهت تحليل داده          .  باشدمي)  1970(و اضطراب مرگ تمپلر      )  1988(گلدبرگ  
 .روش تحليل مسير استفاده شد

-ايي بر سالمت روان نشان داد عالئم رواني دنياگرايانه باعث افزايش عالئم روان              پژوهش درباره نقش دنياگر    :نتايج

گرايي و عالئم رواني پيش بيني كننده افسردگي هستند و عدم تعبد             شود و همچنين تجمل   تني سالمت روان مي   
و آخرت گريزي   شود و همچنين عالئم رواني       به احكام  و عالئم رواني دنياگرايانه باعث اختالل در عملكرد مي               

دنياگرايي به  .  بيني كننده اضطراب هستند و رابطه عالئم رواني دنياگرايانه با اضطراب مرگ هم معنادار شد                 پيش
شد، بلكه از طريق    شود و به طور مستقيم با اضطراب مرگ تداعي نمي           طور مستقيم سالمت روان را موجب مي       
شود و همچنين آخرت گريزي و عالئم رواني         را موجب مي   ، اضطراب مرگ  ...كاهش سالمت روان و ايجاد اضطراب و      

هاي اجتماعي دنياگرايانه   شود و گرايش  دنياگرايانه از طريق افزايش اضطراب رواني باعث افزايش اضطراب مرگ مي           
تني و كاهش اختالل در عملكرد شده و عدم تعبد به احكام با كاهش اختالل در عملكرد                   باعث كاهش عالئم روان   

 .استهمراه 

ترين مسأله در شخصيت سالم، وحدت رواني است، مذهب باالترين قابليت را براي ايجاد اين وحدت                   اساسي :بحث
 . داراست مذهب و اعتقادات مذهبي باعث سيستم ايمني سالم و سالمت رواني بهتر در افراد مي شود

 
 

 
 س ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد بيرجندكارشنا ∗

 بيرجند ت علمي دانشگاه آزادأهي عضو دكتراي روانشناسي تربيتي،  ∗∗
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آدمي خارج سازد؛ داشتن ايمان به خدا و اعتقاد به يك           ها و آالم حاصل را از بدن        تواند ناراحتي اي كه مي  تنها روزنه 
اصوالً ايمان تأثير بسزايي در     .  سازدمبدأ حقيقت و يك قدرت مافوق و مطلق است كه ما را بر مشكالت فائق مي                  

 . سازدنفس  انسان دارد و احساس امنيت و آرامش را در نفس او مستمر مي

 .مت روان سال، اضطراب مرگ، دنياگرايي:هاكليدواژه
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بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي زوجين و خودكارآمدي با رضايت از زندگي در بين دانشجويان 

 1391-92متاهل دانشگاه آزاد اسالمي شهر بيرجند در سال تحصيلي 

 
 ∗مجتبي ابوالقاسمي

 ∗∗زادهدكتر فاطمه شهابي

 ∗∗∗سيدمسلم حسيني

 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي زوجين و خودكارآمدي با رضايت از زندگي                :  مقدمه و هدف  
  هزار و    -در بين دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد اسالمي شهر بيرجند در سال تحصيلي هزار و سيصد و نود و يك                     

 .سيصد و نود و دو بود

گيري چند   آزاد اسالمي بيرجند با روش نمونه       سيصد و پنجاه و هشت نفر از دانشجويان متاهل دانشگاه            :  روش
، خودكارآمدي  )1984  (الگوهاي ارتباطي كريستنسن و ساالوي     :  اي در دسترس انتخاب، و سه پرسشنامه        مرحله

روش تحقيق در   .  ، را تكميل كردند   )1995(مندي از زندگي داينر و همكاران       و رضايت )  1996(شوارتز و همكاران    
ها در دو سطح آمار توصيفي و آمار استنباطي          في همبستگي بود و تجزيه و تحليل داده        اين پژوهش از نوع توصي     

 .صورت گرفت

نتايج تحقيق نشان داد كه رابطه بين الگوي ارتباط سازنده متقابل با خودكارآمدي معنادار است، و بين                      :  نتايج
همچنين رابطه بين الگوي ارتباط      .  تگيري با خودكارآمدي رابطه منفي و معنادار اس         كناره/الگوي ارتباطي توقع  

گيري با  كناره/سازنده متقابل با رضايت از زندگي نيز معنادار است، و بين الگوهاي ارتباطي اجتنابي متقابل، توقع                  
الگوهاي ارتباطي زوجين و     از طريق    رضايت از زندگي  بيني  جهت پيش .  اي مشاهده نگرديد  رضايت از زندگي رابطه   

رضايت از  بين متغير   همزمان استفاده شد، كه مشخص شد        ل رگرسيون چندگانه با روش        از تحلي  خودكارآمدي
 .رابطه خطي وجود داردبا يكي از متغيرهاي پيشبيني كننده  زندگي حداقل

هاي ارتباطي به طور     الگوي مسير برازش يافته نقش مستقيم بدون حضور خودكارآمدي نشان داد سبك              :  بحث
مندي از زندگي است كه در الگوي حاضر با حضور خودكارآمدي غير معنادار                رضايتبيني كننده   معناداري پيش 

مندي است، اما الگوي    گير با رضايت  كناره/گري خودكارآمدي در رابطه بين الگوي توقع      شود كه حاكي از ميانجي    مي
رآمدي در اين ارتباط    ارتباط سازنده متقابل به طور مستقيم و غير مستقيم افزايش دهنده رضايت است، لذا خودكا               

 .گر نداردنقش ميانجي
 
 

 
   aboalghasemi@yahoo.comشته روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند      كارشناس ارشد ر ∗

∗∗
 بيرجنددكتري روانشناسي  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  

∗∗∗
 كارشناس ارشد رشته روانشناسي تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبائي 
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مندي از  به عبارتي الگوي سازنده نقش مهمي هم به طور مستقيم و هم از طريق افزايش خودكارآمدي بر رضايت                    
گير نه به طور مستقيم بلكه با كاهش خودكارآمدي،            كناره/  اما نكته قابل توجه اينكه ارتباط توقع        .  زندگي دارد 
شود به بيان ديگر اين ارتباط نامطلوب با تغيير ساختار شناختي،               مندي از زندگي را موجب مي       تكاهش رضاي 

 .دهدرضايت از زندگي را كاهش مي
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 هاي پيش بيني شادكامي دختران دبيرستاني بر اساس رشته تحصيلي آنان و كليشه

 جنسيتي مادران آنها

 
 ∗خديجه ابوالمعاليدكتر 

∗∗طيبه غفاري
 

 ∗∗∗بيتا آجيل چيدكتر 

 
شادكامي شامل ادراكات فرد از شادي، رضايت از زندگي و توانايي ايجاد توازن بين عواطف مثبت                 :  مقدمه و هدف  

روانشناسان نقش خانواده را در تبيين شادكامي        .  شود و حاصل آن كاركرد بهتر فرد در زندگي است           و منفي مي  
اي مادران و تأثيري كه اين باورها بر رفتار روش تربيتي               ي كليشه اند، در اين ميان باورها     مورد توجه قرار داده    

 پژوهش حاضر، پيش بيني شادكامي دانش آموزان          هدف.    مادران دارد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است         
 .هاي جنسيتي مادران آنان بوددختر بر اساس رشته تحصيلي آنان و  كليشه

هاي رياضي و تجربي شهر تهران در سال          دبيرستاني رشته دوره  وزان   دانش آم  شامل كليه جامعه آماري     :روش
 نفر  243 كه از اين تعداد      .اي انتخاب شدند   نفر بود كه به روش تصادفي خوشه       270نمونه آماري شامل    .  بود  1391

ندگانه ها با استفاده از روش تحليل رگرسيون چ       داده.  هاي شادكامي و باورهاي جنسيتي را تكميل كردند       پرسشنامه
 . سلسله مراتبي تحليل شد

چنين رشته   هم.  كندرا پيش بيني مي   دختران  هاي جنسيتي مادران، شادكامي      نشان داد كليشه    هايافته  :نتايج
 . بيني كند-تواند شادكامي دختران را پيش-تحصيلي نيز مي

 .ربرد داردهاي اين پژوهش براي والدين، روانشناسان تربيتي و مشاوران مدرسه كايافته :بحث
 

 
                com.gmail@abolmaali.Samaدكتراي روان شناسي و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن      ∗ 

 .ي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهنكار شناس ارشد روان شناسي عموم  ∗∗
  دكتراي روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد علوم و تحقيقات تهران  ∗∗∗
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 هاي سالمت روان با رضايت از زندگي زناشوييرابطه مولفه

 
  ∗خديجه ابوالمعاليدكتر 

  **فرخنده رفيعيان اصفهاني

 

اعضايش است و يكي از     شفابخش    سازمان اجتماعي كانون كمك، تسكين، التيام، و      به عنوان اولين    خانواده  :  مقدمه
براي شكوفا كردن استعدادهاي افراد و تخفيف فشارهاي رواني وارد شده           كاركردهاي مهم آن ايجاد بستري سازنده       

هاي ايراني نيز متأثر از تغييرات ساختاري كه در سطح جهان در روابط                  رسد خانواده به نظر مي  .  به آنان است  
ي را در   تواند مشكالت اين امر مي  اند،   در معرض تغييرات ساختاري قرار گرفته       خانوادگي و زوجين رخ داده است،      

رو ، از اين  حتي آن را به سمت فروپاشي سوق دهد           وشبكه ارتباطي خانواده از جمله روابط همسران ايجاد كند            
 .شودضرورت شناسايي عوامل اثرگذار بر رضايت زناشويي زوجين آشكار مي

طراب، افسردگي، اض (هاي سال مت روان      بيني رضايت زناشويي بر اساس مولفه      هدف پژوهش حاضر پيش    :  هدف
 .بود) اختالل كاركرد جسماني و اجتماعي

هاي سالمت  جامعه آماري شامل زوجين مراجعه كننده به خانه         .   همبستگي بود  -روش پژوهش توصيفي  :  روش
اي انتخاب  به روش تصادفي خوشه   )   نفر 206( زوج   103.  مناطق شمال، جنوب، غرب، شرق و مركز شهر تهران بود         

براي .   از پرسشنامه سالمت عمومي گلدبرگ، و رضايت زناشويي انريچ استفاده شد             هاآوري داده براي جمع .  شدند
 .  ها از رگرسيون چندگانه استفاده شدتجزيه و تحليل داده

يافته هاي پژوهش نشان داد كه در كلِ گروه نمونه با افزايش نمره افسردگي و افزايش اختالل در كاركرد                    :  هايافته
پيش بيني جداگانه هر يك از ابعاد رضايت     .  ي مذهبي و مديريت مالي كاهش مي يابد       گيراجتماعي رضايت از جهت   

هاي سالمت روان نيز نشان داد كه در زنان بازاي افزايش اختالل در كاركرد                  از زندگي زناشويي بر اساس مؤلفه      
  بر اساس    گيري مذهبي و موضوعات شخصي    همچنين جهت .  يابدجسماني و افسردگي، رضايت زناشويي كاهش مي      

شود و ارتباطات زناشويي نيز بر اساس اختالل در كاركرد اجتماعي به               افسردگي به صورت منفي پيش بيني مي       
رضايت از  مديريت مالي توسط اضطراب و اختالل در كاركرد            شود، اما در گروه مردان،    بيني مي صورت منفي پيش  

 .اجتماعي به صورت منفي پيش بيني شد

هاي رضايت از زندگي بر اهميت توجه به سالمت روان همسران و رابطه             روان با برخي از مؤلفه    رابطه سالمت   :  بحث
هاي مناسب براي ايجاد جو      توان گفت يكي از گام     كند، و مي  آنها با ايجاد كاركرد مطلوب در خانواده تأكيد مي           

 .عاطفي مناسب در خانواده توجه به سالمت روان همسران است

 .هاي سالمت روان، رضايت از زندگي زناشوييه مؤلف:هاكليدواژه

 
 

 com.gmail@abolmaali.sama        واحد رودهن،استاديار دانشگاه آزاد اسالمي∗
**

  واحد رودهن، ارشد دانشگاه آزاد اسالميآموخته كارشناسيدانش 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 
 

 

 نوجوانان در   ADHDاي واختالالت سلوك، اختالل نافرماني مقابلهرابطه عملكرد خانواده با 

 
  *دكتر خديجه ابوالمعالي
 **دكتر هائيده صابري

  ***مريم قرباني ثابت

 
. شناسي است پزشكي و روان   ات مهم روان   مسائل رفتاري و رواني كودكان و نوجوانان يكي از موضوع              :  مقدمه
هاي ضد اجتماعي   ريزيهاي خانوادگي زمينه مناسبي براي توليد برون        دهند كه عدم توافق    ها نشان مي   بررسي

 عاطفي  -از اين رو بررسي سهم عوامل خانوادگي در اختالالت رفتاري           .  آورندژه پسران فراهم مي    .دركودكان به وي  
 . برخوردار استكودكان از اهميت زيادي

اختالل سلوك، اختالل   (برون نمود    رفتاري   –بيني برخي از اختالالت عاطفي      هدف از پژوهش حاضر پيش    :  هدف
 . بر اساس عملكرد خانواده آنان بودنوجوانان  ) ADHDاي و نافرماني مقابله

 تحصيلي راهنمايي   آموزان مقطع جامعه آماري دربرگيرنده دانش    .   همبستگي بود  - پژوهش توصيفي   اين:  روش
اي اي چند مرحله  گيري تصادفي خوشه  با روش نمونه  دانش آموز     448.   شهر تهران بود   5دخترانه و پسرانه منطقه     

براي )  YSR(و سياهه رفتاري آخنباخ     )  FFS( دو پرسشنامه عملكرد خانواده بلوم       شركت كنندگان .  انتخاب شدند 
 .ساله را تكميل كردند) 18 تا 11(سنين 

نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود       .  ها از روش رگرسيون چندگانه استفاده شد      براي تجزيه و تحليل داده    :     ها يافته
 مقابله اي   - عاطفي را در حوزه هاي اختالالت سلوك، اختالل نافرماني          -تواند اختالالت رفتاري  عملكرد خانواده مي  

هاي ايش همبستگي، تأكيدات مذهبي و گرايش       اي كه به ازاي افز     بيني كند، به گونه     پيش ADHDو اختالل   
يابد؛ افزايش تعارض و تأكيدات مذهبي با          كاهش مي   ADHDتعارض در خانواده، اختالل       ذوقي، و     -سرگرمي

تنيدگي اختالل  كاهش اختالل نافرماني مقابله اي همراه است و به ازاي كاهش تعارض،  تأكيدات مذهبي، و به  هم                  
 .يابدسلوك افزايش مي

 عاطفي كودكان   -بيني برخي از اختالالت رفتاري     هاي اين پژوهش مؤيد نقش مهم خانواده در پيش           يافته :حثب
تواند محيط امني را در خانواده       ها در مورد نقش بسيار مهم و كليدي آنان مي            سازي خانواده بنابراين آگاه .  است

 .ز مشكالت رفتاري ـ عاطفي كودكان مهيا سازدفراهم كرده و زمينه مساعدي را براي پيشگيري اوليه و ثانويه ا

 .عملكرد خانواده، ADHDاي،  رفتاري، اختالل سلوك، اختالل نافرماني مقابله-اختالالت عاطفي: هاكليدواژه
 

 
 com.gmail@abolmaali.sama واحد رودهن       -استاديار دانشگاه آزاد اسالمي* 

  واحد رودهن-استاديار دانشگاه آزاد اسالمي **
 د رودهن واح-دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ***
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 هاي دلبستگيهاي حل مساله اجتماعي بر اساس ترتيب تولد و سبكرابطه مهارت

 
 ∗خديجه ابوالمعاليدكتر 

 ∗∗ليال كيوان

 ∗∗∗بيتا آجيل چير دكت

 

  شناختي معطوف به خود است كه در طي آن فرد             ـ  حل مسئله اجتماعي يك فرايند رفتاري       :مقدمه و هدف   
زندگي   آفرين خاص، كه در مسير     هاي مشكل اي را براي موقعيت    هاي موثر وسازگارانه  كند راه حل  -كوشش مي 

مسئله هاي حل مهارتين هدف از اين پژوهش رابطه         بنابرا.  شود شناسايي و كشف كند     روزانه با آنها مواجه مي     
 .در دانشجويان بودهاي دلبستگي ترتيب تولد و سبكدر دو بعد سازگارانه و ناسازگارانه بر اساس اجتماعي 

بود كه به صورت     1391در سال   دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران          جامعه آماري دربرگيرنده       :روش
  افراد گروه نمونه   .بود)   پسر 234(  و)   دختر 155( دانشجو   389  شامل حجم نمونه    . شدند تصادفي خوشه اي انتخاب   

را  مسئله اجتماعي    هاي حل مهارت و فرم كوتاه پرسش نامه         )AAI(شاور  هاي دلبستگي هازن و   نامه سبك پرسش
  .شد  استفاده مانووا و  روش تحليل رگرسيون چندگانه ازها تحليل دادهبراي . تكميل كردند

سهم معناداري در رابطه  با       )  ايمن ، اجتنابي، مضطرب     (دلبستگي  هاي   و سبك  ترتيب تولد نشان داد كه      :نتايج
ميانگين نمره هاي سبك دلبستگي       هم چنين    .  مسئله اجتماعي سازگارانه و ناسازگازانه دارند        حل  هايمهارت

-انگين سبك ايمن و اضطرابي در دو گروه تفاوت معني           بود، اما بين مي    از فرزندان آخر    اجتنابي فرزندان اول باالتر   

 تفاوت  و ناسازگارانه   هاي اجتماعي سازگارانه   مهارتهمچنين فرزندان اول و آخر از نظر            .  داري مشاهده نشد   
 . معناداري نداشتند

گاهي هاي آموزشي به منظور ارتقاي سطح  آ        دورههاي پژوهش تلويحات مهمي در ارتباط با برگزاري          يافته  :بحث
-مادران در خصوص نقش آنان در ايجاد سبك دلبستگي ايمن و ناايمن و نيز اهميت دو سال اول زندگي ، و روش                      

 .هاي بهينه تعامل با فرزندان در بردارد
 

 
 

 
∗
 Sama.abolmaali@gmail.comدكتراي روان شناسي و استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن     

∗∗
 كارشناس ارشد روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد علوم و تحقيقات تهران 

∗∗∗
 دكتراي روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران 
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 زناشوييهاي زندگي زناشويي بر اساس مدل گاتمن بر فرسودگياثربخشي آموزش مهارت

 
 *مجيد احمدي

 **مليحه فيروز صمدي

 ***ا رضاييليد

 

 بر  گاتمن  مدل  اساس  بر  زندگي زناشويي   هايمهارت  آموزش  اثربخشي  تعيين  پژوهش حاضر   :مقدمه و هدف  
 .بود فرسودگي زناشويي زوجين

 پژوهش شامل   آماري  جامعه  .باشدآزمون با گروه كنترل مي     پس -آزمون اين پژوهش، آزمايشي با طرح پيش      روش
 1392 مشاوره تحت نظارت سازمان بهزيستي شهرستان ساوه در تابستان              زوجين مراجعه كننده به مراكز       كليه
گروه .   زوج به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند                  16باشد كه از بين آنان       مي

 هفته در جلسات آموزشي شركت نمودند در حالي كه گروه كنترل در ليست انتظار               10 جلسه به مدت     10آزمايش  
 براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه فرسودگي زناشويي پاينز استفاده گرديد. رار گرفتندق

استفاده )  MANCOWA(هاي پژوهش از آزمون تحليل كوواريانس چندمتغيره            براي آزمون فرضيه   :  نتايج
 ميزان  تواندهاي زندگي زناشويي بر اساس مدل گاتمن مي           دهند كه آموزش مهارت    ها نشان مي    يافته .گرديد

 ).P >05/0( فرسودگي زناشويي و ابعاد آن را در زوجين كاهش دهد

-به طور كلي نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش مهارت هاي زندگي زناشويي بر اساس مدل گاتمن مي                  :  بحث

 .تواند به عنوان يك برنامه آموزشي مفيد در فرسودگي زناشويي زوجين به كار رود

 .گاتمن، فرسودگي زناشويي زناشويي، يها مهارت:هاكليدواژه
 

 
 

     com.gmail@1985majidahmadi     ناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزميكارش *
**

 كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه 
***

  اراك-حقيقات مركزيكارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و ت 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 آموزانهاي فرزندي با خودكارآمدي و كفايت اجتماعي در دانشرابطه سبك

 
 *ناهيد احمدي

 ** مريم شهبازي

 

ترين مسائلي كه جهان در حال حاضر به طور اعم و آموزش و پرورش به طور اخص                   يكي از مهم  :  مقدمه و هدف  
در تحقيقاتي كه توسط كوپر اسميت  . و بررسي كيفيت خود در ميان افراد است       "دخو"با آن دست به گريبان است       

اي در تجربيات و رفتارهاي اجتماعي و كيفيت و محتواي           هاي قابل مالحظه  بر روي افراد انجام گرفته است تفاوت       
كنند در  س مي كودكاني كه نسبت به خودشان ارزش و اعتبار بيشتري احسا            .  در بين آنها ديده شده است       "خود"

 با توجه به اهميت نهاد خانواده در تربيت فرزندان، سبك فرزند پروري                 .ترندارتباط متقابل با ديگران نيز موفق       
لذا هدف ما از اين پژوهش      .  تواند در سالمت رواني و اخالقيات فرزندان بسيار اثر داشته باشد           حاكم بر خانوده  مي    

 .باشد خودكارآمدي و كفايت اجتماعي در دانش آموزان ميهاي فرزندپروري باي سبكبررسي رابطه

 دانش آموزان مقطع راهنمايي شهرستان ممسني در سال          جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه     :  هامواد و روش  
اي به عنوان  گيري تصادفي چند مرحله    نفر از آنها با استفاده از روش نمونه        100باشد، كه تعداد    مي92-93تحصيلي  
هاي فرزندپروري بايمرند،    جهت سنجش متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه سبك          .  مونه انتخاب كرديم   حجم ن 

هاي آمار  ها از روش  جهت تحليل داده  .  پرسشنامه خودكارآمدي موريس و كفايت اجتماعي كرمي استفاده شد           
 .ده شدتوصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار و در آمار استنباطي از روش همبستگي پيرسون استفا

هاي فرزندي با خودكارآمدي و كفايت اجتماعي در دانش آموزان رابطه              نتايج نشان داد كه بين سبك       :يافته ها 
 .معنادار وجود دارد

 محققان  همه  تاكيد  مورد  فرزندان  رواني  سالمت  و  آرامش  در  والدين  با توجه به اينكه نقش      :  بحث و نتيجه گيري   
 رشد  و  خوب  روحيه  از  منديبهره  و  شخصيتي  و  رواني  كامل  و  سالم  رشد  رايب  است؛ آنها     تربيتي  انديشمندان  و

 زندگي  براي  و آمادگي     سالم  يابي به شخصيتي  منظور دست   به  آنان،  ارشادهاي  و  والدين  محبت  چتر  نيازمند  پاينده
 .است اجتماعي

 .سبك فرزندپروري، خودكارآمدي، كفايت اجتماعي، دانش آموز: هاكليدواژه

 

 
 nahmadi172@yahoo.com       كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي، دانشگاه عالمه طباطبايي *

 دانشگاه عالمه طباطبايي  كارشناس ارشد روانشناسي باليني، **
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 آموزان دوره متوسطه شهر شيرازهاي تفكر دانشالگوهاي ارتباطي خانواده با سبك بطه بينرا

 
 *عاليسعيد اخالق

 **فرزانه روستا

***عاليريحان اخالق
 

 

آموزان هدف از اين پژوهش بررسي ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده با سبكهاي تفكر در دانش                  :  مقدمه و هدف  
 .از بودي متوسطه در شهر شيرمقطه

جامعه آماري پژوهش حاضر كليه      .  ياشد روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي               :روش 
اي تعداد  اي تصادفي چند مرحله   باشند، كه از روش نمونه گيري خوشه       آموزان دوره متوسطه شهر شيراز مي      دانش
ها از پرسشنامه الگوهاي    آوري داده راي جمع ب.  انتخاب شدند )   نفر 160(و پسر   )   نفر 210(آموز دختر    دانش 370

، كه يك مقياس خودسنجي بوده و درجه موافقت و مخالفت پاسخ              )2002(ارتباطي خانواده كوئرنر و فيتزپاتريك      
 گويه در زمينه    26ي  درباره)  نمره يك (تا كامالً مخالفم    )  نمره پنج (اي از كامالً موافقم     دهنده را در دامنه پنج درجه     

 گويه بعدي مربوط به     11گيري گفت و شنود و       گويه اول مربوط به جهت     15سنجد،  كه    ت خانوادگي مي  ارتباطا
ي كه هر كدام به     كه شامل نه حيطه   )  1998(گيري هنوايي است و پرسشنامه سبكهاي تفكر استنبرگ          بعد جهت 

اين مقياس به   .  شوندل مي  گويه را شام   36 گويه را به خود اختصاص داده است كه در كل              4عنوان زير مقياس،    
العاده خوب است سازماندهي شده است و ترتيب         اي، از اصالً خوب نيست تا فوق       شكل طيف ليكرت هفت گزينه     

 . استفاده شد است. گيرد را در بر مي1 تا 7ها از نمره

. سبك تفكر وجود دارد   نتايج تحليل آماري نشان داد رابطه معناداري بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و               :  نتايج
و )  r=./86(، آزادانديش   )r=./53(نگر  ، جزيي )r=./84(هاي قانونگذار   چنانچه بين بعد گفت و شنود و حيطه          

نگر و درون )  r=-./57(كار  ، محافظه )r=-./61(نگر  هاي كلي رابطه مثبت و معنادار و بين حيطه      )  r=./51(نگر  برون
)r=-./49  (     همچنين نتيجه تحليل رگرسيون نشان داد بين بعد همنوايي و            .  ود دارد رابطه منفي و معناداري وج

-رابطه مثبت و معنادار و بين حيطه       )  r=./44(نگر  و درون )  r=./73(كار  ، محافظه )r=./87(حيطه هاي اجرايي    

 . ردرابطه منفي و معناداري وجود دا) r=-./54(نگر و برون) r=-./83(، آزادانديش )r=-./77(هاي قانونگذار 

ترين ميانگين به ترتيب مربوط     ترين و بيش  هاي توصيفي سبكهاي تفكر نشان داد كه در بين پسران كم           آماره :بحث
كار و قانونگذار   گرا بوده است، و در دختران مربوط به سبكهاي تفكر محافظه            كار و برون  به سبكهاي تفكر محافظه   

 هاي فكر خوب يا بدي وجو ندارد و سبكهاي تفكر تنها شيوهبا توجه به نظريه استنبرگ كه هيچ سبك ت. بوده است

 

 
  s.akhlaghali@yahoo.com            كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران *

 كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران **
 كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه پيام نور اردكان يزد، دبير زبان و ادبيات فارسي ***
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-باشند، اما تأثير الگوهاي ارتباطي خانواده برروي سبكهاي تفكر را نمي           ها مي ترجيحي افراد در استفاده از توانايي     

 با خانواده شكل    توان ناديده گرفت و اين موضوع گواه اين است كه سبكهاي تفكر كودكان از همان ابتدا و با ارتباط                   
 .مي گيرد

 .آموزان خانواده، الگوهاي ارتباطي، سبكهاي تفكر، دانش:هاكليدواژه
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 مطالعه تفاوت هاي نسلي پيرامون انتظارات ارتباطي زنان از همسران شان

 
 *دكتر مصطفي ازكيا

**فاطمه ميمندي
 

 

ي در كيفيت زندگي مشترك، ميزان        يكي از عواملي است كه نقش مهم        »  انتظارات از همسر  «:مقدمه و هدف  
بر اين اساس، اين پژوهش با هدف درك انتظارات           .  هاي خانواده دارد  رضايت از زندگي زناشويي و ميزان آسيب        

 . ارتباطي مادران و دختران از همسران شان و مطالعه تفاوت ميان انتظارات اين دو نسل صورت گرفته است

ش نظريه زمينه اي و تكنيك مصاحبه كيفي عميق نيمه ساختار يافته، به              در اين پژوهش، با استفاده از رو       :روش
نمونه مورد مطالعه از ميان مادران و       .  شان پرداختيم مطالعه تفاوت انتظارات ارتباطي مادران و دختران از همسران         

و طالق  دختران ساكن در منطقه  پنج شهرداري تهران كه دست كم يك سال از زندگي مشترك شان گذشته باشد                   
و )  باز، محوري و گزينشي    (گانه  در نهايت پس از انجام مراحل كدگذاري سه         .  قانوني نگرفته باشند انتخاب شد     

 . دختر اشباع نظري حاصل آمد14 مادر و 14مصاحبه با 

شان مانند  دهد كه مادران به دليل حاكميت شرايط خرد و كالن بر زندگي             هاي اين پژوهش نشان مي    يافته:نتايج
هاي اقتصادي و   گرايي، برخورداري از حداقل سرمايه     ساختاري، سنت  -ميت زندگي پدرساالرانه، فشار هنجاري    حاك

انتظارات ارتباطي  «هاي سنتي داراي    هاي اجتماعي درون گروهي، عدم اشتغال و ازدواج با زمينه          فرهنگي، سرمايه 
زدايي، گرايشات فكري برابرخواهانه،     سنتشان هستند، اما دختران به دليل عواملي چون            از همسران »  حداقلي

هاي هاي اقتصادي و فرهنگي باال، سرمايه     هاي مدرن، برخورداري از سرمايه    سطح برابرپذيري همسر، ازدواج با زمينه     
در اين ميان مادران با     .  شان هستند از همسران »  انتظارات ارتباطي دوسويه  «گروهي و اشتغال داراي     اجتماعي برون 

ي شفاف انتظارات ارتباطي خود، تعويق لذت و فرمانبرداري حداكثري از شوهر، دچار محروميت نسبي،                عدم بازگوي 
اين در حالي   .  گردندعدم رضايت از زندگي،  برآورده شدن حداقلي انتظارات و بازتوليد ارتباط سلسله مراتبي مي                 

برداري ر تعامالت برابرخواهانه و فرمان    است كه دختران با بازگويي شفاف انتظارات ارتباطي خود و همچنين انتظا             
يافته از همسر منجر به تحقق خانواده متقارن، تحقق حداكثري انتظارات ارتباطي، رضايت از زندگي و                        تقليل

 .گردندبازتوليد ارتباط برابر و دوسويه مي

در .  دهدن را نشان مي   شانتايج اين پژوهش، وجود تفاوت نسلي ميان انتظارات مادران و دختران از همسران             :  بحث
گر متفاوتي كه دارند راهبردهايي در راستاي تحقق           اي و مداخله  اين ميان مادران به دليل شرايط علّي، زمينه          

 . برند كه پيامد آن عدم رضايت آنها از زندگي استانتظارات حداقلي بكار مي

 
  شناسي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقاتاستاد جامعه *

  com.gmail@meimandi.si ه آزاد واحد علوم و تحقيقات كارشناس ارشد مطالعات زنان، دانشگا **
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اي مادران خود دارند راهبردهاي برابرخواهانه     اين در حاليست كه دختران به دليل شرايط متفاوتي كه نسبت به                
نتايج اين پژوهش لزوم آموزش     .  اتخاذ نموده و در پي تحقق حداكثري انتظارات خود حول تعامالت دوسويه هستند            
 .دهدشان را نشان ميزوجين نسل اول و راهبردهايي در جهت ارتقاء كيفيت زندگي آنها و تحقق انتظارات

 .سلي، مادران و دختران، انتظارات ارتباطي حداقلي، انتظارات ارتباطي دوسويه، نظريه مبناييتفاوت ن: هاهكليدواژ
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 گرايي در افراد معتاد و غير معتاد به تفكيك جنسيتهاي مغزي رفتاري و كمالبررسي سيستم

 
 *صبا اسدي

 **شناسآزاده حق

 ***فرشته پورمحسنيدكتر 

 
گرايي در زنان و مردان معتاد و غير        كمال و   رفتاري  -سي سيستم هاي مغزي   هدف مقاله حاضر مقايسه و برر     :  هدف

اي رو به رشد است، شناسايي عوامل زيربنايي        از آنجا كه اعتياد يكي از مشكالت جوامع كنوني و پديده          .  معتاد است 
ز شيوع و    هاي مفيد براي ايجاد تدابيري جهت جلوگيري ا           هاي آن يكي از راه      و زمينه ساز و تسهيل كننده        

بدين .  باشدهدف پژوهش حاضر نيز بررسي عوامل زيستي و شخصيتي موثر در اعتياد مي              .  باشدپيامدهاي آن مي  
گرايي در افراد معتاد و غيرمعتاد مورد مطالعه قرار گرفته          هاي مغزي رفتاري وكمال   هاي سيستم منظور تاثير ويژگي  

 .است
 نفر از افراد 60هاي ترك اعتياد مراجعه كردند انتخاب و با     ي كه به كمپ    نفر از معتادان   60براي اين امر تعداد       :روش

هاي غير معتاد كه به صورت تصادفي انتخاب شدند و به لحاظ جنس، سن، تحصيالت، و نوع مواد مصرفي در گروه                     
و سپس به پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي،پرسشنامه كمال گرايي هويت            .  زنان و مردان معتاد همتا شدند      

ها با روش تي مستقل و با استفاده از         داده.  رفتاري گري ويلسون پاسخ دادند      -فلت و پرسشنامه سيستم هاي مغزي     
 . تجزيه و تحليل شد16نرم افزار اس پي اس اس 

ساز رفتاري زنان و مردان معتاد  بيشتر از همتايان          ل  ها معلوم شد سيستم فعا    تحليل داده   پس از تجزيه و     :هايافته
همچنين، .  سيستم بازدارنده رفتاري زنان و مردان غير معتاد  باالتر از نمونه معتاد آنان بود                .  ر معتاد آنان است   غي

مدار دگرمدار و جامعه  گراييدر افراد معتاد كمال   .  مدار افراد غير معتاد باالتر از افراد معتاد است        گرايي خويشتن كمال
 .باالتر از نمونه غير معتاد بود

توان بيان كرد افراد معتاد      مدار در افراد غيرمعتاد باالتر از افراد معتاد است پس مي            گرايي خويشتن كمال  :نتيجه
-هاي كمال گيرند و تالش  تري از خود دارند يعني معيارهاي بااليي براي خود در نظر نمي              سطح انتظارات پايين  

فرد   تواندكنند  بنابراين اين عدم توقع از خود مي        گرايانه در آنها پايين است همچنين براي كامل بودن تالشي نمي          
را به سمت اعتياد و مشكالت روانشناختي مرتبط از قبيل عزت نفس پايين، افسردگي و اضطراب كه خود اين                         

 همچنين سيستم غالب رفتاري افراد معتاد سيستم         .گردند، سوق دهد  عوامل زمينه ساز براي اعتياد محسوب مي       
ترند از طرفي سيستم بازدارنده رفتاري آنها كمتر حساس           بت به تحريك و پاداش حساس      ساز است كه نس    فعال

 .گيرنداست كه از متوقف كردن رفتارهاي لذتبخش عاجزند بنابراين بيشتر در معرض اعتياد قرار مي
 .هاي مغزي رفتاري، اعتيادگرايي، سيستمكمال: هاكليدواژه

 
*
 saba.asadi89@yahoo.com        دانشجوي روانشناسي خانواده درماني علم و فرهنگ 
**
 دانشجوي روانشناسي عمومي عالمه طباطبايي 
***
 دكتراي روانشناسي عمومي 
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 يند تقنين در حوزه خانوادهمحوري در فراارزيابي جايگاه عدالت

 

*ليال سادات اسديدكتر 
 

**عاطفه ذبيحي
 

 

اما به  .  باشد به موجب قانون اساسي مجلس، موظف به اهتمام به معيار عدالت در وضع قوانين مي               :مقدمه و هدف    
يق دارد  منظور وضع قوانين مبتني بر عدالت، مفهوم عدالت، معيار تشخيص و گستره اجراي آن نياز به تبييني دق                   

اين مقوله در حوزه خانواده به تبع وجود احكام         .  تواند به حكم عادالنه دست يابد     تا روشن شود كه مقنن چگونه مي      
رو پژوهش حاضر   از اين .  از حساسيت بيشتري برخوردار است    ...  عرفاً خالف عدالت در زمينه روابط زوجين، ارث و           
 . موضوعه با تأكيد بر مقررات حوزه خانواده اهتمام ورزيده استبه بررسي نحوه و گستره سيطره عدالت بر قوانين

 پژوهشگر پس از كنكاش و مطالعه دقيق پيرامون          باشد كه روش تدوين مقاله حاضر، مروري و توصيفي مي        :  روش
 . موضوع با مراجعه به منابع معتبر، قوانين حوزه خانواده را از اين دريچه مورد ارزيابي قرار داده است

-گرچه عقل قادر است در برخي موارد در تشخيص عدالت به طور مستقل اقدام كند؛ اما به دليل محدوديت                  :  نتايج

دهد اراده  هاي بشر در احاطه بر حقايق، نيازمند تعليمات شرعي بوده و تنها به منزله چراغي، به فقيه امكان مي                      
تواند مبناي وضع   في به صورت مطلق نمي     رو عدالت عر  تشريعي خداوند را از كتاب و سنت كشف نمايد، از اين             

در عين حال، وجود سنت قطعي و مفاهيم نظم عمومي و انصاف، تضييقاتي هستند كه وضع                    .  قوانين قرار گيرد  
 .نمايندقانون بر معيار عدالت را محدود مي

شود و  ن مي در زمينه مرجع تشخيص عدالت، هدف از تشريع و اجراى همه احكام اسالمى، تحقق عدالت بيا                :  بحث
رسند؛ لذا  برخي نصوص نيز خصوصاً در حوزه خانواده با توجه به تغيير سبك زندگي، عرفاً خالف عدالت به نظر مي                   

اثبات قاعده بودن عدالت، آغاز راه است؛ بايد روشن شود كه آيا توانايي بشر در شناخت مصداق عدالت، همان                         
. شودين باشد قاعده عدالت حتي بر سنت قطعي حاكم مي          توانايي الزم براي كشف حكم شرعي است؟ كه اگر چن          

بنابراين مثالً اگر پذيرفتيم كه زن همپاي مرد در فرايند اقتصادي خانواده شركت كند؛ بايد بپذيريم در ديه، ارث و                     
اب، هاي تكويني دو جنس، احتياط در دماء و فروج و حفظ انس             اما، تشريع احكام با لحاظ تفاوت      .  با هم برابرند  ...  

دهد و رعايت چارچوب استانداردهاي فقهي اصولي و اقناع              اجازه پذيرش هر تعريف عرفي از عدالت را نمي             
 .كارشناسان اين حوزه ضرورت دارد

 .گذاري، حقوق خانواده، نصوص شرعي، نظم عموميعدالت، قانون: هاكليدواژه

 
 شناسي دانشگاه شهيد بهشتيا و جرمدكتري حقوق جز *

   com.gmail@1001zabihi.a        )دانشگاه امام صادق عليه السالم(كارشناس ارشد رشته حقوق خانواده  **
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 پذيري شناختيبشناسي رواني روابط خانواده با آسيبررسي ارتباط بين آسيب

 )فرديهاي شناختي بيننگرش هاي ناكارآمد و تحريف(

 
 *سجاد اسكندري

 **  سعيد شاويسي زاد

  *** جواد جواهري 
 1  ابوذر باپيرزاده

 

هاي ناكارامد و باورهاي غير     هاي شناختي بين فردي، نگرش    هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين تحريف       :  مقدمه
 . ئي با تعارضات زناشويي استمنطقي مختص روابط زناشو

 نفر از مراجعين متاهل به مراكز خانواده درماني در شهر كرمانشاه              60  . توصيفي مقطعي است   ،نوع مطالعه   :روش  
هاي ابزار جمع آوري اطالعات شامل چهار پرسشنامه تحريف         .   به روش در دسترس انتخاب شدند        1389در سال 

 و با    SPSS-16ها توسط نرم افزار   داده.  ناكارآمد و تعارضات زناشويي بود    هاي  شناختي، باورهاي غيرمنطقي، نگرش   
 .روش همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

-باورهاي غيرمنطقي در روابط زناشويي و نگرش       هاي شناختي بين فردي،     ها نشان داد بين تحريف     تحليل داده  :نتايج

تعارضات زناشويي بر مبناي نمرات       ).  p>0  /01(دار وجود دارد     رابطه معني  تعارضات زناشويي     باهاي ناكارآمد    
 . هاي شناختي، باورهاي غير منطقي در روابط زناشويي و نگرش هاي ناكارآمد قابل پيش بيني استتحريف

كند و  نواده حمايت مي  شناسي رواني روابط خا   هاي شناختي در تبيين آسيب    هاي اين پژوهش از مدل    يافته:  بحث
هاي درماني مبتني بر سه مؤلفه اصلي كه در اين مطالعه ارتباط آن با                     تواند مبنايي براي تدوين پروتكل      مي

 باال رفتن آمار طالق     درماني و تعارضات زناشويي بدست آمد، باشد و افزايش روز افزون مراجعات به مراكز خانواده              
 ها است كه تعارضات درون خانواده نمود ظاهري آن است خانوادهبطسالمت روانشان از يك بحران جدي در 

هاي شناختي بين فردي، تعارضات زناشوئي،          باورهاي غيرمنطقي مختص روابط خانواده، تحريف         :هاكليدواژه
 . هاي ناكارآمدنگرش
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 هاي عشق و رضايت زناشويي با همسر آزاري دررابطه بين دانش و نگرش جنسي، مولفه

 هاي استان كرمانشاهاركنان متأهل دانشگاهك

 
 *اسكندري سجاد

 **باپيرزاده ابوذر

  *** سعيد شاويسي زاد
 **** جواد جواهري

 

هاي عشق و رضايت زناشويي با همسر       پژوهش حاضر بررسي رابطه دانش و نگرش جنسي، مولفه         :  هدف  مقدمه و 
 . دهاي استان كرمانشاه بوآزاري در كاركنان متأهل دانشگاه

 نفر از   200نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل         .  روش پژوهش حاضر توصيفي ازنوع همبستگي بود       :  روش
-بودند كه از ميان كارمندان متأهل دانشگاه       )   نفر زن  100 نفر مرد و     100(هاي استان كرمانشاه    كاركنان دانشگاه 

ابزارهاي مورد استفاده شامل مقياس      .  ب شدند اي انتخا گيري تصادفي طبقه  هاي استان كرمانشاه با روش نمونه       
، مقياس دانش و نگرش جنسي، پرسشنامه مثلث عشق               (CTS-2)هاي تعارضي    تجديد نظر شده تاكتيك     

هاي آماري ضريب   ها با استفاده از روش    داده.   بودند (ENRICH)اشترنبرگ و پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ        
 . تحليل قرار گرفتندهمبستگي ساده و رگرسيون مورد تجزيه و

هاي عشق و رضايت زناشويي با همسر        هاي پژوهش نشان داد كه بين دانش و نگرش جنسي، مولفه             يافته :نتايج
كننده مناسبي  داري وجود دارد و اين متغيرها پيش بيني         آزاري هم در مردان و هم در زنان، رابطه منفي معني             

 .براي همسر آزاري هستند

د عاطفي عميق و سرشار از احساسات نسبت به يكديگر يا به عبارتي ديگر بار عاطفي است                   ازدواج يك پيون    :بحث
توان به داليل گوناگون به وجود آيد و زود از هم           ي عاطفي كم عمق و زودگذر است كه مي         چيزي بيش از رابطه    هك

 .در ازدواج بايد رويداد عاطفي زندگي ناگسستني و عميق و واقعي باشد. گسسته شود

 .هاي عشق، رضايت زناشويي، همسرآزاري دانش جنسي، نگرش جنسي، مولفه:هاهليدواژك
 

 

 

 

 
              com.gmail@2014eskandari.sajad    مدرس كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي و *

 قصرشيرين                           س دانشگاه آزادكارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي مدر **
 قصرشيرين                                           كارشناس ارشد روانشناسي باليني مدرس دانشگاه آزاد ***
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    هاي پيش از ازدواج و تاثير آن بر تغييرات ميزان طالق در زوجينآموزش

 
 ∗زادهاصغر اسماعيلعلي

 

اما در  .  شدباازدواج نيازمند وجود يك كنش اجتماعي موفق است كه خود مستلزم آموزش مي               :  هدفمقدمه و   
 سينه به سينه در جامعه گسترش       ،اي باشد  بدون اينكه آموزش تدوين شده     هاي خانواده جامعه ما متاسفانه آموزش   

هاي اما خوشبختانه در سال   .  شده است ميهاي بعدي منتقل      به طور معمول از طريق خانواده به نسل          و كردهپيدا  
خانواده "هاي آموزشي تحت عنوان     يكي از اين دوره   .  ايم بوده هاي آموزشي براي زوجين جوان    اخير شاهد رشد دوره   

 توسط شهرداري تهران براي زوجين جوان برگزار شده است كه در اين پژوهش سنجش اثربخشي آن                        "سالم
 . پرداخته شده است

) ردزن و م  (جامعه آماري تحقيق را دو گروه زوج هاي           .  باشدتحقيق از نوع آزمايشي با گروه كنترل مي         :  روش
هاي آموزشي طرح خانواده سالم از طرف اداره كل سالمت شهرداري تهران برگزار              ساكن شهر تهران كه در كالس     

. تشكيل دادند )  گروه كنترل يا جامعه   (هايي را نديده اند     شده و شركت نموده، همچنين زوجيني كه چنين آموزش        
 .  بود"ال طالقاحتم" يا "ثباتي ازدواجشاخص بي"يا  Miiابزار تحقيق، مقياس

  بوده و بطور     8 و حداكثر آن     1معادل  )  8 تا   0در دامنه   (حداقل نمره احتمال طالق گروه آموزش ديده         :  نتايج
 درصد  بوده    38و حداكثر آن    )  1معادل نمره   ( درصد 22بر اين اساس حداقل درصد طالق       .  باشد مي 79/0ميانگين  

، حداكثر نمره آن معادل     3نع طالق براي گروه آزمايش معادل        حداقل نمره موا   . مي باشد  67/22و بطور ميانگين    
هاي ياد شده، نتايج توصيفي ياد شده براي گروه كنترل بدين             با توجه به داده   .   مي باشد  40/10 ميانگين آن    35

- مي 36/1 بوده و بطور ميانگين      9 و حداكثر آن     1صورت بوده كه، حداقل نمره احتمال طالق گروه كنترل معادل           

 درصد  بوده و بطور ميانگين       38و حداكثر آن    )  1معادل نمره   ( درصد   22بر اين اساس حداقل درصد طالق       .  دباش
 ميانگين آن   27حداقل نمره موانع طالق براي گروه كنترل معادل صفر، حداكثر نمره آن معادل                .  باشد مي 53/23
ها نشان داد كه ميانگين نمره        ميانگيندر بخش نتايج تبييني، نتايج حاصل از آزمون تفاوت              .  باشد مي 16/11

. باشد مي 29/1 و ميانگين احتمال طالق زوجين گروه كنترل معادل            0  /79احتمال طالق زوجين گروه آزمايش       
-، معنادار مي  )sig=04/0  (04/0داري معادل    با سطح معني   95/0ها در سطح اطمينان     اين ميزان اختالف ميانگين   

به عبارتي، احتمال وقوع طالق در زوجين آموزش ديده در طرح خانواده سالم              )  t  ،99=df  ،05/0<  P=24/5.(باشد
 . باشنداند ميهايي را نديده صدم كمتر از زوجين گروه كنترل كه چنين آموزش79با ميزان 
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ت مشابه  اي كه زوجين آموزش ديده در اين تحقيق بدست آوردند، بسيار كمتر از ساير مطالعا               ميانگين نمره :  بحث
احتماال به اين دليل    .  اندداري بيشتري نشان داده   ها را با ميزان معني    به عبارتي مطالعات ديگر، تاثير آموزش      .  بود

ها در مطالعه حاضر كمتر از مطالعات ديگر بوده لذا اثرات كاهنده كمتري در                  باشد كه مدت زمان ارائه آموزش      
 .گرايش به طالق بوده است
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    مرور سيستماتيك: كننده طالق و ارائه مدل تركيبيهاي نظري تبيينمدل

  
 ∗زادهاصغر اسماعيلعلي

 

هاي ترين آسيب ترين آسيب خانواده ايراني است اما بدون شك از مهم            اگر نگوييم طالق مهم    :  هدفمقدمه و   
 براي يافتن    هم هاي زيادي پژوهشاين راستا،   در  .  خانواده بوده كه برررسي آن نيازمند رويكردي چند بعدي است          

 اين است كه     پژوهش حاضر  هدف  .اندطالق، انجام شده اما به نتايج متفاوتي دست يافته         وقوع   بر   تاثيرگذارعوامل  
هايي از سهم كمتري برخوردار بوده       چه تئوري  ،هايي بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند       چه نوع تئوري   نشان دهد 

  .نهايي براي تبيين طالق چگونه است و مدل اند

 تحقيق،  جامعه آماري .  باشدمي  "مرور سيستماتيك " و با توجه به روش اجرا        "ثانويهتحقيق  "مطالعه از نوع      :روش

 پذيرفته  "مرور سيتماتيك " مطالعه براي ورود به      23 در نهايت     بودند كه  مطالعات مربوط به عوامل موثر در طالق      
 نفر از زوجين مطلقه، متقاضي طالق و        577,957نه در آثار بررسي شده، جمعيتي بالغ بر         مجموع حجم نمو    .شدند

  .تواند باعث اعتبار هر چه بيشتر نتايج مطالعه حاضر باشدزوجين عادي را تشكيل دادند كه مي

تماعي؛ همسان همسري، مبادله، شبكه و قشربندي اج        مانند    يهاينظريههاي تحقيق نشان داد كه         يافته :نتايج
 در كالن شهرها و     "مبادله"هايي مانند   نظريه.  ها در تبيين طالق مورد استفاده قرار گرفته اند         بيش از ساير نظريه   

اند تر از كارايي بيشتري براي تبيين طالق برخوردار بوده          در فضاهاي سني   "همسان همسري "هايي از جمله    نظريه
هاي تبيين كننده طالق، نظريه     از بين انواع نظريه   .  اندبرخوردار بوده توان گفت كه از فراواني بيشتري       يا حداقل مي  

 . درصد، بيشترين فراوني را در بين آثار داشت17,5 با "مبادله"

. هاي طالق پرداخته، بسيار حائز اهميت است       مطالعه حاضر از اين حيث كه به شناسايي و تلفيق تئوري              :بحث 
ر مورد طالق، در طراحي مدل در يك سطح و با متغيرهاي محدودي اقدام به               بدليل اينكه مطالعات فراوان موجود د     

هاي طالق را در يك      مدل حاضر، علت  .  اند كه بدون شك مدل جامعي از طالق نخواهند بود           طراحي مدل نموده  
 .تصوير كلي ارائه داد

 .، مرور سيستماتيكمدل تركيبيطالق، خانواده،  :هاهكليدواژ
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 افزايش توجه و كاهش اضطراب در :  مبتني بر ذهن آگاهيشناخت درماني

 كودكان داراي والدين مطلقه

 
 *نسرين اسماعيليان

 **دكتر كارينه طهماسيان

 ***دكتر محسن دهقاني

 ****دكتر فرشته موتابي

 

د و  پراسترس در رش  ي  ه واقع طالق و پيامدهاي منفي اين      ت به اهمي   پژوهشگران هاي اخير  در سال  :مقدمه و هدف  
زا اند و به دنبال راهكارهايي براي كاهش پيامدهاي منفي اين واقعه آسيب               كرده  بيشتر توجه سازگاري كودكان   

هاي آگاهي بر كاهش نشانه   درماني مبتني بر ذهن   ژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي شناخت      رو پ از اين .  هستند
 . الدين مطلقه صورت گرفتاضطراب، افزايش توجه، و نيز افزايش پذيرش كودكان داراي و

 شهر   داراي والدين مطلقه و ساكن در       ساله 13 تا   10 آماري پژوهش حاضر كه شامل كليه كودكان          از جامعه  :روش
گيري هدفمند انتخاب، و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش           ، با روش نمونه   )دختر و پسر  ( كودك   36تهران بودند،   

 ـ حالت اسپيلبرگر، سياهه رفتاري كودك، و         هاي اضطراب صفت  روه، پرسشنامه هر دو گ  .  و كنترل جايگزين شدند   
درماني مبتني بر    شناخت  آزمايش تحت مداخله   گروه.  آگاهي و پذيرش كودكان را تكميل كردند      ابزار سنجش ذهن  

 . اي دريافت نكردآگاهي قرار گرفت ولي گروه كنترل هيچ مداخلهذهن

هاي اضطرابي صفت و حالت، افزايش توجه، و         ل كوواريانس چندمتغيره، كاهش نشانه     نتايج حاصل از تحلي    :نتايج
آگاهي و پذيرش را كودكان گروه آزمايش نشان داد در حالي كه در گروه كنترل، هيچ تغييري                         افزايش ذهن 
 . نتايج ايجاد شده بعد از پيگيري شش ماهه نيز وجود داشت. مشاهده نشد

جه به زمان حال، افكار، احساسات، و حواس بدني را در كودكان داراي والدين مطلقه                آگاهي، تو  آموزش ذهن  :بحث
آگاهي و پذيرش، كودكان ياد گرفتند كه فقط به توصيف وقايع بپردازند،              افزايش داد؛ بدين ترتيب با افزايش ذهن       

هاي اضطرابي در كودكان    هاي شناختي، نشانه  به تمام ابعاد يك موقعيت توجه كنند؛ و در نتيجه با كاهش تحريف             
 . داراي والدين مطلقه كاهش يافت

 .آگاهي، اضطراب، توجه، پذيرش، طالقدرماني، ذهنشناخت: هاكليدواژه
 

 
  com.yahoo@89Esmailian     كارشناسي ارشد، روانشناسي خانواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتي *

 ي، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتياستاديار، روانشناس بالين **
 دانشيار، روانشناس باليني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي***
  استاديار، روانشناس باليني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي* ***
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 هاي شوهرهاي شوهرتك همسر و زنان در خانوادهخانواده مقايسه كيفيت زندگي زنان در

 بلوچستان  چند همسر در سيستان و

 
 *قاسم اسمعيلي

 **وشان نجمه سدرپ

 ***يوسف گرجيدكتر 

 

هاي تك همسر و چند همسر در سيستان و             خانواده  پژوهش حاضرمقايسه كيفيت زندگي زنان در          ازهدف  
هاي استان سيستان و بلوچستان تشكيل       خانواده  جامعه آماري آن را كليه زنان متاهل در         .  بلوچستان بوده است  

هاي  زن درخانواده  48  اوان به طور تصادفي انتخاب شد وتعداد      داده و از ميان شهرستان هاي استان، شهرستان سر         
سن،   هايي مانند هاي شوهر چند همسر كه از نظر ويژگي         زن دوم در خانواده    50 زن اول و   50شوهر تك همسر و   

 .تحصيالت، تعداد فرزندان همتاسازي شده بودند با روش گلوله برفي انتخاب شدند

فراواني، درصد، ميانگين و    (ها از روش آمارتوصيفي     تحليل داده    براي تجزيه و   اي بوده و   تحقيق علي و مقايسه    روش
آوري  براي جمع  .استفاده گرديد )   و تحليل واريانس چند متغيري      tآزمون  (استنباطي    آمار  و)  انحراف استاندارد 

هاي ن در خانواده  كيفيت زندگي زنا  ها از پرسشنامه كيفيت زندگي استفاده شد و نتايج تحقيق نشان داد كه                داده
هاي شوهر چند همسر است اما بين كيفيت زندگي           شوهر تك همسر باالتر ازكيفيت زندگي زنان اول درخانواده          

 .هاي شوهر چند همسر تفاوت معناداري وجود نداردهاي شوهر تك همسر و زنان دوم درخانوادهزنان درخانواده

آنها در تحقيق خود تحت عنوان       .  همسو است   )2009  (الغرابهگراهام و    ،كريناوي اين تحقيق با تحقيق ال      نتايج
اين نتيجه    بهچند همسر     در زنان خانواده هاي تك همسر و         رضايت خانواده و طول عمر       مقايسه مطالعه رواني،  

عزت   روابط زناشويي،   هاي چند همسري تجربه مشكالت بيشتري در عملكرد خانواده،          خانواده دركه زنان   رسيدند  
 خصومت،  اضطراب،،  افسردگي  فردي،حساسيت بين   شكايت جسماني بيشتر،    رضايت كمتر اززندگي و     ن،نفس پايي 

 تر از زنان و    نها مسن آشوهران    هاي چند همسر و     خانواده  در همچنين زنان   نها باالتر و  آافكار پارانوييدي شدت     
، الكريناوي  )2006(اوزكان  قيق  همچنين نتايج اين تحقيق با تح     .  هاي تك همسري بوده است    شوهران در خانواده  

 . همسو است) 1388( و زارعي، اروجي و رضائي )1382(مجاهد و بيرشك ، )1985( ، چالبي )2006(وگراهام 
هاي تك همسري و چند همسري تحت تأثير         با وجود اينكه تزلزل و آسيب اقتصادي، زنان را در هر نوع خانواده               

در جوامع كنوني و با مشاركت فعال       .  همسري به ويژه بدتر و شديدتر است      دهد اما صدمات به زنان در چند        قرار مي 
 .هاي چند همسري نيز فشار اقتصادي زيادي احساس نشودزنان در اقتصاد و اشتغال ممكن است در برخي خانواده

 
 

  esmaili@mail.iausaravan.ac.ir    كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي، مدرس دانشگاه هاي آزاد اسالمي واحد سراوان     *
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر **

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خميني شهر ***
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 
 
 

 سرمايه زيادي   دهد و نيز  هايي كه فقط مرد خانواده فعاليت اقتصادي انجام مي           اما اين موضوع در مورد خانواده      
ها داراي فرزندان بسياري نيز هستند اين خود فشار را              زاست و آنجا كه اين خانواده       همراه ندارد بسيار آسيب    

هاي چند همسري با مشكالت اقتصادي        كند در مطالعه زنان عرب مشخص شد كه زنان خانواده              مضاعف مي 
 ).2006؛ كوك وكلي، 2003يانگ، (بيشتري نسبت به همتاهاي تك همسر خود روبرو هستند 

 .ازدواج، چند همسر هاي شوهرهاي شوهر تك همسر،  زنان در خانوادهكيفيت زندگي، زنان درخانواده :هاكليدواژه
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي زندگي با ميزان اضطراب در دانشجويان متاهل كارشناسي ارشدارتباط بين مهارت

 وسدانشگاه آزاد اسالمي واحد چال

 
 *فاطمه اصالحي

 **ارشد فرامرزي

 ***ميالد صيد مرادي

 ****جميله منصوريان

 

امروزه، به رغم ايجاد تغييرات عميق فرهنگي و تغيير در شيوه زندگي و تجدد گرايي، بسيار از                     :  مقدمه و هدف  
را در مواجه با مشكالت     هاي الزم و اساسي هستند و همين امر آنان          افراد در رويارويي با مسائل زندگي فاقد توانايي       
هاي زندگي با ميزان    هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين مهارت         .و مسايل روز مره زندگي ناتوان ساخته است       

 .باشداضطراب در دانشجويان متاهل كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس مي
اند، نمونه آماري شامل    شناسي ارشد تشكيل داده    جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان متاهل مقطع كار          :روش
هاي سنجش  بصورت نمونه گيري تصادفي  در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه            )   زن 40 مرد و    60( نفر   100

براي بررسي ارتباط   .  را در يك زمان تكميل نمودند     )  آرون بك (و پرسشنامه اضطراب    )  ياراحمدي(  مهارتهاي زندگي 
 . مبستگي پيرسون و آزمون معناداري استفاده شداين متغير ها از روش ه

ا باال  ـوس نسبت ـگي معك ـراب همبست ـ نتايج حاكي از آن است كه بين متغيرهاي مهارت هاي زندگي و اضط             :نتايج
)70%  -  =  r  (      5و رابطه معناداري در سطوح%  <P   1 و%  <P  بين مهارت زندگي شهروند جهاني بودن      .   وجود داشت

بين شهروند مسئول بودن واضطراب در دانشجويان رابطه        .  يا ن رابطه معني داري وجود دارد      و اضطراب در دانشجو   
بين توانايي ارتباط مؤثر و اضطراب دانشجويان رابطه معنادار و معكوس             .  معني دار ، منفي يا معكوس وجود دارد        

 .وجود دارد
هاي زندگي در كاهش ميزان اضطراب        تواند تاييد كننده نقش افزايش مهارت       هاي اين پژوهش مي     يافته :بحث

تري داشته باشند،   كند تا زندگي بهتر و سالم     هايي كه به افراد كمك مي     يكي از موثرترين برنامه   .  دانشجويان باشد 
هاي عاطفي، رواني، اجتماعي افراد را در       هاي زندگي و توانايي   فقدان مهارت .  هاي زندگي است  برنامه آموزش مهارت  
پذير نموده و آنها را در معرض انواع اختالالت رواني، اجتماعي و رفتاري قرار                 و مشكالت آسيب  مواجهه با مسائل    

ها در محيط اجتماعي به دليل روابط عاطفي و اجتماعي و ضعف در اعتماد به نفس                 دهد و با فقدان اين مهارت     مي
 .گردد دچار مشكالت اجتماعي و به طبع آن مشكالت تحصيلي مي

  .هاي زندگي، اضطراب، دانشجويان متاهل، دانشگاه آزاد چالوسمهارت: هاكليدواژه

 
   counseling_2008@yahoo.com      عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس *

  اسالمي واحد چالوسدانشجوي روانشناسي باليني دانشگاه آزاد **
 دانشجوي روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ***

 كارشناس ارشد روانشناسي باليني و مدرس گروه روانشناسي ياليني دانشگاه آزاد چالوس ****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 آوري و سرسختي خانوادگي با عملكرد خانواده در خانواده هايبررسي رابطه بين تاب

 داراي كودكان استثنايي

 
∗دكتر خالد اصالني

 

∗∗حميده ممبيني
 

 
سايلي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته        هـاي داراي كـودكان استثنايي از جمله م        مـشكالت و مـسايل خانـواده      

هدف اين . اسـت ولـي بـا تـوجه بـه وجود يك فرزند داراي مشكل، خانواده با چالش هاي زيادي رو در رو مي باشد                   
آوري و سرسـختي خانوادگـي با عملكرد خانواده در خانواده هاي داراي كودكان       پـژوهش بررسـي رابطـه بـين تـاب         

-هاي داراي دانش آموز در مدارس استثنايي شهر اهواز مي        ژوهش شامل تمامي خانواده   جامعه پ . استثنايي مي باشد  

هاي  دانش آموز انتخاب  و مقياس100اي چند مرحله اي گيري تصادفي خوشهباشـد كـه بـه وسـيله شـيوه نمـونه         
و پايايي ابزار فوق    روايي  . آموزان تكميل نمودند  آوري، سرسـختي روانـي و عملكرد خانواده را والدين اين دانش           تـاب 

هاي ها نشان داد كه بين سرسختي خانوادگي با عملكرد خانواده در خانوادهيافته. مطلـوب و در حـد قابـل قبول بود       
داراي كـودكان اسـتثنايي رابطـه وجود دارد يعني هر چه سرسختي در خانواده بيشتر باشد خانواده عملكرد بهتري                  

 .كندبيني ميملكرد خانواده را پيشدارد و همچنين سرسختي خانوادگي نيز ع

 سختي خانواگي و عملكرد خانوادهآوري، سر تاب:هاكليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 ir.ac.scu@aslani.kh    استاديار گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز∗
∗∗

 كارشناس مشاوره و دانشجوي سابق مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز 
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 زنان هاي جنسيتي و بزهكاريارتباط نابرابري

 
 *ندا افشاريان

 **دكتر هادي كرامتي 

 

گيري شخصيت و   در شكل كند،  پذيري كه فرد را براي زندگي گروهي آماده مي            فرآيند جامعه  :مقدمه و هدف  
هاي رفتاري كه در اين زمان در اعضاي جامعه            بدون ترديد گزاره  .  نگرش و رفتار فرد داراي نقش اساسي است         

هدف اين مقاله شناسايي    .  شود، در اعمال و رفتارهاي آتي افراد داراي برآيند و آثار عيني خواهد بود                نهادينه مي 
 . زنان استهاي جنسيتي و بزهكاريارتباط نابرابري

به )  كتب، مجالت، مقاالت معتبر داخلي و خارجي      (اي  گيري از مطالعه كتابخانه   در اين مطالعه از طريق بهره       :روش
 .بررسي موضوع مقاله پرداخته شده است

گيري رفتارهاي  هاي جنسيتي است و بدون ترديد در شكل       پذيري جنسيتي، فرآيند باز توليد نابرابري      جامعه :نتايج
نابرابري جنسيتي بر   .  مند و منطبق با هنجارهاي جامعه و نيز رفتارهاي بزهكارانه و خالف هنجار اثر دارد                   نظام

سلبي و يك جنبه    )  اثر(ها داراي يك جنبه     در اين راستا اين نابرابري    .  كميت و كيفيت بزهكاري زنان اثرگذار است      
هاي جنسيتي بر كمتر سوق يافتن زنان به سوي           ريجنبه سلبي مبين اثر مستقيم نابراب      .  باشندايجابي مي )  اثر(

هاي جنسيتي  گر موجد و عامل بزهكاري شدن خيلي از نابرابري           ها نيز تداعي   ايجابي آن  بزهكاري بوده و جنبه    
 .باشدتحميل شده بر زنان مي

ها بر  ن نابرابري هاي جنسيتي، اثر اي    در اين مقاله سعي شده است كه با تحليل و شناساندن مفهوم نابرابري               :بحث
 . احتمال و ميزان بزهكاري زنان تبيين شود

 .پذيري، الگوي تربيتي، جنسيت، رفتارهاي بهنجار و نابهنجار، بزهكاري زنانجامعه: هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   com.gmail@1364afsharian.neda   دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه خوارزمي تهران *

 اسي تربيتي، دانشگاه خوارزمي تهراناستاديار دانشكده روانشن **
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 آموزانآوري و شادكامي دانشبيني تابنقش الگوهاي ارتباطي خانواده در پيش

 
 *عباس اكبري

 **مصطفي صبري

 ***ال مهبوديكم

 

-گيري گفت و شنود و جهت     جهت( پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير مثبت و منفي الگوهاي ارتباطي خانواده              :هدف

 .آموزان دوره متوسطه انجام شدآوري و شادكامي دانشبر تاب) گيري همنوايي

 دانش آموز دختر و پسر 186 اين پژوهش، يك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي بود كه در يك بررسي مقطعي،         :روش
ها آوري دادهاي انتخاب شدند براي جمع اي چند مرحله  گيري خوشه مقطع متوسطه شهر شيراز با استفاده از روش نمونه        

و )  2003كانر و ديويدسون،  (آوري  ، مقياس تاب    )2002كويرنر و فيتزپاتريك،  (از پرسشنامه الگوي ارتباطي خانواده        
 و به   spssافزاز  تحليل داده ها با  استفاده از نرم        .  ، استفاده شد  )2001هيلز و آرجيل،  (رد  پرسشنامه شادكامي آكسفو  
 .روش رگرسيون انجام گرفت

آوري و شادكامي   كننده مثبت و معنادار تاب    بينيگيري گفت و شنود خانواده پيش       نتايج نشان داد كه جهت      :ها يافته
 .كننده منفي بوده استينيبگيري همنوايي خانواده، پيشفرزندان و جهت

گيري همنوايي  بيني مثبت و جهت   هاي ارتباطي خانواده در پيش    گيري گفت و شنود الگو    توجه به نقش جهت    با   :بحث
ها در جهت تشويق    توان با آموزش خانواده   آوري و شادكامي، مي   هاي حايز اهميتي چون تاب    بيني منفي ويژگي  در پيش 

آوري و شادكامي فرزندان را      گيري همنوايي، سطح تاب   ان يك فرصت و پرهيز از جهت       به تعامل و گفت و گو به عنو         
-پر واضح است كه به منظور رسيدن به اين مهم استفاده از ظرفيت نهادهايي مثل  آموزش و پرورش مي                   .  ارتقاء بخشيد 

 .شا باشدگهاي بعد از ازدواج بسيار راههاي قبل از ازدواج و هم در آموزشتواند هم در آموزش
 

  

 
    com.yahoo@47akbari.Abbasكارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز       * 

  كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز      **
      اه شيرازكارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگ  ***
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 رضايت زناشويي و فاجعه آفريني در پيش بيني افسردگي در بيماران مبتال به درد مزمن

 
 *فاطمه اكبري

 **دكتر محسن دهقاني

 ***دكتر مجتبي حبيبي

 

 در افسردگي و رضايت زناشويي با     فاجعه آفريني ارتباط متغيرهاي  درباره شواهدي چند هر:  مقدمه و هدف  

معني دار  همچنان گرمداخله متغيرهاي اثر كنترل از پس مذكور  ارتباط آيا اما اينكه  دارد وجود منمز درد بيماران
درد و رضايت    آفرينيفاجعه سهم بررسي هدف با حاضر پژوهش .است نگرفته قرار بررسي مورد خير، يااست  

 .شده است ني ناشي از درد انجامدرد، ترس از درد، و ناتوا شدت اثر كنترل از پس افسردگي بينيپيش در زناشويي

ارتوپدي بيمارستان آتيه و كلينيك درد       كلينيك به كه بيماراني بين در يك طرح توصيفي ـ همبستگي از       :روش
 كه شد خواسته ها و از آن    شدند انتخاب  بيمار 121 خروج ،  و ورود معيارهاي به توجه با و بودند كرده مراجعه رسا

 ناتواني ناشي از درد،    حركت، از ترس درد، كردن آميزفاجعه مقياس درد، شدت اريديد مقياس هايپرسشنامه به

 . دهند پاسخ افسردگي و رضايت زناشويي مقياس

ترس  فاجعه آفريني، با و  معنادار منفي همبستگي رضايت زناشويي  با  تحليل داده ها نشان داد كه افسردگي      :نتايج
فاجعه آفريني و رضايت زناشويي     رگرسيون، تحليل در .داشت ناداريمع مثبت همبستگي  بيمار ناتواني و از درد 

 .كنند بينيپيش درد، ترس از درد و ناتواني ناشي از درد شدت اثر از فراتر را افسردگي توانستند

 بينيپيش مزمن درد بيماران در را افسرده خلق فاجعه آفرين و رضايت زناشويي پايين افكار اينكه به توجه با :بحث

 افكار كاهشه  ب مربوط شناختي راهكارهاي از درد، كاهش براي بيماران اين درماني برنامه كنار در اگر لذا كنديم

 به توانمي شود، و نيز رويكردهاي زوج درماني در جهت افزايش رضايت زناشويي آن ها استفاده               فاجعه آفريني

 .كرد كمك بيماران اين افسردگي از پيشگيري

 .جعه آفريني، رضايت زناشويي، افسردگي، درد مزمنفا: كليدواژه ها

    

    

    

    

    
 

 
   fatemeh.psycho@gmail.comكارشناس ارشد روان شناسي خانواده، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي  *

 دانشيار گروه روان شناسي، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي **
 استاديار گروه روان شناسي، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي ***
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آموزان مقطع متوسطه رابطه عملكرد خانواده با استعداد اعتياد و انگيزش پيشرفت در دانش  

 در منطقه مرزي ميرجاوه

 
∗عبد الحميد الهامي فر

 

∗∗راضيه شهيدي
 

∗∗∗مهديه رضايي پور  

 

- عملكرد خانواده با استعداد اعتياد و انگيزش پيشرفت در دانش          هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه    :  زمينه و هدف  

 .باشدآموزان مقطع متوسطه شهرستان ميرجاوه مي

آموزان مقطع متوسطه   جامعه آماري شامل تمامي دانش     .  روش تحقيق،توصيفي از نوع همبستگي است         :روش
 نفر پسر بودند    106 نفر دختر و     119 نفر است كه     225منطقه آموزش و پرورش شهرستان ميرجاوه و حجم نمونه          

هاي عملكرد خانوادگي، استعداد    ها از پرسشنامه  براي گردآوري داده  .  كه بر پايه نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند       
 ، ضريب   tهاي آماري ها با استفاده از آزمون     تجزيه و تحليل داده    .  اعتياد و انگيزش پيشرفت استفاده شده است        

 .يون گام به گام انجام گرفته استهمبستگي پيرسون و رگرس

دختر و پسر رابطه منفي و         آموزاننتايج نشان داد كه بين عملكرد خانواده و استعداد اعتياد دانش                 :هايافته
آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري مشاهده نشد، اما ميان             معناداري وجود داشت، ميان استعداد اعتياد دانش        

آموزان دختر از پيشرفت تحصيلي باالتري         تفاوت معناداري وجود داشت و دانش        آموزانانگيزش پيشرفت دانش  
 . برخوردارند

كه در بررسي نتايج مشاهده شد كه عملكرد خانواده با استعداد اعتياد و انگيزش                   با توجه به اين    :  گيرينتيجه
تأكيد بيشتر و  أثير آن بر فرزندان   و ضروري است كه بر نقش خانواده و ت         پيشرفت ارتباط معناداري دارد، بسيار الزم     

 . تري صورت گيردمطالعات گسترده

.آموزانعملكرد خانواده؛ استعداد اعتياد؛ استعداد اعتياد؛ دانش :هاكليدواژه  

 

 

 

 

 
∗
 elhami2329@yahoo.comارشد روان شناسي دانشگاه آزاد زاهدان   كارشناسي  

∗∗
 زاهدان نور پيام دانشگاه شناسي، روان ارشد كارشناسي 

∗∗∗
 زاهدان پزشكي علوم دانشگاه فارسي، زبان آموزش ارشد كارشناس 
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 هاي همسرگزيني با سازگاري زناشويي در كارمندان مردهاي شخصيتي و شيوهرابطه ويژگي

 

 ∗حسن الهي فر

∗∗تهمينه سودي
 

 

 

سازگاري زناشويي    گزيني و   هاي همسر   هاي شخصيتي، شيوه   هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين ويژگي        :دفه
 .بود

 نفر به عنوان    92  )كاركنان دانشگاه آزاد پارس آباد وبيله سوار        (   كل افراد جامعه    براي انجام اين پژوهش      :روش
هاي هاي شخصيتي نئو، شيوه     پرسشنامه ها به آزمودني.  در دسترس انتخاب شدند      گيرينمونه به روش نمونه    

 .سازگاري زناشويي پاسخ دادند گزيني وهمسر

 ها، نتيجه تحقيق نشان داد كه بين ويژگي شخصيتي وظيفه وسازگاري زناشويي درسطح             پس از بررسي داده    :نتايج
)01/0P<  (   گي با سازگاري   گشود  نژندي و هاي شخصيتي روان  داري وجود دارد و بين ويژگي      رابطه مثبت و معني

گزيني و ويژگي شخصيتي    هاي همسر بين شيوه .  داري وجود دارد  رابطه منفي و معني   )  >05/0P  (زناشويي در سطح  
  خود و   آشنايي و رضايت   گزينيهاي همسر بين شيوه   داري وجود دارد و   رابطه معني )  >01/0P(  سطح  گشودگي در 

دار وبين  رابطه مثبت و معني   )  >05/0P  (اشويي در سطح   با سازگاري زن    خانواده خواستگاري و رضايت   و   خانواده
نتايج تحليل    همچنين   و  وجود دارد  )>05/0P(داري در سطح    ه رابطه منفي و معني      خانواد خواستگاري و اجبار  

واريانس سازگاري    %14  توانندگشودگي مي   هاي شخصيتي وظيفه و     كه ويژگي  دادرگرسيون گام به گام نشان        
 .ي نمايندبينزناشويي را پيش

 -هاي عاطفي نقش بر و هستند افراد عاطفي و شناختي وضعيت تشخيص راهنماي اولين شخصيت  صفات :بحث
هاي  و يكي از علل سازگاري زناشويي ناهماهنگي ويژگي           گذاردمي تأثير افراد فردي بين رفتارهاي و اجتماعي

 .باشدهاي نادرست همسر گزيني آنها ميشخصيتي زوجين وشيوه

    .گزيني، سازگاري زناشوييهاي همسرهاي شخصيتي، شيوه ويژگي:هاواژهكليد
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 com.yahoo@2010_farelahiكارشناس ارشد مشاوره وراهنمايي   ∗
∗∗

 كارشناس ارشد مشاوره وراهنمايي 
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 بر كيفيت زندگي جنسي IMBاثربخشي آموزش جنسي بر اساس مدل 

 

 *دكتر عباس امان الهي

 **سونا گلشاهي

 ***پوردكتر سيروس عالي

 
اي جنسي است كه آگاهي فرد را در          آموزش جنسي يا مشاوره زناشويي روشي در درمان اختالل ه            :مقدمه و هدف  

 ءهمچنين موجب بهبودي و ارتقا     زمينه تمايالت جنسي، نگرش ها و ارزش هاي فرهنگي مربوط به آن افزايش مي دهد،            
پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي آموزش جنسي بر اساس            .  در ارتباطات مؤثر در موضوعات جنسي مي شود        

 .ان مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهرستان ماهشهر انجام شد بر كيفيت زندگي جنسي زنIMBمدل 

 آماري شامل كليه زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهرستان ماهشهر بودند كه به فراخوان محقق                    جامعه :روش
هش از نوع   طرح پژو .   زن به روش تصادفي ساده در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند             30ها  از ميان آن  .  پاسخ دادند 

 دقيقه اي آموزش   90 جلسه   8سپس گروه آزمايش     .  طرح آزمايشي با پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل است            
(ي كيفيت زندگي جنسي     ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسش نامه       .   دريافت كردند  IMBجنسي بر اساس مدل     

SQOL-F (د متغيري ها با آزمون تي و تحليل كوواريانس چنداده. بود)مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند) مانكوا. 

-هاس رواني افزايش احساس (نتايج به دست آمده نشان داد آموزش جنسي موجب بهبود كيفيت زندگي جنسي              :  نتايج
 .شودمي) جنسي و رضايت جنسي و كاهش خود تحقيري جنسي و سركوبي جنسي

ه و هماهنگي جنسي، تأثير مسائل و مشكالت روزمره، فقدان             بي توجهي به تمايالت و نيازهاي زن، عدم تشاب         :  بحث
معلومات جنسي، رابطه عاطفي ضعيف با همسر، وجود احساس گناه حين مقاربت، نگرش منفي درباره ي مسائل جنسي،             
عدم پيش نوازش، تقاضاي آزار دهنده جنسي، عدم توانايي مرد در راضي ساختن همسر، ترس از عدم ارضاي جنسي                      

 مي شود؛ از اين رو مي توان       كيفيت زندگي جنسي    كاهشجارب نامطلوب جنسي قبل از ازدواج، همگي باعث          همسر، ت 
تعامالت مثبت، مهارت هاي ارتباطي، بيان هيجان و ايجاد تغيير يا تعديل           ،  مهارت هاي تمركز توجه    نتيجه گرفت آموزش  

 . گرددكيفيت زندگي جنسيباعث افزايش در شناختي مي تواند 

 
  com.yahoo@amanelahi_Abas      عضو هيات علمي گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز. دكتراي مشاوره * 

  كارشناسي ارشد مشاوره  **
  اهوازاستاديار دانشگاه شهيد چمران ***
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 بررسي رابطه دلبستگي به خدا با كيفيت زناشويي

 
 *دكتر عباس امان الهي

 **مريم حيدريان

  ***دكتر يوسفعلي عطاري

 
 كه باريتعالي با رفتاري و شناختي عاطفي، پيوند كيفيت از است عبارت خدا به دلبستگي  :مقدمه و هدف  

 قبيل از معنوي فضايل و اهرفتار از سياريب باشديم معنوي و بيهمذ جاناتهي و  ارهرفتا از بسياري بنايرزي

 .دارند خدا به انسان دلبستگي كيفيت در ريشه معنوي و بيهمذ ايهمقابله  و استقامت و صبر خدا، به توكل
) امنيت، اطمينان، جستجوي نزديكي به خدا و جدايي از خدا         (هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه دلبستگي به خدا         

                                                                                                                                                                               .شهرستان اهواز بودبا كيفيت زناشويي زنان در 

 ي مورد مطالعه در اين پژوهش كليه       جامعه ي آماري .  تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد         :روش  
ها با  داده.  هاي دولتي شهر اهواز بودند نمونه مورد نظر به صورت در دسترس از بين آنها انتخاب شد                     زنان اداره 

آوري شدند و با استفاده از روش همبستگي         دلبستگي به خدا و كيفيت زندگي زناشويي جمع        استفاده از پرسشنامه  
                                                                                                . قرار گرفتندو رگرسيون مورد بررسي

ي مثبت  ها نشان داد امنيت، اطمينان و جستجوي نزديكي به خدا با كيفيت زناشويي رابطه                 تحليل داده :  نتايج
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه دلبستگي به خدا     .  ي دارد ي منف دارند و جدايي از خدا با كيفيت زناشويي رابطه        

 .كند درصد از واريانس آن را تبيين مي18باشند و داري براي كيفيت زناشويي مي معنيبيني كنندهپيش

 به اهسختي با مقابله در يابيجرات براي امني پايگاه  را خداوندافرادي كه به خداوند دلبسته هستند        :  بحث
 ياد و خدا نام با و آورندمي روي خدا به التيام، پيداكردن براي ناراحتي و پريشاني نگامه در و آورنديم حساب

 مناسك انجام با و پردازندمي باريتعالي جوارجويي  به اهسختي نگامه در افراد اين .دگيريم آرام ايشانهدل او

 .ندهديم نشان را خود جوارجويي مقدس، ايهمكان به رفتن و بيهمذ
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 com.yahoo@amanelahi_Abas        دكتراي مشاوره عضو هيات علمي گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز * 

  دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز **
 دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتراي مشاوره عضو هيات علمي گروه مشاوره  ***
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 بررسي رابطه عوامل فردي و خانوادگي با افسردگي پس از زايمان 

 
 *دكتر عباس امان الهي

 **الهام كرايي

  ***مسعود منصوري
 

 هفته  4هاي رواني پس زايمان است كه حداكثر      ترين اختالل افسردگي پس از زايمان يكي از شايع      :  مقدمه و هدف  
هدف پژوهش   .كنند درصد زنان افسردگي پس از زايمان را تجربه مي          13تقريباً  .  اول بعد از زايمان شروع مي شود      

سن، سن همسر، درآمد، تحصيالت، اشتغال، نوع زايمان،           (حاضر بررسي رابطه برخي عوامل فردي و خانوادگي          
اط با  رضايت از جنسيت فرزند، خواسته يا ناخواسته بودن فرزند، سالمت جسمي نوزاد، عالقه به همسر و ارتب                      

                                                                                                                                                                               .با افسردگي پس از زايمان در شهرستان بهبهان بود) خانواده همسر

 يجامعه ي آماري مورد مطالعه در اين پژوهش كليه        .  ر توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد       تحقيق حاض :  روش
 مركز به صورت تصادفي انتخاب      2 مركز بهداشت شهر بهبهان      6 كه از بين     بودندي شهر بهبهان    زنان زايمان كرده  

گيري در   به روش نمونه     نفر 100كردند  اي كه به اين مراكز مراجعه مي        شدند سپس از بين زنان زايمان كرده        
ي افسردگي بك   ي اطالعات فردي و خانوادگي و پرسشنامه      ها با استفاده از پرسشنامه    داده.  دسترس انتخاب شدند  

                                                           .آوري شدند و با استفاده از روش همبستگي و رگرسيون مورد بررسي قرار گرفتندجمع

عالقه به همسر، رابطه با خانواده      .  ي مثبت دارد  ها نشان داد سن همسر با افسردگي زنان رابطه         تحليل داده :  نتايج
همسر، سالمت جسمي كودك، رضايت زنان و رضايت همسر از جنسيت نوزاد، درآمد همسر و تحصيالت همسر با                   

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين اين عوامل دو عامل                .  ي منفي دارند  ابطهافسردگي پس از زايمان ر     
داري براي افسردگي   هاي معني بيني كننده ي همسر و خواسته يا ناخواسته بودن حاملگي پيش          ارتباط با خانواده  
 .باشندپس از زايمان مي

هاي بينتوانند پيش تي مربوط به فرد مي      اين پژوهش نشان داد كه عوامل ارتباطي و مسائل روانشناخ              :  بحث
حاملگي ناخواسته و عدم پذيرش مثبت          )1990  (بروكينگيتون.  از زايمان باشند   معناداري براي افسردگي پس    

. حاملگي را از طرف مادر در ابتالء به افسردگي پس از زايمان و تشديد عالئم رواني پس از زايمان موثر مي داند                         
برند درگير   درصد از زناني كه در زمان پس از زايمان از افسردگي رنج مي             50برد،  يافته پي به اين   )  1996  (گيلبرت

اند و پذيرش مثبتي از حاملگي      مشكالت روحي و رواني زمان بارداري بوده و يا در دام حاملگي ناخواسته قرار گرفته              
  .اندخود نداشته

 
 com.yahoo@amanelahi_Abas       عضو هيات علمي گروه مشاوره دانشگاه شهيد چمران اهواز. دكتراي مشاوره * 

 كارشناس مشاوره  **
 مشاورهارشد دانشجوي كارشناسي   ***
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 تران نوجوان و سبك دلبستگي دخمادر عشق  بررسي رابطه بين قصه

 

 *دكتر احمد اماني

 **الهام فنايي

 

اي كه كودك از وابستگي به سوي استقالل و از          دوره.   بين كودكي و بزرگسالي است     " پل رشدي  "نوجواني  :  مقدمه
تعامل و  .  روداش مي قيد و بند اوليه اي كه در خانواده دارد به سوي تعهد با دوستان نزديك و شريك عشقي                        

ي اين  گردد و فرايند رشد دامنه     كند آغاز مي   ديگران، از گرايش به كسي كه از او مراقبت مي            گرايش نوجوان به  
-تاثيرگزاري در تعيين مولفه    ي اوليه نقش  رفتار مادر به عنوان مراقبت كننده     .  دهدتمايل را به ديگران گسترش مي     

ي پيشگيري از مشكالتي كه نوجوان      اي را برا  بحث پيرامون نوع عشق ورزي مادر زمينه      .  هاي شخصيت كودك دارد   
ي عشق مادر و سبك     ي قصه از اين رو هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه         .  كندشود فراهم مي  با آن روبه رو مي    

 . دلبستگي دختران نوجوان نسبت به همساالنشان است

هرستان سنندج در   سال ش )  14-18( آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان             جامعه:  روش
گيري چند مرحله  ي آماري با روش نمونه     دانش آموز دختر به عنوان نمونه      80تعداد  .  دهد تشكيل مي  90-91سال  

 و دو مدرسه    1ي آموزش و پرورش شهر سنندج، دو مدرسه از ناحيه ي             ابتدا و از ميان دو ناحيه     .  اي انتخاب شدند  
-جمع.  دانش آموز به شكل تصادفي انتخاب شدند      20 از هر مدرسه     . به صورت تصادفي انتخاب شدند     2ي  از ناحيه 

هاي دلبستگي در اختيار دانش آموزان      ي سبك پرسشنامه.  آوري اطالعات به وسيله پرسشنامه و گروهي انجام شد         
. مقطع متوسطه قرار گرفت و بعد از توضيح اهداف پژوهش از آنها درخواست شد كه پرسشنامه ها را تكميل كنند                     

اي كه براي والدين برگزار شده بود در اختيار آنها قرار گرفته و تكميل               ي عشق مادر در طي جلسه     نامه قصه پرسش
 . شد

بيني هاي ايثار، حاكم، قرباني، مجموعه دار، خانواده، علم، تاريخ و هنرپيشه پيش           ي عشق؛ قصه   قصه 25از  :  هايافته
بيني ي فاعل، پليس و وحشت پيش     قصه.   به همساالن بودند    براي متغير اعتماد   (p>0/05)داري  هاي معني كننده
 . براي متغير بيگانه با همساالن بود(p>0/05)داري  معنيكننده

ي عشق مادر، عامل مهمي در شناخت سبك دلبستگي         دهد كه شناخت قصه   نتايج پژوهش حاضر نشان مي    :  بحث
گيري ي شكل توان زمينه د و تاثيرگذاري بر او، مي      ي عشق مادران قبل از تولد فرزن       با شناخت قصه  .  نوجوان است 

شود تحقيقات بيشتري براي تاييد اين نتايج انجام          پيشنهاد مي .  سبك ايمن دلبستگي را در نوجوان ايجاد كرد         
 .گيرد

 
   Ahmad_counsellor@yahoo.comمشاوره خانواده دانشگاه كردستان  روه روانشناسي ودكتراي تخصصي مشاوره استاديار گ    *

  
 دانشجوي كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه كردستان**
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  فرزند -هاي بومي بر اساس نظريه دلبستگي درماني در رابطه والد نقش ضرب المثل

 )هاي مبتني بر فرهنگدرمان(

 
  *دكتر احمد اماني
 **پيمان خورشيدي

 

به استناد نظريه بالبي دلبستگي پيوند هيجاني پايدار بين دو فرد است كه از نوع رابطه مادر ـ كودك در سالهاي                        
اوليه زندگي و جو هيجاني حاكم بر خانواده منشأ مي گيرد كه اين گره هاي  هيجاني روابط بين فردي در بزرگسالي                    

يكي از مباحث بسيار مهم و اساسي در امر مشاوره و             ).1990گروسمن و گروسمن،    (ير قرار مي دهد    را نيز تحت تأث   
بسياري از متخصصين در حوزه مشاوره و رواندرماني        .  درماني توجه به شرايط فكري و فرهنگي هر جامعه است         روان

حركت .  ي و فرآيند درمان منظور كنند        نيز بر اين نكته تاكيد دارند كه مشاوران بايد عوامل فرهنگي را در ارزياب               
؛ سو و   1996، ايوي و پدرسن ،      سو(اي در راستاي ابداع نظريه چندفرهنگي مشاوره و رواندرماني وجود دارد            فزاينده
هاي حاكمه،  در فرهنگ ...  ها و ها و استعاره   با اين تفاسير ضرب المثل      .  )2005به نقل از كوري ،          2003سو ، 

متافور .   كه در فرايند درمان و رساندن مراجع به بينش و بصيرت ميتواند ياريگر درمانگر باشد                الترناتيوهايي هستند 
 كه با ، به جمله كوتاه به نظم يا به نثر، گاهي دربردارنده بند و دستور اخالقي و اجتماعي بزرگي است                 )ضرب المثل (

 برد و آن جمله را از گوش به اعماق قلب            وجود كوتاهي لفظ، سادگي و رواني، شنونده را در اعماق عميق فرو مي             
آغاز فرايند تعليم و    ).  1380عفيفي  (  آورد  فرستد و انفعاالت هيجاني و شناختي در نقش او به وجود مي             خود مي 

گردد كه آن خود بيانگر تامل بر نظريات روابط شي در شكل گيري شخصيت               تربيت به نحوي از گهواره شروع مي      
 ديگر مي بخشد و     معناييترين زير ساختهايي است كه اين مهم را          فرزند يكي از كليدي    -د  انسان است،  رابطه وال    

هاي دلبستگي و به نحويي     در اين ميان درمانگر با استناد به اهميت اين دوران طاليي و فرايند شكل گيري سبك                 
مراجع هست و حالت هيجاني و      تواند  با استفاده از متافوري كه در مخزن يادگيرهاي قبلي            زير بنايي شخصيت، مي   

هاي دلبستگي كه روابط بين فردي او را تحت          شناختي در او به وجود آورده مراجع را از هيجانها و تبلورات سبك             
دهد به خود آگاهي و بينش برساند، اين مهم در فرايند دلبستگي درماني كمك شاياني در تغيير                      تاثير قرار مي  

تواند ياريگر درمانگران   نتايج اين پژوهش مي   .  كندمراجع ايجاد مي  )   فرزند -طه والد   بر گرفته از راب   (هيجانات آشفته   
ها در تغيير و خود آگاهي مراحعان از        ترين راه حل  در فرآيند درمان زوج و خانواده بوده و در مسير پيدا كردن كوتاه            

 .درونيات خود موثر گردد

 .هاي مبتني بر فرهنگ، رابطه والد فرزنددرماننظريه دلبستگي درماني، ضرب المثل، : هاهكليدواژ

 
  ahmad_counsellor@yahoo,com دكتري تخصصي مشاوره خانواده ،استاديار گروه مشاوره خانواده دانشگاه كردستان      *

 شناسي ارشد مشاوره خانواده دانشجوي كار **
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 بررسي رابطه تعارض ادراك شده والدين با عزت نفس فرزندان دختر پايه پنجم ابتدايي

  شهرستان كوهدشت

 

*عاطفه امرايي
 

**زينب نصرتي
 

***كوروش اسماعيلي
 

****شهناز نصرتي
 

 

ها تاثيرگذار است، بلكه در      جين و سالمت روان آن     روابط همسران نه تنها در كيفيت زندگي زو        :  مقدمه و هدف  
هدف اين پژوهش بررسي رابطه تعارض ادراك شده والدين با عزت                .سالمت روان فرزندان نيز تاثير فراوان دارد        

 .نفس فرزندان است

جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان دختر پايه           .  پژوهش حاضر از نوع توصيفي همبستگي است        :روش
اي تصادفي انتخاب    نفر به صورت خوشه    239ودند كه از بين آنها      ب شهرستان كوهدشت    92-93 سالتحصيلي   پنجم
. باشدگيري شامل پرسشنامه تعارض والدين بيكمن و فيس و پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت مي              ابزار اندازه .  شد

 .ها از روش همبستگي پيرسون استفاده شدبراي تحليل داده

هاي پژوهش نشان داد بين ميزان تعارض ادراك شده والدين و عزت نفس دانش آموزان رابطه منفي                   يافته  :نتايج
يعني باال بودن ميزان تعارض ادراك شده والدين نشان دهنده سطح پايين              .    وجود دارد   01/0در سطح معناداري  

 .عزت نفس فرزندان است

في بسياري دارد و از آن جمله تاثير بر عزت نفس              تعارضات والدين بر فرزندان تاثير من      :  بحث و نتيجه گيري   
 مسائل و روابط والدين     ، بايد ش در تحليل علل كاهش عزت نفس فرزندان       ههاي پژو  با توجه به يافته   .  فرزندان است 

 .را نيز در نظر داشت

 
   com.yahoo@amraie.arezu     دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي *

 كارشناس ارشد آموزش پيش دبستان دانشگاه عالمه طباطبايي **
 المه طباطباييدانشجوي دكتري روانسنجي دانشگاه ع ***

 فرهنگي آموزش و پرورش ****
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 شناسي كاركرد نهاد خانواده، ازدواج و طالق در ايرانآسيب

 

 *نرگس انتظامي بيان

 

 و و مقبول مشروع شكل به مرد و زن قانوني و رسمي جامعه، روابط  ساختار نخستين به عنوان  انوادهخ در:  مقدمه
 .است نهاده شده  بنيان فرهنگي ارزش هاي انتقال و فرزندان بهداشت روان و تربيت و تعليم اساس و پايه بر نيز

 و اجتماعي فيزيكي، اقتصادي،   ةپيچيد حال در عين  و گسترده عملكرد به دليل  زندگي چرخه طول در خانواده
 از عبارتند امروز خانواده ساختار در تغييرات اين ةجمل از .است گرديده بسيار تحول و تغيير عاطفي دستخوش 

 روابط رواج ازدواج، سن رفتن باال نسل ها، بين گسل ميان فرهنگي،  ازدواج هاي قدرت، سلسله مراتب  در تغيير

 نقش آنان  تغيير نتيجه در و زنان اشتغال طالق، آمار افزايش زيستي، مجرد به ايلتم از ازدواج،  پيش پسر و دختر

 مهم تر همه از خانواده و  براي قوي و اثرگذار رقباي وجود فرزندان، و والدين كمتر خانوادگي، تماس هاي  زندگي در

 اجتماعي، بحران هاي است بديهي .بسياري از خانواده ها     در معنوي و اخالقي ديني، ارزش هاي شدن كم رنگ

 در را خانواده ها نتيجه در و است خانواده ها شده  تزلزل و تضعيف باعث معاصر جهان در رواني و سياسي اقتصادي،

 به و آرامش پيشرفت، ايراني -اسالمي الگوي  در .است داده قرار اخالقي و اجتماعي رواني، آسيب هاي انواع معرض

 باالدستي اسناد تمامي و اسالم تأكيد خانواده مورد  تحكيم كه آن وجود با و دگير قرار اصل بايد خانواده آن تبع

 موضوع اين پيرامون همه جانبه و بررسي علمي  كه گرديده فراواني معضالت و آسيب دچار خانواده ولي است نظام

 .است ضروري

 .پرداخته شدالق در ايران آسيب شناسي كاركرد نهاد خانواده، ازدواج و ط لذا، در اين تحقيق به بررسي :هدف

روش كار در اين تحقيق، روش توصيفي است و منابع با استفاده از كتابخانه و روش اسنادي جمع آوري                         :روش
 . گرديده و  باروش توصيفي به بيان اطالعات پرداخته شده است

 بر اجتماعي ،فرهنگي مسائل بيشتر به  آن علت و است بحراني حتي و هشداردهنده ازدواج وضعيت:    نتايج

 به طالق رشد كاهش، به رو رشد ازدواج  روند تر، سخت ازدواج شرايط كه به گونه اي  اقتصادي؛ مسائل تا مي گردد

 بعضا و هستند مجرد كه ازدواج جوانان نيازمند  جمعيت آمار باالو روبه ازدواج سن ميانگين افزايش، به رو شدت

 .مي باشد  افزايش به رو ازدواج، از مأيوس

برنامه  اگر كه است آورده بار به طالق و ازدواج وضعيت در منفي ثيرتأ اخير دهه دو در توسعه  هايبرنامه:  حثب
براي برون    .شد خواهد زياد روز روزبه آن مخرب پيامدهاي نشود مشكالت اين جبران براي جانبه اي همه ريزي

 .رفت از اين آسيب ها، راهكارهايي پيشنهاد گرديد

 . ايراني، آرامش، خانواده، طالق-شناسي، ازدواج، الگوي اسالمي آسيب :هاكليدواژه

 
  com.gmail @2009entezami.narges  ، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهرانروانشناسي تربيتي كارشناس ارشد *
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 و هوش هيجاني بر ميزان رضايتمندي زناشويي هاي شخصيبررسي قدرت پيش بين سبك

  
 ∗رضا ايمانخواه

  ** عليرضا نخعي

***دكتر نورمحمد بخشاني
 

 ****مجاهد... دكتر عزيزا

*****پرويز دوستي كتج
 

 

هاي شخصي اتونومي و سوسيوتروپي از عوامل مهم در پيش بيني رضايت             هوش هيجاني و سبك   :  مقدمه و هدف  
و )  اتونومي و سوسيوتروپي  ( شخصي سبك پيش بيني  قدرت تعيينهدف اين پژوهش    .  باشندزناشويي زوجين مي  

 .رضايتمندي زوجين بود بر هوش هيجاني

 كه از همبستگي چندگانه در بافت رگرسيون و            باشداين پژوهش از نوع تحقيقات تحليلي مقطعي مي          :  روش 
باشد كه با استفاده از      مي 91جامعه آماري پژوهش شامل تمام زوجين زابل در سال            .  مقايسه استفاده شده است   

ها با  داده.  اند زوج از زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره انتخاب شده             100گيري تصادفي ساده     روش نمونه 
 رابينز و پرسشنامه هوش      PSI-IIهاي شخصي    مه رضايت زناشويي انريچ، پرسشنامه سبك       استفاده از پرسشنا   

ها و بررسي نقش پيش بيني كنندگي هركدام از متغيرها از           به منظور تحليل داده   .  اندان گردآوري شده  -هيجاني بار 
 . استفاده شده است) Stepwise(روش تحليل رگرسيون با روش گام به گام

حليل رگرسيون  نشان داد سبك هاي شخصي و هوش هيجاني زماني كه به تنهايي و هم زماني كه                    نتايج ت :  نتايج
بيني رضايت زناشويي مردان         داري در پيش    شوند نقش معني    بيني استفاده مي    به صورت توام براي پيش        

(r=%66,p<0/0001)      و زنان (r=%55,p<0/0001) بيني سبكهاي شخصي و هوش       قدرت پيش .   دارند
اني براي پيش بيني رضايتمندي زناشويي از نظر آماري معنادار بود و اين قدرت پيش بيني براي مردان باالتر                    هيج

دهد كه اين سه     مربوط به وزن هاي استاندارد و غير استاندارد رگرسيوني نشان مي               Tنتايج آزمون .  از زنان بود  
ولي .  پيش بيني رضايتمندي زناشويي در زنان دارند      داري در   شوند سهم معني  متغير وقتي كه با هم وارد تحليل مي       

داري در پيش بيني رضايتمندي زناشويي ندارد اما پيش بيني سبك             در مردان سبك شخصي اتونوم سهم  معني        
 .دار بودشخصي سوسيوتروپ و هوش هيجاني معني

 
 

 
 

    com.gmail@i mankhahreza    خدمات بهداشتي درماني زابل  وكارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي∗
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه زابل **

 خدمات بهداشتي درماني زاهدان دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي و ***
 خدمات بهداشتي درماني زاهدان گاه علوم پزشكي ودكتري روانشناسي، دانش ****

 خدمات بهداشتي درماني زاهدان كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي و *****
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توان رضايت زناشويي زوجين را     هاي شخصي اتونومي و سوسيوتروپي مي     با استفاده از هوش هيجاني و سبك       :بحث
بنابراين بايد به عنوان متغيرهاي مهم و تاثير گذار هنگام انتخاب همسر، ارائه مشاوره خانواده و                   .  پيش بيني كرد  

 .بهبود رضايت زناشويي در نظر گرفته شود
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 هاي زشكاران رشتهرابطه بين عملكرد خانواده و خودكارآمدي با خودپنداره ور

 مختلف ورزشي شهرستان سرپل ذهاب

 
 *باپيرزاده ابوذر

 ** جواد جواهري

 *** اسكندري سجاد

 **** سعيد شاويسي زاد

 

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين عملكرد خانواده با خودكارآمدي و خودپنداره ورزشكاران                   :مقدمه و هدف  
 . اخته استپرد هاي مختلف ورزشي شهرستان سرپل ذهابرشته

جامعه آماري،كليه ورزشكاران   .  باشدمياين پژوهش بر اساس روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي                 :روش
 نفر ورزشكاران با توجه به روش        330نمونه برابر با      .باشندهاي مختلف ورزشي شهرستان سرپل ذهاب مي       رشته
فاده در اين تحقيق پرسشنامه سنجش عملكرد        ابزارهاي مورد است  .  گيري تصادفي در نظر گرفته شده است       نمونه

 .پرسشنامه خودپنداره راجرز مي باشندپرسشنامه خودكارآمدي و خانواده، 

بين عملكرد خانواده  با ميزان خودكارامدي ورزشكاران رابطه مثبت          :هاي حاصل از تحقيق نشان داد كه      يافته  :نتايج
 .زان خودپنداره ورزشكاران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد         بين عملكرد خانواده  با مي       .و معناداري وجود دارد   

بين ميزان عملكرد خانواده    .  بين خودكارامدي با ميزان خودپنداره ورزشكاران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد             
 بين ميزان خودكارامدي ورزشكاران تيمي و انفرادي          .ورزشكاران تيمي و انفرادي تفاوت معناداري وجود ندارد          

 .بين ميزان خودپنداره ورزشكاران تيمي و انفرادي تفاوت معناداري وجود ندارد. تفاوت معناداري وجود ندارد

در ايجاد   خانواده به عنوان يكي از اصلي ترين نهادهاي اجتماعي مي تواند نقش تعيين كننده اي                 :نتيجه گيري 
خانواده ها مي تواند در شناخت و       عملكرد هحوهمچنين بررسي ن  .  كاركردهاي مثبت در نظام اجتماعي داشته باشد       
 حل مسائل فردي و اجتماعي كمك بزرگي كند

 . ورزشكاران، خودپنداره، خودكارآمدي،عملكرد خانواده: هاكليدواژه
 

 
 
 

 
  abuzarbapirzadeh@yahoo.com     شيرين قصر علوم ورزشي مدرس دانشگاه آزاد كارشناس ارشد تربيت بدني و *

                                 دانشگاهمدرس تربيتي وكارشناس ارشد روانشناسي  **
 شيرين                             قصر روانشناسي تربيتي مدرس دانشگاه آزاد كارشناس ارشد ***

  شيرين                                   قصر كارشناس ارشد روانشناسي باليني مدرس دانشگاه آزاد ****
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 بررسي رابطه بين انسجام خانواده با سالمت رواني دانشجويان رشته تربيت بدني 

 دانشگاه آزاد مركز قصر شيرين

 
 *ر باپيرزادهابوذ

  ** سعيد شاويسي زاد
 *** جواد جواهري

 ****سجاد اسكندري

 
 در اين تحقيق به بررسي رابطه بين انسجام خانواده با سالمت رواني دانشجويان رشته تربيت بدني               :  مقدمه و هدف  

 .  پرداخته است92-93دانشگاه آزاد مركز قصر شيرين در سال تحصيلي

نمونه   .همبستگي است  طرح تردقيق طور به و توصيفي يا غيرآزمايشي هايطرح نوع از حاضر پژوهش  :روش

با )   نفر پسر  50 نفر دختر و      50(دانشگاه آزادمركز قصرشيرين        نفر از دانشجويان رشته تربيت بدني        100آماري

نامه جمع آوري اطالعات به وسيله  پرسش     .  شوداي در نظر گرفته مي     گيري تصادفي طبقه  استفاده از روش نمونه    

 .انجام شده است) GHQ -28( پرسشنامه سالمت روانيانسجام خانواده و

 .دار وجود دارد  با سالمت رواني دانشجويان رابطه مثبت و معني       انسجام خانواده   بين  :  يافته ها نشان داد كه   :  يافته ها 

با عالئم  انسجام خانواده   ن  بي  .دار وجود دارد  با عالئم جسماني دانشجويان رابطه مثبت و معني        انسجام خانواده   بين  

 با كاركرد اجتماعي     انسجام خانواده بين    .دار وجود دارد   افسردگي و اضطرابي دانشجويان رابطه منفي و معني          

 دانشجويان تفاوت معني     انسجام خانواده بين جنسيت با ميزان      .داري وجود دارد  دانشجويان رابطه مثبت و معني     

 سالمت رواني دانشجويان تفاوت معناداري وجود نداردداري وجود دارد بين جنسيت با ميزان 

در ايجاد   خانواده به عنوان يكي از اصلي ترين نهادهاي اجتماعي مي تواند نقش تعيين كننده اي              :نتيجه گيري 

 كاركردهاي مثبت در نظام اجتماعي داشته باشد

  .افسردگي، اضطراب، ماعيكاركرد اجت،  انسجام خانواده، سالمت رواني، كاركرد جسماني:كليدواژه ها

 
 

 
  abuzarbapirzadeh@yahoo.com        شيرين قصر تربيت بدني وعلوم ورزشي مدرس دانشگاه آزادكارشناس ارشد  *

  شيرين                                   قصر كارشناس ارشد روانشناسي باليني مدرس دانشگاه آزاد **
 دانشگاهمدرس  كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي و ***

 شيرين قصر ي تربيتي مدرس دانشگاه آزادكارشناس ارشدروانشناس ****
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 تبيين پيش نيازهاي اثربخشي مشاوره قبل از ازدواج

 
 *يحيي بازياري زاده

 

 ازدواج بعنوان يكي از ديرينه ترين و پاياترين پيمان هاي اجتماعي هم پاي جوامع بشري در روند                  :مقدمه و هدف  
ناسك مختلف آئيني و غير آئيني در آميخته و به           تكاملي خويش تا به امروز در فرهنگ هاي مختلف با شيوه  ها و م            

آرماني كه اريك فروم از آن با عنوان جامعه سالم ياد مي كند محصول ازدواج هاي                 .  شكل امروزين در آمده است     
مشاوره قبل از ازدواج    .  موفق و ازدواج موفق در گرو شناخت راستين، تصميم گيري درست و انتخابي دقيق مي باشد              

مشاوره .   تخصصي از سوي دانش آموختگاني مجرب در تحقق اين روند مهم، نقشي حياتي دارد                  بعنوان خدمتي 
اين مقاله  .  اثربخش قبل از ازدواج ماحصل تركيب و تعامل پيش نيازهايي است كه اثربخشي آن را تضمين مي نمايند               

ي اثربخش و تبيين آنها      مبتني بر واكاوي مطالعات پيشين و پيشينيان، در پي به دست دادن اين پيش نيازها                  
 . مي باشد

اين مقاله مبتني بر مطالعه مروري كتابخانه ايي و باز تبيين مولفه هاي دخيل در فرآيند مشاوره قبل از                       :  روش
 .ازدواج و به دست دادن تبييني تلفيقي به عنوان  پيش نيازهاي اثربخشي و كاميابي مشاوره قبل از ازدواج مي باشد

 تلفيق مولفه هاي موثر بر فضا و فرآيند مشاوره قبل از ازدواج، پيش نيازهاي سه گانه اي بدين قرار                 با واكاوي و  :  نتايج
اطمينان از احساس نياز واقعي و كفايت ادله و انگيزه مراجع براي ازدواج و دريافت مشاوره و                     .  1.  حاصل گرديد 

 جهت داشتن توانايي بازشناسي مراجع به        اعتماد بنفس مشاور از   .  2.  ياري رساني وي براي درك بهتر اين ضرورت       
آموزش مددجو براي توصيف انتظارات منطقي خويش از         .  3خودش و آموزش فنون گفتگوي صادقانه موثر به وي           

همسر آينده و پس از كسب شناخت اوليه، تالش براي ديدن خويش از دريچه ديدگان وي براي بهبود درك                          
 متقابل

 اشاره، با در نظر داشت مقوله توجه مثبت نامشروط مطروحه از سوي راجرز،                 پيش نيازهاي سه گانه مورد   :  بحث
به گونه اي كه مراجع مي تواند ضمن        .  زمينه خودتوانمندسازي مراجع در فرآيند مشاوره را در پي تواند داشت              

ريافتي پذيرفتن مسئوليت تصميم نهايي خويش، فرآيند شناخت خويش و فرد مورد نظر را مبتني بر آموزش هاي د                 
، همزمان به پيش برده و با در نظر داشت پيامدهاي بلندمدت زندگي مشترك، از برخي                        3 و    2در بندهاي    

و به يك تصميم گيري مبتني بر خرد و شناخت متقابل                 زيرمرحله هاي كوتاه مدت هيجانات گذرا عبور نموده        
اب واقعي تر و متناسب تر با شخصيت و         راستين با احتمال خطاي پائين تر و در نتيجه شناخت و به تبع آن انتخ                 

 .وضعيت خويش دست يازد

 
 com.yahoo@ybazeyari  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مشاوره خانواده پرديس دانشگاهي قشم دانشگاه هرمزگان  *
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 رهيافتي تربيتي بر فرزندپروري از منظر  سبك زندگي مبتني بر عالقه اجتماعي؛

 روانشناسي فردنگر

 
 *يحيي بازياري زاده

 

عي در تكوين    تاكيد بر ابعاد اجتماعي انسان و اهتمام به تصوير نقش روابط بين فردي و اجتما                   :مقدمه و هدف  
شخصيت وي، زيرساخت و طرح اوليه انشقاق آدلر از روانكاوي كالسيك بعنوان روح غالب زمانه خويش و تولد                       

در يك نگاه كاربردي، در ميان المان هاي سازنده ساختار و ساختمان روانشناسي             .  روانشناسي فردنگر را در انداخت    
ر پيوندي سازنده و پويا در عرصه تعليم و تربيت و بويژه                فردنگر، سبك زندگي و عالقه اجتماعي را مي توان د           

سبك زندگي به تعريف آدلر كليتي بيهمتا و شيوه ايي منحصر به فرد در نگريستن به               .  فرزندپروري به تبيين نشست   
سبك زندگي كودك از اتمسفر خانواده،       .  جهان و شيوه شخصي فرد در دستيابي به اهدافش را ترسيم مي نمايد               

رفتارهاي مبين عالقه   .  فرزندي برقرار و جاري در بستر خانواده تاثير مي پذيرد             - والدين و روابط والد     مناسبات
اجتماعي به عنوان يكي از مفاهيم محوري اين رويكرد عبارت از پيوندي عاطفي و همدالنه ميان كودك و                            

لدين مي تواند سبك زندكي در حال      انسان هاي دنيايش بوده كه در صورت اعمال شدن آن در فرآيند فرزندپروري وا            
نگارنده با بهره   .  آفرينش و نضج توسط كودك را متاثر ساخته و عناصر انساندوستانه را در كالبد آن وارد نمايد                     

جستن از مفاهيم پايه نظريه آدلر، در پي به دست دادن آموزه اي كاربردي براي الگوهاي فرزندپروري مبتني بر                       
 . حس نوعدوستي مي باشد

اين مقاله برپايه مطالعه مروري كتابخانه اي مبتني بر نظريه روانشناسي فردنگر آلفرد آدلر به انجام رسيده                   :  وشر
 .است

فرزندي مبتني بر عالقه اجتماعي و مبين آن، موجب خلق سبك زندگي با                  -اتخاذ رفتارها و روابط والد     :  نتايج
به مشاركت گرايي نوعدوستانه در ميان و توسط كودكان و           توانايي عبور از رقابت جويي هاي خودمحورانه و گذار           

به عبارت ديگر انعكاس عالقه اجتماعي در مناسبات           .  امتداد آن در ساير مراحل بعدي زندگي آنها خواهد بود             
 .فرزندي در دوران هاي مختلف زندگي فرزندان بازتاب خواهد داشت-والدين و روابط والد

ايش يك عالقه راستين به همنوعان و همكاري اجتماعي متقابل و سازنده با آنها               بعنوان پيد   عالقه اجتماعي :  بحث
مي تواند در فرآيند فرزندپروري والدين، موجبات انتقال اين خصيصه ي تضمين گر موفقيت و بقاي حيات اجتماعي                 

 عالقه اجتماعي در در حقيقت ورود مولفه هاي  .انسان و پيشگيري از كنش هاي ويرانگر به نسل بعد را موجب گردد

فرآيندهاي تربيتي را مي توان مصداق تحقق برخي اهداف معنوي آئين هاي سپهرين از جمله آئين رهايي بخش                    
فرد آنچه را براي خود        كه)  ع(بعنوان مثال دستيابي به اين توان اخالقي مورد تاكيد امام علي            .  اسالم نيز دانست  

  براي خود روا نمي دارد براي ديگران روا نداريد، نوعي برابري طلبي و مي پسنديد براي ديگران نيز پسنديده و آنچه

نوعدوستي در خود نهفته داشته كه تحقق آن نيازمند بسترسازي تربيتي از سوي والدين براي انتقال پايدار                         
 . ارزش هاي اخالق اجتماعي به نسل بعدي است

 
   com.yahoo@ybazeyari    گاندانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مشاوره خانواده، پرديس دانشگاهي قشم دانشگاه هرمز *
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 خانواده متقاضيان طالقهاي هوش اخالقي با عملكرد بررسي رابطه بين مؤلفه

 در  شهرستان بابلسر

 
 * دكتر فرشته باعزت
 آزاده محمدي

** 

 

هوش اخالقي، به معناي ظرفيت و توانايي درك اعمال درست از نادرست، داشتن اعتقادات                      :مقدمه و هدف  
وهش، رابطه  اين پژ    در .)2005بوربا،    (ها و رفتار نمودن در جهت صحيح و درست است           اخالقي قوي و عمل به آن     

 .  مورد بررسي قرار مي گيردهاي هوش اخالقي با عملكرد خانواده متقاضيان طالق شهرستان بابلسربين مؤلفه

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه متقاضيان طالق مراجعه          .   توصيفي از نوع همبستگي بود     اين تحقيق :  روش
 نفر به صورت تصادفي انتخاب      100ها،   كه از بين آن     بودند 1391-92كننده به شوراي حل اختالف بابلسر در سال         

) FAD-1(و عملكرد خانواده    )  2011(ها از پرسشنامه هاي هوش اخالقي لنيك و كيل            براي جمع آوري داده   .  شدند
از جمله  عمل مبتني براصول، استقالل و         (براي  تعيين ميزان پيش بيني مولفه هاي هوش اخالقي            .  استفاده شد 
در عملكرد خانواده   ...)  مسئوليت پذيري و    ،  ار به اشتباهات و شكست ها، عالقه مند بودن به ديگران            پافشاري، اقر 

 .هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره همزمان استفاده شد  از روشمتقاضيان طالق

نس متغير عملكرد خانواده     از واريا  درصد  87هاي هوش اخالقي به طور كلي حدود          دهد مؤلفه نشان مي :  نتايج 
استقالل و  هاي هوش اخالقي از جمله       ، مولفه با توجه به مقدار بتا     همچنين  .  كنندمتقاضيان طالق را تبيين مي     

مي توانند تغييرات   )  18/0(و اقرار به اشتباهات و شكست ها        )  19/0(  ، عالقه مند بودن به ديگران     )20/0(پافشاري  
 . يان طالق را پيش بيني كنندمربوط به عملكرد خانواده متقاض

تواند پيش بيني كننده مناسبي براي بهبود          توان گفت هوش اخالقي مي      بر مبناي نتايج اين پژوهش مي        :بحث
-شود كه به ايجاد زمينه    بنابراين به مسئولين و متخصصان امر پيشنهاد مي       .   باشد عملكرد خانواده متقاضيان طالق   

 .بكوشندهاي خانواده  اخالقي براي تحكيم پايههاي هوشهاي الزم جهت رشد مؤلفه
 

 

 

 

 

 

 
 Baezzat12@gmail.com     روانشناسي دانشگاه مازندرانرشتهدانشيار  *

  آزاد اسالمي ساري دانشگاه روانشناسي عموميكارشناسي ارشد رشته **
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 هاي مذهبي با كيفيت زندگي والدينگرشهاي هوش معنوي و نرابطه بين مولفه

 توان ذهنيكودك كم داراي

 
 *دكتر فرشته باعزت

 **تقي زاده

 

 زندگي و فرآيند     هوش معنوي به معناي توانايي استفاده از مفاهيم معنوي در جهت حل مسئله               :مقدمه و هدف  
هاي اي هوش معنوي و نگرش     هاين پژوهش رابطه بين مولفه        در .)2000ايمونز،      (دستيابي به هدف مي باشد     

 . مذهبي با كيفيت زندگي والدين داراي كودك كم توان ذهني شهرستان بابل مورد بررسي قرار مي گيرد

جامعه آماري شامل كليه والدين داراي كودك كم توان ذهني           .   توصيفي از نوع همبستگي بود     اين تحقيق :    روش
اي تصادفي  اي چندمرحله گيري خوشه به صورت روش نمونه    نفر   100 بودند كه از ميان آنها        1391-92در سال   

، سنجش  )  2007امرام و دراير،     (ها از پرسشنامه هاي هوش معنوي جامع          آوري داده براي جمع .  انتخاب شدند 
) 2004(و كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني         )  1381به نقل از شريفي،      (هاي مذهبي اسالم شيعي      نگرش

ها از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه همزمان استفاده             يه و تحليل داده    براي تجز .  استفاده شد 
 .گرديد

گيري  درصد، جهت  6/29هاي هوش معنوي، مولفه حقيقت و صداقت          نتايج نشان داد كه از ميان مولفه        :  نتايج
 مذهبي، مولفه بعد    هاي نگرش كند و همچنين  از ميان مولفه      بيني مي  درصد، كيفيت زندگي را پيش     6/29دروني  
 .بيني كننده مناسبي نبودندهاي ديگر پيشكند اما مولفهبيني مي درصد، كيفيت زندگي را پيش6/7تجربي 

هاي مذهبي مي توانند    هاي هوش معنوي و نگرش    اي از مولفه  توان گفت پاره   بر مبناي نتايج اين پژوهش مي      :بحث
بنابراين به  .  گي والدين داراي كودك كم توان ذهني باشند          پيش بيني كننده مناسبي براي بهبود كيفيت زند          

هاي مذهبي والدين در    مسئولين و متخصصان امر پيشنهاد مي شود كه با تقويت مؤلفه هاي هوش معنوي و نگرش               
 .بكوشندباال بردن  كيفيت زندگي آنها 

 

 
 

 
 com.gmail@12Baezzat     روانشناسي دانشگاه مازندرانرشتهدانشيار  * 

**
  آزاد اسالمي ساري دانشگاه روانشناسي عموميكارشناسي ارشد رشته 
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 گي دربررسي رابطه سن بلوغ، نوع زايمان مادر و گروه خوني با ميزان افسرد

 دختران دانشجو

 
 *منصوره باغ خاصي

 **محمد باغ خاصي

***سعيده عباسي
 

 

 

پژوهشهاي مختلف شيوع آن را در بين          .  ترين اختالالت رواني است     افسردگي يكي از رايج      :هدف مقدمه و 
يي رو شناخت عوامل موثر بر افسردگي از اهميت باال           از اين .  اند درصد گزارش كرده    30 تا 20دانشجويان حدود 
با توجه به اهميت موضوع، پژوهش حاضر بر اين هدف است كه تاثير عوامل سن بلوغ، نوع زايمان                    .  برخوردار است 

 .و  نوع گروه خوني را بر ميزان بروز افسردگي در دانشجويان دختر بررسي نمايد) طبيعي، سزارين(مادر

شجويان دختر دانشگاه آزاد سما واحد       جامعه آماري را دان    .   تحليلي است  - پژوهش حاضر از نوع توصيفي      :روش
 آزمودني به طور تصادفي ساده      306تعداد  .  اندكنند تشكيل داده   تحصيل مي  92-93جنت آباد كه درسال تحصيلي      

-داده.  نام بوده است  اي بي اي بك و پرسشنامه    ماده 13ها مشتمل بر پرسشنامه     ابزار گردآوري داده  .  انتخاب شدند 

هاي ، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون      ANOVA و آزمون هاي    SPSSافزار   نرم آوري شده توسط  هاي جمع 
 . بررسي شدند(Scheffe)و Tukey HSD) (تعقيبي 

 4/44نمرات افسردگي   .   سال بدست آمد    55/13 و ميانگين سن بلوغ حدود         47/23ها   ميانگين سني آزمودني    :نتايج
.  درصد در حد وخيم برآورد شدند        8/11متوسط و    درصد   9/23درصد خفيف،   20ها درحدصفر،   درصد آزمودني 

، B  47/6، گروه خوني    A:  12/6گروه خوني   :    هاي خوني، به شرح زير بدست آمد       ميانگين نمرات افسردگي گروه   
با توجه به مقاديربدست آمده ميانگين نمرات افسردگي در زايمان          .    O  :  38/7، گروه خوني  AB    15/6گروه خوني   

 سال و   10كمترين نمره افسردگي درسن بلوغ     .   برآورد شد  70/6 زايمان سزارين حدود     و در  59/6طبيعي حدود 
در نتايج مربوط به متغيرهاي گروه خوني و نوع زايمان،             .     سال بدست آمد    17بيشترين نمره افسردگي درسن      

ا حدود اطمينان   اما بين متغيرسن بلوغ وميزان افسردگي ب      .  هاي موردنظر وجود نداشت   ارتباط معناداري ميان مولفه   
 درصد  15بين، حدود   بعبارتي سن بلوغ به عنوان متغير پيش        .  شدرابطه معنادار ديده   )  =039/0P( درصد    95

 .كندبيني ميواريانس متغيرمالك يعني افسردگي را پيش
 

 
 اي سما دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنت آباد تهران    كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشكده فني حرفه*

com.gmail@471020mb 
  كارشناسي ارشد روانسنجي، دانشگاه آزاد تهران مركز**

  فن آوري اطالعات دانشگاه شيراز كارشناسي ارشد***
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-واني مي  بـا توجه به ارتباط معنادار ميان سن بلوغ و ميزان افسردگي، بحران روحي دختران در دوران نوج                  :بحـث 

ها از يك طرف و   شود با آموزش خانواده   پيشنهاد مي . تـواند بـه عـنوان عامـل تاخيري در روند سن بلوغ عمل نمايد              
 .هاي اجتماعي از طرف ديگر، در پيشگيري و درمان افسردگي اقدامات جدي صورت گيرد شدن حمايتاجرايي
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 ياثربخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشوي

 

∗سميرا باغبان نصير
 

∗∗دكتر مهدي زارع بهرام آبادي
 

∗∗∗حانيه صالحيان بروجردي
 

 

هدف از پژوهش    لذا     است؛ نظريه انتخاب  يكي از اهداف اصلي      تعارضات زناشويي برطرف ساختن   :  مقدمه و هدف  
 . حاضر بررسي اثر بخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشويي بود

جامعه آماري تحقيق   .   يك پژوهش نيمه تجربي با پيش آزمون، پس آزمون با گروه كنترل بود             تحقيق حاضر   :روش
از بين زوجين داوطلب     .  شامل كليه زوجين مراجعه كننده به يكي از مراكز مشاوره بهزيستي شهر اصفهان بود                 

 15( نفري   30ه  به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گرو           )   زوج 30(   نفر 60شركت در پژوهش،    
 جلسه زوج درماني با      10بر روي گروه آزمايش      .  جايگزين شدند )   زوج در گروه گواه     15زوج در گروه آزمايش و       

ها قبل و بعد از درمان   تمام آزمودني .  اي دريافت نكردند  گروه گواه هيچ گونه مداخله    .  رويكرد نظريه انتخاب اجرا شد    
همچنين يك ماه پس از پايان جلسات پرسشنامه تعارضات          .  يل كردند پرسشنامه تعارضات زناشويي ثنايي را تكم      

 . زناشويي بر روي گروه آزمايش اجرا شد

ميزان تعارضات زناشويي زوجيني كه آموزش نظريه         نشان داد كه     )  مستقل و همبسته  ( t نتايج آزمون   :نتايج
اشويي زوجيني بوده است كه آموزش نظريه       اند به طور معناداري كمتر از ميزان تعارضات زن        انتخاب را دريافت كرده   

همچنين آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشويي زوجين گروه آزمايش              .  اندانتخاب را دريافت نكرده    
 .موثر است و اثر آن در طول زمان از پايداري مناسبي برخوردار است

 .ي زوجين را تاييد كرداثربخشي آموزش نظريه انتخاب بر كاهش تعارضات زناشوي نتايج، :بحث

 . نظريه انتخاب، تعارضات زناشويي:هاكليدواژه

 

 
 com.gmail@hanieh.salehian       اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران كارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد∗

∗∗
  تهرانمركز تحقيق و توسعه علوم انساني سازمان سمت استاديار 

∗∗∗
 روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهرانكارشناس ارشد  
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 اثربخشي تكنيك كنترل خشم  در كاهش اضطراب و استرس زنان باردار

 
 *ام البنين باقرنژاد

 ** حسين علي قرباني امير

 

 باردار در    پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي تكنيك كنترل خشم در كاهش اضطراب و استرس زنان                 :هدف
 . انجام  گرفته است1392شهرستان بابل در سال 

جامعه آماري شامل كليه زنان مراجعه كننده به مركز           .   روش تحقيق در اين پژوهش آزمايشي بوده است          :روش
 را تكميل نموده    DASS42 نفر  پرسشنامه اضطراب و استرس        50اند كه از اين تعداد      بهداشت بابل و حومه بوده    

 نفر با رضايت آگاهانه حاضر شدند در          15 نفر كه نمرات بااليي داشتند، انتخاب شدند و             32ن تعداد   از اي .  اند
 ساعت، آموزش مهارت كنترل     2كالسهاي آموزشي مهارت كنترل خشم شركت كنند و به مدت يك ماه و هر هفته                

 .خشم را به پايان برساندند

داري در كاهش استرس و اضطراب در قبل و          كه تفاوت معني  هاي حاصل از اين تحقيق نشان داد          يافته :هايافته
هاي بعد از فراگيري مهارت كنترل خشم توانستند           بعد از فراگيري مهارت كنترل خشم وجود دارد و آزمودني             

 .كنترل بيشتري در اضطراب و استرس خود داشته باشند و از خود كنترلي بيشتري برخوردار شوند

زنان باردار از اولويت هاي خاصي برخوردار هستند وخلق و خوي آنان بر جنين اثرات                 از آنجايي كه     :نتيجه گيري 
هاي از اين قبيل به آنان      مستقيمي مي گذارد، بهتر است كه در اين راستا تدابيري خاص انديشيده شود و مهارت                

 .آموزش داده شود تا گامي مهم در سالمت روان آنان و فرزندانشان برداشته شود

 .اضطراب، استرس، زنان باردار: هاكليدواژه

 
 bagheri1977@yhoo.com.    دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري  *

 كارشناس ارشد مشاوره، آموزش پرورش بابل  **
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 هاي شناختي و تاثير آن بر رضايت زناشويي در همسرانارزيابي تحريف

 
 *ام البنين باقرنژاد

 
 

هاي شناختي و رضايت زناشويي و تاثير آن برميزان رضايت             پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين تحريف          :هدف
 .نشگاه آزاد اسالمي ساري انجام گرفته استزوجين، در بين زنان و مردان متاهل دا

جامه آماري شامل كليه دانشجويان متاهل دانشگاه آزاد          .   روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي باشد           :روش
 رشته  4به شيوه تصادفي در دسترس و از ميان          )   مرد 55 زن و    55( نفر   110باشد كه از اين جامعه تعداد        اسالمي مي 

و رضايت  )  سوالي20(هاي شناختي   ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تحريف    .  ونه آماري انتخاب شدند   مختلف به عنوان نم   
 .باشد كه از روايي قابل قبولي برخوردار مي باشندمي) سوالي35فرم(زناشويي اينريچ 

اطات رابطه هاي شناختي و رضايت زناشويي و ارتبيافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان دادند كه بين تحريف        :يافته ها 
منفي و معني داري وجود دارد و بين تحريف شناختي و تعارضات رابطه مثبت و معني دار وجودد ارد و همچنين بين                        
-تحريف شناختي و متغيرهاي رضايت زناشويي، تنها در متغير تعارض و تحريف آرماني بين زنان و مردان تفاوت معني                   

 . رضايت زناشويي را پيش بيني كند109/0 مي توانند و همچنين تحريف هاي  شناختي. داري وجود دارد

ها و خوشبختي ها و بنيان اساسي         رضايت زناشويي از جمله مساله مهمي است كه ريشه همه شادماني             :نتيجه گيري 
تحقيق فوق نشان داد كه تحريف شناختي مي تواند بر روي رضايت زناشويي تاثير بگذارد                .  در زندگي و جامعه مي باشد     

تواند گام  -بنابراين با آموزش خطاهاي شناختي و دوري كردن از آن مي             .  ن كانون مهم را تا حدي مختل سازد         و اي 
 .مهمي در جهت رضايت زناشويي وخانواده برداشت

 .هاي شناختي، رضايت زناشويي، زوجينتحريف: هاكليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   com.yahoo@1977bagheri آزاد اسالمي ساري   دانشجوي كارشناس ارشد روان شناسي باليني واحد دانشگاه*
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 ازگاري اجتماعيتاثير آن بر كنترل عواطف و س گيري ديني وارزيابي جهت

  
*ام البنين باقرنژاد

 

 **هادي عبادي

 

گيري ديني و تاثير آن بر كنترل عواطف و سازگاري اجتماعي يكي از                 پرداختن به مقوله جهت     :مقدمه و هدف  
. هاي اجتماعي و اختالفات خانوادگي، مد نظر قرار گيرد         مسائلي است كه همواره مي تواند در پيشگيري از آسيب          

و )  خشم،افسردگي،اضطراب( با هدف بررسي رابطه جهت گيري ديني و تاثير آن بر كنترل عواطف                 پژوهش حاضر 
 . انجام شده است1392سازگاري اجتماعي دانشجويان پيام نور شهرستان بابل در سال 

 روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده است و جامعه آماري شامل كليه دانشجويان  شهرستان بابل،                    :روش
بعنوان نمونه آماري انتخاب    )   پسر 100 دختر و    100( نفر 200با روش نمونه گيري تصادفي در دسترس ، تعداد          كه  

گيري مذهبي آلپورت، پرسشنامه كنترل عواطف و همچنين           ها از پرسشنامه جهت    آوري داده براي جمع .  شدند
 . پرسشنامه سازگاري اجتماعي، استفاده شده است

گيري ديني بيروني و دروني  و كنترل عواطف در           بين جهت ها نشان دادند كه     ليل داده  نتايج حاصل از تح    :نتايج
داري وجود دارد و همچنين بين       دار و در عاطفه مثبت، رابطه مثبت معني         مقياس اضطراب رابطه منفي و معني      

گيري  درجهت .دداري وجود دار  گيري ديني بيروني و دروني با سازگاري اجتماعي نيز رابطه مثبت و معني               جهت
و .  داري وجود دارد  دروني و زيرمقياس خشم، اضطراب و سازگاري اجتماعي بين دختران و پسران، تفاوت معني                

وتبيين حدود  )  كنترل عواطف (   از واريانس متغير مالك    107/0همچنين جهت گيري مذهبي قادر به تبيين حدود         
 .است)  سازگاري اجتماعي(  از واريانس متغير مالك171/0

توان تببين كرد كه هر چه ميزان جهت گيري مذهبي در جوانان بيشتر باشد،                   اين نتايج را اين طور مي        :بحث
سازگاري اجتماعي و كنترل آنان بر عواطف خويش از قبيل خشم و اضطراب  و عاطفه مثبت، بيشتر خواهد بود و                       

 .باشد كنترل عواطف ميهمچنين اينكه جهت گيري مذهبي قادر به پيش بيني سازگاري اجتماعي و

 .جهت گيري ديني، كنترل عواطف، سازگاري اجتماعي: هاكليدواژه

 
 bagheri1977@yahoo.com   دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري *

 كارشناس ارشد روان شناسي عمومي از دانشگاه ازاد اسالمي واحد آيت اهللا املي **
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 بررسي كنترل عواطف در افراد مبتال به بيماري ديابت و افراد عادي

 
 *ام البنين باقرنژاد  

 

-مي دفر سازگاري قدرت كاهش سبب كه خود بلندمدت عوارض و مزمن طبيعت واسطه به ديابت  بيماري :هدف
 نظير هاييكننده ناتوان و اجتماعي رواني مشكالت كه دهدمي نشان تحقيقات.  خلقي است  عوارض داراي گردد،

 ديگر افراد از بيش ديابت به در مبتاليان  اضطراب و افسردگي عصبانيت، تحريك پذيري،  كاهش خستگي، احساس

 كنترل  بررسي مطالعه اين از هدف.  عادي است بيشتر از افراد     ديابتي بيماران در افسردگي شيوع و است جامعه
  باشد ميعواطف در افراد مبتال به بيماري ديابت و افراد عادي

به روش  )   مرد 25 زن و    25( نفر افرادي عادي     50و  )   مرد 25 زن و    25( نفر افراد ديابتي     50 در اين پژوهش     :روش
ي، آزمون مقياس كنترل عواطف بوده است كه          بررس در استفاده مورد تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند مقياس      

 مالقات اولين از پس خلق افسرده ،اضطراب و عاطفه مثبت مي باشد نمونه ها              داراي چهار زير مقياس خشم،     

 مراجعين مركز،  بين از تصادفي صورت به نيز ديابتي غير گروه .نمودند تكميل ديابت مركز در را هاپرسشنامه

 .نمودند تكميل را پرسشنامه ها و شده انتخاب

ها نشان دادند كه تفاوت معني داري در كنترل عواطف بين افراد مبتال به ديابت و افراد عادي وجود                    بافته:  هايافته
داري در كنترل   دارد و افراد عادي از كنترل بيشتري برخوردارند و همچنين در بين زنان و مردان تفاوت معني                     

هاي كنترل عواطف، در    ت و افراد عادي وجود دارد و همچنين در زير مقياس            عواطف در بين افراد مبتال به دياب       
. داري وجود دارد   زيرمقياس خشم، اضطراب، عاطفه مثبت در بيماران ديابتي و افراد عادي تفاوت معني                       

(P<0/05)            داري بين بيماران ديابتي و افراد عادي وجود ندارد              و در زير مقياس خلق افسرده تفاوت معني
(P>0/05). 

هايي كه دارند همواره در معرض هر گونه اضطراب          افراد ديابتي با توجه به نو ع بيماري و محدوديت            :گيرينتيجه
مي باشند و اين طبيعي است كه كنترل خود را نيز زودتر از دست بدهند بنابراين با ايجاد آموزش هايي در مركز                         

اي كه بر   اي نمود به گونه   ن به آنان كمك هاي در خور توجه         توامي  بيماران ديابتي براي كنترل و مهار عواطف،       
 .عواطف خود كنترل داشته باشند

 . كنترل عواطف، خشم، اضطراب، خلق افسرده، عاطفه مثبت، ديابت:هاكليدواژه
 

 

 

 

 
*
 bagheri1977@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري         
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 رابطه پرخاشگري والدين و احساس تنهايي فرزندان

 
* ام البنين باقرنژاد

 

**فرشته غالمپور
 

 

 

حاضر با هدف بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين و احساس تنهايي  فرزندان در دانش آموزان                    پژوهش   :هدف
 . انجام گرفته است1392سال اول و دوم دبيرستان  شهرستان بابل در سال تحصيلي 

جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان دختر و         .  باشد روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي        :مواد و روش  
-گيري تصادفي خوشهبه شيوه نمونه)   پسر 65 دختر،   65( نفر   130باشد كه از اين جامعه تعداد       يرستاني مي پسر دب 

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه احساس تنهايي و پرخاشگري باس و پري            .  اي  به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند        
 .مي باشد كه از روايي قابل قبولي برخوردار مي باشند

هاي حاصل از اين پژوهش نشان دادند كه بين پرخاشگري بدني، كالمي، خصومت والدين و احساس                ته ياف :هايافته
باشد و تنها بين خصومت والدين و احساس تنهايي          تنهايي  فرزندان رابطه وجود دارد اما اين رابطه معني دار نمي            

ران و پسران متفاوت است و        داري مشاهده شده است و احساس تنهايي در دخت           فرزندان رابطه مثبت و معني     
 . احساس تنهايي  فرزندان را پيش بيني كند073/0تواند پرخاشگري والدين مي

تواند در احساس تنهايي فرزندان  تاثير داشته         نتايج اين تحقيق نشان داد كه خصومت  والدين مي          :  نتيجه گيري 
يي فرزندان و بخصوص دختران ناشي از انواع        باشد، بنابراين با آگاهي دادن به والدين كه ممكن است احساس تنها            

توان در مشاركت دادن فرزندان و دور كردن آنان از احساس تنهايي قدمي مهم                  هاي آنان باشد، مي    پرخاشگري
 .برداشت

 .پرخاشگري، احساس تنهايي، دانش آموزان: هاكليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   com.yahoo@1977bagheri    دانشجوي كارشناس ارشد روانشناسي باليني واحد دانشگاه آزاد اسالمي ساري *

 رشد روان شناسي عمومي از از دانشگاه ملي تاجيكستانكارشناس ا **



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
104

 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

 عادي زنان و خانوار سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در شادكامي مقايسه

 
 *زهرا باقري شيرازي

 **اعظم پارسايي 

 

 جامعه اجتماعي شرايط از متاثر آنها زندگي از رضايت و شادكامي .هستند جامعه هر از نيمي زنان :مقدمه و هدف

 .است جامعه آن در جانبه همه و پايدار توسعه نشانه  كشور هر در زندگي كيفيت بودن باال و است و موثر بر آن    
 با خانواده اعضاي همه دارد ايبرجسته نقش زندگي شادكامي در خانه فضاي اداره و مديريت دليل به زن همچنين

 .كند مي تربيت شاد خانواده  شاد زن بنابراين هستند، ارتباط در او

 شهر اديع زنان و خانوار،  سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در خانواده شادكامي بين مقايسه منظور به:  روش

از پرسشنامه    .اندشده انتخاب نفر 30 گروه هر از كه است شده استفاده دسترس  در گيرينمونه روش از شيراز
 سالمت، مثبت، خلق رضايت، شامل  حيطه پنج كه است ماده  29 داراي  كه  شادكامي آكسفورد استفاده شد    

 .گيردبرمي در را نفس عزت و كارآمدي

 خانواده زنان سرپرست ايدز، به مبتال زنان گروه سه در شادكامي ميزان بين تفاوت كلي طوربه كه داد نشان :نتايج

 و عادي زنان بين فقط خانواده  شادكامي ميزان آنها بين از اما.    است رسيده داريمعني  سطح به عادي زنان و
 خاصي بيماري هيچ داراي هك عادي زنان گفت توانمي نتيجه است در رسيده دارمعني سطح به ايدز به مبتال زنان

 مي نظر در بيشتر را آنها به رسيدن و موفقيت احتمال و تر مهم را اهدافشان ايدز، به مبتال زنان به نسبت    نيستند

در  را بيشتري تعارض ايدز به مبتال زنان كه حالي در كرد خواهند بيشتري  خوشبختي و شادكامي گيرند احساس 
باالي  نمره كه افرادي چون همچنين .است كمتر آنان شادكامي حساسا و كنندمي احساس هايشانهدف

كه  ايدز به مبتال زنان به نسبت عادي زنان پس است بيشتر آنها رواني و جسماني سالمت عموما دارند شادكامي
  .هستند بيشتري شادكامي داراي دارند كمتري عمر طول و است كمتر آنها جسماني سالمت

 شناختي ارزيابي حاصل كه روان سالمت هاي شاخص از يكي و مثبت دروني تجربه يك انعنو به  شادكامي :بحث

 عامل اين .است گرفته قرار اخير هايدهه در بسياري روانشناسان توجه مورد باشد مي اززندگيشان افراد عاطفي  و

 .است داشته مهمي تعارضات نقش شدن وكم شادكامي افزايش زندگي، كيفي سطح پيشرفت در تواند مي مهم
 

 
 كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي علوم تحقيقات فارس  *

 كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت **
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 يك بررسي پديدار شناسانه: هاي فرزندپروري در خانوده و روابط عاشقانهشيوه

 
 *عاطفه باقريان زيارت

 **علي ساالر
 

. اي حكايت از رواج روابط بين دو جنس، خارج از چارچوب ازدواج دارند             شواهد ميداني و كتابخانه   :  مقدمه و هدف  
كنندگان ه، در پي فهم چگونگي تجربه چنين روابطي، توسط مشاركت            پژوهش حاضر با رويكردي پديدارشناسان     

هاي به عنوان هدف دوم، اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سوال بوده است كه شيوه                        .  مورد بررسي است   
 .كندفرزندپروري در خانواده چگونه تجربه عاشقانه فرد را متاثر مي

ي پديدار شناسي توصيفي     است كه البته از هر دو نحله         روش تحقيق حاضر پديدارشناسي تجربي بوده           :روش
 6 زن و    5مشاركت كنندگان اين تحقيق، شامل      .  هوسرل و پديدارشناسي تفسيري هايدگر بهره گرفته شده است         

. اندباشد كه با شيوه تعمدي و با در نظر گرفتن قاعده نمونه گيري نظري و حداكثر تمايز انتخاب شده                        مرد مي 
بطور .  ها مصاحبه عميق و ابزار مورد استفاده، مصاحبه نامه نيمه ساخت يافته بوده است                  داده تكنيك گردآوري 

 .  ساعت مصاحبه انجام شده است9 تا 6متوسط با هر مشاركت كننده بين 

هاي پژوهش نشان داد، تجربه عشق، در دو الگوي كلي توسط مشاركت كنندگان تجربه شده بود كه                    يافته :نتايج
پيامد نهايي تجربه الگوي اول، احساس خسران و         .  گذاري شدند دهشانه نام  بر جدابودگي و عشق هم      عشق مبتني 

بودهاي هر يك از اين الگوهاي تجربي، زمينه، هم       .  دهشانه، احساس رشد و تكامل بوده است      پيامد تجربه الگوي هم   
هاي كنندگان نشان داد كه شيوه      هاي خانوادگي مشاركت     مطالعه زمينه .  تجربي و پيامدهاي متفاوتي داشتند      

هاي هايي كه از مصاحبه   داده.  دهشانه دخيلند فرزندپروري متفاوتي در تجربه عشق مبتني بر جدابودگي و عشق هم          
اش هاي فرزندپروري را بر چگونگي تجربه فرد در تعامالت عاشقانه           روايي به دست آمدند، مكانيزم اثرگذاري رويه       

 . دهندنشان مي

ه سه نفر از مشاركت كنندگان تحقيق حاضر، عشق را بصورت همدشانه تجربه نموده بودند، لكن                       اگرچ :بحث
الگوهاي فرزندپروري سنتي و همچنين تغييرات جديدي كه در ساختار خانواده بوجود آمده است، شخص را به                     

 متاثر از اشاعه     البته همين تغييرات ساختاري كه      .  دهندسمت تجربه تعامالتي مبتني بر جدابودگي سوق مي          
ها، تواند با استفاده از آن    دهند، كه در نهايت فرد مي     جريانات مدرنيته است، امكاناتي را در اختيار شخص قرار مي          

 .اش ايفا كند مواجهه با تجربه عاشقانهي خود را در نحوهنقش فاعالنه

 
   com.yahoo@atefeh.Bagheriyan      كارشناس ارشد، پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه فردوسي مشهد *

 دانشجوي دكتري، رشته جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، دانشگاه فردوسي مشهد **
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 نان مراجعه كننده رابطه بين استرس و حمايت اجتماعي با افسردگي پس از زايمان در ز

 به مراكز بهداشتي شهر اهواز

 
 *دكتر ساسان باوي

 **شيرين ميرحاج

 ***معصومه مسعودي فر
 

هاي رواني و اجتماعي از اهميت زيادي برخوردار        مطالعه پديده زايمان و اتفاقات بعد از آن با تكيه بر جنبه           :  مقدمه
رده اند و با مشكالت خلقي روبرواند اهميت باالي دارد          تشخيص عواملي كه كيفيت زندگي زناني كه زايمان ك        .  است

 توجه به استرس و     .شودزيرا موجبات كاهش اين اختالالت و روند بهبود رابطه مادر و فرزند و روابط زناشويي مي                 
نمايند مهم   حاصل از بارداري دست و پنجه نرم مي          فشار رواني مديريت استرس زناني كه زايمان نموده اند، و با            

هاي حمايتي، مثل خانواده، دوستان و همكاران باعث مي گردد           همچنين توجه به نيازهاي اين زنان در نظام        .  تاس
توجه به رابطه عوامل استرس زا و عواملي كه حاالت خلقي اين             .  كه تغييرات خلقي اين زنان تحت تاثير قرار گيرد         

ها و مراكز درماني در جهت پيشگيري از پديده         وادهشود و كمك شاياني به خان     كند مهم تلقي مي   زنان را تعديل مي   
 .رسدلذا بررسي اين عوامل ضروري به نظر مي. نمايدافسردگي پس از زايمان مي

 استرس و حمايت اجتماعي با افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه                از انجام اين پژوهش بررسي رابطه       :هدف
 . كننده به مراكز بهداشتي شهر اهواز بود

 نمونه گيري در    بود كه به صورت     زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي       نفر از     80  شامل نمونه پژوهش     :روش
 حمايت اجتماعي ،  )DASS(استرس     انتخاب شدند و به ابزارهاي پژوهش كه عبارت بودند از پرسشنامه             دسترس

ها از روش هاي   براي تحليل داده  .  دطرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بو      .  فيليپس و افسردگي بك پاسخ دادند     
 . آماري ضريب همبستگي ساده پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شد

 نتايج نشان داد كه بين استرس با افسردگي پس از زايمان رابطه مثبت و بين حمايت اجتماعي با افسردگي               :نتيجه
، نتايج رگرسيون نشان داد كه بين استرس و اجتماعي           همچنين.  پس از زايمان رابطه منفي معني داري وجود دارد       

 .با افسردگي پس از زايمان زنان رابطه چندگانه وجود دارد

 . حمايت اجتماعي بهترين پيش بيني كننده افسردگي مي باشد:بحث

 .استرس، حمايت اجتماعي، افسردگي پس از زايمان :هاكليدواژه

 
  com.yahoo@sasanbaviدكتري تخصصي روانشناسي تربيتي دانشگاه چمران     *

 ارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات اروميهك **
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ***
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  گرايش به اعتياد در نوجوانان شهر همدانهاي فرزندپروري وبررسي رابطه بين سبك

 
 ∗مهدي بختياري

  ∗∗محمد بلوچي
 ∗∗∗ حسن كزازي

 

 امروزه با توجه به تغيير شيوه هاي تربيتي در خانواده ها و تأثيراتي كه اين تغييرات در ساختمان جامعه                       :مقدمه
روي خانواده ها و    يش از پيش   وجود خواهد آورد، توجه روانشناسان و متخصصان تربيتي ب             فرداي هر ملتي به    

 .سبك هاي تربيتي شان متمركز شده است

هاي فرزند پروري و گرايش به اعتياد در نوجوانان شهر             ي بين سبك   هدف از اين پژوهش بررسي رابطه        :هدف
 .همدان است

نه  شهر همدان است و نمو      ي دانش آموزان پسر مقطع متوسطه      ي آماري اين پژوهش شامل كليه       جامعه :روش
ابزار جمع آوري  .  اي انتخاب شدند  گيري خوشه آموزان است كه با استفاده از روش نمونه        نفر از اين دانش    100شامل  
شناسايي افراد در    ماده اي   75پرسشنامه   و    فرزندپروري بامريند   پرسشنامه شيوه هاي ها در اين پژوهش شامل      داده

 . بودمعرض خطر اعتياد
انحراف معيار و همبستگي پيرسون و آمار          ،  استفاده از روش آمار توصيفي ميانگين       ها با    تجزيه و تحليل داده    
  .تست گروههاي مستقل انجام شد t استنباطي با استفاده از

از بين  هاي فرزند پروري و گرايش به اعتياد رابطه معناداري وجود دارد كه               تايج نشان داد كه بين سبك       ن :نتايج
 بيشترين ارتباط را با گرايش به اعتياد در            گيرانه و سهل  هاي مستبدانه  سبك به ترتيب هاي فرزندپروري   سبك

 .دننوجوانان دار

 است و  با توجه به اينكه جمعيت كشور را طيف وسيعي از افراد جوان و نوجوان تشكيل داده            :بحث و نتيجه گيري   
، لزوم توجه به ساختار دروني       اين طيف در معرض ريسك پذيري بيشتري نسبت به ساير اقشار جامعه قرار دارند               

-ثر در راستاي پيشگيري از شيوع اين عارضه در جمعيت نوجوان مي             ؤيك گام م  هاي تربيتي آن     و سبك  خانواده

 .باشد

 . سبك هاي فرزندپروري، اعتياد، دوران نوجواني:هاكليدواژه

 

 

 

 
 

   com.gmail@67bakhtiari.M دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي، دانشگاه عالمه طباطبايي     ∗
∗∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي، دانشگاه عالمه طباطبايي 
∗∗∗

 كارشناس ارشد روانشناسي كودكان استثنايي، دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 فرزندآوري و نقش ارزش هاي جامعه محور و فردمحور در شهر رشت

 
 ∗ بخشي جعفرآباديسعادت

 ∗∗دكتر محمد امين كنعاني

 ∗∗∗دكتر هدا حالج زاده

 

ويژگي مسلط جمعيت   »  زير سطح جايگزيني  «شناختي با جهت گيري باروري      امروزه، گذار جمعيت  :  مقدمه و هدف  
باروري ها نشان مي دهند كه اين استان كمترين         و پژوهش   شده  آغاز  زودتر  النيگ  استاندر    گذار  نيا.  ايران شده است  

طبق نظريه گذار جمعيتي دوم، اين وضعيت در پي محدوديت حضور جامعه         .  در كشور را داراست   )  زير سطح جايگزيني  (
تداوم چنين وضعيتي، منجر به      .  آيدهاي فردمحور در زندگي افراد بوجود مي        در زندگي فردي و حضور بيشتر ارزش        

شناختي اقتصادي و اجتماعي فراوان در آينده نزديك خواهد         زودهنگام در جامعه و پيامدهاي آسيب      »  طلوع خاكستري «
 يتيجمع  گذاريهنظر  مفاهيم  از  استفاده  با  رشت  شهر  يهازوج  بين  در  يفرزندآور  به  ليم  فيتوص  هدف اين مقاله  .  شد
 .باشديم دوم

 ترش  شهر  ساكن  هايزوج  ،آماري  هجامع.  است  پرسشنامهتكنيك    از  استفاده  با  پيمايشياز نوع     حاضر  پژوهش:  روش
 65تا18 زوج   400اي به حجم     نمونه سيستماتيك  تصادفي  و  اي سهميه  اي، مرحله  چند  گيري نمونه  روش هايبا    .هستند
 . آوري شدند ها جمعها داده و با مراجعه به درب منازل آنانتخابساله 

همچنين ميانگين  .  الن منطبق است  هاي ك  است كه با باروري كل داده      09/1 ميانگين تعداد فرزندان پاسخگويان      :نتايج
با اختيار بين تولد     %  70,6.  اند ها داراي صفر يا يك بچه       زوج%  55.   است 17/22 و زنان     47/25سن ازدواج مردان     
در .  زنان و مردان تحصيالت ديپلم به باال دارند          %  5/87.  اندزنان شاغل %  75/46.  اندگذاري كرده  فرزندانشان فاصله 

هاي همسرگزيني مدرن و سنتي و انتخاب        متوسط به باال؛ و شاخص       هانمره%  3/96   ازدواج شاخص ديد فردمحور به    
با توجه به نتايج رگرسيون چندگانه        .  نمره زياد و باالتر گرفتند      %  86,5و  %  89,3،  %93,4همسر توسط خود فرد       

هاي همسرگزيني سنتي   ك، مال )-0,14(، سن اولين ازدواج     )-0,22(، انتخاب همسر توسط خود فرد       )0,48(تحصيالت  
. كنندبيني مي تغييرات ميزان فرزندآوري نمونه را به تنهايي پيش         )  -0,06(هاي همسرگزيني مدرن     و مالك )  0,14(

دهند كه متغير سن اولين ازدواج داراي بيشترين اثر و متغير انتخاب همسر توسط              همچنين ضرايب استاندارد نشان مي    
 .اشندبخود فرد داراي كمترين اثر مي

 

 

 

 

 
 

     com.gmail@bakhshisaadat          دانشجوي كارشناسي ارشد رشته جامعه شناسي دانشگاه گيالن∗
∗∗

 استاديار گروه علوم  اجنماعي دانشگاه گيالن 
∗∗∗

 استاديار گروه علوم  اجنماعي دانشگاه گيالن 
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هاي همسرگزيني مدرن و انتخاب همسر      فرزندي، تحصيالت و شاخص   فرزندي و كم  متغيرهاي تعداد فرزندان، بي   :  بحث
 توان گفت توسط خود فرد، از يك سو، نشانگر افزايش نقش ارزش هاي فردمحور در كاهش باروري شهر رشت است و مي

اي و نه كامالً با شرايط گذار         سط آغاز كرده، و اين نظريه تا اندازه         اين شهر، گذار جمعيتي دوم را هم به طور متو            
عدم انطباق كامل اين نظريه با شرايط باروري اين شهر بيشتر ناشي از حضور و تأثير                .  جمعيتي شهر رشت منطبق است    

 زوجين و تاثير    هاي جامعه محور در نظام فرزندآوري از طريق متغيرهايي مانند همسرگزيني سنتي، نوع آشنايي               ارزش
 .زياد مشكالت اقتصادي بر كم فرزندي است
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 بررسي اثر بخشي آموزش خانواده درماني ساختاري در تغيير الگوهاي ارتباطي زوجين

 
 *امين براتيان

 **دكتر مسعود غالمعلي لواساني
 ***مهدي اسدي آورگاني

 ****داود نظرپور
 *****حميدرضا سعيدي ابواسحاقي
 ******محسن شهولي كوه شوري

 

 

آيي مسائل و همچنين يافتن راه      خانواده درماني ساختاري به خاطر تاكيد بر بافت خانواده در پديد          :  مقدمه و هدف  
 .ها را دارا مي باشد    هاي مربوط به آن مشكالت، وجه منجصر به فردي در بين رويكردهاي آموزشي به خانواده                حل

بررسي ميزان اثربخشي آموزش خانواده درماني ساختاري بر تغيير سه الگوي ارتباطي             هدف اصلي پژوهش حاضر،     
 .گيري و اجتنابي متقابل زوجين شهر شهريار مي باشدكناره/سازنده متقابل، توقع

آزمون همراه با پيگيري انجام شده       پسـ   آزمونپژوهش حاضر به صورت آزمايشي با طرح پيش         :  روش پژوهش 
ماري اين پژوهش زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره آموزش و پرورش در شهر شهريار در سال                    آ جامعه.  است
به صورت تصادفي   گيري در دسترس انتخاب و       زوج، با استفاده از روش نمونه      30نمونه مورد مطالعه شامل     .   بود 92

واده درماني ساختاري در قالب     دوره آموزش خان  .   جايگزين شدند  )زوج15هر گروه   (در دو گروه آزمايش و كنترل        
ابزار مورد .  جلسه برگزار گرديد، كه گروه آزمايش تحت آموزش قرار گرفت و گروه كنترل آموزشي دريافت نكرد               10

(پور   ترجمه عبادت   متعلق به كريستنس و ساالوي      )CPQ( استفاده در اين پژوهش پرسشنامه الگوهاي ارتباطي       
 .گيري مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتروش تحليل واريانس اندازههاي آماري با بود و داده) 1379

درماني ساختاري باعث افزايش الگوي ارتباطي سازنده متقابل        نتايج بدست آمده نشان داد آموزش خانواده        :هايافته
الگوهاي همچنين آموزش مذكور در كاهش      .  شود كه در طول زمان از پايداري مناسبي برخوردار است          زوجين مي 
 .گيري و اجتنابي متقابل تاثيري نداردكناره/توقعارتباطي 

 

 

 
   ir.ac.ut@aratianaminb     دانشگاه تهران ، مشاوره خانواده، كارشناسي ارشديدانشجو  *

  دانشيار، گروه مشاوره، دانشگاه تهران  **
  دانشگاه تهران ، مشاوره خانواده،كارشناسي ارشد  ***

  دانشگاه عالمه طباطبايي تهران  شغلي، مشاوره ،كارشناسي ارشد دانشجوي  ****
  دانشگاه تهران ، مشاوره خانواده،كارشناسي ارشد  *****

  دانشگاه آزاد كرمان راهنمايي و مشاوره، ،رشناسي ارشدكا دانشجوي  ******
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توان گفت آموزش خانواده درماني ساختاري از جمله رويكردهاي مهم آموزشي در تغيير             بنابراين مي :  نتيجه گيري 
 .باشدها مي-الگوهاي ارتباطي و آموزش خانواده

رتباطي زوجين، ارتباط سازنده متقابل، ارتباط اجتنابي متقابل،           خانواده درماني ساختاري، الگوي ا       :هاكليدواژه
 .كناره گيري/ارتباط توقع
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 دانشجويان دانشگاه هاي شهر اراك رابطه اعتياد به اينترنت با ميزان پرخاشگري و كيفيت خواب

 

 *ميترا برجي

**دكتر سعيد موسوي پور
 

***مرجان برجي
 

 

اي رو به گسترش است و هر روز تعداد بيشتري از افراد در زمره                  پديدهدسترسي به اينترنت،       :مقدمه و هدف  
 سالهاي در شده سبب آن هايجذابيت و اينترنت فراوان كاربردهاي  .گيرندكنندگان از اينترنت قرار مي     استفاده

 توجه كمبود ختاللا فوبي اجتماعي،  با اينترنت به اعتياد يابد، ظهور "اينترنت به اعتياد " عنوان با اياخير پديده 

 بوده ارتباط در افسردگي و پرخاشگري فردي، بين روابط مشكالت در  دو قطبي،  اختالل بيش فعالي،  با همراه

هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با ميزان پرخاشگري و كيفيت خواب دانشجويان                      .  است
 .دانشگاه هاي شهر اراك بوده است

  روش پژوهش از جهت بررسي ارتباط بين اعتياد به اينترنت، پرخاشگري و كيفيت خواب                  در اين تحقيق،   :شرو

(اعتياد به اينترنت     به منظور جمع آوري داده ها در اين پژوهش سه پرسشنامه              .توصيفي و از نوع همبستگي بود     
IAT( پرخاشگري ،)AQ  (  كيفيت خواب   و)PSQI  (   روي نمونه اي   ابزارهاي پژوهش بر    .  مورد استفاده قرار گرفت

 نفر اجرا   483 پرسشنامه حذف شد و بر روي نمونه نهايي          37 دانشجو كه با توجه به افت آزمودني         520متشكل از   
هاي تي تست مستقل، همبستگي پيرسون و          آزمون  (18 نسخه    SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار           .  شد

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت) اسپيرمن

 و  48/76  ±  75/17، ميانگين نمرات پرخاشگري       78/28  ±  10/15 نمرات اعتياد به اينترنت       ميانگين :نتايج
بين نمرات اعتياد به اينترنت با ميزان پرخاشگري و كيفيت           .  باشد مي 24/6  ±  21/3ميانگين نمرات كيفيت خواب   

 . داري وجود داشت رابطه معني>01/0pخواب در سطح 

 اغلب كه رواني مشكل يك عنوان به اينترنتي اعتياد پديده به دارد آن جاي مطالعه اين نتايج به توجه با :بحث

 و روانپزشكي متخصصين و گردد مبذول جدي توجه باشدمي جامعه سازآينده و نسل جوان  گيرگريبان

 اعتياد از ناشي رواني مشكالت مورد در تا است الزم كنندمي روان فعاليت  بهداشت امر در كه روانشناسي

 آگاهي اينترنت به معتادان ميان در تحصيلي و اضطراب، افسردگي، پرخاشگري، نارضايتي شغلي     نظير رنتياينت

 .باشند داشته

 .اعتياد به اينترنت، پرخاشگري، كيفيت خواب، دانشجويان: هاكليدواژه
 

 
 activepsy@yahoo.com         كارشناس روانشناسي عمومي دانشگاه اراك *

 دكتري، روانشناسي دانشگاه اراك    **
 دانشگاه علوم پزشكي همدان كارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي ***
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 رابطه بين اعتياد به اينترنت با سالمت رواني و احساس تنهايي در بين جوانان شهر اهواز

 
 *دكتر محمدرضا برنا

 **مراد بهادري

 ***معصومه مسعودي فر

 

 كه افرادي خصوصيات شناسايي و براي معرفي  اينترنت، به اعتياد اختالل اصطالح از بار براي اولين  گلدبرگ:  مقدمه

ه از دسترسى   اى است ك   اعتياد اينترنتى پديده   .كرد استفاده مي دهند، نشان را مشكالتي اينترنت استفاده از  دنبال به
به گفته كارشناسان، خطرات و مشكالت اعتياد اينترنتى بيش از             .  شودآسان به رايانه و اطالعات آنالين ناشى مى          

خطرات ناشى از اعتياد به مواد مخدر است، چرا كه در اعتياد به مواد مخدر اين جسم آدمى است كه بيش از بيش                           
وح و روان افراد دچار آسيب شده و شرايط طبيعى و سالمت روانى                 در اعتياد اينترنتى ر     ،شود ولى  دچار آسيب مى  

سالمت روان، شايستگي فرد در رشد و روابط اجتماعي و احساس مفيد بودن، قدرت انجام                   .گيرد انسانها را از آنها مى    
صورت اي طولي توسط كرات پيرسون،       مطالعه  در.  است...  كار و اعتماد به نفس در حد عالي و تطبيق با محيط و                

ها به طور كلي سطح بااليي از سالمت را در آغاز مطالعه               چه نمونه  اگر.   خانواده را مورد بررسي قرار دادند       93گرفت  
هاي كمتري پيدا    كم از لحاظ اجتماعي وابستگي     كردند كم  شركت كنندگان كه از اينترنت استفاده مي        .گزارش دادند 

اي دريافت كه    كينگ استورم، مطالعه    .كردند ئم افسردگي را ظاهر مي    شوند و افزايش در عال      مي تر كردند و متزوي   مي
 .باشند خجالتي بوده و دچار افسردگي ميو  و كمر،افرادي كه اعتياد اينترنتي دارند تنها

. مي باشد پژوهش حاضر بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با سالمت روان و احساس تنهايي دانشجويان               از   :هدف
  )15-30( كليه دانشجويان دانشگاه آزاد        شامل جامعه آماري   .   همبستگي است  ـ از نوع توصيفي      پژوهش حاضر 

 .  بود1392شهر اهواز در سال 

، (LAT)ابزار سنجش پژوهش با استفاده از آزمون اعتياد به اينترنت              .  گيري از نوع تصادفي است     نمونه:  روش

  .(UCALA) نهايي پرسشنامه احساس ت،)SCL-25(پرسشنامه سالمت روان 

. است  كمتر  05/0  آلفاي  سطح  از  نيز)  Sig=001/0  (آمده  دست  به  داري معني  مقدار نشان مي دهد كه      :نتايج
 بين اعتياد به اينترنت و سالمت روان در جوانان پسر و دختر شهر              كه  گفت  مي توان  اطمينان  درصد  95  با  ،بنابراين

 از)  Sig=037/0  (آمده  دست  به  داري معني  مقدارهمچنين،  .   است  و اين رابطه معني دار     دارداهواز رابطه وجود     
 بين اعتياد به اينترنت و احساس        كه  گفت  مي توان  اطمينان  درصد  95  با  ،بنابراين.  استكمتر    05/0  آلفاي  سطح

 .داردتنهايي در جوانان پسر و دختر شهر اهواز رابطه وجود 

 . احساس تنهايياعتياد به اينترنت، سالمت روان و  :هاكليدواژه

 
   com.yahoo@1349bornamohammad              استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز *

 اهواز اسالمي واحد آزاد مدرس دانشگاه **
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ***
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 درماني اثربخشي زوج درماني گروهي مبتني بر رويكرد هيجان مدار با واقعيتمقايسه

 مندي زناشويي زوجينبر رضايت

 
 *محيا برناه

 **آباديدكتر حسين حسن

 ***آباديدكتر بهرام علي قنبري هاشم

 

 و فرزندانشان   زوجين  و رواني   جسمي  متدرسال  مهمي  عامل  زناشويي  هايناسازگاري  شيوع  امروزه:  مقدمه و هدف  
 داشته  درماني  زوج  حيطه  به  بيشتري  توجه  كه  است  داشته  برآن  را  روان  سالمت  و متخصصين   است  شده  شناخته
 كه  هستند  متفاوت  كامالٌ  روش  دو  درماني  و واقعيت   مدارهيجان  رويكرد  درماني  زوج  رويكردهاي  ميان   در .باشند
درماني ي اثربخشي زوج  دارند اين پژوهش با هدف مقايسه       زناشويي  سازگاري  مقوله  به  متفاوتي  نظري  ديدگاه  اساساٌ

مندي زناشويي زوجين شهر مشهد      درماني بر تغيير سطح رضايت     مدار با واقعيت  گروهي مبتني بر رويكرد هيجان     
 .انجام شد

 زوجيني   تحقيق كليه  عهجام.  باشدآزمون با گروه كنترل مي     آزمون ـ پس  روش پژوهش حاضر طرح پيش     :  روش
 نفر به   24از اين جامعه    .   در فرهنگسراي كودك و آينده شهر مشهد ثبت نام كرده بودند            1391است كه در سال     

توسط مقياس انريچ   .   نفري گماشته شدند    8ي تصادفي در سه گروه       صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به شيوه        
 9مدار به ميزان     و سپس دو رويكرد هيجان     )  آزمونپيش(ري شد   گيمندي زناشويي اندازه   رضايت متغير وابسته 

 . ساعتي هفتگي اجرا شد2  جلسه8درماني به ميزان  ساعتي هفتگي و واقعيت2 جلسه

 هاي آزمايش و كنترل در متغير وابسته         راهه نشان داد كه بين افراد گروه         نتايج تحليل كوواريانس يك    :  نتايج
درماني از  مدار و واقعيت  اما بين افراد دو گروه آزمايشي هيجان       .   معناداري وجود دارد   مندي زناشويي تفاوت  رضايت

 .مندي زناشويي تفاوت معناداري وجود ندارد رضايتلحاظ نمره

مندي زناشويي را   درماني به طور يكسان رضايت     مدار و واقعيت  نتايج نشان داد كه هر دو رويكرد هيجان         :  بحث
 .اندبهبود بخشيده

  . مندي زناشوييدرماني، رضايتمدار، واقعيتزوج درماني گروهي، درمان هيجان: هايدواژهكل

 
   com.gmail@65mahyabد         دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه فردوسي مشه* 

 استاديار روانشناسي باليني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد **
 استاد روانشناسي باليني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد  ***
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 يابي نوجوانان مذهبي بر نوع هويت-بررسي تاثير گروه درماني معنوي

 
 *محيا برناه

 **ژيال قندهاري

 ***بهرامعلي قنبري هاشم آباديدكتر 

 ****محمد سعيد عبد خداييدكتر 

 

گيرد و جهت   هويت مسير جديدي از تفكر درباره خويشتن است كه در دوره نوجواني شكل مي                 :هدفمقدمه و   
هاي اخير رويكردهاي   در دهه .  تواند آينده نوجوان را با مشكالت غيرقابل جبراني مواجه سازد         گيري نامناسب آن مي   

 يكي از اين رويكردهاي نوين      . روانشناختي در ميان متخصصان ايجاد و گسترش يافته است         مسائلنويني در درمان    
 -هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر بخشي گروه درماني معنوي           .  باشدمي  درمانهاي مبتني بر معنويت و مذهب     

 .باشديابي نوجوان ميمذهبي بر نوع هويت

شي و  ي پيش آزمون، پس آزمون و پيگير با يك گروه آزماي           طرح شبه آزمايشي و به شيوه      يكبررسي حاضر   :  روش
 شهر مشهد بصورت  داوطلبانه      6  ي يكي از مدارس ناحيه     دانش آموز مقطع متوسطه    23.  يك گروه كنترل ميباشد   

هاي هويت  بصورت تصادفي قرار گرفتند و پرسشنامه     )   نفر 12(و كنترل   )   نفر 11(انتخاب شدند و در گروه آزمايش       
 .  دو ماهه تكميل كردنديابي برزونسكي را در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري

 SPSS 16افزارهاي اين پژوهش از طريق روش آماري تحليل كوواريانس چندمتغيره با استفاده از نرم             يافته:  نتيجه
مذهبي بر كاهش هويت سردرگم اجتنابي و ا            -درماني معنوي نتايج نشان داد كه گروه     .  مورد تحليل قرار گرفت   
مذهبي بر افزايش هويت      -درماني معنوي گروهبعالوه  .  استان معنا دار بوده     نوجوان)  موفق(فزايش هويت اطالعاتي    

 .هنجاري نوجوانان معنادار نبوده است

تواند به عنوان يكي  مذهبي مي   -توان نتيجه گرفت كه رويكرد معنوي     هاي پژوهش حاضر مي   با توجه به يافته   :  بحث
اقشار آسيب پذير     ان كه از نظر هويتي و شناختي از        از رويكردهاي نوين و اثربخش در جهت دهي هويت نوجوان           

 . باشند مورد كاربرد باليني قرار گيردجامعه مي

 .مذهبي، هويت، نوجوانان - گروه درماني معنوي:هاكليدواژه

 
  com.gmail@65mahyab       ي باليني دانشگاه فردوسي مشهدكارشناس ارشد روانشناس *

 دانشگاه فردوسي مشهد مشاوره خانواده كارشناس ارشد  **
 استاد روانشناسي باليني دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد  ***

 كده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار روانشناسي دانش  ****
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 ظن در روابط صميمانهبيني سوءپيش

 
 *دكتر اوشا برهمند

 **آمنه نيك نفس

 ***علي خزايي

 

اند كه احتمال روابط پايدار و ايمن       هاي فردي را شناسايي كرده    تعداد كمي از ويژگي    پژوهشگران   :مقدمه و هدف  
هدف اين مطالعه بررسي ارتباط بين تعدادي از متغيرهاي شخصيتي و رفتاري و               .  كندبيني مي بزرگساالن را پيش  

 .فردي استظن فرد در روابط ميانسوء

بودند كه با استفاده از تعدادي مالك شمول از مراكز مشاوره             نفر زن و مرد      233 اين پژوهش شامل      نمونه :روش
 روابط و رفتارهاي    ي انگيزه براي كسب اطالعات تهديدكننده      نامهپرسش.  شهرهاي رشت و اردبيل انتخاب شدند      

-ظن در روابط را افزايش مي     ها و تجربيات فردي كه سطوح سوء      گيري ويژگي آوري اندازه صميمانه به منظور جمع   

هاي حاصله با استفاده از آمارهاي توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل                   داده.  د، استفاده شدند   دهن
 . رگرسيون چندمتغيري تجزيه و تحليل شدند

 نتايج نشان داد كه سبك دلبستگي، انگيزه براي كسب اطالعات تهديدكننده روابط و ويژگي شخصيتي                     :نتايج
 همسر و تمايل براي پرداختن به روابط        وفايي گذشته بي.  ظن در روابط بودند   سوء  بيني كننده پارانوئيا، عوامل پيش  

ظن را گزارش   مردان و زنان تفاوتي در ميزان سوء        .  ظن نبودند  سوء بيني كننده جنسي بدون تعهد، عوامل پيش     
 .ظن داشتندتر سوءشان  بيشي اردبيل نسبت به همسراناي آشكار كرد كه مردان منطقهاما بررسي منطقه. نكردند

ظن در روابط، بيشتر محصول تجربيات زندگي فردي و رفتارهاي           ها حاكي از اين بود كه سوء        در كل يافته   :بحث 
 .ي رفتار همسري كه مورد سوء ظن قرار مي گيردخود فرد در روابط است تا نتيجه

 
 

 
    com.gmail@barahmand.ushaشناسي عمومي، دانشگاه محقق اردبيلي       دانشيار، روان* 

 شناسي باليني، دانشگاه محققكارشناس ارشد، روان **
 شناسي باليني، دانشگاه محقق، رواندانشجوي كارشناسي ارشد ***

 



 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 117 

 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 چرا پايان دادن به رابطه زناشويي پردرد و رنج سخت است؟

 
 *شا برهمنددكتر او

 **آمنه نيك نفس

 ***علي خزايي

 

رغم انگيزه براي پايان دادن به روابط كژكار، تعامالت فشارزا همسران            يك تبيين اين است كه علي      :مقدمه و هدف  
) من(اين مطالعه به بررسي مفهوم تقليل ايگو        .  كندرا فاقد امكانات شناختي ضروري براي پايان دادن به روابط مي           

تحقيقات .  پردازدك مكانيزم مسئول براي شكست و ناتواني در پايان دادن به روابط زناشويي ناموفق مي               به عنوان ي  
برد و به نقايص    را از بين مي   )  من(پيشين نشان داده است كه تعامالت اجتماعي فشارآور، توانايي تضعيف ايگو               

گيري ند به تضعيف خود تنظيمي در تصميم      توامي)  من(تقليل ايگو   .  شودموقت در انواع كاركرد شناختي منجر مي      
 . منجر شود

كه از طريق اطالعيه در دانشگاه، مراكز         )   نفر زن  33( نفر مرد و زن بودند         67 اين مطالعه شامل       نمونه :روش
 سال بود اين مطالعه به بررسي نقش تقليل         57 الي   18دامنه سني اين افراد     .  ورزشي و مراكز مشاوره انتخاب شدند     

ها با يك   در اين آزمايش آزمودني   .  شان، در يك تكليف دو نفره پرداخت        انتخاب افراد براي تعويض شريك     ايگو در 
كه شركت كننده بايد مطابق با دستورالعمل          همكار پژوهشگر در مسيريابي يك ماز همكاري كردند به طوري             

ك آزمودني به هنگام ارائه       آور، شري براي ايجاد شرايط سخت و رنج       .  كردعمل مي )  همكار پژوهشگر (شريكش  
براي ايجاد شرايط آسان و فاقد رنج،      .  داد و عمداً با آزمودني ناهماهنگ بود      دستورالعمل خطاهاي متعدد را انجام مي     

ها داد در هر دو شرايط آزمايشي به آزموني         شريك آزمودني بدون هيچ خطا دستورالعمل را به آزمودني ارائه مي             
بعداز يك كوشش آزمايشي    .  ير حد متوسط بود تا انگيزه براي تعويض شريك ايجاد شود          گفته شد كه عملكرد آنها ز     

به يك تعداد آزمودني بالفاصله فرصت انتخاب يك شريك جديد داده شد و به گروه ديگر پس از                   )  تكميل سه ماز  (  
تعويض شريك  دادند فرصت براي    بخش گوش مي  اي كه در آن به صداي طبيعت آرام         دقيقه 5يك دوره استراحت    

 .داده شد

كه به افراد فرصت  نتايج نشان داد كه تقليل ايگو كه از تعامل با يك شريك فشارآور به وجود آمده بود زماني                  :نتايج
يك مدت كوتاه براي تقويت ايگو، پايان دادن روابط           .  براي استراحت داده نشد از پايان دادن رابطه ممانعت كرد           

 .آور را تسهيل كردرنج
 

 

 
   usha.barahmand@gmail.comشناسي عمومي، دانشگاه محقق اردبيلي     دانشيار، روان *

 شناسي باليني، دانشگاه محققكارشناس ارشد، روان **
 شناسي باليني، دانشگاه محققدانشجوي كارشناسي ارشد، روان ***
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كه آميز، زماني  اين نتايج بيانگر اين است كه زمان بهينه براي پايان دادن يك رابطه كژكار به طور موفقيت                    :بحث
در عوض بعد از كمي بهبودي در شرايط وقتي امكانات شناختي فرد رنج كشيده               .  رابطه در اوج بحران است نيست     

 .آوراستدادن روابط رنجشود زمان مناسب براي تصميم گيري در مورد پايان تقويت مي
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  و بررسي تمايزخود، همسرآزاري و فنون حل تعارض با كيفيت زندگي در زنانمقايسه

  شاغل و غيرشاغل

 

 *دكتر اوشا برهمند

 **آمنه نيك نفس

 

- نيز مي  هاي اخير در كشورهاي صنعتي شده و كشورهاي در حال توسعه كه شامل ايران              در دهه   :دمه و هدف  مق

از .  ايمچنين افزايش چشمگير در طالق و جدايي بوده       باشد شاهد افزايش منظم در نسبت زنان در نيروي كار و هم            
هايي كه از طريق آن اشتغال زنان با ناپايداري زناشويي ارتباط دارد              كه اطالعات چنداني در مورد مكانيزم      جائيآن

 بين  اما رابطه .   علّي وجود دارد     اشتغال زنان و طالق رابطه       توان نتيجه گرفت كه بين     نمي.  در دسترس نيست  
توان از طريق بررسي متغيرهاي مختلف كه با كيفيت زندگي در ارتباط               اشتغال زنان و ناپايداري زناشويي را مي       

 و بررسي تمايزخود، همسرآزاري و فنون حل تعارض با كيفيت               مقايسه هدف از اين پژوهش      .است بررسي كرد  
 .  زنان شاغل و غيرشاغل بودزندگي

 -92 زنان متأهل شاغل و غيرشاغل شهرستان فومن در سال                جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه        :روش
داشتن حداقل سه سال      -2 سال   20 داشتن سن بيش از      -1هاي   آماري با رعايت مالك    از اين جامعه  .   بودند 1391

زن غيرشاغل به   )  80(زن شاغل و     )  80( نفر،   160،  )ييراهنما( داشتن حداقل تحصيالت      -3  زندگي مشترك 
هاي، تمايز خود اسكورون، همسرآزاري     از پرسشنامه ها  به منظور جمع آوري داده    .  صورت در دسترس انتخاب شدند    

 كوتاه كيفيت زندگي سازمان       نامه فنون حل تعارض، پرسش      سازمان بهداشت جهاني، مقياس تجديد نظرشده       
 .اده شدبهداشت جهاني استف

درزنان شاغل و    درصد از واريانس كيفيت زندگي         9/16 درصد و     2/42ارزيابي نشان داد تمايزخود      نتايج :نتايج
.  فنون حل تعارض در تبيين واريانس كيفيت زندگي در هر دو گروه زنان نقش داشت                 .كندغيرشاغل را تبيين مي   

در گروه شاغل   .  كيفيت زندگي رابطه معكوس داشت    شناختي با   در هر دو گروه استفاده از فنون پرخاشگري روان         
 فيزيكي نيز با كيفيت زندگي پايين ارتباط داشت اما در گروه                 شناختي، حمله عالوه بر فنون پرخاشگري روان     

 .غيرشاغل آسيب و آزار با كيفيت زندگي مرتبط بود
 

 

 

 

 

 
  usha.barahmand@gmail.comي، دانشگاه محقق اردبيلي      شناسي عمومدانشيار، گروه روان *

 شناسي باليني، دانشگاه محققكارشناس ارشد، روان **
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ارند و از زندگي زناشويي رضايت بيشتر را         زنان شاغل با همسران خود صميميت بيشتر و سازگاري بيشتر د            :بحث
زنان غيرشاغل نسبت به زنان شاغل، همسرآزاري        .  كنند و در كل از كيفيت زندگي بهتري برخوردارند         گزارش مي 

 فيزيكي وآسيب و آزار جسماني بيشتري در زندگي            شناختي حمله بيشتر و استفاده از فنون پرخاشگري روان         
. كنند نيز متفاوت است   فنوني كه زنان شاغل و غيرشاغل براي حل تعارض استفاد مي           .  كنندزناشويي را گزارش مي   

رود بين آن عوامل، تحصيالت       ها ممكن است به عوامل متعدد مربوط باشد كه احتمال مي               ي اين تفاوت   همه
توان هاي بيشتر مي  اجتماعي و فنون حل تعارض نقش داشته باشند با انجام پژوهش               -زوجين، سطح اقتصادي     

 .عوامل تأثيرگذار را بهتر آشكار كرد
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 مقايسه كاركردهاي خانوادگي زنان گروه هاي مختلف سني

 
*دكتر سجاد بشرپور

  

 

دهند كه عملكردهاي خانوادگي در گستره زندگي متفاوت است، با توجه به اين              شواهد نشان مي  :  مقدمه و هدف  
 . دگي در زنان گروه هاي مختلف سني انجام گرفتامر  پژوهش حاضر با هدف مقايسه كاركردهاي خانوا

اي چند  گيري تصادفي خوشه   زن كه به روش نمونه     730تعداد  .  اي بود  مقايسه - روش اين پژوهش مقطعي    :روش
اعضاي .  اي از بين جامعه زنان استان آذربايجان غربي انتخاب شده بودند در اين مطالعه شركت داشتند                   -مرحله

ي و در محل سكونت خود به پرسشنامه دموگرافيك و ابزار سنجش خانواده پاسخ دادند،                   نمونه به صورت انفراد    
هاي تحليل واريانس چندمتغيره و  آزمون       آوري شده نيز با استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي و آزمون          هاي جمع داده

 .  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتLSDتعقيبي 

 چند متغيره نشان داد كه از بين خرده مقياسهاي ابزار سنجش خانواده فقط                 نتايج آزمون تحليل واريانس    :نتايج
). F  ،001/0<P  =45/7(هاي مختلف سني به طور معني داري باهم متفاوت است            ميزان مشاركت عاطفي در گروه    

 . باشد مي35-54داري بهتر از گروه سني  به طور معني15-34ميزان مشاركت عاطفي گروه سني 

كنند كه زنان جوان در مقايسه با زنان ميانسال ميزان مشاركت عاطفي بيشتري نشان                 تايج بيان مي   اين ن  :بحث
 . دهندمي

 .  كاركردهاي خانوادگي، زنان، سن:هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 basharpoor_sajjad@yahoo.com استاديار دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي    *
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 تعيين عوامل فشارزاي زندگي از نظر زنان

 
  *دكتر سجاد بشرپور

 

-ها و عوامل فشارزاي جديدي قرار داده است كه مي          را در معرض چالش    ها زندگي خانوادگي مدرن خانواده    :مقدمه

با توجه به اهميت اين موضوع  پژوهش حاضر با هدف تعيين             .  توانند كيفيت زندگي اعضاء را تحت تأثير قرار دهند        
 .عوامل فشارزاي خانوادگي از نظر زنان انجام گرفت

اي گيري تصادفي خوشه   زن كه به روش نمونه     730تعداد  .  ديابي بو  روش اين پژوهش توصيفي از نوع زمينه       :روش
اعضاي .  اي از بين جامعه زنان استان آذربايجان غربي انتخاب شده بودند در اين مطالعه شركت داشتند                چند مرحله 

هاي  پاسخ دادند، داده    نامه رويدادهاي زندگي پيكل    پرسشنمونه به صورت انفرادي و در محل سكونت خود به              
 . مده نيز با استفاده از ابزارهاي آمار توصيفي فراواني و درصد تحليل شدبدست آ

، نامزدي خود و مشكالت مرتبط      ) درصد 8/90(ازدواج خود و مشكالت مرتبط با آن          نتايج نشان داد كه      :يافته ها 
 70(ته  ، حاملگي خواس  ) درصد 2/72(  مسؤليت كارهاي منزل  )   درصد 7/73(  ، تولد فرزند جديد   ) درصد 75(با آن   
و بستري شدن يك عضو نزديك خانواده به ترتيب شايع ترين            )   درصد 8/69(  ، باال رفتن هزينه هاي زندگي     )درصد

 درصد افراد مشكل شركت در يك امتحان مهم را           6/49.  ها از نظر زنان بودند    زاي خوانواده مشكالت و عوامل فشار   
 5/44.  شان براي هزينه هاي زندگي شان كفايت نمي كند         آمد درصد گزارش كردند كه حقوق و در       2/48.  گزارش كردند 

 درصد نيز از دست دادن      4/41 درصد عدم موفقيت تحصيلي و       4/42درصد افراد بروز يك بيماري خفيف جسمي،        
 8/8مشكالت محكوميت به زندان با ميزان شيوع         .  يك شيء مورد عالقه را به عنوان مشكل عمده خود گزارش كردند             

 درصد و تحت تعقيب قرار گرفتن به علت مشكالت مالي با             7/9دن نامزدي خود با ميزان شيوع       درصد، به هم خور   
 .  درصد به ترتيب نادرترين مشكالت گزارش شده بودند9/9ميزان شيوع 

 اين نتايج بيان مي كنند كه بيشتر مسائل و چالش هاي روزمره و عادي زندگي مي توانند براي زنان                     :گيرينتيجه
 . سازداي را مطرح ميند و اين امر لزوم آموزش مهارتهاي مقابلهفشارزا باش

 .  عوامل فشارزا، زندگي، زنان:هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 

 
*
 basharpoor_sajjad@yahoo.comربيتي و روان شناسي اردبيل       استاديار دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم ت 
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 نقش خودكنترلي شناختي در انگيزش درمان افراد وابسته به مواد

 
 *دكتر سجاد بشرپور

 **دكتر اكبر عطادخت

 ***نياديبا خسروي

****دكتر محمد نريماني
 

 

انگيزش درمان با تأثير بر جستجو، تكميل و پذيرش درمان و ايجاد تغييرات بلندمدت در رفتار                   :  دفمقدمه و ه  
 در راستاي شناسايي عوامل تأثيرگذار بر انگيرش درمان          .باشدعنصري كليدي در درمان اختالالت مصرف مواد مي        

   .ابسته به مواد انجام گرفتپژوهش حاضر با هدف تعيين نقش خودكنترلي شناختي در انگيزش درمان افراد و

 مراكز  به  1392 سال   اولدر نيمه   كه   وابستگي به مواد     دارايكليه افراد   .  روش اين پژوهش همبستگي بود    :  روش
 150تعداد.  دادندپژوهش را تشكيل    اين  جامعه آماري   مراجعه كرده و تحت درمان بودند          شيرازترك اعتياد شهر    

اي انتخاب شده و بعد از مصاحبه باليني به            مرحلهاي چند گيري تصادفي خوشه  نفر از اين افراد به شيوه نمونه        
هاي بدست آمده نيز با استفاده از           داده.  هاي خودكنترلي شناختي و انگيزش درمان پاسخ دادند            نامهپرسش

 . گانه تحليل شدرگرسيون چند آزمونهاي همبستگي پيرسون و تحليل

هاي و مؤلفه )  p>001/0؛  r  =-40/0(رلي شناختي پايين با انگيزش درمان         نتايج نشان داد كه خودكنت       :نتايج
) p>001/0؛  r  =-34/0(برداري  و گام )  p>001/0؛  r  =-42/0(، دوسوگرايي   )p>001/0؛  r  =-41/0(بازشناسي  

 درصد واريانس انگيزش درمان به وسيله خودكنترلي         16نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد        .  رابطه منفي داشت  
 .شودشناختي تبيين مي

بيني انگيزش درمان و آمادگي براي تغيير       خودكنترلي شناختي در پيش     دهد كه نتايج اين پژوهش نشان مي    :  بحث
 .  افراد وابسته به مواد نقش دارد

 . خودكنترلي شناختي، انگيزش درمان،  وابستگي به مواد:هاكليدواژه
 

 

 
 basharpoor_sajjad@yahoo.com استاديار، دانشكده علوم تريتي و روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي            *

 استاديار، دانشكده علوم تريتي و روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي **
  روان شناسي باليني، دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي كارشناسي ارشد ***

 دانشكده علوم تريتي و روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلياستاد،  ****
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 آموزانظيم هيجان دانش الگوهاي ارتباطي خانواده و تنرابطه

 
 *فهيمه بهادري

   **مريم احمديوسفي 
   ***  الله خواجه

****كتايون كشتكاران
 

 

 

ايي در  رود و نقش برجسته   هاي شخصيت انسان به شمار مي      هيجانات، يكي از مهمترين بخش     :  مقدمه و هدف  
 درست ابراز شود، توانايي شخص      آنچنان كه اگر هيجان به شكل صحيح و        .  كنندسالمت و بهزيستي وي ايفاء مي      

در مقابل ظهور هيجانات به شكل       .  شودبراي تنظيم و كنترل آن افزايش يافته و سالمت روان وي تضمين مي                
تنظيم هيجان فرايندي است كه     .  نادرست، به احتمال زياد، فرد را در مسير معمول زندگي با چالش روبرو مي سازد              

ينكه چه هيجاني داشته باشند و چه وقت آنها را تجربه و ابراز كنند، تأثير بگذارد                  ا  از طريق آن، افراد مي توانند بر     
ي فرايندهاي دروني و بيروني است كه مسئوليت كنترل، ارزيابي و              مديريت هيجانات به منزله    ).  1999گروس،  (

دهاي تنظيم هيجاني   افزايش راهبر .  هاي عاطفي فرد را در مسير تحقق يافتن اهداف او برعهده دارد             تغيير واكنش 
بديهي است  ).  2002گروس،  (شود و واكنش سازنده را به دنبال دارد         زا مي هاي استرس باعث مقابله مؤثر با موقعيت    

كه در ميان عوامل اثرگذار بر تنظيم هيجان عالوه بر عوامل شخصيتي و فردي، عوامل محيطي و موقعيتي نيز                         
در پژوهش حاضر،   .  عوامل خانواده و كاركردهاي متعدد آن هستند       نقش دارند و شايد بتوان گفت مهمترين اين           

از .  آموزان بررسي شد  ي آن با نحوه تنظيم هيجان در دانش         الگوهاي ارتباطي خانواده مدنظر قرار گرفته و رابطه         
. الگوهاي ارتباطي خانواده شامل دو بعد همنوايي و گفت و شنود مي باشند             )  2002(ديدگاه فيتزپاتريك و ريچي      

آورند كه در  آن اعضاي      ها تا چه حد شرايطي را به وجود مي         وشنود به اين معناست كه خانواده      گيري گفت جهت
گيري همنوايي به اين معناست     نظر درباره طيف وسيعي از موضوعات شوند و جهت        خانواده تشويق به بحث و تبادل     

 . ها و عقايد تأكيد داردها، ارزشكه ارتباطات خانواده تا چه حد بر همسان بودن نگرش

 دانش آموزان سال      جامعه پژوهش حاضر را كليه     .پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي است        :  روش
 انجام  نفر براي121اي تصادفي از بين آنها سوم دبيرستان شهرستان جيرفت تشكيل داده است كه به شكل خوشه

و پرسشنامه تنظيم هيجان    )  2002(الگوهاي ارتباطي فيتزپاتريك و ريچي      هاي   و به پرسشنامه   تحقيق انتخاب شده  
 . پاسخ دادند  )2013گروس و جان، (
 

 
 نور مركز جيرفتدانشجوي كارشناسي روانشناسي دانشگاه پيام *

 نور مركز جيرفتدانشجوي كارشناسي روانشناسي دانشگاه پيام **
 ت نور مركز جيرفمدرس دانشگاه پيام ***

 دانشجوي دكتري، روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات اصفهان ****
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گيري همنوايي به شكل مثبت     از طريق انجام رگرسيون چندگانه به شكل همزمان مشخص شد كه جهت            :  هايافته
 .بيني كندتواند تنظيم هيجان را پيشو معنادار مي

رسد فرزندان سعي مي كنند به خاطر جلب رضايت والدين و رساندن خود به                  به نظر مي    :گيريبحث و نتيجه  
 . ايده آل هاي آنها، هيجانات خود را مورد بازبيني قرار داده و تا حد امكان آنها را تنظيم نمايند
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 بررسي اثربخشي جلسات گروهي متمركز بر پذيرش و محبت،  بر رضايت 

 زان دختر دبيرستانياز زندگي دانش آمو

 
 *پورمهدي بهرام

 

باشد كه تحقيقات زيادي پيرامون آن      هاي مهم در روانشناسي مي    رضايت از زندگي يكي از سازه      :  مقدمه و هدف  
- رضايت از زندگي و راه     ي اين تحقيقات در پي كشف عوامل مرتبط و پيش بيني كننده            عمده.  صورت گرفته است  

اند كه رضايت از زندگي پايين با مشكالت روانشناختي و           هاي مختلف نشان داده   وهشپژ.  اندهاي افزايش آن بوده   
ي پذيري بيشتر نوجوانان دختر در جامعه     هاي اجتماعي و خانوادگي زيادي ارتباط دارد و با توجه به آسيب             آسيب

ا هدف از اين پژوهش     لذ.  توان گفت رضايت از زندگي براي اين گروه از بيشترين اهميت برخوردار است              امروز مي 
 .باشدبررسي اثر بخشي جلسات گروهي متمركز بر پذيرش و محبت بر رضايت از زندگي نوجوانان دختر مي

اي و گمارش تصادفي استفاده شد؛ بدين طريق كه از بين مدارس شهر             گيري خوشه در اين پژوهش از نمونه    :  روش
 نفر به صورت تصادفي انتخاب      32آموزان اين مدرسه    نشاوز يك مدرسه به صورت تصادفي انتخاب شد و از بين دا            

سپس هر دو گروه     .  آموزان نيز به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند                شدند و اين دانش    
در ادامه گروه كنترل به مدت شش هفته در جلسات            .   را تكميل نمودند   SWLSي رضايت از زندگي      پرسشنامه

نمايش :  جلسات فاقد ساختار اما داراي هدف مشخص بودند         .  رش و محبت شركت كردند     گروهي متمركز بر پذي   
 جلسه گروهي، بار ديگر هر دو گروه آزمايش و گواه           6پس از پايان    .  محبت و پذيرش از سوي هدايت كننده جلسه       
 .پرسشنامه رضايت از زندگي را تكميل كردند

طبق نتايج تحليل كوواريانس، نمرات     .  ل كوواريانس تحليل شدند   هاي پژوهش با استفاده از آزمون تحلي      داده:  نتايج
آزمون در مقايسه با  دانش آموزان گروه گواه، به طور معناداري باالتر              پس رضايت از زندگي گروه آزمايش در مرحله      

 .كردها را تبيين مي از نمرات رضايت از زندگي آزمودني19/0بود و عضويت گروهي 

تواند محبت به طور معناداري مي      و  پذيرش  بر  متمركز  گروهي   پژوهش نشان داد كه جلسات     هاي اين يافته:  بحث
اين نتايج تلويحات مهمي براي روانشناسي در بر دارد؛            .  موجب افزايش رضايت از زندگي نوجوانان دختر گردد         

نين در محيط    جلسات و برگزاري جلسات نياز به آموزشي تخصصي و دشوار ندارد؛ همچ                آموزش هدايت كننده  
دهد براي افزايش   نتايج اين پژوهش نشان مي    .  خانواده نيز اتخاذ چنين رويكردي از سوي والدين امكان پذير است           

 همچنين نتايج اين تحقيق تلويحاتي نيز براي . اي نيز وجود داردهاي نچندان پيچيدهرضايت از زندگي نوجوانان راه

محبت و پذيرش به تنهايي و جدا از          :  شودلين بار نيست كه مطرح مي      هاي روانشناختي دارد كه قطعا  او       درمان
  .تواند تاثير درماني داشته باشدروش درماني مورد استفاده، مي

 

 
 

 com.yahoo@85_Bahrampour     كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان*
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 نقش الگوهاي ارتباطي خانواده در اعتياد به اينترنت در دانش آموزان پسر متوسطه شهر كرج

 
 *محمود بهرامي

 **محمد شاكرمي

 ***هادي سليمي

 

 كاربران در پي استفاده روز افزون از اينترنت و زندگي در فضاي مجازي به مدت طوالني، نوعي                     :مه و هدف  مقد
كنند كه موجب كشش و در نتيجه اعتياد آنان به اين رسانه              وابستگي بيش از اندازه و غير معمول به آن پيدا مي           

نواده كه به تعامالت در خانواده و نقش آن در          هاي مطرح در خا    يكي از مدل   .شوداي مي قوي و تكنولوزي چندرسانه   
رود از تاثيراتي كه احتمال مي      .  سازگاري موثر با محيط پرداخته مي شود، مدل الگوي ارتباطي خانواده است                

 اين  پژوهش    . بر روي نوجوانان داشته باشد؛ تاثير بر ميزان استفاده آنان از اينترنت است              الگوهاي ارتباطي خانواده  
كنندگي ابعاد گفت و شنود و همنوايي الگوهاي ارتباطي خانواده با اعتياد به                   بينيرسي نقش پيش   با هدف بر   

 .اينترنت در دانش آموزان پسر متوسطه  شهر كرج اجرا شده است

آموز پسر   دانش 395ه نمونه در پژوهش حاظر شامل         همبستگي بود و گرو     - روش مطالعه از نوع توصيفي      :روش
اي انتخاب و با تكميل        اي چندمرحله گيري خوشه ق چهارگانه شهر كرج به روش نمونه          دبيرستاني از مناط   

در )  1994فيتزپاتريك و ريچي،     (خانواده  و الگوهاي ارتباطي     )  1998يانگ،  (هاي اعتياد به اينترنت      پرسشنامه
 .پژوهش شركت كردند

نتايج .  داري وجود داشت  آموزان رابطه معني  در دانش  بين ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و اعتياد به اينترنت           :نتايج
به دست آمده از همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون نشان داد كه گفت و شنود خانواده همبستگي منفي با                        

، r=  40/0(، و همنوايي همبستگي مثبت با اعتياد به اينترنت دارد             )r  ،05/0<P=  477/0(اعتياد به اينترنت دارد     
05/0<P(  كند كه به لحاظ آماري     از واريانس اعتياد به اينترنت را تبيين مي       %  8/44گوهاي ارتباطي بطور كلي     ، و ال

 ).P>05/0(باشد معنادار مي

ها در شدت يافتن استفاده      نتايج اين پژوهش بر اهميت تعامالت در خانواده و نقش الگوهاي ارتباطي خانواده             :بحث
هاي درماني و آموزش به والدين الگوهاي ارتباط خانوادگي           ر طراحي برنامه  از اين رو د   .  كنداز اينترنت تاكيد مي   

 .حتما بايد مدنظر قرار گيرد

 
 bahrami201367@gmail.com     نشگاه خوارزمي تهران دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مشاوره خانواده دا*

 دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي تهران  **
  دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي تهران ***
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 اضطراب منتشرمندي از زندگي و بهداشت روان در خانواده بيماران رضايت

 
 *چلمردي سيامك بهروز

 **مليحه طاهرپورسفيدكوهي

 

بر .  پزشكي بيشتر به اسكيزوفرني محدود بوده است        ران روان مطالعات مربوط به عواقب مراقبت از بيما          :مقدمه
تواند مشكالت روان پزشكي در افراد مراقب         نيز مي  افراد مبتال به اضطراب منتشر     اساس شواهد، زندگي كردن با       

مبتال به  مندي از زندگي در مراقبان افراد        پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان سالمت روان و رضايت          .  ايجاد كند 
 . انجام شدمضطرب و اعضاي خانواده هاي غيرطراب منتشراض

فرد از   60 و مبتال به اضطراب منتشر   فرد از مراقبان     60روي1391 مقطعي در سال     توصيفياين مطالعه     :هاروش
گيري تصادفي ساده از بين       با نمونه  مبتال به اضطراب منتشر    مراقبان  .   انجام شد  غير مضطرب هاي بدون   خانواده

  همان  و گروه كنترل از بين كاركنان و دانشجويان         قمهاي شهر   ندگان مراكز اعصاب و روان بيمارستان     مراجعه كن 
ها با مقياس رضايتمندي ادواري از زندگي و پرسشنامه سالمت عمومي كه روايي              داده.  بيمارستان ها انتخاب شدند   

هاي وابسته و تحليل واريانس طرح       tرسون،هاي همبستگي پي  آوري و با آزمون   و پايايي هردو مورد تاييد بود، جمع      
 .دتحليل ش SPSS16 افزارتكراري با تصحيح بنفروني با استفاده از نرم

مبتال به اضطراب    هاي  داري بين ميزان رضايتمندي از زندگي و سالمت روان خانواده             همبستگي معني   :نتايج
 رضايتمندي بيشتري از زندگي گزارش       منتشرمبتال به اضطراب     هاي  خانواده.   داشت و افراد غيرمضطرب    منتشر
 عاليم  مبتال به اضطراب منتشر   مراقبان  .  داري بين سالمت عمومي در دو گروه وجود نداشت          تفاوت معني .  كردند

 .دبيشترين رضايت مندي مربوط به آينده و كمترين مقدار مربوط به گذشته بو.  بيشتري نشان دادنداضطراب 

تواند باعث افزايش رضايت مندي از زندگي شود، ضمن           مي مبتال به اضطراب منتشر   د  مراقبت از فر    :گيرينتيجه
 داراي  مبتال به اضطراب منتشر   مراقبت از بيمار    .  دهد را درميان مراقبان افزايش مي      اضطراب منتشر آن كه عاليم    

 .تبخش اسهاي مثبت و منفي است و به طور هم زمان طاقت فرسا و رضايتجنبه

 .اضطراب منتشررضايت مندي از زندگي، سالمت عمومي، مراقب بيمار،  :هاكليدواژه

 

 

 

 

 
*
  n.ch behroz@yahoo.com       پيام نور تهران جنوب دانشگاه ارشددانشجوي  

**
                                                                                             پيام نور قم دانشگاه كارشناسيدانشجوي  
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 بوك بر زندگي فرزندان فيسهاي ذهنيت والدين نسبت به آسيببنديطبقه

  كيوشناسيروشبا استفاده از 

 
 *ليال بهمني

 **مصطفي مصدقي

***ورمريم سادات دال
 

 

از طريق  .  ست كه براي ارتباط كاربران طراحي شده است        يك سايت شبكه ي اجتماعي ا     بوك،سفي  :مقدمه و هدف  
هاي اين شبكه اجتماعي مجازي، كاربران توانايي به اشتراك گذاشتن اطالعات شخصي، تصاوير، عضويت در گروه                 

اين پژوهش بر آن است تا ذهنيت        .  گوناگون و ملحق شدن به افرادي را دارند كه در فهرست دوستانشان هستند              
 سال بوده و خود و فرزندشان در اين سايت عضويت            15ين ساكن شهر شيراز كه داراي فرزند باالي          والد   از  نفر 30

 . مورد بررسي قرار دهدهاي آندارند را نسبت به آسيب

در اين روش، افراد به دليل داشتن يك نظر خاص درباره           .   در پژوهش حاضر از روش كيو استفاده شده است         :روش
شوند و هدف، انجام تجزيه و تحليلي عميق بر روي             اي انتخاب مي   كامالً آگاهانه  موضوع مورد پژوهش به شكل     
بايد كمتر از تعداد عبارات كيو       برخي انديشمندان معتقدند تعداد پاسخگويان مي      .  تعداد اندك است و نه برعكس      

 عنوان نمونه انتخاب     به ) عبارت 16( با توجه به تعداد عبارات         نفر 30به همين دليل در اين پژوهش تعداد         .  باشد
   .  و نظراتشان با استفاده از تحليل عاملي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتشدند

 .اندنشان داده ي مورد بررسي     ذهنيت متفاوت را نسبت به مقوله       10  ،كننده در اين پژوهش   افراد شركت   :نتيجه
اين عده، عادت كردن فرزندان به كسب         .  داندر گروه اول قرار گرفته     )   نفر 7(كنندگان  بيشترين تعداد مشاركت  

كشيدن در زندگي ديگران و همچنين اتالف وقت و دور شدن هرچه بيشتر             اطالع از زندگي ديگران يا به عبارتي سر       
دانند و بوجود آمدن مشكالت جسمي از جمله درد در ناحيه          هاي فيسبوك مي  از درس و مدرسه را مهمترين آسيب      

 .دانندتر از بقيه مياي را در بين موارد مذكور، كم اهميتغذيهشكم و ايجاد اختالالت ت

چه شبكه اجتماعي فيسبوك مكاني براي تبادل آراء و افكار اقشار مختلف، بويژه نوجوانان و جوانان                      اگر:  بحث
 رد منفعالنه برخو. هايي نيز باشدي آسيبتواند وارد كنندهشود، اما در كنار مزايا و فوايد اينچنيني، ميمحسوب مي

؛ كند تبديل مي  كننده، آنها را به نيرويي مخرب و ويران       بوك بطور خاص   بطور كلي و فيس     با رسانه ها   هدفمندو غير 
 .  سازد ميگرهمانطور كه رويارويي سنجيده و عاقالنه، از آنها ابزاري كمك كننده و هدايت

 . كيوشناسي روش فرزندان،، والدين،بوكفيس: هاكليدواژه

 
             com.yahoo@bahmani_la     كارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمي *

  مؤسسه نور طوبي تهرانMBAكارشناس ارشد مديريت  **
 كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه شيراز***
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 تأثير ساختار اقتدارگرايانه خانواده بر احتمال گرايش به اعتياد

 مورد مطالعه شهر شيراز

 
 *ليال بهمني

 **آورمريم سادات دل

 

اغراق بخش عظيمي از     اگر نگوييم همه، اكثريت مردم دنيا در خانواده چشم به جهان گشوده و بي              :مقدمه و هدف  
گرفتن چنين زماني در اختيار خانواده، فرصتي مناسب و مكفي براي تأثير            قرار  .  كنندوقت خود را در آن سپري مي      

از اين رو، اينكه چگونه رفتاري در خانواده         .  نمايداي عميق و فراگير ايجاد مي     گذاري بر فكر و رفتار اعضاء به گونه        
ف از پژوهش حاضر،     هد.  يابدگيرند بسيار اهميت مي    شود و بر اساس چه الگويي رفتارها سامان مي           پذيرفته مي 

 به عنوان آسيبي     ـخانواده بر احتمال گرايش به اعتياد          )  غير دموكراتيك (بررسي تأثير ساختار اقتدارگرايانه       
 . اجتماعي ـ است

هاي مورد نياز با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب              جهت دستيابي به هدف مذكور، داده     :  روش
گيري تصادفي چند   آموزان دختر دبيرستانهاي شهر شيراز، با استفاده از روش نمونه           ز دانش  نفري ا  385اي  نمونه
 .اي بدست آمدمرحله

. تواند واكنشي احتمالي به ساختار غير دموكراتيك خانواده باشد         دهد گرايش به اعتياد مي    نشان مي   هايافته:  نتايج
ه هايي با ساختار غير دموكراتيك كه سلسله مراتب سخت           در نمونه مورد بررسي، دختران پرورش يافته در خانواد         

در حالي كه اين ميزان از      )  =63/0R(اند، احتمال گرايش بيشتري را به اعتياد نشان داده اند            قدرت را تجربه كرده   
يا دمـوكـراتيـك  )  =41/0R(احتمال گرايش به اعتيـاد، در بين دختراني كه از يك سـاختـار نيمه دمـوكـراتيـك               

)33/0R= (اند، كمتر وجود داشته استدر خانواده برخوردار بوده . 

دهند اما  شماري در چارچوب خانواده، سالمت جسمي و روحي فرد را تحت تأثير قرار مي                   متغيرهاي بي  :بحث
 اين  به.  ترين عوامل دانست   را شايد بتوان يكي از اساسي      ـ ساختار به معني كليه روابط بين اعضاء         ـساختار خانواده   

اي كه هر   تواند خانواده را به فضايي صميمي و دوستانه براي اعضاء تبديل كند، به گونه               دليل كه از يك طرف مي     
ترين مكان براي حل مشكالتش بيابد و از طرف         عضو، آن را محيطي امن براي خود تصور كرده و بهترين و مطمئن             

فراري داده و عدم توانايي در حل مشكل، آنها را ناگزير از             تواند اعضاء را از محيط خانواده        ديگر همين ساختار مي   
 .پناه بردن به راه هايي جايگزين در راستاي يافتن راه حل نمايد

 .خانواده، ساختار قدرت، اعتياد، دختران: هاكليدواژه
 

 
             com.yahoo@bahmani_laكارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمي و مدرس دانشگاه پيام نور مركز شيراز    *

 ارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه شيراز و مدرس دانشگاه پيام نور مركز شيرازك **
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 زن، قدرت، خانواده

 

*ليال بهمني
 

 

حضور هر چه   .   قدرت دانست  هايبروز كشمكش  مهم ظهور و      هاي از عرصه  توانخانواده را مي    :مقدمه و هدف  
 برخورداري روزافزون آنها از       اخير، زمينه  هايدر دهه   اقتصادي، اجتماعي و سياسي      هايبيشتر زنان در عرصه    
 بيشتر، چه به شكل دسترسي به         منديتأثيرات اين بهره  .   فرهنگي را موجب شده است       اشكال مختلف سرمايه  

 شغلي كه نتيجه آن استقالل مالي است و چه به صورت دگرگوني                    هايقعيت شغلي يا ارتقاء مو      هايفرصت
 به و حقوق خود، به هم خوردن مناسبات سنتي در حوزه ساختار خانواده              هاساختارهاي فكري سنتي در مورد نقش     

گي  فرهن هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير سرمايه         .است  شده  باعث  را  شوهر  و  زن  بين  مناسبات  و  روابط  ويژه
 .زنان بر ساختار توزيع قدرت در خانواده است

 مورد نياز با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب             هاي، داده دستيابي به هدف مذكور    جهت   :روش
 و تصادفي   اي، تصادفي چند مرحله   گيريروش نمونه .   نفري از زنان متأهل ساكن شيراز بدست آمد         385  اينمونه

 .  منابع و مبادله استفاده شده استهاي و جهت تجزيه و تحليل روابط از نظريهساده بوده

 فرهنگي با قدرت زنان در خانواده است؛         بين انواع سرمايه   دار معني  وجود يك رابطه   ي نشان دهنده  هايافته  :نتيجه
همچنين از بين   .  يابدزايش مي  فرهنگي در زنان، قدرت آنها نيز اف        يبدين معني كه با افزايش يافتن انواع سرمايه        

.  را نشان داده است    داري تحصيالت مرد، اشتغال زن و بعد خانواده با قدرت زنان ارتباط معني              ايمتغيرهاي زمينه 
 فرهنگي به ترتيب      متغير اشتغال، تعداد اعضاي خانواده و سرمايه         3 كه   دهدنتايج ضريب رگرسيوني نشان مي     

- درصد از واريانس متغير وابسته را توضيح داده   40 وارد معادله شده و      اندسته داشته اهميتي كه در تبيين متغير واب     

  .اند

هر چه  توان گفت   با توجه به نتايج بدست آمده و پيوند بين سطح نظري پژوهش و سطح تجربي آن، مي                      :بحث
 بهبود موقعيت خود در ساختار      زني بيشتر و توانايي باالتري براي     زنان از منابع بيشتري برخوردار باشند، قدرت چانه       

از سوي ديگر اگر در روابط بين زوجين، يك طرف قادر به ارائه ي چيزي                 .  توزيع قدرت خانواده نشان خواهند داد     
بنابراين اگر  .  هم سنگ و هم ارزش به طرف مقابل نباشد، احتمال دارد براي رفع نيازش تسليم و مطيع او شود                       

شوند، چيزي برابر براي ارائه     ترين منبع رفع نيازهاي آنها محسوب مي      شان كه مهم  زنان در روابط متقابل با همسران     
  .هاي خود گذشته و تابع شوهرانشان شوندنداشته باشند امكان دارد كه از خواسته

 .زن، ساختار قدرت، خانواده، سرمايه فرهنگي :هاكليدواژه
 

 

 
*
              com.yahoo@bahmani_laكارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمي     
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  هاي منتخب شكاف بين شمار فرزندان موجود و ايده آل در استان

 *سمنان، كهگيلويه و بوير احمد و هرمزگان

 

*بي رازقي نصرآبادبي حجيهدكتر 
 

 

با كاهش باروري توجه بسياري       .در سه دهه اخير باروري در ايران كاهش چشمگيري داشته است          :  مقدمه و هدف  
اد واقعي فرزندان جلب شده     از محققان به سمت تعداد واقعي و مطلوب فرزندان و شكاف ميان تعداد ايده آل  و تعد                

 آن را در استان هاي هرمزگان، سمنان     مقاله حاضر شكاف اين دو بعد رفتاري و ذهني باروري و عوامل موثر بر             .  است
 .مورد توجه قرار مي دهد وكهگيلويه و بويراحمد

يري تركيبي روش نمونه گ.  ساله ازدواج كرده است35-44جمعيت آماري زنان    .   روش تحقيق پيمايشي است    :روش
ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه     .  هاي خوشه اي چند مرحله اي تصادفي و تصادفي سيستماتيك است           از روش 

 . ساخت                                                   يافته است

 سه استان باالي سطح      يافته ها نشان مي دهد كه در نمونه مورد بررسي متوسط تعداد فرزندان زنان در هر              :يافته ها
. در استان سمنان متوسط باروري موجود كمتر از دو استان ديگر است، بعد ايده ال نيز كمتر است                 .  جايگزيني است 

. در اين استان اكثريت زنان توانستند به ايده آل هاي باروري خود دست يابند و الگوي برآورده شده را شاهد هستيم                   
 و بوير احمد اكثريت زنان تعداد فرزندان موجود آنها بيشتر از تعداد ايده آل  است               در استانهاي هرمزگان و كهگيلويه    
 .و الگوي بيش برآورده وجود دارد

تغيير اولويتهاي زندگي و استفاده از ساير فرصتها و باال بودن هزينه فرزندان دو دليل اصلي است كه كه                          :بحث
باالبودن نسبت بيش برآورده ممكن است از يك           .  ده آل  است تعداد فرزندان موجود برخي زنان كمتر از تعداد اي          

و تغيير ايده آل هاي افراد باشد از طرف ديگر حاملگي           )  كاهش باروري (طرف تحت تاثير فضاي حاكم بر جامعه          
ناخواسته ناشي از شكست وسايل پيشگيري و استفاده نادرست از آنها باعث باال بودن بيش برآورده شود كه در اين                     

ت به منظور كاهش حاملگي ناخواسته افزايش پوشش تنظيم خانواده و باال بردن كيفيت خدمات مرتبط                       صور
 . اهميت اساسي دارد

  .تعداد فرزندان موجود و تعداد فرزندان مطلوب، بيش برآورده، كم برآورده، برآورده شده: هاهكليدواژ

 
 
 
منتخب سمنان، كهگيلويه و بوير       ل و واقعي و شكاف ميان آنها در سه استان          شمار فرزندان ايده آ  "اين مقاله مبتني بر طرح پژوهشي       *

 . است كه در موسسه مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه انجام شده است"احمد و هرمزگان

 
  hrnrazeghi@yahoo.com     سيا و اقيانوسيهاستاديار جمعيت شناسي، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آ *
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 بررسي رابطه معنويت با پايداري و سالمت روان خانواده

 
 *مريم بيابانيان

 **سيده مريم نورمحمدي

 ***دهقانيزينب 

 ****شادي شريعتي

 

 

تواند شرايطي را جهت گام      محيط آن مي  خانواده است و     ،  ترين واحد جامعه  در اسالم بنيادي   :  مقدمه و هدف  
 آن وسيلهبه  كه  است  هيجاني سالمت رواني يكي از حاالت بهزيستي     .  برداشتن در مسير اصول معنويت فراهم نمايد      

 بخش  رضايت  برايشان ، و پيشرفت ها و خصوصيات شخصي      نقش كرده   ايفاي  دخو  جامعه دروندر   راحتي  به  افراد
آثار عملي اين   .  نيز ياري جويي از نيروهاي غيبي بر اثر قرب الهي است         و    ا نوعي ارتباط با خد     نيز معنويت  .شود  مي

ينكه در جامعه   با توجه به ا   .   كه در قالب اخالق الهي ظهور مي يابد          در جهت بخشي به زندگي ديده مي شود      ،ايمان
هاي ديني بوده، لذا اين تحقيق قصد       اسالمي ما بسياري از رفتارها در زندگي فردي و اجتماعي افراد، متĤثر از آموزه             

 .دارد كه تاثيرمعنويت را در پايداري و سالمت روان خانواده مورد بررسي قرار دهد

 شهر نيشابور بوده كه     هايل كليه خانواده  طرح اين پژوهش از نوع همبستگي است كه جامعه آماري آن شام             :روش
ابزار .   خانواده به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديد                 50از ميان آنها تعداد      

 و مقياس خودسنجي التزام عملي به       GHQ، مقياس سالمت روان     FAD گزينه اي    60پژوهش شامل پرسشنامه    
 .اعتقادات اسالمي بود

نتايج نشان داد كه ضريب      .  ها از روش آماري همبستگي پيرسون استفاده گرديد          به منظور تحليل داده    :  نتايج
بوده كه بيانگر رابطه     )  (p=0.002در سطح معناداري     )  =263.0r(همبستگي بين معنويت و پايداري خانواده         

بوده كه  )  r=0.298(روان  مثبت معناداري بين دو متغير است، همچنين ضريب همبستگي بين معنويت و سالمت              
 .بيانگر رابطه مثبت معناداري بين دو متغير مي باشد

با توجه به تاثير معنويت در وضعيت پايداري و سالمت روان خانواده، لذا بهتر است به كيفيت اين عامل در                      :  بحث
 .ها توجه گرددبستر خانواده

 . معنويت، پايداري خانواده، سالمت روان:هاكليدواژه

 

 
  mbiabanian@ymail.com        كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران *

  كارشناسي ارشد روانشناسي باليني،دانشگاه عالمه طباطبايي تهران **
 نشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران كارشناسي ارشد روا ***

  كارشناسي روانشناسي، دانشگاه پيام نور نيشابور ****
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 گيري مذهبي و كيفيت عملكرد خانوادهآوري خانواده براساس جهتبيني تابپيش

 
 * مريم بيدرام

 ** سميرا محتشمي

 ***دكتر مسعود باقري

 

ها و  اي در پژوهش  گرا جايگاه قابل مالحظه   هاي روانشناسي مثبت  آوري به عنوان يكي از حيطه      تاب :مقدمه و هدف  
تواند توانمندي اعضاي خانواده را در مقابله با        آوري در خانواده مي   تاب.   است در حيطه سالمت روان به دست آورده      

 بينيپيش  آوري در خانواده دارد، اين پژوهش در نظر دارد تا به           لذا با توجه به اهميتي كه تاب       .  مشكالت باال ببرد  
 .خانواده بپردازد عملكرد كيفيت و مذهبي گيريجهت  براساس خانواده آوريتاب

 نفر از معلمين زن مدارس دولتي         208نمونه پژوهش   .  باشد اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي مي         :روش
در اين مطالعه از پرسشنامه      .  باشند كه به شيوه تصادفي انتخاب شدند        مي1392شهر در سال     شهرستان شاهين 

براي .   احسان استفاده شد   گيري مذهبي بهرامي  و جهت )  FAD(آوري خانواده سكسيبي، ابزار سنجش خانواده       تاب
ها نشان  يافته.   استفاده شد  SPSSافزار  ها از نرم  متغيره و براي تحليل داده    آزمون فرضيات از روش رگرسيون چند     

 .آوري خانواده را پيش بيني كردندخانواده به ترتيب به صورت مثبت و منفي تاب گيري مذهبي عملكرد  جهتداد كه

-پيش  را  خانواده  آوريتاب  مذهبي  گيريجهت  و  خانواده  دهد عملكرد اضر نشان مي   نتايج پژوهش ح   :گيرينتيجه

آوري خانواده و توان      بنابراين وجود محيط مذهبي و عملكرد مناسب خانواده باعث افزايش تاب                .اندكرده  بيني
 .شودمديريت مشكالت مي

نواده و افزايش آگاهي مذهبي و معنوي آنان، به هايي در زمينه بهبود عملكرد خارسد با آموزش مهارت به نظر مي:بحث
 .آوري خانواده كمك خواهد شدارتقاي تاب

 

 

 

 

 

 

 
  com.yahoo@Maryambidram      دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه باهنركرمان *

 ره خانواده، دانشگاه باهنركرمان دانشجوي كارشناسي ارشد مشاو **
 دانشيار دانشگاه باهنر كرمان ***
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 سبكهاي والدگري، حمايت اجتماعي و پيشرفت تحصيلي

 
 *شبنم بيطرف

 

هاي والدگري و حمايت اجتماعي با پيشرفت       هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ادراك از سبك          :مقدمه و هدف  
 بوده  1390-91 تهران در سال تحصيلي      6آموزان دختر و پسر سال اول دبيرستانهاي دولتي منطقه          تحصيلي دانش 

 .است

آموزان سال اول   جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش       .  روش تحقيق حاضر از نوع همبستگي است       :  روش
 نفر  223اي  گيري تصادفي خوشه  ونه تهران بود كه از ميان آنها با استفاده از روش نم           6هاي دولتي منطقه    دبيرستان

هاي والدگري  ابزارهاي مورد استفاده، پرسشنامه سبك     .  به عنوان نمونه انتخاب شدند     )   دختر 123 پسر و     100(
آموزان به عنوان معيار     هاي حمايت اجتماعي بودند و همچنين از معدل كل دانش              بامريند، پرسشنامه ارزيابي   

هاي آماري رگرسيون چند متغيره، ضريب       ها از آزمون   تجزيه و تحليل داده     براي.  پيشرفت تحصيلي استفاده شد   
 . استودنت استفاده شدtهمبستگي پيرسون و آزمون 

هاي حمايت اجتماعي    بين سبك والدگري مقتدرانه و تمامي زيرمقياس       -1هاي پژوهش نشان داد كه      يافته  :نتايج
 درصد واريانس پيشرفت تحصيلي      35  -2داري وجود دارد     آموزان رابطه مثبت و معنا     با پيشرفت تحصيلي دانش    

 ميان دانش   -3آموزان توسط تركيب خطي حمايت اجتماعي و سبك والدگري مقتدرانه تبيين مي شود                   دانش
 .هاي والدگري و زيرمقياسهاي حمايت اجتماعي تفاوت معناداري ديده نشدآموزان دختر و پسر در سبك

آموزان تفسير   پيامدهاي تربيتي و حمايت اجتماعي برپيشرفت تحصيلي دانش          نتايج بر اساس تعامل بين       :بحث
ترين سبك والدگري، سبك مقتدرانه شناخته شد كه رابطه مثبت و معناداري با پيشرفت تحصيلي                شدند و مناسب  

 .نشان داد
 

 

 

 

 

 

 

 
   shbitaraf@gmail.com كارشناس ارشد روانشناسي     *
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

  و زنان عاديمقايسه محتوا و فرايند خانواده در زنان مبتال به ايدز، زنان سرپرست خانوار

 
 *اعظم پارسايي

 **زهرا باقري شيرازي

 

 جديد نيازهاي و جديد شرايط با انطباق در را خانواده كه است هاييكنش خانواده فرايند و  محتوا :هدف  مقدمه و 

 توانندمي بگيرند ياد بيشتري هايو مهارت   كنند رشد تريسالم بافت در جامعه افراد كه چقدر هر كندمي كمك

 در خانواده محتواي و فرايند مقايسه پژوهش اين از هدف  . كنند عمل  بهتر خود ...و اجتماعي و فردي دگيزن در

 .بود عادي زنان و خانوار سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان

 شهر عادي زنان و خانوار،  سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در خانواده فرايند و محتوا مقايسه منظور به:  روش

 همچنين.  اندشده انتخاب نفر 30 گروه هر از كه است شده استفاده دسترس  در گيرينمونه روش از رازشي

 لوين، آزمون از هاداده تحليل  براي .است شده گرفته بكار  )2010(ساماني   خانواده فرايند و محتوا هاي پرسشنامه

 . شده است استفاده توكي آزمون و

 در معناداري طور  به عادي هايخانواده در زنان كه است آن نشانگر  توكي يتعقيب آزمون تحليل نتايج:  نتايج

 سرپرست خانواده زنان همچنين . هستند برخوردار بهتري خانواده محتواي و فرايند از ايدز به مبتال زنان با مقايسه

 محتواي در ستند ولي ه برخوردار  بهتري خانواده فرايند از ايدز به مبتال زنان با مقايسه در معناداري طور به

 زنان اين بر عالوه .است نرسيده معناداري سطح به ايدز تفاوت  به مبتال زنان با خانوار سرپرست زنان بين خانواده

 برخوردار بهتري خانواده محتواي از خانواده سرپرست با زنان  مقايسه در معناداري طور به عادي هايخانواده در

 دارمعني سطح به آماري نظر از تفاوت خانواده سرپرست زنان و عادي  زنان نبي خانواده فرآيند در ولي  هستند

 .است نرسيده

 توانمي تبيين در .سزايي دارد  به تاثير افراد روان در سالمت  كه است عواملي از خانواده فرايند و محتوا  :بحث

 به مبتال زنان به نسبت دكننمي زندگي همسرشان با و ندارند هم خاصي بيماري هيچ كه عادي زنان  چون گفت

 همسر فاقد كه خانواده سرپرست زنان به نسبت همچنين و است نامساعد آنان رواني و جسمي كه سالمت  ايدز

 سطح خانوادگي محتواي از نيستند، زندگي اداره براي مناسب سرمايه و شغل و درآمد داراي احتماال هستند و 

 . برخوردارند... و سالمتي مسكن،  عالي تحصيالت خوب، شغل و درآمد مثل بااليي

 
   .mahsa_parsa64@yahoo.com   روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت كارشناسي ارشد، *

  د علوم تحقيقات فارسكارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزا **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 اثربخشي دو رويكرد شناخت درماني و واقعيت درماني گروهي بر همانند سازي و

  نوجواندختران هاي گفت و شنود با مادر درمهارت

 

*اعظم پارسايي
 

**ليال اميريان زاده
 

 
ماني گروهي بر همانندسازي و     درپژوهش اثربخشي دو رويكرد شناخت درماني و واقعيت       هدف اين     :مقدمه و هدف  

 .هاي گفت و شنود با مادر در دختران نوجوان بودمهارت

 16-15گروه گوه و جامعه اماري كليه دختران دبيرستاني           پس آزمون،    پژوهش نيمه تجربي با پيش آزمون،      :روش
گيري تصادفي  نمونهبا استفاده از روش       . شهر شيراز بود   1389-1390 نفر در سال تحصيلي      3246ساله به تعداد    

تر از   نمره ميانگين پايين   1979  فرزندي فاين،مورلند و شوبل،    ـ    آزمودني كه در پرسشنامه رابطه ولي       30ساده  
 نفري گواه و آزمايش تقسيم       15به دو گروه      انتخاب و   داشتند و در خانواده يكپارچه بودند،        )19,5(ميانگين كل   

اي  جلسه يك ساعته هفته    8 در   1389فيقي توسط پژوهشگران در سال      شناخت درماني و واقعيت درماني تل     .  شدند
 .اي دريافت نكرد بار به گروه آزمايش ارائه شد ولي گروه گواه مداخله1

در دختران    مادر  هاي  گفت و شنود با      نتايج نشان اين روش درماني تاثير مثبت و معناداري بر مهارت              :هايافته
 .زي تاثير معناداري ندارداما بر همانند سا. نوجوان دارد

از آنجا كه در اين پژوهش تلفيق فنون رويكرد شناختي بك و واقعيت درماني موجب بهبود                   :بحث و نتيجه گيري   
توان از آن در مدارس و ساير مراكز درماني به عنوان روشي موثر براي                و مي   كيفيت روابط مادران و دختران شد      

 .فرزندي سود جست ـ ارتقاء روابط مادر

 

 
  com.yahoo@64parsa_mahsa  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي *

 دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت مشاوره كارشناسي ارشد **
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 خانوار سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان در ايمقابله هايمقايسه سبك

 شيراز شهر عادي زنان و 

 
 *اعظم پارسايي

 **زهرا باقري شيرازي

 

 .ددار نقش تنيدگي به نسب واكنش ميزان در كه هستند عواملي از موثر ايمقابله هايتمهار :هدف  مقدمه و 
 رواني  سالمت از كه كنيم تربيت را مقاومتري زنان مسائل، برخي در تغيير با ايدش گفت كه  توانمي بنابراين
 بهتري  دارد قرار يادگيري تاثير تحت برند بيشتر مي بكار زاتنش هايموقعيت در افراد كه ايمقابله هايسبك
 پر هايموقعيت در ر سالم افراد كنند تربيت مادر يك عنوان به را تريسالم فرزندان آن دنبال به و باشند بهرمند

-مقابله هايسبك مقايسه پژوهش اين از  هدف دهندمي قرار استفاده مورد را پخته تري  اييمقابله هايسبك تنش

 .بود عادي زنان و خانوار سرپرست زنان ايدز، به مبتال زنان  در اي

 زنان و خانواده سرپرست ايدز، به مبتال زنان كليه شامل    آماري  جامعه و يامقايسه ـ   يعلّ نوع از  پژوهش :روش

 عنوان به نفر 90 تعداد دسترس در گيرينمونه روش ازده  استفا با كه .بود1391-92  سال شيرازدر شهر عادي

 با شده آوريجمع اطالعات  استرس با ايمقابله هايپرسشنامه سبك   زا هاداده آوريجمع براي .شد انتخاب نمونه

 .گرفتند قرار تحليل و تجزيه مورد يانسوار تحليل از استفاده

 در  اما .است نرسيده دارمعني سطح به گروه سه اين در ايمقابله هايسبك كه ميزان   داد نشان نتايج :نتايج

 هايروش از  زنان گيريبهره جامعه، انتظارات به توجه با بود معتقد پتاسك كه طورهمان گفت توانمي تبيين

 پس گيردنمي  قرار سرزنش مورد بودن عاطفي حمايت جوي و جست در يا كردن گريه مانند هيجان بر متمركز

 ندارد وجود تفاوتي  ايمقابله هايسبك ميزان نظر از عادي و خانواده سرپرست و ايدز به مبتال زنان ميان احتماال

 اوليه مراحل در مقابله براي كه راهبردي عنوان به مدارهيجان ايمقابله سبكهاي از راحتيبه توانندمي همگي چون

  .كنند استفاده است مفيد زااسترس موقعيت

 را تنيدگي  باشد كه موقعيتي هر در معاصر انسان است امروز انسان زندگي ناپذيرجدايي بخش تنيدگي :بحث

 شناختي، جمله فرد، از زندگي مختلف هايجنبه تنيدگي اين كه شود مي متحمل را آن بارزيان آثار و كرده تجربه

 و خانوار سرپرست به ايدز، مبتال زنان جمله از زنان همه پس دهدمي قرار تاثير تحت را او جسمي و رواني عاطفي،
  .داشت نخواهند تفاوتي ايمقابله هايسبك ميزان نظر از نيز عادي زنان حتي

 
 
 

 
 mahsa_parsa64@yahoo.com          المي مرودشتكارشناسي ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اس *

 كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي علوم تحقيقات فارس **
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 اسيشنهاي هوش هيجاني و هوش معنوي در بين دانشجويان روانمقايسه بين مولفه

 
 *اعظم پارسايي 

 **فاطمه كارانديش 

 ***زهرا باقري 
 

 مساله و تفكر تاكيد شده،      حل  حافظه،  هاي شناختي آن نظير   اغلب برجنبه   از آغاز مطالعه هوش،   :  مقدمه و هدف  
شخصي واجتماعي مورد     هيجاني،  هاي غير شناختي هوش يعني توانايي عاطفي،       حالي كه امروزه نه تنها جنبه       در

سازگاري درزندگي نيز مورد اهميت واقع شده         بلكه در پيش بيني توانايي فرد براي موفقيت و           گيرد،مي  رارتوجه ق 
از آن به     هيجان است و    زمينه فهم رابطه تعقل و      در   يكي از مفاهيم هوش كه به عنوان جديدترين تحول            .است

هوش .  هيجاني است   مفهوم هوش   شود،د مي چكان يك انقالب بزرگ درزمينه ارتقاي بهداشت رواني يا         عنوان ماشه 
معنوي به عنوان يكي ازمفاهيم جديد هوش، دربردارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسئله است كه باالترين                        

 اين هوش به فرد، ديدي كلي در       .  شودهاي مختلف شناختي، اخالقي، هيجاني شامل مي       حيطه  در  رشد را   سطوح
تفسير مجدد تجارب     سازد تا به چارچوب بندي و      دهد و او را قادر مي      ادها مي رويد  همه تجارب و    مورد زندگي و  

 .خود پرداخته، شناخت و معرفت خويش را عميق كند
اي گيري خوشه باشد ازطريق روش نمونه   پژوهش انجام شده در اين تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي مي              :روش

هاي روانشناسي صنعتي،  عمومي، تربيتي،      رشناسي ارشد رشته   نفر از بين دانشجويان كا     250اي تعداد   چند مرحله 
 .دانشكده انتخاب شدند... مشاوره و

. هوش معنوي وجود دارد     داري بين هوش هيجاني و     اين پژوهش نشان مي دهد كه رابطه مستقيم و معني           :نتايج
هوش   .وي را درك كنند    توانند مسائل معن  توان گفت افرادي كه داراي هوش هيجاني باال هستند بهتر مي               مي

باشد طوري كه افرادي با هوش       هيجاني عامل مهمي در تعيين موفقيت و سالمت روان شناختي در زندگي مي                
هوش .  كنند و از رضايت روانشناختي و فيزيكي بهتري برخوردارند          هيجاني باال فشار رواني كمتري را تحمل مي         
 .بردحيطي باال ميهيجاني توانايي فرد را براي مقابله با فشارهاي م

هاي كنند، وضعيت هاي معنوي و عرفاني را تجربه مي         افرادي كه داراي هوش معنوي هستند و وضعيت            :بحث
 مشكالت معنايي و ارزشي را      توانندهمچنين افراد با بهره مندي از هوش معنوي مي          .كنندشناختي را نيز درك مي    

هوش .باشند مي جاني باال معموالً داراي نگرش معنوي باالتري        حل كرده و به آنها بپردازند افراد داراي هوش هي            
 افراد با هوش معنوي باال       .شودبه يك عامل مخرب اجتماعي تبديل مي         هاي اخالقي، هيجاني باال بدون مرزبندي   

وزانه را دارند كه بخشي از فعاليتهاي ر      ظرفيت تعالي داشته و تمايل بسيار نسبت به هشياري دارند آنها اين ظرفيت              
 .خود را به اعمال معنوي اختصاص بدهند

 
  Mahsa-parsa64@yahoo.comكارشناسي ارشدروان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت              *

  ه آزاد اسالمي مرودشتكارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگا **
  كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات ***
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 هاي ايرانيهاي فرزندپروري براساس ادراك و آرمان ساختار خانواده در قوميتپيش بيني سبك

 
 *دكتر ليلي پناغي

 **دكتر علي زاده محمدي

 ***نسرين اسماعيليان

 

اي دارد و حداقل سه يا چهار نسل        هدپيچي  عاطفي  منظا  كه  ستا  پويايي  جتماعيساختار ا   اده  خانو:مقدمه و هدف  
كه نه تنها سالمت همه اعضاي خانواده         ستها يكي از عواملي ا    نسل  بين  بمطلو  طتباار  اريبرقر.  گيردرا در بر مي   

از اين رو هدف از اجراي پژوهش حاضر ـ به          .  گذاردهاي آينده هم تأثير مي    كند بلكه بر سالمت نسل    را تضمين مي  
 هايهاي فرزندپروري براساس ادراك و آرمان ساختار خانواده در قوميت         ي ـ پيش بيني سبك    عنوان يك پژوهش مل   
 .فارس، ترك، و لر بود

-هاي فارس، ترك، و لر بودند كه به روش نمونه           نفر از مردان و زنان قوميت      263 نمونه اين پژوهش، تعداد      :روش

 يپذير قنطباا سمقياه در طرح،    كنند  شركتافراد  همه  .  گيري در دسترس از شهرهاي مختلف ايران انتخاب شدند        
بامريند، (هاي فرزندپروري   و پرسشنامه سبك    ،)1985  ران،همكا  و  نلسوا  ،FACES-III  (ادهخانو  ستگيپيو  و

 .نددكر تكميل را) 1972

ق  نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه سبك فرزندپروري مقتدرانه، فقط در قوم فارس و از طري                     :نتايج
سبك فرزندپروري آزادمنشانه نيز در قوم      ).  =p= 36/0  R ,001/0(بيني است   پيوستگي آرماني خانواده قابل پيش    

و )  =p= 29/0  [R=  ،]027/0, p= 29/0  [R ,008/0[(پذيري ادراك شده و آرماني خانواده       فارس توسط انعطاف  
 ,017/0(پذيري ادراك شده خانواده  انعطاف؛ و در قوم لر توسط)=p= 29/0 R ,038/0(پيوستگي آرماني خانواده 

p= 39/0  R=  (  هاي ايراني و با    همچنين سبك فرزندپروري مستبدانه در هيچ كدام از قوميت           .شودپيش بيني مي
  .بيني نبودشده و آرماني خانواده قابل پيشهاي ساختار ادراكهيچ يك از مؤلفه

از اين رو   .  گذاردها اثر مي  ين با فرزندان و سبك فرزندپروري آن      والد  ارتباط   شرايط جوي و محيط خانواده بر      :بحث
 .هاي فرزندپروري را پيش بيني كردتوان سبكهاي ايراني ميبا تكيه بر جو خانوادگي حاكم بر قوميت

 .سبك فرزندپروري، ساختار خانواده، ادراك، آرمان، قوميت: هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 
 L-panaghi@sbu.ac.ir   دانشيار، پزشكي اجتماعي، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي *

 دانشيار، دكتراي روانشناسي باليني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي **
  كارشناسي ارشد روانشناسي خانواده درماني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي ***
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  آسيب زا  و عواملايده آلالم و  مفهوم خانواده، خانواده سمطالعه

 ه هاي ايراني خانواداز ديد

 
∗∗∗∗دكتر ليلي پناغي

 

∗∗∗∗∗∗∗∗ دكتر علي زاده محمدي
 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗پاكدامن  دكتر شهال
 

  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ دكتر فاطمه باقريان

  زهره احمدآبادي

 

ده و   درباره مفهوم خانواده، سالمت خانوا      يراني خانواده ا  يدگاههاين د يياين پژوهش با هدف تع       :هدفمقدمه و   
 .شوددكننده خانواده انجام مييها و عوامل تهدبيخانواده سالم و آس

گيري به صورت هدفمند و از اقوام و مناطق           نمونه.   روش تحقيق حاضر از نوع كيفي و گراندد تئوري بود            :روش
هاي وادههاي جديد، خان  از هرقوم چرخه هاي مختلف زندگي خانواده شامل جوانان مجرد، زوج            .  مختلف ايران بود  

پس از  .  هاي داراي نوجوان، ازدواج فرزند و ترك خانواده و دوره سالمندي مورد نظر بود                  داراي كودك، خانواده  
گران هريك از ايشان به شهرهاي خود مراجعه نموده، مصاحبه نيمه ساختاريافته را انجام داده و به                 آموزش مصاحبه 
 مصاحبه از كيفيت مناسب جهت      76انجام شد كه از اين تعداد        مصاحبه   104دركل  .  ها پرداختند ثبت و ضبط داده   

براي تجزيه و تحليل    .  ها جمع بندي و گزارش نهايي تدوين گرديد         در نهايت داده  .  تحليل داده ها برخوردار بود     
 . ها از كد گذاري باز و محوري استفاده گرديدداده

 نسبت"داشتن  كردند،  ديتأك  خانواده  فيتعري  برا  كنندگانشركت  كهي  ژگيو  نيمهمتر  و  نينخست  :نتايج
 پدران  فيوظا  از  را  "يمادي  ازهاين  نيتأم"  كنندگانشركت  تياكثر.  بود  "روابط  تيماه"و    "افراد  نيبي  شاونديخو

 و  اصول  با  ارتباط  در.  داشتند  اعتقاد  زناني  سو  از  "يمعنو  فيوظا  انجام"  به  افراد  تمام  بايتقر و   دانستنديم  خانواده
-شركت  غالب.  بود  "مشترك  نيقوان  و  اصول"  شد،  اشاره  آن  به  كهي  اطبقه  نينخست  خانواده  بر  حاكم  نيقوان

 طيشرابرخي از كساني      .  است  حاكم  آنان  خانواده  جو  بر  "كيدموكرات  طيشرا"  كه  دبودن  معتقد  كنندگان
. نمودند  اشاره  خانواده  در  "يساالرزن"به    يتركم  زانيم  به  و  "يمردساالر"  به  دانستنديم  حاكم  را  كيردموكراتيغ

 "يآموزش  كاركرد"  بر  ديتأك  گرفت،  قرار  پژوهش  كنندگانشركت  اكثر  توجه  مورد  كه  خانواده  كاركرد  نيترمهم
 . بود خانواده

 
 L-panaghi@sbu.ac.ir   دانشيار، پزشكي اجتماعي، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي ∗

 دانشيار، دكتراي روانشناسي باليني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي ∗∗

 لمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتيعضو هيأت ع ∗∗∗

  عضو هيأت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي ∗∗∗∗
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 توسعه  و  شرفتيپ  به  كمك"  دنبكن  جامعه  به  تواننديم  هاخانواده  كهي  كمك  نيترمهم  كنندگانشركت  نظر  از

 ،متقابل  احترام  و  تيميصم  وجود".  است  فرزندان  حيصح  تيترب  و  مناسبي  خانوادگي  هاآموزش  قيطر  از  "جامعه
 به ترتيب   "اقتصاد   و التيتحص  فرهنگ،".  شد  ذكر  سالم  خانواده  هايمالك  عنوان  به  "اعضا  نيب  تفاهم  و  محبت
، گريكدي  از  اعضا  يبانيپشت  و  تيحما  عدم  و  نيوالديي  راهنما  و  نظارت  نبود.  گردديم  خانواده  شدن  سالم  به  منجر
ذكر   خانوادهي  هابيآس  جمله  از  احترام  عدم  و  خانواده  افراد  نيب  تيميصم  و  صداقت  نبود  اعضا،  نيب  مشورت  عدم
 . شد

 .   الگوي نهايي خانواده، برآمده از ديدگاههاي خانواده هاي ايراني تدوين شد:بحث

 خانواده ايراني، سالمت و آسيب خانواده :كليدواژه ها

 
 

 خانواده

  روابط خويشاوندي-
  كاركرد خانواده-
  حريم خصوصي-

 دواجاز

  تامين نيازهاي زيستي- 

 :غيرزيستي  نيازهاي-

نيازهاي روحي و /معنويات

 اجتماعي/رواني

 

 نقشها

 رهبري/تامين مالي:  پدري-
 غيرعاطفي/عاطفي: مادري-

 عاطفي/آموزشي:  والديني-

  فرزندي-

 
 تكاليف

 معنوي/وظايف مادي:  مرد-

 وظايف معنوي:  زن-

وظايف : زوجين-

 زوجي/والديني

 رزند ف-

 
 قوانين مشترك

  اخالق-

  دين-

  حمايت-

  نظم-

 قدرت

  دموكرات-

 مردساالر: غيردرموكرات-

 

رويدادهاي زمينه 

 اي

  وضعيت اخالقي-

  وضعيت مذهبي-

  وضعيت اقتصادي-

 عوامل آسيبزا

نبود نظارت، :  عوامل خانوادگي-

مشورت، صداقت، حمايت، 

احترام،توافق، الگوهاي 

 مناسب،ارزشهاي ديني و اخالق

  مسائل فردي-

عدم پايبندي /بي بندوباري

 اعتياد/ديني

 :فرهنگي- عوامل اجتماعي-

-بي/محيط اجتماعي نامناسب

سرمايه /دخالت ديگران/هنجاري 

 فرهنگي پايين

 :  عوامل اقتصادي-

 فقر

 پيامد پديده زمينه ها شرايط علّي

 كاركرد

 تربيتي/فرهنگي: آموزشي-

 عاطفي-

/ ايتوسعه/مذهبي:ايجامعه-

 يري از آسيبپيشگ

 

 راهبردها

 :خانواده سالم

 : ويژگيهاي ارتباطي-

 صميميت/حرمت/احترام/محبت

 صداقت/تفاهم/اعتماد/
 
ارتباط :  ارتباط با محيط بيرون-

الگوي / رعايت هنجارها/متعادل

 كمك به سايرين/ساير خانواده ها
 
عدم استفاده :  رفتارهاي فردي-

رعايت موازين /ازمواد

 فرزندان/وظيفه شناسي/شرعي

 /خوشرفتار
 
: رفتارهاي بين فردي-

 كمك/مشورت
 
 اقتصادي/ سرمايه فرهنگي-

 موفقيت

  آسيب ديده≠خانواده ايده آل 

:  ويژگيهاي بين فردي-

 احترام/صداقت/صميميت

:  ويژگيهاي اعضا-

 تحصيالت/سالمت/ايمان

اقتصاد /كم جمعيت:  ويژگيهاي خانواده-

 مناسب
 
ه كمك ب:  ارتباط خانواده با جامعه-

 الگوي سايرين/تربيت فرزندان/ديگران
 
:  انتظارات عاطفي-

 درك متقابل/احترام/همدردي
 
برآوردن :  انتظارات غيرعاطفي-

احترام به /انتظارات مناسب/نيازها

 درك شرايط مالي/حقوق
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 )ECR-RS( ساختار رابطه ـروايي، پايايي و ساختار عاملي پرسشنامه تجارب روابط نزديك 

 
 *مينو پورآوري

 **دكتر سعيد قنبري

 ***دكتر علي زاده محمدي

 ****دكتر ليلي پناغي

 

. كودك بنيان گذاري شد   -وابط والد براي تبيين ر  )  1952(ابتدا توسط جان بالبي     لبستگي  يه د نظر:  هدفمقدمه و   
ي دلبستگي گرچه در     نظريه .ستده ا شناسي  تحولي  بوه در روان  دـشح  مهمترين  مباحث  مطراره از   همواين نظريه   

براي مثال هازان و و      ( والد طراحي شده است، اما بعدها پژوهشگران اين حوزه              -آغاز براي تبيين روابط كودك     
هاي حاصل از   ي روابط بزرگساالن وارد ساخته و اظهار داشتند كه بازنمايي           نهدلبستگي را در زمي   )  1987شاور،  

. گذاردفردي در بزرگسالي تأثير مي    روابط نخستين كودك بر احساس، رفتار، هيجان و بطور كلي الگوي روابط بين             
 موجود است اما    براي سنجش كيفيت دلبستگي افراد    )  مانند كولينز و ريد، هازان و شاور      (پرسشنامه هاي متعددي    

از )  مثالً رابطه با پدر، مادر و يا شريك عاشقانه         (ها بجاي آنكه روي يك رابطه خاص متمركز شوند           اين پرسشنامه 
هايي همچنين پرسشنامه .  تجربيات خود را به طور كلي در روابط نزديكش ارزيابي كند             خواهند كه   آزمودني مي 

-روابط با پدر، مادر و دوست مي       به بررسي    كه به طور جداگانه       نظير پرسشنامه دلبستگي به والدين و همساالن       

پردازد، از سواالت يكساني در هر حوزه رابطه تشكيل نشده و اگرچه اين سواالت مفاهيم مشتركي باهم دارند اما                      
 .توانند به نوعي كه يك استاندارد مشترك دارند مقايسه شوندنمي

 مشكالت روش شناختي فوق كه در ارزيابي و تحقيقات دلبستگي              براي پرداختن به  )  2011(فريلي و همكاران     
اين .  معاصر وجود دارد، پرسشنامه اي براي سنجش تفاوتهاي فردي دلبستگي در انواع زمينه هاي رابطه ساخته اند                 

، تشكيل شده   )پدر، مادر، شريك عاشقانه و بهترين دوست       ( سؤال در هر حوزه رابطه        9 سؤال،   36پرسشنامه از   
پژوهش .   سؤال براي سنجش بعد اضطرابي است      3 سؤال براي سنجش بعد اجتنابي و        6 كه در هر حوزه رابطه    است  

 . حاضر اعتبار و روايي اين مقياس را كه توسط نويسنده و همكارانش به فارسي برگردانده شد، مورد بررسي قرار داد

 سال  18-30 تهران، در گروه سني       جامعه آماري اين پژوهش كليه دختران و پسران مجرد ساكن شهر             :  روش
بودند، كه به   )   پسر 169 دختر و    171( نفر از جوانان مجرد      340اعضاي گروه نمونه    .  باشندمي)  گروه سني جوان  (

 .گيري در دسترس از مناطق مختلف شهر تهران انتخاب شدندروش نمونه

 
 M_pooravari@yahoo.com    كارشناس ارشد مشاوره   *

 استادياردانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي **
 ده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار پژوهشك ***

 دانشيار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي ****
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از روش تحليل عاملي و محاسبه آلفاي كرونباخ           . را تكميل نمودند   اختار رابطه س  -پرسشنامه تجارب روابط نزديك   
 .ها استفاده شدبراي تجزيه و تحليل داده

 اكتشافي نشان داد كه مدل دو عاملي با استفاده از دو عامل اجتناب و اضطراب در هر                    نتايج تحليل عاملي  :  نتايج
هاي ين دو عامل در هريك از حوزه      براي ا ميزان آلفاي كرونباخ    همچنين  .  حوزه رابطه در جامعه ايراني برازش دارد      

  . بدست آمد76/0-86/0 و ميزان آن بين محاسبه شدرابطه و همچنين دلبستگي كلي 

 ساختار رابطه   -پرسشنامه تجارب روابط نزديك   سنجي مطلوب   هاي روان  حاضر بر ويژگي   هاي مطالعه يافته  :بحث
در هاي مرتبط با دلبستگي     تبر جهت انجام پژوهش   توان گفت پرسشنامه مزبور ابزاري مفيد و مع       مي.  صحه گذاشت 

   .استهاي مختلف رابطه حوزه

 . ساختار رابطه، تحليل عاملي، روايي، پايايي-تجارب مربوط به روابط نزديك :هاكليدواژه
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 ناايمن به پدر و مادر/مقايسه گرايش به رفتارهاي پرخطر در دلبستگي ايمن

 

 *مينو پورآوري

 **دكتر سعيد قنبري

 ***دكتر علي زاده محمدي

 ****دكتر ليلي پناغي

 

مركز ( ميليون برآورد شده است      17  بيش از  ساله ايران    29 تا   20 جمعيت جوان    1390تا سال     :مقدمه و هدف  
سريع اجتماعي، از   يكي از موارد جدي تهديدكننده سالمت كه در سالهاي اخير با توجه به تغييرات                   .  )آمار ايران 

گذاران، به عنوان يكي از مهمترين مشكالت موجود در جامعه           سوي سازمانهاي بهداشتي، مجريان قانون و سياست       
هر سال نوجوانان و جوانان     تحقيقات نشان داده كه     .  شدبامورد توجه قرار گرفته است، شيوع رفتارهاي پرخطر مي         

افزايش رفتارهاي خطرناك، كه به طور گسترده به عنوان تهديدي            .  شوندبيشتري در چنين رفتارهايي درگير مي      
براي سالمت جوانان مور تأييد است، شايد قويترين حمايت براي اين بحث باشد كه فهم عاليم زيربنايي اين رشد                      

بيني كننده روانشناختي در     يكي از عوامل پيش    .  در خطرپذيري نوجوانان و جوانان، امري الزم و ضروري است             
هاي اخير توجه به رابطه بين دلبستگي و          در دهه .  تواند دلبستگي ايمن يا ناايمن افراد باشد        مي رارهاي پرخط رفت

با وجود اينكه عوامل شروع به رفتارهاي پرخطر ممكن است           .  آسيب شناسي رواني افزايش قابل توجهي يافته است        
هدف كلي پژوهش حاضر،      .باط داشته باشد  يك كنجكاوي ساده باشد، تداوم آن مي تواند با سبك دلبستگي ارت              

 . باشدمي) مادر/پدر(ناايمن به والدين / مقايسه گرايش به رفتارهاي پرخطر در دلبستگي ايمن

جامعه آماري اين پژوهش كليه دختران و         .  اي استفاده شده است     مقايسه - در اين پژوهش از روش علّي        :روش
 340اعضاي گروه نمونه    .  باشندمي)  گروه سني جوان  ( سال   18-30پسران مجرد ساكن شهر تهران، در گروه سني         

گيري در دسترس از مناطق مختلف شهر        بودند، كه به روش نمونه    )   پسر 169 دختر و    171(نفر از جوانان مجرد     
فريلي و همكاران،   ((ECR-RS)  ساختار رابطه     -تجارب روابط نزديك  هاي  از پرسشنامه .  تهران انتخاب شدند   

براي جمع آوري اطالعات       ،)1389   و همكاران،   زاده محمدي (  )YRS(  ياس خطرپذيري جوانان   و مق )  2011
 .استفاده شد) MANOVA(براي تحليل داده ها از تحليل واريانس چند متغيره . استفاده شد

 
 
 

 

 
*

 M_pooravari@yahoo.com             كارشناس ارشد مشاوره       
 استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي **

 دانشيار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي ***
 دانشيار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي ****
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لكل در  هاي بدست آمده نشان داد گرايش به سيگار كشيدن، مواد مخدر و روان گردان و مصرف ا                     يافته:  نتايج
گرايش به سيگار كشيدن و مواد مخدر و روان گردان در           .  باشددلبستگي ناايمن به مادر بيش از دلبستگي ايمن مي        

، دلبستگي ايمن به پدر و دلبستگي ناايمن به مادر           در  .  دلبستگي ناايمن به پدر بيشتر از دلبستگي ايمن است           
 . گرايش به سيگار كشيدن بيشتر است

نتايج پژوهش گوياي اين     ايش به رفتارهاي پرخطر را از منظر دلبستگي بررسي كرده و                اين پژوهش گر    :بحث
. باشد كه دلبستگي ايمن فرد با افراد مهم زندگي در تنظيم هيجاني و عاطفي وي نقش به سزايي دارد                     مسأله مي 

و در نهايت بهزيستي    دلبستگي ايمن از طريق ارتباط با راهبردهاي انطباقي و سازش يافته، روابط عاطفي مناسب                 
شود فرد  كند، اما دلبستگي ناايمن از طريق راهبردهاي غير انطباقي هيجاني و عاطفي باعث مي               فرد را  تأمين مي    

هنگام مواجهه با مشكل يا فشارها و استرسهاي زندگي براي فرار يا تسكين خود به روشهاي ناسازگارانه مانند                        
اين روش اگرچه تسكين دهنده است اما راهبردي خودتخريبگرانه براي           .  دمصرف الكل، سيگار و يا مواد روي بياور        

 .باشدفرد مي

 .ناايمن، رفتار پرخطر/ بزرگسال جوان، دلبستگي ايمن :هاكليدواژه
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 )موردپژوهي(يافته درماني مبتني بر سايكودراما بر درمان اضطراب تعميمتأثير خانواده

 
 *مهدي پوررضائياندكتر 

 **ئيانهدي پوررضا

 

از جمله  (بنيان  محور يا نمايش  هاي گروهي نمايش  در اين مقاله پس از تشريح و تعريف درمان          :  مقدمه و هدف  
) برادر/پدر، مادر و خواهر   (، نقش خانواده به عنوان يك كل واحد و پس از آن به عنوان سه نقش مجزا                    )سايكودراما

هاي درمانيدرماني را با گروه    توان خانواده است كه آيا مي    سؤال بنيادين تحقيق اين      .  گيردمورد بررسي قرار مي    
درماني، از سايكودراما به عنوان يك درمان       ي روان در حالي كه امروزه در مراكز پيشرفته      .  محور تركيب كرد  نمايش

و تركيب  (برند، در كشور ما هنوز چنين رويكردي          هاي ديگر بهره مي    درمانيهمراه يا حتي عجين شده با روان        
ي اصلي  هاي دهگانه اين در شرايطي است كه از مجموعه تكنيك       .  حتي آزمون هم نشده است    )  هادرمانيتلفيق روان 

درماني ي مستقل يا پيوسته شده با خانواده      قابليت استفاده )  كامالً يا بخشاً  (ها  سايكودراما، بيشتر از هفتاد درصد آن     
-اي است كه مي   ارائه مدارك عيني و استداللي براي اثبات فرضيه       بنابراين هدف راهبردي پژوهش حاضر،      .  را دارند 

هايي مثل تحقق خويشتن يا ايفاي نقش، تعويض نقش و صندلي خالي به اثربخشي                  گيري از تكنيك  گويد بهره 
 .هاي قابل توجهي خواهد كرددرماني كمكخانواده

هاي تحقيق تجربي، استفاده شده      رحبه عنوان يكي از ط     )  A-B(آزمودني   در پژوهش حاضر از طرح تك        :روش
هاي سايكودراما براي درمان يك دختر نوجوان شانزده ساله مبتال به              درماني در تركيب با تكنيك     خانواده.  است

-علت انتخاب خانواده  .  استفاده شد )  اي يك جلسه  هفته(ي دو ساعته    يافته در هشت جلسه   اختالل اضطراب تعميم  

. شواهد، علت بنيادين اضطراب بيمار، انتظارات بسيار باالي والدينش از او بوده است              درماني اين بود كه بر اساس        
در اين تحقيق، از آزمون سوسيومتري براي       .  در جلسات درماني نيز تأكيد بيشتر بر تغيير سبك پرورشي والدين بود           

هاي جع بر اساس آزمون   قابل ذكر است كه ميزان اضطراب مرا       .  ترسيم ماتريس روابط خانواده استفاده شده است       
قبل از درمان، سه جلسه     ( در سه نوبت     DSM-Vهاي   ساختاريافته بر اساس مالك    اضطراب بك و زانك و مصاحبه     
 .مورد سنجش واقع شده است) بعد از درمان و پس از درمان

و حاكي از اثربخش    چنين اظهارات مراجع و والدين ا      تغييرات معنادار در نمرات سه آزمون به كار رفته و هم            :نتايج
 هاي اثربخشي اين نوع درمان     به عالوه يكي ديگر از مالك       .  درماني در تلفيق با سايكودراما است       بودن خانواده 

افزايش معنادار در نمرات امتحانات مراجع بود زيرا او اخيراً به دليل اضطراب شديد منجر به افسردگي و درماندگي،                   
 .دچار افت تحصيلي شده بود

 

 
  ir.ac.shahed@purrezaian          استاديار دانشگاه شاهد *

 شناسي دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد رشته روان **
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هايي كه اثربخشي    اين نتيجه با نتايج پژوهش      .  شود پژوهش تأييد مي     با توجه به نتايج حاصله، فرضيه         :ثبح
توان گفت كه   بر اساس اين نتايج مي     .  اند، همسو است  درماني و سايكودراما را به طور مجزا، تأييد كرده           خانواده

 . فته مؤثر استيادرماني و سايكودراما در درمان اضطراب تعميمتلفيق خانواده
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 يابي و سالمت هاي فرزندپروري والدين در هويتنقش الگوهاي ارتباطي خانواده و سبك

 شناختي نوجوانانروان

 

*هدي پوررضائيان
 

**دكتر مهدي پوررضائيان
 

 

شناختي و عدم اكتساب هويت      ن در سن نوجواني، بسياري از نوجوانان نسبت به اختالالت روا             :مقدمه و هدف  
هاي فرزندپروري والدين دو متغير مهم در ايجاد اين            فرزند و سبك  -ارتباطات والد .  پذير هستند مناسب، آسيب 

ترين هدف پژوهش حاضر، بررسي ارتباط بين اين دو متغير با             بنابراين مهم .  ها هستند ها يا ممانعت از آن     آسيب
 .ختي نوجوانان بودشناهاي هويتي و سالمت روانسبك
. هاي توصيفي پژوهش استفاده شده است        در پژوهش حاضر از روش همبستگي به عنوان يكي از روش               :روش
ي يك شهر   ي يك منطقه  هاي ناحيه آموزان دختر سال دوم دبيرستان در دبيرستان       ي پژوهش، تمام دانش   جامعه

روش اجراي  .  اي انتخاب شدند  اي دو مرحله  في خوشه گيري تصاد ها به روش نمونه    نفر از آن   200تهران بودند كه    
، ")PAQ  (مقياس اقتدار والدين  "،  "الگوهاي ارتباطي خانواده  "  پژوهش بدين شكل بود كه چهار پرسشنامه        

 در اختيار اعضاي گروه      ")دو بعد افسردگي و اضطراب     )  (GHQ-28(سالمت عمومي   " و   "هاي هويت سبك"
شناختي با  هاي هويتي و سالمت روان     گذاري، همبستگي بين سبك    از نمره ي پژوهش قرار گرفت و بعد          نمونه

سپس از مدل   .  هاي فرزندپروري والدين از سوي ديگر محاسبه شد        الگوهاي ارتباطي خانواده از يك سو و با سبك         
شناختي بر اساس    هاي هويتي و سالمت روان      پذيري سبك بينيرگرسيون چندمتغيري به منظور تعيين پيش        

 .هاي فرزندپروري و الگوهاي ارتباطي خانواده، استفاده شدسبك

هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري و تعهد،       هاي پژوهش، الگوي ارتباطي گفت و شنود با سبك          بر اساس داده   :نتايج
. اجتنابي، اضطراب و افسردگي، همبستگي منفي معنادار دارد         -همبستگي مثبت معنادار و با سبك هويتي سردرگم       

هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري و تعهد، همبستگي منفي معنادار و با سبك                 ارتباطي همنوايي با سبك    الگوي  
هاي فرزندپروري اقتداري و    سبك.  اجتنابي، اضطراب و افسردگي، همبستگي مثبت معنادار دارد         -هويتي سردرگم 

-ار و با سبك هويتي سردرگم     هاي هويتي اطالعاتي، هنجاري و تعهد، همبستگي مثبت معناد         گيرنانه با سبك  سهل
سبك فرزندپروري استبدادي با سبك هويتي         .  اجتنابي، اضطراب و افسردگي همبستگي منفي معنادار دارند           

 . اجتنابي، افسردگي و اضطراب همبستگي مثبت معنادار دارد -سردرگم

رتباطي همنوايي است زيرا    تر از الگوي ا   هاي پژوهش، الگوي ارتباطي گفت و شنود سازگارانه         بر اساس يافته   :بحث
 هاي فرزندپروري چنين سبكهم. تر استهاي هويتي مناسبشناختي بيشتر و سبك سالمت روانكنندهبينيپيش

 

 
   ir.ac.atu.st@911pourrezaian     ي دانشگاه عالمه طباطبايي شناس رواندانشجوي كارشناسي ارشد رشته *

 استاديار دانشگاه شاهد **
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ها كه  اين يافته .  گيرانه نسبت به سبك فرزندپروري استبدادي از سازگاري بيشتري برخوردارند            اقتداري و سهل  
هاي ها، انتخاب سبك  بنابراين يافته .  هاي قبلي همسو هستند   حاضرند، با پژوهش  هاي پژوهش    فرضيه تأييدكننده

تواند سبب ارتقاي سالمت روان     گيرانه و الگوي ارتباطي گفت و شنود توسط والدين مي         فرزندپروري اقتداري و سهل   
گيرانه زندپروري سهل البته بايد در مورد سازگارانه بودن سبك فر        .  نوجوانان و اكتساب هويت مناسب در آنان شود        

 .تأمل و تحقيق بيشتري صورت گيرد
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 تعيين رابطه مجموعه عالئم سندرم پيش از قاعدگي و سطح كيفيت زندگي زنان در سنين باروري

 
 *سيده ليال پورسمر

 **عليرضا ظهيرالديندكتر 

 ***فاطمه جعفرزاده

 ****مريم اسدي

 

 شروع عادت ماهيانه، برخي تغييرات جسمي و روان شناختي را              اكثر زنان از چند روز تا دو هفته قبل از            :هدف
اي از عالئم   اين نشانگان در برگيرنده مجموعه     .  .  شودكنند كه به آن سندرم پيش از قاعدگي گفته مي           تجربه مي 

 زناندر  و كيفيت زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي         باعث افت واضح عملكرد     روانشناختي و جسماني است كه       
مطالعه حاضر به منظور تعيين رابطه مجموعه عالئم پيش از قاعدگي و اختالل پريشاني پيش از قاعدگي                  .  ددگرمي

 . با سطح كيفيت زندگي زنان مبتال، پس از كنترل عالئم پيش از قاعدگي انجام شده است

ن منطقه  هاي زنا  سال مراجعه كننده به كلينيك بيماري         35 تا    20 پژوهش در بين زنان و دختران            :روش
 نفر زنان شركت كننده به طور تصادفي        60نمونه گيري دردسترس بود و تعداد       .  تهرانپارس تهران انجام گرفته است    

به گروه آزمايش   .  در ابتدا سطح كيفيت زندگي دو گروه ارزيابي شد         .  بين دو گروه آزمايش و كنترل گمارش شدند       
 پيش از قاعدگي آموزش داده شد و گروه كنترل در             روش آرميدگي پيش رونده عضالني به منظور كاهش عالئم          

پس از سه چرخه قاعدگي، عالئم پيش از قاعدگي در گروه آزمايش كه از روش آرميدگي                    .  انتظار آموزش ماندند  
مقياس كالج  .  سپس كيفيت زندگي زنان در دو گروه مجددا ارزيابي و مقايسه شد           .  استفاده كرده بودند كاهش يافت    

هاي زنان براي ارزيابي شدت اختالل پيش از قاعدگي و فرم كوتاه شده پرسشنامه كيفيت زندگي                  آمريكايي بيماري 
 .در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون اجرا گرديد) 2001(سازمان بهداشت جهاني 

 بررسي مجموع نمرات بدست آمده از سطح كيفيت زندگي زنان تمايز چشمگيري را در بين سطوح كيفيت                   :نتايج
نتايج همچنين رابطه معني داري را ميان شدت عالئم پيش          .  زنان دو گروه بعد از كنترل نشانه ها نشان داد         زندگي  

 .از قاعدگي و سطح كيفيت زندگي زنان تبيين كرد

منجر به ارتقاي سطح كيفيت      %  95 نتايج نشان داد كاهش مجموعه عالئم پيش از قاعدگي با اطمينان                  :بحث
 .ي مي گرددزندگي زنان در سنين بارور

 .سندرم پيش از قاعدگي، اختالل پريشاني پيش از قاعدگي، آرميدگي پيش رونده عضالني: هاكليدواژه

 

 
 

  Laylapoursamar@gmail.com        كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي *
 ركز تحقيقات علوم رفتاري بيمارستان امام حسين روانپزشك، دانشگاه شهيد بهشتي، م**

 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي ***
  كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي****
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 توان ذهني با مادران كودكان عادي بهداشت رواني مادران كودكان كمبررسي و مقايسه

 
 *ابوالفضل پورصدوقي

 **آوازكريم ايوبي

 ***مهدي محمدي

 

 با تعامل  نيز   شانيبا خانواده ها   آن ها ، تعامل   متفاوت اند  عادي   با كودكان ذهني  توان كودكان كم  جا كه از آن : مقدمـه 
ذهني در يك خانواده مسائل فراواني      توان وجود يك كودك كم    اصوالً. اش متفاوت است  يـك كودك عادي با خانواده     

 . ستيانكار نن قابل ي خانواده به دنبال دارد كه تأثير پيامدهاي آن بر رفتار والديرا برا

ذهني و مادران كودكان عادي   توانهـدف از اجـراي اين پژوهش مقايسه بهداشت رواني مادران كودكان كم            : هـدف 
-توانمادران كودكان كم  ) گراييپريشي، برون رنجوري، روان روان(هاي شخصيتي   در پژوهش حاضر، ويژگي   . باشدمي

 . قرارگرفته استسهيو مقارد بررسي ذهني و مادران كودكان عادي در شهر يزد مو
آموزان  دانشاز مادرانجامعه آماري اين تحقيق برخي . ي استسه ايمقاروش پـژوهش حاضـر، روش علّـي ـ     : روش
 از مادران  نفر   40از اين جامعه تعداد     . باشدتـوان ذهنـي و مادران كودكان عادي در مقطع ابتدايي شهر يزد مي             كـم 

گيري در پژوهش حاضر، روش نمونه.  كودكان عادي انتخاب شدنداز مادران نفر 40داد ذهني و تع توانكـودكان كـم   
در اين  . باشدهاي شخصيتي آيزنگ مي   ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه ويژگي    . باشداي تصادفي مي  گيري خوشه نمونه

مستقل استفاده  t  آزمون استنباطي نظير در آمارمعيار، و پـژوهش از روش آماري توصيفي نظير ميانگين و انحراف  
 .شده است

) گراييپريشي، برونرنجوري، روانروان(شخصيتي هاي نـتايج بدست آمده حاكي از اين است كه بين ويژگي          : نتايج
 نتايج همچنين ووجود دارد،   ) p>5/0(ذهني و مادران كودكان عادي تفاوت معني داري         تـوان مـادران كـودكان كـم     

-توانپريشي  مادران كودكان كمرنجوري و روان ميانگين نمرات روانكهدهد ن مي نشامستقلt  نآزمـو  از حاصـل 

 . باشدتر مي پايينآن هاگرايي ذهني از ميانگين نمرات  مادران كودكان عادي باالتر و برون
 به كمك توان نتيجه گرفت كه خانواده هاي آن ها نيز     بـا توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش مي          : يريجه گ ينت

 امروزه سعي بر اين است كه حتي االمكان اين افراد از خانواده جدا نشوند و پيوند عاطفي آن ها . و آموزش نياز دارند

بـا اعـضاي خانواده شان گسسته نشود، پس با توجه به اين مطالب و آموزش هاي ويژه مي توان نظام خانواده را جهت           
 .ادامه يك زندگي عادي حفظ كرد

ـ  -رنجوري، روان روان(هاي شخصيتي   توان ذهني، مادران كودكان عادي، ويژگي      مـادران كودكان كم    : هـا  دواژهيكل

 )گراييپريشي، برون

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران *
                                                                                                                     apss2020@yahoo.com 

 دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  **
  ه علوم بهزيستي و توانبخشي تهراندانشجوي كارشناسي ارشد رفاه اجتماعي، دانشگا ***
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 گيري هويت دانشجوياننقش الگوهاي تربيتي والدين در شكل

 
 *فرشته پورمحسني دكتر

 **شهريار درگاهي

*** مسعود نظري
 

 ****نجمه جوكاركمال آبادي 

 

گيري و تحول هويت منسجم و پايدار يكي از مهمترين تكاليف تحولي در خالل دوران                    شكل  :مقدمه و هدف  
-از ديدگاه نظريه سيستم   .  باشدنوجواني و اوايل جواني است و خانواده يكي از مهمترين عوامل موثر در اين امر مي                

ي افراد نقش مهمي ايفا     گيري سبك هويت  هاي خانواده و نظريه دلبستگي، كيفيت سبك تربيتي والدين در شكل            
گيري سبكهاي هويتي   ترتيب پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش الگوهاي تربيتي والدين در شكل              بدين.  كندمي

 .دانشجويان انجام گرديد

همبستگي و جامعه آماري نيز كليه دانشجويان دانشگاه خوارزمي           -پژوهش حاضر در قالب طرح توصيفي      :  روش
) پاركر و همكاران  (  اي انتخاب شدند و به مقياس پيوند والديني       روش نمونه گيري طبقه    نفر به  140تهران بودند كه    

ها با استفاده از ضزيب همبستگي پيرسون و        تجزيه و تحليل داده   .  پاسخ دادند )  ISI(  هاي هويت برزونسكي  و سبك 
 .تحليل رگرسيون همزمان انجام شد

عطوفت، گرمي عاطفي، همدلي و     (  د كه سبك تربيتي مراقبت    نتايج حاصل از همبستگي پيرسون نشان دا      :  هايافته
اجتنابي رابطه منفي    /با هويت هنجاري و اطالعاتي همبستگي مثبت و معنادار و با هويت سردرگم                   )  نزديكي
سردرگم همبستگي مثبت و معناداري و با سبك هويت          /حمايت افراطي والدين با هويت اجتنابي     .  داشت معناداري

همچنين نتايج حاصل از رگرسيون نشان داد كه سبك حمايت           .  ي رابطه منفي و معنادار داشت     اطالعاتي و هنجار  
عطوفت، (بيني نمايد و سبك تربيتي مراقبت والدين         سردرگم را پيش  /افراطي پدر و مادر توانست  هويت اجتنابي        

 .بيني نمودسبك هويت هنجاري را بگونه معناداري پيش) گرمي عاطفي، همدلي و نزديكي

گيري هويت پايدار بر موفقيت تحصيلي، احساس هدفمندي، روابط بين فردي            با توجه به اهميت نقش شكل      :نتايج
گيري هويت مورد بحث و بررسي       سالم با همساالن و سالمت رواني جوانان، نقش خانواده در بعد اجتماعي شكل               

 .قرار گرفت

 
 استاديار دانشگاه پيام نور *

 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي تهران **
 masodnazri@gmail.com         دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه محقق اردبيل ***

  دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي ****
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 جنسيتي در رابطه با جنسهاي هاي شخصيتي و تفاوتبررسي ارتباط ميان ويژگي

 مخالف دانشجويان

 
 *دكتر فرشته پورمحسني كلوري

 

از نوجوانان و جوانان     %  65باشد و در حدود       روابط عاشقانه در دوران نوجواني و جواني نسبتاً شايع مي             :مقدمه
هاي شخصيتي و   دهد كه ويژگي  هاي اخير نشان مي   پژوهش.  كنندهاي نوجواني تجربه مي   روابط عاشقانه را در سال    

-پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط ميان ويژگي       .  هاي جنسيتي در درك روابط عاشقانه نقش مهمي دارند        تفاوت

 .هاي اردبيل انجام گرديدهاي جنسيتي در رابطه با جنس مخالف در دانشجويان دانشگاههاي شخصيتي و تفاوت

هاي علوم   نفر از دانشجويان دانشگاه    200 كه در آن     اي است  مقايسه -اين پژوهش از نوع همبستگي و علي      :  روش
گيري  مشغول به تحصيل بودند، به روش نمونه        1389پزشكي، محقق اردبيلي و دانشگاه آزاد اردبيل كه در سال             

، و  )1986(هاي عشق هندريك و هندريك      تصادفي انتخاب شدند و به پرسشنامه شخصيتي هگزاكو، مقياس سبك          
آوري اطالعاتي در زمينه رابطه دانشجويان با جنس مخالف پاسخ             ساخته جهت جمع  قهمچنين پرسشنامه محق  

ها با استفاده از روش تحليل واريانس چندمتغيري، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام                 داده.  دادند
 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتSPSS16به گام بوسيله 

هاي عشق اروس، استورگ، مانيا،     پذيري، سبك پسران، ويژگي شخصيتي تهييج    نتايج نشان داد در نمونه        :هايافته
شناسي هاي عشق استورگ و آگاپه و ويژگي شخصيتي وظيفه          پراگما و آگاپه؛ ويژگي شخصيتي برونگرايي سبك        

هاي عشق اروس و     در گروه دختران، برونگرايي، سبك     .  كندبيني مي سبك عشق اروس را بطور معناداري پيش        
پذيري سبك عشق   شناسي سبك عشق اروس؛ تهييج      فروتني سبك عشق آگاپه و لودوس، وظيفه         -ه؛ تواضع آگاپ

هاي عشق نيز   هاي جنسيتي ميان سبك   بررسي تفاوت .  بيني كرد پراگما و خوشايندي سبك عشق استورگ را پيش       
 .كننداگما استفاده مينشان داد كه دختران بيشتر از سبك عشق اروس و پسران بيشتر از سبك عشق لودوس و پر

گذاري والديني مورد بحث     و نظريه سرمايه   HEXACO عاملي شخصيت     6ها در چارچوب الگوي       يافته :نتايج
 .قرار گرفتند

 .، دانشجويانHEXACOهاي شخصيت، هاي عشق، ويژگي سبك:هاكليدواژه

 
 fpmohseni@yahoo.comاستاديار دانشگاه پيام نور اردبيل        *
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 هاي اصفهانيبررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي و سالمت روان در زوج

 
  *رضاي تجريشير معصومه پورمحمددكت

 ** طاهره نجفي فرد

 *** سحر پهلوان نشان

 

سالمت .  موضوع سالمتي از بدو پيدايش بشر، در قرون وسطي و اعصار متمادي مطرح بوده است                 :مقدمه و هدف  
ختلفي عوامل م .  اي رواني ـ اجتماعي، مستلزم درك و تفسير درست از امور مرتبط است             روان در چهارچوب پديده   

. هاي ناسالم افراد است    ترين آنها، باورهاي غيرمنطقي و شناخت      در كاهش سالمت روان مؤثرند كه يكي از مهم           
 . هاي اصفهاني بودهدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه باورهاي غيرمنطقي و سالمت روان در زوج

 ساله مقيم در شهر     50 تا   20هاي  زوجدر اين مطالعه توصيفي ـ مقطعي از نوع همبستگي، از جامعه آماري             :    روش
، به شيوه   1391شناسي در سال    هاي خصوصي مشاوره و روان      زوج مراجعه كننده به كلينيك      50  اصفهان، تعداد 

جونز، (منطقي  و مقياس باورهاي غير    )  1972گلدبرگ،  (دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سالمت عمومي           
 رابطه بين متغيرهاي مورد مطالعه از روش همبستگي پيرسون استفاده            به منظور بررسي  .  را تكميل كردند  )  1986
 .شد

، انتظار باال از    -29/0هاي نياز به تاييد ديگران      محاسبه همبستگي نشان داد كه بين سالمت روان و مؤلفه          :  نتايج
ي زياد توام   ، نگران -10/0، بي مسئوليتي عاطفي     -34/0، واكنش به ناكامي     -21/0، تمايل به سرزنش     -53/0خود  

هاي  همبستگي منفي و بين سالمت روان و مؤلفه         -44/0، وابستگي   32/0، اجتناب از مشكالت     -20/0با اضطراب   
 . همبستگي مثبت وجود دارد61/0گرايي  و كمال14/0درماندگي نسبت به تغيير 

هاي وب برنامه به طور كلي يافته هاي پژوهش اهميت اقدامات پيشگيري را در چهارچ                 :گيريو نتيجه  بحث
 ها بايستي در تمامي سطوح فرهنگي و پيش واقع، اين آموزش در. دهداي نشان ميآموزشي و ارائه خدمات مشاوره

هاي پژوهش حاضر توسط     كارگيري يافته از سوي ديگر به    .  از ازدواج ارائه گردد و پس از ازدواج نيز ادامه يابد              
 .پردازند سودمند استاي مي زناشويي به فعاليت حرفهشناساني كه در حوزه مشكالتمشاوران و روان

 
  يار گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهراناستاد  *

                                                                                                              com.gmail@mpmrtajrishi                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهران  **
       موزش كودكان استثنايي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي تهران دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي و آ***
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توان در پيشگيري از وقوع مشكالت رواني از جمله اضطراب و افسردگي              بديهي است با استفاده از نتايج اخير مي         

هاي مؤثري برداشت و افزون بر حفظ سالمت روان زوجين و دوام زندگي آنها، در هزينه هاي درماني صرفه                        گام
 .يي نمودجو

 . سالمت روان، باورهاي غير منطقي، زوجين اصفهاني:هاكليدواژه
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 هاي شهر اصفهانهاي شخصيتي و سبك زندگي در دانشجويان متاهل دانشگاهرابطه ويژگي

 
 *سميه پورميداني

 **دكتر ابوالقاسم نوري

***سيد عباس شفتي
 

 

هاي فرد در زندگي دست يافت و در         به ميزان موفقيت   توانهاي سبك زندگي، مي   با توجه به شيوه   :  مقدمه و هدف  
سازمان بهداشت جهاني، سبك زندگي را         .  هاي بهتري براي پيشرفت و موفقيت شخصي قرار گرفت             موقعيت

هاي شخصي، روابط اجتماعي، شرايط محيطي و           داند كه از تعامل بين ويژگي        الگوهاي مشخص رفتاري مي     
هاي شخصيتي  يكي از عوامل موثر بر سبك زندگي افراد، ويژگي         .  شودل مي  اقتصادي حاص  -هاي اجتماعي موقعيت

 . باشدها ميآن

هاي دانشگاه   شامل كليه دانشجويان متأهل    جامعه آماري .   همبستگي بود  -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي      :روش
اي اي چند مرحله  هگيري خوش  نفر با استفاده از روش نمونه       381 بود كه    90-91شهر اصفهان در سال تحصيلي       

و پنج عامل بزرگ شخصيت     )  1990والكر،  (انتخاب شدند و به دو پرسشنامه سبك زندگي ارتقاء دهنده سالمتي              
ها در سطح آمار توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و           براي تحليل داده  .  پاسخ دادند )  1992كري،كاستا و مك  (

 . رسون و رگرسيون همزمان استفاده شددر سطح آمار استنباطي از ضريب همبستگي پي

گرايي، گشودگي، مقبوليت و باوجدان بودن با سبك زندگي         نشان داد كه بين روان آزرده خويي، برون        نتايج:  نتايج
  درصد   54توانند    هاي شخصيتي مي  تحليل رگرسيون نشان داد كه ويژگي     ).  >0,01P(ارتباط معنادار وجود دارد     
 .بيني كنندرا پيشاز واريانس سبك زندگي 

قبيل فعال و     هايي از گرا با توجه به دارا بودن ويژگي      افراد برون توان گفت   با توجه به نتايج به دست آمده، مي       :  بحث
روابط بين     و معاشرتي بودن و به دليل هيجان و انرژي زيادي كه دارند،               داشتن روابط اجتماعي خوب     و قاطع بودن 

خو ترجيح  آزردهدرمقابل افراد روان  .  شوندهاي جسمي كشيده مي   به سمت فعاليت  فردي بيشتري دارند و  بيشتر        
. كنندها فكر مي  ها بيشتر درگير مسايل شخصي هستند و كمتر به ديگران و ارتباط با آن               آن.  دهند تنها باشند  مي

ك عامل شخصيتي در     مقبوليت به عنوان ي    .  هاي بدني دارند   خو كمتر تمايل به انجام فعاليت        آزردهافراد روان 
 دردي با ديگران، سخاوتمندي، اعتماد و گرمايش فردي، برگيرنده صفاتي چون همكاري، هماهنگي اجتماعي، هم

 
 
 

 
  com.yahoo@pourmeidani_s)      اصفهان(كارشناس ارشد، روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان  *

 ) اصفهان( انشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگاناستاد، گروه روانشناسي، عضو هيات علمي د **
 گروه روانشناسي، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهانمربي،  ***
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افراد باوجدان نيز توانايي     .  شودصميميت و بخشندگي است كه منجر به افزايش ارتباطات اجتماعي افراد مي                 
فردي .  مندي خود را به ديگران بروز دهند      توانند همدردي و عالقه    و مي  سازگاري با شرايط خود و ديگران را دارند       

رغم تعارضات با ديگران، رابطه خود را با آنها         گراست، احتمال بيشتري وجود دارد كه علي       شناس و وجدان   كه وظيفه 
جربه حاالت  گشودگي نسبت به تجربه، فرد را هم به سمت ت         .  هاي محيط مقاومت كند    حفظ كند و در برابر وسوسه     

بيني كننده ميزان روابط فرد با ديگران       تواند پيش كند و مي  هيجاني منفي و هم حاالت هيجاني مثبت هدايت مي         
 .باشد
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 هاي بين فردي نوجوانان دختربررسي رابطه بين مرزهاي خانوادگي با دشواري

 
 *اكرم پوزاد

 ** سميه سليماني

 ***ابراهيم نعمتي

 

آميز با  هاي بين فردي موفقيت    هاي بين فردي در نوجوانان به فقدان تعامل           دشواري تجربه    :مقدمه و هدف  
برخي شواهد    .شودورزي در آن ها اطالق مي       و والدين و نيز نبود جرئت       )  همجنس و غير همجنس    (همساالن  

م آگاهي  توان گفت كه عد   اما مي .  اند درصد گزارش كرده   9 تا   2هاي بين فردي را      تجربي ميزان شيوع دشواري    
هاي ارتباطي و نداشتن مهارت در حل مشكالت  بين فردي باعث بروز ناسازگاري              كافي والدين و نوجوانان از مهارت     

جرئت (  هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين مرزهاي خانوادگي با دشواريهاي بين فردي            .شودها  و تعارضات مي    
 .مي باشد) نزديكورزي، صحبت كردن در جمع، روابط خانوادگي، دوستي هاي 

 در شهرستان منوجان مشغول     92آموز كه در سال    دانش 150 همبستگي، تعداد  ـ توصيفي مطالعه اين  در :روش
و )  2005  انگلس،(  هاي بين فردي   دشواري مقياس به تحصيل  بودند به شيوه تصادفي انتخاب شدند و به                

 .دادند پرسشنامه پرسشنامه مرزهاي خانوادگي پاسخ

-نرم كمك به و متغيره چند واريانس تحليل آزمون و رگرسيون تحليل از استفاده با هاداده تحليل و هتجزي  :نتايج

 تر و در  هاي بين فردي پايين    ها نشان داد كه مرزهاي خانوادگي بهنجار، دشواري         يافته.  شد انجامSPSS   افزار
 .ن دادهاي بين فردي باالتري را نشامقايسه مرزهاي خانوادگي گسسته، دشواري

معناداري  سطح رگرسيون چندمتغيري در   و پيرسون همبستگي ضريب از استفاده با هاداده تحليل  نتايج :بحث
001/0p< وجود داريمعني مثبت هاي بين فردي  نوجوانان رابطه     مرزهاي خانوادگي و دشواري    بين كه داد  نشان 

در حالت آرماني وضوح    .  ام خانواده تاكيد دارد   مرزهاي بهنجار يا كامال مشخص بر احساس تعلق به كل نظ            .  دارد
مرزها با فراهم كردن حمايت و دسترسي ساده براي پيام رساني و توافق بين نظام هاي فرعي در زمان الزم، جرئت                      

-هاي نزديك نوجوانان و بهزيستي كل خانواده را بهبود مي         ورزي، صحبت كردن در جمع، روابط خانوادگي، دوستي       

 مرزهاي خانواده بايد آنقدر انعطاف پذير باشندكه محبت، حمايت و مشاركت خانوادگي به ميزان                  بنابراين.  بخشد
 . الزم در دسترس هر عضو باشد

 

 
 com.yahoo@pouzad.a            كارشناس ارشد، مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي *

 باطباييكارشناس ارشد، مشاوره، دانشگاه عالمه ط **
 كارشناس ارشد، مشاوره، دانشگاه شهيد بهشتي ***
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 نگرشهاي زناشويي دانشجويان در بررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظارات و

 دانشگاه پيام نور شهرستان سميرم آستانه ازدواج

 
 *رضيه پيرمراديان

 **غالمرضا انصاري پور

 

و به عنوان راه تشكيل خانواده يكي از          اي انساني و پيچيده و بسيار ظريف است            ازدواج رابطه  :مقدمه و هدف  
هدف از اين پژوهش    .  باشدترين پيوندهاي انساني است و ارضاء كننده و رشد دهنده شخصيت آدمي مي               قديمي

 .باشدرات ونگرشهاي زناشويي دانشجويان در آستانه ازدواج ميبررسي تأثير آموزش پيش از ازدواج بر انتظا

-مياند  كه در دوره آشنايي و نامزدي قرار داشته        نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور        40 نمونه مورد پژوهش     :روش
الزم .  ندگرفت  قرار)   نفر 20(و كنترل   )   نفر 20(گيري تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش         كه با روش نمونه     باشد

بعد از اتمام دوره    .  اي آموزش پيش ازازدواج را دريافت كردند       دقيقه 105 جلسه   7به ذكر است گروه آزمايش طي       
  .بررسي قرار گرفتند هاي انتظارات زناشويي و نگرشهاي زناشويي موردآموزش هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه

 يانس بيانگر تاثير آموزش قبل از ازدواج بر بهبود انتظارات و             روش تحليل كوورا   نتيجه حاصله از تحليل       :نتايج
 .باشد مي )>P %5(نگرشهاي زناشويي در سطح 

نگرشهاي زناشويي اثربخش مي باشد و مي تواند بر استحكام               آموزش قبل از ازدواج بر بهبود انتظارات و          :بحث
 منفي نسبت به ازدواج و روابط زناشويي موثر         روابط زناشويي و كاهش آسيب هاي ناشي از انتظارات نابجا و نگرش            

( كيت و همكاران      ،)1999(  ، رينولد و منسفيلد     )  2007(  ، شارپ و گاننگ   )1991(  پوينوواقع گردد و با تحقيقات      
 .باشدهمخوان مي) 1965(ودوال  )  1968(اولسون و گراوات  ،)1978

 
 

 

 
 pirmoradianr@yahoo.com       كارشناسي ارشد رشته مشاوره، مدرس دانشگاه پيام نور *

 كارشناسي ارشد رشته مشاوره، مدرس دانشگاه پيام نور **
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 اصفهان استان زنان در زناشويي رضايت پيامدهاي و پيشايندها از الگويي آزمودن و طراحي

 
 *صالحه پيريايي

 **پورآزاد اشرف

 ***پاقلعه جمالي سميه

 

 در  آن چه  و  دارد  خود  زناشويي  زندگي  از  فرد  كه  انتظاراتي  بين  انطباق  معني  به  زناشويي  رضايت:  مقدمه و هدف  
است   شده  انجام  زناشويي  طرواب  و  ازدواج  حيطه  در  كه  پژوهش هايي  طبق.  است  مي كند،  تجربه  خود  زندگي

 كننده  پيش بيني  مي توانند  متغيرها  اين.  دارند  رابطه  زمان  طول  در  زناشويي  رضايت  روند  با  مختلفي  متغيرهاي
 پژوهش  هدف.  باشد  طالق  و  زناشويي  آشفتگي  طرف  به  رفتن  يا  زمان  طول  در  زناشويي  رابطه  رضايت  حفظ  شانس
 شهر  دارخانه  و  شاغل  زنان  از  رگروهي  د  زناشويي  رضايت  پيامدهاي  و  اپيشاينده  از  الگويي  آزمودن  و  طراحي  حاضر

 .بود اصفهان

 نمونه  عنوان  به  تصادفي  صورت  به  نفر  150  تعداد  منظور  اين  به.  اين پژوهش با روش همبستگي انجام شد      :  روش
 ارتقادهنده  گيزند  سبك  متغيرهاي  الگو  اين  در.  دادند  پاسخ  پژوهش  هايپرسشنامه  به  و  انتخاب  حاضر  پژوهشي
 بهزيستي  و  بين  پيش  متغيرهاي  عنوان  به  اجتنابي  و  مدار  مسئله  مدار،  هيجان  استرس  با  مقابله  سبكهاي  سالمت،

 رضايت  هايپرسشنامه.  شدند  وارد  الگو  اين  در  زناشويي  رضايت  پيامد  عنوان  به   روان سالمت  و  روانشناختي
 مقياس  والكر،  سالمت  دهنده  ارتقا  زندگي  سبك  پرسشنامه  ،)CISS  (استرس  با  مقابله  هايسبك  انريچ،  زناشويي
 . گرفتند قرار استفاده مورد حاضر پژوهش در گلدبرگ رواني سالمت پرسشنامه و ريف روانشناختي بهزيستي

 برازش  از  هاداده  كه  داد  نشان  AMOS-18  افزار  نرم  از  استفاده  با  ها  داده  تحليل  و  تجزيه  از  حاصل  نتايج:  نتايج
 .بودند دارمعني الگو اين مسيرهاي كليه و بوده برخوردار ها داده با لوبيمط بسيار

 پيشايندهاي  ترينمهم  عنوان  به  سالمت  ارتقادهنده  زندگي  سبك  و  استرس  با  مقابله  هاي  سبك  به  توانمي:  بحث
 در  زناشويي  يترضا  معنادار  پيامدهاي  عنوان  به  را  رواني  سالمت  و  روانشناتي  بهزيستي  و  زناشويي  رضايت  معنادار
 .گرفت نظر

 سالمت  سالمت،  دهنده  ارتقا  زندگي  سبك  فشارزا،  موقعيت  با  مقابله  هايسبك  زناشويي،   رضايت :هاكليدواژه
 روانشناختي بهزيستي روان،
 

 

 

 

 
 porazadashraf@yahoo.com .  )آباد نجف واحد (نور پيام دانشجوي كارشناسي، روانشناسي عمومي، دانشگاه*

**
 دانشجوي دكتري، روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهراء 

***
 دانشجوي دكتري، روانشناسي تربيتي، دانشگاه الزهراء 
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  رضايت از روابط جنسي،  دانش و نگرش جنسي، وضعيت زناشويي بابررسي رابطه بين

  تهرانو غير باردار شهردر زنان باردار 

 
 *زينب تشرفي

 **رضوانه طالئيان

 

آميزد و با   هاي زوجين در هم مي    ها، نيازها و واكنش   فعاليت جنسي با ارتباطات بين فردي، نگرش      :  مقدمه و هدف  
. هاي خاص، دوران بارداري است     يكي از وضعيت  .  كندوضعيت سالمتي و تجارب شخصي تغيير مي         افزايش سن، 

در طي بارداري   .  يابداند در طي دوران حاملگي ميزان فعاليتهاي جنسي تغيير مي          بعضي از محققين گزارش كرده    
تواند منجر به بروز آثار منفي طوالني       هر يك از اين تغييرات مي     .  ممكن است رضايت جنسي افزايش يا كاهش يابد       

بنابراين هدف از     .انجام شد ان  اين پژوهش جهت تعيين رضايت جنسي زن      .  مدت در امور جنسي و رواني مادر شود       
 درطي زنان  و وضعيت زناشويي،  و ارتباط آن با رضايت از روابط جنسي       جنسي  نگرش   دانش و    مطالعه حاضر بررسي  

 .است دوران بارداري

 تهران  شهر منطقه يك    به مراكز بهداشتي درماني    باردار مراجعه كننده     زناننفر از     50در اين تحقيق تعداد       :روش
-اي انتخاب شدند و هر دو گروه پرسشنامه       گيري خوشه از زنان غير باردار به شيوه نمونه       نفر   50و همچنين تعداد    

 :هاي زير را تكميل كردند
 )GRIMS( راست   - پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبوك      ) ب   SKAS پرسشنامه دانش و نگرش جنسي        )الف
امه از روايي و پايايي مناسبي       سه پرسشن   هر.  پرسشنامه رضايت جنسي، به همراه اطالعات جمعيت شناختي         )  ج

  .مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت و اين نتايج بدست آمد SPSS21توسط نرم افزار ها دادهسپس . برخوردارند

 بين دانش و نگرش جنسي، وضعيت زناشويي و رضايت زناشويي زنان باردار و زنان غير باردار تفاوت                          :نتايج
 .)>05/0P(معناداري وجود دارد 

بيني كننده رضايت از      نگرش نسبت به فعاليتهاي جنسي پيش       نتايج بيانگر اين مطلب است كه علم و            همچنين
 .)>05/0P( و وضعيت زناشويي با رضايت جنسي رابطه معناداري دارد روابط جنسي دوران بارداري است

رضايت از    مل مهم نگرش نسبت به فعاليتهاي جنسي يكي از عوا        علم و   نشان ميدهد كه      نتايج بدست آمده    :بحث
 نگرشعلم و   شود از طريق آموزش و مشاوره بايستي تغييرات مثبت در             بنابراين پيشنهاد مي  .  روابط جنسي است  

زنان نسبت به فعاليتهاي جنسي در طي دوران بارداري ايجاد نمود و بدين ترتيب رضايت از روابط جنسي را                          
 .وضعيت زناشويي قرار گيرندداد تا بدين ترتيب زوجين به سطح مطلوبي از افزايش 

  

 
 mt_tasharrofi@yahoo.com     دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، كارشناس ارشد روانشناسي عمومي *

 )تربيت معلم تهران( دانشگاه خوارزمي ،دهاوره خانوكارشناس ارشد مشا **
 )تربيت معلم تهران( دانشگاه خوارزمي ،دهاكارشناس ارشد مشاوره خانو * **
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 بر افزايش عملكرد خانواده داراي كودكان با نيازهاي ويژه ارتباطي مهارتهاي آموزش اثربخشي

 

*زادهحسين تقي
 

 **غالمعلي افروزدكتر 

***سوگند قاسم زاده
 

 

ها و   ناراحتي در معرض انواع  توان ذهني    كودك با نيازهاي ويژه مانند كم       هاي داراي    خانواده  :مقدمه و هدف  
شود كه خانواده   باشد و موجب مي    مشكالت قرار دارند كه در نگهداري و رسيدگي به وضع فرزندشان موثر مي                

كم  طبيعي خود را از دست بدهد و ادامه اين وضع ممكن است به فروپاشي نظام خانواده و يا طرد فرزند                         عملكرد
بر افزايش عملكرد خانواده دانش      ارتباطي هايمهارت شآموز اثربخشيهدف اين پژوهش، بررسي     .   منجر شود  توان

 .آموزان با نيازهاي ويژه بود

، كنترل آزمايش و    هاي همراه با گمارش تصادفي آزمودني ها، در گروه       آزمايشياين پژوهش يك مطالعة نيمه        :روش
 توان ذهني آموزش پذبر،     از ميان والدين داراي كودك كم     .  به همراه پيش آزمون، پس آزمون و مطالعه پيگيري است       

و )  15(سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش           .   والدين انتخاب شدند   30به روش نمونه گيري تصادفي،       
ابزار به كار رفته در اين پژوهش، آزمون هوش وكسلر كودكان و مقياس ابزار سنجش                  .  جاي گرفتند )  15(كنترل  

.  ساعته براي گروه آزمايش ارائه شد      5/1 جلسه و هر جلسه      7 طي   هاي ارتباطي مداخله آموزش مهارت  .  خانواده بود 
هاي به دست آمده با استفاده از آزمون آماري اندازه گيري مكرر و تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار                    داده
 .گرفت

-از كنترل تفاوت  آزمون گروه آزمايش، پس     آزمون و پس  تفاوت بين ميانگين نمرات پيش     نتايج نشان داد كه      :نتايج

كه بين ميانگين   ، در حالي  )>003/0P(آزمون، در افزايش عملكرد خانواده معنادار بوده است           هاي اوليه در پيش   
 ).<010/0P(آزمون گروه كنترل در افزايش عملكرد خانواده تفاوت معناداري وجود نداشت              آزمون و پس  نمرات پيش 
ود ـادار نب ـانواده معن ـگروه آزمايش در ميزان عملكرد خ      و پيگيري آزمون  تفاوت بين ميانگين نمرات پس    همچنين،  

 )08/0P>.( 

تواند موجب افزايش عملكرد خانواده     هاي ارتباطي مي  سد كه آموزش مهارت   ربا توجه به نتايج، به نظر مي         :بحث
راين، به روانشناسان و    بناب.  داراي كودكان با نيازهاي ويژه از جمله والدين كودك كم توان ذهني آموزش پذير شود               

 هاي ارتباطي به عنوان   گردد كه از آموزش مهارت    روان درمانگران در مدارس و مراكز مشاوره و درمان پيشنهاد مي           
اي در جهت پيشگيري مشكالت خانواده داراي كودك با نيازهاي ويژه به خصوص خانواده داراي                يك روش مداخله  

 .ه شود توان ذهني آموزش پذير استفادكودك كم

 
 hosseintzk@gmail.com         دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته روانشناسي دانشگاه تهران *

 استاد ممتاز دانشگاه تهران **
 شناسي دانشگاه تهران دانشجوي دكتري، رشته روا***
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 :نگرش به ازدواج در كاربران مجرد ايراني شبكه اجتماعي فيس بوك 

 نقش تعديل كننده ميزان حضور، جنسيت، تحصيالت و سن

 
 *فرهاد تنهاي رشوانلو

 **محمد صفاري
 

چنين به نظر   .  نگرش به ازدواج عبارت است از عقيده ذهني و باورهاي فرد در مورد ازدواج                    :مقدمه و هدف  
يس بوك، به واسطه تسهيل در تعامل بين فردي           ف كه حضور در شبكه هاي اجتماعي مجازي از قبيل              مي رسد

. ي تواند تأثيرات متفاوتي بر افراد در خصوص نگرش نسبت به خود، آينده و مسائل زندگي شخصي داشته باشد                     م
در بين  )  انه و نگرش كلي    ينانه، ايده آل گراي    خوش ببدبينانه،  (  ازدواجهدف از پژوهش حاضر بررسي نگرش به           

يس بوك و نقش تعديل كننده ميزان حضور در شبكه، جنسيت، تحصيالت و سن در اين                فكاربران شبكه اجتماعي    
 .زمينه بود

 مقايـسه اي، از طـريق فـراخوان، كاربـران مجـرد ايرانـي در شبكه فيس بوك دعوت به                 - علّـي  در يـك طـرح    : روش
) 1998روزن و بريتين،  (وزه، نسخه آنالين مقياس نگرش نسبت به ازدواج          ر 45همكاري شدند و در يك بازه زماني        

 دريافت و به صورت  Google Driveو پرسـشنامه اطالعـات جمعـيت شـناختي را از طـريق اشـتراك گذاري در                  
از كاربران ايراني شبكه فيس بوك پرسشنامه را        )  مرد 28 زن،   36( نفر   64در نهايـت تعداد     . آناليـن تكمـيل كـردند     

 درصد شركت كنندگان تحصيالت  7/93. سال بود  00/25 ± 70/3ميانگين سني شركت كنندگان     . كمـيل كـردند   ت
 .  گرفتصورت متغيره چند كوواريانستجزيه و تحليل داده ها با آزمون تحليل . ليسانس و باالتر داشتند

ان تحصيالت، تفاوت در نگرش تحلـيل كوواريانس چند متغيره نشان داد كه با حذف اثر جنسيت، سن و ميز        : نتايج
partialη= 22/0(بدبيـنانه بـه ازدواج      

partialη= 17/0(و نگـرش بـه ازدواج خود        ) 2
در هر دو متغير نيز     . معنادار بود ) 2

اثر جنسيت نيز در    . كاربرانـي كـه بيـشترين مراجعه به فيس بوك را داشتند، باالترين ميانگين  را كسب كرده بودند                  
ساير نتايج نشان داد كه بر حسب ميزان        . اي كه زنان ميانگين باالتري داشتند     به گونه . ر بـود  ايـن دو متغيـر معـنادا      

تحـصيالت نيـز نگرش بدبينانه به ازدواج و نگرش به ازدواج خود تفاوت ها معنادار بود و افرادي كه تحصيالت ديپلم                  
رابطه سن با نگرش نسبت به      .  خود داشتند  و زيـر ديـپلم داشتند، نگرش بدبينانه اي به ازدواج به طور كلي و ازدواج               

تعداد دوستان در فيس بوك نيز با نگرش خوش بينانه به ازدواج رابطه مثبت و با                . ازدواج خـود منفـي و معـنادار بود        
 .نگرش به ازدواج خود رابطه منفي داشت

 

 

 

 

 
*
  tanha@alumni.ut.ac.ir  بجنورد    ) ع(كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي، گروه مشاوره دانشگاه فرهنگيان، پرديس امام محمد باقر  

**
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد  
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اعي فيس بوك بر روي نگرش يافـته هـا بـه طـور كلـي نشان دهنده آن بود كه ميزان حضور در شبكه اجتم                 : بحـث 
ريزان در اين   بـر اين اساس اتخاذ تدابيري از جانب برنامه        . كاربـران مجـرد ايرانـي نـسبت بـه ازدواج اثـرگذار اسـت              

 . خصوص ضروري مي نمايد

 .نگرش به ازدواج، فيس بوك، شاخص هاي جمعيت شناختي: كليدواژه ها
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 گي زناشويي در شهرستان بيرجندبررسي رابطه عملكرد جنسي و رضايتمندي از زند

 
 *افسانه توسليدكتر 

**اعظم محترم
 

 

ين رضايت طرفين شود، نقش بسيار مهم و          تأم وجود رابطه جنسي مطلوب به نحوي كه بتواند موجب              :مقدمه
آن مي توان به   ي  مؤلفه هابا شناخت چگونگي عملكرد جنسي و       .  اساسي در موفقيت و پايداري كانون خانواده دارد        

 . ايت جنسي و در نهايت به رضايت زناشويي كه در سازگاري همسران نقش مهمي دارد رسيدرض

جامعه آماري  .   پيمايشي بوده با استفاده از ابزار پرسشنامه، گردآوري اطالعات صورت گرفته است              :روش پژوهش 
.  نفر مي باشد  215  نهحجم نمو .  شهرستان بيرجند مي باشد    2  و  1 ساله از مناطق     50 تا   20مردان و زنان متأهل     

چنـد وجهي مسائـل   ه  ـه پرسشنام ـلـرد جنسي به وسي   ـات عملك ـاطالع.  گيري خوشه اي تصادفي است   روش نمونه 
 . و اطالعات مربوط به رضايتمندي زناشويي با پرسشنامه انريچ جمع آور شد)MSQ(جنسي 

همچنين .   از زندگي زناشويي است      حاكي از روابط معنادار و مثبت بين عملكرد جنسي و رضايتمندي                :نتايج
 نتايج نشان مي دهد بين     .يتمندي زناشويي وجود دارد    رضا يمؤلفه هاستگي مثبتي بين عملكرد جنسي با كليه        بهم
 .ينه اي و عملكرد جنسي رابطه وجود ندارد زميرهايمتغ

  .رضايت زناشويي، زوجين عملكرد جنسي، رضايت جنسي،: هاكليدواژه

 
                              com.yahoo@afsantav       )س(استاديار دانشگاه الزهراء  * 

 )س( كارشناسي ارشد مطالعات زنلن دانشگاه الزهراء  **



 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 167 

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 كودكان آزار نديده  شهر تهرانوالدين الت رواني والدين كودكان آزارديده با مقايسه اختال

 

   *طاهر تيزدستدكتر 
** زهرا سليقه

 

 

ها در خانواده   توانند از خود در برابر انواع بدرفتاري      كودكان اغلب با حقوق خود آشنا نيستند و نمي        :  مقدمه و هدف  
 است كه آثار كوتاه و بلند مدت متعددي بر كودك و بزرگسال             كودك آزاري معضل بزرگ اجتماعي    .  محافظت كنند 

آزاري اصل است و در تدوين تمامي         بنابراين جلوگيري از بروز انواع كودك      .  آينده دارد وگاه جبران ناپذير است      
 .هاي پيشگيري ازبروز انواع كودك آزاري بايد به ابعاد حقوقي، آموزشي و حمايتي آن توجه كردبرنامه

 غيرآزاردهنده  50 والد آزاردهنده و   50 والد، 100در اين پژوهش    .  اي است  مقايسه -حاضر از نوع علّي   وهش  پژ:  روش
دسترس   شهر تهران به روش تصادفي در     123والدين آزاردهنده ازافراد آزارگر معرفي شده به اورژانس          .  انتخاب شد 

سپس بر  .  اي انتخاب شدند  وش تصادفي خوشه  و غير آزارگر از بين والدين دانش اموزان آزار نديده بخش قدس به ر             
 .ها تجزيه و تحليل به روش مانوا انجام شدجمع آوري داده پس از.  اجرا شد scl-90-rروي والدين پرسشنامه

پريشي، پارانوييد، ترس، پرخاشگري، اضطراب،       رواندهد  نشان مي   01/0 آزمون مانوا با سطح اطمينان          :نتايج
. ي، وسواس و خود بيمارانگاري والدين كودكان آزارديده بيشتراز والدين عادي است             افسردگي، حساسيت بين فرد   

پدران كودكان    اختالالت رواني مادران و    عامل  ، تفاوت   MANOVAآزمونهاي معناداري   همچنين با توجه به      
وت تفا  مورد عامل  در   MANOVAهاي معناداري   آزموناما    .ستنيمعنادار    01/0  از  در سطح كمتر  آزارديده  

پارانوييد، دهد  نشان مي  و   معنادار است   01/0   در سطح  كمتر از     اختالالت رواني والدين كودكان آزارديده و عادي       
همچنين بين روان پريشي، ترس، پرخاشگري،        .  افسردگي، حساسيت بين فردي مادران بيشتر از پدران است            

 .اضطراب، وسواس وخود بيمارانگاري تفاوت معناداري وجود نداشت

 عملي بين   -هاي اختالالت رواني وسواس فكري    تفاوت معناداري در زيرمقياس   )  1386(هاي خادمي   بررسي:  ثبح
و اقابيگلو  )  1380(تحقيقات محمدخاني   .  والدين آزارگر و غير آزارگر يافته است كه تاييد كننده پژوهش حاضراست           

دين آزار دهنده و افسردگي و اعمال خشونت        به ترتيب تاييدكننده رابطه بين اختالالت روان شناختي وال         )  1380(
به نقل از محمدخاني به تاييد       )  1986(وگاربارينو  )  1993(هاي بارنت   بررسي.  باشندتوسط والدين در خانواده مي     

هاي پژوهش  يافته.  باشداند كه همسو با يافته هاي پژوهش حاضر مي         رابطه بين والدين آزارگر و افسردگي پرداخته      
، مبني بر   )1380(، آقا بيگلو    )1380(، محمدخاني   )1386(، خادمي   )1388(ي خاك رنگين و فتحي      حاضر با بررس  

 . رابطه بين اختالالت رواني والدين آزار دهنده و نه اختالل هريك از آنها به تنهايي مطابقت دارد
 

 
 دكتراي روانشناسي استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنكابن *

   واحد تنكابندانشگاه آزاد اسالميكارشناس ارشد روانشناسي باليني  **
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فرزندان توسط والدين داراي    درگذشته مبني بر آزار     )  1380(و آقابيگلو   )  1380(پژوهشهاي انجام شده محمدخاني     
هاي حساسيت بين فردي و افسردگي و        اختالل رواني با فرضيه اين پژوهش مطابقت دارد اما درمورد زيرمقياس             

داند با پژوهش   همچنين يافته پژوهش حاضر كه مادران غيرآزارگر را افسرده تراز پدران مي            .  پارانوييا اينگونه نيست  
 .  بر افسردگي و انزواي اجتماعي والدين آزارگر مطابقت ندارد مبني 1388(خاك رنگين و فتحي 
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 بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و تجربه رابطه با جنس مخالف در دانشجويان دختر

 دانشگاه عالمه طباطبائي تهران

 

 ∗∗∗∗نفيسه جاويدنيا

 ∗∗طيبه سنگ پهني

 

هاي موجود در آن جامعه، حدود روابط بين دو جنس          اي متناسب با هنجارها و ارزش     امعهدر هر ج    :فو هد مه  مقد
با توجه به فضاي فرهنگي و مذهبي حاكم بر جامعه ايران، روابط آزاد بين دختر و پسر از نظر                       .  شودمشخص مي 

-ن باالي دانشجويان و فراهم نبودن فرصت      باشد و از سوي ديگر س     شده نمي   خانواده، دوستان و ساير افراد پذيرفته     

 . شودهاي ازدواج و فشار سائق جنسي، باعث گرايش پنهاني آنها به برقراري رابطه با جنس مخالف مي
بر اساس تحقيقات ميزان اضطراب و خشم در دختران داراي رابطه با جنس مخالف بيشتر از دختران فاقد رابطه                       

شوند معموال از دريافت اطالعات و خدمات       ير روابط جنسي با جنس مخالف مي      چنين جواناني كه درگ    هم .باشدمي
هاي مقاربتي، حاملگي ناخواسته و سقط در جامعه محروم هستند؛ در           مناسب براي حفاظت از خود در برابر بيماري       

به همين  .  ندگونه روابط قرار بگير   نتيجه بيشتر احتمال دارد كه در معرض عواقب جسماني و رواني ناشي از اين                 
گيري از رفتارهاي پرخطر شامل رفتارهاي پرخطر جنسي در بين           هاي مناسب براي پيش   دليل لزوم طراحي برنامه   

كننده رابطه  بينيهدف از انجام اين پژوهش شناخت عوامل خانوادگي پيش         .  شودجوانان بيش از پيش احساس مي     
 .انشگاه عالمه طباطبائي بودبا جنس مخالف قبل از ازدواج در بين دختران دانشجوي د

جامعه پژوهش شامل كليه دانشجويان دختر دانشگاه عالمه        .   پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود        :روش 
 دانشجوي دختر دانشگاه عالمه طباطبائي      110نمونه پژوهش نيز شامل     .   بود 91-92طباطبائي در سال تحصيلي     

اين افراد پرسشنامه عملكرد خانواده بلوم و پرسشنامه رابطه         .  ب شدند گيري در دسترس انتخا   بود كه با روش نمونه    
ها از آزمون همبستگي پيرسون و تجزيه و تحليل           براي تجزيه و تحليل داده     .  با جنس مخالف را تكميل كردند      
 .رگرسيون چندگانه استفاده شد

تران، رابطه با جنس مخالف را        درصد از دخ   35حدود   سال بود و      24   ميانگين سني نمونه مورد بررسي      :نتايج 
دهي در خانواده، خودبيانگري پايين اعضا، سبك خانواده          كه عدم سازمان  تحليل آماري نشان داد      .  گزارش دادند 

هاي رابطه با جنس مخالف در      كنندهبينيترين پيش آزادمنش، گسستگي در خانواده و فقدان تاكيدات مذهبي مهم         
 .باشندسطح خانواده مي

 
 com.yahoo@n_javidnia دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبائي    ∗ 

∗∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبائي 
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اهميت برخورداري از روابط خوب خانوادگي و جو مناسب براي بيان مسائل و مشكالت و عقايد، كنترل و                     :  بحث
ها و اعتقادات توسط والدين به      چنين انتقال ارزش  نظارت متعادل والدين بر عملكرد نوجوانان در دوران بلوغ و هم           

   .گردد توسط والدين تاكيد ميجوانان و بيان انتظارات از جوانان درباره روابط قبل از ازدواج
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 در سالمت روان و ميزان افسردگي ) دروني و بيروني(بررسي نقش باورهاي مذهبي 

 ناسالمندان مقيم و غير مقيم در سراي سالمند

 
 فرد جباري فريبرز

∗
  

 ∗∗حميدرضا سعيدي ابواسحاقي

 ∗∗∗سهيال مسعودي
 

توجه به رشد روزافزون افراد سالمند و شيوع اختالالت رواني به ويژه افسردگي در بين آنان و                   با  :  هدف  مقدمه و 
 لزوم توجه به منابع بيروني و دروني سالمند          ،پزشكي سالمندي و خدمات ويژه آنان     كمبود شديد متخصصين روان   

 نقش مهم و    " مذهب احتماال  ،اناي سالمند هاي مقابله  در بين شيوه   ،شودبراي مقابله با شرايط پيري احساس مي       
 حمايت از   ،تواند داراي ارزش مثبت در پركردن فضاي خالي زندگي        تواند ايفا نمايد چرا كه مذهب مي      مركزي را مي  

 .دهي زندگي و مرگ داشته باشد سازوكاري مناسب با موقعيت و معني، مواجهه با استرس،سالمندان

اي تعداد  گيري تصادفي و خوشه    همبستگي است كه با روش نمونه       رويدادي و مطالعه از نوع مطالعات پس       :روش
 كه محل تجمع سالمندان غيرمقيم است از دو         نفر از افراد سالمند در مراكز نگهداري سالمندان و ساير مكانها            350

سنج مذهبي   و آزمون نگرش   "BDI" و افسردگي بك     GHQو آزمونهاي سالمت عمومي       مرد انتخاب   جنس زن و  
گذاري با  وري و پس از نمره       آهاي مربوطه جمع  ن داده آهمراه فرم مشخصات تكميل و سپس از          )  EIRلپورتآ(

ه و تحليل قرار    زياريانس ارزيابي مشترك و نتايج مورد تج       و و   Tماري همبستگي پيرسون،  آهاي   آزمون زاستفاده ا 
 .گرفت

( ن رابطه همبستگي معناداري وجود دارد      روان سالمندا گيري مذهبي و سالمت   نتايج  نشان داد، بين جهت      :نتايج
01/0=P   ، 282/0=r   ، 080/0=r2(  .  گيري مذهبي و ميزان افسردگي سالمندان رابطه معناداري        همچنين بين جهت

 بدين معنا كه با افزايش نمرات به جهت مذهب بيروني نمرات               .)r2=082/0 و   P  ،280/0=r=01/0(  وجود دارد   
يابد و با كاهش نمرات به جهت مذهب دروني نمرات افسردگي           مت روان كاهش مي   نمرات سال   افسردگي باال رفته و   

نتايج نشان داد كه ميزان سالمت رواني در گروه غيرمقيم بطور              .  يابديابد و سالمت روان افزايش مي      كاهش مي 
گروه مقيم  كه ميزان افسردگي در        نتايج نشان داد  چنين  هم  .  )P=0001/0(    معناداري بهتر از گروه مقيم است      

گروه زنان در مقايسه با گروه مردان بطور معناداري از           ).  P=0001/0(بطور معناداري باالتر از گروه غيرمقيم است         
دار به دست   بين سالمت روان زنان و مردان سالمند تفاوت معني         .  گيري مذهبي بيروني باالتري برخوردارند     جهت
 .نيامد

 
 f.jabbari14@yahoo.com      شهركرد پزشكي علوم دانشگاه روانشناسي كارشناسي ارشد  ∗

 كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران  ∗∗
 كارشناس مدد كاري بهزيستي لردگان  ∗∗∗
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گيري مربوط به آن و محل سكونت سالمندان و كشف ارتباط آنها با                  توجه به باورهاي مذهبي و جهت         :بحث
تواند راه را براي استفاده مؤثرتر و مفيدتر باورهاي مذهبي به عنوان منابع دروني                   سالمت روان و افسردگي مي     

گرش با توجه به تأثيرات ن     .  سالمندان در سه بخش پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالثيه بهداشت رواني هموار سازد                 
هاي مذهب دروني و حتي بيروني بر سالمت روان سالمندان و افسردگي آنان الزم است در اين زمينه پژوهش                       

 .   اي طراحي و انجام پذيردمداخله

 .غيرمقيم مذهبي، سالمت روان، سالمند مقيم وگيري جهت :كليد واژه ها
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 ت خانوادهبررسي تاثير آموزش جنسي بر سالم

 
∗∗∗∗فردفريبرز جباري

 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗حميدرضا سعيدي ابواسحاقي

  

در جوامع  .  ها و مهارتها به افراد كمك كند        آموزش جنسي مي تواند در كسب اطالعات و انديشه         :مقدمه و هدف  
ازدواج، زندگي زناشويي و    .  امروزي زندگي انسانها در تمامي ابعاد دستخوش تغييرات سريع و شگرفي شده است               

آموزش جنسي فرصت يادگيري مسائل جنسي و جلوگيري از بروز برخي           .  نيز از اين قاعده مستثني نيستند     جنسي  
افراد به داليل متعدد از جمله شناخت ناكافي از يكديگر، مسائل جنسي و زندگي                    .  كندرا فراهم مي   مشكالت

هاي جنسي الزم براي     آگاهي آموزش جنسي به افراد اطالعات و      .  كنند مشترك، مسائل و مشكالتي را تجربه مي       
هدف مطالعه حاضر    .  دهدايجاد هدف مشترك و ارضاي نيازها و تعادل در زندگي فردي و خانوادگي و اجتماعي مي                

بهداشت  بررسي تأثير آموزش جنسي در پيشگيري از اختالالت جنسي، بهبود رفتار جنسي سالم، رفتار بهداشتي،                
 . نسي مناسب استيابي جرواني، سالمت خانواده و هويت

( نفر   122نمونه آماري تحقيق    .  آزمون با يك گروه است    روش تحقيق نيمه تجربي از نوع طرح تحقيق پس         :روش
اي انتخاب  گيري تصادفي طبقه  لردگان هستند كه به شيوه نمونه      دانشگاه از دانشجويان )  نفر پسر 76 نفر دختر و   46

 هفته و   5ودو روانشناس خانم وآقا طي       )  مرد(توسط يك پزشك     و به طور جداگانه محتوي آموزش جنسي را            .شدند
ها پرسشنامه بر اساس      ابزار گردآوري داده    . ساعته در دانشگاه علمي كاربردي دريافت كردند         2هفته اي يك جلسه     
 . محاسبه شدα/.=85پايايي ابزار با روش آلفاي كرونباخ . اي ليكرت بودمقياس پنج درجه

 .  شش فرضيه آزمون شددر تحقيق حاضر: نتايج
 آموزش جنسي در رفتار جنسي سالم        -0p<(2  /0001(  آموزش جنسي بر رفتار  بهداشتي مؤثر است           -1:  نتايج نشان داد  

 -0p< (4 /0001( آموزش جنسي در بهداشت رواني و پيشگيري از اختالالت جنسي مؤثراست -3) >0p /0001(مؤثر است 
( يابي جنسي مناسب مؤثر است     آموزش جنسي در هويت    -5)  >0p  /0001( است   آموزش جنسي در سالمت خانواده مؤثر     

0001/ 0p< (6- اثر آموزش جنسي در دانشجويان دختر و پسر متفاوت نيست  )0001/0>p(  

از آموزش جنسي مي توان براي پيشگيري از اختالالت جنسي، بهداشت رواني، رفتار بهداشتي و هويت جنسي مناسب                 :  بحث
 . مختلف جامعه خصوصاً جوانان استفاده نمودجهت اقشار

 .آموزش جنسي؛ سالمت خانواده؛ دانشجويان: كليد واژه ها

 
 f.jabbari14@yahoo.comكارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد         ∗

 كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران ∗∗
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 هيجاني بر الكسي تيميا و احساس مثبت به -هاي اجتماعياثربخشي آموزش مهارت

 در زنان متاهل همسر

 
∗رويا جبارزاده قشالق

 

 ∗∗احد نجفي

 

هيجاني بر الكسي تيميا و      ـ   يين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي    پژوهش حاضر با هدف تع        :مقدمه و هدف  
اي به در نمونهشير اي شهر عجب كننده به مراكز بهزيستي و مشاوره     مراجعهدر زنان متاهل      احساس مثبت به همسر   

ساس الكسي تيميا و اح    پژوهش در اين  وابسته  متغيرهاي .انجام شد   گيري در دسترس   با روش نمونه    نفر 30حجم  
 .مثبت به همسر بود

آزمون از دو    پس  ـ آزمونهاي آزمايش و كنترل بصورت پيش     براي بررسي اثربخشي متغير مستقل در گروه        :روش
 پرسشنامه الكسي   -2،  همكاران فينچام و PFQ)  ( بت به همسر  ث پرسشنامه احساس م   -1 :پرسشنامه استفاده شد  

 جلسه در مورد گروه     8هيجاني بود طي      - مهارتهاي اجتماعي  نيز كه آموزش   مستقل ، متغير (TAS)تيميا تورنتو 
-بود كه شركت   كنترل گروه با آزمون پس –آزمون  پيش نوع از تجربينيمه پژوهش طرح اين .  آزمايش اجرا گرديد  

 . هاي آزمايش و كنترل انتخاب شدندكننده ها به صورت تصادفي براي گروه

هيجاني بر الكسي     -آموزش مهارتهاي اجتماعي    ريانس نشان داد كه    نتايج حاصل از آزمون تحليل كووا          :نتايج
) (DIF  هاي دشواري در تشخيص احساسات    مقياس به طوري كه خرده    ؛است  موثر تيميا و احساس مثبت به همسر     

در   (EOT)گيري خارجي مقياس تفكر با جهت      نسبت به خرده     (DDF)  توصيف احساسات   و دشواري در   
 .زايش بيشتري نشان دادپرسشنامه الكسي تيميا اف

هاي مراكز  هيجاني در برنامه     -رتهاي اجتماعي اها خصوصا آموزش مه    شود اين نوع آموزش    پيشنهاد مي   :بحث
 .قرار گيردمورد توجه بيشتري اي بهزيستي و مشاوره

 .احساس مثبت به همسر، الكسي تيميا، هيجاني و آموزش مهارتهاي اجتماعي: هاكليدواژه

 

 

 
 com.yahoo@25Royajabbari           و راهنماييكارشناس ارشد، مشاوره  ∗

 كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه آزاد ابهر ∗∗
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 هاي انتخاب همسرهاي شخصيتي با مالكابطه بين ويژگيبررسي ر

 
 ∗هاشم جبرائيلي

 ∗∗علي زاده محمديدكتر 

 ∗∗∗ حيدريدكتر محمود

 ∗∗∗∗مجتبي حبيبيدكتر 

 

خانواده و اهميت     تشكيل ي اوليه بنا  سنگ  عنوان به گزينيهمسربا توجه به اهميت بررسي          :مقدمه و هدف  
يا شكست بعدي در زندگي زناشويي و با توجه به خأل پژوهشي در زمينه  نقش               هاي اين انتخاب روي موفقيت      مالك
هاي شخصيتي با   هاي دروني فرد در مالك هاي انتخاب همسر، پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگي                 ويژگي
  . هاي انتخاب همسر را هدف خود قرار داده استمالك

بودند )   دختر 207 پسر و    168( دانشجو   375ندگان  شركت كن .  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود         :روش
گيري در دسترس از بين دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب شدند و با استفاده از                      كه به شيوه نمونه    

هاي پژوهش با   داده.  هاي انتخاب همسر باس مورد ارزيابي قرار گرفتند         مالك پرسشنامه شخصيت نئو و پرسشنامه    
 .هاي همبستگي اسپيرمن و پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفتاستفاده از آزمون

گرايي، گشودگي به تجربه و     هاي شخصيتي از جمله برون    ها حاكي از آن بود كه بين تعدادي از ويژگي         يافته  :نتايج
هاي شخصيتي سهم   يداري وجود داشت و اين ويژگ     هاي انتخاب همسر رابطه معني    شناسي با ترجيح عامل   وظيفه
 .هاي انتخاب همسر داشتندبيني عاملداري در پيشمعني

هاي انتخاب  بيني عامل داري در پيش  نتايج پژوهش نشان داد كه گرچه ويژگي هاي شخصيتي سهم معنا              :بحث
فردي بيني، افزودن متغيرهاي دروني فردي ديگر و نيز متغيرهاي ميان           همسر دارند، ولي براي افزايش قدرت پيش      

 .و فرهنگي به معادله مفيد خواهد بود

 
 
  
 

 
 

   com.yahoo@jebraeilyhora    شناسي خانواده درماني، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتين كارشناس ارشد روا∗
∗∗

 ي باليني، دانشيار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيروان شناسدكتري تخصصي  
∗∗∗

 شناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتين ي تربيتي، استاديار دانشكده رواروان شناسدكتري تخصصي  
∗∗∗∗

 ر پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيي سالمت، استادياروان شناسدكتري تخصصي  
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  سني ترجيح داده شده بين خود و همسراختالف فرهنگي در سن ازدواج و ينقش ارزش ها

 

 ∗هاشم جبرائيلي

 

ازدواج به عنوان منشا وقوع والدت و عامل موثر بر ساخت سني و جنسي و                  با توجه به اهميت        :مقدمه و هدف  
آوري، كاهش رشد جمعيت، كاهش       و پيامدهاي افزايش سن ازدواج مانند تاخير در فرزند           اندازه و حجم جمعيت   

هاي اخالقي و اجتماعي، پژوهش حاضر        عموميت ازدواج و افزايش تجرد قطعي و در پي آن افزايش ناهنجاري                
دف خود   را ه   سني ترجيح داده شده بين خود و همسر         اختالف فرهنگي در سن ازدواج و       ينقش ارزش ها بررسي  

  .قرار داده است

بودند )   دختر 191 پسر و    153( دانشجو   344شركت كنندگان   .  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود         :روش
گيري در دسترس از بين دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه                   كه به شيوه نمونه   

 همبستگي  هاي پژوهش با استفاده از آزمون      داده.  رار گرفتند  مورد ارزيابي ق     (MVS)هاي فرهنگي ازدواج  ارزش
 .پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت

ي و سن ازدواج در هر دو جنس رابطه معنادار منفي، بين                محاط شدگ بين   ها حاكي از آن بود كه      يافته  :نتايج
، بين برابرنگري با اختالف سني ترجيح داده شده بين       خودپيروي عاطفي و سن ازدواج در هر دو جنس رابطه مثبت          

خود و همسر در هر دو جنس رابطه معنادار منفي و بين سلسله مراتبي بودن با اختالف سني ترجيح داده شده                         
سن بيني  داري در پيش   و اين متغيرها سهم معني      بين خود و همسر در زنان رابطه معنادار مثبت وجود دارد؛              

 .كنندي  ايفا م سني ترجيح داده شده بين خود و همسرازدواج و اختالف

 خود پيروي در تمايل     -شدگيشدگي بعد ارزشي محاط   دهنده نقش قطب محاط   نتايج پژوهش حاضر نشان     :بحث
براي ازدواج در سنين پايين تر، نقش قطب خودپيروي اين بعد در ترجيح براي ازدواج در سنين باالتر، نقش قطب                     

مراتبي در ترجيح اختالف سني كمتر بين خود و همسر و نقش قطب                    سلسله -شي برابرنگري برابرنگر بعد ارز   
دهنده ها نشان چنين يافته هم.  مراتبي بودن اين بعد در ترجيح اختالف سني باالتر بين خود و همسر است               سلسله

ه شده بين خود و      بيني سن ازدواج زنان و اختالف سن ترجيح داد          نقش برجسته تر ارزش هاي فرهنگي در پيش      
 .همسر در مردان است
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 هاي جنسيتي با مصالحه در انتخاب همسرهاي شخصيتي و تفاوتبررسي رابطه ويژگي

 
 ∗هاشم جبرائيلي

 ∗∗علي زاده محمديدكتر 

 ∗∗∗ حيدريدكتر محمود

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗مجتبي حبيبيدكتر 
  

 

انان به ازدواج، بررسي متغيرهاي مرتبط با         با توجه به باال رفتن سن ازدواج و عدم تمايل جو               :مقدمه و هدف  
هاي شخصيتي با    لذا، پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين ويژگي            .  كندتسهيل ازدواج اهميت پيدا مي      

 .مصالحه در انتخاب همسر در دانشجويان انجام شد

بودند )   دختر 207 پسر و    168( دانشجو   375شركت كنندگان   .  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي بود         :روش
گيري در دسترس از بين دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه                   كه به شيوه نمونه   

هاي پژوهش با استفاده از     داده.  هاي انتخاب همسر باس مورد ارزيابي قرار گرفتند         مالك شخصيت نئو و پرسشنامه   
 .له مراتبي مورد تحليل قرار گرفتهمبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه سلس

هاي شخصيتي از جمله گشودگي به تجربه و        ها حاكي از آن بود كه بين جنسيت و تعدادي از  ويژگي             يافته  :نتايج
داري در پيش   وظيفه شناسي  با مصالحه در انتخاب همسر رابطه معناداري وجود داشت و اين متغيرها نقش معنا                  

 . داشتندبيني مصالحه در انتخاب همسر

داري در پيش بيني مصالحه در انتخاب        نتايج پژوهش نشان داد كه گرچه ويژگي هاي شخصيتي سهم معنا            :بحث
 .هاي آتي ضروري استهمسر دارند، ولي براي افزايش قدرت پيش بيني يافتن متغيرهاي ديگري در پژوهش
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∗∗

 ي باليني، دانشيار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيروان شناسدكتري تخصصي  
∗∗∗

 شتيشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهن ي تربيتي، استاديار دانشكده رواروان شناسدكتري تخصصي  
∗∗∗∗

 ي سالمت، استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيروان شناسدكتري تخصصي  
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  انتخاب همسردر مصالحه باهاي دلبستگي سبكرابطه 

 
 ∗ائيليهاشم جبر

 ∗∗علي زاده محمديدكتر 

 ∗∗∗ حيدريدكتر محمود

 ∗∗∗∗مجتبي حبيبيدكتر 

 

با توجه به باال رفتن سن ازدواج و عدم تمايل جوانان به ازدواج، بررسي متغيرهاي مرتبط با                         :مقدمه و هدف  
ي با مصالحه   هاي دلبستگ لذا، پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين سبك        .  كندتسهيل ازدواج اهميت پيدا مي    

 .در انتخاب همسر در دانشجويان انجام شد

گيري در دسترس از بين دانشجويان دانشگاه        به شيوه نمونه  )   دختر 159 پسر و    138( دانشجو   297تعداد    :روش
هاي انتخاب   مالك هاي دلبستگي بزرگساالن و پرسشنامه     شهيد بهشتي انتخاب و با استفاده از پرسشنامه سبك          

هاي آماري همبستگي پيرسون و تحليل      هاي پژوهش با استفاده از روش     داده.   ارزيابي قرار گرفتند   همسر باس مورد  
 .رگرسيون چندگانه مورد تحليل قرار گرفت

داري وجود  اا مصالحه در انتخاب همسر رابطه معن      بمن  يها حاكي از آن بود كه بين سبك دلبستگي ا          يافته  :نتايج
 .كندمصالحه در انتخاب همسر ايفا ميبيني ي در پيشدارا معنسهم و اين متغير دارد

هاي دلبستگي مورد بحث قرار      دروني هر يك از سبك      عمليبر مبناي ادبيات پژوهشي و الگوهاي        ها  يافته  :بحث
انتخاب همسر    نقش فعال الگوهاي عملي دروني در مصالحه براي          از  افراد  كردن  آگاه  با  روان شناسان  .گرفته است 

 مجردي  ميزان  طريق  اين  از  تا  كردن نقش عوامل خانوادگي در تاخير در امر ازدواج گام بردارند          روشن  تجه  در  بايد
 .يابد ميان افراد كاهش ناخواسته
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∗∗∗
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  ازدواج ترجيج داده شده براي در سنمتغيرهاي جمعيت شناختينقش 

 

 ∗هاشم جبرائيلي

 

آور و  يل وجود امكانات بيشتر و هجوم اطالعات سرسام       سن بلوغ جسماني، رواني و اجتماعي به دل         :مقدمه و هدف  
رشد فزاينده تغيير و تحوالت اجتماعي و خانوادگي در سالهاي اخير زودرس شده و به تبع آن آمادگي براي ازدواج                     

با وجود اين، كشورمان نه تنها شاهد كاهش سن ازدواج نبوده، بلكه به               .  و تشكيل خانواده مسلما بايد بيشتر شود       
يل مختلف با افزايش سن ازدواج و پيامدهاي ناشي از آن مانند كاهش رشد جمعيت و گسترش روابط نامتعارف                    دال

بين پسران و دختران مواجه بوده است كه اين امر از ضرورت شناسايي عوامل موثر بر افزايش سن ازدواج حكايت                      
  .  ازدواج را هدف خود قرار داده استشناختي در سنبنابراين، پژوهش حاضر مطالعه نقش عوامل جمعيت. دارد

هاي مختلف را داشتيم علي ـ       طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگي و چون قصد مقايسه ميانگين گروه                :روش
گيري در دسترس   بودند كه به شيوه نمونه    )   دختر 191 پسر و    153( دانشجو   344كنندگان  شركت.  اي است مقايسه

شتي انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه جمعيت شناختي مورد ارزيابي              از بين دانشجويان دانشگاه شهيد به      
 و تحليل واريانس يك راهه مورد       tهاي پژوهش با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون           داده.  قرار گرفتند 

 .تحليل قرار گرفت

اي ازدواج در هر دو جنس        بين سن خود شخص با سن ترجيج داده شده بر            ها حاكي از آن بود كه      يافته  :نتايج
رابطه معنادار مثبت و بين ترم تحصيلي شخص با سن ترجيح داده شده براي ازدواج در دختران رابطه معنادار                        

چنين مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به افراد متاهل، دانشجويان كارشناسي ارشد                هم  .منفي وجود دارد  
ها سنين باالتري را    كنين كالن شهرها غير از تهران نسبت به تهراني          نسبت به دانشجويان دوره كارشناسي و سا       

 .دهندبراي ازدواج ترجيح مي

هاي فردي است، اما    هر چند عمل ازدواج به عنوان يك عمل ارادي انسان تابع خواست، تمايالت و ديدگاه                  :بحث
ع ازدواج را تحت روابطي دوسويه با         او با محيط اطراف خود، شرايط وقو          پيچيده زندگي اجتماعي انسان و رابطه     

شناختي اشاره كرد كه سن     توان به متغيرهاي جمعيت   دهد كه از جمله اين عوامل مي       متغيرهاي مختلف قرار مي   
 .دهندترجيح داده شده براي ازدواج را تحت تاثير قرار مي

 
 

 com.yahoo@jebraeilyhora      اسي خانواده درماني، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيشنن كارشناس ارشد روا∗



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
180

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 
 

 

 ضرورت آموزش مسائل جنسي به نوجوانان در پرتو مفهوم حق از ديدگاه هوفلد

 

 ∗ايرواني نرگس جعفربيك

 ∗∗زاده  مريم غني
 

عريف  به  عنوان مرحله اي اززندگي ت      و  دوران بلوغ است    انسان ترين دوران زندگي   حساس  بي ترديد  :مقدمه و هدف  
مي شود كه طي آن تكامل غدد جنسي منجر به بروز صفات ثانويه جنسي، جهش رشدي و ايجاد قدرت باروري در                     

اين مقاله بررسي اين مطلب است كه با توجه به ضرورت آموزش دقيق و آگاهانه نوجوانان                    هدف از    .فرد مي شود 
هاي وارده به موجب عدم دسترسي نوجوانان به اين نوع اطالعات، آموزش ايشان              نسبت به مسائل جنسي و آسيب     

 .گيرد يا خيرقرار ميدر اين حوزه بر چه مبنائي استوار است و آيا دانستن اين مطالب در زمره حقوق نوجوانان 

 .اي و در قالب توصيفي و تحليلي خواهد بودبررسي در اين زمينه با روش كتابخانه: روش

، طي بلوغ در نوجوانان به حداكثر خود مي رسد       تغييرات ايجاد شده دراعضاء تناسلي و ايجاد ميل جنسي، كه          :  بحث
جوانان براي مواجه با اين حجم از تغييرات فيزيولوژيك          متاسفانه اغلب نو  .  باشداز آشكارترين تحوالت اين دوره مي     

 رواني قرار -و رواني آمادگي الزم را ندارند و عموماً به دليل بي اطالعي و نداشتن آگاهي، در شرايط نامطلوب روحي                   
 از سوي ديگر مسايل گوناگوني مانند رشد عقلي، اجتماعي، تجربه هاي فردي و ارزش هاي فرهنگي در                  .  گيرندمي

كاهش سن بلوغ جنسي در كشور ما نقش دارند و دگرگوني هاي فيزيولوژيك و بيوشيميايي، وضعيت جديدي را                     
 سده در ابتداي آمريكايي، حقوقدانِ و فيلسوف هوفلد، نيوكام بندي كه وزلي با توجه به نوع تقسيم.به وجود مي آورد

 آزادي،  - ادعا، حق  -حق(برد   كار به معنا چهار رو حق را د    مبهم حق ارائه داد      بسيار مفهومِ در خصوص  بيستم
رسد بتوان موضوع آموزش مسائل جنسي در زمان نوجواني را كه به دليل               به نظر مي  )  مصونيت- قدرت، حق  -حق

فرهنگ حاكم بر جامعه و عدم ارائه اطالعات از سوي نهادهاي مرتبط با نوجوان و ورود اطالعات ناصحيح از طرق                       
 تا حد زيادي مغفول مانده، به نسبت اين مفاهيم بررسي كرده و با لحاظ جنس موضوع و تأثير                     ماهواره و اينترنت  

 . آن در ايجاد تعادل جسمي و روحي در نوجوانان نقش و جايگاه متوليان امر را تعيين نمود

 تعليم  بر  قح«  و  كلي  طور  به  »برآموزش  حق«  ها،حق  زمينه  در  موجود  تعاريف  به  توجه  با  رسد  مي  نظر  به:  نتايج
 ايمطالبه يا ادعا صاحب همواره حق، كه صاحب معنا بدين .است ادعا -حق نوعي به خاص طور به »جنسي مسائل

 به عبارت ديگر . است مكلف مطالبه، يا حق اداي آن به نسبت اوليه، تكليف صاحب همان يا كه طرف مقابل است

 اقتضائات  و  شرايط  با  متناسب  مطالب،  ارائه  و  آموزش  هب  مكلف  خود،  اعم  مفهوم  در  اجرائي،  هايدستگاه  و  دولت
 .باشدمي آور الزام آنان براي تعهد اين و هستند نوجوانان
 

 

 
  narges.iravani@ut.ac.irدانشگاه تهران       سلولي،مولكولي،  علوم -شناسي زيست كارشناس ارشد ∗

  اه شهيد بهشتي دانشجوي دكتري حقوق خصوصي، دانشگ∗∗
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 گري ادراك انصاف ايدئولوژي برابري جنسيتي بر هماهنگي و ناهماهنگي زناشويي با ميانجياثر

 
 ∗ليال جعفري نژاد

∗∗سمانه همايوني ميمندي
 

∗∗∗دكتر رضا خجسته مهر
 

 ∗∗∗∗دكتر غالمرضا رجبي

 

تواند تأثير مهمي بر كيفيت زناشويي       دهد كه ايدئولوژي برابري جنسيتي مي      مطالعات نشان مي    :مقدمه و هدف  
تواند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم و در تعامل با ساير متغيرها از جمله ادراك                اين تأثير مي  .  افراد داشته باشد  

هدف ارزيابي اثرات مستقيم و غيرمستقيم ايدئوژي برابري جنسيتي از طريق ادراك               اين مطالعه با    .  انصاف باشد 
 .ي زناشويي زوجين انجام شدانصاف بر هماهنگي و ناهماهنگي رابطه

آموزان مدارس ابتدايي شهر اهواز، با روش        زوج بودند كه از بين والدين دانش       150نمونه مورد مطالعه شامل       :روش
، پرسشنامه هماهنگي   )GIS(هاي ايدئولوژي برابري جنسيتي     انتخاب شدند و به مقياس       ايتصادفي چند مرحله  

. پاسخ دادند )  MEP(و پرسشنامه ادراك انصاف    )  MDQ(، پرسشنامه  ناهماهنگي زناشويي      )MHQ(زناشويي  
پ انجام  و اثرات غيرمستقيم از طريق آزمون بوت استرا       )  SEM(ها از طريق الگويابي معادالت ساختاري     تحليل داده 

 .شد

 نشان داد كه تمامي مسيرهاي ايدئولوژي برابري جنسيتي به          هاي برازندگي و شاخص   تحليل مدل ساختاري   :نتايج
 .دهدصورت مستقيم و غيرمستقيم ادراك انصاف را در هماهنگي و ناهماهنگي زناشويي تحت تاثير قرار مي

حال شود، با اين  ي و هماهنگي زناشويي منجر مي      ايدئولوژي برابري جنسيتي به بهتر شدن روابط زناشوي           :بحث
در واقع تا زماني كه ايدئولوژي برابري جنسيتي از         .  تأثير آن نسبت به احساس انصاف در رابطه زناشويي اندك است          

 .تواند تاثير مستقيم زيادي بر هماهنگي رابطه زناشويي بگذاردمرحله ايده به عمل نرسد نمي

 .رابري جنسيتي، هماهنگي زناشويي، ناهماهنگي زناشويي، ادراك انصاف ايدئولوژي ب:هاكليدواژه

 

 

 

 
 كارشناس ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه شهيدچمران اهواز ∗

com.yahoo@jafarinejad_Leila 
 ستان بهارانكارشناسي ارشد روانشناسي باليني، گروه روان شناسي، علوم پزشكي زاهدان، بيمار ∗∗

  گروه مشاوره، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشيار،دكتراي تخصصي روانشناسي، ∗∗∗
∗∗∗∗

 دكتراي تخصصي روانشناسي، دانشيار، گروه مشاوره، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز 
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 مقايسه رضايت زناشويي در زنان نابارور بر اساس عامل ناباروري

 
 ∗ فاطمه جعفرزاده

 ∗∗دكتر محمود گلزاري

 ∗∗∗ليال پورسمر

 ∗∗∗∗مريم اسدي

 

زا و   است كه منجر به تجربيات استرس         هاي دوران زندگي   ترين بحران ناباروري يكي از مهم    :  زمينه و هدف  
كننده براي  آور و ناكام  زا، هيجان اي استرس اين پديده به عنوان حادثه    .  گرددمشكالت در روابط زناشويي زوجين مي     

تواند منجر به مشكالتي از قبيل باال رفتن ميزان تعارضات زناشويي،              باشد و مي  زوجين بخصوص زنان مطرح مي     
دهند زناني كه داراي عامل ناباروري       ها نشان مي  پژوهش.   اختالالت كاركرد جنسي  گردد      اضطراب، افسردگي و  

كنند و اعتماد به نفس     زنانه هستند نسبت به زناني كه همسرشان عامل ناباروري است بيشتر خود را سرزنش مي                
ي كه خود عامل ناباروري     بنابراين پژوهش حاضر با هدف مقايسه ميزان رضايت زناشويي در زنان            .  تري دارند پايين

 .هستند با زناني كه همسرشان عامل ناباروري است به اجرا درآمده است

 زن با عامل ناباروري مردانه از بين مراجعان كلينيك ناباروري            50 زن با عامل ناباروري زنانه و         50:  روش بررسي 
شدند و اطالعات الزم بوسيله      گيري در دسترس انتخاب      هاي كمك باروري بصورت نمونه     مهر تحت درمان روش   

 . سوالي رضايت زناشويي انريچ گردآوري گرديد47پرسشنامه 

هاي پژوهش نشان داد ميزان رضايت زناشويي در زنان با عامل ناباروري مردانه بيشتر از زناني است كه                  يافته:  نتايج
 .خود عامل ناباروري هستند

ن نوع عامل ناباروري و ميزان رضايت زناشويي زنان نابارور              نتايج پژوهش ارتباط چشمگيري را ميا       :گيرينتيجه
رسد با توجه به تاثيرگذاري عامل ناباروري بر ميزان رضايت زناشويي زنان حضور                    به نظر مي   .  كندتبيين مي 

متخصصان بهداشت روان در كنار مراحل درمان ناباروري سودمند باشد و باعث ارتقا كيفيت رابطه زناشويي زوجين                  
 .ارور گرددناب

 .رضايت زناشويي، عامل ناباروري زنانه، عامل ناباروري مردانه: هاكليدواژه

 
 com.yahoo@3age_poemومي، دانشگاه عالمه طباطبايي         كارشناس ارشد، روانشناسي عم∗ 

 دكتري روانشناسي، دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗
 كارشناس ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗∗

 طباطباييكارشناس ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه  ∗∗∗∗
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 هاي مقابله با استرس و رضايت جنسي در زنان ناباروررابطه سبك

 
 ∗فاطمه جعفرزاده

 ∗∗دكتر محمود گلزاري

 ∗∗∗ليال پورسمر

 ∗∗∗∗مريم اسدي

 

-هاي نابارور وارد مي   رود كه استرس زيادي بر زوج      به شمار مي   هاي زندگي  ناباروري يكي از بحران    :زمينه و هدف  

كنند و  پذيرند و استرس بيشتري را تجربه مي      دهند زنان از پديده ناباروري بيشتر تاثير مي       مطالعات نشان مي  .  كند
و كفايتي جنسي و شخصي     هاي منفي شديد از جمله اندوه، اضطراب، افسردگي، ترس، احساس بي          چنين واكنش هم

اضطراب و افسردگي ناشي از ناباروري در توانايي        .  شودنفس و مشكالت جنسي در زنان نابارور ديده مي        تهديد عزت 
پژوهشگران بر اين باورند كه      .  شودلذت بردن از فعاليت جنسي تداخل كرده و باعث بروز مشكالت جنسي مي                

ه ويژه زنان، مثل هر تنيدگي و بحران ديگر تا             اگرچه ناباروري منبع فشار رواني است اما تاثير آن بر زوج و ب                 
از اين رو پژوهش حاضر با هدف       .  هاي مقابله فرد بستگي دارد    حدودي به ارزيابي شناختي فرد از مساله و نيز سبك         

 .هاي مقابله با استرس و رضايت جنسي در زنان نابارور به اجرا درآمده استبررسي رابطه بين سبك

جامعه آماري شامل كليه زنان نابارور       .  رويدادي بود اضر از نوع همبستگي و پس      روش پژوهش ح  :  روش بررسي 
 تن از اين زنان به شيوه       100.  هاي كمك باروري بودند   كننده به كلينيك ناباروري مهر و تحت درمان روش         مراجعه

ايسه قرار  هاي مقابله با استرس و ميزان رضايت جنسي مورد مق            سپس از نظر سبك    .  در دسترس انتخاب شدند    
ابزارهاي پژوهش عبارت بودند از خرده مقياس رضايت جنسي پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و مقياس                .  گرفتند

هاي آمار توصيفي از     ها عالوه بر استفاده از روش      براي تجزيه و تحليل داده     .  هاي مقابله استاندارد سنجش روش  
 .  يد  مستقل و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گردTآزمون 

هاي پژوهش نشان داد سبك مقابله با استرس در زنان نابارور با ميزان رضايت جنسي ايشان                         يافته:  نتايج  
مدار و  مدار، رضايت جنسي باالتري از زنان با سبك مقابله هيجان            همبستگي دارد و زنان با سبك مقابله مساله         

 .كمتر مفيد نشان مي دهند
 

 

 

 
 com.yahoo@3age_poemكارشناس ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي         ∗ 

 دكتري روانشناسي، دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗
 كارشناس ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗∗∗

 ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطباييكارشناس  ∗∗∗∗
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هاي مقابله با استرس و رضايت جنسي در زنان نابارور، در نتيجه حضور              ارتباط بين سبك   با توجه به     :گيرينتيجه
اي موثر و   هاي مقابله گيري و ارتقاء بهداشت رواني زنان و آموزش مهارت        روانشناسان در مراكز ناباروري جهت پيش     

 .مفيد و كمك به حل تعارضات زناشويي ضروري به نظر مي رسد

 . ابله با استرس، رضايت جنسي، ناباروري سبك مق:هاكليدواژه
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 بخشودگي در سطح خانواده در رانندگان پرخطر و مقايسه با رانندگان عادين بررسي ميزا

 
 نرگس جعفري

 دكتر علي زاده محمدي

 دكتر عليرضا اسماعيلي

 

ات سوانح رانندگي رتبه اول را دارد، به طوري كه           ايران در ميان كشورهاي دنيا به لحاظ برخوردها و تلف            :مقدمه 
قاضي (هاي روزانه مرگ و مير و معلوليت ناشي از اين پديده بسيار بيشتر از استانداردهاي جهاني است                          رآما

- مرگ ناشي از تصادفات در طي يك سال تقريبا با تلفات انساني زلزله بم برابري مي                  .)1388طباطبايي و رضائي،    

 رابطه   بخشودگي ).1386   و ديگران،  سلماني(باشد  اين نوع حوادث ناگهاني نيست چندان مشهود نمي       كند اما چون    
 و تاثير آن بر جلوگيري از پرخاشگري رانندگي نشان داده              جويانه و پرخاشگري دارد    با گرايشات انتقام    معكوسي

 در سطح اجتماع باشد و به        گيري بخشودگي وجود بخشايش در خانواده مي تواند آغازي براي شكل         شده است و    
 .تاثيرگذارد پيشگيري از حوادثي همچون تصادفات رانندگي اي غير مستقيم برگونه

 . بخشودگي در رانندگان پرخطر و مقايسه با رانندگان عادي استن   هدف از اين پژوهش تعيين ميزا: هدف

نفر و رانندگان عادي    )  80( راننده پر خطر      در دو گروه    نفر از رانندگان پس از تكميل پرسشنامه       268تعداد  :   روش
ساز شده بودند، پرخطر و      تخلف حادثه  4رانندگاني كه طي يك سال گذشته مرتكب حداقل         .  قرار گرفتند )  نفر188(

 . ساز مرتكب شدند عادي در نظر گرفته شدند تخلف حادثه4از ر رانندگاني كه در اين بازه زماني كمت

 بخشايش در سطح خانواده در دو گروه رانندگان متخلف و رانندگان عادي از آزمون                  براي مقايسه ميزان  :    نتايج
ها نشان داد ميزان بخشايش در سطح خانواده در رانندگان پرخطر            يافته.  تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد     

  =014/0p( تصديق   ،) =69/5F و    =016/0p(كمتر از رانندگان عادي است و رانندگان پرخطر از نظر واقع بيني              
)  =02/8F و    =005/0p(و احساس بهبودي يا سبكبالي      )   =32/3F و    =049/0p(، دلجويي كردن    ) =08/6Fو  

تفاوت بين دو گروه   )   =61/2F و    =1/0p(در مقايسه با رانندگان عادي ضعيف تر هستند، ولي از نظر جبران عمل              
تري از آن اتفاق و مسائل پيرامونش انجام         رخطر ارزيابي مناسب  راننده عادي در مقايسه با راننده پ       .  معنادار نيست 

توان .  دهدشود كه تخلف عمدي را كاهش مي      اين ارزيابي مناسب موجب عملكرد و واكنش كارآمدي مي         .  دهدمي
اش كند در روابط خانوادگي   دهد و كمك مي   بخشش و دلجويي فرصت ترميم و اصالح خود را به راننده عادي مي              

 . شتري داشته باشد و اين روحيه در محيط ترافيكي موجب كاهش تخلف مي شودتحمل بي

 .بخشودگي در خانواده، رانندگان پرخطر، رانندگان عادي: هاهكليدواژ
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 بر شيوه ارتباط زوجين در حل تعارضات» برنامه ارتباط زوجين«بررسي تاثير آموزش 

 
  ∗مريم جلوخوانيان

 

كه ارتباط  شود، درحالي  نشان داده كه مشكالت ارتباطي باعث تعارضات خانوادگي مي            تحقيقات :مقدمه و هدف  
مشكالت ارتباطي  .  كندخوب به حل موثر مسائل، ايجاد رابطه عاطفي و صميميت بين اعضاي خانواده كمك مي                 

برنامه .  اردچنين با افزايش خطر طالق و جدايي و افزايش مشكالت رفتاري كودكان و نوجوانان همبستگي د                   هم
سازي هاي غني هاي به كارگرفته شده و تحقيق شده در برنامه           يكي از فراگيرترين برنامه     (CCP)ارتباط زوجين   
هاي صحبت كردن، گوش دادن،       شود شامل خودآگاهي، مهارت    هايي كه آموزش داده مي      مهارت.  ازدواج است 

مد، شامل توانايي تعريف صحيح موضوع بحث       هاي حل مسئله كارآ   مهارت.  هاي ارتباطي و حل تعارض است     سبك
كند تا مشكالت را حل كنند و       هايي است كه به زوجين كمك مي      حليا برقراري ارتباط در مورد موضوع و ايجاد راه        

 .يا با آن مقابله كنند تا در اين راستا شاهد كاهش آسيب در سطح خانواده و اجتماع باشيم

و طرح تحقيق به صورت دو گروهي از نوع گروه آزمايش و گواه، همراه با                 تجربي  روش پژوهش از نوع نيمه      :وشر
كننده جهت مشاوره خانواده به مراكز مشاوره       جامعه آماري شامل زنان مراجعه    .  آزمون بوده است  آزمون و پس  پيش

روه  نفر از اين زنان بودند كه به صورت گمارش تصادفي در دو گ                  60نمونه تحقيق،   بهزيستي شهر اصفهان و      
متغير وابسته در اين پژوهش، شيوه ارتباط زوجين در حل           .  جايگزين شدند )   نفر 30(و كنترل   )   نفر 30(آزمايش  

متغير مستقل آموزش برنامه ارتباط زوجين با        .  تعارضات بود كه با پرسشنامه كيفيت ارتباط زوجين ارزيابي شد           
 جلسه تنظيم و به گروه آزمايش آموزش         8 در   هاي حل تعارض بود كه محتواي آموزشي تهيه و          تاكيد بر مهارت  

 . تحليل شدSPSSافزار آزمون با تحليل كوواريانس بوسيله نرمنتايج پس. داده شد

تاثير ).  > 001/0P( برنامه ارتباط زوجين، شيوه ارتباط همسران را در حل مشكالتشان بهبود بخشيده است               :نتايج
 .باشد مدرك تحصيلي افراد يكسان ميآموزش اين برنامه بر حسب مدت ازدواج، سن و

كننده رضايتمندي و   بينيترين پيش هاي حل مسئله خوب براي حل مشكالت زوجين ضروري و قوي          مهارت  :بحث
كند تا با همكاري يكديگر مشكالت را به صورت سازنده و موثر حل                ثبات زناشويي است و زوجين را تشويق مي         

كند كه مشكالت مورد هدف قرار خواهد گرفت و تغيير رخ            وجين ايجاد مي  بيني را در ز   همچنين اين خوش  .  كنند
 .خواهد داد

 . برنامه ارتباط زوجين، شيوه ارتباط، حل تعارض:هاكليدواژه
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 » الگوهاي ارتباطي«بر كيفيت »  برنامه ارتباط زوجين«بررسي تاثير آموزش 

 زوجين» توجه و همدلي«و 

 
  ∗مريم جلوخوانيان

 

ها و عاليق خود را با       سازد تا نيازها، خواسته    ارتباط خوب همسران با يكديگر، آنها را قادر مي           : هدف مقدمه و 
هاي ارتباطي  اما فقدان مهارت  .  ديگري در ميان گذارند و عشق، دوستي و محبتشان را نسبت به يكديگر ابراز كنند               

ابطه صميمانه آنها را به يك رابطة موازي و بدون   الزم امكان چنين عملكردي را از خانواده و زوجين سلب نموده و ر            
-شود، انرژي عشق به آزردگي و خشم تبديل مي         هنگامي كه رابطه صميمانه متوقف مي     .  كندصميميت تبديل مي  

. آوردشود و در نتيجه منازعات فراوان، انتقادهاي مكرر، پناه بردن به سكوت و عدم همراهي عاطفي را پديد مي                       
سازي ازدواج  هاي غني هاي به كار گرفته شده در برنامه        يكي از فراگيرترين برنامه     (CCP)وجين  برنامه ارتباط ز  

هاي هاي صحبت كردن، گوش دادن، سبك      شود شامل خودآگاهي، مهارت   هايي كه آموزش داده مي     مهارت.  است
 .بهبود بخشدگونه كيفيت ارتباط همسران و متعاقب آن خانواده را ارتباطي و حل تعارض است تا اين

تجربي و طرح تحقيق به صورت دو گروهي از نوع گروه آزمايش و گواه، همراه با                  روش پژوهش از نوع نيمه      :وشر
كننده جهت مشاوره خانواده به مراكز مشاوره       جامعه آماري شامل زنان مراجعه    .  آزمون بوده است  آزمون و پس  پيش

ين زنان بودند كه به صورت گمارش تصادفي در دو گروه                نفر از ا    60نمونه تحقيق،   بهزيستي شهر اصفهان و      
هاي ارتباطي شامل   متغير وابسته در اين پژوهش، مهارت      .  جايگزين شدند )   نفر 30(و كنترل   )   نفر 30(آزمايش  

متغير .  زوجين بود كه با پرسشنامه كيفيت ارتباط زوجين ارزيابي شد           »  توجه و همدلي  «و  »  الگوهاي ارتباطي   «
 جلسه تنظيم و به گروه آزمايش         8برنامه ارتباط زوجين بود كه محتواي آموزشي تهيه و در               مستقل آموزش   
 . تحليل شدSPSSافزار آزمون با تحليل كوواريانس بوسيله نرمنتايج پس. آموزش داده شد

نمرات توجه  ، كيفيت الگوهاي ارتباطي و نيز        با استفاده از برنامه ارتباط زوجين      هاي ارتباطي  آموزش مهارت  :نتايج
و تاثير آموزش اين برنامه بر حسب مدت ازدواج، سن و مدرك               )  > 001/0P(و همدلي را بهبود بخشيده است        
 .تحصيلي افراد يكسان بوده است

هاي ارتباطي استاندارد، باعث بهبود ارتباط بين           هاي ارتباطي بوسيله برنامه     توان با آموزش مهارت     مي  :بحث
 .ينگونه صميميت و پايداري خانواده را ارتقاء بخشيدهمسران و خانواده شد و بد

 .  برنامه ارتباط زوجين، الگوهاي ارتباطي، توجه و همدلي:هاكليدواژه
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 آموزان دبيرستانيگرايي والدين با فرسودگي تحصيلي در دانشبررسي رابطه كمال
 

 ∗سعيد جليلي نيكو

 ∗∗مسعود نظري

 ∗∗∗شهريار درگاهي

 ∗∗∗∗بنهرضا قاسمي جو

 ∗∗∗∗∗علي درگاهي

 

تواند با  استفاده از الگوهاي       از آنجايي كه خانواده نقش اساسي در تربيت  فرزندان خود دارد مي               :مقدمه و هدف  
چنين هم.  ارتباطي خود و ميزان انتظاراتش از فرزندان خود، تاثير مثبت و يا منفي بر عملكرد تحصيلي آنها  بگذارد                  

ها محسوب مي شود كه ضرورت اجراي تحقيقات پژوهشي، به          ساز انسان ن مهم و سرنوشت   دوران نوجواني جزء دورا   
 بنابراين.  حل جهت پيشگيري و درمان را آشكار مي سازد          مشكل و كشف راه    منظور شناسايي عوامل ايجادكننده   

عالقگي بيخستگي تحصيلي،   (گرايي والدين با فرسودگي تحصيلي      هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه بين كمال        
 . باشدآموزان دبيرستاني ميدر دانش) تحصيلي و ناكارآمدي تحصيلي

آموز دبيرستاني  دانش)  پسر70دختر،  70( نفر   140در اين پژوهش     .   اين پژوهش از نوع همبستگي است        :روش
 گرايي والدين و   اي انتخاب شدند و به دو مقياس كمال           اي چند مرحله   آباد به صورت خوشه     شهرستان پارس 

داده هاي گردآوري شده به شيوه ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده با              .  فرسودگي تحصيلي پاسخ دادند   
 .  مورد تجزيه تحليل قرار گرفتندSpss-18استفاده از نرم افزار 

گرايي والدين با فرسودگي تحصيلي       نتايج حاصل از همبستگي پيرسون نشان دهنده آن است كه كمال               :نتايج
 درصد  99گرايي والدين با خستگي تحصيلي در سطح          به اين صورت كه كمال     .  تقيم و معناداري دارد    رابطه مس 
 95عالقگي تحصيلي و ناكارآمدي تحصيلي در سطح           مثبت و معناداري داشته و با بي          رابطه )>01/0p(  اطمينان

گرايي ون ساده نيز كمال    براساس نتايج تحليل رگرسي    .   رابطه مثبت معناداري دارد     )>0p  /05( درصد اطمينان 
چنين نتايج  هم.  كننده معنادار هر يك از سه خرده مقياس فرسودگي تحصيلي باشد              بينيتواند پيش والدين مي 

تري خستگي تحصيلي را به صورت مثبت در سطح         گرايي والدين در سطح قوي    رگرسيون ساده نشان داد كه كمال     
)(p<0/01 0/192=، و باrكندبيني مي  پيش. 
 

 

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي تهران ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه محقق اردبيل ∗∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي تهران ∗∗∗

 rghasemi.jobaneh@yahoo.com      دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي تهران ∗∗∗∗
 آباد مغان و پرورش پارسكارمند آموزش ∗∗∗∗∗
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گرايي را  دهد كه وقتي والدين ميزان بااليي از  كمال          نتايج پژوهش حاضر همسو با ساير مطالعات نشان مي          :بحث
عالقگي تحصيلي و   داشته باشند، فرزندان آنها سطح بااليي از فرسودگي تحصيلي يعني خستگي تحصيلي، بي                 

است كه والدين براي پايين آوردن ميزان فرسودگي          بنابراين بهتر   .  دهندناكارآمدي تحصيلي را از خود نشان مي       
 .تحصيلي فرزندان خود در ميزان انتظارات و توقعات خود از فرزندانشان حالتي متعادل در پيش گيرند
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 )MOS(هاي فرزندپروري پاركر اعتباريابي مقياس شيوه

 

 ∗افسانه جليلي

 ∗∗شادي جزيني

 

هاي جهاني است كه بيانگر روابط عاطفي و نحوه ارتباط كلي             وري والدين يكي از سازه     هاي فرزندپر شيوه  :مقدمه
 .باشدوالدين با فرزندان و عاملي مهم براي رشد و يادگيري كودكان مي

 هاي اجتماعي ديگر در رشد و      گيري شخصيت فرد است و بيش از تمام محيط         خانواده يكي از عوامل اصلي شكل      
 .تكامل فرد تأثير دارد

هاي فرزندپروري در تربيت فرزندان و رفتارهاي اجتماعي آنها دارد و با توجه             با توجه به اهميتي كه خانواده و سبك       
هاي صورت گرفته در زمينه فرزندپروري بر خود الزم ديديم تا به هنجاريابي اين مقياس                       به عدم اعتباريابي   

 .بپردازيم

 .هاي فرزندپروري پاركر بوده استمقياس شيوه )سنجي ي و رواييپاياي( هدف از پژوهش حاضر اعتباريابي :هدف

 شهرستان تهران انتخاب شد و نمونه       2،6،9،12،15جامعه آماري در اين پژوهش مدارس راهنمايي مناطق            :روش
آموز راهنمايي دختر و پسر شهرستان تهران تعيين گرديد كه به شكل تصادفي و به صورت                 دانش 250اين پژوهش   

هاي فرزندپروري پاركر انجام گرديد، لذا از نظر پايايي اين            اي با استفاده از پرسشنامه شيوه      اي چند مرحله  خوشه
هاي اين ابزار با هم همبستگي       ابزار از ثبات دروني بااليي برخوردار است و همچنين از نظر روايي خرده مقياس                 

 . بااليي نشان دادند
ضريب آلفاي كرانباخ، تحليل واريانس چندگانه، تحليل            تحليل عاملي،  ها از روش هاي    در تجزيه و تحليل داده     

در اين پژوهش دو نسخه مربوط به پدر ومادر          .  استفاده شد ...  واريانس تك متغيره، ضريب همبستگي پيرسون و         
هاي درهر دو نسخه به تحليل عوامل پرداخته شد و خرده مقياس            پرسشنامه پاركر اعتباريابي و پايايي سنجي شد،      
 .بي تفاوتي، بدرفتاري، كنترل مفرط بدست آمد

چنين بي تفاوتي   نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه مادرها كنترل بيشتري نسبت به پسرها دارند، هم                  :نتايج
پدران .  خشونت پدرها نسبت به پسرها بيشتر از دخترها بوده است          .  پدرها نسبت به پسرها بيشتر از دخترها است        

. تفاوتي بيشتر، بدرفتاري بيشتري در مقايسه با دختران نشان دادند             ندان پسر كنترل بيشتر، بي      نسبت به فرز   
 .همچنين مادران كنترل بيشتري نسبت به پسران خردسال در مقايسه با دختران نشان دادند

 

 

 

 
 com.yahoo@8875_sh        چمران اهواز دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه شهيد ∗

 چمران اهواز اه شهيددانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگ ∗∗
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حاصل گرديد با   تفاوتي   بي ،تفاوتي، كنترل مفرط  آنچه از پژوهش حاضر با توجه به سه خرده مقياس بي               :بحث
هاي بارزي وجود دارد از جمله      هاي داخلي شباهت زيادي نشان داد اما در مقايسه با كشورهاي غربي تفاوت            پژوهش

؛ اين  ها با سالمت روان آنها     هاي مستبدانه غربي  ها و استقالل و همساني سبك      هاي مقتدرانه غربي  ارتباط سبك 
طي با سالمت روان والدين       بهنجار بوده و ارتبا     هاتبدانه در بين شرقي   هاي مقتدرانه و مس   درحالي است كه سبك   

 .ندارد
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 شناسي و تحليل بد دهاني كودكانشناسي در آسيبشناسي و زبانتعامل روان

 
 ∗دكتر بشير جم

                                                     
شناختي عوامل، محيط ها و شيوه  يادگيري عبارت هاي زشت         اين مقاله  بررسي روان ـ زبان       هدف :مقدمه و هدف   

توسط كودكان، انگيزه هاي آنان از بددهني، روش هاي گوناگون در برخورد با بد دهني، راهكارهاي پيشگيري از آن                  
 .و تحليل ويژگي هاي زبان شناختي عبارت هاي زشت است

 .  تحليلي انجام گرفته است-توصيفياين مقاله  به روش  :روش

زباني واژه هاي زشت تا حدودي مشخص هستند، زشتي يك واژه و                 اگرچه از نظر يك جامعه      :  نتايج و بحث  
از اين رو، زشت يا تابو بودن يك واژه يا عبارت              .  درجه ي قُبح آن به محيط و افراد حاضر در آنجا بستگي دارد              

نمونه، ممكن است بر زبان راندن واژه اي در خانواده اي زشت باشد ولي در                براي  .  بستگي شديدي به محيط دارد     
مشكل هنگامي بروز مي كند كه كودكي از        .  خانواده  ديگري به دليل كاربرد بسيار، قُبحش را از دست داده باشد              

. بر زبان مي راند  خانواده  دوم، بي اطالع از هنجارهاي اجتماعي، آن را مثالً سر كالس يا در حضور همكالسي هايش                  
كودكان عبارت هاي زشت را از اعضاي خانواده، دوستان، بزرگساالن، جوك ها، فيلم ها، ترانه هاي رپ، نشريات                     

شيوه  يادگيري واژه ها و عبارت هاي زشت      .  نامناسب، هرز نوشته هاي روي در و ديوار، خيابان و ورزشگاه ها مي آموزند          
امال (البته، هر واژه داراي يك صورت     .  در يك بافت زباني خاص و تقليد آنهاست       از طريق قرار گرفتن در معرض آنها        

در .  يادگيري كامل هنگامي رخ مي دهد كه صورت و معنا هر دو با هم آموخته شوند                   .  و يك معناست  )  و تلفظ 
. نمي دانندبسياري از موارد كودكان فقط صورت يك واژه ي زشت را مي آموزند و بر زبان مي رانند و معني آن را                         

ها  بيشتر شامل واژه هاي مربوط به مسايل جنسي مي شوند كه كودك به دليل بالغ نبودن يا نديدن درك شان                     اين
عبارت ها و جمله هاي زشت از واژه ها و ساختارهاي ثابت و كليشه اي تشكيل شده اند و بسيار قوي تر و                      .  نمي كند

انگيزه هاي كودكان از بددهني اين      .  از اين رو، بهتر در ذهن مي مانند       .  تاثير گذارتر از ساير واژه هاي زبان هستند       
است كه حس خوبي به آنها مي دهد، ابزاري براي جلب توجه و كنترل ديگران است، بدين وسيله نشان مي دهند                      

اي روش ه.  كه بزرگ شده اند، هويت و تعلقشان به گروه را نشان مي دهند و وسيله اي براي تخليه  رواني است                       
گوناگوني در برخورد با بددهني كودكان وجود دارد؛ خودداري از برخورد فيزيكي و عصباني شدن يا حتي لبخند                     
زدن، ناشنيده گرفتن، توضيح پيامدهاي خانوادگي و اجتماعي بددهني و تشويق كودك به كاربرد واژه هاي                        

 . مناسب تر
 
 

 
∗
 com.yahoo@47jam_b      شناسي دانشگاه شهركرد استاديار زبان 
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 ر رضايتمندي زناشويي سازي ارتباط زناشويي باثربخشي آموزش برنامه غني

 مادران داراي كودك با نيازهاي ويژه ذهني

 
    ∗عبداله جمالي

    ∗∗غالمعلي افروز     دكتر

     ∗∗∗    دكتر مسعود غالمعلي لواساني

 ∗∗∗∗    دكتر كيانوش زهراكار

 

 از  .است مرد و زن شوييزنا پيوند از ناشي كه اندهكرد معرفي اجتماعي نهاد يا را موسسه   خانواده :مقدمه و هدف  
 به همنوع  عشق بودن برقرار و هاانسان ميان و سازنده  سالم هايتعامل وجود انسان، اجتماعي زندگي مظاهر جمله

 خانواده از وي رضايت منزله به زناشويي زندگي از فرد  رضايت يك  .است يكديگر به همدلي و صميميت ابراز و

اي جسمي،  پدر يا مادر شدن، واقعه     .  باشدمي زندگي از رضايت مفهومبه   خانواده از و رضايت  شودمي محسوب
وارد شدن فرزند به جمع خانواده، بر        .  كندرواني و اجتماعي است كه اساسا روش زندگي زوجين را دگرگون مي              

 در  از جمله شرايطي كه   .  هاي پدرانه و مادرانه تاثيرگذار خواهد بود       نحوه زندگي زوجين، روابط زناشويي و تنش       
ضرورت رسيدگي مضاعف به اين      .  است  گام با نشانگان داون   ها وجود دارد تولد يك كودك آهسته       بعضي خانواده 

تواند بر رضايت زناشويي والدين تاثيرگذار باشد و بر روابط زناشويي زوجين تاثيرات منفي                     قبيل كودكان، مي   
سازي ارتباط بر رضامندي زوجيت مادران        بگذارد، لذا هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش برنامه غني            

 . داراي كودك با نشانگان داون است

. آزمون و پيگيري با گروه كنترل صورت گرفت        آزمون، پس آزمايشي از نوع پيش    اين مطالعه به شيوه نيمه      :روش
 هارزندان آن شهر، كه ف   از تمامي مادران داراي كودك با نشانگان داون شهرستان اسالم          استجامعه پژوهش عبارت    

 و به صورت تصادفي     مشغول به تحصيل بودند   )  1391-92سال تحصيلي (هاي استثنايي آن شهرستان     در آموزشگاه 
فرم (رضامندي زوجيت افروز    قرار گرفتند و به وسيله پرسشنامه      )  نفر16هر كدام   (در دو گروه آزمايش و كنترل        

 گروه آزمايش به مدت . گيري مورد ارزيابي قرار گرفتندآزمون و پيآزمون، پس، در سه مرحله پيش)AMSS()كوتاه

گيري از طرح اندازه  ها،  براي تجزيه و تحليل داده     .  سازي ارتباط را دريافت كردند     غني   جلسه آموزش برنامه    10
 .  استفاده شدتكراري

 

 

 
∗
  a.jamali@ut.ac.ir         كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران 

 ممتاز دانشگاه تهران استاد ∗∗
 دانشيار دانشگاه تهران ∗∗∗

 استاديار دانشگاه خوارزمي ∗∗∗∗
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 زوجيت مادران داراي كودك     سازي ارتباط بر رضامندي   ها نشان داد آموزش برنامه غني      نتايج تحليل داده   :هايافته
مادران داراي كودك با نشانگان داون شده است،         با نشانگان داون موثر بوده و منجر به بهبودي رضامندي زوجيت           

  .)P<0/01(چنين اين بهبود تا مرحله پيگيري نيز حفظ شده بودهم

ادران داراي كودك با نشانگان      سازي ارتباط بر رضامندي زوجيت م       باتوجه به اثربخشي برنامه غني      :گيرينتيجه
 .شود از اين برنامه براي بهبود روابط والدين داراي فرزند استثنايي استفاده شودداون، توصيه مي

 .سازي ارتباط، رضامندي زوجيت، نشانگان داونغني :هاكليدواژه
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 ر ناايمني رمانتيك مادراناثربخشي آموزش برنامه غني سازي ارتباط زناشويي ب

 داراي كودك با نيازهاي ويژه ذهني

 
∗عبداله جمالي

 

∗∗غالمعلي افروز دكتر
 

∗∗∗دكتر مسعود غالمعلي لواساني
 

 ∗∗∗∗دكتر كيانوش زهراكار

 

 .است مرد و زن زناشويي پيوند از ناشي كه اندهكرد معرفي اجتماعي نهاد يا را موسسه   خانواده :مقدمه و هدف  
ناايمني مهرورزانه با عواملي شامل      .  باشد، از جمله روابط حاكم بر رابطه زوجين مي           )رمانتيك(مهرورزانه  رابطه  

افراد با  .  وضعيت رابطه، احساس كلي فرد در مورد رابطه و احساس طرف مقابل نسبت به رابطه، همبستگي دارد                   
ارند، اين افراد در بيشتر روابط رمانتيك خود،        نمره باال در ناايمني بطور كلي نسبت به رابطه خود احساس ناامني د             

تولد فرزند اولين عالمت پايان زندگي دوتايي زوج به عنوان يك زوج                 .  مستعد تجربه احساس ناايمني هستند      
شان از يك رابطه رمانتيك انحصاري به يك شراكت          بدون كودك است و زوجين بايد اجازه دهند رابطه         .رمانتيك  
ظار زنان به افزايش مشاركت با شوهران در كار خانه و مراقبت از كودك بعد از تولد يك كودك              نياز و انت  .  كلي برسد 

يابد و زماني كه كودكي به طور ذاتي مشكل           جديد همزمان با افزايش سطح استرس مراقبت از نوزاد افزايش مي            
سازي ارتباط بر ناايمني     غني لذا هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آموزش برنامه       .  شوددارد، اين نياز بيشتر مي    

 . مادران داراي كودك با نشانگان داون است) رمانتيك(مهرورزانه

.  آزمون و پيگيري با گروه كنترل صورت گرفت        آزمون، پس آزمايشي از نوع پيش    اين مطالعه به شيوه نيمه      :روش
 هاشهر، كه فرزندان آن   ان اسالم  از تمامي مادران داراي كودك با نشانگان داون شهرست         استجامعه پژوهش عبارت    

 و به صورت تصادفي     مشغول به تحصيل بودند   )  1391-92سال تحصيلي (هاي استثنايي آن شهرستان     در آموزشگاه 
 ، در )رمانتيك( رابطه مهرورزانهقرار گرفتند و به وسيله پرسشنامه) نفر16هر كدام (در دو گروه آزمايش و كنترل 

 جلسه آموزش   10گروه آزمايش به مدت     .  ون و پيگيري مورد ارزيابي قرار گرفتند       آزمآزمون، پس سه مرحله پيش  
 .  استفاده شدگيري تكرارياز طرح اندازهها، براي تجزيه و تحليل داده. سازي ارتباط را دريافت كردندبرنامه غني

مادران )  رمانتيك( مهرورزانه سازي ارتباط بر ناايمني    ها نشان داد آموزش برنامه غني        نتايج تحليل داده    :هايافته
مادران داراي كودك با    )  رمانتيك(داراي كودك با نشانگان داون موثر بوده و منجر به بهبودي ناايمني مهرورزانه               

 .)P<0/01(چنين اين بهبود تا مرحله پيگيري نيز حفظ شده بودنشانگان داون شده است، هم

 
 

  ir.ac.ut@jamali.a         ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران كارشناسي∗
 استاد ممتاز دانشگاه تهران ∗∗

 دانشيار دانشگاه تهران ∗∗∗
 استاديار دانشگاه خوارزمي ∗∗∗∗



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
196

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

مادران داراي كودك با    )  رمانتيك(سازي ارتباط بر ناايمني مهرورزانه    توجه به اثربخشي برنامه غني       با :گيرينتيجه

 .شود از اين برنامه براي بهبود روابط والدين داراي فرزند استثنايي استفاده شودنشانگان داون، توصيه مي

 .، نشانگان داون)رمانتيك(سازي ارتباط زناشويي، ناايمني مهرورزانه غني:هاكليدواژه
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 )EFT(اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني هيجان مدار

 بر صميميت زناشويي

 
 ∗عبداله جمالي

 ∗∗فاطمه السادات ميرمحمدي

 

 است كه  ديگر شخص با هيجاني يا عاشقانه شخصي يك رابطه  و تشابه نزديكي،  صميميت، :مقدمه و هدف  

 و تشابه منشأ عنوان به كه است احساساتي و بيان افكار  منظور به ديگر فرد از ميقع درك و شناخت مستلزم
 زوج يك بارز هايويژگي از حال عين در و و شوهري  زن زندگي نيازهاي از يكي  صميميت .ميرود به كار  نزديكي

 از ناخشنودند، يزناشوي زندگي از معموالً و اشخاص منزوي  صميمانه، روابط افراد فاقد  .است شادمان و موفق

. برندمي سر به حاشيه در معموالً و نيستند اجتماعي روابط بطن در كنند،مي عمر كمتر برند،رنج مي  خود زندگي
 تالش و طرفه هاي دو آگاهي كسب مستلزم كه است سخت ها فرايندي زوج ارتباط در آن حفظ و صميميت ايجاد

محور اين فرايند، شناخت، درك، پذيرش، همدلي    .  عاملي است صميميت يك فرايند ت   .  است مضامين آن به عمل در
با توجه به اينكه شواهد      .  با احساسات فرد ديگر و قدرداني يا پذيرش ديدگاه منحصر بفرد فرد ديگر از دنياست                  

چنين عوامل ايجاد صميميت مستلزم     متعدي وجود دارد كه زوجين در برقراري روابط صميمانه مشكل دارند هم             
مي باشد اين پژوهش به اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت         ...  نه، خودافشايي، مشاركت احساسات و      درك همدال 

 . بر صميميت زناشويي پرداخته است) EFT(هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني هيجان مدار
جامعه .  آزمون با گروه كنترل صورت گرفت       آزمون، پس آزمايشي از نوع پيش     اين پژوهش به شيوه نيمه       :روش

از اين تعداد   .   زوج كه به مركز مشاوره بهزيستي شهرستان شيراز مراجعه كرده بودند           65عداداز ت بود  پژوهش عبارت   
تري در صميميت زناشويي داشتند انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه قرار                  زوج كه نمره پايين    30

-آزمون و پس  در مرحله پيش  )  1385(يميت زناشويي اوليا    و بوسيله پرسشنامه صم   )   زوج 15هر كدام   (گرفتند  

 جلسه برنامه آموزش راهبردهاي مديريت هيجان را          10گروه آزمايش به مدت      .  آزمون مورد ارزيابي قرار گرفتند     
 . ها از تحليل كوواريانس استفاده شدبراي تجزيه و تحليل داده. دريافت كرد

د اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني           ها نشان دا   نتايج تحليل داده   :هايافته
 . منجر به بهبودي صميميت زناشويي زوجين گروه آزمايش شده است) EFT(هيجان مدار

( باتوجه به اثربخشي آموزش راهبردهاي مديريت هيجان مبتني بر رويكرد زوج درماني هيجان مدار                :گيرينتيجه
EFT  (  شود از اين برنامه براي بهبود روابط صميميانه زوجين استفاده             ويي زوجين توصيه مي    بر صميميت زناش
 .شود

 . مديريت هيجان، زوج درماني هيجان مدار، صميميت زناشويي:هاكليدواژه

 
 a.jamali@ut.ac.ir              كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران ∗

 كارشناسي ارشد خانواده درماني پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي ∗∗
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 محور بر كيفيت زناشويي مادران داراي كودك ناشنواحلاثربخشي مشاوره گروهي راه

 

 ∗عبداله جمالي

 ∗∗ايدكتر جواد اژه
 

هاي متفاوتي از    كيفيت زناشويي ارزيابي ذهني زوجين از ازدواجشان است كه اين ارزيابي جنبه              :مقدمه و هدف  
كيفيت و بقاي رابطه زناشويي به وجود عناصري بستگي دارد كه باعث استحكام و                .  گيردرابطه زناشويي را دربرمي   

هاي مهمي از   كند كه ويژگي  شويي طيفي را منعكس مي     كيفيت زنا .  شودتداوم اين رابطه و ايجاد اين تفاهم مي         
كيفيت زناشويي مفهومي پوياست و ماهيت و كيفيت روابط             .  گيردتعامالت و عملكردهاي زناشويي را دربرمي       

توانند كيفيت  كند كه  مي    تواند طي زمان تغيير كند؛ اين امر امكان تشخيص عواملي را فراهم مي                زناشويي مي 
. هند، اگرچه رابطه بين اين عوامل ممكن است پيچيده باشد ولي بين اين عوامل تعامل وجود دارد                 رابطه را تغيير د   

در خانواده  )  ناشنوا(دهند وجود فرزند معلول      در كنار عوامل متعددي كه كيفيت زناشويي را تحت تاثير قرار مي              
بنابرابن هدف  .  شودي از آن متاثر مي    باعث فشار رواني بر كيفيت روابط زناشويي و خانواده بوده و كيفيت زناشوي               

 .باشداين پژوهش اثربخشي مشاوره گروهي راه حل محور بر كيفيت زناشويي مادران داراي كودك ناشنوا مي

. آزمون و پيگيري با گروه كنترل صورت گرفت        آزمون، پس آزمايشي از نوع پيش    اين مطالعه به شيوه نيمه      :روش 
در   هاشهر كه فرزندان آن     شهرستان اسالم   ناشنوامي مادران داراي كودك        از تما   استجامعه پژوهش عبارت     

 و به صورت تصادفي در دو       مشغول به تحصيل بودند   )  1391-92سال تحصيلي (شهرستان  آن  ن   ناشنوايا آموزشگاه
 ، در سه  )RDAS(قرار گرفتند و به وسيله پرسشنامه كيفيت زناشويي          )  نفر25هر كدام   (گروه آزمايش و كنترل      

 جلسه در برنامه     10گروه آزمايش به مدت      .  آزمون و پيگيري مورد ارزيابي قرار گرفتند        آزمون، پس مرحله پيش 
مكرر گيري  از طرح اندازه  ها،  براي تجزيه و تحليل داده     .  اثربخشي مشاوره گروهي راه حل محور شركت كردند          

 . استفاده شد

مشاوره گروهي راه حل محور بر كيفيت زناشويي مادران داراي            بخشي ها نشان داد اثر    نتايج تحليل داده   :هايافته
چنين اين  كودك ناشنوا موثر بوده و منجر به بهبودي كيفيت زناشويي مادران داراي كودك ناشنوا شده است، هم                  

  .)P<0/01(بهبود تا مرحله پيگيري نيز حفظ شده بود

 ر بر كيفيت زناشويي مادران داراي كودك ناشنوا         باتوجه به اثربخشي مشاوره گروهي راه حل محو          :گيرينتيجه

 .شود از اين برنامه براي بهبود روابط والدين داراي فرزند استثنايي استفاده شودتوصيه مي

 . مشاوره راه حل محور، كيفيت زناشويي، كودك ناشنوا:هاكليدواژه
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 سازگاري زناشويي بر نگرقطعي تفكر با مقابله آموزش اثربخشي

 ن داراي كودك ناشنوامادرا

 
 ∗عبداله جمالي

 

 سازگاري زوجين شامل نحوه ارتباط زوجين، چگونگي تفكر آنها نسبت به يكديگر و احساس آنها                 :مقدمه و هدف  
ناپذيري تفكر علت اصلي اختالف در روابط اجتماعي        عامل تفكرات غيرمنطقي و انعطاف    .  در زمان با هم بودن است     
ها راجع بسيار ديده شده است كه ريشه مشكالت زناشويي، در نوع تفكرات زوج           .  ا است هو به خصوص در روابط زوج     

تر مي شود كه موضوع     نقش تفكر در تعامالت همسران زماني پررنگ       .  به هم و راجع به نوع روابطشان نهفته است         
يطي با ايجاد يك     در چنين شرا  .  ناپذيري را نيز در اين چهارچوپ مورد دقت قرار دهيم            انديشي يا انعطاف  جزم

 تعيين اطالعات، پردازش نحوه.  نگر بنيادهاي روابط همسران در خطر فروپاشي قرار مي گيرد           چهارچوب قطعي 

-زوج در  مطالعات باليني  .موثر است  زناشويي هاي سازگاري بر است و  زوجين بين رويدادها تجربه چگونگي كننده

با افزايش سازگاري و     فنون شناختي،  ساير با همراه ها،جزو در نگرقطعي تفكر كاهش كه است آن مبين درماني
چنين با توجه به اين كه وارد شدن فرزند به جمع خانواده، بر نحوه زندگي                     هم.  است رضايت زناشويي همراه  

هاي پدرانه و مادرانه تاثيرگذار خواهد بود، وجود كودك با ناتواني خاص در اين                  زوجين، روابط زناشويي و تنش     
 تفكر با مقابله آموزش بخشي بنابراين هدف اين پژوهش اثر    .  ثرات نامطلوب بيشتري بر روابط زناشويي دارد      ميان ا 

 . سازگاري زناشويي مادران داراي كودك ناشنوا بود بر نگر قطع

. آزمون و پيگيري با گروه كنترل صورت گرفت        آزمون، پس آزمايشي از نوع پيش    اين مطالعه به شيوه نيمه      :روش
در   هاشهر، كه فرزندان آن     شهرستان اسالم   ناشنوا از تمامي مادران داراي كودك          استعه پژوهش عبارت     جام

 و به صورت تصادفي در دو         مشغول به تحصيل بودند    )  1391-92سال تحصيلي (ن شهرستان    ناشنوايا آموزشگاه
الك و  (گاري زن و شوهري       ساز قرار گرفتند و به وسيله پرسشنامه       )  نفر25هر كدام   (گروه آزمايش و كنترل      

 10گروه آزمايش به مدت      .  آزمون و پيگيري مورد ارزيابي قرار گرفتند        آزمون، پس ، در سه مرحله پيش     )واالس
از طرح  ها،  براي تجزيه و تحليل داده     .  را دريافت كردند   نگرقطعي تفكر با مقابله آموزش بخشي اث  جلسه برنامه 

 . مكرر استفاده شدگيري اندازه

بر سازگاري زناشويي مادران     نگرقطعي تفكر با مقابله آموزش بخشي ها نشان داد اثر    نتايج تحليل داده   :هاهيافت
-داراي كودك ناشنوا موثر بوده و منجر به بهبودي سازگاري زناشويي مادران داراي كودك ناشنوا شده است، هم                    

  .)P<0/01(چنين اين بهبود تا مرحله پيگيري نيز حفظ شده بود
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بر سازگاري زناشويي مادران داراي كودك         نگرقطعي تفكر با مقابله توجه به اثربخشي آموزش       با :گيرينتيجه
 .شود از اين برنامه براي بهبود روابط والدين داراي فرزند استثنايي استفاده شودناشنوا، توصيه مي

 .نگر، سازگاري زناشويي، كودك ناشنواتفكر قطعي: هاكليدواژه
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 با سبك زندگي مادران )دوره دوم( دبيرستان بررسي رابطه بحران هويت ديني و اخالقي دختران

  
 ∗زهره جهانشيري

 ∗∗مژگان آقاجاني
 

هاي علوم انساني در سرتاسر دنيا         از جمله مباحثي كه اخيراً به طور جدي و علمي در حوزه                 :مقدمه و هدف  
دنيا به خاطر زندگي نادرست ساكنانش متحمل ضررهاي زيادي از            .  د، موضوع سبك زندگي است     شوپيگيري مي 
به همين دليل هدف از اجراي      .  شده است ...  هاي خانوادگي، اجتماعي، زيست محيطي، اخالقي، ديني و       جمله آسيب 

دبيرستان (ه دوم   اين پژوهش بررسي رابطه بين بحران هويت ديني و اخالقي دختران سال سوم دبيرستان دور                  
 . با سبك زندگي مادران بوده است) قديم

اي گيري تصادفي چند مرحله   باشد، بدين منظور از روش نمونه       روش تحقيق توصيفي ازنوع همبستگي مي       :روش
استفاده شد كه از بين مناطق آموزش و پرورش شهر مشهد منطقه تبادكان، از بين آموزشگاه هاي متوسطه يك                      

 نفر به صورت تصادفي انتخاب      60رت تصادفي و در نهايت از بين دانش آموزان پايه سوم آموزشگاه             آموزشگاه به صو  
(و هويت شخصيت احمدي     )  1990(ها شامل پرسشنامه سبك زندگي رايت و همكاران         آوري داده ابزار جمع .  شدند
و تحليل رگرسيون چند گانه     هاي آماري همبستگي پيرسون     ها از آزمون  براي تجزيه و تحليل داده    .  بودند)  1378

 . گام به گام استفاده شد

 نتايج نشان داد كه در فرضيه كلي پژوهش رابطه معناداري بين بحران هويت ديني و اخالقي دختران با                        :نتايج
چنين در فرضيه هاي فرعي  بين بحران هويت ديني دختران با سبك زندگي               هم.  سبك زندگي مادران وجود دارد    

عناداري وجود دارد و بين بحران هويت اخالقي دختران و سبك زندگي مادران رابطه معناداري                    مادران رابطه م  
 . وجود دارد

-توان نتيجه گرفت كه در كل سبك زندگي مادران پيش          با توجه به نتايج به دست آمده در اين پژوهش مي           :بحث

نتايج ديگر تحقيقات انجام شده در اين        اين نتايج با     .  باشدكننده بحران هويت ديني و اخالقي دختران مي         بيني
 . زمينه همسو است
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 بررسي رابطه سبك زندگي و سالمت عمومي مادران با بحران هويت جنسي دختران دبيرستان

 )دوره اول( 

 
 ∗زهره جهانشيري

 ∗∗مژگان آقاجاني
 

اي از طرز   رود و مجموعه  ار مي هاي جديد مطالعه در علوم انساني به شم         سبك زندگي يكي از موضوع     :مقدمه و هدف  
شود دهد و براي توصيف شرايط زندگي انسان استفاده مي       -ها را تشكيل مي   ها و سليقه  هاي رفتاري، حالت  ها، ارزش تلقي

هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسي رابطه سبك زندگي و           .  كنند دارد كه تĤثير شگرفي بر افرادي كه با ما زندگي مي          
شهر مشهد در   )  راهنمايي قديم ( با بحران هويت جنسي دختران پايه سوم متوسطه دوره اول              سالمت عمومي مادران  

 . بوده است1392-93سال تحصيلي 

اي گيري تصادفي چند مرحله    بدين منظور از روش نمونه     .  باشد روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي مي          :روش
طقه تبادكان، از بين آموزشگاه هاي متوسطه يك           استفاده شد كه از بين مناطق آموزش و پرورش شهر مشهد من                

 نفر به صورت تصادفي انتخاب       60آموزان پايه سوم آموزشگاه      آموزشگاه به صورت تصادفي و در نهايت از بين دانش            
(، سالمت عمومي آرجيل و لو        )1990(ها شامل پرسشنامه سبك زندگي رايت و همكاران          آوري داده ابزار جمع .  شدند
هاي آماري همبستگي پيرسون    ها از آزمون  براي تجزيه و تحليل داده    .  بودند)  1378( شخصيت احمدي    و هويت )  1990

 . و تحليل رگرسيون چند گانه گام به گام استفاده شد

 نتايج پژوهش نشان داد كه در فرضيه كلي پژوهش، رابطه معناداري بين سبك زندگي و سالمت عمومي مادران                    :نتايج
 دختران وجود دارد و در فرضيه هاي فرعي بين سبك زندگي مادران با بحران هويت جنسي                     با بحران هويت جنسي   

ولي بين سالمت عمومي مادران با هويت جنسي دختران رابطه معنادار آماري            .  دختران رابطه معنادار آماري وجود ندارد     
 .وجود دارد

ت كه در كل سبك زندگي و سالمت عمومي          توان نتيجه گرف   با توجه به نتايج حاصل شده در اين پژوهش مي            :بحث
هاي انجام شده در اين راستا      اين نتايج با نتايج پژوهش    .  باشدكننده بحران هويت جنسي دختران مي      بينيمادران پيش 
 باشدهمسو مي
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  بين منبع خانواده، مسايل مالي با همسر آزاري در زنان شهر اصفهانبررسي رابطه

 

 ∗آباديامير جهانيان نجف 

 ∗∗حديث ايماني
 

ي بين منبع خانواده، وضعيت اقتصادي با همسر آزاري در زنان متأهل شهر               از پژوهش حاضر بررسي رابطه     :هدف
 نفر به روش    150ي زنان شهر اصفهان كه تعداد        ي آماري اين پژوهش عبارت است از كليه         جامعه.  اصفهان بود 

 -1:  عبارت بودند از   ابزار پژوهش .  ها تكميل گرديد  بوسيله آن گيري در دسترس انتخاب و ابزار پژوهش           نمونه
 .  مقياس مالي ويور و همكاران-3 مقياس منبع خانواده دانيس و ليت -2مقياس همسر آزاري تولمن 

 تحليل  SPSS17ي نرم افزار آماري     هاي حاصل از اين پژوهش به وسيله       داده.   اين پژوهش همبستگي بود    روش
اري مورد استفاده در اين پژوهش عبارت از آمار توصيفي ميانگين و انحراف معيار و آمار                      هاي آم روش.  گرديد

نتايج حاصل از اين پژوهش بيانگر       .  استنباطي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش ورود بود            
روابط با  هاي جمعيت شناختي از جمله وضعيت كاري شوهر، احساس رضايت زن از                  آن است كه بين ويژگي     

  ). >05/0P(  والدين، آزار در كودكي شوهر،  نوع آزار شوهر در كودكي با همسر آزاري رابطه ي معنادار وجود دارد                    
در بررسي همبستگي بين منبع خانواده با همسر آزاري و همچنين وضعيت اقتصادي با همسر آزاري نشان داده                      

با متغير همسر آزاري    )  >001/0P(  ستقيمي را در سطح     ي م ي معكوس و رابطه   شد كه هر كدام به ترتيب رابطه       
 .دارند

 تحليل رگرسيون نشان داد كه بين منبع خانواده و وضعيت اقتصادي با همسر آزاري ضريب همبستگي                      :نتايج
توان از طريق منبع خانواده و        درصد واريانس همسر آزاري را مي       25/0 مي باشد بدين صورت كه        50/0چندگانه  

 . دي تبيين كردوضعيت اقتصا

 .منبع خانواده، وضعيت اقتصادي، همسر آزاري، زنان متأهل، شهر اصفهان: هاكليدواژه
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بررسي رابطه بين دوستيهاي دوجانبه، پذيرش همساالن، خودپنداره و سازگاري اجتماعي با 

 پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر كرمانشاه

 
 ∗اهريجواد جو

 ∗∗ سعيد شاويسي زاد

 ∗∗∗باپيرزاده ابوذر

 ∗∗∗∗اسكندري سجاد

 
اين پژوهش در پي بررسي رابطه دوستيهاي دوجانبه، پذيرش همساالن، خودپنداره و سازگاري اجتماعي با                 :مقدمه

 .  آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر كرمانشاه  است    پيشرفت تحصيلي دانش

 مدارس دولتي   91-92آموزان دختر سال سوم راهنمايي سال تحصيلي         قيق كليه دانش  جامعه آماري اين تح     :روش
ابزارهاي .   نفري به صورت خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند          139اي   حجم نمونه .  شهر كرمانشاه است  

 مقياس سازگاري   آزمون گروه سنجي؛ مقياس خودپنداره  ساراسوات و       :  مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از       
عنوان  معدل نمرات سال قبل و نيمسال اول جاري هر دانش آموز به            .  CTP)(اجتماعي آزمون شخصيت كاليفرنيا     

 .شاخصهاي پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد

همچنين معلوم شد كه تركيبي     .    همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه  با پيشرفت تحصيلي معني دار بود           :  يافته ها
ير خودپنداره، سازگاري اجتماعي و پذيرش همساالن قادر به تبيين ميزان بيشتري از تغييرپذيري معدل                  متغ 3از  

تركيبي از دو متغيير پذيرش همساالن و خودپنداره قادر به تبيين ميزان بيشتري             .  كل سال قبل دانش آموزان است    
طه مثبت و معناداري بين خود پنداره و          گونه راب  ضمناً هيچ .  از تغييرپذيري معدل نيم سال اول جاري مي باشد         

 . دوستيهاي دوجانبه و خودپنداره و پذيرش همساالن ديده نشد

 دوستيهاي دوجانبه تا حدودي مي تواند درپذيرش همساالن،خودپنداره و سازگاري اجتماعي و                  :نتيجه گيري 
 پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير گذار باشد

 . ، پذيرش همساالن، خودپنداره ، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيليدوستيهاي دوجانبه: هاكليدواژه
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 مند بر جهت گيري هدف، انسجام دروني و رضايتاثربخشي مشاوره گروهي انگيزشي نظام

 زناشويي مردان متأهل

 
∗پيام جوزي

 

∗∗دكتر سيد علي كيميايي
 

∗∗∗دكتر حميدرضا آقامحمديان شعرباف
 

 

، مند بر جهت گيري هدف     اثربخشي مشاوره گروهي انگيزشي نظام     هش با هدف تعيين      اين پژو :  هدف  مقدمه و 
 .انجام شد  متأهلرضايت زناشويي مردان انسجام دروني،

آزمون با  آزمون و پس  آزمايشي است كه در آن از پيش       پژوهش حاضر يك پژوهش كاربردي و از نوع شبه          :  روش
كننده به مراكز   ر اين پژوهش شامل كليه مردان متأهل مراجعه         جامعه آماري د  .  گروه كنترل استفاده شده است     
چنين مركز مشاوره دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه فردوسي بودند كه             مشاوره سطح شهر مشهد و هم     

گيري در دسترس انتخاب شدند و بر مبناي گمارش تصادفي در دو گروه آزمايش و                  نفر از آنها به شيوه نمونه       20
، انسجام دروني محقق ساخته، رضايت      )pci(  گيري هدف هاي جهت ها به كمك پرسشنامه   داده.  رل قرار گرفتند  كنت

 مشاوره  گروه آزمايش بنا به هدف طرح، بسته      .  آوري شد زناشويي انريچ در مورد هر دو گروهِ آزمايش و كنترل جمع          
. اي صورت نگرفت  ه در مورد گروه كنترل مداخله     ك جلسه دريافت كردند، درحالي    8ند را در    مگروهي انگيزشي نظام  

ها با استفاده از    داده.  آزمون اجرا شدند   پرسشنامه هاي مذكور در مرحله پس      ددامج،  درماني روان بعد از پايان دوره   
 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندANCOVA و آزمون SPSSنرم افزار 

 ،)>001/0p  (گيري هدف باعث افزايش جهت    مندروهي انگيزشي نظام  گ  هاي پژوهش نشان داد كه مشاوره      يافته:  نتايج
 .در گروه آزمايش شده است) >003/0p( و رضايت زناشويي) >011/0p( انسجام دروني

مند باعث افزايش   گونه اظهار داشت كه مشاوره گروهي انگيزشي نظام          توان اين گيري مي  در قالب نتيجه    :بحث
 .دروني و منجر به بهبود رضايت زناشويي  گرديده استگيري هدف، افزايش انسجام جهت
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 چگونگي تقاص زوجه از اموال زوج در فرض عدم پرداخت نفقه و مهريه

 

 ∗سمانه جيل ساز

 

بدين .   معتبر مشروع دانسته شده است      كه بنا به ادله    اري جهت استيفاي حقوق است    كراه تقاص   :مقدمه و هدف  
.  حق خود را از اموال مديون استيفا كند          حاكمبدون مراجعه به      خاص و   كردن شرايطي  كه داين با رعايت       معنا

تواند چنانچه در شرايطي كه زوج تعمداً از اهتمام به حقوق مالي همسرش چون نفقه و مهريه امتناع كند، زوجه مي                
قها، چگونگي اعمال و اجراي     هاي ف اين مقاله با ابتنا بر ديدگاه      .  با كاربست تقاص به استيفاي حقوق خود بپردازد        

 . گيرددر اين ميان از شرايط عام ايجاد و اعمال تقاص مدد مي. نمايدحق تقاص زوجه را بررسي مي

 .اي استگردآوري اطالعات آن نيز كتابخانهتوصيفي تحليلي و روش تدوين مقاله حاضر، : روش
كننده به وجود حق، اهليت       حق، علم تقاص   البهمط:  مستنبط ازمتون فقهي شرايط ايجاد تقاص عبارتنداز       :  نتايج
 نيز آراي فقها    ترافع نزد حاكم  يا عدم امكان    امكان  در خصوص   .  ق و استطاعت پرداخت    ح هعالمانانكار    شونده،تقاص

از قبض مال   وي و   اقدام  بودن  آميز  مسالمتكننده،   بودن تقاص   داراي سمت   براي اجراء تقاص نيز     .متشتت است 
 جهت استيفاي   الشمول عام تقاص نهادي ز آنجايي كه    با تأسي ازاين قواعد عام و ا        .نده ضروري است  كنسوي تقاص 

اگرچه در برخي شروط       توان آن را در قلمرو خانواده و در حدود موضوع پژوهش بكار برد؛                 ست، پس مي  حق ا 
 .حصول آن، اختالف نظر فقها نمايان است

چنين توجه به    و هم  اندرا پذيرفته آن    بنا به ادله، مشروعيت     ها فق  كه چون تقاص امري استثنايي وخالف قاعده است      
رساند كه در   مقتضيات حساس خانواده و احتمال حصول مفسده درپي اقدام زوجه به آن، ما را به اين مهم مي                      

 ترافع و يا    بدين معنا كه در مواقع اضطرار يا عدم امكان         .   روابط زوجين بايد به قدر متيقن آن اكتفا كنيم           گستره
 .تعذر آن را جاري بدانيم

اگرچه در نگاه نخست پرداختن به نهاد حقوقي تقاص به علت تعارض با نظم عمومي، منع اخراج مال از                        :  بحث
اين نهاد منبعث از    :  تصرف مالك و اصل تسليط او، در حقوق امروز محل بحث است، اما در توجيه تقاص بايد گفت                  

  راهكاري براي استيفاي حقوق تضييع شده       پذيرش بسياري از فقها است، از سويي       فقه ماست و تمسك به آن مورد      
در اين مقاله نگارنده بر آن بود كه با پرداختن به اين موضوع، راهكاري را يادآور شود كه حقوق امروز از آن                        .  است

لبد، شايسته است   طبا اين وجود از آنجايي كه زندگي خانوادگي مقتضيات خاص خود را مي               .  غفلت نموده است  
 . الذكر بكار بنددزوجه تقاص را در مواقع فوق

 . تقاص، خانواده، زوج، زوجه، حق، نفقه:هاهكليدواژ

 

 

 
 s.jilsaz@gmail.com       ، پرديس خواهران)ع( دانشگاه امام صادقكارشناسي ارشد حقوق خانواده ∗
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 )با تأكيد بر كاركردهاي خانواده(آسيب شناسي اعتياد زنان 

 
 

 ∗ البنين چابكيدكتر ام
 

هاي اخير، زنگ خطري است كه       در سال گرايش روزافزون زنان به مصرف مواد مخدر، به ويژه            :    مقدمه و هدف  
كاري به ويژه زنان، وجود ندارد، اما  آمارهاي         اگرچه آمار دقيقي از شمار معتادان، به دليل پنهان         .  بايد جدي گرفت  

در كنند؛  مردان معتاد كشور اعالم مي     شمار   درصد   9/6حدود  1389غيررسمي، شمار زنان معتاد را  در سال            
نكته ).    48:  نوري و رفيعي، بي تا    ( درصد مردان بوده است      4 حدود   1377اد در سال    صورتي كه درصد زنان معت    

بر اساس  يك مطالعه،  ميانگين سن آغاز          .  ديگر در ارتباط با اعتياد زنان، ميانگين سن شروع اعتياد در آنان است             
 ايراني و نقش محوري زنان      با توجه  به اهميت خانواده در نظام اسالمي و فرهنگ          .   سالگي است  27اعتياد در زنان    

روابط زناشويي، توليد مثل، فرزندپروري     (اين مقاله پيامدهاي اعتياد زنان را در ارتباط با كاركردهاي خانواده            در آن،   
 . ، مورد بررسي قرار داده است)پذيري كودكان، روابط عاطفي خانواده و سالمت جسمي اعضاي آنو جامعه

اي هش، توصيفي ـ تحليلي بوده و اطالعات مورد نياز آن به شيوه كتابخانه                اين پژو  روش اجراي   :روش تحقيق 
 .گردآوري شده است

 فرد معتاد، با هر ويژگي و شرايطي، تأثير مخرب و ويرانگري را به لحاظ مادي، رواني و  حيثيتي بر اعضاي                        :نتايج
گيرد كه مادر خانواده گرفتار اعتياد شده       يآميز به خود م   اما  اين امر هنگامي ابعاد فاجعه      .  كندخانواده تحميل مي  

دارد عوامل روحي ـ جسمي اعتياد، مادر معتاد را از انجام شايسته و مطلوب وظايف همسري و مادري باز مي                   .  باشد
اي جدي مورد   و با مختل ساختن كاركردهاي خانواده، سالمت آن را به لحاظ جسمي، رواني و اجتماعي به گونه                   

 . هددمخاطره قرار مي
هاي اخير در زنان، در مقايسه با مردان، با سرعت بيشتري در            شد، در سال  رفتاري مردانه تلقي مي   اعتياد كه   :  بحث

ميانگين سن شروع اعتياد زنان، نمايانگر آن است كه اغلب آنان در سن باروري و اوج نياز                        .  حال شيوع است  
هاي تر آن بر خانواده و هم به لحاظ تفاوت          تأثيرگذاري مهلك  اعتياد زنان، هم به دليل    .  فرزندان به مادر قرار دارند    

اي است كه بر     انديشي، وظيفه چاره.  طلبدشناختي آنان با مردان، مطالعه و راهكارهاي متفاوت مي           فردي و روان  
 .  چنين مراكز پيشگيري و ترك اعتياد قرار داردعهده تمامي نهادهاي فرهنگي، آموزشي و هم

 
 

 

 

 

 

 

 
 )س(استاديار دانشگاه الزهراء  ∗

اعتياد 
 زنان

اختالل 
جدي در 
كاركردهاي 
 خانواده

 جامعه پذيري نامناسب فرزندان

 زناشويي و اختالل در روابط
 فرزند آوري

 اختالل عاطفي ـ رواني در خانواده

اختالل در سالمت جسمي 
 اعضاي خانواده

 تهديد

سالمت 
 خانواده

فروپاشي 
 خانواده
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 رسي نگرش جوانان شهر تهران نسبت به ازدواج بر

 
 ∗∗∗∗ام البنين چابكيدكتر 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗خديجه همرنگ يوسفي

 

اي، تحت تأثير عوامل اقتصادي،       معيارهاي همسرگزيني و آداب و رسوم ازدواج در هر جامعه              :مقدمه و هدف  
اين مقاله با در .  تري دارد ندهكنكه در اين ميان عامل فرهنگ، نقش تعيين       .  و اجتماعي آن جامعه قرار دارد       فرهنگي

نظر گرفتن فرهنگ حاكم بر پديده ازدواج در ايران و معيار قرار دادن سبك اسالمي ازدواج، درصدد پاسخ به اين                       
 .  ما به چه ميزان دستخوش تغيير شده استسئوال اصلي است كه سبك ازدواج در جامعه

جامعه آماري متشكل   .   روش پيمايشي انجام شده است      پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي بوده و به          :روش
 18بين  )   پسر 200 دختر و    200( نفر   400ها  تعداد    از جوانان دختر و پسر ساكن شهر تهران است كه از ميان آن             

 .  محقق ساخته انتخاب شدند سال به روش تصادفي ساده براي تكميل پرسشنامه35تا 

 درصد  32,8 و     "عشق"ها به معيار     درصد از آزمودني   41,7ي همسرگزيني   هاي پژوهش نشان داد برا    يافته:  نتايج
هاي دختر، خواهان برگزاري مراسم       درصد از آزمودني    49,7.  اند اولويت نخست را داده     "زيبايي ظاهر "به معيار   

 مين هزينه ، خود را ناتوان از تأ      ) درصد 61,7(  هاي پسر اند، در حالي كه بيشتر آزمودني      مجلل براي ازدواج بوده    
ترين درصد    براي همسرگزيني پايين       "اصالت خانوادگي " و    "نجابت"معيارهاي  .  اندچنين مراسمي دانسته   

چنين نشان داد نسبت به كاركردهاي خانواده بين دختران و             نتايج هم .  اندها را به خود اختصاص داده       آزمودني
 .پسران آزمودني تفاوت نگرش وجود دارد

رگزيني، چگونگي برگزاري مراسم ازدواج و نيز نگاه زن و مرد به وظايف خود در خانواده، از                   معيارهاي همس :  بحث
 معيارهاي ازدواج در نسل جوان بيشتر بر موارد ظاهري و              . گرفته است  هاي اسالمي در اين خصوص، فاصله      آموزه

 وظايف زن و شوهر در خانواده قرار        اين امر به نوبه خود تحت تأثير تغيير نگرش نسبت به          .  رومانتيك متمركز شده است   
دارد، زيرا اگر قرار باشد به عنوان مثال مرد نقش اقتصادي و زن نقش مادري و عاطفي را بر عهده نداشته باشند، دليلي                        

ازدواج فقط براي رفع نيازهاي عاطفي       .  براي حساسيت نسبت به درآمد مرد و يا تمايل زن به مادر شدن وجود ندارد                 
 رؤيايي گيرد و ازدواج به عنوان يك پديده      هاي زيبايي و ظاهري اصل قرار مي      گيرد و در اين راستا مالك     يافراد صورت م  

 . در زندگي فرد با  مراسمي باشكوه و پرهزينه آغاز مي شود

 .هاي جنسيتيازدواج، معيارهاي همسرگزيني، كاركردهاي خانواده، مراسم ازدواج، تفاوت: هاكليدواژه
 

 

 

 
 ) س(استاديار دانشگاه الزهراء ∗

 كارشناس ارشد مطالعات زنان ∗∗
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 ي ارتباط با خانواده همسر در زوجين ايرانيهاسبك

 
 ∗مونا چراغي

 ∗∗ دكتر محمدعلي مظاهري

 ∗∗∗دكتر فرشته موتابي

 ∗∗∗∗ دكتر ليلي پناغي

 ∗∗∗∗∗السادات صادقيدكتر منصوره

 

كننده طالق در زوجين ايراني     بينيهايي كه درصدد جستجوي عوامل پيش      بررسي نتايج پژوهش   :مقدمه و هدف  
-شوند، دخالت خانواده  دهد  به جز عواملي كه در جوامع ديگر نيز به عنوان علل طالق گزارش مي               ان مي اند نش بوده

رسد كيفيت رابطه زوجين ايراني با        به نظر مي  .  رودهاي زوجين نيز از علل مهم طالق در ايران به شمار مي                
اي كه جزء پنج عامل اول      كند، به گونه  فا مي هاي اصلي يكديگر نقش به سزايي بر دوام يا زوال ازدواج آنها اي            خانواده

هاي اصلي يكديگر تاكنون مورد     از آنجا كه مساله ماهيت ارتباط زوجين با خانواده        .  شودطالق در ايران محسوب مي    
توجه پژوهشگران حوزه خانواده در ايران نبوده است، پژوهش حاضر با هدف بررسي ماهيت رابطه با خانواده همسر                   

 .هاي ارتباط با خانواده همسر در زوجين ايراني انجام شدكو مطالعه سب

آوري اطالعات شامل مطالعه     و ابزار جمع   )  اينظريه زمينه ( روش تحقيق مورد استفاده از نوع كيفي              :روش
هاي عمقي با افراد تا       انجام مصاحبه .  گيري هدفمند بود   شيوه نمونه .  مستندات فرهنگي و مصاحبه عمقي بود       

 نفر كه شامل زنان راضي از كيفيت         23در مرحله اول مصاحبه عمقي با        .  اشباع نظري ادامه پيدا كرد    دستيابي به   
ارتباط با خانواده همسر، زنان ناراضي از كيفيت ارتباط با خانواده همسر، مردان راضي از كيفيت ارتباط با خانواده                     

اضي از ارتباط با همسر فرزند و والدين ناراضي از          همسر، مردان ناراضي از كيفيت ارتباط با خانواده همسر، والدين ر          
درماني پيرامون عوامل مرتبط با كيفيت ارتباط       براي كسب نظرات متخصصان زوج    .  ارتباط با همسر فرزند انجام شد     

 .درماني مصاحبه عمقي صورت گرفتهاي اصلي يكديگر در مرحله دوم با سه متخصص زوجبين زوجين و خانواده

بدين ترتيب عوامل مرتبط با كيفيت رابطه با خانواده       .  سازي و كدگزاري شدند   ها پياده  بعدي مصاحبه   در گام  :نتايج
هاي انجام شده با زنان، مردان، والدين داراي فرزند متاهل و            هاي حاصل از مصاحبه   داده.  همسر استخراج گرديدند  

هاي همسر و   ل سه عامل فرد، ويژگي     متخصصان نشان داد كه در تعيين كيفيت رابطه با خانواده همسر حداق               
بر اساس نحوه قرار گرفتن اين سه عامل در كنار هم هشت سبك ارتباطي با               .  هاي خانواده همسر نقش دارند    ويژگي

 . خانواده همسر مشخص گرديد

 
 com.yahoo@cheraghi.mona            بهشتي دانشجوي دكتري روانشناسي باليني دانشگاه شهيد ∗

 بهشتي استاد گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد ∗∗
 بهشتي استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد ∗∗∗

 بهشتي دانشيار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد ∗∗∗∗
 بهشتي اديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيداست ∗∗∗∗∗
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اده همسر  اي تدوين گرديد كه عوامل و متغيرهاي مربوط به ارتباط با خانو            براساس نتايج اين پژوهش نظريه    :  بحث
هاي اين  يافته.  را معرفي كرده و نحوه تاثيرگذاري عوامل مربوطه را بر كيفيت رابطه با خانواده همسر تبيين نمود                   

چنين پژوهش حاضر   هم.  پژوهش نشانگر نقش مهم كيفيت ارتباط با خانواده همسر بركيفيت ارتباط زناشويي است             
درماني در ايران را تواند متخصصان حوزه خانواده و زوج    ه همسر مي  با معرفي عوامل مرتبط با كيفيت رابطه با خانواد        

 .در جهت بهبود بخشيدن رابطه زوجين با خانواده يكديگر و به تبع آن ارتقاي كيفيت رابطه زناشويي ياري رساند
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 پسر و دختر نوجوانان نفس عزت با والدين فرزندپروري هايشيوه بين  رابطه بررسي

 
 ∗رحيمه حاتملو

 ∗∗ فاطمه بازدار

 

. دارد  را  اساسي  نقس  انسان  شخصيت  گيريشكل  در  كه  است  نهادي  ترينبنيادي  و  اولين  خانواده:  مقدمه و هدف  
مي  تنها  نه  خانواده.  گيردمي  شكل  آنجا در او  شخصيت  خميرمايه  و  كندمي  شروع  خانواده  از  خود را   زندگي  انسان
 و  تكامل  رشد  به  رسيدن  براي  لذا  .بسازد  سالم  جامعه تواند  مي  بلكه  باشد،  موثر  ها  انسان  تك  تك  رشد  در  توانند
 هدف.  است  مساله  ترينمهم    فرزندپروري  هايشيوه  و  آن  اعضاي  و  خانواده  بهبود  براي  تالش  اجتماعي  وضع  بهبود
 ناننوجوا  نفسزتع  با)  گير  سهل  و  استبدادي  اقتداري،( پروري  فرزند  هايشيوه  بين  رابطه  بررسي  تحقيق  اين

 .بود پسر و دختر

 مقطع  پسر  و  دختر  نوجوانان  حاضر را كليه    پژوهش  آماري  جامعه.  است  همبستگي  نوع  از  توصيفي  پژوهش:  روش
 و  ثبت  اداره  توسط  شده  ارائه  آمار  به  توجه  با.  دهدمي  تشكيل  91-92  تحصيلي  سال  در  خوي  شهرستان  دبيرستان

 حجم  به  اي  نمونه  جامعه  اين  از.  باشندمي  پسر  نفر  8357  دختر و    نفر 7324  با  برابر  تقريباً  خوي،  شهرستان  احوال
 از  ها  داده  آوري  جمع  براي.  شد  انتخاب  اي  خوشه  تصادفي  گيري  نمونه  روش  با)  پسر  40و  دختر  40(نفر  80

 .شد استفاده اسميت كوپر عزت نفس پرسشنامه بامريند و ديانا فرزندپروري هايشيوه پرسشنامه

 و  تجزيه  چندمتغيره  واريانس  تحليل  متغيري،  چند  رگرسيون  تحليل  آماري  هايروش  با  وهشپژ  هايداده:  نتايج
 بيشتر  عزت نفس   متغير  به  نسبت  والدين  فرزندپروري  هايشيوه  متغير  ميانگين  كه  داد  نشان   نتايج .شدند  تحليل
 را  آموزان-دانش  در  را  عزت نفس   فرزندپروري،  هايشيوه  نوع  كه  داد  نشان  متغيري  چند  رگرسيون  تحليل.  است
 . دارد موثر نقش متغيرها اين در فرزندپروري هايشيوه و كندمي بينيپيش

 بر  موثر  عاملي  عنوان  به  تواندمي  برندمي  بكار  والدين  كه  فرزندپروري  هايشيوه  نوع  كه  داد  نشان  هايافته:  بحث
 پرورش  جهت  خانواده  هايآموزش  ارائه  و  والدين  ساختن  آگاه  كه  داد  نشان   لذا نتايج  .باشد  نوجوانان  نفس  عزت
 نقش  زمينه  اين  در  بايستمي  ذيربط  هاي  سازمان  و  است  برخوردار  بااليي  بسيار  اهميت  از  جامعه  در  سالم  افراد
  .نمايند ايفا تريفعال

 .نفس عزت فرزندپروري، هايشيوه: هاكليدواژه

 
 a.hatamloo@yahoo.com       اردبيل تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد عمومي، دانشگاه شناسي روان ارشد، كارشناسي  ∗

 اردبيل تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد عمومي، دانشگاه شناسي روان ارشد، كارشناسي  ∗∗
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 شناسي خانوادگي ازدواج موقتآسيب

 

∗ليعدكتر فريبا حاجي
 

∗∗سميه نوازني
 

 

 اسالمي همواره اصل بر ازدواج دائم بوده كه موجب تشكيل خانواده و تحكيم بنيان آن                 قوانيندر  :  مقدمه و هدف  
براي مواقع ضروري    راهكاري فرعي،    به منظور تعالي و تكامل انسان است و ازدواج موقت به عنوان امري استثنايي،              

سوء استفاده هايي از ترويج ازدواج موقت صورت        در جامعه ما    .  گرددرح مي كه امكان ازدواج دائم فراهم نيست، مط      
- در اين نوشتار قصد داريم به بررسي آسيب         .هاي فردي و خانوادگي شده است     گرفته كه عمدتا باعث بروز آسيب     

    .شناسي خانوادگي ازدواج موقت بپردازيم

  .شودر بردن اطالعات و منابع موجود استفاده مياي با به كادر اين تحقيق از روش مطالعه كتابخانه :روش

اصول حاكم  (  ها و اساس خانواده     پايه)  با بررسي آسيب شناسي خانوادگي ازدواج موقت در چهار محور الف             :نتايج
 سير تكوين خانواده متعالي    )   ج ،)حقوق و تكاليف خانوادگي    (  قانون و دستور زندگي مشترك     )  ب،  )بر خانواده 

توان ، مي )قواعد فقهي مرتبط  (از جهت ادله تجويز ازدواج موقت       )  و نيز د    ) تحكيم و تعالي خانواده    مراحل تشكيل، (
كند و مصاديق آن وجود ندارد، حقوق و         اصول حاكم بر خانواده در ازدواج موقت مجرا پيدا نمي           :  بيان داشت كه  

اساس ازدواج موقت با    .  شودق نمي تكاليف مشترك و اختصاصي زوجين در اين نوع از ازدواج به معناي خاص محق              
سير تكوين خانواده يعني با تشكيل خانواده منافات دارد و اين نوع ازدواج مانع تحكيم و تعالي خانواده محسوب                       

توان به  شده و به طور كلي با اين اهداف منافات دارد و نيز براي اثبات جواز حكم ازدواج موقت به طور عام نمي                         
 . ده الضرر و الحرج، استناد نمودقواعد فقهي مانند قاع

اين نوع از ازدواج نه بر اساس اصول و نه قوانين و نه مراحل تشكيل خانواده و نه داليل خاص آن، مورد                           :  بحث
  .گيردتوصيه براي ترويج قرار نمي

وگيري از  سازي صحيح و جل   فرهنگ.  1:  در اين راستا اهم پيشنهادات اصالحي و راهكارهاي رفع آسيب عبارتند از              
3 و مراحل سير تكوين خانواده متعالي هلزوم حمايت و توجه نسبت به نهاد خانواد       .  2استفاده از اين نوع ازدواج      سوء
 .ارائه راهكارهاي تحكيم بنيان خانواده به منظور حفظ نظام ارزشي خانواده و مقابله با فروپاشي و تزلزل آن .

 . متعه ، آسيب خانوادگي، استحكام خانواده، تزلزل خانوادهازدواج موقت، ازدواج منقطع،: هاكليدواژه

 
 
 

 

 
 )س(الزهرا انشگاه قوقح يمبان فقه استاد ∗

 )س(كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا ∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 نقش نظرگرفتن در با فرزندپروري هايسبك و هاي زندگيسبك رابطه

 پدر بودن معتاد كنندگيتعديل

 
 ∗محسن حاجي شيخي

 ∗∗هانيه لواف

 ∗∗∗دكتر مجتبي حبيبي

 

 در  جامعه  فرداي  آباداني  و  ويراني  و  است  جامعه  در  گروه  ترينمنسجم  حال  عين  در  و  كوچكترين  خانواده  :مقدمه
 .خوردمي رقم امروز خانواده

 آن  مقايسه  و  عادي  افراد  در  فرزندپروي  هايسبك  و  زندگيسبك  رابطه  بررسي  هدف  با  حاضر  پژوهش  :هدف
 .معتاد بود باافراد

 عادي  فرد  195  و    اعتياد  كتر  مركز  به  كنندهمراجعه  معتادان  از  نفر  173  از  متشكل  پژوهش  آماري  نمونه:  روش
 طريق  از  اطالعات  و  بوده  توصيفي ـ همبستگي    پژوهش  اين.  شدند  در دسترس انتخاب    گيرينمونه  روش  به  كه  بود

 (FACES)و انسجام و انعطاف خانواده         بامريند  فرزندپروري  هاي، سبك (BASIC_A)زندگي    پرسشنامه سبك 
 .است شده استفاده مانوا و رگرسيون پيرسون، همبستگي آزمون از هاداده تحليل براي. آوري گرديدجمع

 كنار  پذيري،  مسئوليت  زندگي  هايسبك  و  منطقي  اقتدار  فرزندپروري  سبك  بين  كه  داد  نشان  هايافته  :نتيجه
 وجود  معناداري  رابطه  كمال  به  رسيدن  براي  كوشش  و  بودن  همه  عالقه  مورد  تائيد،  به  نياز  بودن،  محتاط  آمدن،

-نمي  مشاهده  آماري  لحاظ  از  معناداري  تفاوت  خانواده  ساختار  و  جنسيت  با  فرزندپروري  هايسبك  يندارد؛ اما ب  

 دهدمي  نشان  فرزندپروري  هايسبك  كنندهبينيپيش  مدل  بودن  معنادار  بررسي  براي  رگرسيون  تحليل  نتايج.  شود
بودن و در گروه      بودن و محتاط    زندگي، در گروه عادي عالقه اجتماعي، مستحق        سبك  هايمقياس  خرده  بين  از  كه

در گروه عادي،     و  دارند  آزادگذاري  فرزندپروري  سبك  روي  معناداري  كنندگيبينيپيش  اثر  معتاد مستحق بودن  
 پذيري، نياز به تائيد و مستحق بودن اثر       هاي مسئوليت مقياسو در گروه معتاد خرده      پذيريمسؤليت  مقياس  خرده
 پذيري،هاي مسؤليت مقياس  خرده  چنينهم.  استبدادي دارند   فرزندپروري  سبك  روي  معناداري  كنندگيبينيپيش

 مسؤليت  اجتماعي،  در گروه عادي و در گروه معتاد عالقه           آمدن  كنار  و  گيريسخت  تاييد،  به  نياز  بودن،  محتاط
 اقتدار  ويفرزندپر  سبك  روي  معناداري  كنندگيبينيپيش  گيري اثر سخت  تاييد و   به  نياز  بودن،  محتاط  پذيري،
 .دارند منطقي

 

 
 كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد بهشتي ∗

 كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد بهشتي ∗∗
 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ∗∗∗
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كند كه بر   هاي فرزندپروري وي حمايت مي     نتايج بدست آمده از تاثيرگذاري سبك زندگي پدر بر سبك              :بحث
هاي با توجه به نتايج پژوهش     .  شناختي تاكيد دارد  اهميت توجه به سبك زندگي به عنوان يك مسئله مهم روان             

كرد، در پژوهش   بيني مي ك زندگي محتاط بودن در فرزندان را پيش        پيشين كه سبك فرزندپروري آزادگذار، سب      
حاضر عالوه بر سبك زندگي عالقه اجتماعي، مستحق بودن و محتاط بودن، سبك فرزندپروري آزاد گذار را در                       

 .كندبيني ميفرزندان پيش

 خانواده ساختار پروري، فرزند سبك زندگي،  سبك:هاهكليدواژ
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 پژوهشكدة خانواده 

 
 

 

 

 بيني گرايش به سوء مصرف مواد بر پايه خودمتمايزسازي، تكانشگري و احساسپيش

 تنهايي در بين دانشجويان دختر
 

 

 ∗بهارك حامدي

∗∗سلمان زارعي
 

 ∗∗∗زهرا اسدي
 

 وابستگي به مواد يا اعتياد به مواد مخدر در همه مشاغل، سطوح تحصيلي و طبقه اقتصادي                       :مقدمه و هدف  
بيني با توجه به اين، پژوهش حاضر با هدف پيش        .  شود و به افراد و اقشار خاصي اختصاص ندارد        ده مي اجتماعي دي 

گرايش به سوء مصرف مواد بر پايه خودمتمايزسازي، تكانشگري و احساس تنهايي در بين دانشجويان دختر انجام                   
 .گرفت

ش را دانشجويان دختر دوره       جامعه آماري پژوه   .  پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است            :  روش
 در اين دانشگاه مشغول     93-92دادند كه در سال تحصيلي      كارشناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز تشكيل مي        

اي انتخاب شدند و     گيري خوشه  دانشجو با استفاده از روش نمونه         160از اين جامعه تعداد       .  به تحصيل بودند   
راسل، پيلوا، و   (، احساس تنهايي    )1950بارات،  (، مقياس تكانشگري    )2000اسكورون،  (پرسشنامه خودمتمايزسازي   

آوري هاي جمع در اختيار آنان قرار گرفت و داده      )  1992ويد و بوچر،    (و مقياس آمادگي به اعتياد      )  1980كورتونا،  
غييره ضريب همبستگي و رگرسيون چندمت    (و استنباطي   )  ميانگين و انحراف استاندارد   (شده در دو سطح توصيفي      

 ). تحليل شدند

 نتايج نشان داد كه بين خودمتمايز سازي با گرايش به سوء مصرف رابطه منفي معنادار، بين تكانشگري با                      :نتايج
گرايش به سوء مصرف مواد رابطه مثبت معنادار و بين احساس تنهايي با گرايش به سوء مصرف رابطه مثبت                          

تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد كه تركيب خطي                نتايج    چنينهم).  P<0/01(معنادار وجود دارد      
 درصد از واريانس گرايش به سوء مصرف مواد را             36متغيرهاي خودمتمايزسازي، تكانشگري و احساس تنهايي         

 .بيني مي كنندپيش

با توجه به اينكه متغيرهاي خودمتمايزسازي، تكانشگري و احساس تنهايي به خوبي گرايش به سوء مصرف                  :  بحث
توان با آموزش به دانشجويان جهت ارتقا و كنترل كردن اين            كنند بنابراين مي  بيني مي اد را در دانشجويان پيش    مو

 .متغيرها از گرايش آنها به سمت سوء مصرف مواد و اعتياد پيشگيري كرد

 . اعتيادپذيري، خودمتمايزسازي، تكانشگري، احساس تنهايي:هاكليدواژه

 
  baharhamedi@yahoo.com      زاد واحد تهران مركز دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه آ ∗

∗∗
 دانشجوي دكتري مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران 

∗∗∗
 كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز 
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 شناختي دانشجويانگرايي و مشكالت روانزندپروري، كمال فرهاي سبكمقايسه
 

 ∗ليال حبيب اله نتاج

 ∗∗سيده حديث حسيني

 ∗∗∗دكتر محسن جديدي
 

هاي تواند مؤثر باشد سبك   هاي متفاوت رشد كودكان مي    هاي خانواده كه در جنبه    يكي از ويژگي    :مقدمه و هدف  
-گير  و مستبد بر روابط بين والدين و فرزندان حاكم مي           هلفرزندپروري است  و به طور كلي سه الگوي مقتدر ، س           

شناختي و  گرايي و مشكالت روان     فرزندپروري ادراك شده، كمال      شيوه هاين پژوهش با هدف بررسي رابط      .  باشد
 .ها در دانشجويان دختر و پسر صورت گرفت آنمقايسه

 80( نفر دانشجو    160اي مشتمل بر    بوده و نمونه  اي  رويدادي از نوع علي ـ مقايسه      روش پژوهش حاضر پس      :روش
- دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي استان مازندران كه به روش نمونه             از جامعه )   پسر 80دختر و   

گرايي و  كمال  )  Weber( فرزندپروري ادراك شده وبر        انتخاب شدند و به پرسشنامه      هدفمند دردسترس  گيري
 .  پاسخ دادندSCL-90Rشناختي و در نهايت پرسشنامه مشكالت روان )MPS- FROST(فراست 

، در هيچكدام   )F  =89/5 ؛    p  =016/0(  مقياس سبك پدر     نتايج نشان داد كه تفاوت جنسيت جز در خرده          :نتايج
-خرده فرزندپروري ادراك شده به لحاظ آماري معنادار نبود، تفاوت جنسيت در              گانه شيوه هاي پنج مقياس از خرده 

-مقياسكدام از خرده  گرايي فقط در بعد نظم و سازماندهي معنادار بود و در هيچ            متغير كمال  گانههاي شش مقياس

چنين در بررسي رابطه متغيرها در تحليل         هم.  شناختي به لحاظ آماري معنادار نبود        مشكالت روان  گانههاي نه 
199/0 ؛    p  =014/0(  هاي نگراني درباره اشتباهات     ه مقياس رگرسيون چندمتغيره، ارتباط مثبت معنادار بين خرد      

  =β(      انتظارات والدين  ،  )049/0=p    153/0 ؛  =  β(    انتقادگرايي والدين  ،  )0001/0=p    168/0 ؛  =  β  ( با
  = -172/0 ؛    p  =043/0(  هاي معيارهاي شخصي    مقياسين خرده شناختي و ارتباط منفي معنادار ب     نروامشكالت  

β (و نظم و سازماندهي )007/0=p  218/0 ؛- = β (شناختي وجود داشت روانبا مشكالت. 

هاي فرزندپروري،  سبكتوان بيان داشت كه از بين       هاي به دست آمده از پژوهش حاضر مي       با توجه به يافته   :  بحث
گرايي نابهنجار و مشكالت روانشناختي در بزرگسالي را        تواند افزايش ايجاد كمال   گرايانه مي سبك استبدادي و سهل   

 .  بيني كندپيش

 . شناختيگرايي، مشكالت روان فرزندپروري ادراك شده، كمالشيوه: هاهكليدواژ
 
 
 

 
  com.yahoo@leila.habibnataj     دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساري، مازندران كارشناسي ارشد، روانشناسي عمومي،∗ 

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساري، مازندران كارشناسي ارشد، روانشناسي عمومي، ∗∗
 دكتري، روانشناسي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بندرگز، استان مازندران ∗∗∗
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 بين معلمان متأهلزناشويي رابطه خودتمايزيافتگي با سازش يافتگي 

 
 ∗محبوبه حبيبي پور

 ∗∗دكتر عباسعلي حسين خانزاده

 ∗∗∗ دكتر ايرج  صالحي

 

ترين كانون زندگي اجتماعي، بيشترين نقش را در شكل گيري شخصيت افراد            خانواده به عنوان اولين و مهم      :هدف
قالل عاطفي است كه سطح آن مي تواند در          آورنده تمايزيافتگي يا است    ايفا مي كند و اساسي ترين عامل به وجود        

بر اين اساس پژوهش حاضر با       .دوران بزرگسالي و زندگي زناشويي بر روي ميزان سازش يافتگي زوج ها موثر باشد             
هدف بررسي رابطه خودتمايزيافتگي با سازش يافتگي زناشويي در بين معلمان متاهل منطقه چهار آموزش و                      

 .پرورش شهر تهران انجام شد
جامعه مورد نظر را تمامي معلمان زن و مرد متاهل مدارس منطقه              .  مطالعه حاضر از نوع همبستگي است        :روش

 130 نفر زن و     230( نفر   381تعداد  .   تشكيل دادند  91-92چهار آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي           
.  نمونه مورد مطالعه انتخاب شده اند       اي به عنوان  اي چند مرحله  با استفاده از روش نمونه گيري خوشه       )  نفر مرد 

براي تجزيه و   .  سازش يافتگي زناشويي جمع آوري شد     اطالعات با استفاده از پرسشنامه خود تمايزيافتگي و مقياس        
 . تحليل داده ها از روش هاي همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد

يافتگي زناشويي در مردان رابطه معناداري      ايزيافتگي و سازش  داده ها نشان داد بين متغير تم      نتايج تحليل   :يافته ها
عالوه بر اين تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد         ).  >P  217/0(وجود ندارد، ولي در زنان اين رابطه معنادار است          

 .بيني كندتمايزيافتگي مي تواند به طور معناداري سازش يافتگي زناشويي را پيش

گيري سطوح باالتر   هش حاضر نشان مي دهد روابط اوليه افراد در محيط خانواده به شكل             نتايج پژو   :نتيجه گيري
 .تمايزيافتگي منجر شده و اين تجربه هاي اوليه بر روابط بين فردي زناشويي در بزرگسالي تأثير مستقيم مي گذارد

 . خودتمايزيافتگي، سازش يافتگي، معلمان:كليدواژه ها

 

 
    com.yahoo@habibipur.mانشگاه علوم تحقيقات گيالن     كارشناس ارشد روان شناسي، د ∗

 استاديار دانشگاه گيالن ∗∗
 گيالن دانشگاه استاديار ∗∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 : (FACES-IV)پذيري خانواده  مقياس انسجام و انعطافهاي روانسنجيويژگي

 هاي ايرانيدر خانواده

 
∗مجتبي حبيبيدكتر 

 

 ∗∗محمد علي مظاهريدكتر 

 ∗∗∗احمد عاشوريدكتر 

 

 پذيريانعطاف  و  انسجام  پژوهش حاضر با هدف بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي مقياس             :  مقدمه و هدف  
 . ايراني اجرا شده است هايدهخانوا هجامع در) IV-FACES (خانواده

 روانشناس باليني و سالمت ترجمه و ترجمه           3به وسيله   IV- FACESبراي اين منظور، ابتدا مقياس     :  روش
- آزمودني از اعضاء خانواده    1652 آزمودني و انجام اصالحات اوليه، روي        30بعد از اجرا مقدماتي روي      .  معكوس شد 

  (خانواده  پذيريانعطاف  شد و   انسجام  مقياس)   فرزند 518 مادران و    576ان،   پدر 558(هاي هفت استان كشور      
IV-FACES(    هاي مقياس سالمت خلقي    براي بررسي روايي همگرا و واگرا از مقياس           .   را تكميل نمودند  )

DASS(        پرسشنامه مشكالت رفتاري كودكان ،)YSR(         فرم كوتاه مقياس استرس فرزندپروري ،)SF-PSI  ( و
 .  استفاده گرديد)LE(ع زندگي وقايفهرست 

 و هر يك از     FACES-IVاعتبار آزمون با استفاده از آلفاي كرونباخ حاكي از آن بود كه نمره كل مقياس                 :  نتايج
تنيده، نامنعطف و آشفته براي پدران به          پذيري متوازن، گسسته، به هم    هاي انسجام متوازن، انعطاف   خرده مقياس 

 62/0،  56/0،  69/0،  69/0،  72/0،  72/0، براي مادران پسر به ترتيب       58/0،  60/0،  70/0،  6/0،  71/0،  74/0ترتيب  
بررسي روايي همگرا و    .   به دست آمد   55/0،  52/0،  74/0،  69/0،  77/0،  59/0و براي فرزندان خانواده به ترتيب        

 LE و   DASS  ،YSR  ،SF-PSI با مقياس     IV-FACESمقياس  واگرا از طريق محاسبه ضريب همبستگي         
  سه زير    الگوي شش عاملي وابسته به هم تحت عناوين        نتايج تحليل عاملي تأييدي نشان داد كه      .  بخش بود ضايتر

پذيري متوازن و   مقياس نامنعطف، انعطاف     گسسته، انسجام متوازن و به هم تنيده در بعد انسجام و سه زير              مقياس
 . داردها آشفته در بعد انعطاف پذيري، برازش خوبي با ماتريس داده

مقياس  بر اساس نتايج،     .در بررسي ساختار عاملي، نتايج پژوهش از مدل شش عاملي متمايل حمايت كرد              :  بحث
FACES-IV  هاي هاي روان شناختي و تشخيص   سنجي مورد نياز براي كاربرد در پژوهش       هاي روان  واجد ويژگي

  .هاي ايراني استخانواده پذيريباليني انسجام و انعطاف

 .اعتبار، روايي، مقياس انسجام و سازگاري خانواده: ه هااژوكليد

 
 

  ir.ac.sbu@habibi_mo       پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيياردكتري تخصصي روانشناسي سالمت، استاد∗
∗∗

 ي، دانشگاه شهيد بهشتيشناس روانتخصصي روانشناسي باليني، استاد گروه  دكتري 
∗∗∗

 تهران  پزشكيدانشگاه علومتخصصي روانشناسي باليني، انستيتو روانپزشكي تهران،  دكتري 
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 زنان افسردگي كاهش بر مدتكوتاه مدارحلراه درمان اثربخشي

 
∗مجتبي حبيبيدكتر 

 

 ∗∗كبري قادري

 

 تحت زنان افسردگي كاهش  بر  مدت كوتاه مدارحلراه  درمان  اثربخشي  بررسي  حاضر  پژوهش  هدف:  هدف  و  مقدمه
  .است بوده بهزيستي انسازم سرپرستي

 زنان  آماري  جامعه  از  گواه  گروه  با  آزمونپس  آزمون ـ پيش  نوع  از  آزمايشيشبه  پژوهش  با استفاده از روش   :  روش
بر اساس داشتن نمرات      نفر  30  به تعداد   تصادفي  صورت  به  كاشان يك نمونه    بهزيستي  سازمان  سرپرستي  تحت

تقسيم   گواه  و  آزمايش  گروه  دو  در  تصادفي  طور  به  و  انتخاببك  افسردگي متوسط به باال در مقياس افسردگي          
شد و   اجرا  آزمايش  گروه  در  مدتكوتاهمدارحلراه  درمان  هفتگي،  جلسه  8  در طي    براي انجام مداخله درماني    .شدند
  .تحليل شدند كواريانس تحليل آزمون از استفاده با هاداده

 بوده  مؤثر  زنان  افسردگي  كاهش  در  دارمعنا  طور  به  مدت كوتاه مدارحلهرا  داد كه درمان    تحليل نتايج نشان    :نتايج
 . است

تواند با تمركز بر نشانگان افسردگي      مي  مدت كوتاه مدارحلراه  درمان  كه  توان گفت بر اساس اين مطالعه مي    :  بحث
 .گردد افسردگي و بهبود زندگي كاهش در زنان منجر به

 .افسردگي مدت، كوتاه ارمدحلدرمان راه: هاهكليدواژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       ir.ac.sbu@habibi_Mo  ه، دانشگاه شهيد بهشتيدكتري تخصصي روانشناسي سالمت، استاديار پژوهشكده خانواد∗
∗∗

 كارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي 
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 هاي ارتباطي در بين زوجين بعد از ازدواج و سبك-هاي قبلبررسي عشق، مالك
 

 ∗مجتبي حبيبيدكتر 

 ∗∗زهرا فدايي
∗∗∗فاطمه انصاري نژاد

 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗فاطمه نيك پرور
 

 هايمالك  ازدواج،  زا  قبل  آشنايي  قالب  در  زوجين  ارتباطي  الگوهاي  بررسي  به  حاضر  پژوهش  :مقدمه و هدف  
  .است شده پرداخته زوجين بين عشق هايسبك و ازدواج از بعد و قبل همسر انتخاب
زوجين معلم شهر مشهد در       بين  از  دسترس  در  روش  به  مطالعه  مورد  نمونه  حاضر  همبستگي  پژوهش  در:  روش
 پر  با  كه  شدند  انتخاب  سال  31/43  سني  متوسط  با  و  سال  23  ازدواج  سني  ميانگين  با  زوج  92  شامل  1389پاييز  
. كردند  شركت  پژوهش  اين  در  همسر  انتخاب  هايمالك  و  عشق  هايمولفه  ارتباطي،  هايسبك  پرسشنامه  كردن
 و  واريانس  تحليل  پيرسون،  همبستگي  ضريب  ماتريس  فريدمن،  بنديرتبه  آزمون  از  استفاده  با  هاي پژوهش داده

 .رگرسيون تحليل شد
-معني  تفاوت  زنان  و  مردان  ازدواج  از  پس  هايمالك  با  ازدواج  از  پيش  هايمالك  بين  كه  داد  نتايج نشان :  نتايج 

 در  كمتري  تغيير  و  بيشتر  همساني  خود  ازدواج  از  پس  و  پيش  زمان  در  زنان  با  مقايسه  در  مردان  و  دارد  وجود  داري
 زوجين  با  ازدواج  از  پس  و  پيش  ايهمالك  نظر  از  سال  30از  باالتر  ازدواج  سن  داراي  زوجين  و  دارند  زنان  با  مقايسه
 سنين  از  ترمتفاوت  سني  رده  اين  در  ازدواج  هايمالك  و  دارند  آماري  لحاظ  به  داريمعني  تفاوت  ترپايين  سنين
 روي  ازدواج  از  پس  هايمالك  و  تعهد  هوس،  صميميت،  هايمولفه  حاضر  پژوهش  نتايج  اساس  بر.  است  ترپايين
هاي ازدواج و    رابطه بين مالك   .  است  داشته  داريمعني  كنندهبينيپيش  اثر  زوجين  سازنده  ارتباطي  هايسبك
هاي جنسيتي نشانگر نقش مهم اين متغيرها در نوع روابط عاطفي بعد از                 هاي ارتباطي و از طرفي تفاوت      سبك

 . ازدواج است
در مردان و تعهد در     با توجه به نتايج پژوهش در خصوص اهميت صميميت و هوس در روابط قبل از ازدواج                  :  بحث

شود كه در مشاوره ازدواج به اين        زنان به عنوان عناصر مهم ارتباطي، به مشاوران و روانشاسان خانواده توصيه مي              
هاي جنسيتي بايد سعي در      بنابراين روانشناسان خانواده با آگاه كردن زوجين از اين تفاوت            .  عوامل توجه كنند  

هاي كليدي كنند و بواسطه اين       زنده بين زوجين به واسطه اين گذرگاه        جهت ايجاد و ارتقاء سبك ارتباطي سا        
 .هايي كارآمدتر و موثرتر بردارندعناصر تسهيل كننده ارتباط، در ترميم روابط گسسته و گاه سست زوجين گام

 .ارتباطي هايسبك ازدواج، هايمالك عشق، :هاكليدواژه

 
 

 ir.ac.sbu@habibi_Mo    دكتري تخصصي، روانشناسي سالمت، استاديار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي∗
∗∗

 شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد، خانواده پژوهي، دانشگاه  
∗∗∗

 شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد، خانواده پژوهي، دانشگاه  
∗∗∗∗

 شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد، خانواده پژوهي، دانشگاه  
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 پژوهشكدة خانواده 

 
 

 

 هاي ايرانيدر جامعه خانواده:  و رضايت خانوادگي تعامالتهنجاريابي و ساختار عاملي مقياس

 
∗حبيبيمجتبي دكتر 

 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗محمد علي مظاهريدكتر 

 

 سازگاري  و  انسجام  هاي تكميلي هدف پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي مقياس         :  مقدمه و هدف  
 جامعه  در  )FSS(انوادگيو مقياس رضايت خ   )  FCS( تعامالت خانوادگي  ، يعني مقياس  )IV-FACES  (خانواده
 . ايراني بود هايدهخانوا

هاي  آزمودني از اعضاء خانواده    1652براي اين منظور    اين پژوهش يك مطالعه توصيفي و مقطعي است كه           :  روش
-مقياس)   فرزند 518 مادران و    576 پدران،   558(هفت استان تهران، مشهد، تبريز، كرمانشاه، يزد، شيراز و اصفهان           

 مقياس  هايمقياس  از  واگرا  و  همگرا  روايي  بررسي  براي.  ت و رضايت خانوادگي را تكميل نمودند         هاي تعامال 
(فرزندپروري    استرس  مقياس  كوتاه  فرم،  )YSR  (كودكان  رفتاري  مشكالت  پرسشنامه،  )DASS  (خلقي  سالمت

SF-PSI (زندگي وقايع فهرست و) LE (گرديد استفاده.  

 از آن بود كه ميزان اعتبار مقياس تعامالت خانوادگي براي پدران، مادران و                  نتايج آلفاي كرونباخ حاكي    :  نتايج
 و براي مقياس رضايت خانوادگي براي پدران، مادران و فرزندان             89/0 و   87/0،  88/0فرزندان خانواده به ترتيب      

 ضريب همبستگي  بررسي روايي همگرا و واگرا از طريق محاسبه       .   به دست آمد   89/0  88/0،  90/0خانواده به ترتيب    
نتايج تحليل  .  بخش بود رضايت  LE و   DASS  ،YSR  ،SF-PSI با مقياس    مقياس تعامالت و رضايت خانوادگي    

 تعامالت و رضايت     مقياس   الگوي دو عاملي وابسته به هم تحت عناوين دو زير               عاملي تأييدي نشان داد كه      
 . ها داردخانوادگي، برازش خوبي با داده

هاي  بر اساس نتايج، مقياس    .ر عاملي، نتايج پژوهش از مدل دو عاملي متمايل حمايت كرد           در بررسي ساختا  :  بحث
-هاي روان شناختي و تشخيص   سنجي براي كاربرد در پژوهش     هاي روان تعامالت و رضايت خانوادگي واجد ويژگي      

 .هاي ايراني استهاي باليني خانواده

 .نوادهخاتعامالت و رضايت اعتبار، روايي،  :هاكليدواژه

 

 
 

 ir.ac.sbu@habibi_Mo     كده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيدكتري تخصصي روانشناسي سالمت، استاديار پژوهش∗
∗∗

 ي، دانشگاه شهيد بهشتيروانشناساستاد گروه  
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 بررسي اعتبار و روايي مقياس نگرش به روابط فرازناشويي

 
∗دكتر مجتبي حبيبي

 

 ∗∗تبارسيد هادي سيدعلي

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗مينو پورآوري

 

براندازي را به   هاي خانمان باشد كه پيامد  اي مي زناشويي معضل بسيار بزرگ و پيچيده      روابط فرا :  مقدمه و هدف  
چنين روابطي  .  شوندجين در طول زندگي زناشويي خود با اين مساله روبرو مي          دنبال داشته و جمعيت زيادي از زو      

 خود  ها شده و خانواده را از حالت پرورش دهنده        باعث افزايش پديده طالق و كاهش اعتماد و اطمينان در خانواده           
ر تحقيقات پديدار   زناشويي به عنوان متغيري مهم در اكث       در اين ميان، نگرش در مورد روابط فرا         .  سازدخارج مي 
      ).2000؛ تراس و گيسن،1984؛ تامپسون،1992گلس و رايت،( شده است

 گويه  12زناشويي را ساخت كه داراي      ، جهت بررسي اين باورها، مقياس نگرش به روابط فرا          )2006(مارك ويتلي   
نويسنده و همكارانش به    پژوهش حاضر اعتبار و روايي اين مقياس را كه توسط            .  باشد و فاقد زير مقياس است      مي

 . فارسي برگردانده شد، مورد بررسي قرار داد
 Attitudes toward  (زناشوييفرانگرش به روابط    سازه    هاي روان سنجي  هدف پژوهش حاضر، بررسي ويژگي    

Infidelity scale ( ييدي در جميعت عمومي شهر تهران بودتأبا به كار گيري تحليل عاملي.  

به روش  )   زن 161 مرد و     192( نفر   353اي با حجم       ، نمونه  هال و ترجمه معكوس سوا     بعد از ترجمه  :   روش
براي محاسبه روايي همگرا و واگرا،      .  نمونه گيري در دسترس از بين مردان و زنان متاهل شهر تهران انتخاب شدند             

جهت بررسي ساختار   .   مذهبي آلپورت اجرا شد    گيري مقياس نگرش به روابط فرازناشويي جهت       زمان با اجراي  هم
 weighted( دار  از روش برآورد كم ترين مقدار مجذورات وزنزناشوييفرامرتبه اول نگرش به روابط عاملي تأييدي  

least squares   يا WLS  (         هاي   ها از شاخص   و براي ارزيابي كفايت برازش مدل با دادهRMR،  RMSEA ،
CFI ،AGFI ،GFI ،2χ ،df/2χ 2 وχ∆ استفاده گرديد.  

. بخشي بود   و در حد رضايت     70/0باالتر از    نگرش به روابط فرازناشويي        s alpha′Cronbach ضريب   :نتايج
 با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مورد          مرتبه اول   در يك بعد   زناشوييفرانگرش به روابط    ساختار عاملي مقياس    

گيري  با مقياس جهت   زناشوييفرابه روابط   نگرش  مقياس  بررسي ضرايب همبستگي نشان داد كه       .  تأييد قرار گرفت  
 زناشوييفرانگرش به روابط    مذهبي بيروني رابطه مثبت معني داري دارد كه اين رابطه بيانگر روايي همگرا و واگراي               

 . است
 

 
 

 com.ooyah@babakhabibius     استاديار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي∗
∗∗

 بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد 
 بهشتي ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه شهيد دانشجوي كارشناسي ∗∗∗
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 هاي مشاهده  زناشويي برازش بهتري با داده    فرانگرش به روابط    مقياس  ساختار عاملي مرتبه اول تك عاملي          :بحث
 براي كاربردهاي پژوهشي و     زناشوييفرانگرش به روابط    مقياس  ساختار عاملي تأييدي، اعتبار و روايي       .  شده داشتند 

  .تشخيص هاي باليني در حد قابل قبول بود

 .روابط فرا زناشويي، نگرش :هاكليدواژه

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
224

 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 
 

كاهش استرس تحصيلي ناشي از انتظارات اثربخشي آموزش مديريت شناختي رفتاري استرس بر 

 آموزان دبيرستانيشخصي و والدين در دانش

 
∗∗∗∗مجتبي حبيبيدكتر 

 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗نيكزاد قنبري پيركاشاني

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗دكتر علي مقدم زاده
 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗خوجه عظيم بردي

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مديريت استرس به شيوه شناختي ـ رفتاري بر كاهش                    :و هدف   مقدمه
تحصيلي ناشي از انتظارات خود و والدين در دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان كه تحت تاثير استرس                  استرس  

  .تحصيلي قرار داشتند، طراحي شده است

 دانش آموز سال اول دبيرستان از طريق پرسشنامه استرس          250با استفاده از يك غربالگري اوليه،         :هاروشمواد و   
 انحراف معيار باالتر از      1 دانش آموز بر اساس اكتساب نمرات          85از اين تعداد    .  دندانتظارات تحصيلي ارزيابي ش   

 نفر به صورت تصادفي     54ميانگين داراي استرس انتظارات تحصيلي باال در نظر گرفته شدند كه از بين آنها تعداد                 
آزمون با  پسـآزموني پيش استفاده از يك طرح آزمايش    .  ساده انتخاب و در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند           

رفتاري قرار  - جلسه تحت شيوه هاي آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي          10گروه كنترل، گروه آزمايش طي      
آزمون و  هر دو گروه در پيش     .    اي را دريافت نكردند   گرفت، در حالي كه در اين مدت گروه كنترل هيچ مداخله             

يلي ناشي از انتظارات خود و والدين مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج              آزمون با استفاده از مقياس استرس تحص      پس
  .با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس چند متغيري تحليل شد

آزمون تفاوت معني دار وجود نداشت، اما آموزش مديريت           نتايج نشان داد كه بين دو گروه در پيش              :هايافته
 )>01/0p(روه آزمايش، نمرات استرس انتظارات تحصيلي را بطور معني داري          رفتاري در گ  ـاسترس به شيوه شناختي   

 . كاهش داد

هاي مداخالتي در   تواند جزء برنامه  رفتاري مي - برنامه آموزش مديريت استرس به شيوه شناختي          :گيرينتيجه
استرس هاي هدف و جمعيت عمومي مراكز مشاوره مدارس در نظر گرفته شود و از طريق كاهش                      سطوح گروه 

 .وري محيط آموزشي كمك نمايدتحصيلي دانش آموزان به افزايش بهره

 . رفتاري، استرس انتظارات تحصيلي، دانش آموزان دبيرستاني-مديريت استرس به شيوه شناختي: هاكليدواژه

 
  Mo_Habibi@sbu.ac.ir       دكتري تخصصي روانشناسي سالمت، استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي ∗

  كارشناس ارشد روانشناسي، گروه روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس∗∗
  دكتري تخصصي سنجش و اندازه گيري، استاديار پرديس فارابي تهران دانشگاه∗∗∗

 كارشناس ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه تهران ∗∗∗∗
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 يك مطالعه كيفي:  از ديدگاه زوجين مراجعه كننده به دادگاه خانواده طالق در مرحله عقدعلل

 
 ∗مجتبي حبيبيدكتر 

 ∗∗حيدريزهرا حاجي

 

كننده جامعه  رفتن آمار طالق در شروع پيوند زناشويي، از مسائل نگران               در حال حاضر، باال    :  و هدف   مقدمه
- از ديدگاه زنان و مردان مراجعه       طالق در مرحله عقد   علل    اين پژوهش با هدف اصلي بررسي      .  محسوب مي شود 

 .استه كننده به دادگاه خانواده انجام شد

و روش نمونه گيري   رويكرد عرفي و قراردادي تحليل محتوا كيفي         بدين منظور در قالب يك طرح كيفي با          :  روش 
و   از مراجعه كنندگان به دادگاه خانواده و قاضي پرونده ها            نفر 37ساختاريافته با   هدفمند، مصاحبه عميق نيمه    
  .بررسي اسناد موجود انجام شد

به سه مقوله اصلي عدم سالمت زوج، نارضايتي زناشويي و آسيب هاي اجتماعي               داده ها   تجزيه و تحليل  با  :  نتايج
 .شدطالق در مرحله عقد در نظر گرفته علل مقوالت اصلي عنوان 

توجه به سهم بسزاي آسيب هاي اجتماعي در طالق، نياز به اقدام براي حل اين مسائل توسط مسئولين                     با:  بحث 
 اجتماعي و فرهنگي  جنبه هاي به توان با الزامي كردن مشاوره پيش از ازدواج و توجه           چنين مي هم.  كشور مي باشد 

 .از بسياري از طالق ها پيشگيري كرد زوجين

 .طالق، عقد، مطالعه كيفي: هاهكليدواژ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ir.ac.sbu@habibi_Mo     خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيتخصصي روانشناسي سالمت، استاديار پژوهشكده  دكتري∗ 

 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، گروه روانشناسي باليني ∗∗
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 ه كيفييك مطالع: كننده به دادگاه خانواده از ديدگاه زوجين مراجعه طالق در مرحله ازدواجعلل

 
 ∗مجتبي حبيبيدكتر 

∗∗ زهرا حاجي حيدري
 

 

 اين  .امروزه سير صعودي طالق ضرورت و اهميت توجه به اين مسئله را برجسته كرده است                   :  و هدف   مقدمه
كننده به دادگاه خانواده     از ديدگاه زنان و مردان مراجعه      طالق در مرحله ازدواج   علل    پژوهش با هدف اصلي بررسي    

 .ه استانجام شد

و روش نمونه گيري   رويكرد عرفي و قراردادي تحليل محتوا كيفي         بدين منظور در قالب يك طرح كيفي با          :  روش 
و   از مراجعه كنندگان به دادگاه خانواده و قاضي پرونده ها            نفر 57ساختاريافته با    عميق نيمه   ههدفمند، مصاحب 

 . بررسي اسناد موجود انجام شد

مقوالت اصلي  به عنوان   سه مقوله اصلي مشكالت فردي، رابطه با همسر، و جامعه            ها  تجزيه و تحليل داده    با  :  نتايج
  .شدطالق در مرحله ازدواج در نظر گرفته علل 

توجه به سهم بسزاي مشكالت در روابط با همسر، اهميت مشاوره پيش از ازدواج و آموزش مهارت هاي                      با:  بحث
 .زندگي مشترك ضروري مي باشد

 .ق، ازدواج، مطالعه كيفيطال: هاهكليدواژ
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ir.ac.sbu@habibi_Mo    تخصصي روانشناسي سالمت، استاديار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي دكتري∗ 

 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، گروه روانشناسي باليني ∗∗
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 اساس فرزند بر بلوغ و مدرسه به ورود در مراحل  علل طالق از ديدگاه زوجين متقاضي طالق 

  دگيچرخه زن تحولي رويكرد

  

 ∗∗∗∗مجتبي حبيبيدكتر 

 ∗∗∗∗∗∗∗∗زهرا حاجي حيدري

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗زهرا غمخوارفرد

 

هاي از هم پاشيده، لزوم توجه به مسئله طالق را             روند روبه رشد طالق و متعاقب آن، خانواده            :و هدف   مقدمه
 از ديدگاه زوجين متقاضي طالق مراجعه       طالق اين مطالعه با هدف بررسي علل        .بيش از پيش برجسته كرده است     

 .انجام شده است دگيزن چرخه تحولي رويكرد اساس بر فرزندان بلوغ و مدرسه به ورود ازكننده به دادگاه خانواده 

با روش نمونه گيري     ، قراردادي تحليل محتوا كيفي    ـ  رويكرد عرفي ظور در قالب يك طرح كيفي با         بدين من :  روش
و   از مراجعه كنندگان به دادگاه خانواده، قاضي پرونده ها          نفر 38هدفمند، مصاحبة عميق نيمه ساختار يافته با           

 .بررسي اسناد موجود انجام شد

 به عنوان   ، و جامعه  ايخانواده هسته  سه علت عمده مسائل فردي،        ، ها با تجزيه و تحليل داده      در نهايت :  يافته ها
 .نظر گرفته شدمرحله چهارم و پنجم چرخه زندگي خانواده در  در طالقدربرگيرنده علل 

 با آگاهي از علل طالق كه در هر دوره از تحول چرخه             جامعه، در آن كاهش و طالق وقوع از پيشگيري براي:  بحث
با   .  مي توان به فكر راه حل براي جلوگيري و يا كاهش آن باشيم             راي خانواده به وجود آيد،       زندگي ممكن است ب   

توجه به ورود فرزند به مدرسه و مسائل مربوط به آن به زوجين آگاهي الزم در مورد نيازهاي شرايط جديد داده                         
ن خانواده، اقدامات اساسي از      هم پاشيد   توجه به سهم آسيب هاي جامعه از جمله اعتياد در از             هم چنين با  .  شود

 .جانب مسئولين ضروري مي باشد

 طالق، چرخه زندگي، فرزند: هاهكليدواژ

 
 

 

 

 

 

 

 

 
∗
 تخصصي روانشناسي سالمت، استاديار گروه خانواده درماني، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي دكتري 

∗∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبايي 

∗∗∗
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي 
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 دختران و مادران رابطه بر يدرمان تيواقع بر يمبتن يگروه مشاوره ياثربخش

 مشهد شهرستان متوسطه دوره آموزدانش

 
 ∗يآبادحسن نيحس دكتر

 ∗∗يمسگر ژهيمن

 ∗∗∗يمحدثه مسگر

 

واقيت درماني از جمله    .  زيادي بر رشد هويت او دارد          يمنف  راتيتأث  مادر  بانوجوان    نامطلوب  رابطه  : و هدف  مقدمه
 حاضر  پژوهش  .تواند اين رابطه را بهبود بخشيده و تاٌثيرات منفي آن را از بين برد             شناختي است كه مي   هاي روان مداخله
 هيناح  متوسطه  دوره  آموزدانش  دختران  و  مادران  رابطه  بر  يدرمان  تيواقع  بر  يمبتن  يگروه  مشاوره  ريتأث  يبررس  جهت

 .است شده انجام مشهد تبادكان

 در  يتصادف  بصورت  مادرانشان  همراه  به  مشهد  تبادكان  هيناح  متوسطه  مقطع  دختر  آموزاندانش  از  نفر  14  :ركا  روش
 گروه  آموزان،دانش  همه  يرو  بر)  CAM(رابطه مادر و دختر     نآزمو  ياجرا  از  بعد.  گرفتند  قرار  كنترل  و  شيآزما  دوگروه
 يرو  بر  انيپا  در.  نكرد  افتيدر  يآموزش  چيه  كنترل  گروه  و  گرفت  قرار    مشاوره  تحت  يدرمان  تيواقع  كرديرو  با  مداخله

 .ديگرد اجرا آزمونپس  گروه دو هر

 دو  سهيمقا  در  كه  كه  داد  نشان  ديگرد  ليتحل  يريمتغ  كي  انسيكووار  ليتحل  از  استفاده  با  كه  حاصل  يهاداده  :نتايج 
 .باشديم معنادار تفاوت ) =009/0p( فرزند و مادر رابطه اسيمق در ،كنترل و مداخله گروه

  نوجوان  دختران  و  مادران  رابطه  شيافزا  در  يدرمان  تيواقع  يگروه  مشاوره  روش  كه  است  آن  از  ياكح  هاافتهي  :بحث
 .باشديم موثر

 
 ir.ac.um@a-Hassan            استاديار دانشگاه فردوسي مشهد ∗

 كارشناس ارشد خانواده ∗∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي، دانشگاه آزاد اسالمي قوچان ∗∗∗
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 اي و وسواس مرگ در شهر اصفهانه كيفيت زندگي با سبك مقابلهبررسي رابط

 

 ∗∗∗∗محمدرضا حسن پورنژاد

 ∗∗∗∗∗∗∗∗الهام آقابابايي

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗سيد محمدرضا صمصام شريعت

 

رابطه اعضاي اين   .  گيرد خانواده، يك نظام اجتماعي طبيعي است كه حداقل سه نسل را دربرمي              :مقدمه و هدف  
هاي مشترك  ها و فرض  اليه است كه عمدتا براساس تاريخچه مشترك، ادارك       اي عميق و چند   ها رابطه فرهنگخرده

اي است كه نيازهاي    كيفيت زندگي مجموعه  .  شده راجع به جهان و اهداف مشترك بنا نهاده شده است             و دروني 
هاي فكري، هيجاني و رفتاري     مقابله تالش سبك  .  دهدجسمي، عاطفي، اجتماعي و امكانات زندگي را تشكيل مي         

شدن با فشارهاي رواني به منظور غلبه كردن، تحمل كردن و يا به حداقل رساندن                    كه هنگام رو به رو    است  فرد  
هاي فكري افكار يا تجسم هاي ناخوانده اي هستند كه به صورت مكرر            وسواس .شودعوارض استرس به كار گرفته مي     

 قلمداد مي شوند كه فرد براي پرهيز و كاهش            كه رفتارهاي اجباري، رفتارهايي    در حالي .  وارد آگاهي مي گردند  
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه كيفيت زندگي با سبك              .  ناراحتي و اضطراب خود آنها را انجام مي دهد         

 .اي و وسواس مرگ در شهر اصفهان بوده استمقابله

 سال به   20ين در رده سني     نوع مطالعه، توصيفي همبستگي بود و جامعه آماري در اين پژوهش كليه ساكن             :  روش
 نفر براساس فرمول    300اي از مناطق جغرافيايي متفاوت شهر اصفهان، تعداد          باال بودند كه به شيوه تصادفي طبقه      

سازمان بهداشت  (هاي كيفيت زندگي فرم كوتاه شده        اطالعات به وسيله پرسشنامه   .  جدول مورگان انتخاب شدند   
كننده در  از افراد شركت  )  1968عبدالخالق،(، وسواس مرگ    )1990و پاركر، اندلر  (اي  ، سبك مقابله  )1996جهاني،

 .آوري شدآزمون جمع

بيني است و با  كاهش كيفيت زندگي         درصد قابل پيش  19وسواس مرگ از طريق كيفيت زندگي تا حدود          :  نتايج
درصد 17 تا حدود    مدار از طريق سنجش كلي زندگي     سبك مقابله مسأله  ).  >0,01P(  يابدوسواس مرگ افزايش مي   

). >0,01P(يابد  مدار افزايش مي  بيني است و با  افزايش سنجش كلي زندگي استفاده از سبك مقابله مسأله                قابل پيش 
 بيني است و با افزايش درصد قابل پيش24مدار از طريق كيفيت زندگي تا حدود ك مقابله هيجانسب

اي اجتنابي از طريق    سبك مقابله  ).>0,01P(يابد  ش مي مدار كاه كيفيت زندگي استفاده از سبك مقابله هيجان       
 .باشدبيني نميكيفيت زندگي قابل پيش

 
احمد بوير و كهگيلويه تحقيقات علوم عمومي روانشناسي ارشد كارشناسي دانشجوي ∗

Mohammadreza.pournejad@yahoo.co.   
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آزاد نجف آباد ∗∗

  دانشجوي دكترا روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ∗∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

اي در زندگي و نيز كاهش اشتغاالت ذهني نسبت به          رسد در استفاده بهتر از سبك مقابله      بنابراين به نظر مي   :  بحث
ت زندگي افراد و متعاقبا خانواده نقش         اي، آموزش و امور پيشگيرانه در كيفي        مرگ، استفاده از خدمات مشاوره     

 .بسزايي داشته باشند

 .اي، وسواس مرگكيفيت زندگي، سبك مقابله: هاكليدواژه
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 تاثير آموزش قبل از ازدواج بر افزايش رغبت دختران جوان مجرد نسبت به ازدواج

 
 ∗حبيب اهللا حسن زاده

 ∗∗الهام كريمي

∗∗∗ژاله حسن زاده
 

  
يش تاخير در سن ازدواج و كاهش تمايل دختران جوان به ازدواج منجر به افزايش سن ازدواج                  افزا  :مقدمه و هدف  

هدف از انجام اين پژوهش      .  يابدشده است به نحوي كه روز به روز تعداد دختران مجرد با سن باال افزايش مي                    
 .باشدتعيين تاثير آموزش قبل از ازدواج بر رغبت دختران مجرد نسبت به ازدواج مي

گروه اول افرادي   .  آزمايشي بود كه در آن دو گروه از دختران مشاركت داشتند           روش تحقيق به صورت شبه      :روش
هاي آموزش قبل از ازدواج شركت كرده بودند و گروه دوم كساني بودند كه تا زمان انجام پژوهش                  بودند كه در دوره   

گيري در  ه روش تحقيق با استفاده از روش نمونه        با توجه ب  .  در هيچ دوره آموزشي قبل از ازدواج شركت نداشتند         
 نفر نيز اصال در     60 نفر آنها در دوره شركت كرده و         60 دختر در پژوهش مشاركت كردند كه        120دسترس تعداد   

(سنج ازدواج حيدري و همكاران       ابزار گردآوري اطالعات، پرسشنامه رغبت     .  هايي شركت نكرده بودند   چنين دوره 
هاي ها با استفاده از آزمون    در پايان يافته  .  از تاييد روايي و پايايي در بين گروه نمونه اجرا گشت          بود كه بعد    )  1381

  .  تحليل گشتSPSS18افزار  آماري در دو بخش توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم

خصوص وضعيت  در  .   سال بود  26كننده در پژوهش  ها نشان داد كه ميانگين سني دختران مشاركت         يافته  :نتايج
-ديده و آموزش  در خصوص مقايسه بين دو گروه آموزش       .  از دختران مدارك دانشگاهي داشتند    %    71تحصيالت،  

ديدگان نسبت به افرادي كه آموزش نديده        داري مشاهده شد و آموزش     ها نشان داد كه تفاوت معني      نديده يافته 
ج بر نگرش نسبت به ازدواج، آمادگي براي ازدواج،           آموزش قبل از ازدوا    .  بودند رغبت بيشتري به ازدواج داشتند      

 بعد توانمندتر   4كننده در پژوهش در اين       موانع ازدواج و پيامدهاي ازدواج تاثير مثبتي داشت و دختران شركت            
 . شده بودند كه در مقايسه با گروهي كه آموزش نديده بودند از اين نظر وضعيت بهتري داشتند

تواند نقش موثر در    به عنوان روشي مناسب در افزايش تمايل و رغبت به ازدواج مي             آموزش قبل از ازدواج       :بحث
بهبود وضعيت ازدواج در بين دختران داشته باشد و بر همين اساس نياز است تا دوره آموزشي قبل از ازدواج براي                       

  . تمامي دختران الزم االجرا گردد
  

 
   com.gmail@kh.hasanzadehيتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه      دانشجوي كارشناسي ارشد، علوم ترب∗ 

  مدير عامل موسسه آموزشي پژوهشي موسسه پژواك فكر سنندج  ∗∗
  دبير آموزش و پرورش استان كردستان ∗∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 مورد حقوق زندگي مشترك وتغييرات مربوط به باورهاي زنان لرستاني در 

 طالق در طول سه نسل اخير

 

∗مرجان حسنوند
 

∗∗دكتر محمد روشن
 

∗∗∗نسرين اسماعيليان
 

 

اي سالم و پويا چرخه حيات جامعه را به          خانواده خاستگاه افرادي است كه بايد با جسم و انديشه          :  مقدمه و هدف  
اي موجب اختالل در نظم و تعادل آن جامعه           هگردش درآورند و طالق بحراني است كه افزايش آن در هر جامع              

هاي كشور  جديدترين اطالعات آماري ايران در مورد طالق بيانگر افزايش آمار طالق در تمامي استان                  .  شودمي
هدف از اين پژوهش بررسي تغيير باورهاي زنان لرستاني در مورد حقوق زندگي مشترك و طالق و تغييرات                   .  است

 . نسل اخير استاين باورها در طول سه

هاي انفرادي عميق   پژوهش حاضر پژوهشي كيفي است كه جهت بررسي تغييرات باورهاي زنان از مصاحبه              :  روش
 .ها ادامه داشتها تا زمان به اشباع رسيدن پاسخها به صورت تصادفي انتخاب، و تعداد نمونهنمونه. استفاده شد

خير در مورد حقوق زندگي مشترك و طالق شكاف عميقي وجود             سه نسل ا    نشان داد بين باورهاي    نتايج  :  نتايج
 نقش خود را مادر      ترين، مهم )هامادربزرگ(نسل اول   .  ها بيشتر ديده شد   ها و نوه  اين تفاوت بين مادربزرگ   .  دارد

اشتند كه  هاي ديني باور د   دانستند و سلطه مرد را بر همه زواياي زندگي پذيرفته بودند و با تأكيد بر آموزه               بودن مي 
، با افزايش تحصيالت و آگاهي نسبت به حقوق خود باورهاي           )فرزندان(نسل دوم   .  چيز منفورتر از طالق نيست    هيچ

اي نسبت به نسل گذشته داشتند؛ اما بر اهميت ادامه زندگي مشترك و ناپسند بودن طالق به خاطر                       تغييريافته
، به نقش خود به عنوان مادر واقف نبودند و تساوي           )هانوه(هاي فرهنگي تأكيد داشتند و در نهايت نسل سوم          ارزش

 .اهميت شمردندهاي فرهنگي را درباره طالق كم ها باور داشتند و ارزشحقوقي را با مرد در همه زمينه

هاي اخير  اما در سال  .  كه كمتر دستخوش تحوالت اجتماعي بوده است       اي سنتي است    استان لرستان جامعه  :  بحث
تغيير باورهاي زنان تحت تأثير عوامل گوناگوني رخ داده          .  ق در اين استان بر ازدواج پيشي گرفته است         ميزان طال 

ترين آنها  هاي قانوني از مهم    اي و آگاهي زنان از حقوق و حمايت         است كه شهرنشيني، گسترش ارتباطات رسانه      
سي تحت تأثير عوامل اجتماعي       هاي معطوف به حفظ و پايداري خانواده در بعد كاركردهاي اسا               ارزش.  است

دستخوش تحول شده و در نتيجه در تغيير باورهاي زنان لرستاني نسبت به طالق و زندگي مشترك تأثيرگذار بوده                   
 .است

   

 
    com.yahoo@hasanvandmarjan        نشگاه شهيد بهشتيدرماني داشناسي خانواده ارشد روانكارشناسي ∗

 ت علمي پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيأعضو هيدانشيار،  ∗∗
 شهيد بهشتيدرماني دانشگاه شناسي خانوادهكارشناسي ارشد روان ∗∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 :سبك زندگي اسالمي و بهبود كاركرد خانواده

 اثربخشي مدل شادكامي اسالمي بر هيجان مثبت زنان متاهل

 
 ∗فرزانه حسين پورنجار

 ∗∗مريم فاتحي زاده دكتر

 ∗∗∗محمدرضا عابديدكتر 

 
در اين ميان توجه به     .   يكي از عوامل موثر بر اختالفات زناشويي پايين بودن خلق زوجين است               :مقدمه و هدف  

اي برخوردار  خلق و شادماني زنان متاهل به دليل نقش محوري آنان در رابطه با همسر و فرزندان از اهميت ويژه                     
اخير، راهكارهاي مختلفي براي افزايش خلق و هيجان مثبت مورد سنجش قرار گرفته است كه                هاي  در سال .  است

از اين رو هدف پژوهش حاضر آن شد كه تاثير مدل شادكامي              .  اندموثرترين اين راهكارها برگرفته از مذهب بوده       
 . مورد بررسي قرار دهد91اسالمي را بر هيجان مثبت زنان متاهل شهر اصفهان در سال 

 پس آزمون پيگيري همراه با گروه        -آزمايشي با طرح پيش آزمون     هاي نيمه  اين پژوهش از جمله پژوهش      :روش
 نفر از زنان متاهل     26گيري، يكي از فرهنگسراهاي اصفهان به صورت تصادفي انتخاب و           به منظور نمونه  .  كنترل بود 

 2 جلسه آموزش شادماني اسالمي       7يش در   گروه آزما .  عضو مركز، در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند            
آرگايل و لو،   (  پرسشنامه شادماني آكسفورد     .   ماه جلسه پيگيري اجرا شد      1بعد از گذشت     .  ساعته شركت كرد  

هاي گيريها از تحليل واريانس با اندازه      جهت تجزيه تحليل داده    .  به عنوان ابزار سنجش استفاده گرديد      )  1990
 . مكرر استفاده گرديد

   ).P >01/0(نتايج نشان داد مدل شادكامي اسالمي بر هيجان مثبت زنان موثر است : يجنتا

بخشد و     را بهبود   هيجانات مثبت  تواند سبك زندگي اسالمي مي      نتيجه پژوهش حاضر بيانگر آن است كه         :بحث
 .يك زندگي شاد براي انسان فراهم نمايد

 .مي، هيجان مثبت، زنان متاهل سبك زندگي اسالمي، مدل شادكامي اسال:هاكليدواژه

 
 
 
 
 
 

 
 com.gmail@farzaneh.hoseinpoor       كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه خميني شهر ∗

 دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان ∗∗
 دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان ∗∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 رابطه نارضايتي زناشويي و صميميت زناشويي با رضايت: افزايش كارآمدي خانواده

 از زندگي در زنان متاهل

 
    ∗فرزانه حسين پور نجار

   ∗∗مريم فاتحي زادهدكتر 
 ∗∗∗محمدرضا عابديدكتر 

 

چنين نقش به   دهد و هم   شادكامي انسان را تشكيل مي     اي از  داشتن رضايت از زندگي بخش عمده      :مقدمه و هدف  
در زندگي افراد متاهل، رضايت از زندگي به          .  سزايي در پايداري و افزايش كيفيت روابط زناشويي زوجين دارد            

توان سطح رضايت از زندگي را در افراد         عوامل زناشويي متعددي وابسته است كه با شناخت و دستكاري آنها مي             
از آنجايي كه نارضايتي زناشويي و       .  رد و به دنبال آن ميزان پايداري روابط زناشويي را افزايش داد               متاهل باال ب  

صميميت زناشويي به ترتيب دو جز منفي و مثبت زندگي زناشويي هستند، هدف پژوهش حاضر آن شد كه رابطه                      
 مورد  91هر اصفهان در سال      نارضايتي زناشويي و صميميت زناشويي را با رضايت از زندگي در زنان متاهل ش                  

 . بررسي قرار دهد
به اين منظور يكي    .  گيري به روش تصادفي انجام گرفت      نمونه .بود  تحليلي -توصيفي پژوهشي حاضر،  طرح:  روش

 نفر از زنان متاهل عضو كانون مادران فرهنگسرا         34از فرهنگسراهاي اصفهان به طور تصادفي انتخاب شد و سپس            
، شاخص عدم   )1990آرگايل و لو،  (در اين پژوهش از پرسشنامه شادماني آكسفورد         .  اب شدند به عنوان نمونه انتخ   
به عنوان ابزار سنجش استفاده      )  1387تگريان،  (، و پرسشنامه شادي زوجين       )1992هادسون،  (رضايت زناشويي   

 .ه گرديدها نيز از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفادتحليل دادهجهت تجزيه. شد
مثبت  همبستگيهاي اين پژوهش بيانگر آن است كه بين صميميت زناشويي با رضايت از زندگي                    يافته:  نتايج
وجود )  P  >001/0(منفي معناداري    رضايت از زندگي همبستگي   با    و بين نارضايتي زناشويي   )  P>001/0( معنادار
رضايتي زناشويي و صميميت زناشويي با رضايت از          نتايج تحليل واريانس نيز نشان داد مجموع دو متغير نا           .  دارد

نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد كه از بين          .  )P>001/0(زندگي در زنان متاهل به طور معناداري ارتباط دارند          
بين قوي براي   يك پيش )  P  >001/0(دو متغير نارضايتي زناشويي و صميميت زناشويي، تنها نارضايتي زناشويي             

هاي مذكور نتايج ضريب همبستگي نشان داد كه بين دو متغير نارضايتي               عالوه بر يافته  .  دگي است رضايت از زن  
 .وجود دارد) P >001/0( زناشويي و صميميت زناشويي نيز ارتباط معناداري 

 با اعمال مداخالتي در جهت كاهش نارضايتي زناشويي          كه توان دريافت مي پژوهش اين هاييافته اساس بر  :بحث
 . توان سطح رضايت از زندگي را در زنان متاهل باال بردفزايش صميميت زناشويي ميو ا

 . رضايت از زندگي، نارضايتي زناشويي، صميميت زناشويي، زنان متاهل:هاكليدواژه

 
∗
 hoseinpoor.farzaneh@gmail.com         يي دانشگاه خميني شهركارشناس ارشد مشاوره و راهنما 

∗∗
 دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان 

∗∗∗
 دانشيار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 پيش بيني هوش معنوي بر اساس الگوهاي ارتباطي خانواده در بانوان شهر شيراز

 
 ∗دكتر مسعود حسينچاري

 ∗∗هرپورآناهيتا م

 ∗∗∗منصوره مهدي يار

 

 انسان موجودي زيستي، رواني، اجتماعي و معنوي است و هر كدام از ابعاد وجودش براي او                      :مقدمه و اهداف  
شايد بتوان يكي از مهم ترين اين ابعاد را توانايي فرد در درك و ايجاد ارتباط با عالم فراتر از عالم                    .  كاركردهايي دارند 

هوش معنوي به عنوان     .   هايي كه مفهوم هوش معنوي مي تواند در رأس آن ها قرار گيرد               ماده دانست؛ توانايي   
مجموعه اي سازگار از ظرفيت هاي رواني مبتني بر جنبه هاي غيرمادي و متعالي واقعيت، به خصوص آن ها كه                       

عريف شده  وابسته به طبيعت وجود شخصي، معناي شخصي، تعالي و حالت هاي گسترش يافتة معنويت هستند، ت                
مانند انواع چندگانه هوش، هوش معنوي نيز مي تواند از زمينه هاي محيطي تأثير بپذيرد و محيط هاي                      .  است

پژوهش حاضر با هدف    .  خانوادگي و الگوهاي حاكم بر آن ها نيز مي توانند از عوامل تأثيرگذار بر هوش معنوي باشند               
 . انواده ترتيب داده شدتبيين ابعاد هوش معنوي بر اساس الگوهاي ارتباطي خ

بانوان عادي، نخبه، هنرمند،     ( نفر از بانوان شيرازي بودند كه از پنج گروه               159 مشاركت كنندگان   :روش اجرا 
روش انتخاب مشاركت كنندگان به شكل هدفمند بود و آنان به                 .  انتخاب شدند )  ورزشكار و حافظان قرآن     
فيتزپاتريك و ريچي،   (يد نظرشده الگوي ارتباطي خانواده      و مقياس تجد  )  2008كينگ،  (مقياس هاي هوش معنوي    

براي تبيين ابعاد هوش معنوي بر اساس الگوهاي ارتباطي خانواده، از رگرسيون چندمتغيره به               .  پاسخ دادند )  1994
 . روش هم زمان و براي مقايسه گروه هاي مختلف بانوان از تحليل واريانس يك سويه استفاده شد

 يافته  هاي تحليل رگرسيون نشان داد از بين دو بعد همنوايي و گفت وشنود از مقياس الگوهاي                :يافته هاي پژوهش 
ارتباطي خانواده، تنها بعد گفت وشنود، به شكل مثبت و معنادار ابعاد هوش معنوي را پيش بيني كرده است؛ بدين                    

براي بررسي تأثير    .  ي شدند ترتيب كه ابعاد خودآگاهي و تفكر وجودي نقاد توسط بعد گفت وشنود پيش بين                  
يافته ها بيانگر اين بود كه بين        .  زمينه هاي فعاليت بر هوش معنوي، از تحليل واريانس يك سويه استفاده شد               

 . گروه هاي مختلف بانوان در هوش معنوي تفاوت معناداري وجود ندارد

 
∗
 ، مأمور در دانشگاه شهيد باهنر كرماناستاديار بخش روان شناسي تربيتي، دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي، دانشگاه شيراز 

ir.ac.shirazu@hchari 
∗∗

 دانشجوي روان شناسي باليني، بخش روان شناسي باليني، دانشگاه شيراز 
∗∗∗

 دانشجوي روان شناسي باليني، بخش روان شناسي باليني، دانشگاه شيراز 
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در بانوان، جهت گيري گفت وشنود در روابط       يافته ها آشكار كرد كه براي ارتقاي هوش معنوي          :بحث و نتيجه  گيري  
. خانوادگي مؤثر است و رواج چنين الگويي، مي تواند ابعاد نقاد و آگاهي بخش هوش معنوي را در بانوان تقويت كند                   
اين مقاله با بحث و نتيجه گيري تفصيلي از يافته هاي پژوهش و ارائه پيش نهادهايي براي تحقيقات آتي به انجام                      

 .مي رسد

 .هوش معنوي، الگوهاي ارتباطي خانواده، گروه هاي مختلف بانوان: يدواژه هاكل
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 رابطه درگيري، حمايت از خودمختاري و گرمي پدر و مادر با گرايش به اعتياد نوجوانان

 
 ∗محبوبه سادات حسيني سلطان نصير

 ∗∗افسانه عليزاده عصار

 ∗∗∗مجيد شريفي قورتاني

 
وان اولين مربيان تربيتي، در ارضاي نيازهاي روانشناختي و عاطفي فرزندان و                  والدين، به عن    :مقدمه و هدف  

از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين              .  جلوگيري از رفتارهاي پر خطر آنان نقش اساسي دارند            
 .درگيري، حمايت از خود مختاري و گرمي پدر و مادر با گرايش به اعتياد فرزندان انجام شد

-باشد كه با روش نمونه    آموزان متوسطه منطقه جلگه استان اصفهان مي       ه آماري پژوهش، كليه دانش     جامع :روش

و گرايش  )  pops(هاي ادراك شيوه والدين      دانش آموز انتخاب و پرسشنامه     254اي چند مرحله اي،     گيري خوشه 
 .ل شدها با روش رگرسيون گام به گام تجزيه و تحليداده. به اعتياد را تكميل نمودند

-ها نشان داد كه درگيري، حمايت از خودمختاري و گرمي پدر و مادر، گرايش به اعتياد دانش                   تحليل داده  :نتايج

بين، چنين مشخص شد كه از ميان متغيرهاي پيش        هم).  p<0/001(كند  بيني مي آموزان را به طور معنادار پيش     
بيني و به طور منفي آن را پيش       )  p<0/001(د بود   آموزان به اعتيا  بين گرايش دانش  ترين پيش گرمي مادر قوي  

 .كردمي

كننده گرايش آنها   بينيرسد ادراك فرزندان از شيوه فرزندپروري پدر و مادر، يكي از عوامل پيش              به نظر مي   :بحث
ادر با  اي برخوردار است و سطح باالي گرمي و ابراز عواطف م          در اين ميان گرمي مادر از اهميت ويژه       .  به اعتياد باشد  

ها و مادران   بنابراين لزوم كاربرد مداخالت پيشگيرانه و آموزش خانواده       .  گرايش كمتر فرزندان به اعتياد رابطه دارد      
 .گردددر اين زمينه پيشنهاد مي

 
 

  com.yahoo@mahboobhoseyni   دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي      ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان ∗∗∗
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  در يدگي مقابله با تني حل مسئله و راهبردهايها سبك،ي خواهجاني هسهيمقا

 يمصرف كنندگان مواد و افراد عادءسو

 
 ∗يده زهرا حسيني نسبس

 ∗∗دكتر عباسعلي حسين خانزاده

 ∗∗∗دكتر ايرج شاكري نيا

 ∗∗∗∗حاتم محمدي

 

هاي گيري آن زمينه  اعتياد يك بيماري جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي است كه در شكل                 :مقدمه و هدف  
خواهي رف مواد، هيجان  مصاز جمله عوامل تاثيرگذار بر سوء         ).2006گاالنتر،  (اعتيادي زيادي نقش دارند       پيش

برودي و  (هاي حل مسئله      ، سبك )2010؛ توني تي و همكاران،      2013؛ ايراند و هگينز،     2013كايناك و همكاران،    (
  و   لي كور ؛2009،  ديدن و همكاران  (و راهبردهاي مقابله با تنيدگي      )  2011،  ؛ روزن  و همكاران    2008،  همكاران
، هاي مصرف مواد، از جمله     با توجه به پيامدهاي اختالل     است،  )  2011،    و همكاران    نگي هاك ؛2012،  همكاران

 احتمال اختالالت   شي افزا  و HIV مسري مثل    يهايماري پر خطر و ب     ي جنس ي رفتارها شي افزا ، خشونت شيافزا
هدف پژوهش حاضر   .  ، ضرورت بررسي مسأله سوءمصرف مواد محتمل است        )2009 و همكاران،    دينقل از ر    (يروان
كنندگان مواد و افراد    مصرفء در سو  يدگي مقابله با تن   ي حل مسئله و راهبردها     هاي سبك ،يخواهانجي ه سهيمقا
 . ي بودعاد

 مبتال به    ماراني كليه ب    شامل جامعه آماري پژوهش حاضر    .  بوداي   مقايسه -پژوهش از نوع علي    روش  :  روش
 به مراكز ترك    92 ماه سال    وريا شهر  ماه ت  ريكه از ت  )   سال 35 تا   15دامنه سني   (سوءمصرف مواد مرد خودمعرف     

نفر 100( نفر 200نمونه پژوهش نيز شامل تعداد      .  قرار داشتند، بود  اعتياد شهر رشت مراجعه نموده و تحت درمان          
هاي گيري در دسترس انتخاب و پرسشنامه      بود كه بوسيله روش نمونه     )  نفر عادي 100سوءمصرف كننده مواد و      

 موس و   يدگي مقابله با تن   هايوهيش، و   )1996( حل مسئله كسيدي و النگ       ياه سبك ،)1992( آرنت يخواهجانيه
  .ها به كمك تحليل واريانس يك متغيره و چند متغيره تحليل شدداده. را تكميل كردند) 1981(لنگريب

 يگ تاز يهااسي و خرده مق   يخواهجاني ه يرهاي در متغ  يكنندگان مواد و افراد عاد     سوءمصرف نيانگيم بين   :نتايج
  سبك ريمتغي؛  اعتماد و مهارگرت،ي خالقيهااسي و خرده مقي سبك حل مسئله انطباقريمتغ، جانيو شدت ه

 
 

 
 psy_mohammadi@yahoo.com         د اسالميدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه آزا ∗

 استاديار روانشناسي، دانشگاه گيالن ∗∗
 استاديار روانشناسي، دانشگاه گيالن ∗∗∗

 كارشناس ارشد روانشناسي، مدرس دانشگاه پيام نور ∗∗∗∗
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ي، و نيز متغير راهبردهاي مقابله با تنيدگي           اعتماد و مهارگر    ت،ي خالق يهااسي و خرده مق    يحل مسئله انطباق  
 ). >05/0p (داري وجود دارديتفاوت معن) هيجان مدار و مسئله مدار(

،  روزن  و همكاران     ؛2013؛ ايراند و هگينز،      2013كايناك و همكاران،    (هاي  نتايج پژوهش حاضر با يافته     :  بحث
 ي حل مسئله و راهبردها    هاي سبك ،يخواهجانيهبر اين اساس،    .  همسو است )  2012،    و همكاران   ليكور؛  2011

 .ي با سوءمصرف مواد رابطه دارنددگيمقابله با تن

 .يدگيمقابله با تن،  حل مسئله،يخواهجانيهسوءمصرف مواد، : هاهكليدواژ
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  درمان جراحي ماستكتومي و پيامد درماني ادراك شده انتظار از نتيجهمقايسه

 بر اساس ميزان خودكارآمدي در زنان مبتال به سرطان سينه

 
 ∗سيده سامرا حسيني

 ∗∗جابر داوودي

 ∗∗∗دكتر مجتبي حبيبي

∗∗∗∗يلدينگدكتر ريچارد ف
 

 

هاي هايي را در افراد مبتال در مورد درمان، عوارض جانبي، بستري            ابتال به سرطان سينه نگراني     :  مقدمه و هدف  
بيماران ممكن است از تغييرات      .  ها شايع است  آورد كه اين نگراني    وجود مي هاي درمان به     بيمارستاني و هزينه  

هاي آن بر مراقبت از خانواده، انجام        گران تاثير بيماري و درمان    چنين ن ايجاد شده در بدن خود ترس داشته و هم         
 از آنجا كه خودكارآمدي يكي از          .هاي جنسي خود باشند     زندگي، نگهداري شغل و فعاليت       هاي روزانه فعاليت

 قبل،  كه چه انتظاري بايد   درك بهتر از اين   تواند بر توانايي فردي افراد و       فرد است، مي  فاكتورهاي شخصي منحصربه  
 درمان جراحي    انتظار از نتيجه   تحقيق حاضر به مقايسه   .   تاثير گذارد  در طول، و بعد از عمل جراحي داشته باشند         

 .پردازدماستكتومي و پيامد درماني ادراك شده بر اساس ميزان خودكارآمدي در زنان مبتال به سرطان سينه مي

شكي تهران قبل   زنه در انستيتو كانسر دانشگاه علوم پ      بستري مبتال به سرطان سي     زن   300در اين پژوهش    :  روش
خواني بين انتظار    ناهم ، پرسشنامه  خودكارآمدي عمومي  و بعد از عمل جراحي ماستكتومي با استفاده از پرسشنامه          

 .با روش تحليل واريانس تحليل شدندها داده. مورد بررسي قرار گرفتندو پيامد جراحي 

ها نشان داد كه بين بيماران با خودكارآمدي بال او پايين            حليل واريانس چند متغيره يافته    با استفاده از ت   :  هايافته
بين سطح  طور  همين.  دار وجود داشت  بر اساس انتظار از نتيجه جراحي و پيامد درماني ادارك شده تفاوت معني               
. دار وجود داشت   تفاوت معني  شده نيز پيشرفت بيماري بر اساس انتظار از نتيجه جراحي و پيامد درماني ادارك              

 تومور سينه بر اساس انتظار از نتيجه جراحي         دست آمده از پژوهش حاكي از تفاوت معنادار بين اندازه          ديگر به  يافته
 و ميزان تحصيالت بر اساس انتظار از نتيجه          وضعيت تأهل، وضعيت اشتغال   بين  .  و پيامد درماني ادارك شده بود      

اما بين ميزان خودكارآمدي زنان در دو گروه          .  دارك شده تفاوت معنادار وجود نداشت      جراحي و پيامد درماني ا     
 .مسن و غيرمسن تفاوت معناداري وجود داشت

 

 

 

 
∗
                           شناسي خانواده درماني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد روان 

ir.ac.sbu.mail@hoseini.samera      
 شناسي خانواده درماني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد روان ∗∗

 نواده دانشگاه شهيد بهشتيدكتري تخصصي روانشناسي سالمت، استاديار پژوهشكده خا ∗∗∗
∗∗∗∗
  غددشناسي دانشگاه هنگ كنگ-شناسي باليني، مركز آموزش و پژوهش رواندكتري روان  
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تواند بعد از عمل جراحي در ايجاد سازگاري اجتماعي         خودكارآمدي باال مي  دهد كه   ها نشان مي  يافته:  گيرينتيجه
سازگاري ممكن است   شود و   ي منجر به ناچيز پنداشتن اثرات منفي جراحي مي          اوليه مفيد واقع شود، اما از طرف       

طور غير مستقيم نقش قابل توجهي در افزايش مشكالت بعد از             بنابراين خودكارآمدي باال به   .  رواني را مختل كند   
 .عمل جراحي ماستكتومي دارد

 . درمان، سرطان سينهخودكارآمدي، انتظار از نتيجه :هاكليدواژه
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 بيني پيوند خانوادگي براساس ادراك اقتدار والديني، رضايت از زندگي خانوادگي وپيش

 شناختي در دختران نوجوان شهر اصفهانويژگي هاي جمعيت

 
 ∗سيده زكيه حسيني

 ∗∗دكتر حسينعلي مهرابي

 ∗∗∗دكتر رضوان السادات جزايري

 ∗∗∗∗مرضيه شامحمدي

 

تواند عامل مهمي در پيشگيري از مشكالت بعدي        فرزندان و والدين مي   پيوند عاطفي بين     ماهيت :مقدمه و هدف  
-هاي موثر در پيوند مطلوب فرزندان با والدين، اهميت بسزايي مي          مولفه براين اساس شناسايي   .براي فرزندان باشد  

نوادگي و ويژگي   بين پيوند خانوادگي با اقتدار والديني، رضايت از زندگي خا          اين پژوهش با هدف بررسي رابطه     .  يابد
بيني پيوند با خانواده براساس اين متغيرها، در دختران نوجوان شهر اصفهان صورت               شناختي و پيش  هاي جمعيت 

 .گرفت
 ساله و   14 تا   9 دختر نوجوان    152با توجه به اهداف پژوهش، در قالب يك مطالعه از نوع همبستگي، تعداد               :روش

 رضايت از زندگي خانوادگي، اقتدار       اب و با استفاده از سه پرسشنامه        مادران آنها به شيوه تصادفي مستقل انتخ        
تحليل  در اين پژوهش از روش آماري       .  والديني و پيوند خانوادگي انجام شد كه توسط مادران تكميل گرديد               

 .رگرسيون استفاده شد
و  طلبيمتر والدين به قدرت   گيري، گرايش ك  زندگي خانوادگي، نمرات بيشتر آسان     رفتن رضايت از    با باال  :يافته ها 

اين در  ).  p>01/0(  والدين، پيوندخانوادگي در فرزندان به طور معناداري افزايش مي يابد           در همچنين اقتدارگرايي 
8/18طلبي والدين   ست كه نتايج تحليل رگرسيون از نوع گام به گام نشان داد كه گرايش كمتر به قدرت                   حالي ا 

3/37درصد و اين سه متغير در مجموع        3/4گيري والدين   درصد، آسان 2/14لدين  درصد، گرايش به اقتدار راسخ وا     
 ).05/0p( كنددرصد از پيوند والديني را به طور معناداري تبيين مي

طلبي و اقتدارگري منطقي و راسخ در        اين نتايج بيانگر آن است كه ايجاد موازنه بين قدرت            :بحث در يافته ها   
تواند به ايجاد پيوند خانوادگي بيشتر فرزندان با خانواده منجر شود و به              فرزندان، مي  گيري نسبت به  والدين و آسان  
 پذيري فرزندان در قالب عوامل خانوادگي و غيرخانوادگي به ويژه در شرايط پرچالش فعلي كاهش                 تبع آن آسيب  

ري منطقي به والدين تمركز      طلبد كه مطالعات بعدي بر راهكارهاي ايجاد موازنه و آموزش اقتدارگ             البته مي .  يابد
 .نمايند

 .پيوند خانوادگي، اقتدار والديني، رضايت از زندگي خانوادگي :كليدواژه ها

 
   hoseini.za92@gmail.com      دانشگاه اصفهان دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده ∗

 دانشگاه اصفهان استاديار گروه روانشناسي، ∗∗
 ه، دانشگاه اصفهاناستاديار گروه مشاور ∗∗∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان ∗∗∗∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 بررسي نقش ابعاد فرزندپروري خانواده در خودخاموشي نوجوانان

 
 ∗دكتر فريده سادات حسيني

 ∗∗كبري درويشي
 

 ايجاد  به  در سالهاي اخير مطرح شده و منجر       باشد كه    جديد مي  يك سازه   خودخاموشي   صفت :مقدمه و هدف  
 به  آنها  حل  در  سعي  خود،  مشكالت  و  مسائل  نكردن  مطرح  با  خودخاموش،  افراد.  شودمي  افراد  در  منفي  پيامدهاي
 تنهايي  احساس  كنند،  بازگو  اطرافيانشان  براي  را  خود  مسائل  توانندنمي  اينكه  دليل  به  افراد  اين.  كنندمي  تنهايي
 اين پژوهش با    .شوندمي  مشكل  دچار  خود  خانواده  و  دوستان  اطرافيان،  با  ارتباط  برقراري  در  عموالًم  و  كنندمي

 . هدف بررسي نقش ابعاد فرزندپروري خانواده در خودخاموشي نوجوانان صورت گرفته است

ير تشكيل  آموزان مقاطع سوم راهنمايي و اول دبيرستان شهرستان د          جامعه آماري پژوهش را كليه دانش      :  روش
 نفر با توجه به جامعه آماري  200اي تعداد   اي تصادفي چند مرحله   گيري خوشه دهد كه با استفاده از روش نمونه      مي

استرنبرگ (  فرزندپروري كنندگان پرسشنامه به منظور بررسي متغيرهاي پژوهش، هر يك از شركت        .  اندانتخاب شده 
هاي پژوهش با استفاده    داده.  را تكميل نمودند  )  1992و ديل،   جك  (  خودخاموشي و پرسشنامه  )1992و همكاران،   

 .از ضريب همبستگي پيرسون و روش آماري رگرسيون چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است

نتايج تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه اعطاي استقالل والدين مي تواند خودخاموشي نوجوانان را به                    :  نتايج
 . نادار پيش بيني نمايدصورت مثبت و مع

تر، باشد كه براساس اين بعد، والدين با محبت        اعطاي استقالل والدين يكي از ابعاد فرزندپروري خانواده مي         :  بحث
آنان به استقالل و عقايد       .  تر و در نقش خود به عنوان والدين، احساس تعهد بيشتري دارند                 تر و حامي   گرم

. دهندگيري خود را توضيح مي    مانند و علت موضع   معموالً بر سر موضع خود مي     گذارند، ولي   فرزندانشان احترام مي  
توان بر اساس ميزان استقاللي كه خانواده به فرزندان خود           اين پژوهش نشان داد كه خودخاموشي نوجوانان را مي         

  .بيني كرددهد، پيشمي
 

 
 com.yahoo@fsadathoseini  استاديار بخش روانشناسي تربيتي دانشگاه خليج فارس بوشهر         ∗

 اه خليج فارس بوشهردانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگ ∗∗
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 هاي طالق، فرزندان خانوادههاي پذيري در برابر اعتياد در فرزندان خانوادهمقايسه آسيب

 و عادي شهرستان ري پرتعارض

 

  ∗ابوالفضل حفيظي كاشاني
  ∗∗طاهر تيزدستدكتر 

 

 طالق،  خانوادهپذيري گرايش به اعتياد در سه گروه فرزندان         تحقيق حاضر با هدف مقايسه ميزان آسيب       :  مقدمه
- هر چيزي خود را نيازمند والدين دانسته و مطمئن        كودكان و نوجوانان بيش از    .  استناسازگار و عادي انجام گرفته      

تاثيرات محيط خانواده و نوع روابط بين اعضا        .  باشدترين نقطه امنيتي براي آنها محيط خانه و كنار والدينشان مي           
 . حائز اهميت زيادي است،و مادر قرار دارندر كه در راس آن پد

طالق تحت پوشش سازمان بهزيستي و      متوسطه و فرزندان    بدين منظور از مدارس دخترانه و پسرانه مقطع          :  روش
 نفر انتخاب شده و در سه       484دسترس، تعداد   تصادفي در گيري  كميته امداد شهرستان ري با استفاده از روش نموه        

هاي طالق هستند كه از طريق دو       گروه اول فرزندان خانواده   .  بندي شدند  خانوادگي متفاوت دسته   گروه با وضعيت  
هاي ناسازگار و عادي    نامه اطالعات فردي و مقياس گرايش به اعتياد و دو گروه ديگر يعني فرزندان خانواده                پرسش

براي تجزيه و   .  عالوه بر دو مقياس فوق به وسيله پرسشنامه سازگاري زناشويي والدين مورد ارزيابي قرار گرفتند                  
 براي دو نمونه مستقل، آزمون همبستگي كندال         t  هاي به دست آمده از آزمون تحليل واريانس، آزمون        تحليل داده 

 . ها استفاده گرديدو آزمون تعقيبي شفه جهت بررسي رابطه

-پذيري فرزندان نسبت به اعتياد تاثير دارد و فرزندان خانواده          نتايج نشان داد وضعيت خانوادگي در آسيب       :  نتايج

هاي عادي در سه مقياس آمادگي نسبت به         انوادههاي ناسازگار و طالق به صورت معناداري نسبت به فرزندان خ            
از ديگر نتايج اين پژوهش تاييد متغيرهاي         .  اعتراف به اعتياد و الكليسم ميانگين نمرات باالتري داشتند           اعتياد،  

جنسيت، وضعيت تحصيلي، سابقه اعتياد در خانواده، تحصيالت والدين، نوع سرپرستي فرزندان طالق و مدت زمان                 
 .زان گرايش به اعتياد استطالق در مي

هاي هاي پژوهش حاضر جدايي پدر و مادر يا اختالفات و تعارض             هاي صورت گرفته و يافته     طبق پژوهش :  بحث
 مشكالت موجود در    اين پژوهش در    .تواند تاثير زيادي بر بزهكاري و اعتياد فرزندان داشته باشد         هرروزه بين آنها مي   

-ها از هم  با توجه به يافته    .  ل گرايش به اعتياد نوجوانان تاييد گرديده است          نظام خانواده به عنوان يكي از عل        

پذيري فرزندان در برابر    هاي بين والدين و طالق تقريبا به يك اندازه در آسيب             گسيختگي خانوادگي، ناسازگاري  
 . باشداعتياد موثر مي

 

 

 

 
   com.gmail@ak.hafizi         دانشجوي كارشناس ارشد رواشناسي باليني دانشگاه آزاد تنكابن ∗

 دكتري روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد رودهن ∗∗
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 كان  داراي لكنت زبان كودك كود-رابطه بين خودپنداره، مهارت اجتماعي و ارتباط مادر

 
 ∗∗∗∗سارا حق شناس

 ∗∗∗∗∗∗∗∗فاطمه اصغرزاده

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗فريما نقدي

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗انسيه صادقي

 

اضطراب والدين در مورد مشكالت كودك خود امكان        .  آور است لكنت كودكان يك مسئله اضطراب     : و هدف  مقدمه
كه پدر و   ر قراردهد و زماني   تواند رفتار پدر و مادر لكنت فرزند خود را تحت تاثي           دارد به كودك منتقل شده و مي       
 . شود منجر به سازگاري كمتر مي،مادر احساس هيجاني زيادي دارند

جامعه مورد نظر در اين تحقيق         :جامعه و نمونه آماري    .  روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي است         :  روش
 كودك 167ئي است كه شامل  دانش آموزان پسر و دختر پايه هاي اول، دوم، سوم، مشغول به تحصيل در مقطع ابتدا             

 مهارت هاي  ، كودك -ارزيابي رابطه مادر  ،    پرسشنامه خودپنداره مدرسه  :ابزار پژوهش .  باشددچار لكنت زبان مي    
  اجتماعي

 معنادار بين ه نمايانگر نبود رابط  كه باشدمي  -292/0همبستگي سهمي محاسبه خودپنداره كنترل شده برابر        :نتايج
- مي 263/0همبستگي سهمي مهارت اجتماعي كنترل شده برابر        .باشد مادر و كودك مي    مهارت اجتماعي و ارتباط   

همبستگي سهمي ارتباط مادر و       .باشد نمايانگر رابطة معنادار بين خودپنداره  و ارتباط مادر و كودك مي               كه باشد
 .باشدخودپنداره مي معنادار بين مهارت اجتماعي  و ه نمايانگر رابط ومي باشد435/0كودك كنترل شده برابر 

توان باره مي  در اين  . نوع الگوي دلبستگي مادر و فرزند، اثر بسيار ارزشمندي بر رشد شخصيت كودك دارد                :بحث
كننده،  ادراك از خانواده به عنوان صميمي و حمايت            .ترين افراد براي فرزند هستند      گفت كه مادر و پدر مهم       

. خودپنداره تحت تأثير عوامل متعددي متحول ميشود       .  ه كودك است  پنداركننده تمامي جنبه هاي خود   پيش بيني
هاي محيطي از عواملي است     هاي اجتماعي، ارتباط كودك و محيط و زمينه       بازخورد ديگران به ويژه والدين، تعامل     

جاد هاي مورد نياز براي زندگي بهتر، اي      كمك به كودك در رشد و گسترش مهارت       .  كه تاثيرگذار بر خودپنداره است    
هاي چنين كمك به آنان در رشد و تكامل مهارت          يا افزايش خود پنداره در برخورد با مشكالت و حل آنها و هم               

 . اجتماعي الزم براي سازگاري  موفق در جامعه، ضروري به نظر مي رسد

 
   tajarsazan@gmail.comي، دانشگاه آزاد واحد ساري  عموميكارشناسي ارشد روانشناس ∗

 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي  ∗∗
 ي عموميكارشناسي ارشد روانشناس ∗∗∗

  علوم تربيتي، دانشگاه آزاد واحد چالوسكارشناسي ارشد  ∗∗∗∗
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 بررسي تاثير طالق عاطفي بر عملكرد خانواده

 
 ∗مريم حكمت پور

 ∗∗محدثه فدايي

 ∗∗∗صالحي اميريدكتر سيد رضا 

 

ها ترين تهديدات عليه بنيان خانواده است و شناخت عوامل متاثر از آن از اولويت             طالق عاطفي يكي از مهم    :  مقدمه
 .آيدبه شمار مي

 .باشدهدف از اين مقاله بررسي تاثير طالق عاطفي بر عملكرد خانواده مي: هدف

جامعه آماري اين   .  باشداي مي  مقايسه -حاضر از نوع علي   با توجه به ماهيت موضوع و اهداف مقاله تحقيق           :  روش
باشد كه با    شهرداري تهران مي    8كننده به مجموعه فرهنگي شهربانو منطقه         پژوهش شامل كليه زنان مراجعه     

گيري از ابزار پرسشنامه عملكرد      نفر انتخاب شد و با بهره      80اي به حجم    گيري تصادفي نمونه  استفاده از روش نمونه   
 .ها بررسي شدندواده و با استفاده از روش آماري آزمون تي نتايج حاصل از پرسشنامهخان

ها، فرايند حل مشكل و       ارتباط بين طالق عاطفي با سه متغير تعامل نقش             05/0داري   در سطح معني    :نتايج
هايي كه فاقد طالق    هاي با طالق عاطفي و خانواده     آميزش عاطفي تاييد شد و تفاوت معناداري بين عملكرد خانواده         

 .ها فرايند حل مشكل و آميزش عاطفي وجود داشتعاطفي بودند درتعامل نقش

هاي عادي قادر به    هايي كه در آنها طالق عاطفي وجود دارد نسبت به خانواده            دهد خانواده  نتايج نشان مي   :بحث
و مختل است و در زمينه تعامل        هاي خود نيستند، ارتباط عاطفي اعضاي خانواده ناكارمد          حل مشكالت و تعارض   

  .ها و عملكرد كلي به طرز ضعيفي عمل كرده اندنقش
  

 
  com.yahoo@hekkmatpour_mكارشناسي ارشد برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران      ∗

∗∗
 كارشناسي ارشد برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 

∗∗∗
 مديرگروه و استاديار رشته مديريت و برنامه ريزي فرهنگي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران 
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 هاي شخصيتي درارتباط خودكارآمدي با رضايت زناشويي با ميانجيگري ويژگي

 كاركنان بانك ملي اصفهان 

 
 ∗روانرويا حكمت

 ∗∗دكتر اصغر آقايي

  ∗∗∗دكتر سيدحميد آتش پور
 ∗∗∗∗سيدمحمدرضا صمصام شريعت

 

 از نظر بندورا، منظور از خودكارآمدي احساس شايستگي، كفايت و قابليت كنار آمدن با زندگي                   :مقدمه و هدف  
دهد و عدم موفقيت در برآوردن و حفظ          باشد و برآورده كردن و حفظ معيارهاي عملكرد، آن را افزايش مي              مي

ستا رضايت زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و          در همين را  .  آوردكردن اين معيارها، خودكارآمدي را پائين مي      
شوهر در بيشتر مواقع احساس ناشي از خوشبختي و رضايت ازدواج و رضايت از همديگر دارند و براساس اين                         
تعريف رضايت زناشويي وقتي وجود دارد كه وضعيت موجود در روابط زناشويي با وضعيت مورد انتظار منطبق                       

رنجوري، گرايي، روان پذيري، وجدان توافق(هاي شخصيتي   شود كه ويژگي  ي تصور مي  چنين از لحاظ نظر   هم.  باشد
گونه دهند و متعاقباً اين   ، ادراك و ارزيابي افراد را از محيط پيرامون تحت تاثير قرار مي             )پذيريگرايي و تجربه  برون

اط خودكارآمدي با رضايت زناشويي با       هدف از انجام تحقيق، بررسي ارتب      .  گذارندها بر رفتار انسان اثر مي      ارزيابي
 . بود1391هاي شخصيتي در كاركنان بانك ملي اصفهان در سال ميانجيگري ويژگي

جامعه آماري كليه كارمندان بانك ملي استان اصفهان كه            .  روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود         :روش
ابزارهاي تحقيق  .  اي تصادفي بود   به صورت خوشه   گيري نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و شيوه نمونه          402تعداد  

. 2و  )  ، در ابعاد اختصاصي و عمومي      1982( سوالي خودكارآمدي شرر و مادوكس        23پرسشنامه  .  1عبارت بود از    
، در ابعاد تحريف آرماني، رضايت زناشويي، ارتباطات و حل            1989( سوالي رضايت زناشويي اينريچ       35پرسشنامه  

گرايي، رنجوري، برون  ابعاد روان  در)  1992 و   1989( سوالي ويژگيهاي شخصيتي نئو       60مه  پرسشنا.  3و  )  تعارض
هاي آماري توصيفي و استنباطي شامل تحليل رگرسيون        ها با روش  داده.  گراييپذيري و وجدان  پذيري، توافق تجربه

 .سلسله مراتبي، همزمان و گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 

 

 

 
، گروه روان شناسي، اصفهان)خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان كارشناس ارشد روان شناسي ∗

com.yahoo@hekmatravan_Roya 
 ، گروه روان شناسي، اصفهان)خوراسگان(دانشيار روان شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان  ∗∗

 ، گروه روان شناسي، اصفهان)خوراسگان(ناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان استاديار روان ش ∗∗∗
 دانشجوي دكتري روان شناسي، دانشگاه اصفهان، گروه روان شناسي، اصفهان  ∗∗∗∗
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-گرايي نقش تعديل  پذيري و وجدان  گرايي، توافق هاي شخصيتي، برون  نتايج نشان داد كه در ميان ويژگي         :نتايج

پذيري و  گرايي، توافق كه در شرايط برون    به طوري .  گري در ارتباط خودكارآمدي با رضايت زناشويي داشتند           
 .)>01/0P( ن استگرايي باال، رابطه خودكارآمدي خصوصي و رضايت زناشويي پاييوجدان

رسد در بررسي رضايت زناشويي عالوه بر ابعادي چون خودكارآمدي كاركنان، به                   بنابراين به نظر مي      :بحث
 .اي، مي بايست توجه گرددفاكتورهاي شخصيتي تثبيت شده آنها در فرآيندهاي آموزشي و مشاوره
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 اصفهانارتباط كيفيت زندگي با رضايت زناشويي در كاركنان بانك ملي 

 
 ∗روانرويا حكمت

 ∗∗دكتر اصغر آقايي

  ∗∗∗دكتر سيدحميد آتش پور

 ∗∗∗∗ سيدمحمدرضا صمصام شريعت
 

اش با توجه به      كيفيت زندگي مفهومي چند بعدي است و آن را درك فرد از وضعيت زندگي                   :مقدمه و هدف  
 چنيندها و تجربيات زندگي و هم       هاي ارزشي و ارتباط آن با اهداف، انتظارات، عاليق، استاندار             فرهنگ و نظام  

در اين  .  كنندفرهنگي و نظام ارزشي كه در آن زندگي مي            ادراك افراد از وضعيت زيستن خود با توجه به زمينه           
ها يا احساسات   توان به رضايت زناشويي اشاره كرد و بيان داشت كه رضايت زناشويي را به عنوان نگرش                 حيطه مي 

دهد كه  چنين تعريفي از رضايت زناشويي نشان مي         .  كننداش تعريف مي   هكلي فرد نسبت به همسر و رابط         
باشد و نيز رضايت     اش مي بعدي، و مبين ارزيابي كلي فرد نسبت به همسر و رابطه               رضامندي يك مفهوم تك    

هاي مختلف  كه در موقعيت  دانند؛ به طوري  زناشويي را شامل سازگاري و انطباق دروني و بيروني زن و مرد مي                
هدف از اين تحقيق بررسي رابطه ارتباط كيفيت زندگي با          .  ندگي يك تفاهم دو جانبه بين آنها وجود داشته باشد          ز

 . بود1391رضايت زناشويي در كاركنان بانك ملي اصفهان در سال 

جامعه آماري شامل كليه كارمندان بانك ملي استان اصفهان          .   روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود        :روش
. اي تصادفي بود  گيري به صورت خوشه     نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و شيوه نمونه             402شد كه تعداد     مي

، در ابعاد   1994(  سوالي كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني      26پرسشنامه  .  1ابزارهاي تحقيق عبارت بودند از      
. 2و  )  عي و سنجش كلي زندگي     شناختي، روابط اجتماعي، محيط زندگي اجتما       سالمت جسماني، سالمت روان    

، در ابعاد تحريف آرماني، رضايت زناشويي، ارتباطات و حل           1989( سوالي رضايت زناشويي اينريچ      35پرسشنامه    
هاي آماري توصيفي و استنباطي شامل تحليل رگرسيون سلسله مراتبي، همزمان و گام به              داده ها با روش   ).  تعارض

 . تگام مورد تجزيه و تحليل قرار گرف

بيني معنادار رضايت زناشويي     نتايج نشان داد كه كيفيت زندگي و محيط زندگي اجتماعي قادر به پيش                 :نتايج
 .)>01/0P(بودند 
 

 
، گروه روان شناسي، اصفهان  )خوراسگان(كارشناس ارشد روان شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان  ∗

com.yahoo@hekmatravan_Roya 
 ، گروه روان شناسي، اصفهان)خوراسگان(دانشيار روان شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان  ∗∗

 ، گروه روان شناسي، اصفهان)خوراسگان(استاديار روان شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان  ∗∗∗
 نشجوي دكتري روان شناسي، دانشگاه اصفهان، گروه روان شناسي، اصفهاندا ∗∗∗∗
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تواند نقش موثري در كيفيت كلي زندگي شخصي          ها، مي رسد محيط زندگي اجتماعي انسان     به نظر مي    :بحث
لذا وجود محيط اجتماعي سالم، منجر به افزايش          .  ها داشته باشد  چنين ميزان رضايت از زندگي آن      كاركنان و هم  

 .شودميزان رضايت از زندگي زناشويي مي

 .كيفيت زندگي، رضايت زناشويي و كاركنان بانك ملي: هاكليدواژه
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 نقش صميميت و استقالل در خانواده اصلي در سازگاري زناشويي

 
 ∗فهيمه حكيما

 ∗∗سعيده يگانه 

 ∗∗∗اميد اماني

 ∗∗∗∗سيد حسين سجادي بافقيدكتر 

 
 

خانواده به عنوان كانون اصلي ظهور      .  نياز به صميميت نيازي زيستي و بنيادي در انسان ها است          :  مقدمه و هدف  
يكي از مولفه هاي مهم و تاثيرگذار در سازگاري          .  عواطف انساني محل شكل گيري وارضاء مناسب اين نياز است           

هدف از انجام اين پژوهش بررسي ادراك       .  طي متعادل و صميمانه در خانواده اصلي است       زناشوئي برخورداري از رواب   
زوجين از ميزان صميميت و استقالل در خانواده اي كه در آن بزرگ شده اند و ارتباط آن با سازگاري زناشويي                         

 . است

، به روش   )مرد،  70، زن و     70( زوج ساكن در شهر قزوين         70.   پژوهش حاضر از نوع همبستگي است        :روش
.  سال از ازدواج آن ها گذشته باشد      10نمونه گيري در دسترس به نحوي انتخاب شدند كه بيشتر از يك و كمتر از                 

 گويه شامل چهار زير مقياس رضايت دو نفري،         32با  )  1976اسپانير،  (در اين پژوهش از مقياس سازگاري دو نفري         
 گويه  40، با   )1985هواستار،(   و پرسشنامه عملكرد خانواده اصلي     همبستگي دو نفري، توافق دو نفري و ابراز محبت        

داده ها با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون چند          .  شامل دو بعد استقالل و صميميت، استفاده شده است         
نتايج حاكي از آن است كه بين ادراك از خانواده اصلي در دو بعد استقالل و صميميت با                     .  متغيري تحليل شدند  

وجود دارد و بين شدت ضريب         )  >0005/0P(و معناداري    )  =r  61/0(سازگاري زناشويي همبستگي مثبت       
تحليل رگرسيون نيز نشان داد استقالل و صميميت در           .  همبستگي زنان و مردان تفاوت معناداري مشاهده نشد         

 درصد از واريانس     8/48.  خانواده اصلي، سازگاري در زندگي زناشويي را به طور معناداري پيش بيني مي كند                 
در ميان متغيرها،   .  سازگاري زناشويي به وسيله متغيرهاي استقالل و صميميت در خانواده اصلي تبيين مي شود               

 . صميمت در خانواده اصلي پيش بيني كننده قوي تري براي سازگاري زناشويي است

 و پرورش الگوهاي عاطفي با ايجاد فضايي         با توجه به نتايج پژوهش حاضر، خانواده به عنوان اولين منبع رشد            :بحث
  .صميمانه و استقالل بخشي به اعضاء خانواده، آن ها را براي زندگي سازگارانه  در آينده آماده مي كند

 

 
   ir.ac.ut@fahimehhakima       دانشجوي روان شناسي باليني دانشگاه تهران ∗

  دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي و مشاروه دانشگاه تهران ∗∗
 شناسي ارشد باليني كودك و نوجوان دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كار ∗∗∗

∗∗∗∗
                                                  دانشيار و عضو هيئت علمي گروه روان شناسي مشاوره دانشگاه تهران 
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 بررسي كيفيت روابط در درون خانواده و تاثيرآن بر اعتياد جوانان

 
 ∗دكتر هدا حالج زاده

 

ه و مهر و محبت، با انتقال اعتماد به نفس و احساس امنيت به فرزندان، آنها                  خانواده به عنوان كانون عاطف     :مقدمه
مندي افراد خانواده از روابط سالم و        الزمه اين احساس امنيت، بهره     .  كندرا براي ورود به جامعه بزرگتر آماده مي        
ن را با خيالي آسوده به       توان فرزندا بنابراين با ايجاد چنين شرايطي مي      .  وجود فضاي خانوادگي دور از تنش است       

 .دامان جامعه فرستاد

 .  هدف اين تحقيق بررسي كيفيت و چگونگي روابط اعضاي خانواده با يكديگر و تأثير آن بر اعتياد است:هدف

حجم .  اندها به روش رگرسيون خطي چند متغيره تجزيه و تحليل شده           اين پژوهش از نوع ميداني بوده، داده       :روش
. باشد ماه  به يكي از مراكز ترك اعتياد در دزفول مي           2كننده طي  سال مراجعه  25 تا   18از افراد    نفر 52نمونه شامل 

در :  شودهاي آن شامل اين موارد مي     در اين پژوهش كيفيت روابط در درون خانواده متغير مستقل است كه مؤلفه             
رستي فرزند بعد از فوت يا طالق،        قيد حيات بودن يا طالق والدين، سن فرزند در زمان فوت يا طالق، نحوه سرپ                 

ازدواج مجدد والدين و سن فرزند در اين زمان، كيفيت رابطه بين فرزند با نامادري يا ناپدري و خواهرها و برادرها،                       
چنين نوع  بخش در درون خانواده، وجود مشكلي خاص و هم         كيفيت رابطه بين والدين، وجود فضاي شاد و آرامش         

، مورد خشونت قرار گرفتن فرزند تا قبل از شروع مصرف مواد توسط يكي از اعضاي                    مشكل بين اعضاي خانواده   
آوري ابزار جمع .  شودبنابراين در اين پژوهش اعتياد جوانان متغير وابسته محسوب مي             .  خانواده و نوع خشونت    

نظر در اين   اطالعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده است كه اعتبار و روايي آن توسط اساتيد صاحب                    
 .زمينه مورد تأييد قرار گرفته است

چنين نوع  دهد وجود يك مشكل خاص براي يكي از اعضاي خانواده هم               نتايج نشان مي    :گيري و بحث  نتيجه
مشكل، در قيد حيات بودن والدين و ازدواج مجدد والدين پس از فوت يا جدايي با سطح معناداري باالتري نسبت                      

بنابراين وجود شرايط نامتعادل در يك خانواده و يا            .  رين تأثير را بر اعتياد جوانان دارند        ها، بيشت به ساير مؤلفه  
چنين عدم برقراري ارتباط مؤثر با فرزندان و فراهم          تواند امنيت خانواده را به خطر اندازد هم        تغييرات ناگهاني مي  

 كرده و آنها را به سمت رفتارهايي سوق          نكردن فرصتي جهت ابراز مشكالت دروني آنها، روحيه فرزندان را متزلزل           
 . ها و هنجارهاي جامعه همنوايي ندارنددهد كه با ارزش

 . خانواده، اعتياد، جوانان، كيفيت روابط:هاكليدواژه
 

 
 com.yahoo@72_hhzشناسي و استاديار دانشگاه گيالن         دكتراي جامعه ∗
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 آينده پژوهي بحران تجرد در استان خراسان رضوي از منظر جامعه شناسي

 

 ∗مجيد حيدري چروده

 ∗∗فوالديان احمد

 ∗∗∗مهناز ميرزايي

 

سالمت و پايداري جامعه تا حدود زيادي وابسته به تعادل نظام خانواده است و كارآمدي اين نهاد                    :مقدمه و هدف  
هدف مقاله  .  اجتماعي به صورت مستقيم و غيرمستقيم عامل اصلي توسعه بسياري از نهادهاي اجتماعي ديگر است               

هم ترين آسيب هايي است كه نظام خانواده را تهديد         شناختي بحران تجرّد به عنوان يكي از م        حاضر تحليل جامعه  
 . مي كند

 قلمرو تحقيق در اين مطالعه استان خراسان رضوي و روش مطالعه در آن از نوع آينده پژوهي با استفاده از                       :روش
منابع اصلي مورد استفاده در اين مطالعه عالوه بر نتايج سرشماري نفوس و مسكن                    .  تحليل ثانويه بوده است    

 . هاي ساالنه سازمان ثبت احوال و نتايج تحقيقات مرتبط است، گزارش1390ماري سال سرش

 و در بين زنان     26,5تحليل نتايج مطالعه حاضر نشان داد ميانگين سن ازدواج در اين استان در بين مردان                   :نتايج
) ، جنسيت و سواد   به تفكيك گروه سني   (مطالعه خصوصيات هرم جمعيتي استان خراسان رضوي        .   سال است  21,1

نشان داد استان   )   ساله به نفع مردان     5فاصله سني حدود     (و الزامات اجتماعي ناشي از هنجار ناهمسن گزيني           
 سال با مشكل مازاد دختران مجرد در مقايسه با پسران           29 تا   15 در گروه هاي سني     1400خراسان رضوي تا سال     

 1400هاي  روري و رشد مجدد جمعيت، اين استان در فاصله سال          مواجه خواهد شد، اما با توجه به تغيير الگوي با          
 .  با مشكل تجرد قطعي پسران مواجه خواهد شد1410تا 

 ارزشمندي و تقدس مذهبي و اجتماعي تشكيل خانواده و ازدواج موجب توليد فشارهاي اجتماعي و رواني                  :تحليل
ورد اشاره خواهد شد كه در صورت تداوم مشكل            بااليي بر جوانان دختر و پسر مجرد در فاصله زماني م               بسيار

هاي اي از آسيب  بيكاري جوانان و فقدان شرايط مناسب براي پاسخگويي به نياز جنسي جوانان مزبور، موج گسترده              
 . شودبيني ميرواني و انحرافات اجتماعي در آينده براي استان خراسان رضوي پيش

 .هنجار سني ازدواج اد مجرد، خانواده، ازدواج، تجرد، ماز:كليدواژه ها
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 شناختي بحران طالق در استان خراسان رضويتبيين جامعه

 
 ∗مجيد حيدري چروده

 ∗∗فاطمه صدرنبوي

 ∗∗∗مهناز ميرزايي

 

هاي اجتماعي است كه وجود بحران در آن، تعادل نظام اجتماعي            ترين گروه  خانواده يكي از مهم    :مقدمه و هدف  
تاكنون در زمينه طالق تحقيقات متعددي از منظرهاي          .  سازددي با تهديد مواجه مي     كل جامعه را به صورت ج      
شناختي هدف مقاله حاضر تبيين جامعه     .  انداست كه عموما در سطح خرد و ميانه بوده           گوناگون صورت گرفته     

 . بحران طالق در استان خراسان رضوي در سطح كالن است

. ن خراسان رضوي و روش مطالعه در آن اسنادي و تحليل ثانويه است                قلمرو تحقيق در اين مطالعه استا       :روش
هاي ساالنه  ، گزارش 1390منابع اصلي مورد استفاده در اين مطالعه عالوه بر نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال                 

 . سازمان ثبت احوال و نتايج تحقيقات مرتبط است

، ده  1390در سال    شده ثبت طالق مورد 14328 با   رضوي خراسان استان نتايج مطالعه حاضر نشان داد        :نتايج
ها در اين استان در هر شبانه روز         متوسط تعداد طالق  .  درصد از كل طالقهاي كشور را به خود اختصاص داده است          

 سال  7محاسبات نشان داد متوسط زندگي مشترك زوجين در زمان طالق            .   واقعه است  1,6 و در هر ساعت      39,2
بيشترين فراواني طالق ثبت شده مربوط به زوجيني است كه طول مدت زندگي مشتركشان               است و از سوي ديگر      

 در مقايسه با     1390مقايسه آمار طالق ثبت شده در استان در سال             از سوي ديگر     .  كمتر از يكسال بوده است     
 .   درصد رشد داشته است60 سال آمار مزبور 5 نشان داد در فاصله 1385

دهد فراواني بسيار باالي نرخ طالق در سال         شناختي مساله طالق در استان نشان مي      معه تبيين جا  :تحليل نتايج 
چنين چهارسال اول زندگي مشترك بيانگر اين واقعيت است كه مكانيسم همسريابي در خانواده دچار                   اول و هم  

شود فرآيند  ب مي گذارد و موج   نمي اختالل جدي است و توانايي كافي براي شناخت متقابل در اختيار طرفين               
از سوي ديگر نظريات مربوط به خودآگاهي و          .  اصلي حصول شناخت از قبل از ازدواج به بعد از آن منتقل شود               

هاي رايج در زمينه روابط اجتماعي بين زنان و مردان موجب شده است آيينه                   دهد محدوديت هويت نشان مي  
ناخت اندكي از خود و طرف مقابل وارد تعامالت           خودآگاهي جنسيتي دچار زنگار اجتماعي شده و طرفين با ش            

 . مربوط به ازدواج و تشكيل خانواده شوند

  . خانواده، طالق، همسريابي، خودآگاهي اجتماعي:كليدواژه ها

 
هاي آزاد واحد كابل و پيام دانشجوي دكتري جامعه شناسي اقتصادي و توسعه دانشگاه فردوسي و مدرس جامعه شناسي در دانشگاه ∗

   charvadeh@yahoo.com              نور مشهد 
 عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  ∗∗
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 بر رضايت از مدرسه) دوستان و مدرسه خانواده،( تأثير عوامل حمايتي

 
∗اسفنديار حيدري

 

 ∗∗كامران عرب

 

داد  و اجازه    زد بين خانه و مدرسه پل ارتباطي و دانش افزايي           بايستيجامعه   اختن آينده  س براي:  مقدمه و هدف  
يكي از عامل هاي مهم در رضايت از مدرسه نقش عوامل حمايتي است كه خانواده يكي               .  جامعه بگذرد   اين پل از   كه

اني كه رضايت كمتري از       شده دانش آموز   معموالً ديده   .از مهم ترين اركان اين نظام حمايتي محسوب مي شود          
رابطه با دوستان و كادر مدرسه         مدرسه دارند يا به مدرسه بي عالقه هستند نابساماني هايي در روابط خانوادگي،             

هدف   .تجربه كرده اند كه همين عوامل سرخوردگي، بي رغبتي، افت تحصيلي و ترك مدرسه را به دنبال داشته است                
در )خانواده،مدرسه و دوستان  (باط و پيش بيني نقش عوامل سه گانه حمايتي        از پژوهش حاضر بررسي ميزان اين ارت      

 . بروز رفتار رضايت از مدرسه است

  آموزش  3 و 1،2اين پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل كليه دانش آموزان نواحي              تحقيق روش  :روش
ابزار مورد  .  اين دانش آموزان است   از نفر 359   و نمونه آماري شامل     91-92سال تحصيلي     پرورش شيراز در    و

 . رفتاري وزارت آموزش وپرورش است–استفاده پرسشنامه جامع آزمون سالمت رواني 

يافته هاي اين پژوهش با استفاده از رگرسيون چندگانه و همبستگي پيرسون نشان داد كه بين عوامل                      :  نتايج
بطه مثبت و معني دار وجود دارد، ولي تنها عامل خانواده          با رضايت از مدرسه را    )  خانواده،دوستان و مدرسه  (حمايتي  

 .است كه رضايت از مدرسه را پيش بيني مي كند

 . فكري روي فرزندان دارند     و  را از نظر عاطفي، رواني      تأثير  اولين مربيان فرزندان بيشترين    به عنوانوالدين    :بحث
دانش آموزان آنها را     با داناسازي و معرفت بخشي به      سالم فرزند سالمي روانه مدرسه مي كند و مدرسه سالم         خانواده

پذيري نقش خانواده در      با توجه به پيش بيني     .مي دهد تواناتر كرده و انسان هاي كارآمدي را به جامعه تحويل            
مي توان گفت كه روابط مناسب بين اعضاي خانواده و الگوي خانواده موفق مي تواند رضايت از                    رضايت از مدرسه،  

در ضمن داشتن دوستان مناسب و مدرسه جذاب همراه با كادر آموزشي و محيط             .   مدرسه را افزايش دهد    حضور در 
 .فيزيكي مناسب مي تواند نقش موثري در رضايت دانش آموزان از مدرسه داشته باشد

 .دانش آموز مدرسه، دوستان، خانواده، عوامل حمايتي، رضايت از مدرسه،: هاواژهكليد

 
 

 
             پرورش فارس    و  مشاوره اداره كل آموزش    عضو كميته پژوهشي مركز        بهشتي،  دانشگاه شهيد   كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي      ∗

com.gmail@heidari.Esfandiar   
 عمومي روانشناسي ارشد كارشناس ∗∗
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 هاي هويتي با تعهد زناشويي افراد متاهلطه بين ترس از صميميت و سبكبررسي راب

 
 ∗حسين حيدري

 ∗∗نادر كريميان

 ∗∗∗دكتر اقبال زارعي

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗دكتر عباسعلي حسين خانزاده

 

تعهد زناشويي با متغيرهاي گوناگون     .   تعهد زناشويي مفهومي مهم در پايداري و سالمت نظام خانواده است           :مقدمه
هاي هويت و چگونگي ترس از صميميت افراد ياد           توان از سبك  فردي مرتبط است كه از جمله مي       ندرون يا برو  

 .كرد

هاي هويتي با تعهد زناشويي افراد متأهل         هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين ترس از صميميت و سبك             :هدف
  .باشدمي

 كارمندان متأهل دانشگاه    اري كليه جامعه آم .  باشدپژوهش حاضر توصيفي از نوع مطالعات همبستگي مي         :روش
ها با  داده . نفر به روش تصادفي ساده انتخاب شدند         120كه از بين آنها      .  بود91-92هرمزگان در سال تحصيلي      

(هاي هويتي برزنسكي    ، سبك )1991(هاي ترس از صميميت كارل دسكاتنر و مارك تلن            استفاده از پرسشنامه  
هاي همبستگي پيرسون هاي پژوهش با روش  داده  .آوري گرديد جمع)  2003(ز  و تعهد زناشويي آدامز و جون       )1990

 . تحليل گرديد21spssو رگرسيون همزمان در نرم افزار 

 نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه بين ترس از صميميت و تعهد زناشويي همبستگي منفي وجود دارد                   :هايافته
  .كننده تعهد زناشويي در افراد باشندتوانند تبيينتنابي مياج -و متغيرهاي تعهد اطالعاتي و تعهد سردرگم

رود كه  هاي هويتي باالتري برخوردار باشند، اين انتظار مي       هرچه افراد از ترس از صميميت كمتر و سبك         :  نتايج   
-شود برنامه  مي با توجه به نتايج اين تحقيق پيشنهاد      .  نها نيز باالتر برود   ٱتعهد زناشويي و وفاي به عهد به مراتب در          

هاي سني گوناگون تدارك ديده     هاي هويتي در رده   براي بهتر شدن روابط ترس از صميميت و سبك          هاي آموزشي 
 .شود

 .زناشوييهاي هويتي، تعهد ترس از صميميت، سبك: هاكليدواژه

 
 Hossein.heydari1368@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانوده دانشگاه هرمزگان         ∗

 نشجوي دكتراي مشاوره خانواده دانشگاه هرمزگان دا∗∗
 دانشيار و عضو هيئت علمي گروه راهنمايي و مشاوره دانشگاه هرمزگان ∗∗∗

 استاديار و عضو هيئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه گيالن ∗∗∗∗
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 بررسي رابطه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و احساس تنهايي 

 
∗رزيتا حيدري

 

 

 كه  امروزه  .سان موجودي اجتماعي است كه ارتباط و تعامل با ديگران يكي از نيازهاي اساسي اوست                  ان  :مقدمه
 بايد برقراري روابط صميمانه به عنوان        تنهاشوند، نه   انسان ها هرچه بيشتر به سمت تنهايي و انزوا سوق داده مي             

 به عنوان عاملي پرخطر در      يتنهايمساله  ه   بلكه بايد ب   ،هاي اصلي سالمت روان مورد بحث قرار گيرد        يكي از مولفه  
 بدون شك، الگوهاي ارتباطي خانواده  نقش مهمي را در             .هاي متعدد جسماني و رواني پرداخته شود       بروز بيماري 

رابطه بين الگوهاي ارتباطي    هدف از مطالعه حاضر     بنابراين  .  كنندكنترل، هدايت و ظهور احساس تنهايي ايفا مي        
 .باشدنهايي ميخانواده و احساس ت

 نفر از دانشجويان زن      217اي انتخاب گرديدند، شامل      اي چند مرحله    نمونه پژوهش كه به روش خوشه         :روش
گيري متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي        براي اندازه .  متاهل دانشگاه پيام نور پاكدشت بودند     

فوئرنر و فيتزپاتريك،  (نظرشده الگوهاي ارتباطي خانواده      و پرسشنامه تجديد   (SELSA-S) و عاطفي بزرگساالن    
 .سؤاالت تحقيق با استفاده از همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان مورد تحليل قرار گرفت.  استفاده شد)2002

. داري وجود داشت  رابطه معني تنهايي  ها حاكي از آن بود كه بين الگوهاي ارتباطي خانواده و احساس               يافته :نتايج
كننده بيني همنوايي پيش  گيريو جهت گيري گفت و شنود      جهت،  الگوهاي ارتباطي خانواده  هاي  ز ميان عامل  ا

 .احساس تنهايي بود

تواند سبب كاهش احساس تنهايي و رضايت از زندگي          الگوهاي ارتباطي مناسب عامل مهمي است كه مي          :بحث
زمان اعضاي خانواده   دارند،  فت و شنود و تعامالت آزاد        تأكيد بر گ    هايي كه خانوادهدهد  مطالعات نشان مي  .  شود

هايي كه  كنند اما خانواده  درباره موضوعات مختلف صرف مي    تبادل نظر   زيادي را با يكديگر جهت ارتباط متقابل و          
 ها بيشتر الگوهاي ارتباطي مناسب ندارند، اعضا تعامل كمتري با هم داشته و احساس تنهايي در اعضاء اين خانواده                 

و عدم تعامل باز     اعضاي خانواده     و سلسله مراتب   و عقايد    نگرش ها  نواييهمهايي كه بر    چنين در خانواده  هم.  است
بر سالمت روان و    الگوهاي ارتباطي   در واقع     .كننداحساس تنهايي زيادي را تجربه مي     اعضاي خانواده   شود  تاكيد مي 

 .كرد  فراهم ها  خانوادهالگوهاي ارتباطيبهبود اي گذارد و بايد تمهيداتي را برشادكامي فرد تأثير مي

 .دانشجويان، الگوهاي ارتباطي خانواده، احساس تنهايي: كليدواژه ها

 

 

 
∗
 Rozita.Heidari@ymail.com         كارشناس ارشد روان شناسي باليني دانشگاه شيراز 
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 در مداخله مراكز در شده پذيرش فراري دختران ديني تربيت وضعيت بررسي

 1388 سال در ايران اسالمي جمهوري اجتماعي هايبحران

 
  ∗خادمي عزتدكتر 

  ∗∗ غيبينعمت
  ∗∗∗رقيه آذري

 ∗∗∗∗حسن مالنوروزي

 

 بدون  ديگر،  سوي  از.  است  بوده  انساني  موضوعات  مسائل و   اهم  از  تربيت  همواره  انسان،  پيدايش  بدو  از:  مقدمه
 اين  در  ماندن  و  آمدن  از  هدف  نمايد،مي  تفسير  را  زندگي  حقيقت  زيرا  است؛  داشته  وجود  »دين  «زماني  هر  در  شك
 ).1364 ،مظلومي(دهد مي نشان را آخرت و دنيا سعادت به رسيدن راه و زندگي درست مسير و كندمي معنا را عالم

 شده  انجام  كشور  سراسر  فراري  دختران  از  نفري  199  نمونه  گروه  بين  در  و    پيمايشي  روش  با  مطالعه  اين:  روش
 از  مستقلي  متغيرهاي  ديني،  تربيت  نميزا  بر  عالوه  كه  بود  ايساخته  محقق  پرسشنامه  شامل  گيرياندازه  ابزار.  است
 تأمين  اشتغال،  وضعيت  اقتصادي،  وضعيت  مسكن،  نوع  تولد،  والدين، محل   اختالفات  والدين،  تحصيالت  قبيل

 .كردمي گيرياندازه را والدين تبعيض مشورت، مورد هايگروه اقتصادي، نيازهاي

 .فراري  دختران بين در ديني تربيت وضعيت شناحت و بررسي: هدف

-هم.    است  كمتر  آن  متوسط  حد  از  فراري  دختران  بين  در  ديني  تربيت  ميزان  كه  داد  نشان  حاصله  نتايج:  نتايج
 اختالفات  شاهد  و  مشورت  مورد  هايگروه  والدين،  تبعيض  عامل  سه  كه  بود  آن  از  حاكي  آماري  هايتحليل  چنين
 .دهد مي نشان داريمعني رابطه فراري دختران ديني تربيت با بودن والدين

 اين   اغلب .افتدمي  اتفاق  سالگي  24  تا  15  سنين  در)  درصد  75  حدود  در  (فرارها  در نتايج بخش توصيفي، بيشترين    
 نيز  بقيه  درصد  50  و  سوادبي  آنان  درصد  40  به  نزديك  كه  نحوي  به  هستند؛  پائين  تحصيالت  با  مادراني  داراي  افراد
 باشند و مي  ديپلم  تحصيالت  داراي  پدران آنها   از  درصد  5  د؛ تنها هستن  راهنمائي  و  ابتدائي  حد  در  تحصيالت  داراي
  .دارد قرار كارگري و آزاد مشاغل محور بر اغلب نيز پاسخگويان پدران سوادند و شغلبي آنان درصد 40 به نزديك

 75  آمددر  متوسط   بطور .كنندمي  زندگي  شهرها  پائين  مناطق  در  آنان  پاسخگويان،  از  نيمي  از  بيش  اظهار  به  بنا
 . كندنمي تجاوز ماه در توان هزار 200 مرز از فراري دختران هاي خانواده درصد

 معلوم  ليكرت،  مقياس  در  فراري  دختران)  اقتصادي  نيازهاي  ارضاي  ميزان(هاي  پاسخ  فراواني  توزيع  به  نگاهي  با
  . است شدهمي برطرف متوسط از كمتر حد در آنان درصد 50 از بيش اقتصادي نيازهاي كه شودمي

 
  ديار دانشگاه الزهرااستا ∗

  دانشجوي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طبابايي ∗∗
  كارشناس ارشد علوم تربيتي دانشگاه الزهرا ∗∗∗

       اروميه دانشگاه روانشناسي دكتري دانشجوي ∗∗∗∗
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دهد متغيرهايي مانند، سن، تحصيالت والدين، وضعيت اقتصادي، ميزان            نتايج نشان مي  :  بحث و نتيجه گيري   
تامين نيازهاي اقتصادي از جمله متغيرهاي موثر و قابل تامل هستند و از طرفي عواملي مانند تبعيض والدين،                        

 .تربيت ديني رابطه معناداري دارند) كم(ند، با فرار و ميزان هاي مورد مشورت و شاهد اختالفات والديني بودگروه

  . تربيت ديني، دختران فراري:هاكليدواژه
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 شده دوران كودكي به مدل معناي زندگي با توجه به نقش دلبستگي ادراك

 پدر و مادر و تصور از خدا

 

∗فاطمه خاكشور شانديز
 

∗∗ دكتر باقر غباري بناب
 

∗∗∗ زادهيدكتر فاطمه شهاب
 

 

تواند در حفظ درك پيوستگي، ارزش و معنا در زندگي كمك كند            دسترسي به دلبستگي ايمن مي    :  مقدمه و هدف  
پژوهش حاضر ارائه مدل    .  معنايي آسيب پذير سازد   تواند فرد را در برابر خطرات مربوط به بي        و دلبستگي ناايمن مي   

 . باشد و تصور از خدا ميمعناي زندگي در ارتباط با ادراك دلبستگي به والد

هاي اي از بين دانشجويان دانشگاه هاي آزاد و دولتي بيرجند پرسشنامه           دانشجو به صورت چند مرحله     581  :روش
) 1997الرنس،  (و تصور از خدا     )  1999هزن و شيور،    (، دلبستگي به والد     )2006استجر و همكاران،    (معناي زندگي   

 .بهره گرفته شد يابي معادالت ساختاري از روش مدلجهت تحليل نتايج. را تكميل نمودند

شود و   نشان داد دلبستگي ايمن به پدر تنها به طور مستقيم باعث افزايش حضور معنا در زندگي مي                        :نتايج 
باعث افزايش  )  پذيريپذيري، مهرباني، كنترل  تعلق(دلبستگي ايمن به مادر نيز تنها از طريق افزايش تصور از خدا               

 .شودمي) حضور معنا و جست و جو معنا(ناي زندگي ابعاد مع

رسد باشد و در مجموع به نظر مي      نتايج حاكي از اهميت دلبستگي به والد در احساس معنا در زندگي مي              :  بحث 
-اكتشاف شناختي ناشي از كاركرد پايه ايمني چهره دلبستگي ايمن به پدر، فرد را در مسير معناي زندگي قرار مي                   

اهگاه مطمئن چهره دلبستگي ايمن به مادر، تصور از خداي فرد را تحت تاثير قرار داده و فرد را در                         دهد؛ اما پن  
 .دهدمسير جستجوي معنا قرار مي

  .دلبستگي به والد، تصور از خدا، معناي زندگي :هاكليدواژه

 

 

 

 

 

 

 
       khakshoor_135@yahoo.com كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند       ∗

 ت علمي دانشگاه تهرانأ عضو هي∗∗
 ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجندأ عضو هي∗∗∗
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 گيري مذهبي و بخشودگي با رضايت زناشوييرابطه جهت

 

 ∗زادهزهره خانعلي

 ∗∗كالماطمه خوشف

 ∗∗∗حاتم محمدي

 

رضايت زناشويي با زندگي شاد و طوالني زوجين و نيز سالمت عمومي افراد و به عنوان ارزيابي                    :  مقدمه و هدف  
به طور كلي عوامل    ).  1388؛ به نقل از ياهي،      2001، گريكو، 1994گاتمن،  (كلي فرد از ازدواجش تعبير شده است        

اند كه از آن جمله باورهاي مذهبي        جين در تحقيقات گوناگون شناسايي شده      متعددي در رضامندي زناشويي زو     
ميلر و  (  و بخشودگي )  2011؛ حسين خانزاده و نيازي،        2001؛ فيسس و تامكو،       2008احمدي و همكاران،     (

گيري مذهبي، ظرفيت خودمهارگري و        هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه جهت         .  است)  2010ورتينگتون،  
 . هاي دولتي شهر رشت بودت زناشويي كاركنان بيمارستانبخشودگي با رضاي

گيري در  نفر با روش نمونه   100هاي دولتي شهر رشت تعداد       بدين منظور از ميان كليه كاركنان بيمارستان        :روش
(زاده و همكاران    ، بخشودگي احتشام  )1380(گيري مذهبي بهرامي احسان     هاي جهت دسترس انتخاب و پرسشنامه   

هاي آمار توصيفي،   ها از شاخص  براي تحليل داده  .  را تكميل كردند  )  1989(  ضايت زناشويي انريچ   ، و ر   )1389
 . ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد

گيري مذهبي دروني و بخشودگي     نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد بين رضايت زناشويي با جهت           :  نتايج
). >P  0001/0(گيري مذهبي بيروني رابطه منفي معنادار وجود دارد          ويي با جهت  رابطه مثبت و بين رضايت زناش     

گيري مذهبي دروني و بخشودگي هر      بين تنها جهت  نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد از ميان متغيرهاي پيش          
 .دار متغير رضايت زناشويي را دارندبيني  معنييك به صورت مجزا توان پيش

؛ 2001؛ فيسس و تامكو،    2008؛ احمدي و همكاران،     2008كالك،  -آبدل(  هاي  حاضر با يافته  نتايج پژوهش   :   بحث
؛ و  2010؛ ميلر و ورتينگتون،      1388؛ ياهي،   2002كمپل و همكاران،     -؛ جانسن 2011حسين خانزاده و نيازي،      
ين شخصي مانند   هاي اين پژوهش نقش مهم برخي متغيرهاي ب       يافته.  همسو است )  1389احتشام زاده و همكاران،     

توانند با رضايت زناشويي    دهد كه مي  گيري مذهبي، ظرفيت خودمهارگري و بخشودگي در افراد را نشان مي           جهت
 .رابطه داشته باشند

 .گيري مذهبي، ظرفيت خودمهارگري، بخشودگي، رضايت زناشويي جهت:هاكليدواژه
 

 
 sabasobhanZ@gmail.com          كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي، دانشگاه فرهنگيان ∗

 مي، سازمان آموزش و پرورشكارشناس ارشد فقه و مباني حقوق اسال ∗∗
 كارشناسي ارشد روانشناسي، مدرس دانشگاه پيام نور ∗∗∗
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 طي واده تحليلي تحقيقات انجام شده در حوزه خان-بررسي توصيفي 

 )1390-1370(بيست سال گذشته 

 
 ∗محمديجمال خان

 ∗∗مرضيه محمدي

 

خانواده پايه بنيادين اجتماع و سلول سازنده زندگي انسان و خشت بناي جامعه و كانون اصلي حفظ                       :  مقدمه
غاز آيد و از آ     پديد مي  خانواده واحدي است كه براساس ازدواج      .  هاي اجتماعي است  ها و هنجارها و ارزش     سنت

گيرد و شالوده استوار پيوندهاي اجتماعي و روابط          چون حريمي امن زندگي انسان را در برمي         پيدايي خود، هم  
  .خويشاوندي و كانوني در جهت بروز و ظهور عواطف انساني و مكاني براي پرورش اجتماعي است 

چنين دهد و هم  عي خود انجام مي    خانواده ابزار اصلي انسجام جامعه است و اين كار را از طريق فعاليت اجتما                  
يك چارچوب خانوادگي قوي، براي رفاه اعضاي خانواده بسيار سودمند و           .  كننده عشق، امنيت و حمايت است     تأمين

از طرف ديگر در جايي كه خانواده ها ضعيف باشند و از اين بابت رنج ببرند، توسعه                 .  براي كل جامعه نيز مفيد است     
  شرفت خواهد داشتپايدار فرصت كمي براي پي

توان براي خانواده متصور شد، اين حوزه نيازمند بررسي و حركت به سمت               لذا با توجه به اهميتي كه مي       :  روش
هاي گذشته بنا به داليلي تحقيقات و        اما به اعتقاد برخي از كارشناسان در سال        .  باشدرو مي هاي پيش حل چالش 

اند و بررسي موضوعي اين تحقيقات        عات خاصي اختصاص يافته    مقاالت نوشته شده در حيطه خانواده به موضو          
بر .  هاي خاصي مواجه بوده است     هاي زماني متفاوت، خانواده در كشور ما با چالش          نشانگر آن است كه در برهه      
ها و مقاالتي كه در حوزه خانواده و مسايل مرتبط با آن صورت گرفته و در                رو پژوهش همين اساس در تحقيق پيش    

بندي اند، بصورت موضوعي مورد بررسي قرار گرفته و دسته        به ثبت رسيده     Magiran و Irandocهاي  يتساوب
ها را شناسايي و    توان كمبود و خأل پژوهشي موجود در برخي زمينه          هايي مي از طريق چنين پژوهش   .  اندگرديده

ش روش فراتحليل بوده و مقاالت و         توان ادعا نمود كه روش مورد استفاده در اين پژوه            بواقع مي .  مرتفع نمود 
 . اندهاي انجام شده مورد بررسي و بازبيني قرار گرفتهپژوهش
هايي كه بصورت مستقيم با خانواده و مسايل جانبي          هاي اوليه تعداد كل مقاالت و پژوهش        براساس بررسي  :نتايج

ورت گرفته را به صورت توصيفي در        در ادامه محقق كل تحقيقات ص      .   عدد بوده است   725اند،  آن در ارتباط بوده   
هاي زماني تحقيقات در پنج حوزه       ساله مورد بررسي و تحليل قرار داده و در هر يك از دوره              هاي زماني پنج  دوره

 ها، طبق يافته. اندبندي و مورد تحليل قرار گرفته  شخصيتي تقسيم-اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و رواني 

قات انجام گرفته در پنج سال اخير صورت گرفته و در بين كليه تحقيقات صورت گرفته در                    بيشترين ميزان تحقي  
 .اندحوزه موضوعي بيشتر تحقيقات به مسايل اجتماعي مربوط به خانواده پرداخته

 
      com.yahoo@66mohamadi.Hesamكارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي         ∗ 

  نشگاه شهيد بهشتي    كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي دا ∗∗
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 هاي فرزندپروري مقتدرانه، مقايسه باورهاي مذهبي فرزندان در والدين داراي سبك

 اعتنايگيرانه و بمستبدانه، سهل

 

 ∗دكتر فرهاد خرمائي

 ∗∗اعظم فرماني

 ∗∗∗شيرين فرازمند
 

اي در رشد    كنندههاي فرزندپروري متفاوت خود نقش بسيار مهم و تعيين              والدين با سبك     :مقدمه و هدف  
هدف پژوهش حاضر مقايسه باورهاي مذهبي      .  كنندها ايفا مي  گيري باورهاي مذهبي آن   شخصيت فرزندان و شكل   

 .بود) اعتناگيرانه و بيمقتدرانه، مستبدانه، سهل(هاي فرزندپروري متفاوت  والدين با سبكفرزندان در

آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر شيراز بودند كه از ميان اين               جامعه آماري پژوهش حاضر كليه دانش        :روش
. اي انتخاب شدند  مرحلهاي  گيري تصادفي خوشه   دانش آموز دختر دبيرستاني به روش نمونه          230افراد، تعداد   

هاي فرزندپروري و پرسشنامه باورهاي      كنندگان در پژوهش حاضر با تكميل پرسشنامه ادراك از شيوه             مشاركت
هاي آمار توصيفي مانند ميانگين     ها از شاخص  به منظور تجزيه و تحليل داده     .  مذهبي در اين پژوهش شركت كردند     

هاي تحليل واريانس يك طرفه     اسخگويي به پرسش هاي پژوهش، شاخص     و انحراف استاندارد استفاده شده و براي پ       
 .و آزمون تعقيبي توكي به كار برده شده است

هاي فرزندپروري متفاوت والدين سبب ايجاد تفاوت در         نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان داد كه سبك          :نتايج
مون تعقيبي توكي نيز نشان داد كه فرزندان         نتايج آز ).   >001/0P ؛ =F  61/5(شود  باورهاي مذهبي فرزندان مي   

هاي تري نسبت به فرزندان والدين داراي سبك        هاي فرزندپروري مقتدرانه باورهاي مذهبي قوي       والدين با سبك  
چنين تفاوتي بين باورهاي مذهبي فرزندان والدين داراي          هم).   >01/0P(اعتنا دارند   فرزندپروري مستبدانه و بي   

-ميان ميزان باورهاي مذهبي فرزندان والدين با سبك       .  گيرانه مشاهده نشد  ي مقتدارانه و سهل   هاي فرزندپرور سبك

 .اعتنا نيز تفاوتي يافت نشدگيرانه و بيهاي فرزندپروري مستبدانه، سهل

گيري كرد كه فرزندان والدين با سبك فرزندپروري         گونه نتيجه توان اين  از بررسي نتايج پژوهش حاضر مي       :بحث
به نظر مي رسد     .  اعتنا هستند هاي فرزندپروري مستبدانه و بي      تر از فرزندان والدين با سبك       انه مذهبي مقتدر
هاي كنترل سازگارانه و استقالل     پذيرش و روابط نزديك، استفاده از روش      (هاي سبك فرزندپروري مقتدارانه     ويژگي

هاي ورهاي مذهبي فرزندان والدين با سبك      چنين ميان ميزان با   هم.  كننده اين تفاوت است   تبيين)  دادن مناسب 
 . گيرانه تفاوتي يافت نشدفرزندپروري مقتدرانه و سهل

 
 khormaee_78@yahoo.com            دكتراي روانشناسي تربيتي، استاديار دانشگاه شيراز ∗

 دانشجوي دكتراي تخصصي روانشناسي، دانشگاه پيام نور تهران  ∗∗
 كارشناس روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز  ∗∗∗
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رسد باورهاي مذهبي   به نظر مي  .  كننده اين يافته، مولفه محبت والدين نسبت به فرزندان است           عامل اصلي تبيين  
يابد، از تاثير و پايداري بيشتري برخوردار        مي شود و به فرزندان انتقال    هاي محبت آميز آموزش داده مي     كه با روش  
 .خواهد بود

 .گيرانهاعتنا، سهلهاي فرزندپروري، باورهاي مذهبي، مقتدارانه، مستبدانه، بيسبك :هاكليدواژه
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 اهواز چمران شهيد دانشگاه دانشجويان دختر ازدواج به نگرش با هويتي هايسبك رابطه

 
 

 ∗سميه خسروانيان

 ∗∗رديسارا شيرم

 ∗∗∗رضا خجسته مهر
 

اي در تكميل شخصيت    ترين مراحل زندگي هر فرد ازدواج است كه نقش سازنده          يكي از بنيادي    :مقدمه و هدف  
حدوداً نيمي از زندگي هر فرد تحت تأثير اين           .  كندوي دارد و انسان را براي ورود به دوره بزرگسالي آماده مي              

 فرد  هويت.  هاي انساني تأثيرگذار است   ند بعدي است كه بر بسياري از رفتار       اي چ هويت، پديده   .گيردرخداد قرار مي  
هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي        .گذاردتأثير مي   فرد  رفتارهاي  و  هابرداشت  بر باورها،   گيريشكل  از  پس  نيز

 .باشدهاي هويتي با نگرش به ازدواج دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز ميرابطه ميان سبك

 نفر از دانشجويان دختر ساكن       60 آماري شامل     نمونه.  تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است           :روش
هاي به منظور آزمودن فرضيه   .  خوابگاه دانشگاه شهيد چمران اهواز است كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند             

(نگرش به ازدواج براتن و روزن       مقياس    و)  1998(وايت و وامپلر      ISI-6Gهويتي    سبك  اين پژوهش، پرسشنامه  
 .ها استفاده شدآوري دادهبراي جمع) 1998

هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه، بين سبك هويتي هنجاري با نگرش به ازدواج رابطه مستقيم و                      يافته :نتايج
معناداري اجتنابي با نگرش به ازدواج رابطه معكوس و           /  چنين بين سبك هويتي آشفته     هم.  معناداري وجود دارد  

 .وجود دارد

 باورها و نگرش افراد به مسائل       - مهم شخصيتي   به عنوان يك رويه    -گيري هويت  واضح است كه پس از شكل      :بحث
افراد داراي سبك هويتي هنجاري از نظر رشد يافتگي هويتي در حد             .  گيردمختلف تحت تأثير اين فرآيند قرار مي      

كارانه و سنّتي   گيرند و با عقايد محافظه    اشخاص مهم زندگيشان قرار مي     اين افراد تحت تĤثير      .  متوسط قرار دارند  
 به عنوان يك    -نگرش اين افراد به ازدواج    .  هاي  جامعه دارند   چنين تمايل به تبعيت از ارزش     كنند؛ هم همنوايي مي 

 طردكننده  هايهاز خانواد   تربيش  اجتنابي،/آشفته  سبك هويت   داراي  افراد.    مثبت است   -سنّت پسنديده در جامعه   
 طفره  شخصي  هايارزش  از  دسته  يك  به  شدن  متعهد  از  و  باشندمي  احساسبي  افراد  هستند؛ اين   پاشيده  هم  از  و

نيستند و از نظر هويتي در        موفق  خودشان  هايارزش  و  عقايد  ساختن  اين سبك هويت در     با  بزرگساالن.  روندمي
ين افراد به مسئله ازدواج به عنوان يك ارزش و سنّت اجتماعي              يافتگي قرار دارند و نگرش ا     ترين سطح رشد  پايين

 .منفي خواهد بود

 
  com.yahoo@84kh_somaye       وازاه چمران شهيد دانشگاه مشاوره كارشناسي دانشجوي ∗

 اهواز چمران شهيد دانشگاه مشاوره كارشناسي دانشجوي ∗∗
  دانشگاه شهيد چمران اهوازت علمي گروه مشاورهأهيعضو  ∗∗∗
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 كننده تك فرزندي در افراد داراي يك فرزند ساكن تهران به تفكيك جنس،بينيعوامل پيش

 كاربرد در مداخالت سياستي مبتني بر جنسيت

 
∗∗∗∗دكتر فريده خلج آبادي فراهاني

 

 
 2ميزان باروري كمتر از     .  روري با تمايل به داشتن خانواده كوچكتر همراه است         كاهش ميزان با  :  مقدمه و هدف  

در ايران ميزان باروري كل     .  نشانگر اين است كه حداقل تعدادي از زوج ها به داشتن تنها يك فرزند بسنده مي كنند               
در سال  )  1/2(، به سطح باروري جانشيني       1367 در سال     5/5 شروع به كاهش كرد و از سطح            1364از سال   
، اين ميزان، در شهر ها به      1385در سال   .  كاهش يافت )  9/1( به زير سطح جانشيني      1385 رسيد و در سال      1379

به .   رسيد و بيشتر استان هاي ايران، باروري زير سطح جانشيني را تجربه كردند             1/2 و در مناطق روستايي به       7/1
ده آن در افراد متاهل ساكن تهران ، مطالعه اي تركيبي در            كننبيني منظور بررسي قصد تك فرزندي و عوامل پيش        

 .  انجام شده است1391مرداد و شهريور 

 سال  5هاي پيمايش مرحله دوم اين مطالعه در بين افراد داراي يك فرزند زير                 مقاله حاضر بر اساس داده     :  روش
اي از بين مراجعين به      خوشه -ايميهگيري سه  سال به روش نمونه    5 زن و مرد داراي يك فرزند زير         920.  مي باشد

نام پايلوت شده را تكميل      شهر تهران وارد مطالعه شده و پرسشنامه بي         )  دانشگاهي  (مراكز واكسيناسيون دولتي    
  .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت SPSS نرم افزار ها با استفاده از داده. نمودند

قصد %    2/55رزند قصد دارند فقط همان يك فرزند را داشته باشند،             از زنان و مردان داراي يك ف       %  4/35:  نتايج
تحليل چند  .  قصد بيش از سه فرزند را داشتند        %  2/1قصد داشتن سه فرزند و      %  3/8داشتن دو فرزند داشته و فقط       

به چنين با افزايش يك سال      مه.   برابر است  79/1 قصد تك فرزندي در مردان نسبت به زنان           متغيره نشان داد كه   
با افزايش نگراني مربوط به تك فرزندي، قصد تك            .   برابر مي شود  11/1هاي تحصيلي،  قصد تك فررندي،         سال

 برابر  25/1با افزايش يك واحد به مقياس فردگرايي، قصد تك فرزندي               .  فرزندي بطور معني داري كاهش مي يابد    
معتقد باشند  )  تعداد فرزند عادي در جامعه      (عي  هرچه افراد به تعداد بيشتري فرزند بعنوان هنجار اجتما         .  شودمي

 برابري  23/2پايبندي كمتر مذهبي نسبت به پايبندي زياد مذهبي با افزايش             .    يابدقصد تك فرزندي كاهش مي     
كننده مشترك بين دو جنس، بيكاري عاملي در مردان است            عالوه بر عوامل تعيين    .قصد تك فرزندي همراه است    

كه در زنان، افزايش فردگرايي، با افزايش قابل توجه          برابر كرده، در حالي    7 را كمي بيش از        كه احتمال تك فرزندي   
 .  قصد تك فرزندي همراه است

با توجه به سهم قابل توجه قصد تك فرزندي در زنان و مردان داراي يك فرزند در تهران، نتايج اين مطالعه                       :  بحث
 . كننده قابل مداخله، مبتني بر جنسيت بكار رود ده از عوامل تعيينمي تواند در جهت تشويق فرزند دوم با استفا

 

 
 

 ir.ac.psri@farahani.f         معيت كشوردكتراي بهداشت باروري، استاديار موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي ج∗
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 هاي آن در زنان و مردان داراي يك فرزند كنندهقصد تك فرزندي و تعيين

  سال، ساكن تهران5زير 

 
 ∗دكتر فريده خلج آبادي فراهاني

 ∗∗دكتر حسن سرايي

 

اي تركيبي در مرداد    ر افراد متاهل ساكن تهران، مطالعه     هاي آن د  كنندهبه منظور بررسي قصد تك فرزندي و تعيين       
هاي پيمايش مرحله دوم اين مطالعه در بين افراد           مقاله حاضر بر اساس داده     .   انجام شده است   1391و شهريور   

 -ايگيري سهميه  سال به روش نمونه    5 زن و مرد داراي يك فرزند زير         920.   سال مي باشد   5داراي يك فرزند زير     
شهر تهران وارد مطالعه شده و پرسشنامه        )  دانشگاهي  (ي از بين مراجعين به مراكز واكسيناسيون دولتي           اخوشه
 .مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت       SPSS نرم افزار ها با استفاده از     داده.  نام پايلوت شده را تكميل نمودند     بي

/2قصد دارند فقط همان يك فرزند را داشته باشند،           از زنان و مردان داراي يك فرزند         %  4/35نتايج نشان داد كه     
. قصد بيش از سه فرزند را داشتند        %  2/1قصد داشتند سه فرزند و      %  3/8قصد داشتند دو فرزند داشته و فقط        %    55

چنين با افزايش   مه.   برابر است  79/1 قصد تك فرزندي در مردان نسبت به زنان           تحليل چند متغيره نشان داد كه     
با افزايش نگراني مربوط به تك فرزندي،        .   برابر مي شود  11/1هاي تحصيلي،  قصد تك فرزندي،        ساليك سال به    

/25با افزايش يك واحد به مقياس فردگرايي، قصد تك فرزندي             .  قصد تك فرزندي بطور معني داري كاهش مي يابد      
معتقد )  تعداد فرزند عادي در جامعه    (هرچه افراد به تعداد بيشتري فرزند بعنوان هنجار اجتماعي           .  شود برابر مي  1

 23/2پايبندي كمتر مذهبي نسبت به پايبندي زياد مذهبي با افزايش              .  يابدباشند قصد تك فرزندي كاهش مي      
كننده مشترك بين دو جنس، بيكاري عاملي در مردان          عالوه بر عوامل تعيين    .برابري قصد تك فرزندي همراه است     
كه در زنان، افزايش فردگرايي، با افزايش قابل         برابر كرده، در حالي    7كمي بيش از    است كه  احتمال تك فرزندي را        

با توجه به سهم قابل توجه قصد تك فرزندي در زنان و مردان داراي يك                   .  توجه قصد تك فرزندي همراه است      
كننده قابل  تعيينفرزند در تهران، نتايج اين مطالعه مي تواند در جهت تشويق فرزند دوم با استفاده از عوامل                        

 . مداخله، مبتني بر جنسيت بكار رود 

 .تك فرزندي ، قصد باروري ، تهران :هاكليدواژه
 

 
 ir.ac.psri@farahani.f استاديار موسسه مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه         ∗ 

 ه عالمه طباطبايياستاد دانشكده علوم اجتماعي ، دانشگا ∗∗
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 هاي آن در پسران دانشجو در تهران واكاوي رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج و علل و زمينه

 
  ∗دكتر فريده خلج آبادي فراهاني

  ∗∗دكتر مهدي آخوندي
 ∗∗∗دكتر سيد علي آذين

∗∗∗∗ مهدي شيرزاد 
 

 

هاي با جنس مخالف    سن ازدواج، افزايش فاصله بين بلوغ و ازدواج، روند افزايشي معاشرت            افزايش:  مقدمه و هدف  
يران است و   رغم اينكه مخالف هنجارهاي سنتي، مذهبي و فرهنگي و قانوني در ا            قبل از ازدواج در بين جوانان علي      

ي از طريق جنسي بخصوص در بين جوانان و رشد موارد گزارش شده ساير                 افزايش شيوع انتقال اچ آي و       "نهايتا
-علي.  دهدهاي مقاربتي در ايران از جمله داليلي است كه موضوع روابط جنسي را مورد توجه ويژه قرار مي                  بيماري

و  جوان   رغم اين نگراني،  اطالعات دقيق و جامعي در خصوص چگونگي رفتارهاي جنسي جوانان، بخصوص پسران                
اين مقاله با هدف واكاوي ماهيت رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج در بين              .  ساز آنها وجود ندارد   علل و عوامل زمينه   
 .هاي مرتبط با آن طراحي شده است چنين علل و زمينهپسران دانشجو و هم

ر اچ آي وي    درك از خط  " با عنوان    1391-92 اين مقاله بر اساس بخش كيفي يك مطالعه تركيبي در سال              :روش
در .   تهيه شده است   "و رفتارهاي پرخطر مربوط به اچ آي وي در بين پسران دانشجو در دانشگاههاي دولتي و آزاد                 

هاي تهران  با    هاي دولتي و آزاد دانشگاه     مصاحبه عمقي با پسران دانشجو در دانشگاه        19اين فاز از مطالعه تعداد       
 برفي كه طيفي از سنين مختلف دانشجويان مقطع كارشناسي و              گيري هدفمند و گلوله    استفاده از روش نمونه    

ها، جهت هدايت مصاحبه  .  هاي مختلف دانشگاهي را دربربگيرد، انجام شد         كارشناسي ارشد و دانشجويان رشته      
 )Inductive(رويكرد بخش كيفي اين مطالعه تفسيري و استقرايي          .  راهنماي موضوعي مورد استفاده قرار گرفت      

كدگذاري شده  )    MaxQDA10  (10افزار مكس كيودا  سازي، با استفاده از نرم    ها پس از پياده   صاحبهم.  بوده است 
بندي شدند و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و مضامين دربرگيرنده طبقات              و بر اساس اشتراكات مفهومي طبقه     

 .دمالحظات مربوط به اعتبار و روايي نتايج انجام گردي. نيز شناسايي گرديدند

-گونه ارتباطات ، مضامين استخراج شده كه مربوط به علل و زمينه            اين مقاله عالوه بر توصيف ماهيت اين       :  نتايج

باورهاي جنسيتي و استانداردهاي    "مضامين استخراج شده عبارتند از       .  كندهاي اين نوع رفتارها است را بحث مي        
با محتويات  (ها  ، دسترسي به رسانه    )ضوع بكارت اعتمادي به دختران، نجابت جنسي، مو        بي(دوگانه جنسيتي    

 ، كنجكاوي جنسي، توان و امكانات اقتصادي پسران، خطرپذيري و درك از خطـرات مـربوط به رفتـارهـاي )جنسي

 

 
   دكتراي بهداشت باروري، استاديار موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور ∗

  استاد و رئيس پژوهشگاه ابن سينا، دانشگاه شهيد بهشتي، جهاد دانشگاهي   ∗∗
  استاديار پژوهشگاه ابن سينا ، دانشگاه شهيد بهشتي، جهاد دانشگاهي  ∗∗∗

 ارشد، پژوهشگاه ابن سينا، دانشگاه شهيد بهشتي، جهاد دانشگاهي كارشناس  ∗∗∗∗
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ها و  انديشي در رفتار، باورهاي مذهبي، نقش همساالن، محدوديت            فوق، باورها و اطالعات نادرست، عاقبت         
 . معه، نقش والدين، باورهاي هنجاري از رفتارهاي جنسي در جامعه و مهاجرت به شهرها استها در جاسختگيري

نتايج اين تحقيق هشداري براي سياستگزاران بهداشتي و آموزشي است تا به جاي سكوت و ترس از صحبت                  :  بحث
 در سطح خانواده و     محور در سطح فردي در بين نوجوانان و جوانان،         پيرامون اين موضوع، مداخالت جدي پژوهش     

جامعه براي حفاظت جوانان از عواقب سوء بهداشتي و اجتماعي ناشي از رفتارهاي جنسي قبل از ازدواج را به اجرا                      
 .     در آورند
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 توانمندي خانواده بر كنترل متابوليك و پايبندي به درمان در كودكان مبتال به ميزانبررسي تاثير 

 1390 به درمانگاه نادر كاظمي شيراز تابستان كنندهفنيل كتونوري مراجعه

 
 ∗مليحه خلوتي

  ∗∗ايوب نافعي
 ∗∗∗محمود سلطانيدكتر 

 

 

پيشرفته   هايناتواني  كودكان خود با      درمان  و  پرورش  آموزش،  چشمگيري در   طور  مادرها به   و   امروزه پدر  :مقدمه
 از قبيل جوينده    مواردي    به  مادر را     و  درپ  نقش  تغيير،  حال  در  ايدئولوژي  و  مالي  هايمحدوديت.  مشغول هستند 

 سخنگوي  همه،  از  ترمهم  و  سياسي  فعال  عمومي،  آموزشگر  ،هاي مختلف گروه  عضو  مشكالت،  حالل  اطالعات،
 در  كه  كساني  به  ارتباط براي بيان نياز خود      برقراري  به  قادر  كودكاني كه   خود گسترش داده است؛     فرزندان  نيازهاي

 .اشندبهستند نمي رأس قدرت

 و  پدر  كه عامليت فعال      ناميده مي شود،    )Empowerment( متعدد توانمندسازي   هاينقش  اين بهم پيوستن 
كتونوري از   كودكان مبتال به بيماري فنيل     .كند خود را منعكس مي      و خانواده   فرزند  خود،  بر  كنترل  احساس  و  مادر

هاي غذايي مناسب و تحت مراقبت       نتيجه اعمال رژيم   هاي متابوليكي هستند كه در    جمله بيماران مبتال به بيماري    
 . توانند زندگي عادي و طبيعي داشته باشندوالدين آگاه و متخصيصن مربوطه مي

 هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ميزان توانمندي والدين اين كودكان در كنترل ميزان فنيل در بيماران                     :هدف
 .شدبامبتال به فنيل كتونوري در استان فارس مي

و )  Koren(ابزار پژوهش شامل مقياس توانمندي خانواده         .  است  اين مطالعه از نوع مطالعات همبستگي        :روش
ليست اطالعات دموگرافيك خانواده و بازيابي ميزان فنيل در آزمايشات انجام شده از اين كودكان در                چنين چك هم

ها توسط  آوري اطالعات، داده  پس از جمع  .    ت خانواده تكميل شده اس    80باشد كه توسط    زمان اجراي پژوهش مي   
 . تجزيه و تحليل شدندspss19برنامه 

چنين هم.  ها همبستگي بااليي بين ميزان تحصيالت و درآمد والدين و توانمندي خانواده نشان داد               آزمون :هايافته
 . وجود داردنتايج نشان داد كه بين ميزان توانمندي خانواده و فنيل كنترل شده فرزندان همبستگي

 

 

 

 
 com.yahoo@khalvati.ma        دانشجوي دكترا مددكاري اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ∗

  هزيستي و توانبخشي تهراندانشجوي دكتراي سالمت و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم ب ∗∗
  دكتراي تخصصي اطفال، دانشگاه علوم پزشكي شيراز ∗∗∗
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 توانمندي خانواده نگرش، دانش و رفتار خانواده را در حوزه ارتباط خانواده با فرزند، سيستم خدمات و                         :بحث
تواند به عنوان منبع رواني در حمايت از كودكان مبتال به اختالالت متابوليك و                    كه مي .  دهدجامعه شرح مي   

 .   هاي پيشرفته به حساب بيايدناتواني

  .كتونوري،كنترل متابوليكپايبندي به درمان، توانمندسازي، خانواده، فنيل: ليدواژه هاك
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 مواد مصرف انگاره خانواده و برساختگي

 )مطالعه دانشجويان وابسته به مواد مخدر دانشگاه باهنر كرمان(

 
 ∗روح اهللا خواجه

 ∗∗داريوش بوستاني

 

هاي باليني، رفتاري و شناختي است كه در ايجاد آن، عوامل                اعتياد يك ناهنجاري با نشانه      :  مقدمه و هدف  
. (walters,1999:1-11)دشناختي از طرف ديگر نقش دارن     شناختي از يك طرف و عوامل زيست      اجتماعي و روان  

همين امر با توجه به سنين نوجواني و جواني در ميان دانشجويان قابليت تبديل شدن به يك مشكل بنيادين را                        
 مبتني بر رويكرد تفسيري، اينست تا با رويكردي دروني و اميك به بررسي و فهم                 دف اصلي اين مطالعه   ه.  داراست

 قبل از ورود به دانشگاه        متĤثر از شرايط و زمينه خانوادگي آنان        دانشجويان مصرف مواد در      دهندهبسترهاي سوق 
پذير را  ايند غيرخطي، شناور و بسيار انعطاف      سازي خود، يك فر   كه اين امر در جريان اجرا و پياده         چنان.  بپردازد

 .نمايددنبال مي

 كيفي  شناسيكه در زمره روش     ايراهكار نظريه زمينه  از   با توجه به موضوع مورد بررسي خود         اين پژوهش  :روش
 كرمان   تن از دانشجويان مبتال به اعتياد دانشگاه شهيد باهنر         15در اين مطالعه،    .  نموده است استفاده  ،  گيردقرار مي 

و متمركز بر معاني،       تعامل  و طريق مشاهده، مصاحبه    هاي اين نوع تحقيق از     داده.  مبتني بر هدف انتخاب شدند     
گيري با  گيري هدفمند و راهبرد نمونه    كنندگان با استفاده از روش نمونه     انتخاب مشاركت .  باشداكتشاف و تفسير مي   

سازي به روش سه گانه     هاي انجام گرفته پس از پياده      مصاحبهحداكثر تنوع و گلوله برفي صورت پذيرفته است و            
 .شناختي قرار گرفته استكدگذاري باز، محوري و انتخابي مورد تجزيه، تحليل و تفسير معنا

هاي زيست و پرورش اجتماعي دانشجويان مبتال به اعتياد كه مبتني بر             با توجه به شيوه   :  نتايج و بحث و بررسي    
كنندگان گذار و نافذ خانواده در گرايش مشاركت      ا در دوران كودكي و نوجواني است، نقش اثر         هبازنمايي زيست آن  

 -گيرتعارض والدين، خانواده آسان   شامل  )  تم(  ها در قالب چهار مقوله       به اعتياد در در زيست اجتماعي آينده آن        
جملگي اين امور در يك فرايند      سخت گير، احساس خال عاطفي و گسست از خانواده مورد شناسايي قرار گرفت كه               

 .  اند بروز اعتياد در آينده را براي دانشجويان مهيا نمودهتركيبي زمينه

 .اي، برساختگيخانواده، اعتياد، دانشجويان، نظريه زمينه: هاواژهكليد
 
 
 

 

 
 

 
  com.yahoo@roohan.khدانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان            ∗ 

  روستايي- باهنر كرمان و رئيس گروه پژوهشي جامعه شناسي مطالعات شهريعضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه شهيد ∗∗
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 رابطه ظرفيت خودمهارگري و بخشودگي با رضايت زناشويي در دانشجويان متاهل

  
 ∗كالمفاطمه خوش

 

رضايت زناشويي با زندگي شاد و طوالني زوجين و نيز سالمت عمومي افراد و به عنوان ارزيابي                    :  مقدمه و هدف  
به طور كلي عوامل    ).  1388؛ به نقل از ياهي،      2001، گريكو،   1994گاتمن،  (كلي فرد از ازدواجش تعبير شده است        

اند كه از آن جمله ظرفيت          شناسايي شده متعددي در رضامندي زناشويي زوجين در تحقيقات گوناگون                
 و بخشودگي )  2011؛ حسين خانزاده و نيازي،      2001؛ فيسس و تامكو،     2008احمدي و همكاران،    (خودمهارگري  

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه ظرفيت خودمهارگري و بخشودگي با رضايت            .  است)  2010ميلر و ورتينگتون،    (
 . الن بودزناشويي دانشجويان متاهل دانشگاه گي

 تعداد  1392-93  تحصيلي  سال  اول   بدين منظور از ميان كليه دانشجويان متاهل دانشگاه گيالن در نيمسال           :روش
، بخشودگي )2004(هاي خودمهارگري تانجني و راي     گيري در دسترس انتخاب و پرسشنامه      نفر با روش نمونه    100
ها براي تحليل داده  .  را تكميل كردند  )  1989(يي انريچ   و رضايت زناشو  )  1389(فردي احتشام زاده و همكاران      بين

 .هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شداز شاخص

 رابطه  بخشودگي  و  خودمهارگري  ظرفيت  با  زناشويي  رضايت  بين  دادنشان  پيرسون  همبستگي  ضريب  نتايج:  نتايج 
در   بخشودگي  و  خودمهارگري  ظرفيت  دادنشان  نيز  رگرسيون  تحليل  نتايج  ).P>  000/0  ( دارد وجود  معنادار  مثبت

). =561/0R2(دارند    را  زناشويي در دانشجويان متاهل   رضايت  متغير  درصد از واريانس    56بيني  پيش  مجموع توان 
 و  كمپل-هاي پژوهش جانسن   نتايج مربوط به رابطه ظرفيت خودمهارگري و رضايت زناشويي با يافته                :  بحث
 و  كوردن   و نتايج مربوط به رابطه بخشودگي و رضايت زناشويي با نتايج پژوهش            )1388(ياهي    و)  2002(كاران  هم

 و  زادهاحتشام  و)  2010(ورتينگتون    و  ميلر  و)  2009(باكوس    و)  2007(همكاران    و  آلمند  ،)2009(همكاران  
هم برخي متغيرهاي بين شخصي مانند      هاي اين پژوهش نقش م    در مجموع يافته  .  دارد  همخواني  ،)1389(همكاران

توانند با رضايت زناشويي رابطه داشته باشند و        دهد كه مي  ظرفيت خودمهارگري و بخشودگي در افراد را نشان مي         
 .بيني كنندتا حدي تغييرات مربوط به آن را پيش

 . ظرفيت خودمهارگري، بخشودگي، رضايت زناشويي:هاكليدواژه
 

 
 sadat.khoshkalam@yahoo.com    پرورش  و آموزش سازمان اسالمي، حقوق مباني و فقه ارشد كارشناس ∗
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 فرزندي با چندفرزنديهاي تكگزيني هدف نوجوانان خانواده جهتآوري ومقايسه تاب

 
 ∗كنشدكتر ابوالقاسم خوش

∗∗∗∗∗∗∗∗زهرا حضرتي
 

 ∗∗∗دكتر تقي پورابراهيم

 ∗∗∗∗اسماعيل حضرتي

 
 

فرزندي با  هاي تك گزيني هدف نوجوانان خانواده    آوري و جهت  اين مطالعه با هدف تعيين و مقايسه تاب         :  هدف
 .چندفرزندي انجام شد

آموزان مقاطع اول، دوم و سوم دبيرستان مدارس        جامعه آماري دانش  .  اي است  مقايسه -روش پژوهش علي  :  روش 
اي  نفر چندفرزند، در قسمت اول به روش خوشه          225فرزند و    نفر تك  225شهرستان اسالمشهر بودند كه تعداد       

آوري بزار مورد استفاده، مقياس تاب     ا.  اي و در قسمت بعدي به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند              چندمرحله
. باشدمي)  2001، اليوت و مك گريگور،      1997وندي ديل   (گزيني هدف   و مقياس جهت  )  2003كانر و ديويدسون،    (

مستقل و تحليل   Tها،   اسميرونوف جهت تعيين نرمال بودن داده      -هاي آماري كالموگروف  ها با استفاده از مدل    داده
 . شدندواريانس چندمتغيري تحليل 

آوري چندفرزندان است و نيز دو گروه       تر از تاب  فرزندان بطور معناداري پايين   آوري تك نتايج نشان داد تاب   :  نتايج
گزيني هدف تفاوت معناداري دارند، بدين ترتيب كه اهداف اجتنابي در           خرده مقياس جهت   4 خرده مقياس از     2در  
 .باشددف در چندفرزندان باالتر ميگزيني هفرزندان باالتر و بالتكليفي در جهتتك

هاي چندفرزندي در مقابله با استرس بهتر عمل كرده و نسبت به تك                رسد نوجوانان خانواده   به نظر مي    :بحث
تري هاي يادگيري و پيشرفت، انگيزش سازگارانه     هاي بهزيستي باالتري برخوردارند و در موقعيت      فرزندان از شاخص  

 .شوددي توصيه نميفرزندارند و سبك زندگي تك
 

 

 

 

 

 
 

 
∗
 دكتري روانشناسي باليني، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

∗∗
  دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده 

∗∗∗
 دكتري مشاوره و راهنمايي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 

∗∗∗∗
  ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي اسالمشهر كارشناسي 
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 مقايسه مالك هاي همسرگزيني در دانشجويان مجرد دانشگاه شهيد چمران اهواز

 1392و 1375بين سال هاي 

 
∗ايران داوديدكتر 

 

**پريسا رحمانيان قطب آبادي
 

 ***محسن كريمي

 

و همگام با تغييرات در      ازدواج امري است كه تاريخ پيدايش آن همزمان با تاريخ پيدايش بشر بوده                      :مقدمه
هاي با توجه به تغييرات روزافزون در ويژگي         .  شيوه هاي زندگي انسان ها، دستخوش تحوالت بسيار شده است           

رسد كه نسل جوان نسبت به گذشته، سبك زندگي متفاوتي را اختيار كرده است و                  ما، به نظر مي    فرهنگي جامعه 
هاي يز در برگرفته است، به همين دليل به وضوح در مالك                 ها موضوع مهمي مانند ازدواج را ن          اين تفاوت 

 . گذشته، تغييراتي به وجود آمده استهمسرگزيني نسبت به دو دهه
هاي همسرگزيني در دانشجويان مجرد دانشگاه شهيد چمران اهواز            مالك  پژوهش حاضر با هدف مقايسه      :هدف

 . انجام گرفت1392 و 1375هاي بين سال
 دانشجويان دانشگاه شهيد چمران كه در سال         آماري پژوهش، كليه    از نوع توصيفي و جامعه      پژوهش حاضر  :روش

گيري تصادفي    نفر به روش نمونه     300به اين منظور    .   مشغول به تحصيل بودند، مي باشد      1391-1392تحصيلي  
) 1375(مند و داودي    ، هنر اي مالك هاي همسرگزيني مهرابي زاده    گويه 45مقياس  چند مرحله اي انتخاب شدند و      

براي انجام اين پژوهش    .   صورت گرفت  SPSS20 ها با استفاده از نرم افزار         تجزيه و تحليل داده    .را تكميل نمودند  
 .از روش آماري تحليل عوامل استفاده شد

ت  نسب 1392هاي همسرگزيني دانشجويان در سال      بين مالك   نتايج حاصل، بيانگر وجود تفاوت هاي معنادار     :  نتايج
ي پژوهش نشان دادند كه عواملي چون باايمان بودن، وفادار بودن، سطح تحصيالت،                هايافته.   بود 1375به سال   

پذيرش عقايد يكديگر و با وجدان بودن، نسبت به ساير مالك ها مهم تر بودند و تغييرات بيشتري نسبت به گذشته                     
، بين دو جنس تفاوت معناداري      )P>  001/0(  رگزينيهاي همس ها نشان دادند از نظر مالك     همچنين يافته .  داشتند

 . وجود داشت
هاي پژوهش نشان دادند كه با توجه به تغييرات به وجود آمده در سبك زندگي و ويژگي هاي فرهنگي                    يافته  :بحث

هاي همسرگزيني در بين دانشجويان دچار تحوالت قابل          مالك 1375-1392  هايو اجتماعي جامعه، در طي سال     
 .شده است و ميزان تاكيد بر روي عوامل در بين نسل كنوني، متفاوت با نسل گذشته استتوجهي 
 .هاي همسرگزيني، دانشجو، ازدواج مالك :هاهكليدواژ

 
 davirp38@yahoo.com     عضو هيئت علمي دانشكده روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز ∗

 ي روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد چمران اهواز كارشناسدانش آموخته **
 دانش آموخته كارشناسي روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد چمران اهواز ***
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 هاي هيجاني بر افزايش رضايت زناشويي در اثربخشي درمان گروهي مبتني بر طرحواره       

  زنان متأهل شهر اصفهان

 
 ∗روژين داودي

 ** زهرا ايزديخواهدكتر 
 ***دكتر محمد علي نادي

   
هاي هيجاني بر بهبود    پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي درمان گروهي مبتني بر طرحواره              :مقدمه و هدف  

 .رضايت زناشويي در زنان متأهل شهر اصفهان انجام گرفته است

 گروه كنترل و انجام آزمون پيگيري بعد        آزمون با  پس-آزمون روش انجام اين تحقيق آزمايشي و از نوع پيش          :روش
 ساله شهر اصفهان در سال       20-40 جامعه آماري اين پژوهش مشتمل بر كليه زنان متأهل              .باشد روز مي  45از  

 نفر انتخاب و به پرسشنامه          384اي تعداد    گيري تصادفي خوشه    كه با استفاده از نمونه         استبوده    1392
در اين پرسشنامه نمره كمتر        نفر از زناني كه    40از بين اين افراد   .  پاسخ دادند )  2002ليهي،  (طرحواره هاي هيجاني   
 مورد مصاحبه باليني قرار گرفته تا اطمينان حاصل شود كه اختالل باليني خاصي                  آوردند،از ميانگين به دست      

در (ايش و كنترل  گروه آزم  در دو  طور تصادفي ها انتخاب و به      نفر از آن   34سپس براي شركت در پژوهش       .  ندارند
اي تحت درمان گروهي مبتني بر           دقيقه 90 جلسه    13گروه آزمايش در      .  گرفتندقرار  )   نفر 17هر گروه    

 پس آزمون و پيگيري از نظر رضايت       هر دو گروه در مراحل پيش آزمون،      .  طرحواره هاي هيجاني ليهي قرار گرفتند    
 . ارزيابي شدند)1989(زناشويي فورز و السون زناشويي توسط مقياس رضايت

هاي نتايج تحليل مانوا نشان داد كه درمان طرحواره         .   تحليل شد  SPSS20افزار  ها با استفاده از نرم       داده :نتايج
آزمون و پيگيري    مرحله پس  زناشويي را در   مقياس رضايت زناشويي و زير   هيجاني، ميانگين نمرات كل رضايت      

ليل حاكي از آن بود كه اين درمان توانسته است ميانگين نمرات             همچنين اين تح  ).  >001/0p(است  افزايش داده 
اما )  >001/0p(آزمون افزايش دهد    هاي تحريف آرماني، ارتباطات و حل تعارض را نيز در مرحله پس              زيرمقياس

 .دار به دست نيامد تفاوت دو گروه در مرحله پيگيري در هيچ يك از اين متغيرها معني

هاي مؤثر در افزايش      هاي هيجاني ليهي به عنوان يكي از راه            ني بر طرحواره   از درمان گروهي مبت       :بحث
 .توان استفاده كردرضايت زناشويي و تداوم زندگي خانوادگي رضايتبخش مي
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  فرزندي بر عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دختران نوجوان-تأثير كيفيت رابطه ولي

 
 ∗تاج تهرانيلات درالساداتفرشته

 **مين حسينياندكتر سي

 ∗∗∗مهرزاد فراهتي

 

 نوجواني دوراني حساس و بسيار بحراني است و از اين رو نوع رابطه نوجوان با والدين، نقش بسيار                    :مقدمه و هدف  
اگر .  ارتباطات سالم براي پرورش يك خانواده بسيار حياتي است           .   او دارد  گيري شخصيت آينده  مهمي در شكل  
 آن نگراني شديد،    ي ايجاد ارتباطات مناسب در محيط خانواده را نداشته باشند، نتيجه          هاي بسنده برا  والدين مهارت 

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه بين كيفيت رابطه                .  باشدانزوا و تنهايي براي آنان و فرزندان مي            
 . باشدفرزندي، با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در نوجوانان دختر مي_ولي

هاي دولتي شهر تهران در     هاي اول و دوم دبيرستان    آموزان دختر پايه    دانش مطالعه شامل كليه   جامعه مورد    :روش
اي به عنوان گروه    اي چند مرحله  ي تصادفي خوشـه   نفر از به شيوه    383 بود، كه از اين ميان       92-91سال تحصيلي   

رسشنامه عزت نفس روزنبرگ را      نوجوان و پ  ـ  كنندگان مقياس كيفيت روابط والدين        شركت.  نمونه انتخاب شدند  
ها  براي تحليل داده  .  براي سنجش پيشرفت تحصيلي از نمره آخرين معدل تحصيلي آنها استفاده شد           .  تكميل كردند 

 . آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون و آزمون تي مستقل مورد استفاده قرار گرفت

رزندي با عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطه          ف ـ نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه كيفيت رابطه ولي             :نتايج
 فرزندي بهتر باشد ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي نوجوانان           -هرچه كيفيت رابطه ولي   .  مثبت و معنادار دارد   

تري برخوردار باشد، عزت نفس نوجوان كمتر بوده و موفقيت و            رود و هرچه كيفيت رابطه از سطح پايين        باالتر مي 
 قابل و روشن معيارهاي و پذيرندمي را ضعف فرزندانشان و قوت نقاط كه  والديني.باشد ميرپيشرفت تحصيلي كمت

منجر به رشد عزت نفس      كنند،مي حمايت را آنها معيارها اين به در دستيابي  و گيرندمي نظر در آنها براي قبولي
  .آورندنوجوانان شده و موفقيت و پيشرفت تحصيلي آنها را به ارمغان مي

توان گفت كه كيفيت رابطه بين والدين و فرزندان تأثير بسزايي بر عزت نفس و                 بنابر نتايج بدست آمده مي     :حثب
هنگامي كه يك ارتباط    .  پيشرفت تحصيلي كودكان و نوجوانان دارد، ارتباطات سالم رابطه ها را تداوم مي بخشد                

ها فرو   ند و آنگاه كه ارتباط ضعيف شود اين رابطه         گير شفاف، باز و حساب شده برقرار شود، رابطه ها نيز قوام مي             
دهند احساس كفايت شخصي براي مواجه با چالش هاي بنيادي زندگي را از دست مي              شوند و نوجوانان     پاشيده مي 
 .رودهاي تحصيلي آنها رو به زوال مي ورزي، قاطعيت و موفقيت و  جرأت

 .نفس، پيشرفت تحصيلي، نوجوان دختر عزت فرزندي، سازگاري، _كيفيت رابطه ولي: كليدواژه ها
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 اثربخشي موسيقي سنتي ايراني و آواي هوره بر كاهش افسردگي سالمندان

 
 ∗محسن دركه

 **رقيه نوري پور لياولي

 ***حسن رضايي

 

 ها براي ترين اختالالت رواني است و از طرفي يكي از بهترين درمان          امروزه افسردگي يكي از شايع    :  مقدمه و هدف  
هدف از اجراي پژوهش حاضر اثربخشي موسيقي سنتي و آواي هوره           .  باشددرماني مي  افسردگي سالمندان موسيقي  

 .باشدبر كاهش افسردگي سالمندان مي

 مرد سالمند مقيم در مركز نگهداري سالمندان شهيد         300پژوهش حاضر آزمايشي و جامعه آماري پژوهش        :  روش 
هاي  نفر از افراد سالمند كه سابقه بيماري افسردگي يا استفاده از قرص               30داد  تع.  باشندياري شهر كرمانشاه مي   

 نفري تقسيم شدند، هر سه گروه با استفاده از           10ضد افسردگي را داشتند به عنوان نمونه انتخاب و به سه گروه               
 اي موسيقي سنتي    دقيقه 45 جلسه   15براي گروه اول به مدت      .  آزمون افسردگي بك مورد پيش آزمون قرار گرفتند      

هاي شاد آواي هوره    دقيقه اي يكي از مقام    45 جلسه     15بخش پخش شد و براي گروه دوم         ايراني با ملودي آرام   
بعد از مداخله براي دو گروه، هر سه گروه مورد            .  پخش گرديد و گروه سوم هيچ نوع موسيقي را دريافت نكردند            

و آمار  )  ميانگين وانحراف استاندارد   (ز شاخصهاي آمار توصيفي       ها با استفاده ا    داده.  آزمون مجدد قرار گرفتند    
 و روش تعقيبي فيشر مورد تجزيه و تحليل قرار             ANOVA همبسته، تحليل واريانس يك راهه         Tاستنباطي،  

  . گرفتند

نتايج پژوهش نشان داد كه دوگروهي كه در معرض موسيقي سنتي و آواي هوره قرار گرفته بودند در                      :  يافته ها 
 .  آزمون نمره افسردگي آنان نسبت به پيش آزمون و گروه كنترل كاهش معنادار داشته استپس

ها ترين درمان هاي پژوهش مي توان موسيقي درماني را به عنوان يكي از بهترين وكم هزينه              با توجه به يافته    :بحث
 . براي افسردگي سالمندان دانست

 .ندان، آواي هورهموسيقي درماني، افسردگي، سالم: هاكليدواژه
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 آموزان تيزهوشفرزندپروري با هراس اجتماعي در دانشهاي بررسي رابطه ادراك از سبك

 
 ∗شهريار درگاهي

*علي درگاهي
* 

 **مسعود نظري

 

بدين خاطر نقش والدين در رشد و تحول         .  ترين منبع ارتباطي براي آدمي والدين هستند       اصلي:  مقدمه و هدف  
هدف از پژوهش حاضر نيز بررسي رابطه ادراك از           .  ها مورد بررسي قرار گرفته است      اري از زمينه  فرزندان در بسي  

آموزان با هراس اجتماعي در دانش    )  درگيري، حمايت از خودمختاري فرزند و گرمي  والدين       (سبك هاي فرزند پروري  
 .تيزهوش دبيرستاني است

)  نفر پسر  60 نفر دختر،    60( نفر   120در اين پژوهش    .  باشداين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي          :روش
آباد از طريق نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده و          آموز دبيرستاني استعدادهاي درخشان شهرستان پارس     دانش

 .هاي فرزندپروري را كامل كردندو مقياس ادراك از سبك) SPIN(دو مقياس هراس اجتماعي 

هاي فرزندپروري ادراك   هاي سبك مقياس دهد كه هريك از خرده     ده نشان مي  نتايج تحليل رگرسيون سا    :  نتايج
در اين تحليل بعد حمايت از خودمختاري    .  آموزان را بصورت منفي دارد    بيني هراس اجتماعي دانش   شده توان پيش    

تماعي را  بيني هراس اج    براي پيش   t=-6.32      =0/24  2r، با   )p<0/01(يا استقالل فرزند توان بااليي در سطح         
هاي فرزندپروري والدين بر هراس اجتماعي دختران و         گوياي آن بود كه تاثيرات سبك       )tآزمون  (ساير نتايج   .  دارد

با )  درگيري،گرمي(هاي فرزندپروري و نيز بر اساس نتايج همبستگي پيرسون در دو بعد سبك          .  پسران متفاوت است  
بطه منفي معناداري وجود دارد، اما بعد حمايت از            را)  P>05/0( درصد اطمينان     95هراس اجتماعي در سطح      

رابطه منفي معناداري را نشان      )  p<0/01( درصد اطمينان     99خودمختاري فرزند با هراس اجتماعي در سطح          
 .مي دهد

دهد كه وقتي والدين حامي خودمختاري هستند و درگيري، گرمي           در مجموع نتايج اين پژوهش نشان مي         :بحث
هاي اجتماعي مختلف و مدرسه     نشان دارند فرزندانشان سطح پاييني از هراس اجتماعي را در محيط          الزم را با فرزندا   
پس بايد والدين به الگوهاي تربيتي خود نسبت به فرزندانشان نهايت دقت و توجه را داشته                 .  دهنداز خود نشان مي   

 .باشند
 
 

 
 shahriardargahi@yahoo.com.      خانواده دانشگاه خوارزمي تهران ارشد مشاوره كارشناسيدانشجوي ∗
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 هاي منتقله از ريبررسي آگاهي و رفتارهاي بهداشتي زنان متاهل در مورد بيما

 هاي پيشگيري از آنطريق جنسي و روش

 
 ∗فرزانه درويشي 

 **معصومه مهدويان

 ***دكتر افسانه بختياري

 

ترين بيماري عفوني در آمريكا است         شايع )(STDبيماريهاي منتقل شونده از طريق جنسي         امروزه   : و هدف  مقدمه

ها درك   با توجه به گستردگي و عوارض ناشي از اين بيماري          .  كند  ميليون مرد و زن را مبتال مي        13كه ساالنه بيش از     
ها، اولين گام براي پيشگيري از انتشار اين بيماري          هاي انتشار، عاليم شايع و روش هاي درماني آن         حقايقي در مورد راه   

 STDم فوق در    لذا اين مطالعه به منظور بررسي آگاهي و عملكرد زنان متاهل در مورد مفاهي                .  باشد هاي عفوني مي  
 .انجام شده است

 زن  200 مطالعه مقطعي براساس نمونه گيري آسان و با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده بر روي                 :مواد و روش ها   

پرسشنامه سه قسمتي عبارت بود از .  درماني شهر بابل انجام شد   -متاهل مراجعه كننده به درمانگاه زنان مراكز بهداشتي       
، سواالت مربوط به آگاهي و سواالت مربوط به عملكرد كه داليل عدم مصرف كاندوم و معاينات                   مشخصات دموگرافيك 

از .  بندي ليكرت استفاده شد    براي تعيين سطح آگاهي و عملكرد از سيستم نمره        .   را بررسي مي نمود    STD   جهت منظم
 .ده گرديدهاي آماري كاي دو و آناليز واريانس براي بررسي ارتباط متغيرها استفا آزمون

بيشترين بيماري  .   درصد افراد مورد مطالعه، آگاهي خوبي نداشتند        5/72.   سال بود  8/28 ميانگين سني زنان     :ها يافته

STD    (، ويروس ايد    )88,5( كه برايشان آشنا بود  HIV    ( ترين آنها تبخال، زگيل تناسلي       و كم)ديا يو كالم )   درصد 40
هاي پيشگيري   ها، عوارض و روش    هاي نادرست به راه انتقال اين بيماري       اسخبيشترين پ .  بود)   درصد 5/28(تراكوماتيس  

به اين معني   .   نداشتند STD درصد افراد عملكرد خوبي درمورد پيشگيري از          5/60همچنين  .  از آنها اختصاص داشت   
 همچنين  . صحبت مي كردند   STDهاي پيشگيري از      درصد زنان با همسران خود راجع به كاربرد روش          5/18كه تنها   

داري را   سطح آگاهي، ارتباط معني   .  كردند  به درمانگاه مراجعه مي    STDدرصد افراد جهت معاينه منظم از نظر        23تنها  
                                                     .ها و تعداد فرزندان و نوع روش پيشگيري و سطح عملكرد نشان داد بين سن، سطح تحصيالت، و شغل زوج

هاي جنسي و    رغم اهميت وفور بيماري در جامعه، آگاهي و عملكرد زنان در مورد شناخت بيماري                  علي :نتيجه گيري

 و  ه نياز غربالگري، درمان     براي پاسخگويي ب    STDهاي   تاسيس درمانگاه .  باشد هاي پيشگيري از آن ضعيف مي       روش
 . درماني را شامل شود- بايد هم افراد جامعه و هم كاركنان بهداشتي،آموزش

 
  بابلدبير آموزش و پرورش ∗

  بابل آموزش و پرورشدبير **
 عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بابل  ***
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 بر ) دوره عقد(هاي جنسي پيش از ازدواجبررسي اثربخشي آموزش مهارت

  جنسي ناكارآمد زوجين شهر اصفهانـهاي فرهنگي آموزه

 
 ∗آمنه دشتستان نژاد

** روناك عشقيدكتر
  

 *** افخميايمانه

 

. ها به افراد كمك كند    تواند در كسب اطالعات، انديشه ها و مهارت       هاي جنسي مي   مهارت  آموزش :زمينه و هدف  
ازدواج، زندگي  .  ها در تمامي ابعاد دستخوش تغييرات سريع و شگرفي شده است            در جوامع امروزي زندگي انسان     

هاي جنسي پيش از ازدواج فرصت يادگيري        وزش مهارت آم.  زناشويي و جنسي نيز از اين قاعده مستثني نيست          
مطابق آماري كه در كشورهاي مختلف تهيه        .  كندمسائل جنسي و جلوگيري از بروز برخي مشكالت را فراهم مي            

باشد و از آنجا كه روابط      ها و طالق زوجين به علت عدم توافق بر سر مسائل جنسي مي             نموده اند، بسياري از جدايي   
ارتباطات عاطفي، شناختي، اقتصادي و جنسي شكل مي گيرد، هرگونه اختالل دراين                :   پايه اصلي  زوج بر چهار  

فرهنگ، .  اي جهت بروز مشكالت و تزلزل در تحكيم خانواده باشد              فرايند دو طرفه ارتباطات مي تواند زمينه         
به فردي تعريف شود كه     مفهومي چند بعدي است و مي تواند به عنوان رفتار، شيوه زندگي، و نگرش هاي منحصر                 

 دهد، آداب و رسوم، عادات، ارزش هاي خاص، رفتارها، عواطف و باورهاي يك گروه يا جامعه را به خود اختصاص مي                  
ها و تعادل   هاي جنسي الزم را براي  ارضاي نياز       هاي جنسي به افراد، اطالعات و آگاهي      در اين راستا آموزش مهارت    

از اين رو، هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشي آموزش                .  دهدتماعي مي در زندگي فردي، خانوادگي و اج        
 . جنسي ناكارآمد زوجين شهر اصفهان بود-هاي فرهنگيمهارت هاي جنسي دوره عقد بر آموزه

 جامعه  .آزمون با گروه كنترل مي باشد      پس –آزمون   از نوع پيش  و  تجربي   روش تحقيق دراين پژوهش، نيمه    :   روش
 بود و   1392اصفهان در سال      در شهر )  ع(كننده به مركز خيريه امام علي       ين دوره عقد مراجعه   آماري، شامل زوج  

براي .  گمارده شدند )   زوج 15(  و كنترل )   زوج 15(  زوجين به شيوه تصادفي و به طور مساوي در دو گروه آزمايش            
و نسخه مردان   )  1391ي،عشق  ( زنان  نسخه ناكارآمد جنسي   -هاي فرهنگي آموزهها از پرسشنامه     آوري داده  جمع

در مورد گروه   .  كنندگان تكميل گرديد   آزمون توسط شركت   آزمون و پس   استفاده شد كه در پيش    )  محقق ساخته (
 .اي صورت نگرفتهاي جنسي اجرا شد و در گروه كنترل هيچ مداخلهآزمايش، هشت جلسه آموزش مهارت

 
 
 

 
 

     com.yahoo@amenehdashtestannejad         كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات يزد∗
**

 ، دانشگاه اصفهاندكتري مشاوره خانواده 
***

 دانشجوي دكتري مشاوره خانواده، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران 
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هاي جنسي پيش    تحليل كوواريانس نشان داد كه آموزش مهارت        هاي اين پژوهش از طريق آزمون      يافته :يافته ها 

مؤثر )  =F  18/41 و   P>001/0  (و مردان   )F  =49/36 و   P>001/0(  زنان جنسي   -هاي فرهنگي آموزهاز ازدواج بر    
 .است

ناكارآمد زوجين   جنسي   -هاي فرهنگي آموزههاي جنسي پيش از ازدواج بر بهبود          آموزش مهارت :   و بحث  نتايج
رضايت   توان براي پيشگيري از اختالالت جنسي و بهبود         از اين آموزش مي   .   مؤثر بود  ،)زنان و مردان  ( قددوره ع 

 . باالخص در دوره عقد كه اولين تعامالت زوجين شكل مي گيرد استفاده نمود،جنسي و افزايش صميميت زوجين
 

 

 

 



 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 283 

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 المي واحد اهواززناشويي در كارمندان دانشگاه آزاد اس رابطه بخشودگي با رضايت

 90در سال تحصيلي 

 
 ∗فاطمه دغاغله

 **الهام كوتي

 ***سارا كريمي

 ****اعظم محمدعلي نژاد

 *****معصومه مسعودي فر

 

 .رضايت زناشويي يك ارزيابي كلي از وضعيت رابطه زناشويي يا رابطه عاشقانه كنوني فرد است                :  مقدمه و هدف  
 شادي افراد از روابط زناشويي و يا تركيبي از خشنود بودن بواسطه                 رضايت زناشويي مي تواند انعكاسي از ميزان      

مي توان رضايت زناشويي را به عنوان يك موقعيت روانشناختي در           .  بسياري از عوامل مختص رابطه زناشويي باشد       
ايت رض بويژه در سالهاي اوليه،    .نظر گرفت كه خود به خود بوجود نمي آيد، بلكه مستلزم تالش هر دو زوج است                 

پژوهش ها حاكي از آن هستند كه        .  زناشويي بسيار بي ثبات است و روابط در معرض بيشترين خطر قرار دارند               
هنگامي كه فرد قادر به بخشش باشد، رابطه ميان هتك            .  بخشودگي با كيفيت باالي رابطه زناشويي همراه است         

 هدف از پژوهش بررسي رابطه ميان        .حرمت و كيفيت رابطه زناشويي و رضايت زناشويي ضعيف تعديل مي شود             
 . بخشودگي با رضايت زناشويي در ميان كارمندان دانشگاه آزاد اسالمي شهر اهواز بود

.  انتخاب شدند  1390 نفر از كارمندان بود كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده در سال               186 نمونه شامل    :روش
. ش بخشش در خانواده و پرسشنامه رضايت زناشويي بود          ابزارهاي گردآوري داده ها در برگيرنده پرسشنامه سنج       

 . اين تحقيق از نوع همبستگي است

( نتايج تحليل همبستگي پيرسون نشان داد كه ميان بخشودگي و رضايت زناشويي رابطه مثبت معني دار                    :نتايج
72/0r= (وجود دارد . 

گزارش است و سطح معني داري        بخشودگي بهترين پيش بيني كننده ميزان رضايت زناشويي زوجين                :بحث
 . در نظر گرفته شدp>0001/0فرضيه ها در تحقيق حاضر 

 .  بخشودگي، رضايت زناشويي،كارمند، دانشگاه آزاد اسالمي:كليدواژه ها

 

 
     com.yahoo@fdaghagelكارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه ازاد اسالمي واحد اهواز       ∗

 آزاد اسالمي واحد اهوازكارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه  **
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز ***

 كارشناس ارشد راهنمايي و مشاوره، دانشگاه علوم و تحقيقات خوزستان ****
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز *****
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  هاي شهر شيرازمورد مطالعه خانواده: دين و سبك زندگي خانواده ايراني

 
 ∗مريم سادات دالور

 ** ليال بهمني

 

توان نشان از اهميت    حضور انكار ناپذير دين در ابعاد مختلف زندگي انسان در طول تاريخ را مي                 :دفمقدمه و ه  
ها پيوند خورده و نفوذ پايدارش       انسان آن براي نوع بشر دانست كه سواي زمان و مكان خاص، تقريباً با زندگي همه              

گردند ر جوامعي كه بر مدار و محور دين مي         شك اين تأثيرات د   اما بي .  را به طرق مختلف به نمايش گذاشته است        
 و باورها به اعتقاد .كنند رفتار باورهايشان براساس كوشندمي افراد ديني، جامعه يك در  .شودتر مي بسيار پررنگ 

 يباورها ميان رابطه به پژوهش  اين .باشد تأثيرگذار آنان اجتماعي و يفرد زندگي شيوه بر توانديم آنها عمل به 
 بر اساس اين فرض شكل گرفته است كه دينداري افراد سبك زندگي آنها                و پردازدمي افراد زندگي سبك و ديني

 . دهدرا تحت تأثير قرار مي

 جهت دستيابي به هدف مذكور، داده هاي مورد نياز با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب                   :روش
اي و تصادفي   گيري، تصادفي چند مرحله   روش نمونه .  شهر شيراز بدست آمد    هاي   نفري از خانواده    360اي  نمونه

هاي آماري تحليل يك     همچنين روش .  ساده بوده و جهت تحليل روابط از نظريه بورديو استفاده شده است                 
ها مورد   جهت تجزيه و تحليل داده       F، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون          )هاي آمار توصيفي   شاخص(متغيره

 . رار گرفته استاستفاده ق

هاي سنتي و تعامالت     اجتماعي، تحصيالت، پايبندي به ارزش      ـ ها نشان داد كه بين پايگاه اقتصادي        يافته :نتيجه
اجتماعي پاسخگويان با سبك زندگي آنها رابطه معناداري وجود دارد و بين متغير سرمايه اجتماعي و ميزان                        

 . ده نشده است معناداري ديدينداري با متغير وابسته رابطه

هاي سنتي و ديني محدود شده و با رواج الگوهاي              در ايران، قدرت دين با درهم آميختگي شديد ارزش            :بحث
ترين عوامل   دين را تنها عوامل و يا حتي عمده         فرهنگي ديگر، شايد ديگر نتوان دين، نهاد دين و سخنگويان حوزه           

 .گذاري بر كنش افراد دانستتأثير

 .دين، سبك زندگي، جوانان: هاكليدواژه
 
  

 
 ه شيراز و مدرس دانشگاه پيام نور مركز شيراز  كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگا ∗

**
        la_bahmani@yahoo.com       كارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه خوارزمي و مدرس دانشگاه پيام نور مركز شيراز 
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 دانشمندان نامههاي زندگي آموزان متوسطه از فيلم اثربخشي الگوپذيري دانش

 تحصيلي بر پيشرفت 

 
 ∗ئاكو دلگشاد

 ** سجاد ديوه كاني

 *** ملكه ديوه كاني

 

يكي از    .ه باشد تواند مخرب يا سازند    رسانه و فضاي مجازي مانند هر مورد ديگري در اين دنيا مي             :مقدمه و هدف  
باشد كه در جهان امروز به هر سبك و سياقي ساخته و در اختيار عموم                فيلم و سريال مي    ،موارد بارز دنياي مجازي   

حال اگر اين تاثير اينقدر نافذ        .تواند چندين برابر يك كالس،كتاب و يا مقاله باشد        تاثير يك فيلم مي   .  گيرندقرار مي 
توان از دستاوردهاي اين عرصه براي الگودهي به          نكنيم؟ براي همين منظور مي     است چرا از آن استفاده بهنيه         

 سنشان نصحيت پذير نيستند و از موارد غير مستقيم          اقتضاي زيرا نوجوانان و جوانان به       ،فرزندانمان استفاده نماييم  
 . كمك كرد آنهاليتاثير گذار در بهبود پيشرفت تحصيو توان به كمك فيلمهاي مثبت  پس مي،پذيرندالگو مي

پسرانه خرم آباد دو مدرسه     دوره اول    و از بين مدارس متوسطه         گرفته اي انجام  گيري بصورت خوشه    نمونه :روش
 نفره  30دو گروه   .   بصورت تصادفي بعنوان نمونه جامعه آماري انتخاب شدند          از پايه سوم      نفر 60انتخاب گرديد و    

پس آزمون با گروه كنترل      /  روش پژوهش بصورت پيش آزمون      . شدند بعنوان گروه آزمايش و كنترل در نظر گرفته       
 را تماشا    پرتالش  هفته و هر هفته يك فيلم در مورد زندگينامه يك دانشمند            12گروه آزمايش در طي     .بوده است 

 . براي تحليل نتايج از كواريانس استفاده شد،پس از اجراي پس آزمون. كردند

 حاكي از معنادار بودن تغييرات گروه آزمايش در جهت           ،هاي بدست آمده نتيجه     پس از بررسي تحليل داده     :نتايج
 .باشدمي بهبود وضعيت نمرات درسي

توان نتيجه گرفت كه الگوپذيري از دانشمندان بوسيله مشاهده فيلم زندگينامه آنها سهم بسزايي در                     مي :بحث
 .پيشرفت تحصيلي و علمي نوجوانان دارد

 .ي، فيلم زندگينامه، پيشرفت تحصيلي الگوپذير:هاواژهكليد

 
 نائي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ،دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استث ∗

 blindvcp@yahoo.com  ، مركز تربيت معلم عالمه طباطبائي خرم آباد)ص(كارشناس مشاوره و راهنمايي، دانشگاه پيامبر اعظم  **
 قم) س(، فقه و اصول، جامعه الزهرا3فارغ التحصيل سطح  ***



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
286

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 بررسي نقش بهزيستي معنوي بر كارآيي خانواده در نوجوانان دختر شهر شيراز

 
 ∗زبيده دهقان منشادي

 ** ماريه دهقان منشادي

 ***زهرا خليلي

 

ون و وتزل،  ويمن، واتس (شودباشدكه با بلوغ شروع مي      انتقال از كودكي به بزرگسالي مي         نوجواني، دوره  :مقدمه
بفرد بر    يك تاثير زيستي رواني اجتماعي منحصر       اي است كه بعنوان      مرحله انسان   از رشد اين مرحله     ).2004

مهمترين محيط در   .  بنابراين بررسي عوامل تأثيرگذار بر اين مرحله اهميت دارد          .  سالمت فرد شناخته شده است     
اي متشكل از زن و شوهر و يك يا چند فرزند              هسته خانواده.  پرورش شخصيت و رفتار افراد، نظام خانواده است         

است كه روابط اعضاي آن در چارچوب نظام همسرگزيني، نظام ارتباط متقابل والدين و كودك و نظام برادر و                         
عوامل مختلفي در خانواده وجود دارد كه بر         .  اي است كه افراد بتوانند نيازهاي يكديگر را برآورند         خواهري به گونه  

خلق و خوي فرد در يك حيطه از زندگي، بر خلق و خوي او              .  گذاردضا در داخل و خارج از خانواده تأثير مي        رفتار اع 
وخوي مطلوبي داشته باشد و پايبند به مسائل          چنانچه نوجوان در محيط خانه خلق     .  ها نيز اثر دارد   در ساير حيطه  

خواهد داشت و از سالمت رواني باالتري        معنوي شود، در محيط مدرسه،گروه همساالن نيز خلق وخوي مطلوبي             
-بهزيستي معنوي مي  .  دهدمعنويت، خلق، انگيزه و رفتار افراد را تحت تأثير قرار مي           و   مذهب.  برخوردار خواهد بود  

تواند يكي از عواملي باشد كه باعث جلوگيري از به خطر افتادن فرد، به خصوص نوجواناني كه در معرض خطر                         
 نشانة ارتباط با    -كه يك عنصرمذهبي است   -بهزيستي معنوي .  اقشار جامعه هستند، باشد   بيشتري نسبت به ديگر     

بهزيستي معنوي ارتباط با ديگران، زندگي هدفمند، معنادار، اعتقاد         ).1991السون،(يك قدرت برتر يعني خدا است       
و بهزيستي معنوي بر    نقش معنويت   ).  2003هاوكز، گودي و گاست،     (شود  و ارتباط با يك قدرت متعالي تعريف مي       

، ضروري به نظر    )2010هانگ ون، (پذيرترين گروه جامعه، يعني نوجوانان      در بين آسيب  خانواده و عملكرد خانواده     
 .مي رسد

بهزيستي معنوي، متغير پيش بين و كارآرايي خانواده متغير مالك           .  پژوهش حاضر از نوع همبستگي است      :  روش
 نفر به روش     212باشد كه آموزان دبيرستاني دختر شهر شيراز مي         انشجامعه آماري شامل تمام د      .  مي باشند

و )  FAD(نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند و به منظور جمع آوري اطالعات از دو پرسشنامه عملكرد خانواده                    
 .استفاده شد )SWBS(بهزيستي معنوي

 

 

 
 اليني، دانشگاه شيرازكارشناسي ارشد، رشته روانشناسي ب ∗

 marieh.dehghan@gmail.com         دانشجوي دكترا، مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان **
 كارشناسي ارشد، رشته روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز ***
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) >P  0001/0(نواده در سطح معناداري      ها نشان داد كه بهزيستي معنوي و نمره كل عملكرد خا               يافته :نتايج
 . همبستگي معنادار داشت

بيني كرده  تحليل رگرسيون همزمان نشان داد كه بهزيستي معنوي بطور مثبتي ميزان كارآيي خانواده را پيش                   
از %  21ي توان نتيجه گرفت كه    م،  )R2=21/0(  نو با توجه به مقدار ضريب تبيي         )  β،001/0=ρ=  45/0(است  
 .يي خانواده مربوط به بهزيستي معنوي استكارآت تغييرا

توان براي  بر اين اساس مي   .  هاي كارآيي خانواده در نوجوانان باشد     بينتواند يكي از پيش   بهزيستي معنوي مي  :  بحث
 .هاي مذهبي استفاده كردهاي نوجوانان از درماندرمان و حل مشكالت خانواده

 .نوجوانان ي،بهزيستي معنو عملكرد خانواده،: هاكليدواژه
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 پيش بيني ناگويي خلقي براساس مولفه هاي عملكرد خانواده در دختران نوجوان شهر شيراز

 
 ∗زبيده دهقان منشادي

 **زهرا خليلي

 ***ماريه دهقان منشادي

 

خانواده يك نظام اجتماعي است كه         .  گيري كودك است    خانواده اولين و مهمترين محيط در شكل           :مقدمه
اي از قواعد و اصول را ابداع و براي اعضاي خود               اين نظام اجتماعي، مجموعه    .  ص خود را دارد    هاي خا  ويژگي
گيري شخصيت و رفتار افراد بازي        خانواده بيشترين تاثير را در شكل      .  كندهاي متفاوت و متنوعي تعيين مي       نقش
ناگويي خلقي عبارتند   .   است  مطرح نشده  DSM-Vاختالل در   يك  تايميا به عنوان     از سوي ديگر، الكسي   .  كند مي
 هاي شخصي، فقر شديد تفكر نمادين كه آشكارسازي برخوردها،         ناتواني در بازشناسي و توصيف كالمي هيجان       از  

به كارگيري احساسات به عنوان عاليم مشكالت            ناتواني در   كند،ها را محدود مي    تمايالت و سائق     احساسات،
دشواري در تمايز بين       كاهش يادآوري روياها،     اهميت بيروني،  اي كم هتفكر انتزاعي در مورد واقعيت        هيجاني،
خودآگاهي   ظرفيت محدود براي همدلي و       هاي عاطفي چهره،   فقدان جلوه    هاي بدني، هاي هيجاني و حس   حالت
 تواند در ايجاد اين نوع از شخصيت،         خانواده بعنوان اولين محيط اجتماعي مي         ).2000تيلور و بگبي،   (باشدمي

با توجه به نقشي كه عملكرد      بنابراين  .  هاي بحراني رشد يعني نوجواني، نقش داشته باشد       يكي از دوره    ص در بخصو
بيني ناگويي خلقي بر اساس     پيش  بررسي پژوهش حاضر،    هدف از   خانواده بر ايجاد ناگويي خلقي در نوجوانان دارد،       

 .باشد ميهاي عملكرد خانواده در دختران نوجوانعملكرد خانواده و مولفه

هاي عملكرد خانواده متغير پيش بين و      در اين پژوهش، متغير مولفه    .پژوهش حاضر از نوع همبستگي است        :روش
آموزان دبيرستاني دختر شهر شيراز       جامعه آماري شامل تمام دانش     .  متغير ناگويي خلقي متغير مالك مي باشند      

به منظور جمع آوري اطالعات از دو پرسشنامه         .  ندگيري تصادفي انتخاب شد     نفر به روش نمونه     212باشد كه مي
 .و ناگويي خلقي تورنتو استفاده شد) FAD(عملكرد خانواده

) >P  0001/0(ها نشان داد كه ناگويي خلقي و نمره كل عملكرد خانواده در سطح معناداري                         يافته :نتايج
ركرد كلي، دلبستگي عاطفي،      همچنين بين ناگويي خلقي با مولفه هاي كا          .  همبستگي معنادار منفي داشت     

نيز همبستگي معنادار و منفي     )  >P  05/0( ارتباطات در سطح     و)  >P  01/0(ها در سطح    پاسخگويي عاطفي، نقش  
 . وجود دارد

 
 كارشناسي ارشد، رشته روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز ∗

 انشگاه شيرازكارشناسي ارشد، رشته روانشناسي باليني، د **
 marieh.dehghan@gmail.comدانشجوي دكترا، مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان         ***
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تواند ناگويي خلقي را بطور     تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد كه پاسخگويي عاطفي تنها مولفه اي است كه مي               
 ).R2=035/0( درصد از ناگويي خلقي را تبيين كند 7/3و  ) β ،01/0=ρ=-19/0(كند بيني منفي پيش

براين اساس مي توان براي درمان ناگويي        .تواند يكي از پيش بين هاي ناگويي خلقي باشد       عملكرد خانواده مي   :بحث
 .خلقي در بين نوجوانان از خانواده درماني و درمان هاي مربوطه استفاده كرد

 .عملكرد خانواده، ناگويي خلقي، نوجوانان: هاكليدواژه
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 بررسي رابطه سرسختي روانشناختي و بهزيستي معنوي با سالمت روان والدين

 كودكان عقب مانده ذهني

 
 ∗زينب دهقاني

 ** مريم بيابانيان

 *** زينب رحيم نهال

 ****عباس قربان پور

 

آسيب به خانواده به تبع، تاثير خود را بر نظام          .  انواده كوچكترين واحد نظام اجتماعي كل است       خ :مقدمه و هدف  
اگر نظام خانواده بنا به هر دليلي از جمله عقب ماندگي ذهني عضوي از اعضاي آن دچار                  .  اجتماعي كل مي گذارد   

د را بر نظام اجتماعي كل        مشكل شود و سالمت روان خانواده در معرض خطر قرار مي گيرد، يقين تاثير خو                    
وجود كودك كم توان ذهني، اثرات عميقي بر نحوه ارتباط خانواده و سالمت روان آنها با كودك معلول                    .  مي گذارد
سازد و همين اثرات نامطلوب چنانچه به گونه اي منطقي و چاره جويانه قابليت حل نيابد، ضايعات                         وارد مي 

 بين سرسختي روانشناختي و     هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه      .  ي گذاردجبران ناپذيري بر روان والدين باقي م      
 .باشدبهزيستي معنوي با سالمت روان والدين كودكان عقب مانده ذهني مي

جامعه آماري شامل كليه والدين دانش آموزان      .   پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است         :هامواد و روش  
 نفر به   100ه از ميان آنها با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي             عقب مانده ذهني شهر قزوين بود ك     

 .صورت تصادف انتخاب شده و سپس داده ها با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديدند

ستي معنوي با   نشان دهنده اين مسئله بود كه بين سرسختي روانشناختي و بهزي              داده هاتحليل  نتايج  :  هايافته
 .سالمت روان والدين كودكان عقب مانده ذهني، رابطه مثبت معناداري وجود دارد

توان جهت ارتقاء روانشناختي و بهزيستي معنوي، سالمت روان در            با توجه به نتايج پژوهش، مي      :  نتيجه گيري 
 .والدين كودكان عقب مانده  ذهني را افزايش داد

 .ي، بهزيستي معنوي، والدين كودكان عقب مانده ذهني، سالمت روانسرسختي روانشناخت: هاكليدواژه
 
 
 
 

 

 
 z_dehghani6661yahoo.com           كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران ∗

 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران **
 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي ***

 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي تربت جام ****
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 نقش والدين در پيش بيني سالمت هيجاني، شناختي، و عملكرد تحصيلي نوجوانان

 براساس نظريه چند نسلي بوئن

 
 ∗دكتر محسن دهقاني

 **نسرين اسماعيليان

 

وابط در هم تنيده و در عين حال متمايز است كه             اي از ر  خانواده، يك واحد اجتماعي و شبكه      :  مقدمه و هدف  
هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش       .  دهدهاي مختلف را به حفظ پيوندهاي عاطفي و با هم بودن سوق مي               نسل

 . شناختي و عملكرد تحصيلي نوجوانان براساس نظريه چند نسلي بوئن بود/ والدين در پيش بيني سالمت هيجاني

نوجوانان دبيرستاني كه در مدارس شهر تهران به تحصيل اشتغال داشتند، نمونه پژوهش               نفر از    225 تعداد   :روش
اي از مدارس شمال، جنوب،      اي چندمرحله گيري خوشه اين نوجوانان كه به شيوه نمونه      .  حاضر را تشكيل دادند    

ي جمعيت  هاهاي تنظيم شناختي هيجان، ويژگي      شرق، غرب، و مركز تهران انتخاب شده بودند، پرسشنامه             
پرسشنامه تنظيم هيجاني، سبك فرزندپروري بامريند، و       .  هاي دوران كودكي را تكميل كردند     شناختي، و طرحواره  

 . ها تكميل شدهاي ناسازگار اوليه نيز توسط والدين آنطرحواره

نده تنظيم  بيني كن هيجاني والدين، پيش  نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه سبك فرزندپروري، و تنظيم            :  نتايج
 .  نوجوانان است درهاي ناسازگار اوليه، و نيز عملكرد تحصيليطرحوارهگيري شكلهيجاني، 

با هم  "ميزان تمايزيافتگي و استقالل هيجاني نوجوانان از خانواده، همچنين حفظ پيوندهاي عاطفي و                    :  بحث
دهند و سالمت شناختي، هيجاني، و       هاي مختلف خانواده ها را از لحاظ هيجاني به يكديگر پيوند مي             نسل "بودن

 . كنندهاي مختلف تعيين ميكاركردي والدين و فرزندان را در نسل

 .سالمت هيجاني، شناخت، عملكرد تحصيلي، نظريه چندنسلي، نوجوان: هاكليدواژه

 

 
 m.dehghani@sbu.ac.ir       دانشيار، دكتراي روانشناسي باليني، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي ∗

 ه درماني، پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي ارشد روانشناسي خانواد **
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اسكلتي و تاثير آن بر ترس از  -شناسايي الگوهاي ارتباطي بيمار مبتال به درد مزمن عضالني

 حركت، ناتواني از حركت، اضطراب و افسردگي بيمار

 
 ∗ دكتر محسن دهقاني

 **فاطمه سادات ميرمحمدي

 ***دكتر محمود حيدري

 

 درد مزمن فرايندي رشدي، چندبعدي و پيچيده است كه عوامل رواني، اجتماعي و زيستي                      :مقدمه و هدف  
رو در پژوهش   از اين .  سر يكي از اين عوامل است     نحوه تعامل بيمار با هم    .  مختلف در ايجاد و حفظ آن نقش دارند        

اسكلتي با همسر و تاثير آن بر ترس از             -حاضر به شناسايي الگوهاي ارتباطي بيمار مبتال به درد مزمن عضالني            
 .حركت، ناتواني از حركت، اضطراب و افسردگي بيمار بود

 نفر به   164اي شامل   نمونه.   شهر تهران بودند   كننده به بيمارستان آتيه     جامعه آماري، كليه بيماران مراجعه     :روش
بيماران به  .   درصد آنان را زنان و بقيه را مردان تشكيل دادند           68صورت داوطلبانه در پژوهش شركت داشتند كه         

 اطالعات جمعيت شناختي، مقياس ديداري شدت درد، مقياس ترس از حركت تمپا، پرسشنامه ناتواني                 پرسشنامه
 با استفاده از رگرسيون      SPSS 16ها پس از ورود به      داده.   افسردگي و اضطراب پاسخ دادند     ناشي از درد، مقياس   

 . سلسله مراتبي و تحليل عاملي تحليل شدند
 الگوي ارتباطي با همسر خود ارتباط دارند كه عبارتند          4 نتايج تحليل عاملي نشان داد كه بيماران از طريق           :نتايج

براساس نتايج حاصل از رگرسيون ارتباط موثر         .  ، ارتباط ناكارامد و ارتباط كالمي      هاز ارتباط موثر، ارتباط يكسوي     
ارتباط يكسويه با همسر از ديدگاه بيمار توانايي          .  بود)  =p=31/0R2 , 05/0(  كننده شدت درد  بينيبيمار پيش 

الگوي .  شترا دا )  =p=19/0R2 , 07/0(  و ترس از حركت بيمار     )  =p=21/0R2 , 01/0( بيني شدت درد  پيش
بيني اضطراب   نيز توانايي پيش  )    =p=27/0R2 , 02/0(  و كالمي بيمار    )=p=17/0R2 , 01/0(  مدارتباطي ناكار 
 .بيمار را داشت

بيني برخي از   توان نتيجه گرفت كه چگونگي ارتباط بيمار با همسر قدرت پيش            براساس نتايج پژوهش مي    :بحث  
طوري كه ارتباط موثر بيمار با همسر با ايجاد جوي دوستانه و شفاف در               بهمتغيرهاي دخيل در درد مزمن را دارد،        

گيري در برابر تغييرات و شرايط سخت حاصل از بيماري مزمن عمل كند و به                 تواند به عنوان ضربه   روابط زوج مي  
كسويه با ايجاد   درحاليكه ارتباط ناكارامد و ي     .  رواني كمتري را تحمل خواهند كرد       اين ترتيب بيمار و همسر فشار      

جوي متشنج در روابط زوج، باعث سردرگمي و ناتواني بيشتر بيمار و همسر در برخورد با شرايط سخت حاصل از                      
 .   شونديماري ميب

   الگوهاي ارتباطي، درد مزمن، ترس از حركت، ناتواني از حركت، اضطراب و افسردگي:هاكليدواژه

 
 كارشناس ارشد روانشناسي خانواده درماني دانشگاه شهيد بهشتي  دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ∗

 كارشناس ارشد روانشناسي خانواده درماني دانشگاه شهيد بهشتي  **
 تي و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشاستاديار ***
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  سايكوسوماتيك در نوجوانانخانواده عاملي موثر بر ميزان افكار

 

∗محمدرضا دهقاني
 

**بهرام جهانگيري
 

***مصطفي مفتاح
 

 

بررسي سير تاريخي بيماريها در قرن اخير نشان دهنده افزايش نوعي از بيماريها تحت عنوان                   :  مقدمه و هدف  
 با توجه به اينكه     ،رندباشد كه عوامل هيجاني و رواني در ايجاد آنها نقش به سزايي دا             بيماريهاي سايكوسوماتيك مي  

خانواده تامين كننده نيازهاي جسمي، رواني و اجتماعي فرد است و بررسي بحرانهاي نوجواني نيز نشان داده است                   
بنابراين هدف از پژوهش حاضر بررسي      .  رابطه والدين با رشد رفتاري و رواني نوجوان تطابق دارد           كه رفتار خانواده و   

 .وماتيك در نوجوانان بودنقش خانواده بر افكار سايكوس

دختر بودند به   185پسر و   174آموزان دبيرستانهاي شيراز كه شامل        نفر از دانش    359بدين منظور تعداد      :روش
 و پرسشنامه آزمون سالمت رواني رفتاري توسط آنها             هاي انتخاب شد    اي چند مرحله    گيري خوشه  روش نمونه 

ها  به منظور تجزيه و تحليل داده       . حد رضايت بخشي محاسبه شد     تكميل گرديد كه روايي و پايايي اين مقياس در         
 .روش تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد از

پيوند با خانواده ، نظارت خانواده و جو عاطفي          (خانوادهتاثيرگذاري  يافته ها بيانگر اين بود كه از بين ابعاد             :نتايج
و بعد نظارت     كند ي دار افكار سايكوسوماتيك را پيش بيني مي        بعد پيوند با خانواده به صورت منفي و معن         )خانواده

 شواهد حاكي از اين بود كه       .باشد خانواده به صورت مثبت و معني دار پيش بيني كننده افكار سايكو سوماتيك مي              
و پيوند بين     گيري شخصيت نوجوان داشته باشد     الگوهاي ارتباطي حاكم بر خانواده مي تواند نقش مهمي در شكل          

هاي كند كه نوجوان را قادر به مقابله با فشارهاي رواني و پيشگيري از آسيب               الدين و نوجوان فرصتي را فراهم مي      و
     .رواني مي نمايد

  .ابعاد خانواده، افكار سايكو سوماتيك، نوجوان: هاهژكليدوا

 

 
     com.gmail@baranhedayat دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت     كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، ∗

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشتكارشناسي ارشد  روانشناسي باليني، **

 ان و بلوچستانكارشناسي روانشناسي عمومي، دانشگاه سيست ***
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   فرزند بابررسي مقايسه اي مهارتهاي تعاملي كودكان آسيب ديده بينايي تك

 كودكان آسيب ديده بينايي چندفرزند

 
 ∗كانيملكه ديوه

 ** ئاكو دلگشاد

 ***كانيسجاد ديوه

 

تعاملي كه به سبب آن      .  ترين ويژگي هاي انسان برقراري تعامل با هم نوع است            يكي از مهم    :مقدمه و هدف  
افراد سالم براي   .  ين مطلع شود  مي تواند ديگران را از مقصود خويش آگاه ساخته و نيز از افكار و خواسته هاي ساير                

معلوليني كه از يك حس، دچار نقصان هستند مانع از برقراي ارتباط             .  گيرندتعامل از تمامي حواس خود بهره مي       
. يكي از موارد معلوليت كه نقش اساسي در برقراري ارتباط و تعامل دارد آسيب بينايي است                  .  شودكامل آنها مي  

اما نوزاد نابينا از    .  پردازداز تقويت حس بينايي خود به كاوش در محيط اطراف مي           كودك سالم پس از تولد و بعد         
. دهداين حس محروم است حال اگر  به او كمك نشود تا بر اين نقص چيره شود فرصت هاي زيادي را از دست مي                       

تواند ر باشد بهتر مي   تهر چقدر محيط اطراف نوزاد نابينا غني       .  يكي از تمرينات، برقراري ارتباط با ديگران است         
داشتن خواهر و برادر در كنار والدين يكي از امكاناتي است كه براي نوزاد آسيب                .  ارتباط برقرار كرده و تعامل كند     

 .كندديده بينايي فرصت بي نظيري را فراهم مي

. ه شده است  آموزان آسيب ديده بينايي پيش دبستاني استان لرستان استفاد           در اين پژوهش از تمام دانش       :روش
 نفر از آنها تك     21.   نفر است كه به علت محدود بودن جامعه نيازي به نمونه گيري نبود              42مجموع جامعه آماري  

براي اندازه گيري ميزان مهارت تعاملي هر دو گروه از پرسشنامه           .   نفر داراي خواهر يا برادر بودند       21فرزند بوده و    
 .همبسته براي تحليل نتايج استفاده گرديد دو گروه  tمحقق ساخته استفاده شده و از 

پس از بررسي و    .   گروهي كه تك فرزند بودند بطور ميانگين نمرات پايين تري از گروه ديگر كسب نمودند                :نتايج
 .تحليل داده ها به معنادار بودن تك فرزندي در جهت افت ميزان مهارتهاي تعاملي مشخص گرديد

شود كه كودكان آسيب ديده بينايي در صورت تك فرزند بودن به لحاظ                از اين پژوهش نتيجه گرفته مي        :بحث
توانند با قرار دادن كودك در محيط هايي با ارتباطات              والدين مي .  بينندارتباط اجتماعي آسيب شديدي مي      

 .اجتماعي متناسب با سن و معلوليتشان در جهت رفع اين محروميت اقدام نمايند

 .ي، كودك آسيب ديده بينايي، تك فرزندي، چند فرزندي مهارت هاي تعامل:هاكليدواژه

 
 قم) س(، فقه و اصول، جامعه الزهرا3 سطح  ∗

 دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي كودكان استثنائي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،  **
  كارشناس راهنمايي و مشاوره ***
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 خانواده با رفتار مدني سازماني، با توجه به نقش ميانجي اهميت وظيفه -رابطه تعادل كار

 
 ∗منيرالسادات ذاكرفرد

 **ابوالقاسم نوريدكتر 

 ***هوشنگ طالبيدكتر 

 ****حسين سماواتياندكتر 

  
 خانواده با رفتار مدني سازماني معطوف به فرد         - بين تعادل كار   بررسي رابطه اين پژوهش با هدف       :مقدمه و هدف  

 . و معطوف به سازمان با توجه به نقش ميانجي اهميت وظيفه انجام گرفته است

يك سازمان دولتي در    ماري آن شامل كليه كاركنان      آ اين پژوهش توصيفي، از نوع رابطه اي است و جامعه            :روش
سنجش ميزان   براي.   نفر از طريق روش تصادفي خوشه اي انتخاب شدند          200  هااز بين آن  شهر اصفهان بود كه      

كارلسون و  (  خانواده  -كارتعادلهاي،  خانواده، رفتار مدني سازماني و اهميت وظيفه، به ترتيب از مقياس           -كارتعادل
و پرسشنامه  76/0با پايايي   )  1991ويليامز و اندرسون،     ( سازماني -، رفتار مدني  78/0با پايايي   )  2009همكاران،  

 .استفاده شده است 84/0با پايايي ) 1976سيمز و همكاران، (ويژگي هاي شغلي

و )  ميانگين، انحراف استاندارد، حداقل و حداكثر نمره        ( براي تحليل داده ها از روش هاي آماري توصيفي          :نتايج
 خانواده با اهميت    -نشان داد كه تعادل كار     نتايج  .  استفاده شد )  همبستگي ساده، روش بوت استروپ     (استنباطي

نتايج حاصل  ).  p>05/0(داري دارد  وظيفه و رفتار مدني سازماني معطوف به سازمان و معطوف به فرد رابطه معني               
 خانواده و رفتار مدني سازماني معطوف به        -از تحليل ميانجي نيز نشان داد كه اهميت وظيفه رابطه بين تعادل كار             

 . كند  سازمان را ميانجي گري ميفرد و معطوف به

 خانواده به عنوان يك متغير فردي و سازماني مهم، پيامدهاي              - با توجه به يافته هاي پژوهش، تعادل كار         :بحث
در صورتي كه كاركنان حس كنند كه شغل آنها بر زندگي ديگر             .  مثبتي بر نگرش ها و رفتارهاي ياري رسان دارد         

 خانواده،  - معني داري بيشتري در كار خود دارند و لذا با باال رفتن تعادل كار                   افراد سازمان اثر دارد، احساس      
 .   سازماني نيز در آنها افزايش مي يابد-رفتارهاي مدني

  
 

 

  

 
∗
 monir_zakerfard@yahoo.com           دكتري، روانشناسي، دانشگاه اصفهاندانشجوي  

**
 استاد، گروه روانشناسي، دانشگاه اصفهان 

***
 دانشيار، گروه امار، دانشگاه اصفهان 

****
 استاديار، گروه روانشناسي، دانشگاه اصفهان 
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 بررسي رابطه مكانيزم هاي دفاعي با ميزان بخشايش در زوجين شهرستان بيرجند

 
 ∗ ذالبهناز

 

بخشايش يكي از مولفه هاي بهزيستي رواني به شمار مي رود كه در ارتباط معنا پيدا مي كند و                    :  مقدمه و هدف  
مكانيزمهاي دفاعي مي توانند راه كارهاي    .  ارتباط ناكارامد زوجين منجر به سوء تفاهم، مشاجرات و رنجش  مي گردد           

افرادي كه مي بخشند، آگاهي و     .  ات و رنجش ها به  شمار روند     ناهشياري براي كنترل تكانه هاي حاصل از اين تعارض       
اشراف كامل بر آسيب و رنجش ايجاد شده دارند و در عين حال كه خشم ناشي از عمل انجام شده را تجربه                              
مي كنند به جاي سرزنش و تحقير به ابراز محبت مي پردازند و رابطه مطلوبي با فرد خاطي در پيش مي گيرند                         

هدف اين پژوهش بررسي رابطه مكانيزم هاي دفاعي و             .  ز مكانيزم دفاعي متفاوتي استفاده مي كنند       بنابراين ا 
 .بخشايش در زوجين مي باشد

 300جامعه پژوهش، زوجين شهرستان بيرجند مي باشند كه         .  مقايسه اي است  -پژوهش حاضر از نوع علي    :  روش
 خرده مقياس درك    5كه شامل   )  1998د و همكاران،    پوالر(مقياس بخشايش در خانواده      )   زوج 150(نفر از آنها    

واقع بينانه از خطا، تصديق و قبول خطا، جبران عمل، دلجويي كردن و احساس بهبودي يا سبكبالي و پرسشنامه                       
و فرم مشخصات    )  شامل سه سطح مكانيزم رشديافته، رشدنايافته و روان آزرده           )  (DSQ40(مكانيزم دفاعي    

 . تجزيه و تحليل داده ها از طريق آزمون همبستگي و تحليل واريانس انجام شد.  نمودنددموگرافيك بود را تكميل

نتايج بيانگر اين است كه بين مكانيزم  دفاعي و ميزان بخشايش زوجين رابطه معناداري                  :  نتيجه گيري و بحث  
ه مثل دليل تراشي،    زوجيني كه بيشتر همسر خود را مي بخشند، از مكانيزم هاي دفاعي رشدنايافت               .  وجود دارد 

درك واقع بينانه از خطا، تصديق و      .  فرافكني، انكار، ناارزنده سازي، جابجايي و پرخاشگري منفعالنه استفاده مي كنند         
قبول خطا، دلجويي و احساس بهبودي و سبكبالي با استفاده از مكانيزم هاي دفاعي رشدنايافته ارتباط مثبت و                      

نتايج پزوهش بيانگر   .  م هاي دفاعي رشد يافته و روان آزرده ارتباط معناداري ندارد        بخشايش با مكانيز  .  معنادار دارند 
اين نكته هستند كه در گروه مورد مطالعه، بخشايش زوجين از نوع بخشايش كاذب بوده كه در آن بخشايش به                        

 خصوصا اينكه خرده    طرز عجوالنه اي صورت مي گيرد و زوجين پيامدهاي آن را انكار مي كنند تا رابطه تداوم يابد                 
در اين پژوهش زنان در بخشايش و       .  مقياس جبران عمل در بخشايش ارتباط معناداري با مكانيزم هاي دفاعي ندارد          

خرده مقياس هاي آن نمره بيشتري كسب نمودند و مكانيزم هاي دفاعي رشد نايافته بيشتري از مردان استفاده                     
 .اي دفاعي رشد يافته استفاده كردندنمودند در حاليكه مردان بيشتر از مكانيزم ه

 .بخشايش، مكانيزم دفاعي، زوجين: هاكليدواژه
 

 
  vanooshe79@yahoo.com            كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي ∗
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 بررسي تاثير استفاده از شبكه هاي ماهواره بر روابط خانوادگي در شهركرد

 
∗دكتر محمد ربيعي

 

 **عاطفه گنجي
 

ناي جامعه و كانون اصلي      خانواده پايه بنيادين اجتماع و سلول سازنده زندگي انسان و خشت ب              :   و هدف  مقدمه
خانواده شالوده استوار پيوندهاي اجتماعي ، روابط خويشاوندي        .  حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش هاي اجتماعي است      

 عوامل گوناگوني موجب آسيب ديدن پيوند  .و كانوني در جهت بروز و ظهور عواطف انساني و پرورش اجتماعي است            
هاي قدرتمند ارتباط جمعي به      رسانه  ماهواره، يكي از  .  ه مخاطره مي اندازند   عاطفي خانواده شده و انسجام آن را ب        

هاي تصويري را به دورترين نقاط       هاي منحصر به فرد خود، قادر است پيام         اين ابزار، به دليل ويژگي    .  آيد شمار مي 
تواند  ن كـه ماهــواره مي   همـچنا.  شماري از افراد را درسرتاسر دنيـا مـورد خـطاب قرار دهد          منتقل كند و تعداد بي    

هاي تخريبي و    نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه     ...  در هوشيار كردن، اطالع رساني و در حوزه پژوهش، سياست و             
دارد؛ تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا                   به همراه خود    نابهنجاري نيز   

هاي اين ابزار     بدين ترتيب، تأثير برنامه    .  انديشي كنند  ه نهاد خانواده چاره    براي مصونيت جامعه انساني، به ويژ       
نيازهاي .  پذيري نبايد از نظر دور داشت       قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه                 

هاي غير منتظره    پيشرفتدر اين ميان،    .  ها شده است   ها، سبب رشد كمي و كيفي رسانه       گوناگون و روزافزون انسان   
هاي عميق اقتصادي و اجتماعي      و نوين در زمينه ارتباطات، به وسيله راديو، ماهواره، اينترنت ونظاير آن، دگرگوني              

 .يكي از آثار رسانه تاثير بر روابط خانوادگي است كه اين تحقيق به آن مي پردازد.  استرا به همراه آورده

 نفر از شهروندان به شكل نمونه گيري در دسترسي انتخاب           190ين منظور   پژوهش حاضر توصيفي است، بد      :روش
 سوالي كه روائي آن به تائيد متخصصان رسيده و پايائي آن از طريق آلفاي                    20و به پرسشنامه محقق ساخته        

 .محاسبه شده،پاسخ دادند% 77كرنباخ 

اوقات فراغت خانواده     ه استفاده مي نمايند و    درصد پاسخگويان از ماهوار    52نتايج اين پژوهش نشان داد كه       :    نتايج
از زماني كه برنامه هاي ماهواره پيگيري مي شود، زمان خواب بهم ريخته           .  با ديدن برنامه هاي  ماهواره سپري مي شود     

فرزندان از شخصيت هاي ماهواره الگو مي گيرند، براي ديدن برنامه هاي ماهواره در خانه بحث و جدل باال                     .  است
استفاده از ماهواره باعث    .  است همچنين وجود ماهواره روابط خانواده ها را با ساير افراد فاميل كم كرده است              گرفته  

تماشاي برخي از سريال هاي ماهواره فرزندان راگستاخ تر         .  بي اثر شدن روش تربيتي در مورد فرزندان شده است           
 كرده است

 .بي بر خانواده ها بجاي مي گذارددركل نتايج نشان داد ماهواره نتايج نامطلو: نتيجه

 
  mohammad51r@yahoo.com     استاديار گروه مشاوره دانشكاه شهركرد* ∗

  كارشناس مشاوره دانشگاه شهركرد **
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  و ناسازگار و سازگار هايزوج بين سرسختي و تعهد بخشايش، ميزان مقايسه

 زوجين سازگاري ميزان در يك هر نقش بررسي

 
  سولماز رجامند∗

 ** دكتر منصوره السادات صادقي

 *** دكتر فرشته موتابي

 

 روانشناسان  ذهن  هاستسال  كه  ايمسئله  آن،  در  شخصيتي  يهاويژگي  نقش  و  زناشويي   سازگاري :مقدمه و هدف  
 پرورش  و  خانواده  بنيان  استحكام  در  اساسي  عامل  يك  عنوان  به  زناشويي  سازگاري.  است  كرده  مشغول  خود  به  را

 اتفاق  زناشويي  ناسازگاري  اثر  در  كه  طالق  آمار  رويهبي  افزايش  طرفي  از.  شودمي  محسوب  جديد  نسل  صحيح
 اكتسابي  حدي  تا  كه  سرسختي  و  تعهد  بخشايش،  مانند  شخصيتي  هايويژگي  نقش  شناخت  ورتضر  مي افتد،
 سرسختي  و  تعهد  بخشايش،  ميزان  مقايسه  هدف  با  حاضر  پژوهش.  كندمي  ايجاب  زناشويي  سازگاري  در  را  هستند

 . شد انجام زوجين سازگاري ميزان در يك هر نقش بررسي و ناسازگار و سازگار هايزوج بين در

 سنجش  مقياس  ،)MAT(زناشويي  سازگاري  هايپرسشنامه  كه  بودند  زوج100  بررسي  مورد   نمونه :روش
 براي.  نمودند  تكميل  را  )  PVS(سرسختي  مقياس  و)  DCI(زناشويي  تعهد  پرسشنامه  ،)FFS(خانواده  در  بخشايش
 رگرسيون  تحليل  و  يهمبستگ  ضريب  دوراهه،  واريانس  تحليل  مستقل،  تي  هايآزمون  از  پژوهش  هايداده  تحليل
 .شد استفاده

 ميزان  كه  صورت  اين  به  است،  موثر  بسيار  زناشويي  سازگاري  در  زنان  بخشايش  كه  داد  نشان   نتايج :نتايج و بحث   
 قبول  با  زنان  سازگاري  چنين،هم.  بود  ناسازگار  هايزوج  زنان  از  بيشتر  سازگار  هايزوج  زنان  در  خطا  قبول  مولفه
 از  كدامهيچ  كهحالي  در.  داشت  رابطه  شوهرانشان  سازگاري  و  خودشان  كلي  بخشايش  و  دلجويي  بهبودي،  خطا،
 در  زنان  تعهد  نقش.  نبود  همسرانشان  و  خودشان  زناشويي  سازگاري  كنندهبينيپيش  مردان  بخشايش  هايمولفه

 شوهران  بين  در  تعهد  هايمولفه  ميان  از  نيز  شخصي  تعهد  ميزان  زيرا  است،  شده  داده  نشان  مهم  زناشويي  سازگاري
 همسرانشان  شخصي  تعهد  با  تنها  نيز  شوهران  سازگاري.  بود  ناسازگار  هايزوج  شوهران  از  بيشتر  سازگار  هايزوج
 خودشان  تعهد  هايمقياس  خرده  از   يك هيچ  با  مردان  نيز  و  زنان  زناشويي  سازگاري  كهحالي  در  داد،  نشان  رابطه
. بود  ناسازگار  گروه  زنان  از  بيشتر  سازگار  گروه  زنان  در  سرسختي  رلكنت  مولفه  ميزان  نهايت  در  و  نداشت  ايرابطه

 . نداد نشان ايرابطه خودشان سرسختي هايمقياس خرده از يك هيچ با شوهران و زنان زناشويي سازگاري
 
 

 
  com.gmail@rajamand.sulmaz          كارشناسي ارشد، خانواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتي ∗

 دكتري، روان شناسي عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي **
 ن شناسي باليني، دانشگاه شهيد بهشتيدكتري، روا ***
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 
 
 زناشويي  سازگاري  ميزان  در  سرسختي  و  بخشايش  هايمولفه  سرسختي،  و  تعهد  بخشايش،  عامل  سه  تعامل  در
 بيشتري  همدلي  و  كنندمي  قبول  را  خطايي  آسانتر  شناختي  نظر  از  زنان.  داشتند  بيني كنندگيپيش  نقش  جينزو

 سازگاري  كه  مرداني  طرفي  از.  كندمي  بينيپيش  را  همسرانشان  و  خودشان  زناشويي  سازگاري  عامل  اين  و  دارند
 در  شخصي  تعهد  افزايش  باعث  خود  اين  و  شدندمي  جويا  را  همسرانشان  نظرات  هابحث  در  دارند،  بااليي  زناشويي

 و  بخشندمي  را  همسرانشان  ترآسان  دهند،مي  نشان  خود  از  كه  انعطافي  با  سرسخت  افراد  آخر  در  و  شودمي  زنان
 .يابدمي افزايش آنان در زناشويي سازگاري

 .زوج زناشويي، سازگاري سرسختي، تعهد، بخشايش،: هاكليدواژه
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 روان دانشجويان دختربا سالمت) بالنده/ آشفته(خانواده رابطه نوع ساخت 

 
 ∗ رحمتيدكتر عباس

**باباييمحمدرضا 
 

 

هاي يك زندگي سالم است، كه عوامل بيشماري در              ترين مؤلفه روان يكي از مهم     سالمت  :و هدف مقدمه  
اي از تعادل است كه فرد      روان به اعتباري درجه   تمنظور از سالم  .  شكل بندي صحيح يا ناصواب آن دخيل هستند       

. كندهاي خويش برقرار مي   در مواجهه با مشكالت اجتماعي و سازگاري اجتماعي با محيط پيرامون خود، بين رفتار              
اگر .  شود، خانواده است  ريزي مي رواني افراد در آن پي     توان گفت شالوده سالمت      هاي اوليه كه مي   يكي از محيط  

رواني در خانواده ايجاد شود، والدين فرزنداني با شخصيت، متعادل، سازگار، با عاطفه، اجتماعي، با                   سالمت  زمينه
روان به لحاظ اهميت نقش خانواده در حوزه سالمت            .پذير، و منطقي خواهند داشت      به  نفس، مسئوليت    اعتماد

. اندسازي حقايقي در اين عرصه داشته     شنمطالعات زيادي در اين زمينه صورت گرفته است و هر كدام سعي در رو              
 دختر  دانشجويانروان  با سالمت   )  آشفته/بالنده(ساخت خانواده    نوع   ي بين  رابطه تعيينهدف از اين پژوهش      
 . كرمان بوددانشگاه شهيد باهنر

  دانشجوي دختر از ميان دانشجويان دانشگاه        118  . روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود           :روش
اطالعات با استفاده از پرسشنامه ساخت       .  اي انتخاب شدند  گيري تصادفي خوشه  شهيد باهنر كرمان با روش نمونه      

ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون       داده.  آوري شد جمع)  GHQ-28( عمومي   خانواده و پرسشنامه سالمت   
 .تحليل شد

هاي اختالل خواب و اضطراب،     مؤلفهرواني و زير  واده با سالمت   خان ها نشان داد، بين ساخت     نتايج تحليل داده   :نتايج
دار و معكوس وجود دارد، اما بين ساخت خانواده با عالئم جسماني رابطه              كاركرد اجتماعي و افسردگي رابطه معني     

 . دار نبودمعنا

 روان است،   بهداشتخانواده با     دار بين نوع ساخت    هاي اين پژوهش كه مؤيد رابطه معني         براساس يافته  :بحث
تواند  نقش مهمي    سازي آن مي  خانواده و بالنده  گيري كرد كه تالش در جهت ارتقاء سالمت          مي توان چنين نتيجه  
 . روان دانشجويان دختر ايفا نمايددر افزايش سالمت

  .روان، دانشجويان دخترآشفته، سالمت/  خانواده بالنده:هاكليدواژه

 
 

 

 

 

 
 Abrahmati@uk.ac.irدانشيار گروه روانشناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان            ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه شهيد باهنر كرمان **
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  هاي فرزندپروري و جهت گيري مذهبي با پرخاشگري نوجوانان شهر ايالمبررسي رابطه سبك

 
 ∗زينب رحيم نهال

 **سيده مريم نورمحمدي

 ***مريم بيابانيان
 

 يكي از عوامل موثر در بروز اختالل هاي رفتاري، عامل خانواده و به ويژه الگوي رفتاري والدين                     :مقدمه و هدف  
 اند كه بين بدرفتاري والدين و اختالل رفتاري فرزندان ارتباط وجود دارد؛               از اين رو، محققان نتيجه گرفته      .  است

ارتباطي كه نقش سبك هاي فرزندپروي را در ايجاد مشكالت رفتاري نوجوان ايجاد مي كند و همچنين خانواده و                    
 را با بسياري از     روانشناسان ارتباط كمال گرايي  .  محيط اجتماعي در ايجاد و رشد كمال گرايي در فرزندان نقش دارد          

اگر چه براساس شواهد موجود، تفاوت هاي فردي زيادي در               .  ويژگي هاي رواني مورد بررسي قرار داده اند           
كمال گرايي وجود دارد، ليكن مهم ترين مشخصه كمال گرايي، داشتن اهداف بلندپروازانه، جاه طلبانه، مبهم و غير                  

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه سبك هاي         .  هداف است قابل وصول و تالش افراطي براي رسيدن به اين ا            
 .فرزندپروري با پرخاشگري و كمال گرايي در نوجوانان شهر ايالم  است

آموزان   نفر از دانش   100نمونه آماري   .   روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي باشد         :مواد و روش ها   
ك هاي فرزندپروري بامريند و پرخاشگري باس و پري و كمال گرايي          شهر ايالم بودند؛ كه با استفاده از پرسشنامه سب        

 . بررسي شدند

، بين سبك دموكراتيك و     )P( بين سبك دموكراتيك و پرخاشگري كالمي رابطه وجود داشت             :يافته ها 
و بين سبك   ، بين سبك سهل گيرانه و پرخاشگري رابطه وجود نداشت              )P(خشم رابطه وجود داشت      

سهل گيرانه و پرخاشگري فيزيكي، خصومت و پرخاشگري كالمي  رابطه وجود نداشت، همچنين بين سبك                       
استبدادي و پرخاشگري و پرخاشگري كالمي رابطه اي وجود نداشت و در آخر نتايج نشان داد كه بين شيوه هاي                      

 .فرزندپروري و كمال گرايي رابطه معني دار وجود دارد

 بهترين روش فرزندپروري براي كاهش پرخاشگري و مؤلفه هاي آن سبك دموكراتيك بود و               :گيريبحث و نتيجه    
همچنين خانواده هاي داراي سبك فرزندپروري مستبدانه فرزندان را براي عملكرد كامل تشويق مي كنند و نسبت                  

فرزندان نيز از هر اشتباهي     به شكست هاي آنها با نااميدي، اضطراب و بي قراري واكنش نشان مي دهند، در نتيجه                
 .ترسيده و سعي مي كنند با كمال گرا بودن از اشتباه و شكست دوري كنند

 . سبك هاي فرزندپروري، پرخاشگري، كمال گرايي، نوجوانان:هاكليدواژه

 
       zeinabrahimnahal@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد، روان شناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي **
   دانشجوي كارشناسي ارشد، روان شناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي ***



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
302

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي  در زوج و روابط فرازناشوييتعارضات زناشوييبا  هاي دلبستگي بررسي رابطه سبك

 تهران شهر نه هاي سالمتخاكننده به  مراجعه

 
 ∗زينب رحيم نهال

 **زينب دهقان

 سيده مريم نورمحمدي
∗∗∗ 

 

ي مراحل تكوين آن زوجين، خرده نظام        خانواده، يك نظام اجتماعي طبيعي است كه در همه          :  مقدمه و هدف  
 آنها نقش   اصلي بوده و عوامل متعددي مانند سبك هاي دلسبتگي و مولفه هاي تمايزيافتگي در رضايت زناشويي                 

همچنين تعارض زناشويي نوعي ارتباط زناشويي است كه در آن رفتارهاي خصومت آميز مثل توهين،                      .  دارند
سرزنش، انتقاد و حمله فيزيكي وجود دارد و زوجين در آن نسبت به يكديگر احساس كينه و نفرت داشته و هر                         

وجب رنجش و عذاب او مي گردد و با توجه           يك عقيده دارند كه همسرش انسان نامطلوب و ناسازگاري است كه م            
 تعارضات  باهاي دلبستگي     رابطه سبك به پيامدهاي زيانبار خيانت زناشويي، پژوهش حاضر با هدف بررسي                 

 .  بودتهران شهر خانه هاي سالمت كننده   در زوج هاي مراجعه و روابط فرازناشوييزناشويي

ع بنيادي و به لحاظ نحوه جمع آوري داده ها، از نوع توصيفي             پژوهش به لحاظ هدف، از نو      اين   : مواد و روش ها  

از )  نفر200( زوج   100تعداد  جامعه آماري پژوهش حاضر،     .  بود كه در چهارچوب يك طرح همبستگي انجام شد          
 كه شامل كليه زنان و       گيري دردسترس انتخاب شدند     به روش نمونه   خانه هاي سالمت كننده به    هاي مراجعه  زوج

. ند كه روابط فرازناشويي داشته و براي مشاوره به خانه هاي سالمت روان شهر تهران مراجعه كرده بودند                 مرداني بود 
(و تعارض زناشويي    )  AAQ(ها از پرسشنامه هاي سبك دلبستگي بزرگساالن هازان و شيور            براي جمع آوري داده   

MCQ (شدها از روش همبستگي استفاده استفاده شد براي تجزيه و تحليل داده . 

نتايج تحليل  نشان داد كه بين سبك دلبستگي ناايمن با تعارضات زناشويي رابطه معنادار مثبت وجود                     :يافته ها 
، و زناني كه    )P(داشته و همچنين بين سبك دلبستگي ناايمن و روابط فرازناشويي رابطه وجود دارد                  

نابي را دارا هستند، رابطه فرازناشويي بيشتري دارند          سبك دلبستگي ناايمن مخصوصا سبك دلبستگي ناايمن اجت        
P .( 

كند كه روابط اوليه افراد در محيط خانواده به              نتايج پژوهش از اين باور حمايت مي           :بحث ونتيجه گيري  
اثير شكل گيري سبك دلبستگي خاص منجر مي گردد و اين تجارب اوليه بر روابط بين فردي زوجين در بزرگسالي ت                 

 .مستقيم مي گذارد

 .سبك دلبستگي، تعارضات زناشويي و روابط فرازناشويي: هاكليدواژه

 
    zeinabrahimnahal@yahoo.com      دانشجوي كارشناسي ارشد، روان شناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد، روان شناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي  **
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 پيش بيني رضايت جنسي زنان از طريق ويژگي هاي شخصيتي پنج عامل بزرگ

 
 ∗طيبه رحيمي پردنجانيدكتر 

 **نجمه مشفقي

 ***آرزو ضاربي

 

 

 ويژگي هاي شخصيتي پنج عامل بزرگ با رضايت جنسي            پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه ساده و چندگانه          :هدف

 . شهر مشهد انجام گرفت2برخي از زنان متاهل ساكن در منطقه 

 شهر مشهد مي باشد كه تعداد       2جامعه آماري در پژوهش حاضر كليه زنان متاهل ساكن در منطقه                 :روش بررسي 

در اين پژوهش از دو      .  وان نمونه انتخاب شدند     نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به عن                  115
براي جمع  )  NEO(و پرسشنامه شخصيتي پنج عامل بزرگ شخصيتي          )  SSS-W(پرسشنامه رضايت جنسي زنان      
همچنين براي تحليل داده ها، روش رگرسيون چندگانه و براي اعتباريابي، تحليل               .  آوري داده ها استفاده شده است     
 .گي پيرسون بكار گرفته شدعاملي تائيدي و ضريب همبست

يافته هاي حاصل از كاربرد معادله رگرسيون، فرضيه هاي پژوهش را تأييد كرد، به بيان ديگر مي توان رضايت                      :نتايج

نتايج پژوهش حاضر اهميت روان رنجورخويي و        .  جنسي زنان را از طريق ويژگي هاي شخصيتي آنها پيش بيني نمود            
 . بين هاي رضايت جنسي زنان نشان مي دهدوجداني بودن را به عنوان پيش 

با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، در نظر گرفتن متغيرهاي شخصيتي علي الخصوص دو متغير                              :بحث

 .روان رنجورخويي و وجداني بودن در بررسي هاي مربوط به ناسازگاري هاي جنسي زنان توصيه مي شود

 .، برونگرايي، باز بودن به تجارب، توافق جويي، وجداني بودنرضايت جنسي، روان رنجورخويي: هاكليدواژه

 
 استاديار گروه مشاوره و روانشناسي، دانشگاه بجنورد ∗

   najmehmoshfeghi@yahoo.com د       دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه بجنور **
 ددانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه بجنور ***
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 سازي بر سازگاري اجتماعي دانشجويان دخترمتمايزبررسي اثربخشي آموزش خود

 
 ∗سرين رحيميا

 
 

سازگاري به لحاظ روانشناسي به معني تطبيق با محيط به منظور رفع نيازهاي فردي است و نقش                     :  مقدمه و هدف  
دارد در سراسر زندگي اضطراب     از سوي ديگر نظريه بوئن كه بيان مي       .  المت و بهزيستي رواني جامعه دارد     بسزايي در س  

مزمن و مهار نشده اي در اثر تمايزيافتگي پايين ويا عدم تمايز يافتگي وجود دارد كه سازگاري را به شدت تحت تاثير                         
از اين رو پژوهش حاضر با هدف        .  شوداجتماعي منجر مي  قرار داده و به ناسازگاري و اختالل در عملكرد خانوادگي و              

  .بررسي اثربخشي آموزش خودمتمايز سازي بر سازگاري اجتماعي دانشجويان انجام گرفت

به اين منظور از بين      .  باشداين پژوهش نيمه آزمايشي و از نوع پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي                   :  روش
 نفر  32گيري در دسترس     دانشگاه آزاد واحد سنندج با استفاده از روش نمونه           دانشجويان دختر مقطع كارشناسي      

 جلسه، آموزش    10 نفري جايگزين شدند؛ براي گروه آزمايش           16انتخاب شده و به صورت تصادفي در دو گروه               
ايشي، اي صورت نگرفت؛ قبل و بعد از اجراي متغير آزم            خودمتمايزسازي اجرا شد اما در گروه كنترل هيچ مداخله           

ها استفاده شده و    براي جمع آوري داده   )  BAI( و سازگاري اجتماعي بل       )DSI-R(يافتگي خود   هاي تمايز پرسشنامه
 .با استفاده از آزمون كوواريانس، نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

ر سازگاري اجتماعي تفاوت    آزمون بين ميانگين دو گروه آزمايش و كنترل د         نتايج حاكي از آن بود كه در پس         :هايافته
 . داري به وجود آمده استمعني

توان عنوان كرد كه آموزش خودمتمايزسازي تاثير مثبتي         بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه مي          :گيرينتيجه
 . بر افزايش سازگاري اجتماعي دارد

 .سازي، سازگاري اجتماعيمتمايز آموزش خود:هاكليدواژه

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    

 
 ، گروه روانشناسي باليني، ايران    كردستان تحقيقات و اسالمي، واحد علوم دانشگاه آزاددانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، ∗ 

com.yahoo@rahimmi         
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    تحليل نسلي و مقطعي وضعيت تجرد مردان و زنان در ايران: خانواده ايراني و چالش شكل گيري

    
    ∗∗∗∗علي رحيمي

 **سميه كرمي نيا

 

 خانـواده بـه دلـيل اهمـيت، جايگـاه و كاركـردهاي بـسيار مهـم، همواره مورد توجه محققان و         :مقدمـه و هـدف    
كشور ما آسيب هايي مانند خشونت خانگي، طالق  عاطفي،   هم اكنون در    . صـاحبنظران مرتبط با اين حوزه بوده است       

براساس آمارها، يكي از چالش هاي عصر  . اجتماعي را تهديد مي كند     آسـيب هاي رسانه اي و از هم پاشيدگي، اين نهاد          
هدف اصلي اين مطالعه، تحليل روند و چگونگي ورود زنان و      . حاضـر خانـواده ايراني، چالش شكل گيري آن مي باشد          

 .دان ايراني به ازدواج و تشكيل خانواده طي نيم قرن اخير مي باشدمر

، روند گذار وضعيت تجرد مردان و زنان را 1345-90ايـن مطالعه با استفاده از داده هاي سرشماري سال هاي     :روش
كشور بـه دو روش مقطعـي و نسلي مورد بررسي قرار داده و تصويري جامع از وضعيت ازدواج و تشكيل خانواده در                       

  .طي نيم قرن اخير به تصوير كشيده است

، درصد مجردين گروه هاي مختلف سني در     1345-90 نتايج بررسي مقطعي نشان مي دهد كه طي سال هاي            :نتايج
؛ البـته در زنـان، عـالوه بـر چـشمگير تـر بودن اين افزايش، الگوي ورود به ازدواج در            يافـته هـر دو جـنس افـزايش        

 "درصد" و   "سن"يافته هاي مقطعي،    بر اساس   . ز به شدت دستخوش تغيير شده است      گـروه هـاي مخـتلف سـني ني        
(در بررسي نسلي نيز چگونگي گذار وضعيت تجرد ده نسل           . تجرد قطعي زنان در حال پيشي گرفتن از مردان است         

هر چه از بر اساس نتايج، . مورد بررسي قرار گرفته است)  نـسل از مـردان بـه صـورت متناظـر         5 نـسل  از زنـان و         5
؛ )مخصوصاً در زنان(هاي جديدتر پيش مي رويم، تأخير در ازدواج بيشتر مي شود   نـسل هـاي قديمـي بـه سمت نسل     

؛ و زنان از نظر چگونگي ورود به ازدواج، به سمت           )مخصوصاً در زنان  (سن و درصد تجرد قطعي افزايش پيدا مي كند          
ينكه روند افزايشي درصد تجرد از يك نسل به نسل بعدي،           يافتة مهم ا  . همگرايـي بيـشتر بـا مـردان پـيش مي روند           

تدريجـي و ثابـت نيـست و بـه شـكل تـصاعدي رخ مي دهد؛ وضعيتي كه نشان از بروز شكاف بين نسل ها در زمينه        
 . ازدواج دارد

د؛  يافـته ها حكايت از كاهش اهميت ازدواج و تشكيل خانواده در جوانان، مخصوصاً در نسل هاي جديدتر دار              :بحـث 
، )ناشي از تحوالت ساختار سني جمعيت كشور      ( به بعد    1365عـالوه بـر ايـن، ظهور مضيقه ازدواج براي زنان نسل             

 .روند تشكيل خانواده را با چالش مواجه كرده است
 

 
 در مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و "نواده، ازدواج و طالقمطالعات خا"كارشناس ارشد جمعيت شناسي و كارشناس پژوهشي گروه    ∗

     com.yahoo@17rahimi_a                               تخصصي جمعيت كشور
 محقق و كارشناس ارشد جمعيت شناسي **
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 در نهايـت، از جملـه آثـار افـزايش درصـد تجـرد قطعي، كاهش تعداد خانواده ها و از جمله آثار ازدواج هاي متأخر،                          
باتوجه به اينكه در كشور ما برخالف بسياري از كشورهاي پيشرفته، . كـاهش طـول عمر خانواده ها دركشور مي باشد        

فـرزندآوري فقـط در چارچـوب خانـواده رخ مـي دهـد، لـذا يكـي از تـبعات منفـي اين وضعيت، كاهش طول دوره                         
 . فرزندآوري زوجين و ميزان باروري در كشور خواهد بود
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 رابطه سبك فرزندپروري سهل گيرانه والدين با خالقيت شكلي و كالمي كودكان دبستاني          

 
 ∗محدثه رحيمي

 **حميده قائدي فر

 

 صاحب نظران  از  برخي  است،  خالقيت  رشد  در  دوره  حساس ترين  كودكي  دوران  اينكه  به  توجه  با:  مقدمه و هدف  
نتايج پژوهش هاي  .  دارد  خالق  شخصيت  رشد  و  شكل گيري  در  مهمي  نقش  خانواده  در  كودك  تجارب  معتقدند كه 

 والدين  ديگر  متعددي نشان داده است كه كودكان خانواده هاي مقتدر خالقيت بيشتري خواهند داشت، از سوي                
كه   آنجايي  از  سهل گير  والدين  كه  كرده اند  گزارش  نيز  منابع  برخي.  مي شوند  كودك  خالقيت  پيشرفت  مانع  مستبد
 آنها  و فرزندان   مي كنند  ايجاد  خالقيت  براي  مناسبي  زمينه  مي دهند  فرزندان  به  بيشتري  فكري  و  عملي  استقالل

خالق ترند لذا با توجه به تناقضات موجود، اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين سبك فرزندپروري سهل گيرانه                     
 .ن انجام شدوالدين و خالقيت شكلي و كالمي كودكان سنين دبستا

 دانش آموز  137  مشهد،  شهر  2  ناحيه  ابتدايي  دانش آموزان دوره   تمام  بين  ازبه منظور انجام پژوهش حاضر      :  روش
 وسيله  به  شكلي  خالقيت.  شدند  داده  شركت  اين پژوهش   در  آنها  والدين  و  ابتدايي  ششم  تا  سوم  پايه هاي  دختر
 وسيله  به  كالمي   و خالقيت  )TTCT(تورنس    خالق   تفكر آزمون  شكلي  فرم  از  )تصاوير  تكميل  (2  شماره  فعاليت
فرزندپروري   شيوه  تعيين نمره   براي.  شد  سنجيده)  TTCT(  كالمي  فرم  از  )كن  فرض  فقط(  6  شماره  فعاليت

 .شد پاسخ داده والدين از يكي توسط بامريند فرزندپروري مقياس سهل گيرانه نيز،

فرزندپروري سهل گيرانه با هيچ يك از مؤلفه هاي خالقيت         طبق نتايج آزمون همبستگي پيرسون، سبك         :  نتايج
اصالت، سيالي،  (و خالقيت كالمي     )  اصالت، سيالي، انعطاف پذيري، جزئيات و نمره كل خالقيت شكلي            (شكلي

 .رابطه معنادار نداشت) انعطاف پذيري و نمره كل خالقيت كالمي

 و  كالمي  خالقيت  با  سهل گيرانه  فرزندپروري  يوهحاضر، ش   پژوهش  يافته هاي  همانطور كه مشاهده شد طبق    :  بحث
 والدين  فرزندان  داشته اند  اذعان  كه  است  منابع  برخي  گزارش  با  مخالف  يافته  اين.  نداشت  رابطه معناداري   شكلي

 و  نمي كنند  اعمال  خانه  در  يا كنترلي   معيارهاي خاص   قواعد،  سهل گير،  والدين  آنجايي كه  از.  خالق ترند  سهل گير
نمي دانند و كمتر خالقانه عمل        و پيشرفت   يادگيري  به  موظف  را  خود  كودكان  ندارند،  خود  فرزندان  از  توقعي

استقالل دو ويژگي خانواده هايي است       داراي  و  آزاد  جوي  وجود  و  زياد  وابستگي  بدون  ارتباط مثبت   داشتن.  مي كنند
 ي اين خصيصه ها نبوده و نسبت به         كه كودكان خالق تري پرورش مي دهند؛ در حالي كه والدين سهل گير دارا             

 ياد بگيرند   را  مناسب  رفتارهاي  نيستند  مجبور  خانواده ها  در اين   در واقع كودكان،  .  كودكان خود بي توجه هستند   
 .نمي بينند خود اعمال قبال در والدين طرف از واكنشي هيچ اغلب كه چرا

 
  com.hotmail@b.rahimi.m      كارشناس ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه فردوسي مشهد ∗

 كارشناس ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه فردوسي مشهد **
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 گري هوش هيجاني ادراك الگوي فرزندپروري والد و نقش بازدارندگي و ميانجي

 در مدل علي سالمت روان

 
 ∗حسين رزاقي خليران

 **دكتر فاطمه شهابي زاده

 ***سيد محمود موسوي نژاد

 ****پريسا دستجردي

 

 جسمي،  سالمت.  آيد مي  حساب  به  بشري  جامعة  هايسرمايه  ترينمهم  از  سالمت  داشتن  امروزه  :مقدمه و هدف  
 حركت،  موتور  رود،  هدر  و  شود  غفلت  آن  از  اگر  كه  است  ملت  يك  بنيادين  وي  اساس  منابع  از  افراد  اجتماعي  و  رواني
 كودكان  شادي  و  خنده  صداي  ديگر  و  يابد مي  افزايش  ها خانواده  در  نارضايتي  شود؛ مي  كند  جامعه  تكامل  و  پويايي
. وثر مي باشد ي است كه در رشد و بالندگي خانواده و جامعه م          روان يكي از مباحث مهم     سالمت  .شد  نخواهد  شنيده

روان را به عنوان حالتي از بهزيستي كه درآن فرد توانمندي خود را                    سالمت ،)2007(  سازمان بهداشت جهاني  
  با توجه به   . تعريف مي كند  ، از آنها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و براي اجتماع خويش مفيد است                  ،شناخته
روابط بين آنها، استدالل كردن در مورد          و معاني عواطف،  هيجاني كه توانايي شناسايي و تشخيص مفاهيم           هوش

، آنها، حل مسأله براساس آنها و نيز مديريت عواطف تعريف شده است و همچنين شكل گيري آن در نهاد خانواده                     
 .پروري، مدل سالمت روان با ميانجي گري هوش هيجاني اجرا شدپژوهش حاضر با هدف تدوين سبك هاي فرزند

ه منظور دستيابي به هدف پژوهش از بين دانش آموزان پايه چهارم متوسطه شهر بيرجند در سال                 ب:  روش تحقيق 
به شيوه ي نمونه گيري چند مرحله اي      )   پسر 200 دختر،   200( نفر به عنوان گروه نمونه        400،  91-92تحصيلي  

 در  استفاده  مورد   ابزارهاي .انتخاب شدند و جهت تحليل نتايج از روش مدل يابي معادالت ساختاري بهره گرفته شد              
 ساخته   والدين  اقتدار  ،)1979(گلبرگ    ساخته)  GHQ-28(عمومي    سالمت  پرسشنامه  بر،  مشتمل  پژوهش
 يابيمدل  روش  از  نتايج  تحليل  جهت.  بود)  2005(گريوز    و  برادبري  ساخته  هيجاني  هوش  و)  1972(بامريند  
 .شد گرفته بهره ساختاري معادالت

. يانگر برازش مناسب سبك هاي فرزندپروري مدل سالمت روان، با ميانجي گري هوش هيجاني بود              يافته ها ب  :نتايج
مدل برازش يافته نشان داد هوش هيجاني ميانجي گر رابطه ي بين سبك هاي فرزندپروري و سالمت روان است و                    

مسير هوش  .  گير سهم منفي بر هوش هيجاني دارد         سبك هاي استبدادي و مقتدر سهم مثبت و سبك سهل            
 .هيجاني با سالمت روان نيز معنادار شد

 

 
   com.yahoo@60nrazaghihosseiكارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند          ∗

 استاديارگروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند **
 كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند ***

 كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه بيرجند ****
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پروري و سالمت روان را دارد، با استفاده        از آنجايي كه هوش هيجاني نقش ميانجي گري بين سبك هاي فرزند          :بحث
از سبك مقتدرانه كه بهترين سبك تربيتي در بين خانواده ها مي باشد و در آن كنترل و محبت به اندازه بكار                           

نقش ميانجي گري  .  د، مي توان هوش هيجاني را افزايش داد تا سالمت روان فرزندان در خانواده تضمين شود                مي رو
 .هوش هيجاني بر ماهيت دوگانه سبك استبدادي مورد بحث قرار گرفت

 .پروري، سالمت روان، هوش هيجانيسبك هاي فرزند :هاهكليدواژ
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  با يجاني هوش هي و بازدارندگيگريانجي كنترل فكر و نقش مييل توانا مدنيتدو

  والدي فرزندپروريتوجه به الگوها

 

∗حسين رزاقي خليران
 

**دكتر فاطمه شهابي زاده
 

***پريسا دستجردي 
 

****سيد محمود موسوي نژاد
 

 

 آموزش با گفتار و رفتار       ني است، ا  يجاني ه يها آموزش مهارت  ي محل برا  ني خانواده اول  طيمح  :مقدمه و هدف  
 نيا.  رديگي پدر و مادر صورت م     يجاني ه يها فرزندان از مهارت   ي با الگوبردار  ني با كودكان و همچن    ني والد ميمستق

 افتني مناسب،    يصورت به    جاناتي ه نيشود كودكان در شناخت احساسات خود و ابراز ا             يآموزش موجب م   
 ي و همدل  گراني درك احساسات د   يي توانا نيچن هم ند،ياسات ناخوشا  آرام كردن خود و كنترل احس      ي برا ييها روش

 سركوب افكار ناخواسته سرزده     يي در توانا  ي فرد هاي كنترل فكر كه تفاوت    ييبا توجه به توانا     .تر باشند با آنان موفق  
 نيتدو موثر در رفتار و طرز فكر كودك پژوهش حاضر با هدف             ي نقش عوامل خانوادگ   نيتعريف شده است و همچن    

 . اجرا شديجاني هوش هيگري انجي كنترل فكر با ميي مدل توانا،پروري فرزنديسبك ها

به منظور دستيابي به هدف پژوهش از بين دانش آموزان پايه چهارم متوسطه شهر بيرجند در سال                 :  روش تحقيق 
 گيري چند مرحله اي   به شيوه ي نمونه  )   پسر 200 دختر،   200( نفر به عنوان گروه نمونه        400،  91-92تحصيلي  

ابزارهاي مورد استفاده در    .  انتخاب شدند و جهت تحليل نتايج از روش مدل يابي معادالت ساختاري بهره گرفته شد              
 و)  2005(ي برادبري و گريوز     ، هوش هيجاني، ساخته   )1972(پژوهش مشتمل بر، اقتدار والدين، ساخته ي بامريند        

يابي جهت تحليل نتايج از روش مدل     .  بود)  2005(  نزي الگرابل توماس و مارت    انو،ي لوچ ي ساخته ، كنترل فكر  ييتوانا
 .معادالت ساختاري بهره گرفته شد

، با ميانجي گري هوش هيجاني      كنترل فكر  ييتوانا يافته ها بيانگر برازش مناسب سبك هاي فرزندپروري مدل         :نتايج
  كنترل فكر  ييتواناطه  بين سبك هاي فرزندپروري و      مدل برازش يافته نشان داد هوش هيجاني ميانجي گر راب         .  بود

مسير .  گير سهم منفي بر هوش هيجاني دارد        است و سبك هاي استبدادي و مقتدر، سهم مثبت و سبك سهل              
 . نيز معنادار شد كنترل فكرييتوانامستقيم استبدادي با توانايي كنترل فكر و مسير هوش هيجاني با 

 

 

 
      com.yahoo@60hosseinrazaghiمي واحد بيرجند        كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسال∗ 

 استاديارگروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند **
 كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي، دانشگاه بيرجند ***

 گاه آزاد اسالمي واحد بيرجندكارشناسي ارشد روان شناسي باليني، دانش ****
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 را دارد، با     كنترل فكر  ييتواناپروري و    هيجاني نقش ميانجي گري بين سبك هاي فرزند        از آنجايي كه هوش    :بحث
استفاده از سبك مقتدرانه كه در رفتار با كودك زورگو نبوده و در چهارچوب معيني آزادي قابل مالحظه اي به                         

 استفاده به اتهيجان تنظيمو هوش هيجاني با      شوند   مي هيجاني هوش تقويت باعث وكودكان خود مي دهند     

 فرزندان در خانواده     كنترل فكر  ييتوانا،  دنكن مي كمك مسأله حل فرايند  و تفكر تسهيل  در هيجانات از مثبت
 .نقش ميانجي گري هوش هيجاني بر ماهيت دوگانه سبك استبدادي مورد بحث قرار گرفت. يابدافزايش مي

 .وش هيجانيهاي فرزندپروري، توانايي كنترل فكر، هسبك: هاهكليدواژ
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 بررسي رابطه بين معنويت و الگوهاي فرزندپروري والدين با وابستگي به نيكوتين در دانشجويان

 
∗ويدا رستم آبادي

 

 **فاطمه گوديني

 

باشد و اين ماده از طريق تدخين وارد        نيكوتين يكي از رايجترين داروهاي مجاز مورد استفاده مي         :  مقدمه و هدف  
ترين و شايعترين اختالل مصرف مواد است، زيرا استفاده كنندگان هنگام            گي به توتون مهلك   شود و وابست  بدن مي 

دانشجويان قشر وسيعي   .  مصرف آن از تمايل شديد به مصرف دارو آگاه نيستند ولي موقع ترك اشتياق شديد دارند               
وبرداري براي مردم را خواهند     اي نسبت به الگ   دهند و در آينده مسئوليت حرفه      از افراد آگاه جامعه را تشكيل مي       

هايي دانست كه در كنش متقابل        اي از بخش   توان به عنوان شبكه    روابط بين والدين و فرزندان را مي         .  داشت
هدف .  تربيت مذهبي هم به عنوان يكي از وظايف والدين ريشه در تعامل والدين و فرزندان دارد                 .  بايكديگر هستند 

 . ت و الگوهاي فرزند پروري والدين با وابستگي به نيكوتين در دانشجويان استاز پژوهش حاضر بررسي رابطه معنوي

جامعه آماري در اين تحقيق كليه دانشجويان        .   تحليلي از نوع همبستگي بود      -روش انجام پژوهش توصيفي     :روش

گيري  از روش نمونه   باشد، كه با استفاده    نفر مي  150رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور شهرستان كنگاور به تعداد             
ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل سه پرسشنامه معنويت، الگوهاي            .   نفر انتخاب گرديد   50تصادفي ساده تعداد    

هاي حاصل از تحقيق با روشهاي آماري        تجزيه و تحليل داده     .فرزندپروري و پرسشنامه وابستگي به نيكوتين بود       
 .نجام گرفتضريب همبستگي پيرسون و  تحليل رگرسيون ا

دار نتايج نشان داد كه بين الگوهاي فرزند پروري و معنويت با وابستگي به نيكوتين در دانشجويان رابطه معنا                        :نتايج
 ).  p>50/0(هاي فرزندپروري، شيوه سهل گيرانه با وابستگي به نيكوتين رابطه معنادار دارد وجود دارد و از بين شيوه

پروري والدين و توجه به امور معنوي در تربيت فرزندان اشاره دارد و نتايج               اي فرزند ها به اهميت الگوه   يافته:  بحث
دهد كه براي جلوگيري از وابستگي به نيكوتين و قطع مصرف آن اعضاي خانواده، به                  تحليل رگرسيوني نشان مي   

 .خصوص والدين از اهميت ويژه اي برخوردار هستند

 .پروري، وابستگي به نيكوتينمعنويت، الگوهاي فرزند : هاكليدواژه

 
  كارشناسي ارشد علوم تربيتي دانشگاه شيراز، عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور ∗

          com.gmail@goudini.fateme     كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه خوارزمي تهران **
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     :ها در احساس صميميت خانوادگي در ميان جوانانبررسي نقش رسانه

    مطالعه موردي شهرستان داراب

    

∗الهام رستمي زاده
 

** مجتبي بخشنده
 

*** محمدباقرصفوت
 

**** سميرا دلداري
 

 

هاي جمعي و استفاده افراطي از       سانه ر   يكي از عوامل اثرگذار برگسستگي انسجام خانواده،گسترش       :مقدمه و هدف  
 خود و ايجاد      هاي شنيداري و غيرمتعامل به دليل كاركرد متنوع             جمعي بويژه رسانه     هاي رسانه.  باشد آنها مي 

اند فضاي انفرادي را     چهره را گرفته، و توانسته      به    چهره    بتدريج جاي ارتباط بين فردي از نوع         تغييرات پيوسته، 
اي،  هاي شنيداري و رايانه     رسانه  و اجتماعي خانواده حاكم كنند، بطوري كه گسترش تكنيكي          جمعي    بجاي فضاي 

 اين پژوهش با هدف شناخت نقش رسانه ها در           .دهد ارتباط مستقيمي با فردگرايي و دوري از گروه را نشان مي             
 . باشد احساس صميميت خانوادگي در ميان جوانان شهرستان داراب مي

جامعه آماري در اين تحقيق كليه      .  يق از روش پيمايش و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است            در اين تحق   :روش
 سال به عنوان نمونه      29 تا   15 نفر از جوانان      100از ميان تمام خانواده ها       .  جوانان شهرستان داراب مي باشند     

شده و با استفاده    )  spss(م اجتماعي ها پس از كدگذاري وارد نرم افزار آمار در علو           تحقيق انتخاب شده اند و داده     
براي روايي پرسشنامه از اعتبار صوري و جهت پايايي از            .  از آماره هاي مقتضي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند          

 .صدم بود استفاده شد81ضريب آلفاي كرونباخ كه برابر با 

ه فرزندان، ميزان مشاجرات خانوادگي      براساس يافته هاي اين پژوهش ميان جنسيت، ميزان توجه والدين ب          :هايافته
 .و ميزان صميميت اعضاي خانواده با ميزان استفاده از رسانه ها رابطه معنادار وجود دارد

كنند و آنها    وجود دارند كه انسانها را به صورت انفرادي به خود مشغول مي             در دنياي پرشتاب امروز، عواملي      :  بحث
ها به تدريج فضاي      رسانه امروزه  .  رسانه هاي جمعي از جمله اين عوامل هستند         ،  دارند را از تعامل با ديگران باز مي      

در اين صورت گرچه    .  رواني و ارتباطي داخل خانواده را خدشه دار كرده و اعضاي خانواده را به واگرايي سوق دهند                 
    . يكديگر ندارندكنند، اما تعامل عاطفي و سازنده با ظاهرا اعضاي خانواده در يك فضاي مشترك زندگي مي

    .تهاجم فرهنگي، رسانه، صميميت خانوادگي، داراب، جوانان :هاهكليدواژ

 
 com.yahoo@62erostami       شد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالندانشجوي كارشناسي ار*

  كارشناس ارشد جامعه شناسي، مددكارمركز تخصصي اورژانس اجتماعي بهزيستي شيراز **
  كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، رئيس اداره بهزيستي شهرستان شيراز***

 اس ارشد روانشناسي عمومي، روانشناس مركز زنان مركز زنان بهزيستي شيراز كارشن****
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  دانش آموزان دختر هاي فرزندپروري با باورهاي فراشناختي شيوهرابطه بررسي 

 دبيرستان هاي  شيراز

 

∗الهام رستمي زاده
 

 **مجتبي بخشنده

***سيمين بمانا
 

****مريم چكامه نورد
 

 

روابط بين فرزندان و والدين و ساير اعضاي خانواده را مي توان به عنوان بخش هايي از يك نظام                      :دفمقدمه و ه  
دانست كه در كنش متقابل با يكديگر قرار مي گيرند از اين رو روانشناسان همواره عالقمند بوده اند كه چگونگي                      

بر اين  .  ن مورد مطالعه و بررسي قرار دهند       تاثير روش هاي تربيتي والدين را در رشد قابليت هاي اجتماعي كودكا           
آموزان  هاي فرزندپروري و رابطه آن با باورهاي فراشناختي در بين دانش           هدف از پژوهش حاضر بررسي شيوه     اساس  

 .باشد ميدختر دوره راهنمايي شهر شيراز 

ل در مدارس   آموزان دختر مشغول به تحصي       نفر از دانش    450 بر اساس جدول لين         به همين منظور       :روش
ابزارهاي تحقيق شامل     اي انتخاب شدند و          اي چند مرحله     گيري خوشه   راهنمايي شيراز به روش نمونه        

 بود كه بين افراد نمونه توزيع و اطالعات الزم جمع             هاي فرزندپروري و باورهاي فراشناختي      هاي شيوه  پرسشنامه
 . رگرفتمورد تجزيه وتحليل قراspssآوري و با استفاده از نرم افزار 

شيوه ،  شيوه مبتني بر محبت   ،   شيوه فرزندپروري مبتني بر كنترل      بر اساس يافته هاي اين پژوهش ميان        :نتايج
و شيوه كنترل افكار مثبت به عنوان متغيرهاي مستقل و افكار              محبت با اعتماد شناختي، باور به كنترل افكار            

 همچنين تحليل رگرسيون چند عاملي نشان        .جود دارد فراشناختي مثبت به عنوان متغير وابسته رابطه معنادار و          
، كنترل، فراشناخت، اعتماد شناختي، باورهاي مثبت، خودآگاهي شناختي، باور به                  محبت هايمتغيرداد كه    

 .براي متغير افكار فراشناختي دارند به ترتيب پيش بيني معناداري كنترل ناپذير بودن و باور به كنترل افكار،

وه هاي فرزندپروري هرچه شيوه فرزندپروري والدين از نوع مقتدرانه و اطمينان بخش باشد،                  در ميان شي    :بحث
 .تفكرات فراشناختي مثبت آنان افزايش مي يابد

 .شيوه هاي فرزند پروري،فراشناختي، اعتمادپذيري، خانواده ، دختران شيراز: هاهكليدواژ

 

 
∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه گيالن 

 كارشناس ارشد جامعه شناسي، مددكارمركز تخصصي اورژانس اجتماعي بهزيستي شيراز  **
 مدرس روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي زاهد شهرفسا ***

  انشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه علوم و تحقيقات مرودشتد ****
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 سازي كودكان ساكن در مراكزهيجاني بر كاهش مشكالت دروني آوريتاببخشي آموزش اثر

 شبانه روزي بهزيستي استان تهران

 
 ∗الهه رشوند

 **دكتر صغري ابراهيمي قوام

 

شود و اين     جدايي كودكان از والدين زيستي، به خودي خود به معناي تحقق بدرفتاري تلقي مي                :مقدمه و هدف  
با .  تواند آينده رشدي كودكان و سالمت رواني آنها را تحت تاثير قرار دهد            زا، مي به عنوان يك رويداد آسيب    جدايي  

اين توصيف، كودكان، به ويژه كودكان محروم و در معرض خطر براي رويارويي با اين مشكالت نيازمند دريافت                       
از جمله اين توانمنديها،    .  راي آنها ضروري است   خدمات مداخله اي هستند و دستيابي به مهارتها و توانمنديهايي ب           

بخشي آموزش مؤلفه هاي   با اين توصيف هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر          .بهره مندي فرد از ويژگي تاب آوري است     
كودكان )  گوشه گيري، مشكالت جسماني   /  اضطراب، افسردگي (  سازيآوري هيجاني بر كاهش مشكالت دروني     تاب
  . است

آزمون و پس آزمون، همرا با گروه كنترل است، براي اين منظور                 ش، نيمه آزمايشي با پيش     طرح پژوه :  روش
 ساكن در مراكز شبانه روزي بهزيستي استان تهران كه در              ساله 14 الي   9 نفر از كودكان      20نمونه اي با حجم     

تصادفي در دو گروه     ي مرزي و باليني قرار داشتند، انتخاب شده و به صورت                مشكالت دروني سازي در دامنه     
 60 جلسه    10سپس در گروه آزمايش، مؤلفه هاي تاب آوري هيجاني طي             .  آزمايش و كنترل جايگزين شدند      

همچنين براي  .  پس از پايان برنامه مجددا براي هرگروه، پس آزمون اجرا شد          .  دقيقه اي به كودكان آموزش داده شد     
تاري كودكان، نظام سنجش مبتني بر تجربه آخنباخ          سازي كودكان از سياهه رف     سنجش ميزان مشكالت دروني    

 .   استفاده شده است

داده ها با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و نشان دادند كه تفاوت                      :  نتايج
اي تاب آوري  نتيجه پژوهش نشان داد كه آموزش مؤلفه ه         .  هاي كنترل و آزمايش وجود دارد      داري بين گروه  معنا

هيجاني موجب كاهش مشكالت دروني سازي كودكان شده ودر گروه آزمايش، نمره كلي مشكالت دروني سازي                   
 .  نرمال قرار گرفتكودكان در پس آزمون در دامنه

با توجه به نقش تاب آوري در پيشگيري و درمان كودكاني كه در معرض خطر هستند؛ مي توان اميدوار بود                   :    بحث
همچنين نتايج اين بررسي مي تواند        .   اين مهارتها در كاهش مشكالت كودكان موثر واقع شود                كه آموزش 

 . كاربردهايي براي چگونگي كاهش مشكالت دروني سازي كودكان و ارتقاي تاب آوري هيجاني كودكان داشته باشد

 

 
 

 com.yahoo@elahe.rashvandكارشناسي ارشد، روانشناسي تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي        ∗
**

 ييعضو هيئت علمي گروه روانسنجي دانشگاه عالمه طباطبا 



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
316

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 بررسي ارتباط ميان سبكهاي فرزندپروري و ميزان رشد اجتماعي كودكان

 

 *يد رضاييدكتر سع

 ***معصومه مسعودي فر

 
هر يك از روشهاي    .   مطالعه روابط والدين و كودك از جمله بحثهاي مهم در روانشناسي است                :مقدمه و هدف  

شيوه مستبدانه كودك را مضطرب و ناسازگار       .  فرزندپروري بر روي رفتار و شخصيت كودك تأثير متفاوتي مي گذارد         
ك را تكانشي، متوقع و وابسته بار مي آورد و چنين كودكاني عملكرد ضعيفي در               بار مي آورد، شيوه سهل گيرانه كود    

مدرسه از خود نشان مي دهند، بر اين اساس در اين پژوهش رابطه الگوي فرزندپروري با رشد اجتماعي كودكان                      
 .مورد بررسي قرار گرفته است

. يرها مورد بررسي قرار گرفته است       اين پژوهش به روش همبستگي انجام شده و در آن رابطه بين متغ                  :روش
 پسر بودند كه به طور        50 دختر و     50 نفر از دانش آموزان سال اول ابتدايي، شامل            100آزمودنيهاي پژوهش   

والدين اين دانش آموزان به پرسشنامه هاي الگوي         .   تهران انتخاب شدند     4تصادفي از مدارس ابتدايي منطقه         
 Spssداده هاي بدست  آمده با نرم افزار      .  اس رشد اجتماعي وايلند پاسخ دادند     فرزندپروري بامريند و پرسشنامه مقي    

 دو گروه مستقل، فرضيه هاي پژوهش مورد       tو با استفاده از تحليل رگرسيون، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون             
 .تجزيه و تحليل قرار گرفتند

ري مقتدرانه و رشد يافتگي اجتماعي نتايج        طبق بررسي هاي انجام شده همبستگي بين دو متغير فرزندپرو          :نتايج
همچنين، تحليل رگرسيون نشان از اين امر داشت كه پيش بيني رشد يافتگي                 .  معني دار به دست  آمده است      

اجتماعي بر پايه سبك هاي فرزندپروري معني دار است و بر اساس تحليل واريانس در نمونه حاضر فرضيه اول                       
 مؤلفه فرزندپروري مقتدرانه پيش بيني كننده رشد اجتماعي در نمونه پژوهش             پژوهش تأييد شد و نشان داد كه       

 براي مقايسه رشد اجتماعي نشان داد كه اعمال فرزندپروري آزادگذار به            tحاضر است و در آخر اينكه نتايج  آزمون         
 tساس نتايج آزمون    بنابراين، فرضيه دوم پژوهش رد شد و بر ا        .  طور معني داري بين پسران بيشتر مشاهده مي شود      

 .فرضيه سوم تأييد شد و نشان داده شد كه سبك فرزندپروري آزادگذاري در پسران بيش از دختران اعمال مي شود

 الزم است والدين، به  ويژه مادران از شيوه هاي فرزندپروري، تأثير هر يك از الگوها بر وضعيت رواني، رفتاري                    :بحث
 .اي الزم را داشته باشندو رشد اجتماعي فرزندانشان آگاهي ه

 .شيوه هاي فرزندپروري، رشد اجتماعي، كودكان: كليدواژه ها

 
 com.gmail@10saeed.rezayi دكتري تخصصي روانشناسي كودك دانشگاه تهران *

 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز **
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بررسي اثربخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي بر افزايش سازگاري زناشويي زنان متاهل 

 فرهنگي شهرستان بجنورد

 
 ∗دكتر مهرانگيز رضائي

 ∗∗سليمانيان علي اكبر

 ∗∗∗رضايي... دكتر نورا

 
 

 سازگاري زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر در بيشتر مواقع احساس خوشبختي و                      : وهدف مقدمه
سازگاري از طريق عالقه متقابل، مراقبت از يكديگر، پذيرش، درك و           .  برندرضايت دارند و از كنار هم بودن لذت مي        

ويي به عوامل متعددي بستگي دارد      بنابراين سازگاري زناش  ).  1990سينها و مكرجك،  (شود  ارضاي نيازها حاصل مي   
كند كه هر فرد داراي پنج نياز        بيان مي )  1386(گالسر  .  كه ارضاي نيازها و مسئوليت پذيري، از جمله آنهاست          

شدت نيازها در انسانها    .  باشندشدت نيازها داراي توزيع طبيعي مي     .  بقا، عشق، قدرت، آزادي، تفريح    :  اساسي است 
توان زندگي مشتركي را يافت كه تا حدي از اين            آورد به ندرت مي    را به وجود مي     مشكلي به نام عدم سازگاري     
تواند احساس  كند كه هر فرد زماني مي       بيان مي )  2008(گالسر  ).  1996گالسر،(ناسازگاري متاثر نشده باشد       

سي خود را به طور     توانمندي، اعتماد و احترام به خويشتن و در نهايت احساس شادماني كند كه بتواند نيازهاي اسا               
يكي از رويكردهايي كه به عوامل سازگاري       .  موثر برآورده سازد و بداند سررشته امور زندگي در دست خودش است            

هدف اين پژوهش بررسي تاثير واقعيت درماني بر افزايش سازگاري زنان            .  پردازد واقعيت درماني است   ذكر شده مي  
 .متاهل فرهنگي شهرستان بجنورد است

ها شامل  آزمودني.  آزمون با گروه كنترل است    آزمون ـ پس  تجربي با طرح پيش   ن پژوهش به صورت نيمه    اي:  روش
گيري نمونه.   مشغول به خدمت بودند    1391شدند كه در سال      نفر از زنان متاهل فرهنگي شهرستان بجنورد مي        40

-آزمون و پس  براي پيش .  يگزين شدند  نفر جا  20افراد درگروه آزمايش و كنترل هر كدام         .  به صورت داوطلبانه بود   

اي  جلسه، هفته  8جلسات آموزش واقعيت درماني در       .  آزمون از پرسشنامه سازگاري زناشويي داس استفاده شد         
براي مقايسه ميانگين دو گروه     (تي    آزمون هاي آماري شامل   .   دقيقه براي گروه آزمايش اجرا شد      90يكبار، به مدت    

 ، آزمون كلموگراف اسميرونوف )آزمونهاي دو گروه در پيشبررسي همساني واريانس(، آزمون لوين )آزموندر پيش

استفاده )  آزمون فرضيه پژوهش  (و آزمون آماري كوواريانس     )  بررسي نرمال بودن توزيع نمرات سازگاري زناشويي       (
 .شد

 
∗
 دكتري، مشاوره خانواده، بجنورد 

∗∗
 چانكارشناسي ارشد، مشاوره خانواده، آزاد قو 
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 دكتري روانشناسي 
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متاهل فرهنگي اثر داشته و       مشاوره گروهي به شيوه واقعيت درماني بر افزايش سازگاري زناشويي زنان                 :نتايج
 ايجاد  99/0هاي سازگاري زناشويي گروه آزمايش با گروه كنترل در سطح آلفاي               داري بين ميانگين  تفاوت معني 
 .كرده است

يكي از داليلي كه باعث شد نمرات گروه آزمايش افزايش يابد آموزش پنج نياز اساسي بود؛ يعني افراد                        :  بحث
ر پنج نياز اساسي خود هستند و اصول واقعيت درماني را به كار گيرند، زيرا                     متاهل درك كنند كه تحت تاثي       

 ).2005براون و استوارت، (شناخت اين نيازها كليد اصلي تامين روابط قوي و دائمي همسران است
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 رآمديبيني خودكابررسي نقش درگيري، گرمي، و حمايت والدين از خودمختاري در پيش

 آموزان راهنماييدانش

 
 ∗رضايي شريف دكتر علي

  **شهريار درگاهي

 **مسعود نظري

 **** هادي ابراهيمي

 

والدين به عنوان   .  نظير والدين در همه ابعاد زندگي انسانها پوشيده نيست          براي هركس نقش بي    :مقدمه و هدف  
باالخص .  دارنداولين عامل اجتماعي كردن فرزندان، نقش مهمي در ارضاي نيازهاي روانشناختي و بهزيستي آنان                 

در نظريه   .  آموزان دارد  الگوهاي تربيتي والدين تاثير بسزايي روي خودرضايتمندي و خوداثربخشي دانش                  
خودتعيين گري تاثيرگذاري والدين در قالب سه سبك فرزندپروري درگيري،گرمي،حمايت ازخودمختاري مورد                

رسي نقش ميزان درگيري، گرمي، و حمايت         بنا به اين مساله هدف از اين پژوهش بر           .  بررسي قرار گرفته است    
 .باشدوالدين از خودمختاري فرزند در پيش بيني خودكارآمدي دانش آموزان راهنمايي مي

آموزان مقطع راهنمايي   جامعه اين پژوهش تمامي دانش    .  باشداين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي        :  روش
اي انتخاب شده و به دو      اي چند مرحله  صورت نمونه گيري خوشه  از آنها ب  )   دختر 71 پسر، 99( نفر   170باشد كه   مي

در اين پژوهش از ضريب همبستگي       .  مقياس ادراك از سبكهاي فرزندپروري و خودكارآمدي شوارزر پاسخ دادند           
 .، و از تحليل رگرسيون استفاده شده استtپيرسون، آزمون 

ي، گرمي، و حمايت والدين از خودمختاري           نتايج حاصل از همبستگي پيرسون نشان داد كه درگير             :  نتايج
همچنين نتايج حاصل از رگرسيون      .  آموزان دارد با خودكارآمدي دانش  )  p<0/01(همبستگي مثبت و معناداري      

آموزان را در   بيني مثبت خودكارآمدي دانش    نشان داد كه متغير گرمي پدر و مادر با فرزند بيشترين توان پيش                
  بعد گرمي، بيشترين توان پيش        r2=0/16 داشته و حمايت از خودمختاري با         =17/0r2، و با    )p<0/01(سطح  

نتايج اين پژوهش نشان داد كه درگيري پدر و مادر  قادر به                  .  آموزان را دارد    بيني مثبت خودكارآمدي دانش    
 . باشندآموزان نميپيش بيني خودكارآمدي دانش

دهد كه وقتي والدين حامي خودمختاري       ها نشان مي   در مجموع نتايج اين پژوهش همسو با ساير پژوهش           :بحث
فرزندشان هستند و درگيري و گرمي الزم را با آنها دارند، فرزندانشان سطح باالتري از خودكارآمدي را از خودشان                    

 . دهندنشان مي

 
 استاديار گروه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي ∗

  shahriardargahi@yahoo.com    دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي تهران **
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه محقق اردبيلي **

 ناسي ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي كارش ****
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 يعانحرافات اجتماو خانواده 

 اعينابهنجاري هاي اجتم رويكرد بازدارندگي از انحرافات وو  خانواده

 
∗رهام رضائيان

 

 
ي و جامعه شناسي و پژوهش هاي انجام         سدر عصر حاضر با توجه به پيشرفت علوم حوزه روانشنا           :  مقدمه وهدف 

 آن در پيشگيري از نابهنجاري ها و انحرافات اجتماعي بيش از           به تبع  شده، نقش اثرگذار خانواده در جامعه پذيري و       
تار خانواده ها اهميتي مضاعف پيدا كرده است؛ بدين معنا كه خانواده ها           پيش بر همگان هويدا شده است، ليكن ساخ       

از چه نوع ساختاري برخوردار هستند و روابط بين اعضاي خانواده چگونه تعريف شده است، تا خانواده بتواند نقش                    
در اين حوزه   .  ندموثر خود را در پيشگيري از انحرافات اجتماعي و پايبندي به هنجارهاي اجتماعي به خوبي ايفا ك                 

ي متفاوتي مطرح شده است و انديشمندان حوزه روان شناسي اجتماعي تعاريف گوناگوني از اين موضوع                   ها  ديدگاه
ارايه داده اند، اما در اين جستار و نوشتار كوتاه با توجه به آنچه كه از آثار مكتوب انديشمندان مطالعه شده است به                       

دي اين حوزه مي پردازيم و بعد از آن به بيان و توضيح چهار ديدگاه اصلي و عمده                    ارايه ي تعاريفي از مفاهيم كلي     
راهكار ،  راهكار آموزش مدار   : عبارتند از    اين چهار ديدگاه    .در حوزه بازدارندگي و پيشگيري از انحرافات مي پردازيم        

 .راهكار قدرت مدار، راهكار عاطفي مدار، كنترل مدار

وجه و با استناد به مباني تربيت ديني و اسالمي نتيجه گيري حاصل شده است؛ كه به                   ، با ت  ادامه بحث سپس در   
اختصار بيان شده، الزم به ذكر است به جهت برخورداري انسان از ابعاد مختلف وجودي و داشتن نيازهاي متنوع،                     

يط مورد استفاده خاص    ضروري است تا هر يك از اين ابزارها و راهكارها در حد منطقي و معتدل و به فراخور شرا                    
خود قرار گيرند و با فراهم شدن امكان پاسخگويي منطقي به تمام نيازهاي مادي و معنوي ضروري، انسان از يك                       
شخصيت موزون و به سامان و معتدل برخوردار شود و در چارچوب هنجارهاي مورد انتظار فردي و اجتماعي قدم                     

هدف نهايي اين است كه خانواده ها       .رافي و نابهنجار خودداري نمايد    گذارده و حركت كند و از انجام رفتارهاي انح         
بتوانند با ايجاد شرايط مناسب و برخورد متناسب و با بهرگيري از تعاليم اسالم از به وجود آمدن نابهنجاري و                          

 .انحراف جلوگيري به عمل آورده و پيشگيري كنند و نحوه برخورد صحيح با اين پديده را بدانند

نابهنجاري و  انواع خانواده؛ بازدارندگي و پيشگيري و انواع آن؛          ؛  تعاريف حوزه خانواده؛ تعريف خانواده      :هااژهكليدو
 انحرافات اجتماعي؛ مباني تربيت ديني و اسالمي

 
 
 
 

 
                           كارشناس، علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي ∗
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بررسي ميزان افسردگي پس از زايمان در زنان تازه وضع حمل كرده براساس نوع زايمان، نوبت 

  شاغل بودن در بيمارستان هاي شهر شيراززايمان، جنس نوزاد و

 
 ∗زهرا رضايي نيا

 **دكتر غال مرضا رجبي

 

ممكن است بعد از .  افسردگي، اختالل خلقي است كه با احساس نااميدي و بي كفايتي همراه است            :  مقدمه و هدف  
ترس هاي دوران حاملگي  زايمان يكسري اختالالت خلقي در بانوان  ديده شود كه اين اختالالت مي تواند ناشي از اس               

 تجربه  زايمان  از  بعد  و  حاملگي  طي  در  زنان  كه  استرس هايي.  يا ادامه افسردگي مادر قبل از تولد كودك باشد           
 مستعد  زمينه  البته.  نمايند  رواني  مشكالت  زنان باردار ايجاد    در  كننده  آشكار  فاكتورهاي  عنوان  به  قادرند  مي كنند،

 بررسي  به  حاضر  پژوهش   لذا .باشد  داشته  وجود  فاميلي  و  ژنتيكي  طور  به  بايد  ااسترس ه  اينگونه  بخشي  اثر  براي
 و  نوزاد  جنس  زايمان،  نوبت  زايمان،  نوع  اساس  بر  كرده  حمل  وضع  تازه  در زنان   زايمان  از  پس  افسردگي  ميزان
 .شيراز صورت گرفته است  شهر بيمارستان هاي از برخي بودن زنان در شاغل

زن تازه وضع حمل    100نمونه آماري شامل    .  وع پژوهش توصيفي، زمينه يابي مي باشد      پژوهش حاضر از ن   :  روش
) مسلمين، ايران و شوشتري   (هايكرده كه حداكثر يك ماه از زايمان آن ها گذشته و مراجعه كننده به درمانگاه                  

زايمان به منظور آزمون سوال هاي پژوهش از پرسشنامه افسردگي پس از                  .  شهر شيراز  انجام گرفته است        
 .استفاده شد) ues( ادينبورگ

 نفر از زنان تازه وضع حمل كرده با عمل سزارين و زايمان                32 يافته اي حاصل از پژوهش نشان داد كه           : نتايج
 8 نفر در زايمان دوم،      21 نفر زنان نخست زا،      33طبيعي باالتر از نقطه برش در ابزار ادينبورگ مبتال به افسردگي،            

 نفر از زنان    41 نفر از زنان شاغل و       16 نفر از زنان دختر زا،       27 نفر از زنان پسر زا،       34 و باالتر،    نفر در زايمان سوم   
 .غير شاغل مشكوك به افسردگي پس از زايمان هستند

با توجه به خطراتي كه زايمان سزارين دارد، و با توجه به اينكه اين نوع از زايمان در كشور بسيار رواج پيدا                        :  بحث
 .، پزشكان بايد سعي كنند ترويج كننده زايمان طبيعي در كشور باشندكرده است

 .افسردگي پس از زايمان، نوع زايمان، نوبت زايمان، جنس نوزاد و شاغل بودن :هاكليدواژه
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 رضايت  زناشويي و كاركرد خانواده در باورهاي  ارتباطي نقش

 
 ∗دكتر ويدا رضوي

 **عباس افخمي عقدا

 

 ارتباط  در  اختالل  همسران،  مشكل ساز بين   عوامل  مهمترين  از  يكي  كه  است  داده  نشان  مختلف  تتحقيقا :مقدمه
عوامل   تحت تاثير  چشمگير  گونه اي  به  روابط  چارچوب  در  رفتار.  است  تفاهم  و  تفهيم  فرايند  در  اختالل  عبارتي  به  يا

 شناخت.  مي گذارند  زندگي  عرصه  به  پا  ازدواج،  ربارهد  باورها  و  انتظار  ها  از  مجموعه اي  با  افراد  زيرا  دارد،  قرار   شناختي
 اين  از.  گرفت  ناديده  نمي توان  را  ارتباط  اين  تداوم  و  رضايت  زناشويي   و  كاركرد خانواده   در  آن ها  تاثير  و  باورها  اين

 معرض  در  زوجين  رضايت  زناشويي   و  كاركرد خانواده   در  باورهاي  ارتباطي   نقش  بررسي  هدف  با  حاضر،  پژوهش  رو
 از  استفاده  با  شهركرمان  دادگستري  به  كننده  مراجعه  طالق  متقاضي  زوج  200  منظور  بدين.  گرفت  صورت  طالق
 تحريف هاي  شناختي،   پرسشنامه   سه  كه  شد  خواسته  زوج ها  كليه  و از   شدند  انتخاب  در دسترس   نمونه گيري  شيوه

 داده هاي  پژوهش،  اين  در  موجود  تغيرهايم  نوع  علت  به.  نمايند  تكميل  را  رضايت  زناشويي   و  كاركرد خانواده 
 .شدند تحليل متغيره چند رگرسيون و پيرسون همبستگي ضريب به  وسيله شده جمع آوري

 باورهاي  ارتباطي   با  كاركرد  خانواده   و  رضايت  زناشويي   كلي، بين   طور  به  كه  داد  نشان  تحقيق  اين  يافته هاي  :نتايج 
 قابل  رضايت  زناشويي   در  هم  و  كاركرد خانواده   در  هم  باورها  اين  اهميت  كه  طوري  به  دارد،  وجود  معناداري  رابطه

 آموزشي  كالسهاي  از  استفاده  رابطه،  به  مربوط  غيرمنطقي  تفكرات  به  توجه  ضرورت  پژوهش  اين   نتايج .بود  مالحظه
 و    زناشويي رضايت  هدف  با  را  شناختي/  رفتاري  درماني  رويكردهاي  از  استفاده  همچنين  و  تفكرات  اصالح  جهت  در

 . داد نشان كاركرد خانواده افزايش

  .كاركرد خانواده رضايت  زناشويي، باورهاي  ارتباطي، :هاهكليدواژ
 

 

 
 vidarazavi2010@yahoo.com     استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمان          ∗
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 هاي شخصيتي با ميزان دلزدگي زنانكنندگي كيفيت زندگي كاري و ويژگيبينيبررسي نقش پيش

 
 ∗دكتر ژاله رفاهي

 **نيلوفر رفاهي 

 

دي روابط زناشويي بين زوجين را در گذر زمان تهديد مي كند و سبب فرسايش عشق                 عوامل متعد  :زمينه و هدف  
ها و  از جمله اين عوامل استرس     .  و صميميت در بين همسران و در نتيجه دلزدگي زناشويي در آنها مي گردد                 

ي لذاپژوهش حاضر با هدف بررسي نقش پيش بين      .  فشارهاي شغلي  و همچنين ويژگي هاي شخصيتي زوجين است         
 .كنندگي كيفيت زندگي كاري و ويژگي هاي شخصيتي با ميزان دلزدگي در زنان فرهنگي اهواز  انجام شده است 

 نفر از زنان معلم شهر اهواز بودند، كه به روش نمونه گيري خوشه اي چند              357نمونه هاي اين پژوهش شامل     :  روش
(اي، كيفيت زندگي كاري، پرسشنامه شخصيتي        براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه ه     .  مرحله اي گزينش شدند  

(NEO.FFI    ودلزدگي زناشويي ) (CBM  تحليل آماري اين پژوهش با استفاده از روش هاي         .  استفاده شده است
 .آماري همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام انجام شد

ي هاي شخصيتي با ميزان دلزدگي       تجزيه و تحليل داده ها نشان داد، بين كيفيت زندگي كاري و ويژگ               :   نتايج
از طرفي از بين ويژگي هاي  شخصيت، به ترتيب روان رنجورخويي،              .  زناشويي دبيران  رابطه معنادار وجود دارد        

باز بودن نسبت به تجربه، دلپذير بودن و برون گرايي از قدرت پيش بيني معني دار و باالتري در تبيين دلزدگي                        
همچنين از بين ابعاد كيفيت زندگي كاري، به ترتيب امنيت شغلي، روابط انساني،                .  زناشويي برخوردار مي باشند  

پيشرفت شغلي، توازن كار و زندگي، منزلت انساني، مشاركت و تعهدكاري از قدرت پيش بيني معني دار و باالتري                    
) وجداني بودن (تي  و از بين ويژگي هاي شخصي     )  مسائل مالي (از بين ابعاد كيفيت  زندگي كاري       .  برخوردار هستند 

 . از قدرت پيش بيني معني دار برخوردار نيستند

گي هاي شخصيتي و كيفيت زندگي كاري با زندگي زناشويي يك رابطه تعاملي است، هرچند               ژ رابطه بين وي   :بحث
گاهي اوقات وجود دلزدگي در زندگي      .  در اين پژوهش نشان داده شد كه مي توانند منجر به دلزدگي زناشويي شوند            

نيز مي تواند كيفيت زندگي كاري را تحت تاثير قرار دهد و يا اينكه باعث رشد و تقويت ويژگي شخصيتي خاصي در                     
لذا توجه به دلزدگي زناشويي و عوامل ايجاد كننده آن مي تواند در تدوين سياستهاي كاري و  بازسازي                    .  فرد گردد 

 .  مهارتهاي موردنياز شكل گيري شخصيت موثر باشد

 .هاي شخصيتي، دلزدگي زناشوييكيفيت زندگي كاري، ويژگي: هاژهكليدوا
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 با رضايتمندي زناشويي ) وتعهد ميل، صميميت(هاي عشق تبيين رابطه مولفه

 

 ∗دكتر ژاله رفاهي

 **نيلوفر رفاهي

 

در .  شوند اي از زندگي با ازدواج وارد روابط دونفره صميمانه مي               بسياري از افراد در مرحله        :هدفمقدمه و   
 باليني مربوط به ازدواج و زندگي زناشويي عوامل متعددي از جمله صميميت، مهارت هاي                -نوشتار هاي پژوهشي   

از مهم ترين  .  اند  ارتباطي، استقالل، سبك هاي دلبستگي و عوامل اجتماعي ديگر مورد بررسي و تاييد قرار گرفته                 
از آن جا كه عشق خميرمايه تشكيل       .  ي، عشق و كيفيت آن است     عوامل تعيين كننده رضايتمندي از رابطه زناشوي      

و پايداري بسياري از زندگي هاي امروزين است، بنابراين بررسي علمي رضايت زناشويي در پرتو روانشناسي عشق                   
 هاي عشق  تبيين رابطه مولفه   با هدف     پژوهشلذا اين   .  كنددر گستره زندگي مشترك زوجين اهميت پيدا مي          

 . انجام  شده است با رضايتمندي زناشويي در پرستاران شهر شيراز ) يل وتعهد م، صميميت(

و زن شاغل در        نفر از پرستاران مرد      297 تعداد .بودتوصيفي به روش همبستگي       از نوع    ين پژوهش     ا :روش
وتاه مقياس سه گانه عشق استنبرگ و فرم ك         .اي تصادفي انتخاب گرديد    هاي شهر شيراز به روش خوشه      بيمارستان

 آزمون  روش هاي آماري رگرسيون قدم به قدم،         . توسط پاسخگويان تكميل گرديد    ،مقياس رضايت زناشويي انريچ   
 .براي تحليل داده ها استفاده شدتي مستقل و تحليل واريانس يك طرفه و دو طرفه 

رضايت زناشويي     مثبت هاي بين ابعاد صميميت و تعهد به ترتيب قويترين پيش           هاي عشق،   از بين مولفه    :نتايج
عالوه بر اين   .  به دليل همبستگي باال با ابعاد ديگر عشق وارد معادله رگرسيون نگرديد              ،  )هوس  ( بعد ميل  .بودند

 به عبارت ديگر تاثير ابعاد صميميت و ميل بر            .دار بود  تاثير تعاملي ابعاد صميميت و ميل با مدت ازدواج معني            
بين زنان و مردان نيز     همچنين  .  بيشتر بود   واج باالتري برخوردار بودند،   رضايت زناشويي در زوجيني كه از مدت ازد       

مردان در بعد صميميت نمره باالتري       ق،   از نظر ابعاد عش     ،از نظر رضايت زناشويي تفاوت معناداري وجود نداشت         
 . نسبت به زنان كسب كردند

بنابراين .   متقابل و سازنده است    صميمت بين زوجين محصول شناخت نيازها، عاليق همسر، درك و ارتباط           :  بحث
ارتقاء .  طبيعي است با افزايش صميميت  و احساس تعهد همسران نسبت به هم، رضايت زناشويي نيز افزايش يابد                   

 .صميمت زوجين مستلزم ارائه آموزش هاي مناسب و مرتبط است

 . مدت ازدواج جنسيت، رضايت زناشويي، عشق سه وجهي استنبرگ، :هاكليدواژه
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 آموزان دبيرستاني شهر شيراز ابطه سبك هاي والدگري با خودپنداره و تمايزيافتگي دانشر

 
  ∗نيلوفر رفاهي

**  دكتر ژاله رفاهي 
 

 

گيرد، نحوه چگونگي   افتد و صورت مي    يكي از موارد بسيار مهم كه در روند رشد فرد اتفاق مي               :مقدمه و هدف  
ازجمله عوامل  .  ه تمايزيافتگي و يا عدم تمايز او در بزرگسالي شود          شكل گيري خودپنداره است كه مي تواند منجر ب      

محققان به اين نتيجه رسيده اند كه        .  باشدموثر در شكل گيري خودپنداره و تمايزيافتگي، والدين و خانواده مي             
اضر به  لذا پژوهش ح  .   فرزند از مهمترين متغيرهاي موثر در تحول بعدي كودك است           –الگوهاي رفتار متقابل والد     

تبيين رابطه سبك هاي والد گري با خودپنداره و تمايز يافتگي در بين دانش آموزان دبيرستاني شهر شيراز بوده                      
 . است

 دانش آموز دختر و پسر     216نمونه آماري شامل    .   پژوهش حاضر از نوع توصيفي و به روش همبستگي بود           :  روش
ي خوشه اي انتخاب شدند، به منظور آزمون فرضيه هاي          مقطع متوسطه شهر شيراز بودند كه به روش نمونه گير           

) 1996(، پرسشنامه خودپنداره راج كمار سارسوات       )1992(، آالباما   )فرم فرزند (پژوهش، پرسشنامه سبك والدگري     
 .براي جمع آوري داده ها استفاده شد ) 1988(و پرسشنامه تمايز يافتگي خود 

هاي والدگري با خودپنداره و تمايز يافتگي همبستگي        د، كه بين سبك   هاي حاصل از پژوهش نشان دا      يافته :نتايج
همچنين بين سبك والدگري تنبيهي با خرده مقياس هاي تمايزيافتگي و با خرده             .  مستقيم و معناداري وجود دارد    

 . مقياس هاي خودپنداره همبستگي معكوس و معناداري وجود دارد 

يزيافتگي، اكتسابي است و تحت تاثير تعامل شخص با محيط خصوصاً             با توجه به اينكه مفهوم خود و تما         :  بحث
زمانيكه والدين و فرزندان تعامل بيشتري باهم دارند محيط             .  تحت تاثير تعامل وي با خانواده و والدين است            

خانوادگي، يك محيط گرم و حمايت پذير خواهد بود، كه در آن والدين فرصت بيشتري براي تصميم گيري و                         
در اختيار فرزندان قرار خواهند داد و موجبات رشد خودپنداره مثبت و تمايزيافتگي را در آنان ايجاد                        انتخاب  
باشند، پيام تو خوب نيستي را به كودك منتقل مي كنند          در حاليكه والديني كه داراي سبك تنبيهي مي       .  مي نمايند

لذا ضروري است در     .  شود  در كودك مي    و اين ديدگاه بدبينانه به خود، منجر به شكل گيري خودپنداره منفي              
  .آموزش خانواده به آموزش سبك هاي والدگري اقدام شود

 . سبك هاي والدگري، خودپنداره، تمايزيافتگي، دانش آموزان: هاكليدواژه
 

 

 

 
      com.yahoo@refahi.niloofar        چمران اهواز  كارشناسي مشاوره دانشگاه شهيددانشجوي∗*

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت گروه مشاوره **



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
326

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 مقايسه سالمت  روان مادران كودكان معلول و عادي

 
  ∗الهه رنجبر كالگري

 

 سالمت  رواني مادران كودكان معلول با سالمت رواني مادران كودكان            مقايسههدف اين پژوهش،    :  مقدمه و هدف  
 . عادي بود

 نفر از مادران دانش  آموزان عادي      180از مادران كودكان معلول و        نفر 180آزمودني هاي اين پژوهش شامل     :  روش
زار به كار گرفته شده، مقياس      اب.  تصادفي طبقه اي انتخاب  شدند      مدارس ابتدايي استان مازندران بود، كه به روش        

 . بودSCL-90-R سوالي 90

نتايج نشان داد كه بين سالمت رواني مادران كودكان معلول و مادران كودكان عادي تفاوت معني داري                      :  نتايج
همچنين از نظر عالئم سالمت رواني، تفاوتي بين ميزان جسماني كردن و انديشه پردازي               ).  p‹0.05(وجود دارد   

ولي تفاوت  ،  )p›0.05(، كم توان ذهني، و ناشنوا، معني دار نبود          معلوليت جسمي  گروه ابتدايي،    4دي، در   پارانوئي
 عملي، حساسيت بين فردي، افسردگي، اضطراب، خصومت، فوبي و روان پريشي گرايي در           -بين ميزان وسواس فكري   

 ).p‹0.05( گروه معني دار بود 4

كودكان معلول نسبت به مادران كودكان عادي از سالمت رواني پايين تري            اين مطالعه نشان داد كه مادران       :  بحث
برخوردارند و از ميان سه گروه مادران كودكان معلوليت جسمي، ناشنوا و كم توان ذهني، مادران كودكان معلوليت                  

 .جسمي از سالمت رواني پايين تري برخوردار هستند

 .ول،  معلوليت جسمي، ناشنوا، كم توان ذهنيسالمت رواني، مادران كودكان معل: هاكليدواژه

 
 com.gmail@87eranjbar         كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي∗ 
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 پارونيسازي درد در ميان زنان دچار ديسبين فاجعهمتغيرهاي پيش: اي راهبردهاي مقابله

 
∗الهه رنجبر كالگري 

 

 **شهرزاد شفائي
 

شناختي موضوع بسياري از      روانهاي  اختاللهاي جسمي و      امروزه تأثير متقابل بيماري       :مقدمه و هدف   
 ،در اين ميان يكي از موضوعات باليني در بيماران        .  باشدمي  شناسيهاي جديد در حوزه علم پزشكي و روان        ژوهشپ

دهد و  ثير قرار مي  أها نفر را تحت ت     درد يك مشكل عمده بهداشتي جامعه است كه ميليون          .  شكايت از درد است   
هاي بهداشتي درماني و     اندركاران مراقبت  دست هايرغم تالش  به،  آوردپيوسته ميلياردها دالر هزينه به بار مي         

اند زنان  ها نشان داده    برخي پژوهش   .دنكن همچنان از درد مستمر شكايت مي         انثر آن، بيمار   ؤشناسي م  سبب
هاي فرهنگي در رابطه با نقش جنسيتي زنان        دهند كه به تفاوت   حساسيت بيشتري نسبت به درد از خود نشان مي        

 به   آنان  عملكرد جنسي   در ارتباط با    به ويژه  ،ميان زنان    بررسي مسائل مربوط به درد در       لذا.  شودنيز مربوط مي  
 هدف از اين پژوهش بررسي      .يابدتري مي هاي فراوان آن ابعاد گسترده    دليل مسائل فرهنگي و اجتماعي و پيچيدگي      

ساكن شهرستان ساري، در    )  كمقاربت دردنا (پاروني  سازي درد در ميان زنان دچار ديس      بين فاجعه متغيرهاي پيش 
 . بود1390سال 

از )  7,9=  ، انحراف معيار  32,6=  ميانگين( سال   57 تا   20 نفر از زنان سنين       43 در اين پژوهش مقطعي،       :روش
از .  گيري غيرتصادفي هدفمند انتخاب شدند    هاي عمومي زنان در سطح شهر، به روش نمونه        ميان مراجعين درمانگاه  

را )  PCS(سازي درد   و مقياس فاجعه  )  WOCQ(اي  هاي مقابله شد تا پرسشنامه روش    ها خواسته   كنندهشركت
 . تكميل كنند

سازي درد و مقاربت دردناك در بين زنان رابطه مثبت            نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كه بين فاجعه        :  نتايج
� p(معنادار وجود دارد     طه معناداري بين راهبردهاي    اما بر اساس تحليل رگرسيوني خطي چندگانه، راب        ).  0.05 

� p(اي و مقاربت دردناك يافت نشد مقابله  0.05  .( 

سازي درد   در پژوهش حاضر، نشان داده شد كه افراد دچار مقاربت دردناك به احتمال بيشتري دچار فاجعه                 :بحث
كند و لزوم مداخالت    هستند كه اين امر بر اهميت اثر و بررسي متغيرهاي روانشناختي بر روابط زناشويي تاكيد مي                

شناختي همچنين بايد اشاره كرد كه متغيرهاي فرهنگي و بوم         .  دهدروانشناختي در اختالالت زناشويي را نشان مي      
 .سازي درد داشته باشندتوانند اثرات فراوان و نسبتا پايداري بر مقاربت دردناك و فاجعهنيز مي

 .بين مقاربت دردناك، درد، پيشاي،سازي، راهبردهاي مقابلهفاجعه: هاكليدواژه

 
 com.gmail@87eranjbar          كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي∗ 

 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي **
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 تعدد زوجات به مثابه حكمي امضايي

 

 ∗∗∗∗زهرا رنگريز

 **دكتر ايوب احمدپور

 

مساله تعدد زوجات، در ميان مباحث مربوط به حقوق خانواده، يكي از بحث برانگيزترين                      :  مقدمه و هدف  
ر اين باب، در تاييد يا رد آن، عمدتاً با تكيه           بررسي ها د .  موضوعات بوده كه همواره موافقان و مخالفاني داشته است        

هدف از پژوهش حاضر اين است كه نشان        .  بر نصوص مذكور در قرآن و سنت، و يا از منظر روانشناختي بوده است              
دهد بر خالف عقيده اي كه تعدد زوجات را امري موافق با اصل و طبيعت مي داند؛ تحقق شرايط پذيرش تعدد                         

كه نهاد مذكور كامال در شرايط خاص و استثنايي           روح شريعت اسالم است، اقتضا مي كند     زوجات كه هماهنگ با     
اين مقاله سعي دارد مساله را فارغ از ديدگاه هاي سنتي و يا مبتني بر اصول فمنيستي، و صرفا به                    .  قابل قبول باشد  

نظر گرفتن مجموعه توصيه هاي    اين امر با در     .  عنوان يك راه حل مذهبي براي شرايط خاص مورد بررسي قرار دهد           
ديني و احكام اوليه و ثانويه اي كه به مرور زمان و بنا به عرف زمانه، دچار تغييرات يا اعمال سليقه هايي گرديده اند                       

 .صورت خواهد پذيرفت

ئه تحليلي است، كه با روش كتابخانه اي انجام شده است، به گونه اي كه با ارا                 /  اين مقاله از نوع توصيفي     :  روش
تصويري از ديدگاه هاي پيش و پس از اسالم درباره مسايل مورد بحث، به تحليل و تبيين علت اتخاذ ديدگاه هاي                      

 .پردازدجديد مي

دهد كه جامعه در هر     بررسي برخي از احكام امضايي كه در تحقيق صورت گرفته، اين نتيجه را به دست مي               :  نتايج
طلبد و تعدد زوجات نيز مانند بسياري از احكام دين، بسته به               را مي زماني احكام متناسب با شرايط زمان خود          

عرف جامعه امروز بايد از مقرراتي برخوردار باشد كه اگر در راستاي كم رنگ تر كردن آن نباشد، از حدود قرآني و                       
 .موكد آن نيز فراتر نرود

با به عنوان يك حكم امضايي و          را   تعدد زوجات  ثبحشود به طور مختصر و فشرده        اي كه ارايه مي    مقاله:  بحث
 .دهدوحدت مالك برخي احكامي كه با اصالحات و تحديداتي پس از اسالم امضا شده اند، مورد بررسي قرار مي

 

 

 
 . com.gmail@zahrarangrizدانشجوي كارشناسي ارشد، رشته حقوق خصوصي، دانشگاه علوم تحقيقات كرمان        ∗

 دكتراي حقوق، استاديار دانشگاه باهنر كرمان **
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 هاي فرزندپروري براي خودگسستگي در نوجواناننقش پيش بيني كنندگي شيوه

 

∗∗∗∗ذبيح اهللا روستا
 

∗∗∗∗∗∗∗∗ليال بهبودي
 

 

و دو نوع گسستگي ما بين ) آل و خود بايسته  خود واقعي، خودايده  (سطوح مختلف خود     در بررسي    :مقدمه و هدف  
يكي گسستگي بين خود واقعي و خود ايده آل و ديگري گسستگي بين خود              . گيرداين سطوح مورد بررسي قرار مي     

 ميزان  و) خـود واقعـي، خود ايده آل، خود بايسته        (گيـري ايـن سـه سـطح از خـود            شـكل . واقعـي و خـود بايـسته      
خودگسـستگي مـا بـين ايـن سطوح از خود وابسته به عوامل متعددي از قبيل عوامل فردي، خانوادگي و اجتماعي                      

هاي ها كه شيوه  اين شيوه . گيردهاي خاصي را براي تربيت فرزندان  خويش به كار مي          اي شيوه هر خانواده . باشدمـي 
-مي...  جمله عوامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي  اقتصادي و شوند متاثر از عوامل مختلف ازفرزندپـروري ناميده مي  

هاي فرزندپروري براي خودگسستگي در  هـدف ايـن پـژوهش تبيين قدرت پيش بيني شيوه      بـر ايـن اسـاس     . باشـد 
 .باشدنوجوانان مي

) ختر د 231پسر و   234(آموزان مدارس راهنمايي شيراز      نفر از دانش   465 منظور انجام اين پژوهش تعداد       به: روش
هاي فرزندپروري بامريند و مقياس     ابزار مورد استفاده شيوه   . اي انتخاب شدند  اي مرحله گيري خوشه بـه شـيوه نمونه    
پـژوهش از نوع همبستگي و روش آماري رگرسيون چند گانه به شيوه همزمان مورد               .  سـاماني بـود    خودگسـستگي 

 .استفاده قرار گرفت

 آزادگذار  بطور مثبت و فرزندپروري هاي فرزندپروري، فرزندپروري شـيوه هـا نـشان داد كـه از مـيان        يافـته : نـتايج 
گسستگي ازخود مچنين فرزندپروري منطقي ه. كنندبيني ميآل را پـيش منطقـي بطـور منفـي گسـستگي از ايـده        

  .كندبايسته را پيش بيني مي

به . گسستگي نوجوانان داردداري بر ميزان خودپـژوهش حاضرنـشان داد كـه نـوع فرزندپـروري تاثير معني            : بحـث 
بدين نحو كه با افزايش ميزان      . دار بر خودگسستگي دارد   طـوري كـه فرزندپـروري آزادگـذار تاثيـر مثـبت و معنـي              

اما فرزندپروري  . شودگسستگي نزد نوجوانان بيشتر مي    اسـتفاده والـدين از اين نوع فرزندپروري ميزان احساس خود          
هاي فرزندپروري  توان گفت كه آموزش شيوه    بر اين اساس مي   . گردديگسستگي فرد م  منطقـي مـوجب كاهش خود     

آل و خودبايسته در فرزندان كاهش يافته و كـند تـا ناهمخوانـي بـين خودواقعي و خودايده         بـه والـدين، كمـك مـي       
 .نوجوان به خودواقعي برسد

 بايستهآل، خود گسستگي، خود واقعي، خودايدههاي فرزندپروري، خود شيوه:هاكليدواژه

 
  com.yahoo@zabihrousta كار شناسي ارشد روانشناسي عمومي، ابواب جمعي ادراه كل آموزش و پرورش فارس    ∗

∗∗
 ابواب جمعي ادراه كل آموزش و پرورش فارسس آموزش ابتدايي، كارشنا 
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 بررسي رابطه سبكهاي والدگري و اختالالت رفتاري در كودكان دبستاني

 

∗∗∗∗ذبيح اهللا روستا
 

**ليال بهبودي
 

 

. گيردريزي و شكل مي  دوران كودكـي از مهمترين مراحل زندگي است كه در آن شخصيت فرد پايه              :هـدف مقدمـه و    
مشكالت رفتاري كودكان در سنين     .  كودكي است  اغلـب اخـتالالت رفـتاري ناشـي از كمـبود تـوجه در دوران حـساس                

ترديد مانع رشد و بالندگي آنان است و به همين دليل  هـاي خانوادگـي اسـت، بي      مدرسـه كـه گاهـي نتـيجه نابـساماني         
ش بررسي رابطه سبك    اين پژوه بر همين اساس هدف       . پيـشگيري و درمـان ايـن مـشكالت داراي اهميت زيادي است            

 .ت رفتاري در كودكان دبستاني بودهاي والدگري و اختالال

 نفر بودند 150نمونه پژوهش  هاي دخترانه شهر شيراز و     سال دبستان  9 تا   7جامعـه آمـاري شامل كليه كودكان         :روش
هاي والدگري آالباما فرم والدين     ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبك    . اي انتخاب شدند  اي چند مرحله  كه به روش خوشه   

. طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود      .  راتر فرم والدين بود كه توسط مادران تكميل شدند         و پرسـشنامه رفـتاري    
ها و روش هاي آماري شامل ميانگين، انحراف معيار و رگرسيون چندگانه به     هـاي پژوهش، از شاخص    بـراي تحلـيل داده    

 .شيوه همزمان استفاده شد

مشاركت والدين با اختالل رفتاري رابطه منفي و : ك هاي والدگريكه از بين سب   هـاي پژوهش نشان داد      يافـته :  نـتايج 
همچنين از  . دار دارد معنـي دار دارد اما تنبيه بدني، اطالع والدين و اقتدار والدين با اختالل رفتاري رابطه مثبت و معني                  

ور مثبت و معني دار تنبـيه بدنـي، اطـالع والـدين و اقـتدار والـدين اختالل رفتاري را به ط                 : هـاي والدگـري   بـين سـبك   
 . كنندپيش بيني مي

هاي تربيتي والدين از جمله عوامل مؤثر در بروز اختالالت توان گفت كه سبكهاي پژوهش مي  بـا توجه به يافته    : بحـث 
هاي والدگري و نحوه برخورد مناسب با       توان با آموزش و آگاهي دادن به والدين در زمينه سبك          باشد كه مي  رفـتاري مي  
ـ    توان مشكالت رفتاري را كاهش داد بلكه زمينه الزم را براي رشد و تقويت رفتارهاي مناسب فراهم ه تـنها مي كـودك، ن

 .  كرد
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 پروري در مادران سه نسل شهر اصفهانهاي فرزند  رضايت زناشويي و سبك

 
  ∗مهديه روشن بين
 **مهرداد دشتي

 

هاي ها و روش  ها، ارزش ي و تغييرات بين نسلي در نگرش        با توجه به تحوالت گسترده اجتماع        :مقدمه و هدف  
 دقيق و علمي اين تحوالت امري        هاي فرزندپروري، بررسي  زندگي، و تاثيرات آن بر خانواده، روابط زوجي و سبك           

هاي فرزندپروري   و شيوه  زناشويي  رضايترسد و بنابراين هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي            ضروري به نظر مي   
 .ه نسل متوالي شهر اصفهان بودمادران س

 نفر نسل 70 نفر نسل اول، 70  (1392 نفر از مادران مناطق مختلف شهر اصفهان در سال           210بدين منظور   :  روش
 35هاي پژوهش عبارت بودند از، پرسشنامه       ابزار.  اي انتخاب شدند  بصورت تصادفي طبقه  )   نفر نسل سوم   70دوم و   

هاي فرزندپروري كه    سوالي بامريند براي سنجش روش     30اشويي و پرسشنامه    سوالي انريچ براي سنجش رضايت زن     
هاي آماري تي مستقل، ضريب همبستگي       پژوهش با آزمون   هايها اجرا گرديد و در نهايت  داده        بر روي آزمودني  

 قرار  مورد تجزيه و تحليل آماري     SPSS افزار  و با كمك نرم    )  آنوا(تحليل واريانس يك طرفه      پيرسون و آزمون     
 . گرفت

گذاري تفاوت معناداري بين سه نسل مشاهده نشد، سبك         نتايج نشان دادند كه در سبك فرزند پروري آزاد         :  نتايج
فرزندپروري استبدادي از نسل اول تا سوم به طور مرتب كاهش داشته است، و سبك فرزندپروري اقتدار منطقي از                    

بين رضايت زناشويي نسل دوم و سوم تفاوت معنادار         .  شته است نسل اول تا سوم به طور مرتب افزايش معناداري دا         
رضايت زناشويي و فرزند      معكوس، و بين    استبدادي رابطه  رضايت زناشويي و فرزندپروري به شيوه      مشاهده شد، بين  
 .  معنادار مثبت وجود  داشتي اقتدار منطقي، رابطهپروري به شيوه

توان چنين استنباط كرد كه كاهش نگرش ها و روش هاي تربيتي           مده مي بطور كلي از نتايج بدست آ     :  گيرينتيجه
ها، به افزايش روش هاي سهل انگارانه منجر نشده است، بلكه به آرامي، جاي خود را به                    استبدادي در بين نسل    

ه نسل دوم، كمترين ميزان رضايت زناشويي را نسبت ب         .  دهدروش هاي تربيتي منطقي و درعين حال مقتدرانه مي        
گيري روش  دو نسل ديگر دارد و اين احتماالً ناشي از تغيير انتظارات زناشويي، در عين عادت و يا اجبار به درپيش                     

هاي تعاملي جراتمندانه كه مبتني بر هوشمندي و احترام به حقوق يكديگر             همچنين روش .  هاي سنتي بوده است   
 .انجامدتر مياسباست، به رضايت زناشويي بيشتر و اتخاذ روش فرزندپروري من
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 ديدگي كودكان و نوجوانان نقش فرزندخواندگي در پيشگيري از بزهكاري و بزه

 بدسرپرست و بي سرپرست

 
 ∗دكتر محمد روشن

 ∗∗سودابه رضواني

 ∗∗∗مرضيه سادات آقاميرسليم

 ∗∗∗∗مريم غني زاده بافقي

 

 است و خانواده به عنوان اولين و بنيادي           حق برداشتن خانواده يكي از مهمترين حقوق بشري           :مقدمه و هدف  
كند، نقش مهمي در      ترين محيط اجتماعي، كه فرد از طريق آن با دنياي خارج از خود ارتباط برقرار مي                         

در ريشه يابي بسياري از جرايم و در          .هاي اخالقي، اجتماعي و فرهنگي دارد      جامعه پذيري و چگونگي انتقال آموزه    
فقدان خانواده يا خانواده نابهنجار و      .  مجرمانه، تاثير خانواده قابل تامل و بررسي است        گيري شخصيت   فرآيند شكل 

به بيان  .  شودنامنسجم سبب بروز مشكالتي در مراحل جامعه پذيري و فراگيري اصول زندگي اجتماعي فرد مي                  
و، فرزندخواندگي به عنوان    از اين ر  .  كندديدگي ايفا مي  خانواده نقش اساسي در پيشگيري از بزهكاري و بزه         ديگر،  

سرپرست و بدسرپرست  ها و هنجارها براي افراد بي     يك نهاد حقوقي، نقش مهمي در تامين محيط القاء كننده ارزش          
 .و پيشگيري اجتماعي از بزهكاري دارد

هدف از پيشگيري محيط مدار، مداخله و اصالح محيط اجتماعي است تا از جرايمي كه در نتيجه اختالل در                          
نهاد فرزندخواندگي با فراهم كردن محيط سالم خانوادگي          .  يابند، پيشگيري شود  پذيري ارتكاب مي  يند جامعه فرآ

براي كودك و تامين نيازهاي روحي، عاطفي و تربيتي او مي تواند از بزهكاري پيشگيري كند و با مداخله در                           
پيشگيري (اند موثر باشد    هكاري را بروز داده   هاي بز مراحل اوليه رشد، در زمينه اصالح كودكاني كه نخستين نشانه          

ديدگي هاي جسمي، رواني و     تواند در پيشگيري از بزه    فرزندخواندگي و نقش حمايتي آن مي      همچنين   ).رشد مدار 
هاي مناسبي براي بزهكاران و در       جنسي موثر باشد، زيرا كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست، آماج               

 . ندمعرض سوء استفاده هست

 .و اجتهادي نوين است تحليلي - روش در اين پژوهش توصيفي:روش

 پذيرفته شدن طفلي به عنوان فرزند، از جانب زن و             در نتيجه فرزندخواندگي يك رابطه حقوقي است كه        :  بحث
 اند كه  بيشتر پژوهشگران بر اين عقيده . باشنداو آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعي يآيد؛ بمردي به وجود مي
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 m-roshan@yahoo.com                    دانشيار گروه مطالعات بنيادين، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 

 دانشجوي دوره دكتري، رشته حقوق كيفري و جرم شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي ∗∗
 دانشجوي دوره دكتري، رشته حقوق كيفري و جرم شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي ∗∗∗
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 معنوي يا عاطفي موجب پيدايش آن       ،فرزندخواندگي، ريشه در نياز نظامي و اقتصادي داشته و گاهي عوامل روحي            

  .شده است
  بر ،1392 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بدسرپرست و بي سرپرست             1 مطابق ماده    در حال حاضر اين نهاد    

يكي از مهمترين نيازهاي انسان،      .  استشده   استوار   ان و نوجوانان  كودكاينگونه  اساس نيازهاي معنوي خانواده و       
هاي اجتماعي؛ كاهش دلبستگي و صميميت در روابط متقابل          هيرشي در نظريه علقه   .  نياز به احساس تعلق است     

ليا به  هاي اخير، بسياري از كشورها مانند استرا      در سال .  اعضاي خانواده را عامل مهمي براي بزهكاري دانسته است         
 . اندنقش فرزندخواندگي در پيشگيري از جرايمي مانند قاچاق انسان توجه نموده

در اين  .  نمايند بايد از انسجام كافي برخوردار باشند        هايي كه اقدام به سرپرستي كودكان و نوجوانان مي           خانواده
ايي عملي براي نگهداري و تربيت       توان ،سالمت جسمي و رواني   هايي از جمله     قانون مذكور به ويژگي    6راستا، ماده   

...  و صالحيت اخالقي ،  نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الكل          ،  كودكان و نوجوانان تحت سرپرستي     
 . اشاره كرده است

صرف وجود نهاد فرزندخواندگي و فراهم كردن محيط خانواده براي كودكان و نوجوانان بي سرپرست و                     :  نتايج
هاي مطلوب تربيتي و حمايتي مورد نظر       اي منسجم و داراي ويژگي     نيست، بلكه تشكيل خانواده    بدسرپرست كافي 

ديدگي از رهگذر ايجاد بسترهاي تربيتي، عاطفي و اجتماعي مناسب            است كه موجب پيشگيري از بزهكاري و بزه        
 . شود
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 تبيين نهاد فرزندخواندگي در اسالم و ايران

 
 ∗حمد روشندكتر م

 **مريم غني زاده

 ***سودابه رضواني

****مرضيه السادات آقاميرسليم
 

 

 كودكان  وجود  و  طرف  يك  از  آن  گذاشتن  كنار  و  اسالم  در  فرزندخواندگي  نهاد  نشدن  پذيرفته:  هدف  و  مقدمه
 تاكيد  نينهمچ  و  هستند  فراوان  مشكالت  درگير  مناسب  ايخانواده  فقدان  دليل  به  كه  سرپرستي،  بد  و  بي سرپرست

 راهكار  كه  انگيزدمي  بر  را  پرسش  اين  اسالمي  جامعه  در  ايتام  امور  به  اهتمام  در  اسالم  معتنابه  هايتوصيه  و
 كرد؟ مديريت را آن بايد چگونه و چيست مسائل اين با اسالم پيشنهادي

 اجتماعي و واكاوي    هدف اين مقاله بررسي وضعيت كودكان و نوجوانان فاقد خانوده مطلوب، به عنوان يك اقتضاي               
 .نظر اسالم پيرامون اين مسئله خواهد بود

 .است تحليلي -توصيفي رويكرد با و ايكتابخانه جستار، اين در انتخابي روش نوع :روش
رسد كه در مقوله پذيرفتن كودك يا نوجواني به فرزندخواندگي، بناي اسالم بر تشكيل نهاد                     به نظر مي    :بحث

هاي مخصوص به   اند تحت عنوان فرزندخواندگي مطرح و شناخته شود، لكن ويژگي          توجديدي است كه گرچه مي    
در خصوص رابطه توارث اختالفي      .  ها فقدان رابطه توارث و محرميت است        از جمله اين ويژگي    .  خود را داراست  

 شأن نزول   برخي از فقها، با توجه به نص آيه و         .  وجود ندارد اما در مورد محرميت،  نظرها متفاوت و متشتت است            
 فقها،  اصطالح  به  و  باشد  خوانده  فرزند  مصلحت  به  شرعاً  بايد  ازدواج  اين  اين كه  به  توجه  با«اند كه   آن بيان داشته  

 باز  خوانده  پدر  استفاده  سوء  براي  را  راه  و  نيست  فرزندخوانده  مصلحت  به  غالباً  كار  اين  و  شود  رعايت  او  غبطه
 بيان ديگر والدين سرپرست قصد دارند با اين كار خود، كودك يا نوجواني               ، به »نيست  جايز  شرعاً  ما  نظر  از  مي كند

مند كنند و او را به عنوان فرزند و نه همسر آينده، مورد پذيرش قرار دهند، از اين رو                   را از لذت داشتن خانواده بهره     
برخي ديگر نيز   .  داردعدم حرمت نكاح ميان والدين سرپرست و فرزندخوانده با روح حاكم بر آن در تنافي قرار                      

در اين ميان قانون اخير سرپرستي مصوب       .  اندازدواج فرزندخوانده با والدين سرپرستان و اقوام ايشان مجاز دانسته          
 . نيز اين ازدواج را تنها در صورت اجازه دادگاه و تشخيص مصلحت كودك ممكن دانسته است1392
 به معناي اين نيست كه چنين نهادي نبايد در جامعه اسالمي            به نظر مي رسد كه نهي موجود در آيه شريفه        :  نتيجه

 وجود داشته باشد و اهتمام به امور ايتام با راهكارهاي جايگزين ممكن است، بلكه آيه مترصد بيان اين مطلب است 

، از جمله اين آثار متفاوت توارث، محرميت، حق قصاص          .  كه فرزندخواندگي در اسالم آثار فرزند صلبي را ندارد           
 .است... واليت و

 
 m-roshan@yahoo.com                 طالعات بنيادين، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار گروه م ∗

 دانشجوي دكتري، حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي **
  بهشتي شهيد دانشگاه جزا و جرم شناسي، حقوق دكتري، دانشجوي ***

 يبهشت شهيد دانشگاه جزا و جرم شناسي، حقوق دكتري، دانشجوي ****
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 بررسي علل فرار دختران از خانه

 
 ∗دكتر محمد روشن

 ** علي توانگر

 ***سهيل ذوالفقاري

 

ه  توج ،عنوان يك مسأله و مشكل اجتماعي        امروزه در جهان به    ،فرار نوجوانان و جوانان از خانواده       :مقدمه و هدف  
 بقاء  ،تر آشكار مي شود كه جامعه  شناسان    جا بيش أله از آن  ت اين مس   اهمي ؛ده است نموخود جلب     نظران را به  صاحب

 .ت و شكست جامعه را در سالمت و يا گسستگي نهاد خانواده يافته اندقيجامعه را در گرو بقاي خانواده و موفّ

و با اين   كه دخترها دستگير شوند     گريزند،  اما احتمال اين   طور مساوي از خانه مي    هرچند دخترها و پسرها تقريباً به     
كه دختران به عنوان مادران نسل آينده       به دليل اين  از سوي ديگر    .  تر است  بيش ،هام به دادگاه ارجاع داده شوند     اتّ

  ترك خانه يا نوعي عصيان و       رفِها را نه به صِ    ي در تأثيرگذاري بر رفتار فرزندان خود دارند، فرار آن         نقش بسيار مهم 
رفتاري و تأثيري كه در سوء رفتارهاي بزهكارانه در             به سوي انحراف و كج     عنوان نخستين گام    سركشي، بلكه به  

 .ه قرار داد بايد مورد توج،آينده دارد

 ها ها را به خواسته   تنها آن   كند و اغلب نه   ه به اين كه گريز از خانه به ندرت مشكل دختران جوان را حل مي               با توج
ه به اين كه فساد و تباهي دختران         د و با توج   ندهاند بر باد مي    داشته چه را نيز  رساند،  بلكه آن  و آرزوهايشان نمي  

  ، از اين رو انجام مطالعات علمي در ابعاد گوناگون          است اساسي اجتماع    يعامل ناپايداري خانواده يعني ركن و پايه      
 ).6-8: 1382، ميمعظّ(ستو يافتن راهي براي پيشگيري از اين معضل ضروري

ي پيمايشي و بحث گروهي متمركز استفاده شده است كه در           ، براي بررسي از دو روش مطالعه      در اين نوشتار  :روش
 برخي مراكز وابسته به سازمان       -2،  )هاعمدتاً پارك ( اماكن عمومي  -1هاي مورد مطالعه شامل      روش اول، مكان  

 گيري در محدوده  راي نمونه مورد توجه بوده و ب     )  شامل كانون اصالح و تربيت زندان زنان       (ها زندان -3بهزيستي،  
اماكن عمومي، با عنايت به ماهيت مطالعه در اين محدوده و در مراكز وابسته به سازمان بهزيستي و با توجه به                          

ها و مشخّص   چنين مدت اقامت كوتاه اكثر نمونه      نسبت پايين مددجوياني كه واجد معيارهاي الزم باشند و هم            
گيري تصادفي منظّم استفاده    ها از روش نمونه    زندان درپي و در محدوده   وش پي گيري، از ر  نبودن چارچوب نمونه  

 .شد

شناختي در فرار دختران    اي از عوامل فردي و خانوادگي و روان       دهد مجموعه نتايج پژوهش حاضر، نشان مي    :    نتايج
 ل است كه در اين راستا اختالف اي از عوامتعاملي مجموعه از خانه نقش دارند؛ به عبارت ديگر فرار از خانه، نتيجه

 
  m-roshan@sbu.ac.ir           پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، گروه مطالعات بنيادين،يار دانش∗

 ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسار كارشناس **
  دانشجوي دكتراي، حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك***
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ترين توجهي عاطفي، اعتياد در خانواده، طالق و جدايي والدين از مهم            ساالن و دوستان، بي   ميان والدين، فشار هم   
 . هاستآن

هاي ديرپاي خانواده بوده و بايد عوامل پيشگيرانه بر            مقابله با مشكالت يا تعارض      فرار از خانه، يك شيوه     :  بحث
هاي رواني و اجتماعي باشد و در اين خصوص، توانمندسازي رواني و              آسيب كنندهساس عوامل خطرساز و حفاظت    ا

 .هاي مهارت زندگي، بسيار مؤثّر خواهد بوداجتماعي دختران از طريق آموزش
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 شناختي به كودك آزاري اينترنتيرهيافت جرم

 
 ∗دكتر محمد روشن

 ∗∗مرضيه سادات آقاميرسليم

 ∗∗∗ابه رضوانيسود

 
هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، محيط جديد و جذابي را            فضاي مجازي يا سايبري با ارائه فناوري        :مقدمه و هدف  

هاي گوناگون زندگي افراد از جمله محيط شغلي،           براي كاربران خود ايجاد كرده و با چنان سرعتي به عرصه               
اين محيط براي   .  كنندآن را يك انقالب مهم توصيف مي       ها نفوذ كرده است كه برخي        تحصيلي و خانوادگي آن    

. هاي متعدد و متنوعي از جمله آموزش و يادگيري و بازي و سرگرمي دارد              كودكان نيز، همانند بزرگساالن، قابليت    
 ديده يا در معرض    به ويژه كودكان بزه    -اي آنالين به كودكان     توان به ارائه خدمات آموزشي و مشاوره      براي مثال مي  

 .  اشاره كرد-خطر 
ديدگي ها را در معرض آسيب و خطر بزه       تواند به رشد و پيشرفت كودكان كمك كند و هم آن          فضاي مجازي هم مي   

كودك آزاري اينترنتي يا آنالين، يكي از معضالت و         .  هاي منحرفانه و مجرمانه قرار دهد     يا بزهكاري و فراگيري رفتار    
دهند كه از هر پنج كودك در فضاي مجازي، يكي در            ها نشان مي  پژوهش.  خطرات ناشي از اين فناوري نوين است      

كودكان در اين محيط بسيار آسيب پذير هستند و چنانچه از نظارت و مراقبت بر               .  معرض اين خطر جدي قرار دارد     
 . وندشاي تبديل ميخورند و به ابزاري براي سوء استفاده مجرمان حرفهها غفلت شود، به سادگي فريب ميآن

 .و اجتهادي نوين است تحليلي -روش در اين پژوهش توصيفي :روش
 ماندگار  آثار  ايجاد  و  جسمي  و  روحي  آزار  باعث  كه  فعلي  ترك  يا  فعل  گونه  از هر   است  عبارت  آزاري   كودك :بحث
اهم امروزه فضاي مجازي، محيطي را براي ارتكاب انواع جرايم از جمله كودك آزاري فر              .  شود  كودك  يك  وجود  در

كودكان به طور كلي و      .  گذاردكرده است كه خسارات و لطمات جبران ناپذيري را در دنياي واقعي بر جاي مي                  
اند، كودكاني كه داراي عقب     كودكان بي سرپرست، تك سرپرست يا بد سرپرست، كودكاني كه آزار و آسيب ديده               

 قوه اراده و اعتماد به نفس اندكي           هايي كه از   هاي ذهني، جسمي يا ضعف قواي روحي هستند و آن             ماندگي
 .  در فضاي مجازي هستند- به ويژه مجرمان جنسي -برخوردارند، به طور خاص، آماج مناسبي براي بزهكاران 

گناه را به صورت فردي يا جمعي        سازد كه كودكان بي   هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، بزهكاران را قادر مي         فناوري
 براي ارضاء اميال جنسي خود، كسب پول و منفعت مالي از طريق پورنوگرافي و قاچاق                  هاهدف قرار دهند و از آن     

هاي ها و تخريب و اخالل در سامانه       كودكان يا ارتكاب ساير جرايم سايبري از جمله دسترسي غير مجاز به داده               
يابند كه  ء و پنهاني ارتكاب مي    گونه جرايم به صورت سازمان يافته يا در خفا        بسياري از اين  .  كشي كنند اي بهره رايانه

 . سازدها را دشوار و حتي ناممكن ميدر نتيجه، فرآيند كشف، دستگيري و مبارزه با مرتكبان آن

 
∗
  m-roshan@sbu.ac.ir           پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي،دين گروه مطالعات بنيا،ياردانش  

∗∗
  دانشجوي دوره دكتري، رشته حقوق كيفري و جرم شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي  

∗∗∗
 دانشجوي دوره دكتري، رشته حقوق كيفري و جرم شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي 
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هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و آسيب پذيري كودكان در فضاي مجازي، ضرورت و                سوء استفاده از فناوري    :نتايج
با اين حال، سرعت اتخاذ تدابير امنيتي و        .  سازدنتي را بيش از پيش آشكار مي      اهميت مبارزه با كودك آزاري اينتر     

تعقيب كيفري مرتكبان، محدود ساختن     .  اقدامات پيشگيرانه همگام با رشد روزافزون استفاده از اينترنت نبوده است          
هاي شيدن به فعاليت  هاي همگاني، قانونمند كردن و نظام بخ      دسترسي كودكان به اينترنت، اطالع رساني و آموزش       

ها در فضاي مجازي    هاي مهمي در راستاي پيشگيري و مبارزه با جرايم عليه كودكان و حمايت از آن               اينترنتي، گام 
 . شوندمحسوب مي
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 ساخت و اعتباريابي مقياس سنجش توافق و هماهنگي زوجين قبل از ازدواج

 
 ∗سيمين رونقي دكتر

 **دكتر نرگس طالقاني

 

با توجه به نرخ بسيار باالي       .  هاي پيش روي جوانان است     وزه انتخاب همسر يكي از بزرگترين چالش       امر:  مقدمه
 كه  ييهايارمع.  طالق و افزايش روزافزون آن، به يك ريسك و معضل بزرگ اجتماعي و فردي تبديل شده است                    

ستن اينكه واقعا مهمترين      دان . هستند ييرشود مرتباٌ در حال تغ      ي  م يه انتخاب زوج مناسب به جوانان ارا         يبرا
كه با توجه به نيازها و شرايط فرهنگي جوانان            ها هستند و آشنايي با مالكهايي     مالك ها براي انتخاب همسر كدام    

ايراني مناسب تر هستند  و تناسب همسر آينده با اين مالكها مي تواند راهگشاي انتخاب هاي صحيح تري براي                       
 . اختالفات آتي و طالق در زندگي مشترك باشدجوانان و به طبع آن، كاهش احتمال

يابي يك مقياس براي سنجش ميزان توافق زوجين قبل از             هدف از انجام اين پژوهش، ساخت و اعتبار            :هدف
 . ازدواج بود

 اين مطالعه از دانش روانسنجي براي ساخت يك مقياس بررسي رفتاري استفاده مي نمايد، به اين منظور                     :روش
هاي مهم در   هم موثر در توافق بين زوجين شناسايي شده و سپس يك مخزن از جمالت حاوي مالك                ابتدا عوامل م  

-3اعتقادات مذهبي     -2 تيپ كلي شخصيت      -1:  اين ده مالك عبارت بودند از      .  امر انتخاب همسر تهيه گرديد     
 -7نقش هاي جنسيتي    وظايف و    -6 گذران اوقات فراغت     -5 تعهد به خانواده جديد      -4استقالل از خانواده اصلي     
 باور هاي غلط شناختي     -10 دوستي قبل از ازدواج      -9 توجه به ظواهر و نظر ديگران        -8نگرش به مسائل اقتصادي     

 سوال با شيوه    80سپس مقياس اوليه با تاييد روايي صوري سواالت حاوي           .   جور شدن سبكهاي دلبستگي    -11و  .
 زوج نامزد يا كمتر از شش ماه مزدوج اجرا و آلفاي              30روي اين ازمون    .ساخته شد  درجه اي   3پاسخدهي ليكرت   

بعد از  .   ماه مزدوج مي باشد   6 زوج كمتر از      50گروه نمونه اصلي شامل      .  كرونباخ براي هر مالك محاسبه گرديد      
اجراي اصلي ميزان همبستگي بين پاسخهاي زوجين محاسبه شده و همبستگي آن با نتايج حاصل از اجراي                        

همچنين براي تعيين پايايي از روش باز       .   زناشويي انريج، به عنوان مالك بيروني محاسبه مي شود        پرسشنامه رضايت 
 . آزمون استفاده مي شود

 متغير بوده، با حذف ده سوال كه از             85/0 تا    6/0 نتايج نشان دادند ميزان الفاي كرونباخ مالكها از               :نتايج
الفاي كرونباخ كل   .   سوالي تهيه شد    70دند، يك مقياس     همبستگي دروني كمتري با ساير سواالت برخوردار بو         

 .  بود847/0پرسشنامه  نيز معادل 
 

 
  com.yahoo@ronaghi_simin     عضو هيات علمي دانشگاه آزاد كرج استاديار ∗

 استاديار عضو هيات علمي دانشگاه آزاد كرج **
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پرسشنامه اصلي نتايج آن مجدداً مورد         در مراحل بعدي با اجراي       اين تحقيق هنوز در حال اجرا است و         :  بحث
اهد توانست به عنوان ابزار كمكي      با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده ، اين مقياس خو           .  بررسي قرار خواهند گرفت   

 . جهت تعيين ميزان هماهنگي زوجين قبل از ازدواج،  براي مشاورين مفيد واقع شود
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 مرور سيستماتيك عوامل خانوادگي مرتبط با سوء مصرف سيگار، مواد مخدر و 

 در بين نوجوانان ايراني الكل

 
 ∗دكتر علي زاده محمدي

 ره سروش فرزه

 

 

 دوران نوجوانـي بـه دلـيل تغييرات متفاوت فيزيكي، احساسي و اجتماعي براي فرد با بروز برخي رفتارها             :مقدمـه  
. اش ايجاد كندباري را براي نوجوان در زمان حال و زندگي آينده     همـراه اسـت كـه ممكن است نتايج مخرب و زيان           
اي از رفتارهاي پرخطر جنسي     برند، كه طيف گسترده   رخطر نام مي  محققـان از  اين رفتارها تحت عنوان رفتارهاي پ         

در مورد چنين . گيردهاي داراي خطرات باال را دربرمي     تـا سـوء مـصرف مـوادمخدر، الكـل، سـيگار و حتي رانندگي              
. هاي بسياري صورت گرفته استگيري و تشديدشان مطالعات و بررسي  رفتارهايـي و علـل و عـوامل موثـر بـر شكل            

توانند سالمت جسمي فرد نوجوان را دچار مخاطره        سو مي هايي از آن جهت حائز اهميتند كه از يك        پژوهشچنـين   
كنـند و حتـي مـوجب مـرگ وي گـردند و از سوي ديگر سالمت روان و زندگي سالم وي در آينده را با مشكالت و           

 .  خطرات جدي مواجه خواهند كرد

ي رفتارهاي پرخطر هاي پيشين صورت گرفته در حوزه     و پژوهش پـژوهش پيش رو با هدف بررسي مطالعات          :هدف
اين مطالعه درصدد است كه دريابد برمبناي . مـرتبط بـا سـوء مـصرف سـيگار، الكل و مواد مخدر انجام گرفته است        

كه اين مطالعه از آن جايي . گيري و تشديد چنين رفتارهايي موثرند     مطالعـات گذشـته چه عوامل خانوادگي بر شكل        
ي نقاط قوت و ضعف مطالعات موجود در اين         گيرد، امكان ارائه  سـتفاده از روش مـرور سيـستماتيك صورت مي         بـا ا  

 . حوزه و نيز بيان راهكارها و پيشنهادهاي جديد براي مطالعات آتي را نيز دربردارد

هاي تحقيق  مورد از آنها كه با معيار      21 پيشين،    مطالعـه  3000 در ايـن پـژوهش پـس از بررسـي بـيش از               :روش 
توان عواملي همچون   برمبناي تحقيقات گذشته مي   . سازگاري داشت، انتخاب شده و مورد بررسي دقيق قرار گرفتند         

كننده در خانواده و نيز در ميان دوستان و همساالن، وضعيت           سـن، جنسيت، وضعيت تحصيلي، حضور افراد مصرف       
ترين ت دسترسي آسان به مواد مخدر، سيگار و الكل را مهمدرآمـد و پايگـاه اجتماعي ـ اقتصادي خانواده، و در نهاي   

 .عوامل تأثيرگذار بر سوء مصرف مواد در ميان نوجوانان دانست

تـرين پيـشنهادات اين پژوهش توجه بيشتر به عوامل مختلف خانوادگي و اجتماعي است كه                 يكـي از مهـم     :بحـث 
 .اندن تحقيقي را از محققان سلب كردهاند و در نتيجه امكان شناخت درست چنين ميدامغفول مانده

مرور , خطرپذيـري، نوجـوان، گـرايش بـه رفـتارهاي پرخطـر، نگـرش به رفتارهاي پرخطر، خانواده          :هـا هكلـيدواژ 
 سيستماتيك

 
∗
 دانشيار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 
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∗تاثير سرمايه اجتماعي بر سالمت روان دانشجويان دانشگاههاي دولتي كشور
 

 
 ∗دكتر علي زاده محمدي

 زهره  احمدآبادي

 
فراواني تماسها،  (هاي تعاملي شبكه   ، ويژگي )اندازه شبكه (هاي ساختي شبكه   در اين تحقيق ويژگي     : و هدف  مقدمه

هاي دريافتي و ارائه     حمايت(، ويژگيهاي كاركردي شبكه   )اينترنتي و ميزان صميميت     /تلفني  /شيوه ارتباط حضوري  
 .ن ابعاد سرمايه اجتماعي شبكه مطرح شد، به عنوا)خدماتي-هاي عاطفي، مالي، مشورتي، فني شامل حمايت: آنها

هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقش ويژگيهاي سرمايه اجتماعي موجود در شبكه دانشجويان بر سالمت                   :هدف
 .رواني آنها و تعيين تفاوتهاي جنسيتي در اين رابطه بود

ي تعيين سالمت روان و      را برا  SCL-25 دانشگاه دولتي كشور، پرسشنامه هاي        10 دانشجوي در    1742:   روش
 .اي محقق ساخته را در زمينه سرمايه اجتماعي تكميل كردندپرسشنامه

هاي ساختي،   مدل رگرسيوني مورد بررسي قرار گرفتند كه در مدل ابتدايي ويژگي            3متغيرهاي تحقيق در    :  نتايج
سوم همه متغيرها همزمان شناختي و در مدل   متغيرهاي جمعيت،تعاملي و كاركردي شبكه اجتماعي، در مدل دوم       

 .در اين جدول ضرايب استاندارد بتا ارائه شده است. وارد معادله شدند
، )β  =  -153/0(صميميت با شبكه     .  از تغييرات آسيبهاي رواني تبيين شد      %  7براي دختران در مدل اول تنها         

ايت احساسي  ـه حم ـرائسهمي منفي و ا   )  β  =  -130/0(  ، دريافت حمايت احساسي   )β  =  -109/0(  ارتباط حضوري 
)108/0=β(         شناختي  در مدل نهايي كه متغيرهاي جمعيت     .  سهمي مثبت در تعيين واريانس آسيبهاي رواني داشت

 هـا شبك ـد و در نهايت صميميت ب     ـ رسي 09/0ريب تعيين به    ـاي سرمايه اجتماعي افزوده شدند، ض     ـهم به متغيره  
)145/0-  =  β(   ارتباط حضوري ،  )108/0-  =  β( يافت حمايت احساسي   ، در)115/0-  =  β  (    و دريافت حمايت

و درآمد خانوادگي كمتر از     )  β=  085/0(  ، بيكار بودن  )β=  190/0(  به همراه مقطع ليسانس   )  β=  -121/0(  مشورتي
 .در معادله باقي ماندند) β= 093/0(  هزار تومان500

ز واريانس آسيبهاي رواني را پيش بيني       ا%  10در بين پسران، در مدل اول متغيرهاي سرمايه اجتماعي نزديك به              
در مدل نهايي   .  دار شدند  معني)  β  =  -126/0(  و ارتباط حضوري  )  β  =  -101/0(  در اين مدل اندازه شبكه    .  كردند

زير (  ، تحصيالت پدر  )β=  08/0(  ، در كنار بيكار بودن    )β  =  -124/0(  و ارتباط حضوري  )  β  =  -109/0(  اندازه شبكه 
 . بدست آمد112/0ضريب تعيين مدل . باقي ماندند) β = -142/0( تحصيالت مادر، )β = 158/0) (ديپلم
 

 

 
 گرفته  انجام  خانوادهي  معل  قطب  و  تهران  دانشگاهيي  دانشجو  مشاوره  مركز  روان،  سالمت  قاتيتحق  شبكهي  مال  تيحما  با  طرح  نيا  ∗

  .است
∗
 دانشيار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 
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 اگرچه سرمايه اجتماعي عاملي محافظتي براي سالمت روان بود و با اينكه سرمايه اجتماعي دختران باالتر از                  :بحث
 بين   دهد كه احتماالً رابطه    ميپسران بود، اما دختران سالمت رواني پايينتري را گزارش دادند كه اين يافته نشان                 

 . اجتماعي و سالمت روان تحت تأثير جنسيت قرار دارد سرمايه
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 بررسي رابطه بين ابعاد كمال گرايي و عملكرد جنسي زنان نابارور

 
 ∗شيوا زارع زاده خيبري

 **معصومه حروف قناد

 

ازطرفي .  است همراه اجتماعي و شناختي روان اقتصادي، زيكي،في استرس با ناباروري تجربه:  مقدمه و هدف  
خودارزيابي هاي انتقادي و    با نيافتني، اغلب  دست و كامل معيارهاي به وضع  فرد پايدار تمايل عنوان كمال گرايي به 
ملكرد بنابراين هر دو اين مؤلفه ها با افزايش استرس هاي محيطي و فردي سبب اختالالتي در ع                .  است منفي همراه 

شهر  نابارور زنان عملكرد جنسي  ارتباط كمال گرايي با   تعيين مطالعه اين هدف.  جنسي اين دسته از زنان مي شود     
 .بود مشهد

 زن نابارور مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهر مشهد به روش                100در اين مطالعه همبستگي، تعداد       :  روش
و )  1991هويت و فليت،      (MPSمقياس چند بعدي كمال گرايي     سپس با استفاده از     .  تصادفي ساده انتخاب شدند   

داده هاي به  .  ، مورد آزمون قرار گرفتند    )1978اسپنس و هلم ريچ،     ( FSFI پرسشنامه شاخص عملكرد جنسي زنان    
دست آمده با استفاده از روشهاي آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه جهت پيش بيني تغييرات متغير                  

 .  مؤلفه هاي متغير پيش بين تحليل شدمالك از روي

با عملكرد جنسي زنان    )  خودمدار، ديگر مدار و جامعه مدار     (يافته ها نشان داد كه بين ابعاد كمال گرايي         :  نتايج
يعني هرچه ميزان كمال گرايي افزايش يابد، ميزان عملكرد جنسي در   .  نابارور رابطه منفي و معناداري وجود دارد      

هش مي يابد، در تعامل ابعاد كمال گرايي، كمال گرايي جامعه مدار پيش بيني كننده معنادارتري              زنان نابارور كا  
 .براي عملكرد جنسي مي باشد

با توجه به يافته هاي پژوهش، ابعاد كمال گرايي به خصوص كمال گرايي جامعه مدار باعث مي شود تا زنان                    :  بحث
روري خود تحمل مي كنند، تحت تأثير اضطراب و تنش افزوني نيز، به             نابارور، عالوه بر استرس هايي كه به سبب نابا       

بنابراين اضطراب و تنش بيشتر به سبب كمال گرايي منجر به            .  سبب افكار و عقايد كمال گرايانه خود قرار گيرند         
افتي در عملكرد جنسي اين دسته از زنان مي شود، لذا اميد است با كاهش افكار غيرمنطقي در خصوص                              

 و از اين طريق ميزان مسائل و مشكالت جنسي در            گرايي، بتوان عملكرد جنسي زنان نابارور را بهبود بخشيد         كمال 
 . به رضايتمندي زوجين از هم كمك نماييمزندگي زناشويي را كاهش داده و

 .ابعاد كمال گرايي، عملكرد جنسي، زنان نابارور: هاكليدواژه

 
 com.yahoo@shiva.zarezade         كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه سمنان* ∗

 اسالمي، واحد قوچاندانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد  **
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 ازدواج زنان                                                                                         بررسي عوامل موثر بر افزايش سن

 ) سال ازدواج كرده شهر ميبد49 تا 15زنان : مطالعه موردي(

 
 ∗راحله زارع مهرجردي

 
با .  جمعيت است ازدواج از عوامل بسيار موثر در افزايش جمعيت و منشاء تغييرات ساخت سني                :  مقدمه و هدف  

توجه به باال رفتن ميانگين سن ازدواج در ايران و تحوالت ساختاري زياد آن طي سالهاي اخير، اين پژوهش با                          
ديدگاه نظري اين تحقيق تئوري       .  هدف بررسي تحوالت سن ازدواج زنان و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است                 

 .وسازي بر زمان ازدواج استمدرنيزاسيون مي باشد كه به دنبال تبيين ارتباط ن

زنان ازدواج كرده   از بين   .   اين پژوهش، به شيوه پيمايشي و با استفاده از تكنيك پرسشنامه انجام گرفته شد               :روش
 نفره، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي سه مرحله اي،               374نمونه اي  ،   سال شهر ميبد    49تا  15

 . ، رگرسيون خطي و چند متغيره صورت گرفتT با استفاده از آزمون هاي اده هاتحليل  د تجزيه و. انتخاب شدند

 نتايج نشان مي دهد كه ازدواج هاي جديدتر، در سنين باالتري اتفاق افتاده اند، افزايش تحصيالت، درآمد و                   :نتايج
شوهر، سن ازدواج شوهر و     تحصيالت پدر، مادر و     .  اقتدار زنان در خانه، با افزايش سن ازدواج آنها همبستگي دارد           

تنها متغير مدت   .  مادر، درآمد شوهر و مالكيت وسايل رفاهي، داراي رابطه مستقيم با سن ازدواج زنان مي باشند                  
داشتن خاستگاه شهري، شاغل بودن، ازدواج هاي آزادتر و         .  ازدواج، داراي رابطه معكوس با سن ازدواج زنان مي باشد        

 .  بر سن ازدواج زنان داردغيرخويشاوندي، اثر فزاينده اي
 مدت ازدواج،   سن ازدواج شوهر،  نشان مي دهد كه تنها هشت متغير تحصيالت زن،          نتايج رگرسيون چند متغيره،      

شاغل بودن زن، سن ازدواج مادر، بعد خانوار، داشتن ازدواج فاميلي و تحصيالت مادر، تاثير خود را بر سن ازدواج                      
در اين ميان، تحصيالت زن و سن ازدواج شوهر، بيشترين            .  ا پيش بيني نمودند   واريانس آنر  از%  54حفظ كردند و    

 . نقش را در تبيين سن ازدواج زنان دارند

در جامعه ما افزايش سن ازدواج زنان، به بهبود           .  نمايد نتايج اين پژوهش، نظرية مدرنيزاسيون را تائيد مي          :بحث
نزل و تغيير ارزش هاي فرهنگي در اثر فرايند نوسازي، بستگي           موقعيت زنان، افزايش تحصيالت، اشتغال خارج از م        

زمانبر بودن كسب تخصص براي يافتن شغل دلخواه، هسته اي شدن خانواده ها و زمانبر بودن تهيه الزامات                    .  دارد
شيوه هاي زندگي  .  زندگي مستقل، باعث افزايش سن ازدواج مردان و بدنبال آن، افزايش سن ازدواج زنان مي شود                 

 .تر شهرها نيز، در اين تاخير موثر استتفاوت و كنترل اجتماعي ضعيفم

  .اقتصادي ـ  سن ازدواج، مدرنيزاسيون، موقعيت زن در خانواده، پايگاه اجتماعي:هاكليدواژه
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 )مطالعه موردي زنان ازدواج كرده شهر ميبد( بررسي عوامل موثر بر ميزان خشونت عليه زنان

 
∗∗∗∗ديراحله زارع مهرجر

 

 
هاي خانوادگي كه امروزه مورد توجه محققان قرار گرفته، اعمال خشونت عليه زنان               يكي از پديده   :مقدمه و هدف  

تواند پيامدهاي جبران ناپذيري را براي       نظر به جايگاه ويژه زنان در خانواده، اين مسئله مي            .  ها است در خانواده 
ها وجود دارد   توجه به خشونت پنهان، خشونتي كه در خانواده        .  دها و بالتبع آن جامعه، بدنبال داشته باش        خانواده

شود، اولويت اين پژوهش است و مسئله اصلي اين است كه چه عواملي در                ولي بداليل گوناگون گزارش داده نمي      
 .توان براي كاهش آن ارائه دادبروز رفتارهاي خشونت آميز عليه زنان موثرند و چه راهكارهايي را مي

نمونه مورد بررسي     . به شيوه پيمايشي و با تكنيك پرسشنامه صورت گرفته است          1392 مطالعه در سال      اين :روش
اي اي سه مرحله  گيري تصادفي خوشه  باشند كه با روش نمونه      نفر از زنان ازدواج كرده شهر ميبد مي          150شامل  

 .ت صورت گرفته اسSPSSافزار  با نرمتحليل  داده ها تجزيه و.  انتخاب شدند

 سطح تحصيالت زنان و همسران، ميزان رضايت از شغل همسر، پايبندي ديني همسران، ميزان اعتماد به                    :نتايج
 سن زنان و مردان، سن ازدواج         بين .باشد با ميزان خشونت عليه زنان مي       داراي رابطه معكوس و منفي     همسران،  

مخدر توسط همسر، ميزان سلطه الگوهاي       تجربه خشونت ديدگي همسر در خانواده پدري، استعمال مواد            ،  زنان
بين وضعيت شغلي   .  رابطه مستقيم و مثبت وجود دارد       رفتاري ديگران در زندگي با ميزان خشونت عليه زنان             

بطوريكه همسران كارمند، خشونت كمتري     .  همسران و نوع ازدواج با ميزان خشونت عليه زنان، رابطه وجود دارد             
 .اند، بيشتر است  در ميان زناني كه با خويشاوندان خود ازدواج كرده          ميزان خشونت و  كنند  شان، اعمال مي  عليه زنان 

، مدت ازدواج، تعداد فرزندان، وضعيت شغلي زنان و درآمد خانوار با ميزان خشونت                اما ميان سن ازدواج همسران    
 .داري وجود نداردعليه زنان رابطه معني

 آميز آنها در    اجتماعي همسران تاثير زيادي بر رفتارهاي خشونت        -ديكند كه پايگاه اقتصا    نتايج آشكار مي   :بحث
شان را در   اند اعتماد و رضايت زنان     همچنين همسراني كه پايبندي ديني بيشتري دارند و توانسته          .  خانواده دارد 

 پدري  هنتايج همچنين حاكي از نقش زياد خانواد      .  شوندبار مي زندگي جلب كنند، كمتر مرتكب رفتارهاي خشونت      
همسراني كه رفتارهاي خشونت آميز پدر را در خانواده تجربه كردند و             .  باشددر ايجاد خشونت در بين زوجين مي      

شان قرار دارند، خشونت بيشتري را نسبت به زنان خود روا            آنهايي كه بعد از ازدواج، همچنان تحت تسلط والدين         
 .دارندمي

 .اي شخصيتي همسران، شهر ميبدهخشونت عليه زنان، ويژگي: هاكليدواژه
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 بررسي عوامل زمينه ساز در گرايش جوانان به مواد مخدر

 
 ∗شيوا زارع

 **بيتا زارع

 

 پر  اجتماعي  انحرافات  ساير  همانند  كه  است  مخرب  ايپديده  و  اجتماعي  مشكل  يك  اعتياد:  مقدمه و هدف  
 ساالنه  سوز،  خانمان  بالي  اين.  كشاندمي  بودينا  به  را  جوانان  و  نوجوانان  يعني  كشور  هايسرمايه  ارزش ترين
 معيارهاي  و  هاارزش  از  بسياري  سقوط  زمينه ساز  آن  از  ناشي  هايويرانگري  و  كندمي  تهديد  را  نفر  هاميليون  سالمت
توان باشد، كه مي  به اعتياد مي  جوانان   علل گرايش    ،ترين هدف و محور اصلي مباحث مقاله حاضر        مهم.  است  اخالقي
 .ها پرداخت به آن محيطي و اجتماعي- بين فردي حيطه فردي،در سه

. زاهدان مي باشد   شهرستان  تربيت  و  اصالح  جامعه آماري، كانون  .  باشدروش پژوهش توصيفي از نوع علي مي      :  روش
 از  استفاده  با  و  تصادفي  -اي   نفر از اين گروه به صورت طبقه       132 نفر بود كه تعداد      200كل جامعه مورد پژوهش     

 روايي  تعيين  ساخته بود، براي    محقق  ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه   .  شدند  انتخاب  مورگان  و  كرجسي  دولج
 بررسي علل   مقياس  پايايي  يا  اعتبار  بررسي  منظور  به  شد، همچنين   استفاده  محتوايي  و  صوري  روايي  از  پرسشنامه،

 براي  آمده  دست  به  آلفاي  ضريب.  است  دهش  استفاده  كرونباخ  آلفاي  ضريب  از  مخدر  مواد  مصرف  سوء  به  گرايش
 با  هاداده  تحليل.  بود  نوسان  در  92/0  تا  83/0  از  مولفه ها  پايايي  ضريب  همچنين  باشد،مي  94/0  مقياس،  كل

 .است گرفته صورت  طرفه يك واريانس تحليل مستقل و T  تك نمونه اي، Tآزمون  از استفاده

عوامل اجتماعي با      بين عوامل موثر در گرايش جوانان به اعتياد،           نشانگر اين است كه در       آزمون   نتايج :نتايج
همچنين گرايش  .   كمترين تاثير را داشته است      76/60 بيشترين تاثير و عوامل فردي با ميانگين           43/76ميانگين  

نه معني دار است اما در زمي     %  99باشد و در سطح     افراد به اعتياد با توجه به جنسيت و سطح تحصيالت متفاوت مي           
 .مذهب تفاوتي نشان نداده است

 گرايش جوانان   در  فردي  و  اجتماعي، محيطي   عوامل  ترينمهم  پژوهش،  اين  در  آمده  بدست  نتايج  به  توجه  با:  بحث
تفريحي، عدم دسترسي به سيستم هاي         و  ورزشي  فرهنگي،  امكانات  كمبود:  از  عبارتند  مخدر  مواد  مصرف  به

سيگار   افسردگي،  عالئم  وجود  خانوادگي،  اختالفات  و  ناباب، طالق   افراد  با  خدماتي، مشاوره اي و حمايتي، معاشرت    
 ايجاد  خانواده،  مشاوره  زندگي، گسترش   هاي  مهارت  آموزش  با  مي توان  احتماال  كه  تحصيلي  شكست  و  كشيدن
 .كرد جلوگيري معضل اين گسترش از اي فني حرفه و فرهنگي هنري، هاي آموزشكالس مراكز و

 
 

 
  com.yahoo@2020z_shiva       كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي، دانشگاه سيستان و بلوچستان ∗

 رشته علوم تربيتي، دانشگاه فرهنگيان فارسدانشجوي كارشناسي  **



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
348

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 هاي شخصيتي با گرايش به روابط خارج از ازدواجويژگي رابطهبررسي 

 در زنان متأهل شهر بندرعباس

 
 ∗دكتر اقبال زارعي

 **احسان سلطانيان

 ***حسين حيدري

 

 وقتي دو نفر پيمان عشق        .باشدترين نظام موجود در جامعه، نظام خانواده مي          ترين و بنيادي    اساسي :مقدمه
 راه يكي پيمان را فراموش مي كند و با پشت پا زدن            شان يكي شود ولي در ميانه     كه روح مي بندند و قسم مي خورند     

 قول و قرارها، راهش را از همسرش جدا مي كند، طوفاني عاطفي شروع مي شود كه نتيجه اش جز فروپاشي                    به همه 
 .نظام خانواده و بنيان زندگي نيست

 در زنان متأهل    گرايش به روابط خارج از ازدواج      با   شخصيتيهاي  ويژگي   هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه     :هدف
 . است شهر بندرعباس بوده

ابزارهاي .  گيري در دسترس انتخاب شدند     نمونه  آزمودني بوده است كه به شيوه      401 پژوهش شامل     نمونه :روش
) RIS(اي  هي مسائل رابط   نامهپرسشو  )  NEO( سؤالي    60 هاي شخصيتي  ويژگي مورد استفاده، پرسشنامه   

روش آماري مورد استفاده در اين پژوهش نيز ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيري                      .  مي باشد
 .  مي باشد

گرايش  و   وجداني بودن بين خرده مقياس    معنادار  ترين ميزان همبستگي    دهد، كه بيش  ها نشان مي   يافته :يافته ها 
بود، كه به ترتيب    باز بودن   و  روان رنجورخويي   ،  پذيريتوافقاز آن    و پس    به روابط خارج از ازدواج در زنان متأهل        

 در  002/0p<  ،103/0=r در سطح    001/0p<  ،152/0=r در سطح    001/0p<  ،265/0-=rسطح   در r=-327/0با
 در سطح   r=-038/0گرايي و متغير وابسته، با      بين خرده مقياس برون   .   معنادار مشاهده شد    رابطه >039/0pسطح  
447/0p<ي معناداري مشاهده نشددست آمد و رابطه همبستگي پاييني به . 

 درصد از واريانس گرايش به روابط خارج        15 توانستند   هاي شخصيتي ويژگيهاي  خرده مقياس طور كلي    به :نتايج
 .را تبيين نماينددر زنان متأهل از ازدواج 

 .نان متأهلهاي شخصيتي، روابط خارج از ازدواج، ز ويژگي:هاكليدواژه
 

 
 دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه هرمزگان ∗

  كارشناس ارشد مشاوره خانواده **
 Hossein.heydari1368@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانوده دانشگاه هرمزگان         ***
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 رابطه بين تاب آوري خانواده و كاركرد خانواده با كيفيت زندگي مراجعين مراكز توانبخشي شغلي

 
 ∗سلمان زارعي

 **زهرا اسدي

 ***خديجه زارعي

 
 خانواده يك عامل بسيار مهم در فرايند مشاوره توانبخشي افراد ناتوان است و در حوزه هاي                       :مقدمه و هدف  
همچنين .  امدهاي توانبخشي، اتحاد درماني، پيامدهاي شغلي و سازگاري افراد تاثيرگذار مي باشد           مختلفي شامل؛ پي  

اگرچه در مورد   .  كيفيت زندگي به خاطر ماهيت چند بعدي اش در زمينه مشاوره توانبخشي بسيار مهم است                   
روي كيفيت زندگي اين    كيفيت زندگي معلولين پژوهش هاي زيادي صورت گرفته است، اما درباره تاثير خانواده                

پذيري خانواده و   اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين انعطاف       .  جامعه از افراد پژوهش هاي اندكي انجام شده است        
 .كاركرد خانواده با كيفيت زندگي انجام گرفت

به جامعه آماري پژوهش را افراد معلول مراجعه كننده          .   پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است         :روش 
 نفر بودند كه با استفاده از روش            80نمونه پژوهش شامل      .  مركز توانبخشي شغلي آهنگ تشكيل مي دادند        

سازمان جهاني بهداشت،   (نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه هاي كيفيت زندگي                  
، مورد آزمون   )2005سيكسبي،  (نواده  و تاب آوري خا  )  1983اپستاين، بالدوين و بيشاپ،     (، كاركرد خانواده  )1993

قرار گرفتند، داده هاي پژوهش نيز با استفاده از  همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره مورد تجزيه و تحليل                    
 . قرار گرفت

 نتايج پژوهش نشان داد كه كاركرد خانواده و تاب آوري خانواده نقش مهمي در كيفيت زندگي اين افراد                       :نتايج
 كاركرد خانواده با كيفيت زندگي و همچنين تاب آوري خانواده و كيفيت زندگي رابطه مثبت معني دار                   دارد و بين  
 36همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه كاركرد خانواده و تاب آوري خانواده                 ).  P<0/01(وجود دارد   

 . درصد از واريانس كيفيت زندگي را پيش بيني مي كنند

جه به يافته ها مي توان نتيجه گرفت، كه پويايي هاي خانواده نقش مهمي در كيفيت زندگي افراد                بنابراين با تو   :بحث
 .معلول دارند و بايد در فرايند مشاوره توانبخشي  مورد توجه قرار گيرند

 . تاب آوري خانواده، كاركرد خانواده، كيفيت زندگي، معلولين:كليدواژه ها

 
 con.yahoo@zarei_salman     هران  دانشجوي دكتري مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي ت∗

 كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز **
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبايي تهران ***
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 ررسي رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت با رضايت زناشوييب

 
 ∗دكتر عادل زاهد

 **زهره وحيدي

 ***طاهره روشني

 

 شاد،  و سالم موفق، زندگي يك تداوم در عوامل مؤثرترين و مهم ترين از يكي زناشويي رضايت:  مقدمه و هدف  

 . يت زناشويي بودهدف اين پژوهش بررسي رابطه پنج عامل بزرگ شخصيت با رضا. شود مي محسوب

گيري در دسترس از ميان تمام زوجين          زوج به روش نمونه     50روش پژوهش از نوع همبستگي بود كه          :  روش
هـاي شخصيتي نئو   هـا از پـرسشنامـه  آوري داده بـراي جمع .   انتخاب شدنـد  1392ساكن شهرستان ايالم در سال      

ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون تجزيه و            داده.  استفاده شد )  1989(و مقياس زوجي اينريچ      )  1985(
 .تحليل شدند

گرايي، بازبودن، توافق و وجداني بودن با رضايت زناشويي رابطه            نتايج نشان داد كه عوامل شخصيتي برون       :  نتايج
 .داري دارددار و عامل شخصيتي نوروزگرايي با رضايت زناشويي رابطه منفي معنيمثبت معني

شوند يا اينكه بقايي    ها احتماأل به ناكامي منجر مي      بيني اينكه ازدواج  ضايت زناشويي، به پيش   شخصيت و ر  :  بحث
. شخصيت با زيرساخت رواني روابط بادوام، رابطه دارد         .  توانند كمك كنند  سالم و مستحكم خواهند داشت، مي       

 . رودمار ميهاي كليدي موفقيت و عدم كاركرد صحيح رابطه به شكنندهبينيبنابراين از پيش
 .رضايت زناشويي، پنج عامل بزرگ شخصيت، زوجين :هاهكليدواژ

 
  zahed@ uma.ac.ir                        بيليشناسي عمومي، دانشگاه محقق ارد دكتراي روان ∗

 شناسي عمومي، دانشگاه محقق اردبيليكارشناسي ارشد روان  **
 كارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه علوم تحقيقات تهران ***
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 اضطراب و مقايسه اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي،

 مانده ذهنياسترس مادران كودكان فلج مغزي، اوتيسم و عقب 

 
∗نرگس زماني

 

 **مجتبي حبيبيدكتر 

 

ش حاضر با هدف مقايسه اثربخشي رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني شناختي بر سالمت             پژوه:  و هدف   مقدمه
 .مانده ذهني اجرا شده استخلقي مادران كودكان فلج مغزي، اوتيسم و عقب

 انحراف معيار باالتر از ميانگين دچار  افسردگي، اضطراب  و             1 مادر بر اساس اكتساب نمرات         24تعداد  :  روش 
با .  شناختي و كنترل قرار گرفتند    -ص داده شدند كه در سه گروه رفتاردرماني ديالكتيك، رفتاردرماني         استرس تشخي 

آزمون با گروه كنترل، گروه آزمايش رفتاردرماني ديالكتيك و             پس-آزموناستفاده از يك طرح آزمايشي پيش        
ر حاليكه در اين مدت گروه        ساعته تحت آموزش قرار گرفتند، د       5/2 تا   2 جلسه   8شناختي، طي     -رفتاردرماني

آزمون با استفاده از مقياس  افسردگي،      آزمون و پس  هر دو گروه در پيش    .  اي را دريافت نكردند   كنترل هيچ مداخله  
 . اضطراب  و استرس مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج با استفاده از تحليل كواريانس چند متغيري تحليل شد

شناختي در ميزان استرس، اضطراب و      -ايشي رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني    مادران هر دو گروه آزم    :  نتايج
افسردگي تفاوت معني داري با هم نداشتند، اما كاهش معني داري در هر دو گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل                   

 . مشاهده شد

هاي هاي مداخالتي در سطوح گروه    نامهتواند جزء بر  شناختي مي -برنامه رفتاردرماني ديالكتيك و رفتاردرماني    :  بحث
هاي عمومي قرار گيرد و سالمت خلقي مادران را         مادران كودكان داراي نيازهاي ويژه در مراكز مشاوره و بيمارستان         

 .ارتقاء دهد

 .مادارن، سالمت خلقي، كودكان نيازهاي ويژه :هاهكليدواژ
 

 
 

 

 

 

 

 
∗
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، گروه روانشناسي باليني 

 ir.ac.sbu@habibi_Mo       ار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي، استاديسالمتتخصصي روانشناسي  دكتري** 
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  تاب آوري با ميزان گرايش به موادتجربه معنوي وبررسي روابط ساده و چندگانه 

 ايالم در دانش آموزان پسر اول متوسطه شهرستان دره شهر

 
   ∗مريم زيني وند

 

 تجربه معنوي به عنوان عاملي محافظ، مي تواند زمينه ساز تاب آوري دانش آموزان در برابر گرايش به مصرف                 :مقدمه
معنوي و تاب آوري به عنوان عامل محافظ دربرابر ميزان          هدف اين پژوهش بررسي رابطه تجربه        .  مواد مخدر باشد  

 .گرايش به مواد مخدر در بين نوجوانان مي باشد

جامعه آماري اين پژوهش توصيفي، از نوع همبستگي را كليه دانش آموزان پسر مقطع اول دبيرستان                      :  روش
 نفر به   100ش آموزان اين مقطع     تشكيل داده اند كه از ميان دان      1391-1392شهرستان دره شهر در سال تحصيلي      

ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش شامل مقياس          .  روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي مرحله اي انتخاب شدند         
و پرسشنامه ايراني   )  2003(سنجش تجربه معنوي غباري بناب و همكاران، مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون                 

ده هاي حاصله با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل               دا.  بوده است )  IAPS(آمادگي براي اعتياد     
 .رگرسيون مورد تحليل قرار گرفت

نتايج ضريب همبستگي نشان داد كه بين ميزان تاب آوري و تجربه معنوي ارتباط مثبت و معناداري                     :  يافته ها 
 نيز بين تجربه معنوي با       و)  p<0/05(اما بين ميزان تاب آوري و گرايش به مواد مخدر             ).  p<0/01(وجود دارد   

همچنين تحليل رگرسيون نيز نشان داد      .  ، ارتباط منفي و معناداري وجود دارد      )  p<0/01(گرايش به مواد مخدر     
 .كه مولفه شكوفايي و فعاليت معنوي به خوبي ميزان گرايش به مواد را پيش بيني مي كند

 كه تجربه معنوي باالي افراد بر افزايش ميزان تاب          نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد        :  نتيجه گيري 
 .آوري و در نتيجه در كاهش گرايش به مواد مخدر آنها تاثير دارد

  .تاب آوري، تجربه معنوي، گرايش به مصرف مواد، نوجوانان: ها كليدواژه

 
  Zinivand_m@yahoo.com     طباطبايي كارشناس ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه عالمه ∗
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 و رضايت جنسي زوجين) نان ارگانيك( تاثير بازسازي شناختي بر كاهش مشكالت جنسي

 
 ∗كتر مهشيد ساسان پور د

 
. تواند بركل رابطه زناشوئي تاثير بگذارد       رفتارهاي نادرست به عنوان عوامل استرس زا مي          باورهاي غلط و    :مقدمه

 از علل شايع مشكالت     ،اضطراب  اطالعات ناكافي يا غلط ، افكار و اعتقادات ناسازگارانه در خصوص مسائل جنسي و              
 .تواند زوجين را به رابطه زناشوئي مطلوب برساند موزشهاي صحيح ميدرمان اين مشكالت وآ. جنسي است

 اين پژوهش، تعيين تأثير آموزش بازسازي شناختي جنسي بر كاهش مشكالت جنسي نان ارگانيك زوجين                  هدف
فرضيه هاي پژوهش عبارت است از اينكه آموزش بازسازي شناختي جنسي            .   بود 1390 در سال    در شهر اصفهان  
رضايت جنسي، انگيزه جنسي، اعتماد به نفس جنسي، لذت جنسي،          :  و ابعاد آن شامل   (كالت جنسي   زوجين بر مش  
 . و رضايت جنسي مؤثر است) سالمت جنسي

به اين منظور از بين والدين        .   پس آزمون با گروه كنترل بود       - تجربي از نوع پيش آزمون      ،پژوهشروش    :روش
به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه       زوج انتخاب شده و      120آموزان دختر مقطع ابتدايي شهر اصفهان        دانش

تعداد ده جلسه     .هاي مشكالت جنسي هوپر و رضايت جنسي الرسون بودند         ابزار پژوهش پرسشنامه  .  جايگزن شدند 
 . در گروه گواه هيچ مداخله اي انجام نشد.دو ساعته آموزش بازسازي شناختي جنسي براي گروه آزمايش برگزار شد

پژوهش با آزمون كواريانس نشان داد كه آموزش بازسازي شناختي جنسي بر كاهش نمره كل                     نتيجه    :نتايج
 در واقع آموزش     .مؤثر است )  >P  05/0(مشكالت جنسي زوجين و تمام ابعاد آن، همچنين بر رضايت جنسي                

جنسي، رضايت   با كاهش مشكالت       ،بازسازي شناختي توانسته در كاهش مشكالت جنسي زوجين موثر باشد             
 .جنسي افزايش يافته است

 با توجه به اينكه علت بسياري از آشفتگي هاي رواني و ناسازگاري هاي زناشوئي ناشي از عدم رضايتمندي جنسي                    
ناپذيري در روابط اجتماعي و زناشوئي افراد به          است و سالها بي توجهي به غريزه جنسي در انسان عوارض جبران            

نواده ها را فرو  ريخته است، وجود راهكارهائي براي حل مشكالت جنسي ضروري به نظر                 جاي گذاشته و بنيان خا     
توان به استحكام بنيان خانواده  اين پژوهش نشان داد كه با آموزش صحيح و تغييرات شناختي در افراد مي            .  رسد مي

 .كمك كرد

 .شبازسازي شناختي ، مشكالت جنسي ، رضايت جنسي، زوجين، آموز: كليدواژه ها

 
 m_sasan49@yahoo.com دكتري روانشناسي از دانشگاه ايروان    ∗
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بررسي ويژگي هاي شبكه اجتماعي همسرگزيني در سه سنخ ازدواج؛ ازدواج با غريبه، ازدواج با 

 آشنا و ازدواج با خويشاوند در ميان مردان متاهل شهر مشهد

 
∗ علي ساالر   

 ** عاطفه باقريان زيارت

 

ي اجتماعي همسرگزيني  كه     شبكه هايبررسي ويژگي  اين پژوهش با رويكرد نظري و روشي نو، به           :مقدمه و هدف  
، و مشورت   )تحقيق(  به عنوان يك فرايند سه مرحله اي شامل معرفي همسر، جستجوي اطالعات در مورد همسر                

براي تصميم نهايي تعريف شده در سه سنخ ازدواج؛ ازدواج فرد با خويشاوند، ازدواج فرد با آشنا، و ازدواج فرد با                         
 . غريبه پرداخته است

جامعه آماري اين تحقيق، مردان      .  ها، مصاحبه بوده است    ق، پيمايش و ابزار جمع آوري داده         روش تحقي  :روش
 طبقه اي،  - نفر است كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي         180متاهل شهر مشهد و حجم نمونه اين تحقيق         

محور انجام  -شبكه هاي خود تحقيق حاضر در سطح     .  از سه منطقه باال، متوسط و پايين شهر مشهد انتخاب شده اند           
 .شده است

همسرگزيني مرد در ازدواج     شبكه   مي دهد كه اندازه  يافته هاي مربوط به ويژگي هاي ساختاري شبكه نشان         :  نتايج
 نفر بوده است، درحاليكه در سنخ ازدواج مرد با آشنا و خويشاوند، اين ميزان بطور                 4با غريبه، بطور متوسط حدود      

بعبارتي، در ازدواج مرد با غريبه، افراد بيشتري در فرايند          ).  =Sig= 12,8 F , 0,000(ده است   معني داري كمتر بو  
 مشورت كننده به تفكيك سه سنخ، نشان داد          شبكه همچنين يافته هاي مربوط به اندازه    .  همسرگزيني حضور دارند  

آزمون آماري نيز نشان داد كه      .   است  مشورت كننده در سنخ ازدواج مرد با غريبه، بيشتر از دو سنخ ديگر             كه شبكه 
 فرد در    شبكه مشورت كننده    فرد در ازدواج با غريبه، بطور معني داري بزرگتر از اندازه           اندازه شبكه مشورت كننده   

ويژگي رابطه اي شبكه نشان مي دهد كه نسبت         ).  =Sig= .6,21 F , 0,002(ازدواج با خويشاوند و آشنا است         
 درصد  23ر شبكه همسرگزيني، در سنخ ازدواج مرد با غريبه  و ازدواج مرد با آشنا حدود                  پيوندهاي ضعيف فعال د   

آزمون آماري  .   درصد است  3است، درحاليكه نسبت پيوندهاي ضعيف فعال در ازدواج مرد با خويشاوند، حدود                 
داري   بطور معني  نشان مي دهد كه پيوندهاي ضعيف فعال در شبكه همسرگزيني مرد در ازدواج با غريبه و آشنا،                  

 ).=Sig= 7,50 F , 0,001(بيشتر از نسبت اين پيوند در ازدواج فرد با خويشاوندان است 
توان دريافت كه حضور خويشاوندان به عنوان پيوندهاي قوي در ازدواجهاي ايراني بسيار پررنگ                 اگرچه مي  :بحث
  نتايج اين تحقيق در تاييد ادعاي ، اما)درصد پيوندهاي موجود درشبكه همسرگزيني80بطور متوسط، (است 

، برقراري  )اطالعات در مورد همسر غير خويشاوند        (گرانووتر نشان مي دهدكه يافتن اطالعاتي خارج از شبكه              
 .پيوندهاي ضعيف را ضروري مي سازد، اطالعاتي كه پيوندهاي قوي قادر به كسب آنها نيستند

 
 

  com.gmail@286.salar.ali     وي دكتري، رشته جامعه شناسي اقتصادي و توسعه، دانشگاه فردوسي مشهددانشج∗
 كارشناس ارشد، پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه فردوسي مشهد **



 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 355 

 پژوهشكدة خانواده 

 

         

 

 

  استان ايالم     موانع و مشكالت ازدواج جوانان

 
 ∗بهروز سپيدنامه

 

تمامي .   در بين تمامي نهادها، سازمان ها و تأسيسات اجتماعي، خانواده نقش و اهميتي خاص و بسزا دارد                  :مقدمه
پيدايش .  آنان كه در باب سازمان جامعه انديشيده اند، بر خانواده و اهميت حياتي آن براي جامعه تأكيد ورزيده اند                  

تاخير در سن ازدواج، زمان پيدايش نهاد خانواده را به            .   قراردادي اجتماعي به نام ازدواج است       نهاد خانواده مالزم  
 .تاخير انداخته و به همان نسبت سبب پيدايش آسيب هاي اجتماعي مي گردد

 و   اين مقاله كه برايند پژوهشي پيمايشي است، به بررسي موانع و مشكالت ازدواج جوانان ايالمي مي    پردازد                 :هدف
 مهمترين موانع ازدواج جوانان استان ايالم بر اساس اولويت كدامند؟ : تالش مي كند به اين پرسش پاسخ دهد

جامعه ي آماري شامل تمامي جوانان استان ايالم و         .   روش پژوهش مورد استفاده، توصيفي ـ كاربردي است         :روش
 نمونه گيري متناسب با حجم انتخاب و از            نفربرآورد، كه با روش     420حجم نمونه  آماري طبق فرمول كوكران         

براي تجزيه و تحليل داده ها از        .  طريق پرسشنامه محقق ساخته نسبت اطالعات مورد نيازي جمع آوري گرديد             
 .آزمون تي استيودنت، فريدمن و رگرسيون چند متغيره استفاده گرديد

موانع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،     :   اهميت  در اين پژوهش، جوانان مهم ترين موانع ازدواج را به ترتيب             :نتايج
مهمترين موانع افتصادي، مسأله اشتغال، مسكن، هزينه هاي قبل و بعد از ازدواج                   .  دولتي و فردي دانسته اند    

 .دانسته اند
از دست دادن فرصت هاي شغلي به قصد يافتن مشاغل با منزلت از             :  مهمترين موانع اجتماعي ازدواج از نظر جوانان      

ردان، افزايش سطح تحصيلي زنان، آشنايي اندك با روحيات جنس مخالف، سختگيري خانواده ها و قاعده                  سوي م 
 .كسب رضايت والدين مي باشد

مهمترين موانع فرهنگي ازدواج جوانان، رسم مهريه سنگين، توقعات باالي خانواده ها، قاعده ازدواج بر اساس نوبت                  
 .اگير مي باشندسني در فرزندان هم جنس و رسوم دست و پ

جوانان مهمترين موانع دولتي ازدواج را نبود مكان هاي مناسب و تعريف شده جهت آشنايي جوانان، ناكارآمدي                     
 .نهادهاي متولي امر ازدواج جوانان و گسترش روابط آزاد جنسي در جامعه تشخيص داده اند

سواس و حساسيت جوانان در انتخاب همسر       از نظر پاسخگويان، مهمترين موانع فردي ازدواج جوانان، سختگيري، و         
 .باشد مي
 

 

 
فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم و عضو هيئت علمي دانشگاه  دانشجوي دكتراي جامعه شناسي فرهنگي نظري پژوهشكده مطالعات ∗

    com.yahoo@bsepidnamehايالم                                         
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، وضعيت تأهل، تأثيري در اولويت بندي ازدواج از نظر جوانان                )شهر، روستا (متغيرهاي جنس، محل سكونت     
اي تنها سن پاسخگو و سطح تحصيالت او قدرت تبيين مدل رگرسيوني پيش               از بين متغيرهاي زمينه   .  نداشته اند

 .اج جوانان را داشته اندبيني موانع ازدو

 يافته هاي به دست آمده تا حد زيادي مويد يافته هاي پژوهش هاي مشابه در زمينه مشكالت و موانع ازدواج                    :بحث
 .جوانان مي باشد
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آموزان دختر و پسر شهر اي و پرخاشگري و افسردگي دانشهاي رايانهبررسي رابطه بين بازي

    91-92شازند در سال تحصيلي 

 
 ∗كتر مرضيه السادات سجادي نژادد

 **محبوبه مير احمدي

 

اي بر سالمت روانشناختي كودكان و نوجوانان          هاي رايانه  امروزه در مورد تأثيرات سوء بازي         :مقدمه و هدف  
اي و پرخاشگري و    هاي رايانه هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين بازي         .  بحث هاي زيادي مطرح گرديده است     

 .آموزان دختر و پسر شهر شازند بودن دانشافسردگي در بي

گيري تصادفي  هاي شهر شازند با روش نمونه     آموزان دختر و پسر دبيرستان     نفر از دانش   97 در اين پژوهش     :روش
، افسردگي باليني كودكان و     )1388فتحي آشتياني،   (هاي شخصيت آيزنك    اي انتخاب شدند و به پرسشنامه     خوشه

كه بر اساس آزمون اعتياد به      (اي  هاي رايانه و آزمون محقق ساخته اعتياد به بازي       )  1384جان بزرگي،   (نوجوانان  
 . شدها ازآمار توصيفي و شيوه رگرسيون استفادهجهت تجزيه و تحليل داده. پاسخ دادند) اينترنت ساخته شد

ري پرخاشگري دانش آموزان را     اي توانست به طور معنادا     هاي رايانه ها نشان داد كه اعتياد به بازي         يافته :نتايج

 .ها معنادار نبودبيني افسردگي بر اساس اعتياد به اين بازياما پيش) p<0.05(بيني كند پيش

اما رابطه بين اعتياد به اين       .  اي و پرخاشگري رابطه معناداري وجود داشت        هاي رايانه  بين اعتياد به بازي     :بحث
شناختي يعني ميزان تحصيالت والدين، ترتيب      بين متغيرهاي جمعيت  ها و افسردگي معنادار نبود، همچنين        بازي

اي، رابطه معناداري   هاي رايانه آموزان و ميزان درآمد خانواده با اعتياد به بازي         تولد فرزندان، ميزان تحصيالت دانش    
 .به دست نيامد

 .شناختياي، پرخاشگري، افسردگي، متغيرهاي جمعيتهاي رايانهبازي: كليدواژه ها

 
 com.yahoo@87adizsaj    استاديار دانشگاه اراك، رشته روانشناسي ∗

 كارشناس روانشناسي، دانشگاه اراك **
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 فراتحليل مطالعات اعتياد در ايران با تأكيد بر جنسيت

 
 ∗سمانه سادات سديدپور

 

اين معضل كه تا چند دهه      .  اعتياد به مواد مخدر، موضوع  پژوهش ها و مقاالت بسياري بوده است            :  هدف و مقدمه  
يز هدف قرار داده، از آنجا كه        پيش بيشتر مردان را گرفتار خود ساخته بود، در جامعه امروز ايران، قشر زنان را ن                  

اعتياد زنان، در مقايسه با مردان،  نتايج بسيار زيانبارتري را متوجه خانواده و جامعه مي كند، انجام مطالعات                          
شناخت تفاوت هاي جنسيتي پنهان در مطالعات        پژوهش حاضر با     .  راهبردي در اين خصوص از ضروريات است        

، تالش مي كند، مطالعات اعتياد را مورد واكاوي قرار دهد و              زمينه اعتياد   پژوهشي انجام شده در كشور با       -علمي
  .خألهاي موجود در اين مطالعات را با تأكيد بر مسئله جنسيت مشخص سازد

با جستجو  .  كند كيفي بوده و از الگوي پژوهشي فراتحليل، به عنوان روش استفاده مي            ،  اين تحقيق :  روش پژوهش 
پژوهشي در ارتباط با اعتياد به مواد مخدر مورد             - مقاله علمي   350علمي كشور، ابتدا      پايگاه هاي اطالعات     در

در ادامه از   .   مطالعه مناسب، براي مرحله اوليه  فراتحليل انتخاب شدند           180شناسايي قرار گرفت و از ميان آنها         
 آماري به اندازه اثر تبديل       روزنتال، مناسب ترين روش برگزيده شد و به فراخور روش، كميت هاي           نه گانه روش هاي  

 .شد و اندازه اثر با  استفاده از جدول كوهن تفسير مي شود

در  زنان   كند كه  است تأييد مي   نتايج اين مطالعه كه در تأييد مطالعات مرتبط با تفاوت هاي جنسيتي                  :نتايج
. روحي  تجربه مي كنند   -مقايسه با مردان پيامدهاي متفاوتي را از معضالت اجتماعي، خانوادگي و سالمت جسمي              

معتادين سالمت جسم و روان خود را به         .  ضمن آنكه درباره اعتياد زنان خألهاي پژوهشي قابل توجهي وجود دارد           
هاي قلبي، گوارشي،  ضعف سيستم ايمني بدن و مانند آن قرار                 معرض ابتال به انواع  نارسايي        در مي اندازند،خطر  

زنان متحمل شرايط بدتر و وخيم تري باشند، عواقب بد           ، بررسي نشان داد      در ارتباط با سالمت جسمي     دارند و   
اعتياد زنان  .  به لحاظ  خانوادگي زنان معتاد از حمايت خانوادگي برخوردار نيستند           .    حاملگي نيز تهديدكننده است   

عه، ناهنجاري   و به لحاظ اجتماعي، اعتياد در جام        لطمه بيشتري به جنسيت و كاركردهاي خانواده وارد مي كنند          
 .اجتماعي را تشديد  مي كند

فشار   خود برخوردارند و از سوي ديگر با            حمايت اجتماعي والدين   دخترها بيشتر از پسرها از     از يك سو        :بحث
، رو به رو مي شوند و از آنجا كه          تحمل كنند  مجبورند   قشچند ن در موقعيت ايفاي همزمان     تناقض هايي كه زنان    
  .با اين تعارض ها آموزش نديده اند، در مواجهه با معضالت اجتماعي آسيب پذيرتر هستندبراي رو به  رو شدن 

 . آسيب شناسي، اعتياد، جنسيت، زنان، فراتحليل، موادمخدر:هاكليدواژه

 
 sama.sadid@gmail.com      )س( الزهرا ، دانشگاهپژوهش علوم اجتماعي ،كارشناسي ارشد  ∗
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 بيماران مبتال به سرطان) مراقبين(ي ها شناختي خانواده بررسي اولويتهاي روان

 
 ∗سعيده سرافراز مهر

 ** كاشانيدكتر فرح لطفي

 ***رضوانه طالئيان

 ****زينب تشرفي

 

 اجتماعي  دشوار فيزيكي است كه عالوه بر عوارض جسماني، عوارض رواني،سرطان يك بيماري: مقدمه و هدف  

خانواده به عنوان اولين منبع مراقبتي و         از آن جايي كه      .  و اقتصادي گسترده اي را براي بيماران به همراه دارد           
 بي شك از اين تاثيرات بي بهره نبوده و حتي در             ،شود  محسوب مي   سرطان مبتال به بيماري  حمايتي براي عضو     

 مراقبين بيماران   .بسياري از موارد بيش از خود بيمار تحت فشار تغييرات و عوارض مختلف بيماري قرار مي گيرد                  
 .متر مورد توجه قرار مي گيرند    مبتال به سرطان و در درجه اول خانواده هاي آنها گاه رنجي را تحمل مي كنند كه ك                 

بدين ترتيب پژوهش حاضر با هدف بررسي و اولويت بندي نيازهاي روانشناختي مراقبين بيماران مبتال به سرطان                   
هاي مبتني بر ارتقاء سالمت روان      هاي حمايتي و درمان   قصد دارد تا مسيري را روشن سازد تا به تبع آن مراقبت             

 .به سرطان به طور گسترده اي صورت گيردبراي خانواده بيماران مبتال 

مراجعين به بيمارستان    سرطان از   به مبتال نفر از خانواده هاي بيماران    100تعداد   مقطعي مطالعه اين در  :روش
و به روش نمونه گيري در دسترس مورد           انتخاب 1392در سال   )  ع(شهداي تجريش و بيمارستان امام حسين         

اطالعات جمعيت شناختي و پرسشنامه محقق       قسمت؛ دو شامل اطالعات، ردآوريگ ابزار.  آزمون واقع گرديدند  
اطالعات به دست آمده توسط نرم        .  ساخته اولويتهاي روان شناختي خانواده هاي بيماران مبتال به سرطان بود            

 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتLISREL و  SPSS 21افزارهاي

ولويتهاي روان شناختي خانواده هاي بيماران مبتال به سرطان شناسايي و            با توجه به يافته هاي پژوهش، ا       :  نتايج
بيماران )  مراقبين(دسته بندي گرديدند كه در نتيجه آن ديدگاه دقيقتر و معتبرتري از مسائل روانشناختي خانواده                

 . مبتال به سرطان حاصل شد

 از بيماري فرد بعد از خود او، نيازهاي              خانواده بيماران مبتال به سرطان به عنوان اولين گروه متاثر              :  بحث
روانشناختي گسترده اي را دارا مي باشند كه مي بايست مورد توجه قرار گيرند تا به سبب آن رويكردهاي درماني                     

 .اثربخش با هدف بهبود و ارتقاء سالمت براي اين گروه اتخاذ گردد

 .ال به سرطانبيماران مبت،  خانواده،اولويتهاي روان شناختي :هاكليدواژه

 
 sa.sarafraz@yahoo.comكارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن       ∗

 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دانشكده روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن**
 )تربيت معلم تهران(كارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي  ***

 علوم و تحقيقات تهرانكارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاداسالمي واحد  ****
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 ش آموزانجو خانواده و هوش هيجاني دان

 

∗مهدي سرلك
 

**ليال سرلك
 

 

 

ماهيت جو خانواده كه شامل روابط والدين نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به يكديگر و والدين                   :مقدمه و هدف  
همچنين شيوه  .  ارنده باشد نسبت به هم است، مي تواند در ايجاد سازگاري كودك و نوجوان تسهيل كننده و يا بازد                

اين پژوهش با هدف بررسي     .   اجتماعي فرزندان به دنبال دارد     -تربيتي والدين پيامدهاي مهمي را براي رشد رواني        
 صورت  92-91 شهر تهران در سال      4رابطه جو خانواده با هوش هيجاني دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه            

 .پذيرفت

 نفر به شكل تصادفي طبقه اي       180 شهر تهران    4ان دختر مقطع متوسطه منطقه       از ميان كليه دانش آموز     :روش
انتخاب گرديد، سپس دانش آموزان به دو پرسشنامه مقياس جو  خانواده و هوش هيجاني سيبرياشيرينگ پاسخ                    

 .دادند

ص شد ميان   پرسشنامه ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه مشخ               :نتايج
.  معنادار است  01/0 وجود دارد كه اين ميزان همبستگي در سطح          425/0جو خانوادگي و هوش هيجاني همبستگي     

 .لذا مي توان نتيجه گرفت كه جو خانوادگي، رابطه معناداري با هوش هيجاني دارد

، اولين مدرسه آموزش    با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش مي توان عنوان نمود كه زندگي خانوادگي                  :بحث
هيجان ها است كه در اين مكان صميمي ياد مي گيريم، درباره خودمان چه احساسي داشته باشيم و اينكه ديگران                    

 .نسبت به احساسات ما چه واكنشي نشان خواهند داد

 .    جو خانواده، هوش هيجاني، دانش آموزان :كليدواژه ها

 
 com.yahoo@64sarlak_mمشاور آموزش و پرورش شهرستان محالت                   . كارشناس ارشد مشاوره ∗

        دبير آموزش و پرورش شهر تهران **
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 تگي با ميزان و نوع استفاده از فيس بوك در نوجوانان        ويژگي هاي شخصيتي و خودشيف

 
∗مهدي سرلك

 

**ليال سرلك
 

 

در بين امكانات اينترنتي متنوعي كه در حال حاضر وجود دارد، شبكه هاي اجتماعي يكي از                      :مقدمه و هدف  
يكي از  .  اشندجديدترين و در عين حال مهمترين اين ابزارها جهت ايجاد ارتباط در بين افراد سراسر جهان مي ب                    

محبوب ترين و پرطرفدارترين اين شبكه ها، فيس بوك است كه از محبوبيت بي سابقه اي در بين افراد خصوصاً                      
نوجوانان و جوانان برخوردار است، به طوري كه اخيراً به عنوان دومين وب سايتي كه در فضاي مجازي از آن بازديد                     

وهش با هدف بررسي ويژگي هاي شخصيتي و خودشيفتگي با          بر همين اساس اين پژ    .  مي شود شناخته شده است   
 .  صورت پذيرفت24 تا 17ميزان و نوع استفاده از فيس بوك در بين نوجوانان سن 

 شهر تهران بود كه با استفاده از روش نمونه گيري           4 نفر از دانش آموزان منطقه       260نمونه پژوهش حاضر      :روش
ن پرسشنامه هاي پنج عامل اصلي شخصيت، شخصيت خودشيفته و            سپس دانش آموزا .  دردسترس انتخاب شدند  

 .پرسشنامه محقق ساخته فيس بوك را تكميل نمودند

نتايج نشان داد كه بين برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه و خودشيفتگي با ميزان و نوع استفاده از                            :نتايج
 بودن و ميزان استفاده از فيس بوك نيز رابطه          همچنين بين وجداني  .  فيس بوك رابطه مثبت معني داري وجود دارد     

 . منفي معني داري وجود دارد

با توجه به رشد روزافزون محبوبيت فضاهاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي در بين نوجوانان و با در نظر                         :بحث
 پيشگيري از   داشتن نتايج تحقيقات در اين زمينه بايستي بر افزايش آگاهي دهي به نوجوانان و برنامه ريزي جهت                 

 .آسيب هاي فضاي مجازي همت گمارد

 . ويژگي هاي شخصيتي، خودشيفتگي، شبكه هاي اجتماعي، فيس بوك، نوجوانان:كليدواژه ها

 
 com.yahoo@64sarlak_m   مشاور آموزش و پرورش شهرستان محالت  . كارشناس ارشد مشاوره ∗

  دبير آموزش و پرورش شهر تهران **
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 تاثير رابطه جنسي قبل از ازدواج، بر سن ازدواج

 

∗دكتر محمد سروش
 

**منصوره باغ خاصي
 

 ***آذردخت سروش

 

همچنين شواهد  .  اولين ازدواج در بين پسران ايراني افزايش يافته است         در طي سالهاي اخير سن      :  مقدمه و هدف  
هدف از اين   .  اي داشته است  دهد رابطه جنسي قبل از ازدواج نيز در بين پسران افزايش قابل مالحظه               نشان مي 

پسر  در بين دانشجويان      92پژوهش، بررسي اين رابطه قبل از ازدواج و تاثير آن درافزايش سن ازدواج در سال                    
 .هاي آزاد غرب استان تهران مي باشددانشگاه

نام تهيه گرديد، سپس از دانشجويان خواسته شد به صورت داوطلبانه به آن پاسخ               اي بي در ابتدا پرسشنامه  :  روش
 پرسشنامه كه به    788ها،  پس از بررسي پرسشنامه    .   نفر پرسشنامه را تكميل و تحويل دادند         900حدود  .  دهند

 .يل شده بود انتخاب گرديد كه نتايج زير به دست آمدصورت صحيح تكم
 : نتايج

 . سال بوده است50 تا 18حدود سني دانشجويان  -1

 .اند نفر متاهل بوده104 نفر مجرد و 284 -2
 . سال بوده است5/29 سال و ميانگين سني متاهلين حدود 21ميانگين سني مجردين حدود  -3
 .اند جنسي داشتهرابطه)  درصد55حدود( نفر 377در بين مجردين  -4
 .اندقبل از ازدواج رابطه جنسي داشته) درصد50( نفر 52در بين متاهلين  -5

از مجردين خواسته شد با توجه به شرايط فعلي جامعه و شرايط خودشان چه زماني تمايل به ازدواج دائم دارند و از                 
 .متاهلين نيز خواسته شد سن اولين ازدواج دائم خود را بنويسند

 :ه پاسخ داوطلبان نتايج زير بدست آمدبا توجه ب
 .اند سال تعيين كرده5/28اند، ميانگين سن ازدواج خود را مجرديني كه سابقه تماس جنسي داشته -1
 .اند سال تعيين كرده5/26اند، ميانگين سن ازدواج خود را مجرديني كه سابقه تماس جنسي نداشته -2
 .  سالگي بوده است27ند، ميانگين سن ازدواجشانامتاهليني كه تماس جنسي قبل از ازدواج داشته -3
 . سال بوده است5/25اند، ميانگين سن ازدواجشان متاهليني كه تماس جنسي قبل از ازدواج نداشته -4
توان گفت رابطه جنسي قبل ازدواج مانند وضعيت اقتصادي و فرهنگي يكي از                با توجه به نتايج فوق مي      :  بحث

ترويج و تشويق رابطه جنسي قبل از ازدواج چه از راه شرعي و              .  باشدان پسران مي  عوامل افزايش سن ازدواج در مي     
باشد به  هاي جمعيتي فعلي كشور كه كاهش سن ازدواج و افزايش جمعيت مي              يا غيرشرعي با توجه به سياست      

 .صالح جامعه نمي باشد

 
    mb15965@yahoo.comاي سما، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد انديشه    دانشكده فني حرفه  دكتراي پزشكي∗

 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد جنت آباد تهراناي سما،  كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشكده فني حرفه**
 اي سما، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد انديشه  كارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمي، دانشكده فني حرفه ***
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 بررسي رابطه بين تماشاي سريال هاي ماهواره اي با روابط زوجين

 )GEM Classicشبكه  سريال هاي خانوادگي: ه مورديمطالع(

 
 ∗دكتر خديجه سفيري

 **بهناز ناظري

 

اهميت نهاد خانواده از يك سو و نيز افزايش روز افزون حجم برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي از                   :  مقدمه و هدف  
ا بر نهاد خانواده دوچندان     سوي ديگر، ضرورت واكاوي دامنه تاثيرات رسانه هاي تصويري و به خصوص ماهواره، ر               

سريال هاي خانوادگي شبكه جم     (اي  هدف از اين تحقيق، بررسي رابطه تماشاي سريال هاي ماهواره            .  مي سازد 
در اين پژوهش، منظور از روابط زوجين، روابط صميمي زن و شوهر مي باشد               .  با روابط زوجين مي باشد   )  كالسيك

ايت، ميزان اعتماد، ميزان رضايت از روابط جنسي، ميزان وفاداري، تعهد            كه با مولفه هاي ميزان همدلي، ميزان حم      
و ميزان ابراز محبت سنجيده شده و از نظريه هاي  ارتباطات انساني بولتون، نظريه منبع، نظريات حوزه رسانه و                       

 . خانواده همچون كاشت و استفاده و خوشنودي استفاده شد

ابزار پژوهش پرسشنامه   .   ساله بوده است   35 تا   20 زن متاهلِ    396نه  روش نمونه گيري تصادفي و حجم نمو     :  روش
يك منطقه درباالي شهر، يك منطقه در مركز و  يك منطقه             ( شهر تهران    18 و   10،  2بوده و اطالعات در مناطق      

 . جمع آوري گرديده است) در پايين شهر

ماهواره اي و ميزان رضايت از سريال هاي        نتايج حاكي از آن است، بين ميزان استفاده از سريال هاي                :  نتايج  
با افزايش  .  ماهواره اي، ميزان پيگيري سريال هاي ماهواره اي و روابط زوجين رابطه معنادار و معكوس وجود دارد                 

ميزان استفاده، افزايش رضايت از سريال ها و افزايش ميزان پيگيري، از ميزان اعتماد، ميزان وفاداري وتعهد وميزان                  
از .  همچنين، بين موقعيت تماشا و روابط زوجين رابطه معنادار وجود دارد           .   روابط جنسي كاسته مي شود    رضايت از 

ميان متغيرهاي زمينه اي، تنها بين سطح تحصيالت پاسخگو و وضعيت اشتغال با روابط زوجين رابطه معنادار وجود                 
 .دارد

بر روي مولفه اعتماد بيش از ساير مولفه ها بوده و اين        تاثير ماهواره     از ميان مولفه هاي مختلف روابط زوجين،      :بحث
 . رسانه ها باعث تضعيف ميزان اعتماد در روابط ميان زوجين مي شوند

 .ها، موقعيت تماشااي، روابط زوجين، رضايت از سريالسريال هاي ماهواره: هاكليدواژه

 
 
 

 
 ) س(  استاد جامعه شناسي دانشگاه الزهرا∗

 )س( كارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا **
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ويان دانشگاه اصفهان بين هوش معنوي با عملكرد خانواده در دانشجبررسي رابطه  

 
 ∗حسن سالمي

** رضا كريمي
  

 *** ناهيد اكرميدكتر 

 

 هوش معنوي از جمله ابعاد هوش است كه به تازگي بسيار مورد توجه جامعه روانشناسي قرار                     :مقدمه و هدف  
ام ، آمدنم بهر    از كجا آمده   (اين بعد از هوش، انسان را در پاسخ به بنيادي ترين سواالتش درباره زندگي              .  گرفته است 

توان پاسخ به اين پرسشها در حيطه كيفيت و كميت هوش معنوي فرد               .  ياري مي دهد )  چيست و به كجا مي روم    
از آنجا كه خانواده نخستين نهاد پرورش انسان است و نقشي بنيادي در شكل دهي شخصيت يك انسان دارد،                  .  است

لكرد خانواده و زير مقياس هاي عملكرد خانواده صورت        اين پژوهش با هدف بررسي  رابطه بين هوش معنوي با عم            
 . گرفت

 نفر از   100 جامعه هدف دانشجويان دانشگاه اصفهان مي باشند كه به صورت در دسترس نمونه اي با حجم                  :روش
ابزار سنجش در اين پژوهش پرسشنامه  هوش معنوي بديع و همكاران و پرسشنامه                 .  بين دانشجويان انتخاب شد   

 و تحليل همبستگي پيرسون      SPSSبراي تحليل داده ها از نرم افزار آماري         .  انواده مك مستر مي باشد   عملكرد خ 
 .استفاده شد

 نتايج تحليل همبستگي پيرسون نشان داد كه بين هوش معنوي و عملكرد خانواده رابطه مثبت و معناداري                   :نتايج
 .ملكرد خانواده نيز افزايش  مي يابدوجود دارد و هر چه نمره هوش معنوي افزايش پيدا كند نمره ع

مفهوم هوش معنوي دربردارنده نوعي سازگاري و رفتار حل مسأله است كه باالترين سطوح رشد را در                      :  بحث  
را شامل  مي شود و فرد را در جهت هماهنگي با             ...  حيطه هاي مختلف شناختي، اخالقي، هيجاني، بين فردي و         

از آنجا كه اين هوش با عملكرد خانواده          .پارچگي دروني و بيروني ياري  مي نمايد     پديده هاي اطراف و دستيابي به يك     
 .در ارتباط است مي توان نتيجه گرفت كه بنيان خانواده نقش بسزايي در تمامي ابعاد رشد انسان دارد

 .هوش معنوي، خانواده، عملكرد خانواده، سازگاري، رشد: هاكليدواژه
 
 
 

 
 
 

 
  com.yahoo@salami68hassan    سي باليني، دانشگاه آزاد واحد نجف آباد  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشنا∗

  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي **
  دانشيار روانشناسي دانشگاه اصفهان  ***
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 آموزان عادي  با والدين دانش در مقايسهذهني آموزان كم توان الدين دانش وبررسي هوش هيجاني

 
       ∗علي سلماني زاده

   ** ماشاءاهللا عبدي
       ***    دكتر باقر غباري بناب

        ****  دكتر هادي پور شافعي

 

كنند كه سراسر با      ز مي سفري را آغا      ناتواني يا بيماري مزمن فرزندشان،       از   با اطالع   والدين:  مقدمه و هدف  
با متخصصان و نياز دايمي به كسب           و وسواس گونه     برخوردهاي گوناگون   هاي مشكل،  انتخاب  هيجانات شديد، 

اين والدين در ابتدا ممكن است احساس تنهايي كرده، فكر              .اطالعات و ياد گرفتن از خدمات متنوع همراه است          
حالتي   ،ع والدين از وجود مشكل ، تأخير رشدي يا تفاوت در فرزند             حالت اطال .  اند كنند در اين دنيا تنها رها شده       

 به منظور مقايسه     حاضر پژوهش.  است   در هيجانات مبتني بر هوش هيجاني ضعيف        سردرگمي ، آشفتگي   سرشار از 
  .درشهر نهبندان انجام گرفت عادي آموزان ذهني با والدين دانش آموزان كم توان والدين دانشهوش هيجاني 

در نظر گرفته شد كه از بين        )  خانواده  104شامل( زن و مرد     نفر  208براي رسيدن به اين مقصود، تعداد         :روش
 موزان عادي مقطع ابتدايي در شهر       آكليه والدين دانش    ذهني مقطع ابتدايي و    موزان كم توان   آ دانش كليه والدين 

 دراين مطالعه جهت    .اي انتخاب شدند   اي چند مرحله   تصادفي خوشه  به روش نمونه گيري     1391ال  نهبندان در س  
بود و    اي  مقايسه  –از نوع علّي  و  پژوهش توصيفي   نوع  .  سنجش از پرسشنامه هوش هيجاني گلمن استفاده گرديد        

 . استفاده گرديداز روش تحليل واريانسجهت تجزيه و تحليل داده ها 

 تفاوتموزان عادي    آوالدين دانش   ذهني و  والدين كودكان كم توان   هوش هيجاني   كه بين   ها نشان داد     يافته  :نتايج
 . دارد معناداري وجود

وجود كودكان با كم تواني ذهني، بنيان خانواده از جمله روابط پدر و مادر را سست مي كند و بر نحوه بروز                       :  بحث
مله  ازج  روانشناختي احساسات و هيجانات آنها نسبت به يكديگر تاثير مخرب مي گذارد و آنها را با اختالالت                     

و اختالالت  )  عدم كنترل خشم و ناكامي        (، كنترل نامطلوب هيجانات      )ميل به افسردگي  (كاهش ارتباط موثر     
افزايش هوش هيجاني در والدين كودكان كم توان ذهني بواسطه مداخله آموزشي در زمينه             .  ارتباطي درگير مي كند  

 مختلف تاثيرگذار و تصميم گيرنده مخصوصا در         هايتيممهارتهاي زندگي، پذيرش فرزند و سالمت روان آنها توسط          
شناختي  مشكالت روان  والدين در غلبه مساله مدار بر مشكالت كمك كند ومانع بروز             در  حوزه خانواده مي تواند     

 .بيشتر گردد

 .كودكان كم توان ذهني،هوش هيجاني :هاهكليدواژ

 
  com.gmail@110.a.salmani        نشگاه اسالمي واحد تربت جام كارشناس ارشد روانشناسي عمومي از دا∗ 

  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند **
 دانشيار و استاد روانشناسي دانشگاه تهران  ***

 احد بيرجنداستاديار روانشناسي دانشگاه ازاد اسالمي و ****
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 زايش موفقيت باروريتاثير واقعيت درماني بر ميزان عزت نفس زنان نابارور و اف

 
∗∗∗∗ علي سلماني زاده     

∗∗∗∗∗∗∗∗ حبيبه سلطانزاده          

 

شناختي  با معضالت روان   ،مشكل ناباروري در دنياي امروز به صورت يك نگراني اجتماعي درآمده            : و هدف  مقدمه 
و   زت نفس   دهنده ع آور، كاهش اضطرابزا،  اي استرس اين پديده به عنوان حادثه    .  و اجتماعي متعددي همراه است    

پيشگيرانه به    دهنده و   هاي رشد برنامه،  امروزه  .باشدزنان مطرح مي  براي  به خصوص   و  ناكام كننده براي زوجين      
 و واقعيت درماني براي كاهش        هاي آموزشي و غيردارويي در كانون توجه متخصصان قرار دارد              عنوان مداخله 
 هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير         .مد نظر است  شناختي موثر بر عدم موفقيت باروري بسيار           مشكالت روان 

آموزش واقعيت درماني برميزان عزت نفس و افزايش موفقيت باروري در زنان نابارور مراجعه كننده به كلينيك                      
 . ناباروري نوين در شهرستان مشهد بود

ترس گزينش شده   گيري دردس كه با روش نمونه     نفر از اين زنان     30براي رسيدن به اين مقصود تعداد         :روش  
 جلسه تحت تاثير    8گروه آزمايش به مدت     .   نفره آزمايش و گواه، گمارش تصادفي گرديدند        15در دو گروه      بودند،

در )  1965(در اين مطالعه جهت سنجش عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ             .  واقعيت درماني قرار گرفت   
ع پژوهش نيمه تجربي باپيش آزمون و پس آزمون همراه با            نو.  آزمون استفاده گرديد  آزمون و پس  دو مرحله پيش  
 .ها از روش آماري تحليل كواريانس استفاده گرديدجهت تجزيه و تحليل داده. گروه كنترل بود

 كه تحت تأثير آموزش      در گروه آزمايش  عزت نفس زنان نابارور   ميانگين نمرات   بين  ها نشان داد كه      يافته  :نتايج
وجود دارد كه اين تفاوت در افزايش موفقيت باروري         داري   معني نسبت به گروه گواه تفاوت      ند،اواقعيت درماني بوده  

 .معنا دار نبود

 با توجه   .باشدمي  عزت نفس زنان نابارور     نتايج اين پژوهش، حاكي از اثر بخشي واقعيت درماني بر افزايش            :بحث  
همراهي تيم روانپزشكي با متخصصين         نابارور نزنا در    ازجمله كاهش عزت نفس      روانشناختي  وجود اختالالت  به

 .باشددرمان ناباروري در بهبود روند درماني و ممانعت از بروز مشكالت روانپزشكي در آنان موثر مي

 زنان نابارور، عزت نفس، ،موفقيت باروري، واقعيت درماني : هاكليدواژه

 
 
 
 

 
 salmani.z.110@gmail.comكارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي تربت جام      ∗

 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي تربت جام ∗∗
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 مخدربررسي رابطه رسانه هاي جمعي و گرايش به مصرف مواد 

 )جوانان شهر شيروان: مطالعه موردي(

 

∗محسن سليمي امان آباد
 

**دكتر ابراهيم صالح آبادي
 

 

را  شماري بي زنان و مردان بشري، جوامع تمام در نامقبول و اجتماعي عادتي عنوان به مخدر مواد مصرف  :مقدمه
 مي مؤثر مخدر مواد مصرف به  گرايش در را مختلفي عوامل زمينه اين در يافته انجام مطالعات .است كرده درگير

 .داند

هاي جمعي و گرايش به مصرف مواد مخدر در جوانان شهر               رابطه رسانه  منظور بررسي  به مطالعه  اين :هدف
  .گرفت شيروان انجام

 سال  زمستان  پژوهش،  زماني  قلمرو  باشد،مي  همبستگي  نوع  از  يابيزمينه  مطالعه  يك  پژوهش  اين  :روش پژوهش 
 روش  و  شيروان  شهر  سال  29  تا  15  جوانان  از  نفر  380  نمونه  حجم  و  29466  آماري  جامعه  ،بوده  1391

 ضريب  با  ساخته  محقق  پرسشنامه  از  اطالعات  آوريجمع  منظور  به  است،  اي بوده مرحله  چند  ياخوشه  نمونه گيري
 ضريب  و  استنباطي  و  توصيفي  رآما  هايروش  از  هاداده  تحليل  و  تجزيه  منظور  به  استفاده و   0,8756  كرونباخ  آلفاي

 .شده است استفاده رگرسيون

 مصرف  كه استفاده از تلويزيون، ماهواره و اينترنت بر گرايش به           است  شده  تأييد  آمده،  بدست  نتايج  طبق  :هايافته
  .دارد تأثير مخدر مواد

ساني به خانواده ها و آشنايي       با اطالع رساني، ارائه برنامه هاي آموزشي از طريق رسانه ها، آگاهي ر              :نتيجه گيري
 .جوانان با عواقب اعتياد مي توان از اين معضل اجتماعي پيشگيري نمود

 .    شيروان مخدر، جوانان، هاي جمعي، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، موادرسانه :هاهكليدواژ

 
 
 
 
 

 

 

 
 salimi2008@yahoo.com           كارشناس ارشد جامعه شناسي و پژوهشگر مسائل اجتماعي ∗

 ار و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور استادي **
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 پيش بيني اعتياد به اينترنت بر اساس هيجان خواهي و شادكامي

 
 ∗ليميهادي س

 **محمد شاكرمي

 ***محمود بهرامي

 

هاي وسيعي در حال افزايش است و كاربردهاي فراوان و               امروزه استفاده از اينترنت در حوزه        :مقدمه و هدف  
اينترنت به  .  اي با عنوان اعتياد به اينترنت ظهور يابد        هاي آن باعث گرديده است تا در سالهاي اخير پديده          جذابيت

ضرري است، اما استفاده بيش از اندازه و نادرست آن خطر اعتياد به اينترنت را به دنبال دارد                    خودي خود ابزار بي   
تحقيقات حاكي از آن است كه       .  اي را براي بهداشت رواني جامعه ايجاد كرده است           كه اين پديده مشكل عمده     

ه و دوستان اختصاص دهد و بيشتر       گردد فرد زمان كمتري را به خانواد      استفاده بيش از اندازه از اينترنت باعث مي        
شادكامي، شامل سه جزء     .  دچار احساس تنهايي و افسردگي گردد و بالتبع آن از شادكامي فرد كاسته شود                    

افراد شادكام كساني هستند كه در پردازش         .  باشدهيجانات مثبت، رضايت از زندگي و نبود هيجانات منفي مي            
كنند اي پردازش و تفسير مي    ي دارند، يعني اطالعات را به گونه       اطالعات در جهت خوشبيني و خوشحالي سوگير       

از سويي ديگر هيجان خواهي به عنوان يك خصيصه شخصيتي در گستره هيجاني،           .  كه به خوشحالي آنها منجر شود     
شود كه فرد   موضوعي بسيار قابل مالحظه است كه آثار بسيار مشهودي بر روابط بين فردي مي گذارد و باعث مي                  

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت با               .   گيري به سمت افراد يا اشيا را داشته باشد            جهت
 .باشدهيجان خواهي و شادكامي در دانشجويان مي

 نفر از دانشجويان     4000جامعه پژوهش شامل     .   پژوهش حاضر از نوع توصيفي و شاخه همبستگي بود             :روش
 نفر به صورت تصادفي انتخاب       350 بود كه از بين اين افراد          1391ن دربهار   پسرساكن در خوابگاه دانشگاه گيال     

شدند و با پرسشنامه هاي اعتياد به اينترنت يانگ، هيجان خواهي زاكرمن و شادكامي آكسفورد مورد سنجش قرار                   
غيره استفاده  ها از روشهاي آماري همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند مت          براي تجزيه و تحليل داده    .  گرفتند
 .گرديد

 نتايج به دست آمده از همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد كه همبستگي                        :نتايج
از %  8/44باشد و اين متغيرها      مي+  40/0 و   -477/0شادكامي و هيجان خواهي با اعتياد به اينترنت به ترتيب              

 ).P > 05/0(باشند  مقادير به لحاظ آماري معنادار ميكنند كه اينواريانس اعتياد به اينترنت را تبيين مي

 با توجه به نتايج به دست آمده افرادي كه به اينترنت اعتياد دارند گرايشي به سمت هيجان خواهي دارند و                      : بحث
 .باشدميزان شادكامي در اين افراد كم مي

 
∗
 hadisalimi69@yahoo.com         دانشجوي كارشناسي ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي 

 دانشجوي كارشناسي ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي **
 دانشجوي كارشناسي ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي ***
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جويان دختر خوابگاهي بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و سالمت روان دانش

 دانشگاه عالمه طباطبائي تهران

 

 ∗طيبه سنگ پهني

 **نفيسه جاويدنيا

 

كنون جلب   تا 1970شيوه فرزندپروري، يك زمينه مطالعاتي است كه توجه محققان را از سال                :  هدف و مقدمه
رواني آنها تاثير    سالمتبسياري از متخصصان كودك معتقدند كه شرايط حمايت والدين از فرزندان بر             .  است نموده
ها با مسائل بهداشت    اي است كه بعلت ناآشنايي برخي از خانواده       گونهحاضر در كشور ما، وضع به      حال در.  گذاردمي

 شوند گروهي مشكالت قابل هاي دانشجويي مي  دانشجوياني كه وارد خوابگاه   رواني و رشد فرزندان، هر سال از ميان         

هاي فرزندپروري و سالمت روان در      بنابراين انجام پژوهشي در مورد شيوه     .  جتماعي دارند توجه عاطفي، رفتاري و ا    
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه        .  يابددانشجويان كه از نيروهاي سازنده و فعال كشور هستند اهميت مي            

  .المه طباطبائي بودروان دانشجويان دختر خوابگاهي دانشگاه ع هاي فرزندپروري والدين و سالمتبين شيوه

خوابگاهي جامعه پژوهش شامل كليه دانشجويان دختر          .  پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود           :روش
خوابگاهي  دانشجوي دختر    240 نمونه پژوهش نيز شامل      ند، بود 92-93دانشگاه عالمه طباطبائي در سال تحصيلي       

هاي شيوهاين افراد پرسشنامه     .   دسترس انتخاب شدند    گيري در دانشگاه عالمه طباطبائي بود كه با روش نمونه         
ها از  براي تجزيه و تحليل داده    .  را تكميل كردند  سالمت عمومي هلدبرگ و هيلر      و پرسشنامه   پروري والدين   فرزند

 .آزمون همبستگي پيرسون و تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد

پروري و با شيوه فرزند   پروري مستبدانه رابطه منفي     ن با شيوه فرزند   سالمت روا  تحليل آماري نشان داد كه       :نتايج 
هاي پژوهش رابطه معناداري بين سالمت روان با شيوه فرزندپروري           عالوه بر اين يافته   .  مقتدرانه رابطه مثبت دارد   

  .گيرانه نشان ندادگرانه و سهلمسامحه

 مقتدرانه پروريفرزند شيوه مقياس سالمت روان در    كل نمره ميانگين  آمده، دست به نتايج به توجه با  :بحث

 و پيشگيرانه راهبرد يك عنوان  به شودمي توصيه بنابراين  .است بوده باالتر فرزندپروري يهاشيوه به ساير   نسبت
 جازدوا آستانه در كه كساني بويژه مردان و زنان تمامي براي رواني بهداشت هايبرنامه  در رواني سالمت ارتقابخش
 مناسب هايسبك از  استفاده و آگاهي با والدين تا شود گرفته نظر در فرزندپروري  هايشيوه آموزش ،هستند

 از پيشگيري در  هم و خويش فرزندان رواني سالمت ارتقاي در هم بتوانند)  همقتدران سبك مانند(ي  فرزندپرور

 .دباشن موفق هاآن در رواني اختالالت

 
∗
 اسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبائي تهراندانشجوي كارشن 

 com.yahoo@n_javidnia دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبائي تهران     ** 
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 )كارمندان متأهل دانشگاه هاي دولتي شهر قم: مطالعه موردي(ق سنجش نگرش زوجين به طال

 
 ∗دكتر فريبا سيدان

 **سهيال قريب بلوك

 

 خانواده مهمترين نهاد اجتماعي در جوامع انساني است كه تكوين و پرورش شخصيت افراد در آن                 :مقدمه و هدف  
شواهد حكايت از افزايش روزمره   فروپاشي       علي رغم جايگاه مهم خانواده و زندگي زناشويي، برخي          .  شكل مي گيرد 

كارمندان سنجش نگرش زوجين به طالق به  صورت مطالعه   موردي           هدف پژوهش حاضر،    .  اين پيوند انساني دارد   
 . مي باشدمتأهل دانشگاه هاي دولتي شهر قم

حت پوشش وزارت   جامعه آماري را كارمندان متأهل دانشگاه هاي ت       .   روش تحقيق حاضر، پيمايشي مي باشد     :روش
با .   نفر بوده انذ، تشكيل مي دهند    860، كه بالغ بر     1391-92علوم، تحقيقات و فن آوري شهر قم در سال تحصيلي           

ابزار .   نفر از كارمندان انتخاب شدند       175استفاده از فرمول كوكران و با روش نمونه گيري طبقه بندي، تعداد                
ه هاي تجربي تحقيق، با استفاده از آماره هاي توصيفي، ضرايب               داد.  جمع آوري داده ها، پرسشنامه بوده  است       

تحليلي نرم افزار   - براي گروه هاي مستقل، و ساير امكانات آزموني          tهمبستگي پيرسون، آناليز واريانس، آزمون        
SPSSبررسي شدند ،. 

در  مي باشد،   نتايج تحقيق حاكي از آن است كه نگرش اكثر زوجين به مطلوبيت طالق در سطح متوسط                  :  نتايج
و كمترين نمره ميانگين مربوط به        بين ابعاد متغير نگرش به طالق، بيشترين نمره ميانگين مربوط به بعد رفتاري              

بعد شناختي مي باشد، يعني نگرش به طالق جمعيت مورد مطالعه در بعد رفتاري، در باالترين سطح و در بعد                         
متغير نگرش به طالق با متغير ميزان درآمد رابطه           د مي باشد؛   شناختي، در پايين ترين سطح نسبت به بقيه ي ابعا        

 .با افزايش ميزان درآمد، نگرش به مطلوبيت طالق در سطح باالتري قرار مي گيردمعنادار و مستقيم دارد، بنابراين 

شناختي باشد، اين موضوع بيانگر اين است كه فرد از نظر            كمترين نمره ميانگين مربوط به بعد شناختي مي         :بحث
تصورات منفي تري نسبت به طالق دارد؛ اما با توجه به باال بودن ميانگين بعد رفتاري، مي توان گفت با اينكه افراد                      

 . از لحاظ رفتاري و عملي آمادگي بيشتري براي طالق گرفتن دارندتصورات منفي  نسبت به طالق دارند، اما 
 . بعد عاطفي و بعد رفتارينگرش به طالق، بعد شناختي،زوجين، : كليدواژه ها

 
       fariseyedan@gmail.com            استاديار دانشگاه الزهراء ∗

 كارشناس ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهراء  **
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بررسي مقايسه اي نگرشها و : تفاوتهاي فرهنگي در ادراك مادران از مولفه هاي دلبستگي و والدگري

 باورهاي مادران ايراني، عراقي و افغاني

 
  ∗پريسا سادات سيد موسويدكتر 

  **محمد علي مظاهريدكتر 
  ***طغا اسالفي
  ****فاطمه خالقي
 

در سالهاي اخير مطالعات گسترده اي در خصوص تفاوتهاي فرهنگي در زمينه پديده دلبستگي،                  :مقدمه و هدف  
يافته هاي برخي از مطالعات انجام شده در كشورهاي غربي، امريكاي التين            .  اصول و مولفه هاي آن انجام شده است      

ي با وجود تفاوتهاي بارز      و كشورهاي شرقي مانند ژاپن نشان دهنده تفاوت هاي فرهنگي در اين خصوص بوده ول                
اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي شرقي ديگر مانند كشورهاي جنوب غربي آسيا، هيچ مطالعه اي در اين خصوص                   

هدف اين پژوهش بررسي مقايسه اي مولفه هاي نظريه دلبستگي از ديدگاه مادران           .  در اين بخش ها انجام نشده است     
 .  تدر سه كشور ايران، عراق و افغانستان اس

در كشور امريكا و    )  2007( اين مطالعه از نوع مطالعات كيفي بوده و همسو با مطالعه روثبام و همكارانش                 :روش
ابتدا، مصاحبه نيمه ساختار يافته طراحي شده توسط اين گروه به فارسي، افغاني و عربي                .  ژاپن طراحي و انجام شد    

بررسي :  مولفه هاي مورد ارزيابي در اين مصاحبه شامل      .  برگردانده شده و توسط مصاحبه كنندگان بومي انجام شد         
ادراك مادران از ويژگيهاي خوشايند و ناخوشايند كودك، انگيزه هاي زيربنايي رفتار كودك در موقعيتهاي                        

 مادر كه داراي    30از هر كشور    .  دلبستگي و موقعيت غريبه و ديدگاه مادران درباره پاسخ مناسب به اين رفتارها بود             
يافته هاي بدست آمده از طريق روشهاي كيفي و كمي           .   ساله بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند        5 تا   2كودك  

 .ماند فراواني و مقايسه تفاوتها تحليل شدند

هاي فرهنگي بارزي در مولفه هاي مورد نظر ميان سه فرهنگ وجود             نتايج بدست آمده نشان داد كه تفاوت        :نتايج
ها شايند مانند خلق مثبت، سازگاري و شادي بيشتر توسط مادران ايراني و برخي وي ژگي              برخي ويژگيهاي خو  .  دارد

از سوي ديگر، مادران    .  مانند اطاعت از والدين و ايمان بيشتر توسط مادران عراقي و افغاني مورد توجه قرار گرفتند                
  بين فردي اشاره داشتند در صورتيكه ايراني بيشتر به ويژگيهاي مرتبط با دلبستگي مانند استقالل، قاطعيت و روابط

 
 

 
  p_mousavi@sbu.ac.ir        استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي ∗

 استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي **
 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني كودك، دانشگاه شهيد بهشتي ***

 شناسي روانشناسي، رشته آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه الزهراكار ****
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در زمينه ادراك مادران    .  مادران افغاني و عراقي بيشتر به ويژگيهاي مانند اطاعت و وابستگي متقابل اشاره داشتند               
از انگيزه هاي رفتار كودك در موقعيت هاي دلبستگي و پاسخدهي مناسب به اين رفتارها نيز تفاوتهاي معناداري                     

 .وه مشاهده شدبين سه گر

ها و انگيزه هاي    يافته هاي پژوهش دربرگيرنده تفاوتهاي فرهنگي جالبي در خصوص ادراك مادران از ويژگي              :بحث
از سوي ديگر مقايسه نتايج اين پژوهش با مطالعه روثبام و               .  كودك و همچنين باورهاي والدگري مادران بود         

يافته هاي .  ين سه گروه با گروه امريكايي و ژاپني نيز بود            هاي فرهنگي ميان ا    بيانگر تفاوت )  2007(همكارانش  
 .بدست آمده با توجه به پيشينه و باورهاي فرهنگي مورد بحث قرار مي گيرند
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 و غيركاربران  مقايسه نگرش به روابط فرازناشويي و جهت گيري مذهبي در كاربران

 بوك  فيسشبكه اجتماعي

 
∗ سيدهادي سيدعلي تبار

 

 **ورآوريمينو پ

***دكتر مجتبي حبيبي
 

 

بوك، محبوبيت  هاي اجتماعي مجازي و در راس آنها فيس          طي پنج سال اخير، پديده شبكه       :  مقدمه و هدف  
هايي براي جذب اقشار مختلف جامعه      از آنجايي كه چنين سايت    ).  2007اليسون و ديگران،    (روزافزوني داشته است    

هايِ اجتماعيِ  ، محققان، عالقمند به بررسي نقش اين شبكه       )2010اونس،كر(دهند  همچنان به تالش خود ادامه مي     
مجازي بر نگرش كاربران در روابط مبتني بر تعهد در شرايط زماني حال يا آينده هستند؛ چرا كه روابط نامشروع از                     

ين پژوهش،  هدف ا ).  2000اشنايدر،  (تواند به يك اندازه آسيب زننده باشد           رو مي  هر دو نوع مجازي و رو در        
بوك كاربران شبكه اجتماعي فيس    گيري مذهبي در كاربران و غير       مقايسه نگرش به روابط فرا زناشويي و جهت         

 . است

همبستگي انجام گرفته است، از جامعه آماري مردان و زنان متاهل شهر                - اين پژوهش به روش توصيفي      : روش
گيري در دسترس انتخاب    به روش نمونه  )   نفر غيركاربر  168 نفر كاربر و     103( نفر   271اي به حجم    تهران، نمونه 

گيري مذهبي آلپورت   و جهت )  2006(زناشويي ويتلي   ها، از مقياس نگرش به روابط فرا      آوري داده براي جمع .  دشدن
 .ها از رگرسيون لجستيك استفاده شدو براي تحليل داده) 1950(

گيري مذهبي  ، و جهت  )> 01/0p(ش به خيانت زناشويي       نگر نيب شيپ كه متغيرهاي     دادنتايج نشان      :نتايج 
 .بوك هستندكننده كاربري فيسبيني، به لحاظ آماري جزء عوامل پيش)> p 01/0(بيروني 

بوك به ترتيب   كننده كاربري فيس  بينيترين عوامل پيش  توان گفت كه مهم   هاي پژوهش مي  بر اساس يافته    :بحث
  .گيري مذهبي بيرونيي و جهتعبارت بودند از خيانت زناشوي

  .روابط فرا زناشويي، جهت گيري مذهبي :هاكليدواژه

 
 

 ir.ac.sbu@alitabar.Hدانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه اصفهان    ∗
**

 بهشتي ارشد مشاوره دانشگاه شهيد كارشناسي 
***

 تياستاديار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهش 
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 هاي جمعيت شناختي نگرش به روابط فرا زناشوييبررسي ويژگي

 
∗ سيد هادي سيد علي تبار

 

 **مينو پورآوري

***دكتر مجتبي حبيبي
 

 

هاي رگ و پيچيده اي مي باشد كه پيامد        معضل بسيار بز   )  خيانت زناشويي (زناشوييروابط فرا :  مقدمه و هدف  
خانمان براندازي را به دنبال داشته و جمعيت زيادي از زوجين در طول زندگي زناشويي خود با اين مساله روبرو                       

چنين روابطي باعث افزايش پديده طالق و كاهش اعتماد و اطمينان در خانواده ها شده و خانواده را از                      .  شوندمي
 عنوان متغيري مهم در زناشويي بهدر اين ميان، نگرش در مورد روابط فرا      .   خود خارج مي سازد   حالت پرورش دهنده  

هاي  زناشويي براساس ويژگي  هدف پژوهش حاضر، بررسي نگرش به روابط فرا         .   است اكثر تحقيقات پديدار شده    
داد فرزندان، استفاده از    شناختي شامل سن، جنس، ميزان تحصيالت، طول مدت ازدواج، ازدواج مجدد، تع            جمعيت

 . اينترنت و ميزان استفاده از آن در جميعت عمومي شهر تهران بود

جامعه آماري پژوهش، شامل كليه مردان و        .  همبستگي انجام گرفته است    -اين پژوهش به روش توصيفي     :   روش
ي در دسترس انتخاب     نفر به روش نمونه گير    353نمونه آماري پژوهش به حجم      .  باشد زنان متاهل شهر تهران مي    

و جهت گيري مذهبي   )  2006ويتلي،  (براي جمع آوري داده، از مقياس هاي نگرش به روابط فرازناشويي             .  شدند
به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش رگرسيون چندگانه خطي سلسله               .  استفاده شده است  )  1950آلپورت،(

 . مراتبي استفاده شد

ب رگرسيوني به دست آمده بين نگرش به روابط فرازناشويي با تعداد فرزندان،                 نتايج نشان داد كه ضراي       :نتايج
استفاده از اينترنت، تعداد دوستان در شبكه فيس بوك، جهت گيري مذهبي و تحصيالت از نظر آماري معنادار بوده                  

 .است

بنابراين .  شناسان است بحث روابط فرازناشويي يكي از مباحث روز جامعه و مشغله روز روانشناسان و جامعه                  :بحث
شناسايي عوامل پيشايند و مستعدساز آسيب ديدن روابط زناشويي مي تواند كاربست هايي در سطح مداخالت                    

بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان گفت كه با باال رفتن            .  باليني و سياست گذاري هاي كالن خانواده داشته باشد        
، گستره و افزايش دامنه تعداد دوستان موجود در شبكه فيس بوك،          سطح تحصيالت زوجين، تعداد فرزندان خانواده     

گيري مذهبي بيروني عامل    استفاده از اينترنت توسط زوجين در زندگي روزمره و داشتن درجات بااليي از جهت                
 .تسهيل كننده براي داشتن نگرش مثبت به روابط فرازناشويي در زوجين بوده است

 . روابط فرا زناشوييشناختي، نگرش به  هاي جمعيت ويژگي:هاكليدواژه

 
 

 ir.ac.sbu@alitabar.Hدانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه اصفهان    ∗
**

 بهشتي ارشد مشاوره دانشگاه شهيد كارشناسي 
***

 استاديار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتي 
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 شاغل غير و شاغل زنان رواني سالمت گانهنه ابعاد مقايسه

 
 ∗دكتر علي شاكر دولق

 

علم سالمت روان عالوه بر اهميتي كه براي پيشگيري قايل است، به دنبال دستيابي به ويژگي ها و                   :مقدمه و هدف  
رود، براي اينكه از بيماري هاي رواني در جامعه پيشگيري شود               كيفيتي است كه سازگار و مطلوب به شمار مي           

رعايت اصول سالمت روان از سوي افراد جامعه، ضامن سالمت رواني فرد و جامعه خواهد بود كه اين پژوهش نيز با                      
 .هدف مقايسه سالمت رواني زنان شاغل و غير شاغل انجام شده است

 200 شهر اردبيل،    1392 زنان شاغل و غير شاغل فصل پاييز سال            براي رسيدن به اهداف پژوهش از بين        :روش

 پاسخ   Scl-90-rنفر با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به پرسشنامه هاي محقق ساخته و پرسشنامه                    

 .براي تجزيه و تحليل نتايج عالوه بر آزمون هاي توصيفي از روش تحليل واريانس يك راهه استفاده شد. دادند

نتايج نشان داد كه در بين زنان شاغل و غير شاغل در ابعاد شكايت جسماني، وسواس، حساسيت در روابط                      :نتايج

  وجود دارد     a<0/05متقابل، افسردگي، اضطراب، ترس مرضي و روان گسسته گرايي تفاوت معناداري در سطح              

 .ه نشدولي در ابعاد افكار پارانوئيدي  و پرخاشگري تفاوتي در بين اين دو گروه ديد

با توجه به نتايج بدست آمده اشتغال زنان در بيرون از خانه به بهبود سالمت رواني اين افراد كمك شاياني                        :بحث

مي كند و مي توان براي كاهش و پيشگيري از  اختالالت زنان خانه دار آنان را به اشتغال در بيرون از خانه تشويق                        

 .ته و منجر به كاهش عالئم اختالالت رواني مي گرددكرد چرا كه باعث افزايش ارتباط با جامعه گش

 . سالمت رواني، زنان شاغل، زنان غير شاغل:هاكليدواژه

 
  ان مركزيدانشجوي دكتري روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهر ∗
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 بررسي ارتباط الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي با ميزان افسردگي زنان متأهل

 
 ∗ليال شاملي

**مهسا سيار
 

 

هاي چنين، بروز آسيبندگي افراد خانواده و هممـشكالت ارتباطـي زوجـين آثـار نامطلوبي بر ز          : مقدمـه و هـدف    
اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي با ميزان  . گـردد روان شـناختي در آنـان مـي       

 .افسردگي زنان متأهل مراجعه كننده به مراكز بهداشت انجام شد

افسردگي زنان متأهل به عنوان متغير مالك        طـرح پـژوهش از نـوع همبـستگي بود؛ بدين صورت كه ميزان                :روش
جامعه آماري، كليه زنان    . توسـط دو متغيـر پـيش بين الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي مورد بررسي قرار گرفت                

 نفر با روش    150 بود كه از بين اين افراد،        1392مـتأهل مـراجعه كنـنده بـه مراكـز بهداشـت شـهر آبادان در سال                  
 (CPQ)، الگوهاي ارتباط زناشويي     (ENRICH)هاي رضايت زناشويي    نتخاب و پرسشنامه  اي ا نمـونه گيري خوشه   
 و توسط ضريب    16  نسخه    SPSSافزار  روابط بين متغيرها با استفاده از نرم      .  را تكميل نمودند   II_و افـسردگي بك   

 .همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون خطي به شيوه سلسله مراتبي مورد تحليل قرار گرفت

بيني كنندگي معنادار الگوهاي ارتباطي و رضايت زناشويي جهت تبيين ميزان افسردگي   ها گوياي پيش   يافـته  :يجنتا
 .زنان متأهل بود

هاي  ايـن پـژوهش افـق روشـني را جهـت درمانگـران و مـشاوران حـوزه خانـواده بـه منظور كاهش آسيب           :بحـث 
 .روان شناختي زنان متأهل فراهم آورد

 .ط الگوهاي ارتباطي، رضايت زناشويي، افسردگي، زنان متأهلارتبا: هاكليدواژه
 

 
 

 .com.yahoo@29lshameliدانشجوي دكتري، رشته روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز                        ∗
**

 رشته روانشناسي، دانشگاه سلمان فارسي كازرون، دانشجوي كارشناسي 



 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 377 

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 رابطه سالمت  روان، منبع كنترل با سازگاري زناشويي در بين دانشجويان متاهل

 
 ∗سمانه شاه رضايي

  **دكتر هادي كرامتي
 

همگي در  سازگاري زناشويي يك مفهوم چند بعدي و دربرگيرنده عــوامل گوناگوني است، كه                 :  زمينه و هدف  
رضايت در ازدواج سهم دارند، اما عدم توافق درتعاريف آن به داليل عوامل اجتماعي، روان شناختي، شخصيتي و                     

هدف تحقيق حاضر اين بود كه      .  جمعيت شناختي مختلف است كه با سازگاري زناشويي در يك پيوستار قرار دارد             
 .ر بين دانشجويان متاهل بررسي كندرابطه سالمت روان ، منبع كنترل با سازگاري زناشويي را د

جامعه آماري كليه دانشجويان    .  قرار دارد  همبستگي-پژوهش حاضر در رده  تحقيقات توصيفي       :  مواد و روش ها   
زن متاهل مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه خوارزمي تهران بود كه با استفاده از روش نمونه گيري در                    

) 1982(ابزار گردآوري داده ها عبارت بود از پرسـشنامه منبع كنترل راتر             .  دند نفر انتخاب ش   100دسترس تعداد   
داده ها و اطالعات به    سپس  .  )1972( سينگ    و پرسـشنامه سازگاري  )  1972(پرسـشنامه سالمت عمومي گلدبرگ     

 .ار گرفتندموردتجزيه و تحليل قر) SPSS(دست آمده در دو بخش توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار 

از آنجا  .   نتايج حاكي از آن است كه بين سالمت روان  و سازگاري زناشويي رابطه معني داري  وجود دارد                    :يافته ها
. كه سالمت روان ابعاد متفاوتي دارد، نتايج مربوط به هر كدام به صورت جداگانه درمقاله اصلي  بررسي خواهد شد                    

درنهايت مشاهده .  ن و منبع كنترل  دروني همبستگي مثبتي وجود دارد        همچنين نتايج نشان داد كه بين سالمت روا      
 .شد كه بين ميزان تحصيالت زنان و سازگاري زناشويي آنها تفاوت معناداري وجود ندارد

به طور كلي مي توان گفت كه منبع كنترل دروني يكي از مطمئن ترين ابزارهاي مبارزه با استرس                    :  نتيجه گيري
افراد متاهل داراي منبع كنترل دروني، از نظر سالمت رواني          .  ا رابطه زناشويي هم صدق مي كند     است و در ارتباط ب    

-با توجه به نتايج اين پژوهش مي توان پيشنهاد كرد كه شناخت ويژگي            .  و سازگاري زناشويي وضعيت بهتري دارند     

يشتري از زندگي را به     هاي شخصيتي خود و همسر باعث  سالمت روان بهتر شده و زوجين، احساس خشنودي ب                 
 .دست مي آورند

 

 
 s_shahrezaei@yahoo.comي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه خوارزمي    كارشناس ارشد، گروه روانشناسي تربيت ∗

  استاديار، گروه روانشناسي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه خوارزمي  **
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اثربخشي درمان هيجان مدار بر افزايش صميمت زناشويي معتادان تحت درمان با متادون و 

 همسرانشان در مركز تصميم

 
 ∗محمد شاه كرمي 

   **سيروس مرادي زاده
  *** رامين رحيمي داربيد

  **** رضا مرداني
 ***** مهدي بهرامي

 

 ايران بويژه و جهان افراد از مالحظه اي قابل تعداد رواني، و جسماني بيماري يك عنوان به عتـياد  ا:مقدمه و هدف

 بي شك .مي باشد جامعه و خانواده شان كننده، مصرف افراد براي فاجعه يـك  مـواد  مـصرف . اسـت  سـاخته  مبـتال  را
 كه مي شود بيشتر زماني وجودم وضعيت زايي آسيب. اعتـياد بـر زندگـي زناشـويي بيـشترين تاثيـر مخرب را دارد      

 اثربخشي درمان هيجان مدار بر هدف از پژوهش حاضر. يابند مي آگاهي همسرشان وضعيت از معتاد افراد همـسران 
 . مي باشد1392افزايش صميمت زناشويي معتادان تحت درمان با متادون و همسرانشان در مركز تصميم، در سال 

يش با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي باشد كه ابتدا پـژوهش حاضـر يك تحقيق نيمه آزما   : روش
 نفر از افراد تحت درمان با متادون و همسرانشان انتخاب شده و سپس به صورت 20بـه صـورت در دسـترس تعداد        

 60 جلسه 9تـصادفي بـه دو گـروه آزمـايش و كنترل تقسيم شدند، گروه ازمايش تحت درمان هيجان مدار به مدت      
) ترجمه ثنايي( سوالي صميمت زناشويي واكر      17قه اي درمـان دريافـت كـردند، سـپس دو گروه به پرسشنامه               دقـي 

در آخر داده ها با ازمون تحليل كواريانس مورد تجزيه . پاسـخ دادنـد و گروه كنترل هيچگونه درماني را دريافت نكرد      
 .و تحليل قرار گرفتند

ين دو گروه كنترل و آزمايش نشان داد، نتايج اين پژوهش نشان داد كه              نتايج پژوهش تفاوت معناداري را ب      :نـتايج 
  ).p<0/001(درمان هيجان مدار موجب  افزايش صميمت افراد تحت درمان و همسرانشان مي شود 

اعتياد موجب فروپاشي زندگي زناشويي مي شود، افراد تحت درمان با متادون، اكثرا از زندگي زناشويي خود                 : بحـث 
آنها صميميتي كه در ابتداي زندگي داشته اند را، ديگر حس نمي كنند و اكنون كه در پروسه درمان                 . ستندناراضي ه 

درمان هيجان مدار مي تواند موجب افزايش صميمت        . قـرار دارنـد، نيازمـند صميمت بيشتر از همسران خود هستند           
 .افراد تحت درمان و همسرانشان گردد

 .، صميمت زناشويي، افراد تحت درمان با متادوندرمان هيجان مدار : هاكليدواژه

 
     com.yahoo@mohammad_shahkarami              مشاوره خانواده مركز ترك اعتياد تصميم،دانشجوي كارشناسي ارشد ∗

 كارشناس ارشد روانشناسي و روانشناس مركز مشاوره و روانشناختي استان لرستان **
 كارشناس ارشد روانشناسي ***

  كارشناس ارشد روانشناسي عمومي ****
  كارشناس روانشناسي ،مركز ترك اعتياد تصميم *****
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بر  طرحواره درماني  واقعيت درماني وبر مبتني خانواده درماني رويكرد دو مقايسه اثربخشي

 تبريز شهر طالق متقاضي مراجعان در اوليه ناسازگار طرحواره هاي

 
 ∗حسين شاه محمدي

 **كبري سلطاني

 ***ندا شجاع

 

 واقعيت درماني و بر   مبتني خانواده درماني اثربخشي مقايسه بررسي هدف با شپژوه اين : و هدف  مقدمه

 .گرفت صورت تبريز شهر طالق متقاضي مراجعان در اوليه ناسازگار طرحواره هاي بر طرحواره درماني

جامعه  .است بوده كنترل گروه با پس آزمون -پيش آزمون  شيوه و به  آزمايشي نوع از پژوهش اين طرح  :روش
 به مراجع 45 جامعه، اين از .است بوده تبريز شهرستان مشاورهاي مراكز به طالق متقاضي مراجعان شامل ق،تحقي

 قرار نفري 15 گروه سه در افراد تصادفي، شيوه جايگزيني  به شدند و  انتخاب مرحله چند طي ساده شيوه تصادفي 

وابسته  متغير ميزان ،)سئوالي 90(سوم   ويرايشگ،  يان ناسازگار پرسشنامه طرحواره  از استفاده با .گرفتند
 8 تعداد به آزمايش گروه روي بر فردي مداخله از  بعد  .شد اندازه گيري مراجعان در اوليه ناسازگار طرحواره هاي

چند  كوواريانس تحليل از .گرديد اندازه گيري  مجددا گروه سه در وابسته متغير تغيير ميزان سرانجام جلسه،
 .شد استفاده روش درماني و پيش آزمون تاثير ميزان بررسي براي متغيره

 و آزمايش گروههاي طالق متقاضي مراجعان بين كه داد، نشان چندمتغيري كوواريانس تحليل نتايج :نتايج
 .دارد وجود معني داري اوليه، تفاوت ناسازگار وابسته طرحوارههاي متغير در كنترل

 درماني بر  طرحواره واقعيت درماني و بر   مبتني نواده درمانيخا اثربخشي فرضيه هاي ترتيب، اين به :بحث

 .داشتند يكساني تقريبا اثر درماني روش دو نتايج، اساس بر همچنين .شدند تاييد اوليه، ناسازگار طرحواره هاي

 .ناسازگار طالق، طرحواره درماني، واقعيت درماني، :هاكليدواژه

 
 Shah_psychology@yahoo.comاه آزاد اسالمي واحد تبريز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان تبريز          دانشگ ∗

  كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي **
  كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي ***
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    ي اليس به شيوه گروهي بر اميد به زندگيرفتار -بررسي اثربخشي درمان شناختي

    

 ∗مجتبي شاهمرادي

 **رقيه نوري پور لياولي

***حسن رضايي
 

  
عنوان يكي از راههاي بازدارنده و اجراي مجازات عليه مجرمين مورد توجه              ه  زندان از دير باز ب       :مقدمه و هدف  

اشته و آسيب هاي فردي و اجتماعي       هاي بسته عوارض خاص خود را د       بوده است و نگهداري از مجرمين در محل        
 عاطفي به روش گروهي در         ـ هدف كلي تحقيق بررسي اثر بخشي درمان عقالني          .  متعددي را به دنبال دارد      
 .اميدواري زندانيان مي باشد

با دو گروه آزمايش و كنترل       )  طرح پيش آزمون و پس آزمون        (از روش نيمه آزمايشي   در پژوهش حاضر    :  روش
 تشكيل  91در سال   )  كرمانشاه(جامعه آماري اين پژوهش را كليه زندانيان زندان ماهدشت             .  استفاده شده است  

 15 نفر از اين زندانيان انتخاب شده كه         30مي دادند، نمونه پژوهش نيز با روش نمونه گيري در دسترس و به تعداد             
 نفر به عنوان شاهد      15ند و    قرار گرفت  اليس عاطفي    ـ عقالنيدرمان گروهي   نفر به عنوان گروه آزمايش، تحت         

جهت استنباط فرضيه   .  از هر دو گروه در ابتدا و انتهاي درمان، آزمون اميدواري ميلر گرفته شد                 .  انتخاب شدند 
 .  و آزمون تحليل كوواريانس استفاده شدSPSS-18تحقيق نيز از نرم افزار 

 ٪95 اليس قرار گرفته اند در سطح اطمينان        يافته ها نشان داد كه اميدواري آزمودني هايي كه تحت درمان            :نتايج
 درصد از اميدواري زندانيان تحت      4/65همچنين  ).  P=001/0(  به طور معناداري نسبت به گروه گواه، افزايش يافت        

 .كندتغيير مي عاطفي  ـعقالنيتاثير درمان 

طريق آموزشهاي مناسب سطح   هاي اين پژوهش حاصل مي شود اين است كه چنانچه بتوان از            آنچه از يافته  :  نتايج 
 .اميدواري زندانيان را افزايش داد آنگاه تحمل محيط زندان براي آنان راحت تر خواهد شد

 . عاطفي ـ اميدواري،زندان، درمان عقالني:هاكليدواژه

 
 مركزي كرمانشاه مشاوره، كارشناس مركز آموزش و درمان زندان كارشناس ارشد ∗

 شاوره خانواده، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهرانكارشناسي ارشد م **
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، كارشناس كميته ي آموزش و درمان زندان مركزي ***
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 هاي مداخله خانواده محور در اعتيادمعرفي مدل

 
 ∗آبادسميه شاهدي همت

 **شكوه افطاري

 *** زادهدكتر فرشاد محسن

 

سوءمصرف مواد نه تنها فرد داراي مشكل مصرف مواد يا الكل را متأثر مي كند، بلكه بر اعضاي خانواده اي كه در آن                      
 كه  است  اعتياد  به  خانواده  بر  مبتني  درماني  مدل  معرفي سه   نوشتار،  اين  هدف.  زندگي مي كند نيز اثر مي گذارد     

هاي اينترنتي و    اين مدلها با مرور پايگاههاي داده        .است  شده  دهدا  نشان  مختلف  پژوهش هاي  در  آن ها  اثربخشي
) 2هاي خانواده،   اي مشاوره اعتياد  مدل زنجيره   )1برمبناي پژوهشهاي انجام گرفته انتخاب شدند و عبارتند از              

 .اعتياد براي چندبعدي درمانيخانواده) 3زوج درماني رفتاري براي اعتياد، و 

اي مشاوره اعتيادهاي خانواده يك مدل      اي زنجيره مدل هفت مرحله  :   خانواده  اعتياد اي مشاوره مدل زنجيره )1 
هايي است كه در آنها يك يا چند عضو سيستم،           اين مدل، مخصوص خانواده   .  درماني پيشرونده و گام به گام است      

مصاحبه )  1:  رتند از عبا  خانواده  اعتياد  مراحل مدل زنجيره اي مشاوره    .  مصرف مواد يا اعتياد هستند      دچار سوء 
 )5خانواده درماني ساختاري،     )  4درماني شناختي ـ رفتاري،      خانواده)  3درماني راه حل محور،      خانواده)  2انگيزشي،  

ارزيابي در اين   .  پويشيدرماني روان خانواده)  7نسلي خانواده اصلي جيمز فرامو،       درمان بين )  6محور،  درمان بينش 
 .شودها و ابزارهاي متعددي براي ارزيابي استفاده ميشمدل نقش بنيادي دارد و از رو

درماني رفتاري براي افراد متأهل طراحي شده و بيمار معتاد، همراه با             زوج:  درماني رفتاري براي اعتياد   زوج)  2
كند كه هر دو    درماني رفتاري، پرهيز را با قرارداد ريكاوري تقويت مي         زوج.  شودشريك زندگي خويش مالقات مي     

درماني رفتاري با بكارگيري فنوني براي       زوج.  كند تا به پرهيز پاداش دهند      ضو را در يك آيين روزانه درگير مي         ع
حذف سوءمصرف    ،BCTاهداف عمده   .  كندهاي مثبت و بهسازي ارتباط، به بهبود رابطه كمك مي          افزايش فعاليت 

ر، و تغيير الگوهاي تعاملي زوج و خانواده به نحوي          هاي بيمار براي تغيي   مواد و الكل، شمول حمايت خانواده از تالش       
 . است كه به پرهيز بلندمدت و رابطه شادتر واستوارتر منجر گردد

 چند  و  جامعه  خانوادگي  درماني  برنامه  يك  چندبعدي  خانواده درماني.  خانواده درماني چند بعدي براي اعتياد    )  3
 نظير  رفتاري  مشكالت  ساير  و  مداوم  سوءمصرف  خطر  رضمع  مواد، در   كننده  سوءمصرف  نوجوانان  براي  سيستمي
 شده  دارند طراحي   روان شناختي  اختالالت  و  مشكالت مصرف مواد   هم زمان،  آن هايي كه   بزهكاري، و   و  منش  اختالل
 . است

 
 

  com.yahoo@gahepanjerehneدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي  ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه خوارزمي **

 عضو هيئت علمي گروه مشاوره دانشگاه خوارزمي ***
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 .است  دقيقه اي  90  تا  60  گرافيكي  يا  هفتگي  جلسه  16  تا  12  شامل  كه  است  انعطاف پذير  روش  يك  درمان،  اين
) 4  نوجوان، و -والدين  تعامالت)  3  والدين،)  2   نوجوان، )1  از  عبارتند  كه  مي گيرد  هدف  حوزه را   چهار  مداخله  ينا

 .رواني بهداشت مؤسسات و مدرسه مانند كليدي سيستم هاي و خانواده اعضاي بين ارتباط
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مكانيسم ها ي دفاعي بر » پويه هاي خانواده براساس رويكرد اكرمن«بررسي اثربخشي خانواده درماني

 و رضايت زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره و روان شناسي

 
 ∗ سعيد شاويسي زاد

 **زهرا آهنگريان

 ***اكرم زارعكار

 ****سروش قبادي

 

بر »  پويه هاي خانواده براساس رويكرد اكرمن    « هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر بخشي خانواده درماني          :مقدمه
 .سم ها ي دفاعي و رضايت زناشويي زوجين مراجعه كننده به مراكز مشاوره و روان شناسي بودمكاني

جامعه آماري در اين پژوهش خانواده هاي داراي اختالفات زناشويي بودند كه            .   روش پژوهش آزمايشي است    :روش
گروه نمونه اين  .  اجعه نموده اند  به مركز مشاوره خانواده شهر كرمانشاه مر       1392بعضاً  متقاضي طالق بوده و در سال        

پژوهش، از نمونه هاي در دسترس است كه به صورت تصادفي در دو گروه قرار گرفتند و گروه هاي آزمايش و كنترل                    
ابزارهاي .  حجم نمونه، سي زوج كه در هر گروه پانزده زوج قرار داشتند               .  نيز به صورت تصادفي انتخاب شدند       
. بودند)  انريچ(و رضايت زناشويي     )  1993 اندروز،  سينگ و بوند،    ( هاي دفاعي    مورداستفاده پرسشنامه هاي سبك   

مداخالت تخصصي خانواده درماني به مدت سه ماه به طور ميانگين هفت جلسه براي پانزده زوج گروه آزمايش                      
از هر  صورت گرفت  در حاليكه اعضاي گروه كنترل در ليست انتظار براي دريافت كمك تخصصي بودند در پايان                     

 .گروه پس آزمون با پرسشنامه هاي مذكور انجام شد

 يافته ها نشان داد كه روش خانواده درماني اكرمن به طور معناداري باعث افزايش رضايت زناشويي و كاهش                   :نتايج
اين مداخالت در مولفه هاي موضوعات شخصي، ارتباط       ).  >000/0P(تعارضات زناشويي در گروه آزمايش شده است        

ي،  حل تعارض،  اوقات فراغت،  رابطه جنسي و اقوام و دوستان از رضايت زناشويي تاثير معناداري داشته است                   زناشوي
)005/0P<(                همچنين نتايج  .  ، اما در مولفه هاي مديريت مالي و جهت گيري مذهبي تفاوت معناداري ديده نشد

 ).>02/0P(اعي رشد يافته در زوجين شده است        نشان مي دهد كه روش مذكور باعث افزايش استفاده از مكانيسم هاي دف          
 . ديگر يافته هاي پژوهش اين است كه رضايت زناشويي در گروه زنان قبل از مداخالت آزمايشي پايين تر از مردان بوداز
 
 

 
 saeed.shaveysi@yahoo.com                 كارشناس ارشد روانشناسي باليني ∗

                                     كارشناس ارشد روانشناسي باليني                         **
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني                                                                  ***

 دانشجوي كارشناسي روانشناسي باليني                                                   ****
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، بدين  )>01/0P(اما با وارد كردن متغير آزمايشي به طور معناداري تفاوت ميانگين زنان و مردان مالحظه شد                     
معنا كه اين روش اگرچه بر هر دو گروه مردان و زنان موثر بوده است، اما بر رضايت زناشويي زنان تاثير بيشتري                         

 .داشته است

اين نتايج عالوه بر اينكه تاييدي بر مفروضه هاي نظريه پردازان روان پويايي نظام خانواده است، از نظر                       :  بحث
 فراهم مي كند تا بتوانند با روشي موثر الگوهاي ناكارآمد را كه به                 كاربردي براي مشاوران و روانشناسان الگويي      

صورت ناخودآگاه در بين اعضا وجود دارد، شناسايي و زمينه حفظ و پايداري خانواده را با مداخالت تخصصي فراهم                   
 .آورند

 .خانواده درماني، رويكرد اكرمن، مكانيسم ها ي دفاعي، رضايت زناشويي :هاكليدواژه
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 ررسي رابطه سبك هاي دلبستگي با رضايتمندي زناشويي در دانشجويان متأهل دانشگاه ب

 پيام  نور شهرستان سرپل ذهاب

 
  ∗سعيد شاويسي زاد
  ** نصرت اله عزيزي
 ***سجاداسكندري

 **** جواد جواهري

 

انشجويان متأهل   زناشويي در د   ي با رضايتمند  ي دلبستگ يها هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه سبك         :مقدمه
  . استدانشگاه پيام نور شهرستان سرپل ذهاب

 نفر از دانشجويان متأهل اين دانشگاه       62بدين منظور   .  همبستگي است /  روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي       :روش
 انريچ و   ي رضايتمندي زناشوي  ي انتخاب شدند و آزمونها     مبتني بر هدف    يبه تفكيك جنسيت به روش نمونه گير      

 يپس از جمع آور  .   آنها اجرا شد   يبر رو )  1990(   بزرگسال كولنيزوريد  ي شده دلبستگ  يقياس بازنگر همچنين م 
ضريب همبستگي  (ي  و آمار استنباط  ...)  ، درصد، ميانگين، انحراف معيار و       يفراوان( آمار توصيفي  ياطالعات از روشها  

x) مجذور كا توافقي ،
2
 . استفاده شد)  مستقل ي مقايسه ميانگين هاي براt و آزمون (

 دانشجويان متأهل با سبكهاي دلبستگي ايمن، از رضايتمندي زناشويي          :نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه       :نتايج
باالتري برخوردارند و برعكس، يعني دانشجوياني كه از سبك هاي دلبستگي ناايمن اجتنابي و دوسوگرا                           

 همچنين نتايج پژوهش    .اداري كمتر از افراد ايمن بود      برخورداربودند، ميزان رضايتمندي زناشويي آنان بطور معن       
نشان مي دهد كه بين سبكهاي دلبستگي دانشجويان متأهل مؤنث با مذكر تفاوت معني داري وجود ندارد                    
اگرچه زنان از سطح ايمني بيشتري در روابط بين فردي و دلبستگي برخوردارند ولي تفاوتها معني دار                        

وهش، نبودن تفاوت معني داري بين رضايمندي زناشويي در دانشجويان بر اساس           از نتايج ديگر اين پژ      .نيست
 . جنسيت است

 سبك دلبستگي يكي از عوامل شخصي است كه بر همسازي و ناهمسازي زناشويي تأثير مي گذارد،                    :بحث
يمي و  همچنين شواهد فراواني گوياي آن است كه زوج ها در جامعه امروزي براي برقراري حفظ و ارتباط صم                 

 .درك احساسات از جانب همسرانشان با مشكالت فراواني درگيرند

سبك دلبستگي ايمن، سبك دلبستگي ناايمن اجتنابي، سبك دلبستگي ناايمن            (ي دلبستگ يهاسبك  :هاكليدواژه
  .ي زناشويي، رضايتمند)دوسوگرا

 
   saeed.shaveysi@yahoo.com                    ي دانشگاه علوم تحقيقات كرمانشاهكارشناس ارشد روانشناسي بالين ∗

                             كارشناس ارشد روانشناسي گرايش كودكان استثنايي،مدرس دانشگاه پيام   **
     آزاد قصر شيرينكارشناس ارشدروانشناسي تربيتي مدرس دانشگاه ***

   دانشگاهمدرس روانشناسي تربيتي وكارشناس ارشد  ****
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 انيدانشجو در نوادهخا يارتباط يالگوهاابعاد  و يمعنو هوش يرو از روان  سالمت ينيب شيپ

 شيرين قصر واحد دانشگاه آزاد

 
 *∗ سعيد شاويسي زاد

  **باپيرزاده ابوذر
 ***اسكندري  سجاد

 

 يارتباط  يالگوهاابعاد    و  يمعنو  هوش  يرو  از  روان  سالمت  ينيب شيپ پژوهش حاضر با هدف       :هدف  مقدمه و 
 .ذيرفتجهت گيري گفت و شنود وجهت گيري همنوايي انجام پ:  شاملخانواده

 كه تعداد   92/91 در سال تحصيلي     قصرشيرين  واحد  آزاد  دانشگاه  انيدانشجو جامعه آماري متشكل از تمام       :روش
از طريق جدول مورگان انتخاب     )   دختر 150 پسر،   135( نفر   285نمونه پژوهش نيز شامل     .   نفر بودند  1200آنها  
 معنوي عبداله   هوش  پرسشنامه،  GHQ  -28  رواني  سالمت  پرسشنامهابزار مورد استفاده در اين پژوهش،        .  گرديد
 جهت تجزيه و تحليل       . استفاده گرديده است    )RFCP(  خانواده  يارتباط  يالگوها  شده  نظر  ديتجد  ابزار،  زاده

فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، و آمار        :  داده هاي آماري، از شاخص ها و روش هاي آمار توصيفي شامل            
همبستگي پيرسون، رگرسيون جهت پيش بيني متغير مالك مورد پژوهش، استفاده شده            ضريب  :  استنباطي شامل 

 . است

 يافته ها حاكي از آن بود كه اوال جهت گيري گفت و شنود خانواده پيش بيني كننده مثبت سالمت رواني                      :نتايج
وي با سالمت رواني     ثانيا بين هوش معن    .  دانشجويان و جهت گيري همنوايي، پيش بيني كننده منفي آن مي باشد         

 .دانشجويان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد

 حاكي از آن بود كه محيط خانواده مي تواند با ايجاد ارتباطات بارز و گسترده و ترغيب                     نتايج كلي پژوهش   :بحث
 در آنان   ابراز احساسات و شركت آنها در بحث و تبادل نظر، عالوه بر اينكه به طور مستقل به ارتقاء سالمت روان                      

 .كمك  نمايد، به واسطه هوش معنوي نيز سالمت رواني آنها را افزايش دهد

جهت گيري   جهت گيري گفت و شنود،       ،خانواده  يارتباط  يالگوها  ي،معنو هوش  ،روان  سالمت  :هاكليدواژه
 .همنوايي

 

 
 saeed.shaveysi@yahoo.com      شيرين  قصر كارشناس ارشد روانشناسي باليني مدرس دانشگاه آزاد ∗

 شيرين قصر كارشناس ارشد تربيت بدني وعلوم ورزشي مدرس دانشگاه آزاد **
 شيرين قصر كارشناس ارشدروانشناسي تربيتي مدرس دانشگاه آزاد ***
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 رابطه اعتياد به فضاي مجازي با عملكرد تحصيلي در دختران دبيرستاني

 
 ∗ فردزهرا شايسته

  **كنش دكتر ابوالقاسم خوش
 *** دكتر سعيد قنبري

  

 

 را  افراد، به ويژه جوانان و نوجوانان       روزانه  زندگي  از  بزرگي  بخش  فضاي مجازي و اينترنت،     امروزه:    مقدمه و هدف  
 اعتياد به فضاي    نهزمي  تواند  از آن مي    افراطي  ياستفاده  آن،  مفيد  كاركردهاي  كنار  در  كه البته   كندمي  اشغال

اين   نوجوانان  در  اينترنتي  اعتياد  شيوع  درمورد  نگران كننده  موضوعات  اما يكي از مهمترين   .  نمايد  فراهم  مجازي را 
 .گرددآموزان مي تر، باعث تداخل در عملكردهاي علمي و تحصيلي دانش          است كه اينترنت با ايجاد فضايي جذاب       

 در عملكرد تحصيلي دختران دبيرستاني انجام       فضاي مجازي قش اعتياد به     حاضر با هدف تعيين ن     پژوهشنابراين  ب
 . گرفت

 منطقهبين مدارس    از   اي تصادفي گيري خوشه ي به روش نمونه   دختر دبيرستان آموز  دانش  300بدين منظور،     :روش
هاي سشنامهپر ها از آوري داده براي جمع و  اي بود   مقايسه-روش پژوهش، از نوع علي     .   تهران انتخاب شدند    شش
 .استفاده شد   ")1382درتاج،  )  (EPT  (تحصيلي  عملكرد  آزمون"   و ")  1998،  يانگ(  )IAT( وابستگي به اينترنت  "

 .انجام پذيرفتLSD تحليل آماري اين پژوهش نيز با استفاده از تحليل واريانس چند متغيره و آزمون تعقيبي 

 نشان  لكرد تحصيلي در سطوح مختلف  وابستگي به اينترنت         عمهاي   مؤلفه نتايج پژوهش در مورد مقايسه     :نتايج
ريزي، فقدان كنترل پيامد و  تأثيرات هيجاني، برنامه  ،  هاي خودكارآمدي در مؤلفه   α=  05/0در سطح   F دادكه مقدار   

ذكر هاي  انگيزش معنادار است، بنابراين ميزان اعتياد به اينترنت در ميزان عملكرد تحصيلي افراد نمونه، در مؤلفه                 
ريزي و  هاي خودكارآمدي، برنامه   نشان داد كه در مؤلفه     LSD  همچنين نتايج آزمون تعقيبي   .  شده تĤثيرگذار است  

ها انگيزش، افرادي كه وابستگي پايين تري نسبت به اينترنت دارند، از عملكرد تحصيلي بهتري در اين زمينه                       
 پيامد نيز نمرات افراد با ميزان وابستگي باال به اينترنت           هاي تأثيرات هيجاني و فقدان كنترل     برخوردارند و در مؤلفه   

 .باشدبيشتر از گروه با وابستگي پايين به اينترنت مي

،  است ي عملكرد تحصيلي   اعتياد به فضاي مجازي در حيطه        آثار نامطلوب و تهديدكننده    اين پژوهش مؤيد  :  بحث
ردن استفاده از فضاي مجازي، همچنين اوقات          بنابراين مقتضي است مسؤالن آموزشي در راستاي هدفمندترك          

 .هاي الزم را اعمال نمايندموثر، سياست گذاري آموزشي هايبرنامه آموزان و تدوينفراغت دانش

 .فضاي مجازي، اعتياد به اينترنت، عملكرد تحصيلي، دختران دبيرستاني :هاكليدواژه

 
 ir.ac.sbu.mail@shayesteh.z          رشناس ارشد رشته مشاوره، دانشگاه شهيد بهشتيكا∗ 

 دكتري روانشناسي باليني، استاديار دانشگاه شهيد بهشتي  **
  دكتري روانشناسي عمومي، استاديار دانشگاه شهيد بهشتي ***



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
388

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 شهر تهرانبررسي ارتباط سبك زندگي و سالمت روان بازنشستگان 

 
 ∗نجمه شرقي

 **سپيده رمضاني

 

است و داراي پيامدهاي      شغلي  هايمسئوليت  از  شدن  رها  و  كاركردن  پايان  به معناي   بازنشستگي:  مقدمه و هدف  
تواند است و مي    متفاوت  دوره  اين  به  بازنشستگان  واكنش.  باشدفردي، خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي و غيره مي       

سبك زندگي به معني    .  يكي از عوامل اثرگذار بر اين دوره، سبك زندگي فرد است           .  ي شود هاي روان منجر به آسيب  
 پيشين  تحقيقات  نتايج  از  كه  آنچه  بنابر.  گزينداي است كه فرد براي برخورد با تكاليف و حوادث زندگي بر مي            شيوه
 از  يكي.  باشد  ارتقاءدهنده  و  تاثيرگذار  مختلف سالمتي   هايمتغير  روي  بر  تواندمي  سبك زندگي   آيد،مي  دست  به
به معناي    بطور كلي   سالمت روان .  باشدمي  سالمت روان   ايم،پرداخته  آن  بررسي  به  تحقيق  اين  در  كه  متغيرها  اين

 و  بالقوه  سبك زندگي اثراتي    اينكه  به  توجه  با   بنابراين .است  سالم  زندگي  سبك  انتخاب  و  خود  قبال  در  مسئوليت
 باشد،  وضعيت سالمت روان    براي  مهمي  كنندهپيشگيري  تواندمي  و  دارد  نشستگانسطح سالمت روان باز     بر  جدي
بر سالمت    تواندمي  سبك زندگي   تأثيراتي كه   و  بازنشستگان  سالمت روان   و  سبك زندگي   رابطه  پژوهش  اين  در

 .گرفت قرار بررسي مورد باشد، داشته روان افراد بازنشسته

 در اين پژوهش از     .هستنداستان تهران    افراد بازنشسته كه ساكن       كليه  مورد مطالعه عبارت است از     جامعه:  روش
نفر  182 نفر انتخاب شد كه از ميان اين تعداد،            300اي به تعداد    جامعه آماري مورد نظر به طور تصادفي، نمونه        

و )  GHQ – 28(هيلر    و  گلدبرگ  عمومي  ي سالمت ها دو پرسشنامه   ابزار گردآوري داده   . بودند زن نفر   118 و   مرد
روش آماري توصيفي و نيز همبستگي و تحليل            ها با استفاده از        داده كليه.  باشدسبك زندگي مي پرسشنامه  
 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندرگرسيون

 هر دو   نمره  است و   متفاوت  زنان  و  مردان  ميان  در  سالمت روان و سبك زندگي      كه ميزان   دادند  نشان  نتايج:  نتايج
 وجود  معنادار  ارتباط  سالمت روان بازنشستگان    و  سبك زندگي   همچنين بين .  باشدمي  باالتر  زنان  ميان  در  متغير
 در اين دوره باالتر     نيز،  افراد  سالمت روان   باشد،  بازنشسته داراي كيفيت باالتري     افراد  سبك زندگي   هرچه  و  دارد

 .شودز بطور جداگانه تاييد مياين ارتباط در ميان هر دو گروه زن و مرد بازنشسته ني. بود خواهد

افراد در   ه سالمت روان و سبك زندگي     ب ايويژه توجهات بايد رسدمي نظر به پژوهش اين نتايج به توجه با:  بحث
 .دوران بازنشستگي مبذول شود

 . سبك زندگي، سالمت روان، بازنشستگان:هاكليدواژه

 
  com.yahoo@najmehsharghi      دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره شغلي دانشگاه عالمه طباطبائي ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره شغلي دانشگاه عالمه طباطبائي **
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 وري والدينپيش بيني كمال گرايي فرزندان بر اساس سبك فرزندپر

 ∗محبوبه شريعتي

 

در را    ي چند يها شد، سازه  يساز و مفهوم  ييشناساكمال گرايي    يدهدپ بار   ين اول ي كه برا  ياز زمان :  مقدمه و هدف  
در آغاز كمال گرايي يك عارضه، ويژگي منفي و شايد اختالل دانسته                .  اندثر دانسته ؤ م ييگرا كمال يريگشكل
ها زير عنوان كمال گرايي مثبت جاي      گرا، گونة ديگري از كمال گرايي در پژوهش      تشناسي مثب با ظهور روان  .  مي شد

گرايي دخيل  توانند در ايجاد هر دو نوع كمال      دهد كه عوامل خانوادگي مي    پيشينة علمي نشان مي   .  خود را باز كرد   
 ي مثبت و منف   ييگرا  با كمال  ين والد ي رابطه سبك فرزندپرور   يوهش بررس ژ پ ين ا يهدف اصل رو،  از همين .  باشند

 .فرزندان بود

 يوةدر شهر كرمان كه به ش      )   دختر 137 پسر و    143(آموز دوره متوسطه     دانش 280 مشتمل بر    يگروه:  روش
 و  ين والد يفرزندپرور  سبك ياس مق يلند، با تكم   ه بود  انتخاب شد   ي تصادفي چند مرحله اي   اخوشهيري  گنمونه
 و  ي همبستگ ي آمار يهاها از روش   داده يل تحل يبرا.  ركت كردند وهش ش ژ پ ين در ا  ي مثبت و منف    ييگراكمال
 . استفاده شديره چند متغيون رگرسيلتحل

 مثبت و با     ي مثبت همبستگ  ييگرا كارآمد با كمال    ي سبك فرزندپرور  ين نشان داد كه ب     هاي اوليه يافته:  نتايج
 ي مثبت و سبك فرزندپرور    ييگرامال كارآمد، ك  يسبك فرزندپرور .   وجود دارد  ي منف ي همبستگ ي منف ييگراكمال

 كارآمد،  يسبك فرزندپرور بر اساس   .  كنندي م ينيبيش را به صورت مثبت و معنادار پ        ي منف ييگراناكارآمد، كمال 
به عنوان يك متغير     (  ييگراكمالنيز   ناكارآمد   يسبك فرزندپرور .  در ك ينيبيش را پ  ي منف اييگركمالتوان  نمي
 .دكني نمينيبيش را پ)يكل

 بروز  ي برا ياينهتواند زم ي ناكارآمد در خانواده م      يوجود سبك فرزندپرور   توان گفت كه     در نتيجه مي   :  بحث
هاي نظري و عملي    ها و اشاره به داللت    در مورد يافته    تر، بحث بيشتر  هاي جزئي  ارائة يافته  . باشد ي منف ييگرا كمال
 .ها در اصل مقاله آورده شده استيافته

 .گرايي مثبت، فرزندپروري كارآمد، فرزندپروري ناكارآمد، نوجوانانگرايي منفي، كمال كمال:هاكليدواژه

 

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشتة روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمان ∗

                                                                                           com.yahoo@mahboubehshariati  
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    بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با سازگاري زناشويي زوجين 

 

 ∗ساناز شريعتي  

 **  حسين نيك اندام كرمانشاهي

 *** سوسن احمدي

    

شود كه يك يا هر زوج داراي عقايد غيرمنطقي از جمله             مي ازدواج زماني به هم ريخته و آشفته       :  مقدمه و هدف  
با توجه به اهميت اين موضوع  پژوهش حاضر با هدف           .  آميز، غيرمنطقي و جبرگرايانه باشند    تفكرات خشك، اغراق    

 .بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با سازگاري زناشويي بر روي دانشجويان متأهل شهركرمانشاه انجام گرفت

جامعه آماري پژوهش شامل كليه      .  پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي مي باشد           روش  :  روش
  مشغول   91-92دانشجويان متأهل دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه كه در نيمسال تحصيلي                

. ي دردسترس انتخاب شدند    نفر به روش نمونه گير    200به تحصيل هستند را در بر مي گيرد كه از بين آن ها تعداد              
. استفاده شد )  1984(و سازگاري زناشويي انريچ     )  ATIB(ها از پرسشنامه هاي تفكرغيرمنطقي     براي گردآوري داده  

هاي آمار توصيفي نظير فراواني، ميانگين، انحراف معيار، از               ها عالوه بر روش    به منظور تجزيه و تحليل داده        
 . همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون هم استفاده شدروش هاي آماراستنباطي همانند ضريب

 ها نشان داد كه بين تفكرات غيرمنطقي و سازگاري زناشويي رابطه منفي                   نتايج تجزيه و تحليل داده       :نتايج
بين تفكر   همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از  بين متغيرهاي پيش           ).  P  ≥  05/0(معناداري وجود دارد    

 .بيني سازگاري زناشويي را دارند  نگراني در مورد اشتباهات ، ترديد نسبت به اعمال توان پيشغير منطقي ،

توان نتيجه گرفت كه تفكرات غير منطقي در سازگاري زناشويي نقش دارد، و از              با توجه به نتايج پژوهش مي     :  بحث
تظارات غيرمنطقي است كه زوجين     آنجايي كه مطالعات صورت گرفته بيشترين علت ناسازگاري زناشويي مختل، ان           

نه تنها درباره خودشان و ديگران بلكه راجع به خود رابطه زناشويي نيز دارند، بنابراين پيشنهاد مي شود كالس هاي                   
آمادگي پيش از ازدواج با تأكيد بر شناسايي افكار غيرمنطقي برگزار شود و  همچنين جهت افزايش سازگاري به                      

ز همان اوايل كودكي، مهارتهاي حل مسئله و شناسايي تفكرات غيرمنطقي آموزش               خصوص سازگاري زناشويي ا   
 . داده شود

 . تفكرات غيرمنطقي، سازگاري زناشويي، زوجين:هاكليدواژه

 
 com.ymail@Shariati_nazSa دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان       ∗

 ، كرمانشاه 1آموزش و پرورش  ناحيه  كارشناس ارشد روان شناسي باليني ، **
 دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه، گروه روانشناسي، كرمانشاه ***
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 رابطة رضايت از زندگي و  بهزيستي روانشناختي با اميدواري در والدين كودكان كم توان ذهني

 
 ∗جعفر شريفي

 **مريم شهبازي

 

دهد و   ذهني در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثير قرار مي                كم توان حضور كودك     :ه و هدف  مقدم
الشعاع قرار مي دهد، كودك بر اثر تعارض هاي          مادر را تحت   ويژه  به  و سالمت رواني خانواده به خصوص والدين      

ت روابط خانوادگي، افزايش فشارهاي     ممكن اس .  كل خانواده را درگير بحران مي كند        شديد ميان اعضاي خانواده،   
 ذهني مي تواند ضايعات و اثرات جبران ناپذيري بر            كم توانناخواسته جسمي، هيجاني و مالي ضعيف شود كودك         

 از جمله ايجاد تشديد اختالفات زناشويي،  جدايي، تحمل بار سنگين               ،وضعيت بهداشت رواني خانواده وارد كند       
ر، لذا هدف ما از اين پژوهش         و بسياري از مسايل ديگ       ضطراب، خجالت و خشم    اقتصادي، افسردگي، نااميدي، ا    

 .بررسي رابطة بين رضايت از زندگي و بهزيستي روانشناختي با اميدواري در مادران كودكان كم توان ذهني مي باشد

 مي باشد، كه با    كودكان كم توان ذهني شهر ايالم   )  پدر و مادر  (جامعه آماري اين پژوهش شامل كلية والدين         :  روش
جهت سنجش  .   نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شد           100استفاده از روش نمونه گيري در دسترس تعداد         

متغيرهاي پژوهش از پرسشنامة رضايت از زندگي داينر، بهزيستي روانشناختي ريف و پرسشنامة اميد اشنايدر                     
ار توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار و در آمار استنباطي          ها از روش هاي آم     به منظور تحليل داده   .  استفاده شد 

 .از روش همبستگي پيرسون استفاده شد

 . نتايج نشان داد كه بين رضايت از زندگي و بهزيستي روانشناختي با اميدواري رابطة معناداري وجود دارد:نتايج

هداف و بهبود وضعيت زندگي مي باشد، داشتن       با توجه به اين كه اميد، مولفة مثبت و سازنده براي پيش برد ا            :  بحث
و با توجه به    .  شود چنين خصوصيتي، گامي مثبت در راستاي افزايش سالمت روان و رضايت از وضعيت زندگي مي               

اينكه حضور كودك كم توان خصوصاً در اوايل تولد مي تواند تا حدي سالمت روان و وضعيت خانواده را تحت تأثير                     
 اميد درماني و جلسات گروهي اميد درماني، عالوه بر بهبود وضعيت خانواده مي تواند گامي                 قرار دهد، لذا آموزش    

جهت افزايش انگيزه به والدين در راستاي كمك به فرزند كم توانشان جهت كسب مهارتهاي خودياري و آموزش                     
 .وي باشد

 .رضايت زندگي، بهزيستي روانشناختي، اميدواري، كم توان ذهني :هاهكليدواژ
 

 
∗
 j.sh59@yahoo.com     كارشناس ارشد آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم و تحقيقات واحد آذربايجان غربي 

 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي **
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 در افزايش عملكرد خانواده و كاهش تعارض زناشوييكارآمدي طرحواره درماني به روش گروهي 

 
 ∗مريم شريفي

 

درماني بركاهش تعارض زناشويي و افزايش عملكرد          اين پژوهش با هدف، بررسي تأثير طرحواره       :  مقدمه و هدف  
 .خانواده انجام گرفت

و )   زوج 15(زناشويي داشتند به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش           زوج كه تعارض     30بدين منظور تعداد    :  روش
بار در هفته بر روي      جلسه به صورت يك    10آموزش گروهي طرحواره درماني، طي     .  جايگزين شدند )   زوج 15(گواه  

له ، عملكرد خانواده و تعارض زناشويي در دو مرح        )فرم كوتاه (هاي طرحواره يانگ  پرسشنامه.  گروه آزمايش اجراء شد   
 .هاي هر دو گروه اجرا شدآزمون بر روي آزمودنيآزمون و پسپيش

ميانگين نمرات تعارض زناشويي گروه آزمايش نسبت به            نتايج حاصل از تحليل كوواريانس نشان داد كه         :  نتايج
د همچنين بين ميانگين نمرات عملكر    .  گروه گواه و آزمايش در مرحله پس آزمون كاهش معناداري پيدا كرده است            

 .خانواده گروه گواه و آزمايش در مرحله پس آزمون تفاوت معناداري مشاهده شد

هاي ناسازگار اوليه، عملكرد     هاي پژوهش حاضر نشان داد، كه با هدف قرار دادن و تغيير طرحواره                 يافته:  بحث
ماران مبتال به   دي جديد در درمان بي     ردرماني رويك طرحواره.  يابدخانواده افزايش و تعارض زناشويي كاهش مي        

 .شناختي استمشكالت منش

 .هاي ناسازگار اوليه، عملكرد خانواده، تعارض زناشويي طرحواره درماني، طرحواره:هاكليدواژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 com.yahoo@15m_sharifi   كاربردي بوكان               -ارشد مشاوره، مربي دانشگاه علميكارشناس ∗
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 اثربخشي آموزش مهارتهاي زندگي دركاهش تعارض زناشويي

 
 ∗مريم شريفي

 

فراد از آن ظهور كرده و بناي جوامع ديگر را پايه گذاري              باشد كه ا  خانواده، اجتماع بنيادي مي    :  مقدمه و هدف  
مندي دستيابي به جامعه سالم، آشكارا در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده سالم، مشروط به بهره                    .  مي كنند

هدف تحقيق حاضر تعيين اثربخشي آموزش       .  اعضاء آن از سالمت رواني و داشتن روابط مطلوب با يكديگر است              
 .  زندگي بر كاهش تعارض زوجين بودهايمهارت

 زوج كه داوطلب شركت در جلسات بودند انتخاب، و به صورت تصادفي              20به منظور اجراي تحقيق، تعداد      :  روش
براي اندازه گيري تعارض زناشويي از پرسشنامه تعارض زناشويي          .  در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند         

هاي زندگي شركت    جلسه در برنامه آموزش مهارت     7 گروه آزمايش به تعداد      سپس.  ثنايي و همكاران استفاده شد    
 . بعد از پايان جلسات پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. اي را دريافت نكردندكرده و گروه كنترل مداخله

ي تحقيق  هاهاي آماري تحليل كوواريانس تحليل و فرضيه        هاي جمع آوري شده با استفاده از روش         داده:  نتايج
 .دهدنتايج نشان داد كه آموزش مهارتهاي زندگي همه ابعاد تعارض زناشويي را كاهش مي. مورد آزمون قرار گرفتند

 .مهارتهاي زندگي، تعارض زناشويي، زوجين: هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 

 
∗
   sharifi_m15@yahoo.com           كاربردي بوكان -ارشد مشاوره، مربي دانشگاه علميكارشناس 

  
 



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
394
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و سالمت روان بين زوجين بارور و  رضايت جنسي ميزانمقايسه كارايي خانواده با   

يمارستان آيت اهللا روحاني بابلنابارور ب  

 

  ∗مجيد شفيعي اميري
 ** دكتر خديجه ابوالمعالي

 

 با وجود تغييرات مختلف در زمينه نگرش نسبت به مسايل جنسي، در قرون اخير هنوز هم                       :مقدمه و هدف  
د اهميت باروري در ذهن بشر حفظ شده است، به نحوي كه يكي از عوامل تحكيم زندگي زناشويي وجود فرزن                        

به همين علت باروري كه مرحله طبيعي از زندگي و يكي از مهم ترين اهداف هر پيوند زناشويي است،                       .  مي باشد
هاي پيچيده زندگي    مفهومي از ادامه روند زندگي جاودانگي براي بشر دارد، در مقابل ناباروري يكي از بحران                     

هدف ).  2004مونگا و همكاران    (شود   جين مي زوجين است كه منجر به فشارهاي عميق عاطفي و رواني بر روي زو             
و سالمت روان بين زوجين بارور و نابارور بيمارستان          رضايت جنسي    ميزان كارايي خانواده با    از اين پژوهش مقايسه   

 .باشد  ميآيت اهللا روحاني بابل

رستان  در بيما   1391-1392 جامعه آماري، شامل كليه زوجين نابارور و بارور بودند كه در سال                         :روش
براي انتخاب نمونه، با استفاده از روش نمونه گيري           .  آيت اهللا روحاني بابل مراجعه داشتنه اند را تشكيل مي دهند         

اين مطالعه به   .   انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند         بارور زوج100  با زوج نابارور  100 تصادفي ساده، 
اجتماعي، سنجش كارايي خانواده پشتاين       -فردي  مشخصات آن پرسشنامه هاي  در كه ،مقايسه اي بود /روش علي 

 جنسي الرسون    رضايتو پرسشنامه استاندارد      ميزان سالمت روان گلدبرگ و هيلر      ، با )1982(بالدوين و بيشاب    

 داده ها و اطالعات به دست آمده با استفاده روش رگرسيون چند متغيري مورد تجزيه           .گرفت قرار مورد اندازه گيري 
 .يل قرار گرفته استو تحل

 با توجه به داده ها و اطالعات مي توان نتيجه گرفت كه بين متغير هاي مورد نظر يعني كارايي خانواده،                         :نتايج
 معنا دار  α  =  01/0رضايت جنسي و سالمت روان تفاوت معناداري وجود دارد و رابطه بين متغيرها در سطح                      

 .مي باشد

ه اگر ميزان سالمت  روان و رضايت جنسي ميان دو جنس مقايسه شود،                 در اين تحقيق نشان داده شد ك         :بحث
افسردگي و كاهش رضايت جنسي در زنان نابارور نسبت با همسرانشان بيشتر است و اين موضوع بيانگر اين امر                       

 با كه نتايج . است كه زنان نابارور بيش از همسران خود تحت تاثير عوارض روحي رواني ناباروري قرار مي گيرند
 

 
 

 
  com.yahoo@shafeeimكارشناس ارشد روانشناسي باليني و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد رودهن      ∗

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن **
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  دختر -پذيري رضايت زناشويي براساس كيفيت ارتباط ادراك شده پدربينيپيش

 آورياي تصوير از خود و تابنقش واسطه: در زنان متأهل

 
 ∗فايزه شفيعي

 **منصوره السادات صادقيدكتر  

 ***مجتبي حبيبي عسگر آباددكتر  

 

در در تربيت فرزندان،  هم به موجب حضور فيزيكي و             جايگاه مرد به عنوان پدر و نقش مكمل ما          :مقدمه و هدف  
هدف .  دهد تا هويت خاص خود را بيابد      هم به موجب نقش رواني، جايگاهي بي بديل است كه به كودك اجازه مي              

اي  دختر در رضايت زناشويي با توجه به نقش واسطه             -اصلي پژوهش حاضر، تعيين نقش كيفيت ارتباط پدر          
 .د در زنان متأهل بودتاب آوري و تصوير از خو

 ساله ساكن   40 تا   20 روش تحقيق در پژوهش حاضر همبستگي و جامعه آماري تحقيق شامل كليه زنان                 :روش 
هاي نامهها از پرسش  به منظور گردآوري داده   .  ها به روش در دسترس انتخاب شدند       نفر از آن   250تهران بودند كه    
) 1983( فرزندي   -، مقياس رابطه ولي   )1989(»  انريچ«ت زناشويي نامه رضاي ، پرسش )1978(»  بك«تصوير از خود    
هاي آماري  ها با استفاده از روش     تجزيه و تحليل داده   .  استفاده شد )  2003( ديويدسون   -آوري كانر و مقياس تاب  

 . همبستگي، تحليل رگرسيون و تحليل مسير انجام شد
هاي رابطه پدر دختر با تصوير از خود،          مؤلفهبين    يرابطه مثبت و معنادار     نتايج پژوهش نشان داد كه         :نتايج

 دختر و رضايت     -تاب آوري و رضايت زناشويي در زنان متأهل وجود دارد، ولي بين مؤلفه خشم در رابطه پدر                     
نتايج تحليل رگرسيون نيز، آميزش پدرانه و عاطفه        .  آوري زنان رابطه منفي و معكوس وجود داشت        زناشويي و تاب  

همچنين .  بيني كرد آوري را در زنان به طور معناداري پيش         شويي، تصوير مثبت از خود و تاب        مثبت رضايت زنا  
آوري باال و رضايت زناشويي، تصوير از خود و         نتايج بيانگر ارتباط مثبت تصوير از خود مثبت و رضايت زناشويي، تاب           

 دختر و رضايت زناشويي با      - ارتباط پدر  كيفيتنتايج تحليل مسير نيز، نشان داد كه        .  آوري در زنان متأهل بود    تاب
 .اي تصوير از خود در زنان متأهل ارتباط معناداري با هم دارنددر نظر گرفتن نقش واسطه

ها دارد،  اي در آينده دختران و رضايت زناشويي آن         كنندهدختر نقش مهم و تعيين       - كيفيت ارتباط پدر    :بحث 
توان چنين استنباط كرد    بنابراين مي .  كننداشويي نقش مهمي ايفا مي    و تصوير از خود نيز در رضايت زن         آوريتاب

  دختر روي رضايت زناشويي ارتقا پيدا -آوري و تصوير از خود، ميزان تاثير كيفيت ارتباط پدرگري تابكه با ميانجي

، گالور و   2006، اينهورن در سال     2008دميترنار و همكاران در سال    ( نتايج حاصل از بسياري از مطالعات       .كندمي
 .، همخواني دارد2007 و بيوتل و همكاران در سال 2008همكاران در سال 

 

 
 faezeh.shafiei@gmail.comنواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتي      كارشناس ارشد خا ∗

 استاديار، روانشناسي عمومي، دانشگاه شهيد بهشتي **
 بهشتي استاديار، روانشناسي سالمت، دانشگاه شهيد ***
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 هسالمت زنان در خانواد برت بررسي آثار جامعه شناختي تعدد زوجا
 

*عاليه شكربيگيدكتر 
 

 **فاطمه نقي زاده

***زهرا برين
 

 

زوجات و آثاري است كه بر سالمت          شناخت مباني حقوقي تعدد       هدف از انجام اين پژوهش،       :فمقدمه و هد  
 . گذاردي چند همسر ميخانواده هافرزندان و زنان اول در 

محقق ساخته  ه  گيري پرسشنام ابزار اندازه .  در پژوهش حاضر، از روش پيمايشي و از نوع تبييني استفاده شد           :  شرو
ه  و در تهران منطق    باشندي من  زنان اول اشخاصي است كه داراي بيش از يك ز         جامعه آماري اين پژوهش     .  باشدي م

تعدادي از مناطق به طور تصادفي      .  اي استفاده شده است   براي نمونه گيري از روش چند مرحله      .   سكونت دارند  22
 نفر به عنوان پاسخگويان تحقيق        50  انتخاب و در آن مناطق نيز تعدادي حوزه و بلوك انتخاب و                )  يخوشه ا(

عدد زوجات و متغيرهاي مستقل سالمت فرزندان، زندگي زن اول و رابط                تمتغير وابسته  تحقيق     .  انتخاب شدند 
طالعات بدست آمده با استفاده از آمار توصيقي پااليش          ا .زوجين در خانواده با استفاده از طيف ليكرت طرح گرديد         

 . وخالصه خواهند شد

اين پژوهش براي آزمون بدست     در  .  هاي تحقيق آزمون خواهند شد    با استفاده از ضرايب همبستگي، فرضيه       :جنتاي
 spssآوردن ميزان اعتبار اطالعات جمع آوري شده از طريق پرسشنامه پس از ورود اطالعات به بسته نرم افزاري                     

 . آزمون آلفاي كرونباخ استفاده شده است

ي  تعدد زوجات را به عنوان يك آسيب اجتماع          تواني نمبه طور كلي    نتايج تحقيق حاكي از آن است كه            :ثبح
همچنين ناسازگاري  .  دهدي ممطرح كرد، بلكه اين پديده وضعيت اقتصادي افراد درون خانواده را تحت تأثير قرار                 

 و بين سالمت رواني زنان و فرزندان خانواده و تعدد زوجات رابطه                 رديپذي مبين زوجين از تعدد زوجات تأثير         
 . معناداري وجود دارد

 .نابط زوجيتعدد زوجات، زنان، رو: هاكليدواژه

 
 shekarbeugister@gmaol.com   عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مركز,دكتراي جامعه شناسي *

 دكتراي جامعه شناسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز دانشجوي  **
  )س(كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهرا ***
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 هاي دفاعي در ماداران داراي فرزندان اتيسمهاي فرزندپروري از طريق مكانيسمپيش بيني سبك

 

 ∗زيبا شكورصفت صديقي

 ** دكتر پرويز شريفي درآمدي

 

تواند مشكالت رفتاري و عاطفي بسياري       اي مي وجود يك فرزند مبتال به اوتيسم در هر خانواده          :  مقدمه و هدف  
افزايش .   ارتباط والدين با يكديگر، ارتباط با كودك و يا با سايرين تاثيرگذاراست            ده ايجاد كند كه بر نحوه     براي خانوا 

هدف تحقيق  .  گرددهاي كودك، موجب اختالالت شخصيتي و رواني بيشتر والدين مي            توجه و تمركز به ناتواني     
ر مادران داراي فرزند مبتال به اوتيسم         هاي دفاعي د  هاي فرزندپروري از طريق مكانيسم     بيني سبك حاضر پيش 

 .است

ازميان مراكز روزانه مربوط به نگهداري كودكان اوتيسم در شهر            .  رويدادي است پژوهش حاضر ازنوع پس   :   روش
 مدرسه و از هر     4 كودك مبتال به اتيسم و از ميان مدارس عادي شهر تهران،                50 مركز و از هر مركز،        4تهران،  
 DSQ مكانيسم دفاعي    آزمودني ها با استفاده از پرسشنامه    .  ز به صورت تصادفي انتخاب شدند     آمو دانش 50مدرسه،  

 .  سبكهاي فرزند پروري ديانابامريند، مورد ارزيابي قرار گرفتندو پرسشنامه

نتايج نشان  .   و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است        SPSSها از نرم افزار     جهت تجزيه و تحليل داده    :  نتايج
بيني بوده و    گير و مقتدر ازطريق مكانيسم هاي دفاعي رشديافته قابل پيش            ادند كه سبك فرزندپروري سهل      د

  .پروري مستبد داشته استبيني متغير سبك فرزندهاي دفاعي رشد نايافته سهم بيشتري در پيشمكانيسم

ه پيش بيني سبك اتخاذ شده       هاي دفاعي در مادران كودكان درخودمانده مي تواند ب           شناسايي مكانيزم :  بحث
 .فرزندپروري كمك نمايد

 

 
   com.yahoo@zibasedighi كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، واحد علوم و تحقيقات شاهرود         ∗

**
 نشكده عالمه طباطباييدانشيار روان شناسي دا 
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 مقايسه ابعاد رغبت به ازدواج  و تمايزيافتگي در دانشجويان دختر و پسر 

 
 ∗زينب شكوري

 **عليرضا جمشيدي

*** عزيزه محمدي
 

 

مقايسه دف   از اين رو پ ژوهش حاضر با ه       . ازدواج يكي از مهمترين مراحل زندگي به شمار مي رود          :مقدمه و هدف  
 . انجام گرفتابعاد رغبت به ازدواج  و تمايزيافتگي در دانشجويان دختر و پسر

دانشجويان دختر و پسر دانشگاه پيام نور زنجان در سال            روش پژوهش توصيفي و جامعه آماري شامل كليه        :  روش
ا روش نمونه گيري در    بودند كه ب  )   دختر 100 پسر و    100(دانشجو200نمونه مورد بررسي    .  بود  1391-92تحصيلي

» )1383(پرسشنامه رغبت به ازدواج، حيدري، مظاهري و پور اعتماد،               « ابزار پژوهش   .دسترس انتخاب شدند   
 tها با استفاده ازآزمون        تجزيه وتحليل داده    . بود »  )1998(اسكورن و فريدلندر        تمايز يافتگي،   پرسشنامه«و

 .گروه هاي مستقل انجام شد

 رايب  يمادگآ  هاي و مؤلفه  ازدواج  به  رغبت  كلييان دختر و پسر در نمره      دانشجود كه بين     نتايج نشان دا   :نتايج
 معنادار  تفاوت  ازدواج  به   نگرش  و ازدواج  موانعهاي   و در مؤلفه   دارد  وجود  معنادار  تفاوت  ازدواج  به   بازخورد  و ازدواج
 .ندارد وجود معنادار  تفاوتختر و پسريان ددانشجوهمچنين نتايج نشان داد كه بين تمايز يافتگي . ندارد وجود

 يمادگآ  يها و مؤلفه  ازدواج  به  رغبت  يان دختر و پسر در    دانشجوهاي اين پژوهش نشان داد كه بين         يافته  :بحث
ها را مي توان در مداخالت باليني      ، به طوري كه اين يافته     دارد  وجود  معنادار  تفاوت  ازدواج  به   بازخورد  و ازدواج  رايب

 .با ازدواج و خانواده مورد بررسي قرار دادمرتبط 

 .رغبت به ازدواج، تمايزيافتگي، دانشجويان دختر و پسر: هاكليدواژه
 

 

 
 z.shakory@yahoo.comكارشناس ارشد، مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي           ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد، روان شناسي باليني، دانشگاه خوارزمي   **
 كارشناسي، مشاوره، دانشگاه پيام نور زنجان ***
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 هاي معطوف به عشقهاي ناسازگار اوليه با سبك طرحوارهرابطه

 
 *لطيفه شمس الديني لري

**بتول كريمي
 

 ***زهرا منصوري

 ****مسعود باقري

 

ي گذشته در روان شناسي مطرح شده و        كي از موضوع هاي مهمي است كه در جند دهه          عشق ي :  مقدمه و هدف  
شوند، دليل تمايل به ازدواج و عامل اصلي ايجاد انگيزه            ها جذب هم ديگر مي     فرآيندي است كه از راه آن انسان       

زگار اوليه و سبك    ي ناسا اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين طرحواره ها          .  باشد تشكيل خانواده در جامعه مي     
 . هاي معطوف به عشق  در دانشجويان انجام گرفت

نفر دانشجوي دختر و پسر دانشگاه سيستان و بلوچستان به روش      125 همبستگي،   - در اين بررسي توصيفي    :  روش
 ي يانگ و  ي ناسازگار اوليه  هاي طرحواره كنندگان، پرسشنامه ها  سپس شركت .  اي انتخاب شدند  گيري خوشه نمونه
ها با استفاده از روش همبستگي پيرسون و رگرسيون         داده.  ي معطوف به عشق استنبرگ را تكميل نمودند       هاسبك

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه طرحواره ناسازگار خودگرداني با سبك عشق صميميت و طرحواره                    :  هايافته
 منفي و معناداري دارد، همچنين سبك عشق هوس  به طور معنادار و               د رابطه ناسازگار بريدگي با سبك عشق تعه     

 .مثبت طرحواره ناسازگار محدوديت را پيش بيني كرد

هاي ناسازگار به ويژه آنها كه عمدتاٌ در نتيجه تجارب ناگوار دوران كودكي شكل مي گيرند، ممكن                  طرحواره:  بحث
از اين رو با شناسايي رابطه بين          .ثير قرار دهند    را تحت تأ    است سبك هاي عشق انتخاب شده از سوي افراد            

-توان از مشكالت ناشي بعد از آن مانند انتخاب همسر كه متأثر سبك             هاي عشق مي  هاي ناسازگار وسبك  طراحواره

 .هاي عشق است جلوگيري كرد
 

 

 

 

 

 
 latifeshamsodini@ymail.com                اهنر كرمان دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه ب *

  كارشناسي روانشناسي عمومي دانشگاه سيستان و بلوچستان **
  دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه باهنر كرمان ***

  عضو هيأت علمي دانشگاه باهنر كرمان ****
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 يت درتعيين اثربخشي مشاوره گروهي تحليل تبادلي در ميزان هوش هيجاني و صميم

 آموزان دختر سال اول دبيرستان خانواده از ديدگاه مادران دانش

 

 ∗فرشته شمس

**جمشيد جرارهدكتر 
 

 

ي ارتباطي سعي در بهبود روابط انساني        هاي ايجاد مهارت   تحليل تبادلي به عنوان يكي از روش        :مقدمه و هدف  
تواند بر هوش هيجاني افراد     ي است پس مي   كه نظريه اي منظم درباره شخصيت و پويايي اجتماع          داردو از آنجايي  
هدف از اين پژوهش تعيين اثربخشي مشاوره گروهي با رويكرد تحليل تبادلي در ميزان هوش                    .  موثر واقع شود  

 . هيجاني و صميميت در خانواده از ديدگاه مادران بود

ول دبيرستان نيكان كه در      آموزان سال ا    نفر از مادران دانش     22 در مطالعه نيمه آزمايشي حاضر تعداد          :روش
( نفر   11و كنترل   )  n=11( نفر   11 با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايش                91تابستان  
n=11  ( آن و مقياس    -هاي هوش هيجاني بار    تمامي شركت كنندگان در دو نوبت پرسشنامه         .  گمارده شدند

مشاوره گروهي طي ده جلسه دو ساعته با           )  زمون پس آ  -پيش آزمون (صميميت در خانواده را تكميل نمودند       
هاي پژوهش با استفاده از آزمون آماري كوواريانس         داده.  رويكرد تحليل تبادلي بر روي گروه آزمايش اجرا گرديد          

 . تحليل شد

 نتايج پژوهش نشان داد كه مشاوره گروهي با رويكرد تحليل تبادلي در ميزان اثر بخشي هوش هيجاني                     :هايافته
هاي همچنين تأثير مداخالت مشاوره گروهي بر همه مولفه       .  ميميت در خانواده از ديدگاه مادران موثر بوده است        وص

از )  هاي درون فردي، بين فردي، سازگاري، كنترل استرس، خلق عمومي از ديدگاه مادران               مهارت(هوش هيجاني 
مشاوره گروهي بارويكرد تحليل تبادلي     اما  ).  p<0/05(  معنادار تشخيص داده شدند    05/0لحاظ آماري در سطح     

 . در صميميت خانواده از ديدگاه مادران معنادار تشخيص داده نشد

 نتايج پژوهش نشان دادكه مشاوره گروهي با رويكرد تحليل تبادلي باعث افزايش هوش هيجاني در                  :نتيجه گيري 
ميت در خانواده نيز، موثر بوده است اما         مشاوره گروهي با رويكرد تحليل تبادلي بر ميزان صمي         .  مادران شده است  
 . معنادار نبوده است

 . مشاوره گروهي تبادلي، هوش هيجاني، صميميت، خانواده: هاكليدواژه

 
      shams.fereshte@gmail.com     يم تحقيقات واحد مركزدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره، دانشگاه علو ∗

 استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي **
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 اثربخشي اميد درماني بر تاب آوري و ميزان سازگاري مادران كودكان كم توان ذهني

 
 ∗مريم شهبازي

 **فرزانه قنبري

 ***جعفر شريفي

 

اميد را حالت انگيزشي مثبتي كه از احساس موفقيت ناشي از رابطه مقابل بين عامل و مسير هاي                  :  هدفمقدمه و   
حضور كودك كم توان ذهني در هر خانواده، ساختار آن خانواده را تحت تأثير             .  انددست يابي به هدف توصيف كرده     

اميد مي تواند به مادران    .  له قرار مي گيرد  قرار مي دهد، سالمت رواني خانواده به خصوص مادر تحت الشعاع اين مسئ           
توان ذهني كمك كند كه وضعيت فعلي كودك خود را پذيرفته و در راستاي توانمندي و بهبود او تالش                    كودكان كم 

لذا هدف ما از اين پژوهش اثربخشي اميد درماني بر تاب آوري و سازگاري مادران كودكان كم توان ذهني                     .  كنند
 .مي باشد

باشد كه تعداد    جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مادران كودكان كم توان ذهني شهر ايوان مي           :  وش ها مواد و ر  
با استفاده از روش تصادفي ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب              )    نفر گروه گواه    15نفرگروه آزمايش، 15( نفر 30

ظريه اميد اشنايدر و جهت سنجش ساير         جهت آموزش اميد درماني، از پروتكل اميد درماني برگرفته از ن           .  گرديد
. متغيرهاي پژوهش از پرسشنامه تاب آوري كونرو و ديويدسون و پرسشنامه سازگاري ويزمن و پي كل استفاده شد                  

 .ها با استفاده از روش تحليل كوواريانس انجام گرفت تحليل داده

زگاري مادران كودكان كم توان ذهني تأثير     نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش اميددرماني بر تاب آوري و سا             :نتايج
 .معناداري دارد

با توجه با اينكه مادران كودكان كم توان ذهني نقش مهمي در بهبود وضعيت خانوادگي و كودكان كم                         :بحث
توانشان دارند، اميد درماني مي تواند در افزايش توانمندي و سازگاري آنها جهت تنظيم بنيان خانواده نقش مؤثري                  

 .ه باشدداشت
 

 
 maryamshahbazi_91@yahoo.com               كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي،دانشگاه عالمه طباطبايي **
 غربيارشناس ارشد آموزش استثنايي،دانشگاه علوم تحقيقات واحد آذربايجان ك ***
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  اجتماعي در درمان اعتياد زنانـهاي خانوادگي نقش حمايت

 
 ∗زهرا صابري

 ∗∗صابري مينا

 

كه آثار آن نه تنها       باشد امروزه يكي از مسايلي كه جوامع بشري را تحت تاثير خود قرار مي دهد اعتياد مي                :مقدمه
. باشنداطرافيان وي  نيز از آثار آن بي بهره نمي           خود فرد بلكه تمامي ابعاد زندگي يك فرد از جمله خانواده و                 

 اعتياد  و  مواد  به  وابستگي  مورد  در  ولي  هستند  خود  سالمت  و  اعمال  مسئول  هاانسان  همه  رسدمي  نظر  به  اگرچه
و اين پيچيدگي در اعتياد زنان شديد تر بوده و نيازمند ارايه حمايت هاي خانوادگي                  است  ترپيچيده  اندكي  مسئله
 .باشنديموثر م

 :هدف

  اجتماعيـ بررسي و تحليل اعتياد زنان از ابعاد خانوادگي -

  بررسي گروههاي خاص زنان در درمان اعتياد -

  بررسي شكاف هاي موجود در درمان اعتياد زنان-

  بررسي نقش انواع حمايت هاي خانوادگي  و اجتماعي در درمان اعتياد زنان و مانايي در درمان-

 تحليلي مي باشد و با استفاده از منابع علمي موجود موضوع             ـي در اين مقاله به شيوه توصيفي        روش بررس   :روش
 .فوق مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت

 نظر  از  را  ناگواري  پيامدهاي  زنان  اعتياد  مي  روند   به شمار   معتادان  گروه هاي  پذيرترين  آسيب  از  زنان  :بحث
 معرض  در  ديده،  آسيب  قشر  يك  عنوان  به  معتاد  زنان  دارد،  پي  در  آن ها  براي  اجتماعي  و  خانوادگي  جسمي،
 .دارند  قرار مرگ حتي و بي خانماني فروشي،  تنجنسي، تجاوز چندگانه، خطرات
واقع نگرش هاي    در  بيماري،  يك  تا  مي گيرند  نظر  در  اخالقي  غير  موضوع  يك  زنان  در  را  اعتياد  افراد  اغلب

 زنان  در  اعتياد  درمان  راه  در  بزرگ  مانعي  معتاد  زنان  اخالقي  غير  رفتار  درباره  جودمو  منفي  اجتماعي  -خانوادگي
 تزلزل  نوعي  واقع  در  اعتياد  اينكه  بر  مبتني  خانواده و جامعه    در  موجود  نگرش  كردن  دروني  با  زنان  كه  چرا  است،
 عمومي  درمجامع  معتاد  نعنوا  به  خود  معرفي  از  يا  مي كنند  اجتناب  خود  درمان  از  است  آن ها  در  اخالقي  اصول

 اغلب  كه  سوالي  البته  و  است  شده  تاكيد  فرد  اعتياد  ادامه  بر  آنها  ونقش  خانواده  رفتار  بر  اخيراً  مي شوند لذا   شرمسار
 فرد  كه  بدهيم  نشان  رفتاري  چه  مواد  به  وابسته  فرد  مقابل  در  كه  است  اين  پرسند  مي  همسران  و  مادرها  و  پدر

 و  فرد  شرايط  به  بستگي  هاراهنمايي  و  است  مشكل  اندكي  سوال  اين  به  پاسخ  ندنك  شروع  را  مواد  مصرف  مجدداً
 .دارد اشخانواده

 
∗
 كارشناس ارشد مددكاري اجتماعي 

∗∗
 ارتباطات علوم ارشد كارشناس 
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 از  فرد  بودن  دور  درمان،  شرايط  از  يكي  كه  چرا  دارند،  قرار  مردان  از  پذيرتري  آسيب  شرايط  در  درمان  براي  زنان
 اطرافيان  از  يكي  موارد،  بيشتر  در  كه  حالي  در  مي شود،  مجدد  مصرف  به  گرايش  و  وسوسه  باعث  كه  است  محيطي
 مراكز  كشور   در  كه  حاليست  در  اين  پذيرترند  آسيب  مردان  از  زن  معتادان.  مبتالست  اعتياد  به  معتاد،  زنان  نزديك
 است اما   برخوردار  هاخانواده  در  خاصي  قبح  از  زنان  اعتياد  كه  آنجا  از  و  ندارد  وجود  آن ها  اعتياد  ترك  براي  كافي

 .هستيم مواجه آن از ناشي مسائل و زنان اعتياد پديده با ما كه است اين واقعيت
 به  مي باشد،  درمان  و  تشخيص  شامل  كه  پزشكي  پيشگيري  و  درمان  برنامه  مدل  اعتياد زنان،   درمان  برنامه هاي  در

نان مي بايست از استراتژي حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي به منظور درمان اعتياد ز                 بلكه  نيست،  موثر  تنهايي
بهره برد دراين ميان توجه به نيازهاي حمايتي گروههاي خاص زنان از جمله زنان داراي فرزند، باردار، خشونت                       

 اصالح  ديگر  سوي  ضروري است، از    ...ديده، سالمند، زنان بدون حمايت هاي خانوادگي، زنان داراي بيماري ايدز و             
 نفس  به  اعتماد  افزايش  همچنين  و  خانواده  اعضاي  طرف  از  منزلتي  و  عاطفي  حمايت هاي  دريافت  و  خانوادگي  روابط
خانوادگي مبتني بر متون علمي     ـ  وي در قالب دريافت انواع حمايت هاي اجتماعي            اجتماعي  جايگاه  بازيابي  و  فرد

مانايي   بر  عوامل مؤثر   ديگر  از  ... اجتماعي اعم از حمايت هاي ادراكي، مشهود ، اطالعاتي و           -حمايتهاي خانوادگي   
 . درمان اعتياد زنان محسوب مي شوددر
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 هاي فرزندپروري والدينو شيوهبررسي رابطه بين ميزان درگيري شغلي مادران 

  ساله5-3كودكان 

 
 *انسيه صادقي

   **فاطمه اصغرزاده
  ***دكتر كاميان خزائي

  **** فريما نقدي 
 *****شناسسارا حق

 ****** راحله شكوهي 

 

 مانند شغل آنها در اعمال        يعوامل  ري تاث زي و ن   ني والد ي فرزندپرور وهي مهم ش   اريش بس با توجه به نق      :مقدمه
از زمان ورود زنان به بازار كار         .  رودي  به شمار م    تي پراهم ي از بحثها  يكي مساله زنان شاغل      ؛يتي ترب يها وهيش
ند در ارتباط با فرزندان      از منزل قادر هست    روني زنان با داشتن شغل ب      اي سوال مطرح بوده است كه آ       ني ا شهيهم

 فرزندان آنها   ي روان تي رفتار كنند كه وضع    يا به گونه )   حاضر شهي هم يري به تعب  اي(  دار  در حد زنان خانه    زيخود ن 
 تي مسئول ي كه آنها بطور سنت    لي دل ني از مطالعات نشان داده كه زنان ممكن است به ا          ياري شمار بس  ند؟ي نب بيآس

زنان شاغل حداقل   .   كار و خانه باشند    ني ب ي نقش ي مستعد تعارضها  ژهي بو ،اند رفته را بر عهده گ    يشتري ب يخانوادگ
  .كنندي  كارفرما را تجربه مي از سويدرد  دارند، احساس گناه، تعارض قابل توجه و فقدان همي كه فرزندانييآنها

 دو  انيابطه م  ر ي طرح بررس  ني ا ي كه هدف از اجرا     يي آنجا ازي مي باشد،   همبستگروش پژوهش حاضر       :روش
 ينيب شيتوان رابطه پ  ي  م ياست؛ و با استفاده از روش همبستگ       )  يپرور  فرزند يها وهي و ش  ي شغل يريدرگ(  ريمتغ
به   .الداهل و كجنر  )  يمشاركت شغل (ي شغل يري درگ پرسشنامه:  ابزار گردآوري داده ها    . كرد نيي را تع  ري دو متغ  انيم

  است كه   عبارت 20 با استفاده از      يمي محمد مق  دي س في تال ي، پژوهش يكردي رو تيرينقل از كتاب سازمان و مد      
 تي چهار وضع  در كامال موافقم تا كامال مخالفم را        نهي آن از گز   اسيكند و مق  ي  م حي فرد را تشر   ي شغل يري درگ زانيم

 يها  خانواده نيوالد،    ي آمار جامعه.   و همكاران  نسوني راب ي فرزندپرور ي ها وهي ش  پرسشنامه .دينماي  م يبند رتبه
روند  ي  نوشهر و چالوس م    ي در شهرستانها  يستي مجموعه سازمان بهز   ري ز ي كه به مهدكودكها   يا  ساله 5-3كودكان  

 .شوندي  ساده انتخاب مي مهد كودك به روش تصادف40با استفاده از جدول مورگان تعداد 

 
 tajarsazan @ gmail.com       مربي دانشگاه آراد واحد چالوس  *

 ي كارشناس ارشد روانشناس **
 21 استاديار پايه  ***

  ي  روانشناسكارشناس ارشد ****
 ي، دانشگاه آزاد واحد ساري كارشناس ارشد روانشناس  *****

        كارشناس ارشد علوم تربيتي، دانشگاه آراد واحد چالوس  ******
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  و   )-=432/0r( رابطه معكوس دارد     خودكامه  پروريبا فرزند   يمشاركت شغل ها نشان داد، كه     نتايج تحليل داده    :هايافته  
).   =561/0r  (داردمستقيم  رابطه  مقتدرانه    يبا فرزندپرور و  )   =082/0r(دارد  ن   ايرابطهسهل گير    يبا فرزند پرور  

 8 به دست آمده از      tبا بررسي مقياسهايي كه بر روي فرزندپروري پدران و مادران  انجام شد، يافته ها  نشان داد كه                   
معنادار بوده است و پدران بيش از مادران           )  =t  85/2 و گرم و حمايتي       =88/1tاجبار بدني   ( مولفه 2 در   مولفه

 .كودكان را تنبيه مي كنند و همچنين مادران بيش از پدران گرم و حمايتي مي باشند

زندپروري و  هاي فر  بين سبك )  05/0(نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه رابطه معناداري در سطح                :  نتايج
بدين شرح كه زنان شاغل بيشترين فراواني را در سبك تربيتي مقتدرانه نشان                .  وضعيت اشتغال زنان وجود دارد     

 تفاوت  اجبار بدني و   گرم و حمايتي     در همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه بين سبك فرزندپروري والدين              ،داده
 . معنادار وجود دارد
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 اي شخصيت در افراد محروم و نامحروم از مهر مادري در بين بررسي مقايسه اي ويژگي ه

 دانشجويان دانشگاه گيالن

 
 ∗دكتر عباس صادقي

**سجاد سعادت
 

 

 هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي مقايسه اي وپژگي هاي شخصيت در افراد محروم و نامحروم                 :مقدمه و هدف   
 .از مهر مادري در بين دانشجويان بود

 60 پسر و     60( نفر از دانشجويان    120 از نوع تحليلي توصيفي مي باشد، براي اين منظور              پژوهش حاضر  :روش
براي سنجش  .  به روش تصادفي طبقه اي از دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيالن انتخاب شدند                 )  دختر

نظرات سه عضو   محروميت از مهرمادري از يك آزمون محقق ساخته استفاده شده است كه روايي آن با اعمال                      
 NEO- FFI سوالي   60هيئت علمي گروه مشاوره انجام شده، و براي سنجش ويژگي هاي شخصيت از فرم كوتاه                

، برون  %84استفاده شد، كه داراي روايي قابل قبول و همساني دروني زير مقياس هاي آزمون روان آزرده گرايي                     
 .به روش كرونباخ آلفا مي باشد% 83و با وجدان بودن % 75، موافق بودن %74، گشودگي%75گرايي

 يافته هاي پژوهش بيانگر اين است كه محرومين از مهر مادري به طور معنادار نمره بيشتري در ويژگي                       :نتايج 
يافته هاي ديگر بيانگر اين است كه      .  كسب نموده اند  شخصيت روان آزرده گرايي نسبت به نامحرومان از مهر مادري        

به طور معنادار در وپژگي هاي شخصيت برون گرايي و گشودگي نمره بيشتري كسب                 نامحرومان از مهرمادري     
 . نموده اند اما در زير مقياس هاي ديگر تفاوت معناداري مشاهده نشده است

 براين اساس مي توان نتيجه گرفت كه محروميت از مهرمادري يكي از متغيرهاي در ارتباط با ويژگي                          :بحث
 اشكال  از  ياريبسر دانشجويان مي باشد و با ديدگاه جان بالبي، كه اعتقاد دارد                   شخصيتي روان آزده گرايي د   

 با  كودك  رابطه  ثبات  عدم  ا ي و  مادرانه  مراقبت  از  كودك  تيمحروم  جهينت،  تيشخص  اختالالت  و  هاي آزردگ روان
 .همسو مي باشد تاس يدلبستگ چهره

 . ك هاي دلبستگي، سالمت روان محروميت از مهرمادري، ويژگي هاي شخصيت، سب:هاواژهكليد
 

 
 

          com.yahoo@2003_asadeghi  دانشيار گروه مشاوره دانشگاه گيالن    ∗
  النيگ دانشگاه مشاوره و ييراهنما ارشناسك **
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 بررسي نقش كاركرد خانواده در شكل گيري تصوير بدني نوجوانان دختر و پسر

 
 ∗دكتر منصوره السادات صادقي

 **مهتاب عسگري

 ***هديه مجيدي طهراني

 
ش از دانش آموزان دبيرستاني در پي كاه      %  6/45 براساس مطالعات گسترده پژوهشگران، حدود        :مقدمه و هدف  

). 2012پرييا، بريتو و اسسميت،       (باشندپسر مي %  29دختر و    %  61باشند، كه از اين ميزان حدود           وزن مي 
توان گيري تصوير بدني نوجوانان نقش دارند كه از آن جمله مي           پژوهشگران اعتقاد دارند عوامل متعددي در شكل       

 با توجه به اهميت نقش عوامل متعدد در          .به عزت نفس، جنسيت، حمايت يا فشار خانواده و دوستان اشاره نمود             
گيري تصوير بدني   گيري تصوير بدني، هدف پژوهش حاضر بررسي نقش كاركرد خانواده در شكل              چگونگي شكل 

 . نوجوانان دختر و پسر بود

)  نفر 38(و پسرانه )   نفر 82(آموزان سالهاي دوم و سوم دبيرستانهاي دخترانه       نفر از دانش   120 بدين منظور    :روش
اي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي كاركرد خانواده        اي چندمرحله گيري خوشه منطقه از شهر تهران به روش نمونه      4

 . را تكميل نمودند) 2005ليتلتون و همكاران،(و تصوير بدني) 1983اپشتايت، بالدوين و بيشاب، (

تر باشد، نگراني   اركرد خانواده ناسالم  ها با بررسي ماتريس همبستگي نشان داد كه هرچه ك          نتايج تحليل داده   :نتايج
كاركرد ناسالم خانواده در زمينه هاي     .  تري از خود دارند   از تصوير بدني بيشتري است و نوجوانان تصوير بدني منفي          

 با افزايش نگراني از تصوير بدني ارتباط مستقيم              دلبستگي عاطفي ، و    پاسخگويي عاطفي ،  هانقش،  ارتباطات
اي كه نتايج تحليل رگرسيون نشان داد بيشترين سهم واريانس كاركردهاي ناسالم               به گونه .  معناداري نشان داد  
، )21/0(، پاسخگويي عاطفي   )21/0(كنندگي نگراني از تصور بدني را به ترتيب نقش ها               بينيخانواده در پيش   

ه نتايج تحليل داده ها با     البت.  بر عهده دارند  )  16/0(، و ارتباطات    )18/0(دلبستگي عاطفي و كاركرد عمومي ناسالم       
شان  مستقل، نشان داد كه نوجوانان دختر به طور معناداري بيشتر از پسران نوجوان نگران تصوير بدني                    tآزمون  

 . باشندمي

اند كه خانواده به منزله نخستين پايگاه ايمني بخش و منبع          هاي فوق اشاره داشته    پژوهشگران در تبيين يافته    :بحث
نارساكنش وري ارتباطي والدين با فرزندان،      .  در شكل گيري تصوير بدني نقش بسزايي ايفا كند          تواند  حمايت مي 

 فقدان عاطفي آنها و بازخوردهاي خاص در نوع تعامالت با فرزندانشان مي تواند پايه شكل گيري تصوير بدني منفي و 

 

 
 m_sadeghi@sbu.ac.ir             استاديار، پژوهشكده خانواده ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد خانواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتي پرديس  **
 دانشجوي كارشناسي ارشد خانواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتي پرديس ***



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
408

 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 
 

واده در اين پژوهش از قبيل كاركرد ناسالم         شايد كاركردهاي ناسالم خان   .  افزايش نگراني در مورد اين تصوير شود       
نقشها، پاسخگويي  عاطفي، دلبستگي عاطفي و ارتباطات از نگاهي ديگر در حمايت از يافته مينوچين در مورد                       

تنيده كه در   اعتقاد دارند، الگوي خانوادگي در هم     )  1978(مينوچين و همكاران    .  تني باشد منظومه خانوادگي روان  
توانند به طور صحيح در مورد افكار و احساسات خود صحبت               مناسب با يكديگر ندارند و نمي        آن افراد تعامالت  

 .شودهاي بدني مينمايند، منجر به شكل گيري و حفظ نگرانينمايند و نيز وابستگي را تشويق مي
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 بررسي رابطه خلوص در رابطه و ترس از صميميت با رضايت از رابطه كارمندان متاهل سنندج

 
 ∗مريم صادقي فرددكتر 

 **نادر كريميان
 ***بختيار ملكاري 

 

 خلوص در روابط، خودافشايي و ابراز صادقانه خود در روابط صميمانه و نزديك، از ايام قديم مورد                   :مقدمه و هدف  
. تمجيد قرار گرفته است و به عنوان يكي از مولفه هاي كليدي شخصيت سالم و روابط كارامد به شمار آمده است                      
لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه خلوص در رابطه و ترس از صميميت با رضايت از رابطه افراد متاهل                           

 . صورت گرفت

جامعه مورد بررسي كارمندان متاهل شهر سنندج بودند كه از ميان آنها و به روش خوشه اي چند مرحله اي                   :  روش
(از پرسشنامه هاي خلوص در رابطه لوپز ورايس       .  ديدانتخاب گر )   مرد 207 زن و    195( نفر 402نمونه اي به حجم    

داده هاي گردآوري شده با    .  ، رضايت از رابطه و ترس از صميميت جهت گرداوري داده ها استفاده گرديد                )2006
 . تحليل شدندSPSS21روش هاي آماري همبستگي و رگرسيون چند متغيري همزمان در نرم افزار 

گانه نشان داد كه نمره كلي مقياس خلوص در رابطه و جنسيت پيش بيني                 نتايج تحليل رگرسيون چند    :  نتايج 
عدم مقبوليت فريب و پذيرش     (كننده هاي معني دار رضايت از رابطه نيستند، اما دو خرده مقياس خلوص در رابطه              

ز به طور مثبت و متغير ترس از صميميت به صورت منفي پيش بيني كننده هاي ميزان رضايت ا                )  خطر خودافشايي 
 .رابطه بودند

هاي پژوهش، افرادي كه فريب و دروغگويي از جانب خود و همسرشان را جايز نمي دانند و با                   بر اساس يافته  :  بحث 
هم چنين .  وجود خطرات خودافشايي اقدام به ابراز صادقانه خود مي نمايند از رضايت زناشويي باالتري برخوردارند                

ح پاييني از رضايت رابطه را دارا مي باشند لذا الزم است اين افراد بر                افرادي كه از صميمي شدن هراس دارند سط        
 .اساس رويكردهاي درماني مبتني بر سبك هاي دلبستگي، تحت مشاوره و درمان قرار گيرند

  .خلوص در رابطه، رضايت از رابطه، ترس از صميميت :هاكليدواژه
 
 
 
 
 

 
∗
 ه و روانشناسي، دانشگاه هرمزگان، بندرعباساستاديار گروه مشاور 

           naderk65@yahoo.com               دانشجوي دكتري رشته مشاوره خانواده، دانشگاه هرمزگان **
 سردشت واحد نور پيام دانشگاه تربيتي علوم گروه مدعو استاد خانواده، مشاوره ليسانس فوق ***
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 مادران مقابله سبك هاي پيش بيني در شخصيت ابعاد و مذهبي جهت گيري ابعاد نقش

 ذهني ناتواني بدون و با كودكان

 
 ∗صافي هادي محمد

 **خباز محمود

 ***مريم ياوري

 ****ميرصالح رضاپور ياسر

 *****عبدي كيانوش

 

 در  مذهبي  جهت گيري  ابعاد  و  شخصيت  ابعاد  نقش  مقايسه اي  بررسي  حاضر  پژوهش  از  هدف  :هدف  مقدمه و 
  .بود ذهني ناتواني داراي كودك بدون و با مادران در استرس با ابلهمق سبك هاي پيش بيني

 داراي  مادر  124  و  ناتوان ذهني  كودك  داراي  مادر  124  همبستگي،  تحليل  نوع  از  توصيفي  مطالعه  اين  در  :روش
 تهران  6  و  5  منطقه  آموزشي  مراكز  بين  از  خوشه اي  تصادفي  نمونه گيري  صورت  به  ذهني  ناتواني  بدون  كودك
 بود  مقابله  سبك هاي  و  شخصيت  عامل  پنج  اسالمي،  مذهب گرايي  پرسشنامه هاي  شامل  پژوهش  ابزار.  شدند  انتخاب

 .شد استفاده داده ها تحليل براي رگرسيون و همبستگي تحليل آماري آزمون هاي از و

 در  مهمي  نقش  ذهبيم  ارزنده سازي   و  مذهب گرايي  خصوصاً  مذهبي  باورهاي  كه  داد  نشان  گروه  دو  مقايسه  :نتايج
 ناتواني  بدون  كودك  داراي  مادران  به  نسبت  كودك ناتوان ذهني  داراي  مادران  در  مسئله محور  مقابله  سبك  پيش بيني

 در  هيجان محور  مقابله  سبك هاي  پيش بيني  در  بيشتري  نقش  روان نژندي  بعد  شخصيت،  ابعاد  بين  از  و  دارند،  ذهني
 در  ناتوان ذهني  كودك  داراي  مادران  در  مذهبي  باورهاي  اما ،)=p  019/0(دارد  ذهني  ناتوان  كودك  داراي  مادران
 . نداشت هيجان محور مقابله سبك پيش بيني در معناداري نقش ناتواني ذهني بدون كودك داراي مادران با قياس

 سبك  رايب  خوبي  پيش بيني كننده هاي  مذهبي  باورهاي  ناتواني ذهني،  بدون  كودك  داراي  مادران  با  قياس  در  :بحث
 هيجان محور  مقابله  سبك  براي  خوبي  پيش بيني كننده هاي)  روان نژندي  عمدتاً(شخصيت    ابعاد  و  مسئله محور  مقابله
 .هستند ناتوان ذهني كودك داراي مادران در

 .ذهني ناتواني مقابله، سبك هاي شخصيت، جهت گيري مذهبي، :هاكليدواژه
 

 

 
∗
   m.h.safi@gmail.com  علوم بهزيستي و توانبخشي             ، دانشگاهمشاوره توانبخشي دانشجوي دكتري 

  دانشگاه عالمه طباطبايي،روانشناسي عمومي دانشجوي دكتري **
  توانبخشي علوم بهزيستي ودانشگاهدانشجوي كارشناسي ارشد،  ***

  دانشگاه عالمه طباطبايي،روانشناسي عمومي دانشجوي دكتري ****
  مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشجوي دكتري *****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

ر كيفيت رابطه والدفرزندي در نوجوانان دختر خانواده هاي اثربخشي برنامه بهبودبخشي ارتباط ب

 تك والديني مادر سرپرست

 
 ∗حانيه صالحيان بروجردي

 

فرزندي نوجوانان دختر     -هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير برنامه بهبودبخشي ارتباط بر كيفيت رابطه والد            :  مقدمه
  .خانواده هاي تك والديني مادر سرپرست بود

آزمايشي هاي شبه آزمون با گروه گواه از نوع طرح         پس-ق مطالعه حاضر از نوع پيش آزمون         طرح تحقي   :روش
 ساله در خانواده هاي تك والديني          18 تا    14جامعه آماري تحقيق شامل همه نوجوانان دختر              .  مي باشد

يق بر   نوجوان داوطلب شركت درتحق    34از بين   .  مادرسرپرست تحت پوشش يكي از موسسات خيريه شهر ري بود          
 نفر به صورت هدفمند انتخاب      18فرزند و مصاحبه باليني، در نهايت        -فرزندي فرم مادر  -مبناي مقياس رابطه والد   

بر روي  ).     نفر در گروه گواه    9 نفر در گروه آزمايشي و        9(  شده و  به صورت تصادفي در دو گروه جايگزين شدند            
اي دريافت  ارتباط اجرا شد و گروه گواه هيچگونه مداخله       جلسه گروهي بر اساس برنامه بهبودبخشي        8گروه آزمايش   

 .فرزند را تكميل كردند-فرزندي فرم مادر-تمام آزمودني ها قبل و بعد از درمان مقياس رابطه والد. نكرد

 براي مقايسه گروه هاي مستقل و ضريب تاثير كوهن نشان داد كه برنامه بهبودبخشي ارتباط                 tنتايج آزمون   :نتايج
 نشان داد كه برنامه بهبودبخشي        tهمچنين نتايج آزمون     .  فرزندي داشت -ني داري بر كيفيت رابطه والد      اثر مع 

ارتباط به طور اختصاصي تر باعث افزايش عاطفه مثبت و ميزان ارتباط درگروه آزمايش شد و اين تاثير معنادار بود،                    
 .مي نقش نداشتسردرگ/اما تاثيري بر مولفه هاي همانندسازي با مادر وعدم آزردگي

توانند از برنامه بهبودبخشي ارتباط در جهت         با توجه به يافته هاي پژوهش، روانشناسان و متخصصين مي            :بحث
فرزندي و به طور اختصاصي براي افزايش عاطفه مثبت و ميزان ارتباط مادر و دختر                   -افزايش كيفيت رابطه والد   

 . اده كنندنوجوان خانواده هاي تك والديني مادر سرپرست استف

 .فرزندي، مادرهاي سرپرست خانوار-برنامه بهبودبخشي ارتباط، خانواده تك والديني، رابطه والد: هاكليدواژه
 

 

 
 Salehian.hanieh@gmail.com       يقات واحد علوم و تحقي دانشگاه آزاد اسالميني؛ باليكارشناس ارشد؛ روانشناس ∗
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 تاثير آموزش مهارت هاي فرزندپروري به والدين بر خودمهارگري كودكان

 
 ∗خيرقدم صبوري

 **راحله ملكان

 

رد، حاصل خودمهارگري ناقص و حاصل آن گاهي رفتارهاي            رفتارهاي پرخطر در بسياري از موا       :مقدمه و هدف  
شايد بتوان رفتار بزهكارانه را عملي تلقي كرد كه از تصور فرد در فراگرفتن خود مهارگري و كنترل                  .  بزهكارانه است 

يك كودك  .  اساسي حكايت مي كند، كنترل هايي كه اكثريت اعضاي جامعه در طي دوران رشد آن را فرا مي گيرند                 
وجوان بزهكار يا تشخيص رفتار قابل قبول از غيرقابل قبول را ياد نگرفته و يا اين تشخيص را فراگرفته است اما                      يا ن 

اين برداشت از بزهكاري    .  شيوه هاي كنترل كافي را كسب نكرده است، تا رفتار را تحت تشخيص خودش اداره كند               
الدين و خانواده در تحول خودمهارگري تاثير گذار        و.  روي تشخيص ناقص يا كنترل هاي رفتاري ناقص تاكيد مي كند        

مطالعات نشان مي دهد افرادي كه خودمهارگري ضعيفي دارند، از خانواده هايي هستند كه در آنها تعارض                 .  هستند
والدين اين كودكان، در آموزش و      .  بسيار زيادي به خصوص در مورد ارزش هاي مربوط به تربيت كودك وجود دارد             

در نتيجه،  .   خود مساحمه مي كنند و در خصوص كارهاي خانه و مدرسه انتظار كمي از آنها دارند                  تربيت كودكان 
اين پژوهش با هدف آموزش مهارت هاي فرزندپروري به والدين و بررسي تاثير آن بر خود مهارگري فرزندانشان                      

 .انجام شده است

  پس آزمون با گروه كنترل استفاده        –آزمون   پژوهش حاضر، از نوع كمي و شبه تجربي بوده و از طرح پيش               :روش
 60 ساله استان تهران بود كه از بين آن ها            6جامعه آماري تحقيق شامل كليه كودكان پيش دبستاني          .  شده است 

سپس والدين  .  نفر به روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب و در دو گروه آزمايش و كنترل جاي گرفتند                
بعد از آموزش، فرم     .  ه يك ساعته، تحت آموزش مهارت هاي فرزندپروري قرار گرفتند             جلس 12آنها به مدت     

 .ارزشيابي خود مهارگري توسط مربيان هر دو گروه تكميل شد

 نشان داد، ميانگين نمرات خودمهارگري كودكاني كه           T نتايج تجزيه و تحليل آمار توصيفي و آزمون              :نتايج
 . زايش پيدا كرده است و اين تفاوت از نظر آماري معني دار و مثبت استوالدين آنها آموزش ديده بودند، اف

طبق نتايج، مي توان گفت آموزش مهارت هاي فرزندپروري به خانواده و والدين، تاثير بسزايي در افزايش خود                :  بحث
 . مهارگري دارد و خانواده، عامل مهمي در اين باره است

 

 
  com.yahoo@somayesaburi       ناس ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه خوارزمي كارش∗ 

 دانشگاه عالمه طباطبايي.  كارشناس ارشد آموزش و پرورش كودكان پيش دبستاني **
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 با  گرايش به اعتيادخانواده » جو عاطفي«بررسي رابطه 

 
 ∗خيرقدم صبوري

 **راحله ملكان

 

 امروزه يكي از نگراني هاي اساسي روانشناسان، موضوع گرايش به اعتياد خصوصا در جوانان و بويژه                :مقدمه و هدف  
 زندگي است و آن چنان   شده ما عصر انسان هاي گريبان گير  كه است بغرنجي مسأله اعتياد.  در دانشجويان است  

 گستره، آن چه اين در .كشاند مي نابودي به را اي خانواده يا فرد هر لحظه كه هر  نموده احاطه را ها خانواده رد افراد

 خانواده مي رسد نظر به مهم شدن، مانع و تسكين دادن براي مرهم گذاري يا خشكاندن منظور به ريشه يابي براي كه

 مهمي جريان هاي اساس اين بر .است آينده رويدادهاي تمام بوده و منشا   جامعه از كوچكي  عنصر كه، چرا است،

 آينده زندگي چگونگي دارند، خود فرزندان با والدين كه ارتباطي جمله جو عاطفي و    از دارد، وجود خانواده در كه
 جو عاطفي خانواده كه چگونگي ارتباط و طرز برخورد و نظر افراد خانواده نسبت به هم،                     .زند مي رقم را فرزندان

اس و عالقه آن ها به هم و چگونگي دخالت يا عدم دخالتشان در كارهاي اعضاي ديگر و رقابت و همكاري آن                       احس
در نتيجه پژوهش حاضر با هدف بررسي        .  ها با هم است، مي تواند در سالمت رواني و رفتاري فرزندان موثر باشد               

 .رابطه جو عاطفي خانواده با گرايش به اعتياد، انجام شده است

 و از نظر    كاربردي هدف، نظر از وتوصيفي از نوع همبستگي      اطالعات، گردآوري شيوه نظر ازتحقيق حاضر     :روش
جامعه آماري، كليه دانشجويان دانشگاه خوارزمي استان تهران است كه از بين              .  آوري اطالعات، ميداني است   جمع
ابزارهاي مورد  .   انتخاب شدند   هاي گوناگون طبقه اي از بين دانشكده   تصادفي  نمونه گيري  با روش   نفر    200  آن ها، 

 .نظر، پرسشنامه مقياس جو عاطفي خانواده و مقياس گرايش به اعتياد زرگر، مي باشد

تحليل همبستگي از نوع    (و آمار استنباطي  )  ميانگين و انحراف استاندارد   (نتايج تجزيه و تحليل آمار توصيفي     :  نتايج
جو عاطفي خانواده و گرايش به اعتياد جوانان رابطه منفي و معني داري             ، نشان داد كه بين      )رگرسيون چندمتغيره 

 .وجود دارد

طبق يافته ها، مي توان نتيجه گرفت كه جو عاطفي خانواده، پيش بيني كننده خوبي براي متغير گرايش به                   :  بحث
واقع، از بين مولفه هاي     در  .  اعتياد بوده و با بهبود جو عاطفي در خانواده، گرايش به اعتياد نيز كاهش مي يابد                   

 .بيروني، خانواده مهم ترين عامل موثر در گرايش به سوء مصرف مواد يا بازداري از آن است
 

 
  com.yahoo@somayesaburi                كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه خوارزمي∗ 

  كارشناس ارشد آموزش و پرورش كودكان پيش دبستاني دانشگاه عالمه طباطبايي  **
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  پايش رشد و تحول كودك بر استرس و رضايت از فرزندپروري مادرانهاياثربخشي آموزش

 
∗مريم صداقتدكتر 

 

 **مجتبي حبيبيدكتر 

***راحله محمدي
 

 

از آنجا كه استرس روي سالمت جسماني و رواني تأثير غيرقابل انكاري دارد و بخشي از استرس                     :مقدمه و هدف  
هاي دوره پايش   ادراك هاي نادرست افراد است، اين مطالعه به منظور بررسي اثربخشي آموزش           اطالعات و   ناشي از   

 .نجام گرديده استبراي كاهش سطح استرس فرزندپروري و ارتقاء سطح رضايت از فرزندپروري مادران ا

طرح .   مادر در گروه گواه قرار گرفتند      57 مادر تحت پوشش اين دوره آموزشي در گروه مداخله و            93 تعداد   :روش 
پژوهش از نوع شبه تجربي بوده و براي جمع آوري داده ها از مقياس استرس فرزندپروري و رضايت از فرزندپروري و                    

 .  مستقل و ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديدt، يانس چند متغيرهها از آزمون تحليل واربراي تحليل داده

هاي فرزندپروري دوره پايش بركاهش سطح استرس           هاي پژوهش حاكي از اثربخشي آموزش           يافته  :نتايج
مادران شركت كننده   )  t  0,001=p,=29/15(و افزايش رضايت از فرزندپروري      )  t  0,001=p,=-32/3(فرزندپروري  
ها باعث كاهش تعامالت     نتايج تحليل واريانس تك متغيره حاكي از آن است كه اين آموزش               .  ه بود در اين دور  

 و كم   )146،1(F=(05/0P<  ،64/4  (، كاهش تنيدگي والدين    )F)05/0P<  ،11/9)=146،1  (ناكارامد والد كودك  

 . گرديد)05/0P< ،42/5 )=146،1(F(شدن ادراك مادر از ويژگي هاي مشكل آفرين كودك 

به نظر مي رسد كمك به مادران در دوره فرزندپروري به لحاظ شناختي و ارائه اطالعات الزم به آنها درباره                     :  حثب 
كودك و ويژگي هاي طبيعي وي و اصالح دانش و باورهاي نادرست مادران دراين زمينه مي تواند براي مادران و                       

 .اشد و فرايند فرزندپروري را تسهيل نمايدفرزندان آنها نقش محافظت كننده اي در مقابل تنيدگي داشته ب

 . پايش تحول كودك، استرس فرزندپروري، رضايت از فرزندپروري:هاكليدواژه
 
 

 

 

 

 

 
 

 
∗
 دكتراي روانشناسي تربيتي، جهاد دانشگاهي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 

 
 ir.ac.sbu@habibi_Mo   ت، استاديار پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيدكتري تخصصي روانشناسي سالم**

***
 كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دفتر تحقيقات كوشيار، بيمارستان آتيه تهران 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 تاثير رابطه بين معنويت و شادكامي با رضايت زناشويي در بين دانشجويان متاهل دانشگاه يزد

 
 ∗مسعود صديقي

 **جابر آبي پور

 ***ياسر ناظريان

 ****راقيمحسن ع

 

گوناگون  درزمينه هاي اساسي نقش فرد، باورهاي زيربناي عنوان به و شادكامي  از آنجايي كه معنويت    :  مقدمه
هدف پژوهش، بررسي رابطه بين معنويت و شادكامي و رضايت زناشويي در بين دانشجويان                   زندگي انسان دارد  

 .متاهل دانشگاه يزد مي باشد

 نفري از بين دانشجويان متاهل دانشگاه يزد به روش              100ر يك نمونه      د 1392اين پژوهش در سال      :  روش
،  شادكامي، از طريق   )كيو.اس(معنويت، از طريق پرسشنامه سنجش معنويت     .  نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند    

ي داده ها با استفاده از آزمون همبستگ     .  پرسشنامه شادكامي سليگمن و رضايت زناشويي مورد سنجش قرار گرفتند          
 .پيرسون، و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

با توجه به نتايج به دست آمده مي توان استنباط كرد كه بين معنويت و شادكامي با رضايت زناشويي در                       :  نتايج
 .بين دانشجويان متاهل دانشگاه يزد رابطه مثبت معني داري وجود دارد

ه دست آمده معنويت را مي توان به عنوان يك روش مقابله اي براي ارتقاي سالمت رواني و                 با توجه به نتايج ب     :بحث
همچنين وجود معنويت و     .  افزايش كيفيت زندگي و رضايت از زندگي در بين دانشجويان متاهل استفاده نمود                

 .شادكامي در بين زوجين دانشجو پيش بيني كننده رضايت از زندگي بااليي مي باشد
 

 
 

  com.gmail@yareasemanكارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه اصفهان         ∗
 كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي **

 كارشناسي ارشد علوم اجتماعي دانشگاه يزد ***
 كارشناسي روانشناسي باليني دانشگاه اصفهان ****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 :احساسات كاربران متأهل ايراني نسبت به همسر أثير شبكه اجتماعي فيس بوك برت

 نقش تعديل كننده ميزان حضور، جنسيت، تحصيالت و سن

 
 ∗ محمد صفاري

**فرهاد تنهاي رشوانلو
 

 
 

يس بوك، با فراهم نمودن فضا و شرايط آسان برقراري          ف حضور در شبكه هاي اجتماعي از قبيل          :مقدمه و هدف  
به نظر مي رسد ميزان حضور در      .  مالت بين فردي، مي تواند شرايطي براي ايجاد و گسترش روابط را فراهم نمايد            تعا

هدف از پژوهش حاضر بررسي تأثير حضور در         .  اين شبكه ها بر الگوي روابط افراد در فضاي حقيقي اثرگذار باشد            
به همسر و نقش تعديل كننده ميزان حضور در         يس بوك بر احساسات مثبت كاربران ايراني نسبت        فشبكه اجتماعي   

 .شبكه، جنسيت، تحصيالت و سن در اين زمينه بود
 مقايسه اي، از طريق فراخوان، كاربران متأهل ايراني در شبكه اجتماعي فيس بوك دعوت              - علّي در يك طرح  :روش

اولراي و  ( به همسر    روزه، نسخه آنالين پرسشنامه احساس مثبت         45به همكاري شدند و در يك بازه زماني             
 Google Driveو پرسشنامه اطالعات جمعيت شناختي را از طريق اشتراك گذاري در                  )  1983همكاران،  

از كاربران متأهل ايراني شبكه     )   مرد 21 زن،   62( نفر 83در نهايت تعداد    .  دريافت و به صورت آنالين تكميل كردند      
 درصد  2/89.  سال بود   36/33  ±  43/7ت كنندگان   ميانگين سني شرك  .  فيس بوك پرسشنامه را تكميل كردند     

 متغيره  تك  كوواريانستجزيه و تحليل داده ها با آزمون تحليل        .  شركت كنندگان تحصيالت ليسانس و باالتر داشتند      
 .  گرفتصورت
تحليل كوواريانس تك متغيره نشان داد كه با حذف اثر جنسيت، سن و ميزان تحصيالت، تفاوت بر حسب                     :نتايج
partial η=  28/0( مراجعه به شبكه، در احساس مثبت به همسر در كاربران متأهل معنادار بود             دفعات

كاربراني كه  ).  2
اثر جنسيت و تحصيالت    .  روزي يك يا چند بار به شبكه مراجعه مي كردند، كمترين ميانگين  را كسب كرده بودند                

باالتري داشتند و نيز افرادي كه تحصيالت ديپلم و زير          نيز در اين زمينه معنادار بود؛ به گونه اي كه مردان ميانگين            
تعداد دوستان در فيس بوك نيز با احساس        .  ديپلم داشتند، احساس مثبت كمتري نسبت به همسرانشان داشتند          

اما بر حسب مدت زمان حضور در شبكه تفاوت  معناداري به دست            .  مثبت به همسر رابطه منفي و معناداري داشت       
 .نيامد
فته ها به طور كلي نشان دهنده آن بود كه ميزان حضور در شبكه اجتماعي فيس بوك بر روي احساس                      يا:  بحث

براين اساس اتخاذ تدابيري از جانب برنامه ريزان در اين           .  مثبت به همسر در كاربران متأهل ايراني اثرگذار است          
 . خصوص ضروري مي نمايد

 .خص هاي جمعيت شناختي احساس مثبت به همسر، فيس بوك، شا:كليدواژه ها

 
              msaffari@chmail.ir        كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد بجنورد  ∗

 بجنورد) ع( كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي، گروه مشاوره دانشگاه فرهنگيان، پرديس امام محمد باقر **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 مادران و دينداري دختران

 
 ∗حنانه سادات صفوي همامي

 **دكتر محمد سعيد ذكايي

 

 در طول دو سده اخير خانواده ي ايراني در جريان نوسازي فرهنگي، اجتماعي و سياسي كشور تغييرات                     :مقدمه
 و نيز اهميت خانواده در ايران، نوع و سطح           با توجه به ريشه هاي عميق ديني در جامعه ايراني         .  اساسي يافته است  

يكي از روندهاي اين تغييرات و تحوالت در ميان         .  تغييرات و مسائل ناشي از آن داراي اهميت و موضوعيت مي باشد          
 . جوانان، نوع دينداري آنان و نحوه تعامل با والدينشان است

اي دينداري مادران و دختران پرداخته و شيوه هاي           اين مقاله با استفاده از روش كيفي، به بررسي تفاوت ه            :روش
مواجهه مادران با تفاوت دينداري دخترانشان را به وسيله تكنيك مصاحبه عميق و تحليل تماتيك داده ها، مورد                     

 تهران تشكيل   5جامعه آماري را دانش آموزان پيش دانشگاهي مدرسه عترت واقع در منطقه           .  بررسي قرار داده است   
البته تجربه  .  اند مورد مصاحبه عميق قرار گرفته    )  ده مادر و دختر   (و پس از نمونه گيري هدفمند، بيست نفر      .  داده اند

 . زيست سه ساله محقق نيز در قالب معلم ومشاور با اين افراد كمك شاياني در تدقيق كار داشت

ي بر خرد و عقالنيت و استفاده از         تفاوتهاي دينداري مادران و دختران، مبتن      يافته ها حاكي از آن بود كه،         :نتيجه
و نيز خلقيات   »  تشرف جواني «استدالل مشاهده نشد بلكه با تكيه بر احساسات، به ويژه روحيه حاكم بر دوره                  

از اين رو نوع واكنش مادران نيز در همين            .  رفتاري چون تنبلي و كاهلي و گاهي لجبازي با والدين مي باشد              
دختران گاه به   .  دانست»  دينداري پاندولي «داري دختران را هم مي توان نوعي     دين.  باشد چهارچوب قابل بررسي مي   

جدايي از  «خانواده ديندار باعث مي شود كه دخترانشان به        »  اتمسفر مذهبي «.  مناسك مي پردازند و گاه نمي پردازند    
ت هاي دينداري ميان   تفاو.  است، نه دوري از دين    »  دوري از خانواده  «دچار نشوند، و آنچه مالحظه مي گردد،       »  دين

مادران و دختران نيز باعث شكاف بيشتر دو نسل نشده است، بلكه اين نحوه مواجهه و برخورد مادر است كه زمينه                      
 . را براي نزديكي يا فاصله گرفتن دختر از وي فراهم مي كند، نه تفاوت ارزش و اعتقادات مذهبي

 .يتي، تفاوت بين نسليخانواده ايراني، دينداري، سبكهاي ترب: هاكليدواژه

 
 hannane.safavi@gmail.com           دانشجوي دكتري جامعه شناسي فرهنگي دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 ايياستاد دانشگاه عالمه طباطب **



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
418

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 سبك هاي فرزندپروري گيري مذهبي والدين ورابطه بين جهت

 
∗زهرا صيدي

 

 
 پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي والدين و سبك هاي فرزند پروري به كار                       :مقدمه

 .گرفته شده در تربيت فرزندان صورت پذيرفته است

درسطح شهرستان ايالم هستند كه به شيوه           )   نفر زن   60نفر مرد و   60(رنف120نمونه مورد بررسي      :  روش
داده ها به كمك پرسشنامه هاي جهت گيري مذهبي آلپورت وپرسشنامه         .  نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند     

داده ها به كمك آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل             .  سالمت اجتماعي كييز، مورد بررسي قرار گرفتند       
 .ن چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندرگرسيو

ها نشان داد كه بين جهت گيري مذهبي دروني وسبك فرزندپروري مقتدرانه رابطه مثبت و معناداري                  يافته :نتايج
وجود داشت و هرچه جهت گيري مذهبي دروني تري باشد، والدين از سبك فرزندپروري مقتدرانه در تربيت فرزندان                

ي گيرند و بين جهت گيري مذهبي بيروني وسبك فرزندپروري استبدادي و آسان گير رابطه معناداري               بيشتر بهره م  
وجود داشت و هرچه جهت گيري فرد بيروني تر، والدين از سبك فرزندپروري استبدادي وآسان گير استفاده                       

 .مي كردند

 .  تدرانه نقش ايفا مي كندمذهب دروني شده، به عنوان يك عامل كليدي براي سبك فرزندپروري مق :بحث

 .سبك هاي فرزندپروري مذهب بيروني، مذهب دورني،  جهت گيري مذهبي،:هاكليدواژه

 
 

 
 Z_syedi@yahoo.com              خوارزمي تهران روانشناسي عمومي  ارشدكارشناسي ∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 بررسي رابطه سبك هاي فرزندپروري والدين در بلوغ اجتماعي فرزندان

 
∗زهرا صيدي

 

 

اعي فرزندان صورت    پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه سبك هاي فرزندپروري والدين در بلوغ اجتم                 :مهمقد
 .گرفته است

در شهر )  نفرپسر60نفردختر و60  (12-18آموزان بين سنين     نفر از دانش  120والد و 120 نمونه اين پژوهش       :روش
در اين پژوهش از مقياس بلوغ اجتماعي رائو و          .  ايالم بودند، كه از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند          

داده ها به كمك آزمون ضريب همبستگي پيرسون وتحليل رگرسيون           .  استفاده شد شيوه هاي فرزندپروري بامريند    
 ..چند متغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 نتايج پژوهش نشان داد كه بين بلوغ اجتماعي و سبك زندگي مقتدرانه رابطه مثبت معنادار و با سبك هاي                    :نتايج
د داشت ودر خصوص سبك فرزندپروري آسانگير رابطه معناداري          فرزندپروري استبدادي رابطه منفي معنادار  وجو      

 .يافت نشد

سبك هاي فرزندپروري والدين نقش مهمي را در پيش بيني بلوغ اجتماعي فرزندان ايفا مي كند، فرزندان                   :  بحث
ادند، والديني كه از سبك فرزندپروري مقتدرانه استفاده مي كردند در سنين پايين تري بلوغ اجتماعي را بروز د                     

والديني كه از سبك زندگي مقتدرانه در تربيت فرزندان بهره مي گيرند، فرزنداني دارند كه كفايت اجتماعي، ميان                   
 .فردي وشخصي باالتري دارند

 . والدين، سبك هاي فرزندپروري، بلوغ اجتماعي، فرزندان:هاكليدواژه
 

 

 

 
 Z_syedi@yahoo.com             خوارزمي تهران روانشناسي عمومي،  ارشد،كارشناسي ∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 ت با رشد اخالقي، سطح داري، سو گيري مذهبي و جنسيارتباط تربيت ديني، دين

 دگرگوني اخالقي و اضطراب مرگ در دانشجويان 

 
 ∗سروش صيفي

 **دكتر علي پرچمي

 ***سعيد صفي
 

 با و بوده انسان فطري اصيل نيازهاي از برخاسته و دين آموزه هاي بر ديني مبتني  تربيت  :مقدمه و هدف  
 و تبيين را بشر ابناي سعادت و رشد مسير مول،ش گستره و جامعيت چونهم بنياديني از ويژگي هاي  برخورداري

چون ميالد و مرگ در جهان بيني توحيدي كه در آن به               بي ترديد درون مايه هاي مهم هستي هم      .كندمي  ترسيم
 در اضطراب واكنشي دروني .  همه  ابعاد فردي و اجتماعي تربيت انسان به ظرافت پرداخته شده، از نظر دور نمانده اند             

. در ايجاد آن ايفاي نقش مي كنند       گوناگوني عوامل و بوده  كنترل نامعلوم يامبهم كه اغلب، غيرقابل      برابر خطري 
هدف از پژوهش   .  مي شود تعبير ديگران يا خود مرگ اغلب به ترس از    بعدي است كه    چند مفهومي  مرگ اضطراب
ح تحول اخالقي و اضطراب      داري و سوگيري مذهبي بارشد اخالقي، سط        بررسي ارتباط تربيت ديني، دين     حاضر  

 .مرگ در دانشجويان بود

 آماري آن را همه  دانشجويان دانشگاه شهركرد كه          جامعه.   توصيفي ـ تحليلي است     پژوهش حاضر پژوهشي    :روش
 81 پسر و    88( نفر   169به اين منظور  .   مشغول به تحصيل بودند، تشكيل مي دهد       1391-1392در سال تحصيلي    

فرد، خداياري(»فرم الف «داري  مقياس سنجش دين   يري تصادفي ساده انتخاب شدند و          به روش نمونه گ   )  دختر
ما، (آزمون تحول اخالقي    پرسشنامه،  )1386بزرگي،  نقل از جان  آلپورت به (گيري مذهبي    سو پرسش نامه،  )1385
تفاده از آزمون هاي   با اس  تجزيه و تحليل يافته ها     .را تكميل نمودند  )  1970تمپلر،  (و مقياس اضطراب مرگ   )  1989
 18ي   نسخه SPSSافزار  و از طريق نرم   )  هاي مستقل  گروه tتحليل واريانس دوسويه، هم بستگي پيرسون و       (آماري

 .  در نظر گرفته شد001/0چنين سطح معنادار هم. صورت گرفت

ل تربيت ديني،   نتايج حاصل از تحليل همبستگي پيرسون نشان داد كه به ترتيب بين اعمال و عدم اعما                   :  نتايج
 رابطه  منفي و رابطه  مثبت       گيري مذهبي با رشد اخالقي، سطح تحول اخالقي و اضطراب مرگ            داري و جهت  دين

رشد اخالقي،   درصد از واريانس     43گيري مذهبي   داري و جهت  رو تربيت ديني، دين   از اين ).  p>001/0(وجود دارد   
 . حليل رگرسيون نيز نشان دادجويان را در ت دانسطح تحول اخالقي و اضطراب مرگ
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 در گروه هاي مستقل گزارش داد كه ميانگين اضطراب مرگ در پسران به طور                tچنين نتايج حاصل از آزمون       هم

  .  )p>001/0(معناداري بيش تر از دختران است 

ي مذهبي در بهبود   پژوهش حاضر نشان مي دهد كه اهتمام به تقويت مباني تربيت ديني، دين داري و سوگير             :  بحث
. كيفيت رشد اخالقي و سطح تحول اخالقي و نيز كاهش اضطراب مرگ، نقش موثر و تعيين كننده اي ايفا مي كند                    
تالش در راستاي ارتقاي كمي و كيفي آموزه هاي ديني بايستي با آگاهي بخشي در هر دو سطح خانواده و اجتماع و                     

 . يردبا توجه به جنسيت مخاطب مورد اهتمام قرار گ
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 دانشجويان  در مرگ اضطراب با جنسي هرزنگاري و اينترنت به اعتياد ارتباط

 
 ∗سروش صيفي

 **سعيد صفي

 

هاي مدرن ارتباطي در عصر انفجار اطالعات، ماتريكس هزارتوي             صدا با پيشرفت فناوري    هم  :مقدمه و هدف  
توحيدي از   انديشيارزشي در فرجام   نظام وارهرفت و مرزهاي اخالق و اندام     گكاربري اينترنت و فضاي مجازي شكل     

 نامعلوم يامبهم كه اغلب، غيرقابل     برابر خطري  در اضطراب نيز واكنشي دروني   .  ها در امان نماند   اخالقيتيررس بي 

 بعدي است كه    چند مفهومي،  مرگ اضطراب.  در ايجاد آن ايفاي نقش مي كنند       گوناگوني عوامل و بوده  كنترل

 .مي شود تعبير ديگران يا خود مرگ اغلب به ترس از

پژوهش حاضر توصيفي ـ تحليلي و از نوع همبستگي است كه با هدف بررسي ارتباط اعتياد به اينترنت و                         :روش
 دانشجويان   آماري پژوهش حاضر شامل همه      جامعه.  هرزنگاري جنسي با هراس از مرگ در دانشجويان انجام شد           

به منظور انجام   .   مشغول به تحصيل بودند     1392-1393سال اول تحصيلي    باشند كه در نيم   گاه شهركرد مي  دانش
 ايگيري تصادفي چندمرحله   با روش نمونه    ) دختر 130 پسر،   170( نفر   300اي به حجم     پژوهش حاضر نمونه  

مقياس و  )  1996يانگ،(-  )  IAT(آزمون سنجش اعتياد اينترنتي    ها، از   آوري داده به منظور جمع  .  انتخاب شدند 
تحليل واريانس  (با استفاده از آزمون هاي آماري     تجزيه و تحليل يافته ها   .  استفاده شد )  1970تمپلر،(اضطراب مرگ 

. صورت گرفت   20ي   نسخه SPSSافزار  و از طريق نرم    )  هاي مستقل  گروه tدوسويه، همبستگي پيرسون و       
  . در نظر گرفته شد001/0همچنين سطح معنادار

و )  هرزنگاري(نتايج حاصل از تحليل همبستگي پيرسون نشان داد كه بين اعتياد به اينترنت و پورنوگرافي                :  نتايج
از ).  p>001/0(هاي اضطراب مرگ با اعتياد به اينترنت و هرزنگاري رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد                  بين گويه 

جويان را در تحليل رگرسيون نيز       دانش گاري و هراس از مرگ    هرزن درصد از واريانس     42گذار، اعتياد به اينترنت   اين
 در گروه هاي مستقل گزارش داد كه ميانگين اضطراب مرگ در پسران              tچنين نتايج حاصل از آزمون      ه.  نشان داد 

 . )p>001/0(به طور معناداري بيش تر از دختران است 

ديني، دين داري و سوگيري مذهبي، اعمال       بيتتقويت مباني تر  پژوهش حاضر نشان مي دهد كه اهتمام به       :  بحث
 فرزندپروري مناسب در بهبود كيفيت رشد اخالقي و نيز كاهش اضطراب مرگ، نقش موثر و تعيين كننده اي                   شيوه

تالش در راستاي ارتقاي كمي و كيفي آموزه هاي ديني بايستي با آگاهي بخشي در هر دو سطح خانواده              .  ايفا مي كند 
 .توجه به جنسيت مخاطب مورد اهتمام قرار گيردو اجتماع و با 

 . ، دانشجويان، هراس ازمرگ)هرزنگاري(اعتياد به اينترنت، پورنوگرافي: كليدواژه ها
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 گي در دختران  ارتباط اعتياد به اينترنت با پديده  هرزنگاري و خودعرضه

  
 ∗سروش صيفي 

 **سعيد صفي 

***حميد نژادسليماني
 

 ****محسن كريمي

 

كاربران در استفاده از اينترنت به عنوان مؤثّرترين ابزار ارتباطي جهان، همواره در سطوح مختلف با               :  مقدمه و هدف  
هاي ارتباطي درعصر انفجار اطالعات، ماتريكس        گام با پيشرفت فناوري    همرو،  از اين .   مواجه بوده اند   فقر آگاهي 

 انديشيارزشي در فرجام نظام  وارهرفت و مرزهاي اخالق و اندام     گهزارتوي استفاده از اينترنت و فضاي مجازي شكل       

فروشي و كام گيري در كارنامه  حيات بشر،         باتوجه به پيشينه  تن    .  ها در امان نماند    اخالقيتوحيدي از تيررس بي    
. ايت داشته است  آميز آن نيز شك   كننده و ابتالي اسارت    تنها آن را ترك نگفته، حتّي از افزايش فلج          ي اخير نه  دهه
 لغوي هرزنگاري را بيش از هر اُتوپيا و             ريشه.  كندرا برآن حمل مي    »  ترين شغل قديمي« نيز لفظ     1986لرنر،

بررسي ارتباط اعتياد   هدف از پژوهش حاضر،     .  وجو كرد جست)  تن كامه سرايي(توان در مفاهيم ادبي   آرمان شهري مي 
 .  گي در دختران استرضهبه اينترنت و هرزنگاري جنسي با پديده  خودع

ي آماري، دختران روسپي شهر تهران      بوده و جامعه  )  پس رويدادي(اي علي ـ مقايسه    پژوهش حاضر پژوهشي    :روش
 گيري در دسترس از سه مركز بحران      فروش است كه با روش نمونه      دختر تن  45 است و تعداد نمونه      1391در سال 

آزمون سنجش  ها، از   آوري داده  به منظور جمع   .اندان بررسي و تحليل شده    اجتماعي، بازپروري زنان و زند    )  اورژانس(
با استفاده از آزمون هاي آماري        تجزيه و تحليل يافته ها     .استفاده شد نيز  )1996يانگ،(-  )IAT(اعتياد اينترنتي 

 18ي   نسخه SPSSافزار  و از طريق نرم    )  هاي مستقل  گروه tتحليل واريانس دوسويه، همبستگي پيرسون و          (
 .   در نظر گرفته شد001/0چنين سطح معنادار هم. صورت گرفت

نگاري، ذهنيت و   نتايج حاصل از تحليل همبستگي پيرسون نشان داد كه  اعتياد به اينترنت و مستهجن                  :  نتايج
 به  رو اعتياد از اين .   عمل بپوشانند  نگاري آنان با مصاديق فضاي مجازي را در فضاي جامعه، جامه             مقدمات عين 

خودفروشي و   درصد از واريانس       46گي است    پورنوگرافي و هرزنگاري كه درآمدي بر هرزدرآيي و خودعرضه            
 در گروه هاي مستقل خبر از      tچنين نتايج حاصل از آزمون      هم.   را در تحليل رگرسيون به دست مي دهد        فاحشگي

  .  )p>001/0(پي مي دهد صعودي شدن ميانگين دختران هرزنگار روسپي از دختران غير هرزنگار روس
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پژوهش حاضر نشان مي دهد كه اهتمام به تقويت مباني تربيت ديني، دين داري و سوگيري مذهبي در بهبود            :  بحث
گري، نقش مؤثّر و      كيفيت رشد اخالقي و سطح تحول اخالقي و نيز كاهش اعتياد به اينترنت و روسپي                         

تالش در راستاي ارتقاي كمي و كيفي آموزه هاي ديني بايستي با                   رو  از اين    .  تعيين كننده اي ايفا مي كند   
 . آگاهي بخشي در هر دو سطح خانواده و اجتماع و با توجه به جنسيت مخاطب مورد اهتمام قرار گيرد

 .، دختران)روسپيگري(، خودفروشي)هرزنگاري جنسي(اعتياد به اينترنت، پورنوگرافي: واژه هاكليد
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 زناشويي بر اساس ادراك از خويشتن و تصوير تنبيني صميميت پيش

 
 ∗الديني فاطمه ضياء

 ** راضيه عربزاده بني اسدي

 ***دكتر مسعود باقري

 

 با توجه به تأثير نقش ادراك از خويشتن و تصوير تن بر روي صميميت زوجين ، هدف اين                          :مقدمه و هدف  
 .باشدتن مي تصوير و خويشتن از ادراك اساس بر زناشويي صميميت بينيپژوهش پيش

 نفر از  زنان متأهل شهر كرمان           230نمونه پژوهش   .  باشد اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي مي          :روش
ها به شيوه تصادفي انتخاب     آزمودني.  اند به مراكز پوست و مو و زيبايي مراجعه كرده          1392مي باشند كه در سال     

و تصوير  )  smsp(واكر، ادراك از خويشتن   .  زناشويي الكسيس و جي   در اين مطالعه از پرسشنامه صيميت         .اندشده
ها نشان داد كه     يافته.  براي آزمون فرضيات از روش رگرسيون چند متغيره استفاده شد            .  تن فيشر استفاده شد    

 . كندبيني ميداري صميميت زناشويي را در بين زنان پيشتصوير تن و ادراك از خويشتن به طور معنا

دهد كه هرچه ادراك از خويشتن فرد باالتر و تصوير تن بهتري داشته               نتايج پژوهش حاضر نشان مي     :گيرينتيجه
 . باشند صميميت زناشويي بيشتري دارند

تر و رضايت از تصوير تن مي توان به         هايي در زمينه ارتقاء ادراك خوشبينانه     رسد با آموزش مهارت    به نظر مي   :بحث
 .ن كمك كردبهبود و افزايش صميميت زوجي
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 درماني فمينيستي و ديدگاه اسالم به زنروان

 
 ∗سيده سليل ضيائي

  ∗∗دكتر شهريار شهيدي

 

گاهي معناگرا و برابرنگر نسبت به نوع بشر داشته و معتقد است ابعاد              درماني فمينيستي ديد   روان :مقدمه و هدف  
هاي درماني فمينيستي به تفاوت   رويكردهاي اخير روان  .  رواني، اجتماعي و زيستي انسان، دائما با هم تعامل دارند           

از آنجا كه ظاهرا برخي مفاهيم        .  اي دست يافته است    هاي قابل مالحظه  فرهنگي توجه داشته و به پيشرفت       بين
درماني و بررسي   هاي شيعي اسالمي منطبق است، آشنايي بيشتر با اين سبك روان          درماني فمينيستي با آموزه   روان

 .رسدحتمالي آن با در نظر گرفتن ديدگاه اسالم به زن، مفيد به نظر ميمشتركات ا

 .   روش تحقيق، كتابخانه اي بوده و از منابع چاپي و الكترونيكي استفاده شده است:روش

درماني گرا براي تغيير شكل روان     درمان فمينيستي به عنوان نوعي اعتراض و آزمايشي تحول          امروزه، روان   :نتايج
اين رويكرد طرفدار اصالحات اساسي به نفع نگرش برابرنگر نسبت به نوع بشر و                  .   كار گرفته شده است     رايج به 
انتقاداتي به اين رويكرد مطرح شده و اين نظريه در حال حاضر تحت اصالح و بررسي                .  سازي مراجعان است  نيرومند
رهاي جنسيت، نژاد و قوميت و فرهنگ در         اخيرا نظريه پردازان فمينيستي توجه فراواني به تعامل بين متغي          .  است

هايي مي گردند كه بتوانند در فرهنگ مراجع،        فرايند رشد رواني و مالحظات درماني اين پديده دارند و به دنبال راه            
 .هاي انتخابي را كاوش كنندپيامدها و گزينه

عالوه بر اين، از    .  د شده است  بررعايت حقوق زن به عنوان عنصر تاثيرگذار جامعه تاكي         در فرهنگ اسالمي شيعي،     
حتي در بعضي موارد، قرآن از مالحظه رابطه تساوي بين زن و            .  شناختي اسالمي، تمام افراد بشر برابرند     نظر هستي 

درماني فمينيستي و   مروري كوتاه بر روان   .  بيندرود و رابطه و وابستگي بين آن ها را بيش از اين مي              مرد فراتر مي  
 بر 18 و 17 قرن تنها به  نه بود، آن دنبال فمينيسم به  كه چه دهد آن در اين مقاله نشان مي    ديدگاه اسالم به زن     

 مستلزم امتيازي، بخشيدن كه آن بدون است، شده كامال محقق  اسالم در بلكه دارد، ديرينه سابقه و گردد نمي

ينيستي براي حل مشكالت بيماران،     درماني فم بنابراين، با توجه به دستاوردهاي روان     .  باشد يا ارزشي  امكان گرفتن
درماني در جامعه ايران، نياز است كه سودمندي كاربرد دانش موجود در ادبيات                براي كاربست اين سبك از روان      

 .درماني فمينيستي براي جامعه ايراني اسالمي با انجام مطالعه تطبيقي و پژوهش، بررسي شودپژوهشي روان

. نيسم، پيشتر از سوي اسالم به عنوان حقوق زن مطرح و بررسي شده است               برخي از مطالبات جريان فمي       :بحث
 . درماني فمينيستي رويكردي درماني است كه بر پايه نظريه فمينيسم قرار داردروان
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به .  ها حاكي از كارايي اين رويكرد هستند       درماني فمينيستي وارد شده اما برخي پژوهش       انتقادات فراوان به روان   
درماني فمينيستي رايج، اين     محدوديت در نحوه سنجش پيامد درمان و نوپا بودن مالحظات فرهنگي در روان              دليل

توان گفت،  با وجود اين مي    .  روش درماني، هنوز به عنوان رويكرد درماني مبتني بر شواهد پذيرفته نشده است                
 مالحظات فرهنگي ـ ديني مي تواند در      درماني فمينيستي رويكردي در حال رشد است كه با در نظر گرفتن              روان

 . حفظ و بهبود سالمت روان جامعه ايران موثر باشد

  فمينيسم، روان درماني، اسالم          :هاكليدواژه
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 رابطه سبك زندگي اسالمي مادر با مشكالت رفتاري فرزند

 
 ∗مجتبي طغياني

 **مهدي بهرام پور

 

 حاضر به منظور بررسي رابطه سبك زندگي اسالمي مادر با مشكالت رفتاري فرزند، صورت               تحقيق:  مقدمه و هدف  
 . گرفته است

جامعه آماري اين پژوهش، كليه مادران دانش آموزان پسر        .  روش اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود       :  روش
 نفر به روش نمونه گيري تصادفي       100  شهر اصفهان بودند كه از ميان آنها      )  راهنمايي(مقطع ابتدايي و متوسطه اول    

و پرسشنامه بررسي مشكالت و نقاط       )  ILST(خوشه اي انتخاب شدند و به پرسشنامه هاي سبك زندگي اسالمي          
تحليل داده ها، با استفاده از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و تحليل                .  پاسخ دادند )  SDQ(قوت  

  .رگرسيون چند متغيري انجام گرفت

نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بين سبك زندگي اسالمي مادر و مشكالت رفتاري فرزند، رابطه منفي و                     :  يجنتا
  .وجود دارد) >r=- ،01/0P 38/0(معناداري 

از آنجايي كه سبك زندگي بطور كلي و سبك زندگي اسالمي بطور خاص، با جنبه هاي مختلف زندگي فرد،                    :  بحث
 به نحوي با مسايل درماني و پيشگيري و همچنين تعليم و تربيت كودك و نوجوان                در ارتباط است؛ متخصصاني كه    

 . در ارتباط هستند بايد در مداخالتشان، اصالح سبك زندگي اسالمي افراد را نيز مد نظر قرار دهند
 

 
 

 

 
∗
                            كارشناس ارشد روانشناسي باليني، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد خوراسگان اصفهان            

                                                                                                          com.gmail@mtoghiani   
**
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، گروه روانشناسي، دانشگاه اصفهان 
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  خود در بين زوجين هر دو شاغلهاي تمايزيافتگي  زناشويي براساس مولفهسازگاريبيني  پيش

 
 ∗ضوانه طالئيانر

 **زينب تشرفي

 

 زوجين خرده نظام اصلي     ،خانواده يك نظام اجتماعي طبيعي است كه در همه مراحل تكوين آن            :   و هدف  مقدمه
هدف اين پژوهش    .   زناشويي آنها نقش دارد      سازگاري در     خود هاي تمايزيافتگي  مانند مولفه املي   و ع   هستند،
 . است خودهاي تمايزيافتگي   زناشويي بر اساس مولفهسازگاريبيني  پيش

كه در سال     زوجين هر دو شاغل     ،جامعه آماري پژوهش  .  است  حاضر از نوع توصيفي همبستگي      پژوهش   :روش
 نفرنمونه با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب       150از اين جامعه تعداد     .   در شهر تهران مشغول به كار بودند       1392
 تمايزيافتگي   و )DAS( گراهام بي   زناشويي سازگاري   دموگرافيك، هاي مهها از پرسشنا   آوري داده  براي جمع .  شدند

 .ها از روش همبستگي و رگرسيون استفاده شد براي تجزيه و تحليل داده.  استفاده شد)DSI(خود اسكوورون

 و  اطمينان با سازگاري زناشويي داشتند    %  95 در برخي از مولفه هاي تمايزيافتگي رابطه معناداري در سطح            :نتايج
 .به عنوان پيش بيني كننده سازگاري زناشويي شناسايي شدند

گيري سطوح باال يا     كند كه روابط اوليه افراد در محيط خانواده به شكل           نتايج پژوهش از اين باور حمايت مي       :بحث
 زناشويي و سازگاري    فردي زوجين در بزرگسالي    گردد و اين تجارب اوليه بر روابط بين        پايين تمايزيافتگي منجر مي   

 .گذارد تاثير مستقيم مي

 

 

 
 talaeian_r@yahoo.com )       تربيت معلم تهران(دانشگاه خوارزمي / كارشناس ارشد مشاوره خانوده ∗

 واحد علوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسالمي / كارشناس ارشد روانشناسي عمومي **



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
430

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 مقايسه تمايل جنسي، انطباق پذيري و همبستگي خانوادگي، و سبك زندگي در بين

باردار و زنان غيرباردارزنان   

 

 ∗رضوانه طالئيان

 ∗∗زينب تشرفي

 

ري در  اگر چه حاملگي يك پديده فيزيولوژيك و طبيعي است، اما زنان در طول دوران باردا                     : و هدف  مقدمه
مطالعه حاضر با   .   را تحت تاثير قرار دهد      هاتواند سالمت آن  گيرند كه مي  معرض تغييرات جسمي و رواني قرار مي       

باردار و زنان    زنان    بين درتمايالت جنسي، انطباق پذيري و همبستگي خانوادگي، و سبك زندگي،                مقايسه هدف
 . صورت گرفتغيرباردار

كننده به مراكز   از زنان باردار مراجعه      نفر زن غيرباردار   50 نفر زن باردار و      50  عي حاضر بر روي    مطالعه مقط  :وشر
اي چند  گيري خوشه گيري به روش نمونه   نمونه.   انجام شد  1392در سال    تهران   شهر منطقه يك    بهداشتي درماني 

ي هالبرت،  شناختي، آزمون تمايل جنس     اطالعات جمعيت :  هاي زير استفاده شد     مرحله اي انجام شده و ابزار        
ها با استفاده از    يافته.  (LSQ)و سبك زندگي    )  FACES-III(پرسشنامه انطباق پذيري و همبستگي خانوادگي        

 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت SPSS21نرم افزار

همچنين .   نتايج نشان داد تفاوت معناداري بين ميزان تمايل جنسي در زنان باردار و غيرباردار وجود دارد                   :نتايج

، و  )P<0.05(ين انطباق پذيري و همبستگي خانوادگي در زنان باردار و غير باردار تفاوت معناداري وجود دارد                   ب
 ).P<0.05(نيز سبك زندگي در زنان باردار و غير باردار تفاوت معناداري وجود دارد 

ي و سبك   جنس اليتبا فع  رابطه در ها زوج متاسفانه كه شودمي مشخص تحقيق حاضر،  نتايج به توجه با  :بحث
دوران  در بهداشتي پرسنل طرف از نيز اطالعات اين ندارند و  صحيحي و علمي اطالعات بارداري در دوران  زندگي
 از غلط اطالعات دريافت از ناشي كه زمينه اين در هاي منفي نگرش وجود طرفي از و نميشود ارائه آنها به بارداري

 شودمي عاطفي و جنسي ارتباط از بارداري، دوران محروميت   دوران و هشد علت بر مزيد باشدمي علمي منابع غير 

 .شود خاص توجه امر اين به بايد كيان خانواده  حفظ براي بنابراين .ميكند تزلزل دچار را خانواده بهداشت رواني  و

 پرسنل طريق از بارداري دوران و رواني فيزيكي تغييرات با رابطه در علمي و صحيح كنيم اطالعات مي پيشنهاد لذا

 تا سبك زندگي    .گيرد قرار مد نظر  بارداري دوران هايآموزش در جنسي مشاوره و همچنين  گردد ارائه بهداشتي
 .به سبك مطلوب نزديكتر شود

 
 

 
   com.yahoo@r_talaeian           دانشگاه خوارزمي/ كارشناس ارشد مشاوره خانوده∗ 

 .دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران/كارشناس ارشد روانشناسي عمومي ∗∗
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 كننده  بررسي سبك هاي اداره تعارض بين فردي به عنوان عامل پيش بيني

 طالق در زوجين متقاضي طالق

 
 ∗رضوانه طالئيان

 ** كيانوش زهرا كاردكتر

 

در ايران از هر هزار مورد ازدواج،        .  طالق در يك دهه اخير در جهان رو به افزايش است            پديده  :  مقدمه و هدف  
طور متوسط تعداد   ه   ب ،در هر ماه  طبق آمار ثبت احوال، در كل كشور،        .  نزديك به دويست مورد به طالق مي انجامد       

بررسي حاضر در   .   مورد طالق به ثبت رسيده است        392 شبانه روز      واقعه طالق و يا به عبارتي در هر           12028
 عاملراستاي پيشگيري از اين پديده شايع و ناهنجار و با هدف دستيابي به يك الگوي پيش بيني طالق از روي                        

با مشخص كردن متغيرهايي كه باعث پيش بيني طالق مي شوند         .  سبك هاي اداره تعارض بين فردي انجام شده است      
وان زمينه را براي پژوهش هاي آزمايشي و مداخله اي بعدي فراهم كرد و از رخداد طالق، كه در كشور رو به                        مي ت

 .افزايش است، پيشگيري به عمل آورد

شهر   7مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره منطقه        نفر از    278تعداد  ،  در اين پژوهش توصيفي و همبستگي      :  روش
 از پرسشنامه    است ابزار جمع آوري اطالعات عبارت    .   انتخاب شدند  ي در دسترس  تصادفگيري     به روش نمونه   تهران

. )ICMQ( پرسشنامه سبك هاي اداره تعارض بين فردي       و)  MII(شاخص بي ثباتي ازدواج   ،  اطالعات دموگرافيك 
 .استفاده گرديد براي تحليل دادهاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيونهمچنين 

اطمينان %  95رابطه معناداري در سطح     سبك هاي اداره تعارض بين فردي     بين  ته هاي پژوهش نشان داد     ياف  :نتايج
 . شناسايي شداحتمال طالق داشتند و  اين متغير به عنوان پيش بيني كننده احتمال طالقبا 

مستقيمي بر مستعد   نتايج پژوهش بيانگر اين مطلب اند كه سبك هاي اداره تعارض بين فردي مي تواند تاثير               :  بحث
 .لذا با بررسي اين عامل مي توان از وقوع طالق پيشگيري كرد. بودن براي طالق داشته باشد
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 عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي **
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  سال2مطالعه مادران كودكان زير :  جدايي مادران عوامل پيش بيني كننده اضطراب

 
 دكتر كارينه طهماسيان

∗ 

  ** آسيه اناري
  ***شايسته شكوفه فر
  ****هاجر بهرامي
 

 از آنجا كه اضطراب جدايي مادر با تحت تاثير قرار دادن فرآيندهاي رواني و عملكرد مادر، به شكل مستقيم                    :مقدمه
بيني در اين پژوهش در پي دستيابي به عوامل پيش        .  و غير مستقيم بر سالمت رفتاري و رشد كودك اثر مي گذارد،          
افسردگي مادر، استرس والديني مادر، حمايت اجتماعي       كننده اضطراب جدايي مادران شامل خلق و خوي كودك،           

 .كودكان زير دو ساله شهر تهران هستيماي از مادران  خوداثرمنديي در نمونهو) هيجاني و عملي(

از مادران خواسته   ،  )در دسترس (هدفمند  گيري   به روش نمونه   ه كه  بود كودك زير دو سال    داراي    مادرِ 220:  روش
 مقياس منابع حمايت اجتماعي    ،  )1983  ،آبيدين(فرم كوتاه   /  شاخص استرس والديني    هايشد تا به پرسشنامه    

، )1986بيتس،  (پرسشنامه خلق و خوي كودك    ،  )1967بك،  (پرسشنامه افسردگي بك    ،  )2002  ،كوسك و كوسك  (
 سال  30ميانگين سن گروه نمونه،     .   پاسخ دهند  )1989مك بريد و گنزدا،      هوك،(مقياس اضطراب جدايي مادرانه     

  .است 74/4انحراف استاندارد آن و 

نتايج حاصل از همبستگي پيرسون بين متغيرهاي افسردگي مادران، خوداثرمندي مادران، حمايت                     :  نتايج
دهند متغير  اجتماعي، استرس والديني و خلق و خوي كودك با نمره اضطراب جدايي مادر از كودك نشان مي                     

 )=r   ، 017/0P    =-161/0(مبستگي معنادار و مثبت و متغير حمايت عملي         ه)  =r  ،019/0P=  158/0(افسردگي مادران   
همبستگي منفي و معناداري با اضطراب جدايي مادر از كودك دارد و بين ساير متغيرها با اضطراب جدايي مادر                       

دي در گام بعدي براي تعيين سهم تاثير هر يك از متغيرها بر خوداثرمن               .  شودهمبستگي معناداري مشاهده نمي   
هاي حاصل از همبستگي، افسردگي     نتايج نشان داد همسو با يافته      .  والديني از رگرسيون رو به عقب استفاده شد        

 .كنندمادر و حمايت عملي؛ هريك سهمي از ميزان اضطراب جدايي مادر از كودك را تبيين مي

هاي آموزشي و پيشگيرانه،     توان در قالب برنامه    با توجه به آنچه در اين پژوهش بدست آمد مي             :  گيرينتيجه
هاي افسردگي را با هدف باال بردن سالمت رواني مادر و در راستاي آن تامين                  سالمت رواني مادر خصوصا ويژگي    

 . سازگاري بهنجار كودك، مورد هدف قرار داد
 

 
*
 استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي 

 دانشجوي دكتراي روانشناسي باليني دانشگاه شهيد بهشتي **
 دانشجوي دكتراي روانشناسي باليني دانشگاه شهيد بهشتي ***

 دانشجوي دكتراي روانشناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ****
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 مادران،  در كاهش اضطراب   )  حمايت عملي (عالوه بر اين داللت هاي مرتبط با اهميت منابع حمايت اجتماعي              
مي تواند به برنامه ريزي هاي عملي كوتاه مدت و بلند مدت براي تامين امكانات بيشتر مراقبتي براي مادر و كودك                    
در سطوح مختلف اجتماع و به دنبال آن كاهش ناسازگاريهاي ناشي از اضطراب مادر و ارتقاي سطح سالمت روان                     

 .كودك منجر شود-زوج مادر

 .ايي مادر از كودك، افسردگي، حمايت اجتماعي و كودكان زير دوسالاضطراب جد :هاكليدواژه
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 حمايت اجتماعي با افسردگي در ميانساليگرايي شخصيت و  ميزان برونرابطه

 
 *مجتبي عاشوري

 **عصمت نصيري 

 ***زهرا خداوندلو

****فرشته موسويان
 

 *****سارا عبدي

 

پژوهش حاضر با   .  باشدكي از شايعترين اختالالت در ميانسالي مي        با توجه به اينكه افسردگي، ي       :مقدمه و هدف  
 .  انجام شدحمايت اجتماعي با افسردگي در ميانسالي ميزان برونگرايي شخصيت و رابطههدف بررسي 

 به روش نمونه گيري    92 نفر از ميانساالن شهرستان خدابنده در سال         300 براي رسيدن به اين هدف، تعداد        :روش
انتخاب شدند و پرسشنامه هاي، درونگرايي و برونگرايي راتر، حمايت         )   نفر مرد  140 نفر زن و   160(ايهتصادفي طبق 

داده هاي به دست آمده با استفاده از         .  اجتماعي واكس و همكاران و پرسشنامه افسردگي بك را تكميل نمودند             
 . آزمون همبستگي چند متغيره و رگرسيون گام به گام تجزيه و تحليل شدند

 ،)p<0/01  ،5r= -0/4(افسردگيميان متغير حمايت اجتماعي و        نتايج تحليل داده ها نشان دادند كه،         :نتايج
 منفي و   همبستگي)  p<0/01  ،7r= -0/4( شخصيت و حمايت اجتماعي با افسردگي در ميانسالي           گراييبرون

 .معناداري برقرار است

 افزايش ميزان حمايت اجتماعي و برونگرايي شخصيت در         توان گفت كه، با   هاي پژوهش مي   با توجه به يافته    :بحث
دو متغير نقش تعيين كننده اي در سالمت          لذا اين .  افسردگي در آنان كاهش خواهد يافت و برعكس         ميانسالي،  

 .ها ايفا خواهد كردرواني ميانساالن و در نتيجه سالمت رواني اعضاي خانواده

 .تماعي، افسردگي، ميانساليگرايي شخصيت، حمايت اجبرون: هاكليدواژه

  

 
 
 
 
 

 
  com.yahoo@15ashoori        شناسي تربيتي، كارشناس توانبخشي بهزيستي استان زنجان روانكارشناس ارشد *

رستان خدابنده كارشناس ارشد مديريت دولتي، مدير سازمان بهزيستي شه **
 

*** كارشناس ارشد روان شناسي باليني، كارشناس توانبخشي بهزيستي استان زنجان
 

 كارشناس روان شناسي عمومي، كارشناس توانبخشي بهزيستي استان زنجان ****

*****كارشناس ارشد روان شناسي عمومي، كارشناس توانبخشي بهزيستي استان زنجان
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي با افسردگي در ميانسالي رابطه ويژگي

  
∗مجتبي عاشوري

 

∗∗سعيد افشار
 

 ∗∗∗بيت اهللا حقي
 

 

هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي با افسردگي در          هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ويژگي       :  مقدمه و هدف  
 . ميانساالن بود

 نفر از ميانساالن شهر زنجان به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و                  350ين منظور تعداد  بد  :روش
، پرسشنامه حمايت اجتماعي واكس و همكاران و پرسشنامه افسردگي بك را                  عاملي شخصيت   16پرسشنامه  

 . جزيه و تحليل شدند و رگرسيون گام به گام تtداده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون . تكميل نمودند

ويژگي هاي شخصيتي و حمايت    ،  )>01/0p(افسردگي  ميان متغير حمايت اجتماعي و       نتايج نشان داد كه     :  نتايج
 .  برقرار استهمبستگي) >01/0p( اجتماعي با افسردگي در ميانسالي

 . كنندويژگي هاي شخصيتي و حمايت اجتماعي مي توانند افسردگي را در ميانساالن پيش بيني :بحث

 .هاي شخصيتي، حمايت اجتماعي، افسردگي، ميانسالي  ويژگي:هاواژهكليد

 

 
 

 
∗
 ashoori15@yahoo.com     تربيتي دانشگاه اروميه، عضو مدعو دانشگاه پيام نوركارشناس ارشد روانشناسي 

∗∗
 شناسي بالينيكارشناس ارشد روان 

∗∗∗
 كارشناسي ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران، عضو مدعو دانشگاه پيام نور 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 
 

 

 كيفيت خواب و سردردهاي ميگرني در زنان يائسه

 
 ∗مجتبي عاشوري

**اميدعلي محمد ويردي
 

***رعنا اميني
 

****عصمت نصيري 
 

*****سارا عبدي
 

 ******بيت اله حقي

 
 

خواب با حركات   «يد نشان مي دهد كه كمبود يا فقدان توانايي داشتن             يافته هاي پژوهشي جد  :  مقدمه و هدف  
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين كيفيت          .   مي كند  ايفا نقش مهمي در ميگرن هاي مزمن     »  سريع چشمي 

 . خواب با سردردهاي ميگرني در زنان يائسه انجام شده است
 نفر از زنان يائسه شهرستان        300مورد بررسي نمونه  .   پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي است           :روش

ابزارهاي مورد استفاده در اين      .   بودند كه به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند           92خدابنده در سال     
براي تجزيه و تحليل    .  نامه سنجش عالئم سردرد ميگرن نجاريان بود       آزمون كيفيت خواب و پرسش    مطالعه شامل   

 . همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام استفاده شدهايها از آزمونداده
هاي كيفيت ذهني خواب، تاخير در به خواب         نتايج پژوهش نشان داد كه بين كيفيت خواب و زيرمقياس           :  نتايج

رفتن، خواب مفيد، اختالالت خواب، مصرف داروهاي خواب آور و اختالل عملكرد روزانه با سردرد هاي ميگرني در                   
اما بين طول مدت خواب و         .  وجود دارد )  >05/0p   و >01/0p(  دار در سطوح   ائسه همبستگي معني   زنان ي 

نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه      همچنين  .  )<05/0p(  سردردهاي ميگرني همبستگي معناداري مشاهده نشد     
ييرات مربوط به     درصد تغ   6/22اختالل عملكرد روزانه و تاخير در به خواب رفتن توانستند                  اختالالت خواب، 

 . كنندسردردهاي ميگرني را در اين گروه از زنان پيش بيني و تبيين مي
 كيفيت خواب با سردردهاي ميگرني در زنان يائسه رابطه معناداري دارد و افرادي كه از كيفيت خواب                         :بحث

هاي اين نتايج يافته  بنابر.  كنندمناسبي برخوردارند سردردهاي ميگرني كمتري را در طول زندگي خود تجربه مي             
  .ها موثر واقع گرددتواند در جهت ارتقاي سالمت جسمي و رواني اعضاي خانوادهاين پژوهش مي

 . .  كيفيت خواب، سردردهاي ميگرني، زنان يائسه    :هاكليدواژه 

 
   com.yahoo@15ashoori      شناسي تربيتي، كارشناس توانبخشي بهزيستي زنجان روانكارشناس ارشد*

  كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي، آموزگار مدارس استثنايي شهرستان خدابنده **
  كارشناس ارشد روان شناسي استثنايي، آموزگار مدارس استثنايي شهرستان خدابنده ***

 يستي شهرستان خدابنده كارشناس ارشد مديريت دولتي، مدير سازمان بهز ****
  كارشناس ارشد روان شناسي عمومي، كارشناس توانبخشي بهزيستي استان زنجان *****

 كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي تحصيلي ******
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 ورزي در دانشجويان دختر كودكي از كيفيت مراقبت والدين با تعلل تجربهرابطه

  
 ∗ پور بيرگانيدكتر سيروس عالي

 **سيمين زغيبي قناد

 

فرد نه تنها از    .  گذاردترين محيط اجتماعي است كه بر رشد افراد تاثير مي         خانواده نخستين و مهم   :  مقدمه و هدف  
هدف .  گيرد خود در محيط خانواده قرار مي      تاثير تجارب اوليه  نظر جسمي و زيستي بلكه از نظر شخصيتي نيز تحت         

ورزي در  با تعلل )  غفلت و ناسازگاري والدين   (ر بررسي رابطه تجارب كودكي از مراقبت والدين       از انجام پژوهش حاض   
 .باشددانشجويان دختر مي

. گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند      نفر از دانشجويان دختر دانشگاه چمران اهواز به روش نمونه           105  :روش
هاي داده.  استفاده را تكميل كردند    از مراقبت و سوء      كودكي  تجربه ورزي تاكمن و پرسشنامه   سپس مقياس تعلل  

 .گردآوري شده از طريق ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند

ورزي در دانشجويان دختر وجود     داري بين ناسازگاري پدر و تعلل     ي مثبت و معني    نتايج نشان داد كه رابطه     :نتايج
 . داري مشاهده نشد معنيورزي در دختران رابطهبين غفلت و ناسازگاري مادر و غفلت پدر با تعلل .دارد

 كودكي، كسب اطالعات از بزرگساالن در ارتباط با          هاي آزمون اثرات بلندمدت تجارب آگاهانه     يكي از شيوه  :  بحث
كنندگان و مسئوالن را مخاطب قرار        اين آگاهي، مراقبت  .  شان از طريق مرور و يادآوري است         خاطرات كودكي 

ها نيز بيان شد، از بين       طور كه در يافته   همان.  دكان در برابر بدرفتاري بزرگساالن محافظت كنند       مي دهد تا از كو   
دار و مثبت   اي معني ورزي رابطه ابعاد ناسازگاري و غفلت پدر و مادر از كودك، تنها بعد ناسازگاري پدر با تعلل                   

نده و سرد از خود نشان دهند، گرايش           بنابراين، هرچه پدران، رفتارهاي غيردوستانه، خصمانه، طردكن         .  داشت
هاي هاي اين پژوهش پيامدهايي براي حوزه       يافته  .تر خواهد شد   بيش ورزانه در آينده  دختران به رفتارهاي تعلل    

 .تعليم و تربيت و خانواده به دنبال دارد

  .ورزي، دانشجويان دختر دانشگاه كودكي از مراقبت، تعللتجربه :هاكليدواژه
 

 

 
 com.gmail@1366iminghannads       عضو هيات علمي، روانشناسي تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز ∗

 كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه شهيد چمران اهواز  **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 آوري فردي و باورهاي معنويبيني دلزدگي زناشويي بر اساس كاركرد خانواده، تابپيش

 
 ∗پوربهناز عبادت

 **نژادشكوه نوابيدكتر   

  ***آباديعبداله شفيعدكتر 
 ****نژادمحمدرضا فلسفيدكتر 

 

كند كه به مرور     شناخت عوامل مقابله با دلزدگي زناشويي براي زوجين، فرصتي ايجاد مي                :مقدمه و هدف   
بر اين اساس پژوهش حاضر با هدف پيش بيني دلزدگي            .  روابطشان بپردازند و زمينه رشد خود را فراهم كنند           

 .زناشويي بر مبناي كاركرد خانواده، تاب آوري فردي و  باورهاي معنوي انجام شد

بيست و دوگانه شهرداري    جامعه آماري شامل كاركنان متاهل مناطق       .   روش انجام پژوهش همبستگي است     :روش 
نمونه مورد  .   بود 1390شهر تهران و همسران آنان كه حداقل سه سال از زندگي مشترك آنها سپري شده در سال                   

ابزارهاي مورد استفاده در اين      .   زوج كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند           500مطالعه شامل   
/  دلزدگي زناشويي، پرسشنامه تاب آوري و پرسشنامه معنويت            مطالعه ابزار سنجش عملكرد خانواده، مقياس        

براي تجزيه  .  قبل از به كارگيري، پايايي پرسشنامه ها بررسي و نتايج حاكي از پايايي مناسب آنها بود              .  دينداري است 
 .ها از ماتريس همبستگي و رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شدو تحليل داده

ريس همبستگي نشان داد كه كاركرد خانواده، تاب آوري فردي و باورهاي معنوي رابطه                نتايج حاصل از مات    :نتايج
همچنين نتايج حاصل از رگرسيون خطي چند متغيره         .  داري با دلزدگي زناشويي دارند    نسبتا قوي معكوس و معني    

آوري فردي  واده و تاب  به نحوي كه كاركرد خان    .  كنندنشان داد كه اين سه مولفه دلزدگي زناشويي را پيش بيني مي          
همچنين بين ميزان دلزدگي در زنان و مردان         .  كنندبيني مي بيشتر از باورهاي معنوي، دلزدگي زناشويي را پيش        

اما بين طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان با دلزدگي زناشويي رابطه مثبت و                   .  تفاوت معني داري مشاهده نشد    
 . معني داري وجود داشت

آوري فردي و  باورهاي معنوي  به طور مستقيم در كاهش               دهد كه كاركرد خانواده، تاب      مي نتايج نشان   :بحث
هاي افزايش آنها در زوجين و خانواده        ها و  شيوه   بنابراين توجه به نقش اين مولفه      .  .دلزدگي زناشويي موثر است   

 .رسدمفيد به نظر مي

  . باورهاي معنوي، فرديتاب آوري، كاركرد خانوادهي،دلزدگي زناشوي: هاهواژكليد
 

 
  Ebadatpour@yahoo.com  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاتآموختهدانش ∗

 استاد دانشگاه تربيت معلم **
 استاد دانشگاه عالمه طباطبايي ***

 باييطباطاستاد دانشگاه عالمه  ****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 مديريت بكارگيري رويكرد چند بعدي در درمان اختالالت چندگانه شبه درد؛ وسواسي اجباري

 )مطالعه موردي يك زوج(و بيزاري جنسي 
 

 ∗نسرين عباسي طهراني
 

يگر، از  مشكالت زوجين به علت درگير بودن بيش از يك فرد در آن و تأثير و تأثر آنها بر يكد                      :  مقدمه و هدف  
شود كه هر دو فرد، مبتال به        اين پيچيدگي زماني بيشتر مي     .  برانگيز براي درمان هستند   شرايط پيچيده و چالش   

هدف از مطالعه   .  ها منجر به پديدآيي مشكالت ثانويه مي گردد      اختالالت روانشناختي بوده و عدم درمان، طي سال        
بعدي در طرح درمان براي اختالالت چندگانه در يك زوج             حاضر؛ ارائه نتايج اثربخشي استفاده از رويكرد چند          

 .مي باشد

 ساله؛ ديپلم؛ مجروح     44 سال زندگي مشترك؛ مرد     25مطالعه حاضر؛ مطالعة موردي يك زوج با سابقه            :  روش
 ساله؛ خانه   42و زن   )  دردشبه  (جنگي با معلوليت فقدان دست از آرنج و شكايت درد در ناحية مچ دست قطع شده               

مشكل شبه درد در مرد و      .   اختالل وسواس شديد شستشو و بيزاري جنسي ثانويه، داراي دو فرزند، مي باشد             دار؛ با 
 سال شدت گرفت، بطوريكه براي كنترل درد؛ پمپ مورفين  براي مرد تجويز              25وسواس شستشو در زن؛ در مدت       

 سال قطع گرديده    20و به مدت    گرديد و اين در حالي بود كه روابط جنسي در اين مدت به سرعت كاهش يافته                   
 . طرح درمان با رويكرد زيستي؛ رواني؛ اجتماعي؛ معنوي و جنسي؛ براي اين زوج طراحي و اجرا گرديد. است

زن كنترل گرديده و به حدأقل رسيد و روابط            اجباري -با اجراي طرح درمان چند بعدي، اختالل وسواسي        :  نتايج
بخش، درد مرد قطع گرديده و استفاده از         ابط جنسي سالم، ايمن و لذت     با شروع رو  .  جنسي زوج از سر گرفته شد     

 .پمپ مورفين متوقف شد

 موفقيت آميز بودن درمان اين زوج نشان داد كه اگرچه عدم درمان مشكالت طي ساليان متمادي و دست و                     :بحث
ن را در نظر اول پايين       پنجه نرم كردن زوج با مشكالت ثانوية جسماني و روانشناختي در روابط، احتمال درما                  

تواند به تدوين طرح     مي آورد اما داشتن نگرش چندبعدي به مشكالت و تشخيص مشكالت ثانويه از اوليه، مي                   
 .درماني موفق منجر گردد

 
 ipstciran@yahoo.com كارشناس ارشد روانشناسي مركز تحقيقاتي سالمت خانواده عصر          ∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

 رابطه بين سبك هاي فرزندپروري و سبك هاي هويت در نوجوانان دختر و پسر

  يزدمقطع دبيرستان شهرستان

 

∗نسرين عباسي
 

 **به ابراهيميمحبو

 

گيري شخصيت و هويت نوجوانان محسوب       هاي فرزندپروري عامل بسيار مهمي در شكل        شيوه:  مقدمه و هدف  
هاي هويت در    هاي فرزندپروري و سبك    رابطه بين سبك     بنابراين هدف از انجام اين پژوهش، تعيين         .  شودمي

 . استنوجوانان دختر و پسر مقطع دبيرستان شهرستان يزد

يزد  شهرستان   نوجوانان دختر و پسر مقطع دبيرستان     هدف،  جامعه  توصيفي، از نوع همبستگي و      ژوهش   پ : روش
جهت سنجش متغيرهاي اصلي مدل     .   انتخاب شدند  جدول مورگان  نفر از اين دانش آموزان،  بر مبناي         375بود، كه   

) 1987(ونـز و بني  ـ آدام اي هويت ـهكـرسشنامه سب ـو پ )  1972(امريندـدياناب فرزندپروري هايشيوه پرسشنامهاز  
نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه  بين سبك فرزندپروري استبدادي و هويت                     .استفاده شد 

سبك فرزندپروري سهل گير و هويت زودهنگام، سبك فرزندپروري استبدادي و هويت زودهنگام، سبك                  آشفته،
رفته، سبك فرزندپروري استبدادي و هويت پيشرفته، سبك            بخش و هويت پيش     فرزندپروري قاطع و اطمينان    
بخش و هويت به تعويق افتاده و بين سبك فرزندپروري استبدادي و هويت به تعويق                 فرزندپروري قاطع و اطمينان   

 .افتاده رابطه معني داري وجود دارد و اين فرضيه تاييد مي شود

 .هاي هويت رابطه وجود داردفرزندپروي والدين و سبكهاي  با توجه به نتايج پژوهش حاضر،  بين سبك:يجنت

 .يابي نوجوانان اصالح ايجاد كردتوان در بحث هويتهاي فرزندپروري ميرسد با آموزش شيوهبه نظر مي: بحث

 .هاي هويت، نوجوانان دختر سبك،سبك هاي فرزندپروري: هاكليدواژه
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
∗
 Abasi_1340@yahoo.com             كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه يزد 

 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره  خانواده دانشگاه شهيد باهنر كرمان **
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 با ذهني توانآموزان كم  والدين دانشسترس و ميزان ا رضايتمندي زناشوييمقايسه

 آموزان عادي والدين دانش

 
 ∗ماشاءاهللا عبدي

 **دكتر باقر غباري بناب

 ***دكتر هادي پور شافعي

 ****علي سلماني زاده

 

كند  در خانواده، زمينه رابراي تغيير رفتار پدر و مادر فراهم مي           )  ويژه  (كم توان ذهنيوجود كودك   :  مقدمه و هدف  
هاي شديد و متضاد،     العمل تن كودك معلول در حكم يك ضربه رواني قابل توجه است كه باعث بروز عكس                  داش.

 تحت تأثير قرار  را   كودك    با  روابط والدين   خانواده، روانسالمت شود كه    ايجاد نيازهاي جديد و رفتارهاي مختلف مي      
  زناشويي مندي به منظور مقايسه رضايت     ر حاض پژوهش.  دربر دارد  را   درروابط زوجين عالقه والدين   داده، كاهش   

  .درشهر نهبندان انجام گرفت عادي آموزان ذهني با والدين دانش توان آموزان كمش والدين دانواسترس 
در نظر گرفته شد كه از بين        )  خانواده  104شامل( زن و مرد   نفر  208براي رسيدن به اين مقصود، تعداد         :روش

 اموزان عادي مقطع ابتدايي در شهر        كليه والدين دانش    ذهني مقطع ابتدايي و     توان موزان كم  آ دانش كليه والدين 
دراين مطالعه جهت   .  اي انتخاب شدند   اي چند مرحله   تصادفي خوشه  به روش نمونه گيري     1391ال  نهبندان در س  

 و جهت سنجش استرس از پرسشنامه          زناشويي انريچ   منديپرسشنامه رضايت سنجش رضايتمندي زناشويي از       
از بود و جهت تجزيه و تحليل داده ها          اي  مقايسه  –پژوهش توصيفي از نوع علّي    نوع  .  ترس هري، استفاده گرديد   اس

 .استفاده گرديد  و روابط همبستگيروش تحليل واريانس

والدين   ذهني و  توان والدين كودكان كم   و ميزان استرس       زناشويي   منديكه بين رضايت  ها نشان داد     يافته  :نتايج
ذهني  توان موزان كم  آ زناشويي والدين دانش    مندي بين رضايت    دارد و    معناداري وجود   تفاوتوزان عادي    م آدانش

 .وميزان استرس آنها همبستگي وجود دارد
 بي شماري ازجمله كاهش رضايتمندي زناشويي وافزايش ميزان            روانشناختي  وجود اختالالت  با توجه به   :  بحث

ي و تاثير همين اختالالت در تربيت نامطلوب كودكان استثنايي و به تبع آن              استرس در والدين كودكان كم توان ذهن    
 هاي همراهي تيم افزايش مجدد ميزان اختالالت والدين در نتيجه رفتارهاي مخرب و سازش نايافته كودكان،                     

روابط در بهبود    آموزش كودكان كم توان ذهني و متخصصين حوزه خانواده مي تواند               متخصصين    ،روانپزشكي
 .باشد موثر ميبا اجراي آموزش هاي ويژه  آنان شناختي بيشتر در ممانعت از بروز مشكالت روانزناشويي زوجين و

 .كودكان كم توان ذهني زناشويي،استرس،منديرضايت: هاكليدواژه

 
  com.gmail@110.z.salmaniي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند  دانشجوي كارشناس∗ 

 دانشيار و استاد روانشناسي دانشگاه تهران  **
 استاديار روانشناسي دانشگاه ازاد اسالمي واحد بيرجند ***

 اسالمي واحد تربت جامكارشناس ارشد روانشناسي عمومي از دانشگاه  ****
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 جوان ايراني شبكه اجتماعي فيس بوك و روابط خانوادگي كاربران

 
 ∗صمد عدلي پور

 ** فائزه خاكسار

***يه سپهري آس
 

 

فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي همچون شبكه هاي اجتماعي مجازي، با فراهم آوردن امكان                :مقدمه و هدف  
هاي تازه بخشيده، نه تنها قواعد و قوانين          پيدايي جامعه شبكه اي كه افراد و جوامع را در قالب هاي تازه، هويت               

 يكي از   .كه ايستار ما را نسبت به خود، ديگران و جهان تغيير داده اند              ها، بل حاكم بر ارتباط و تعامل ميان انسان       
رسد با ورود تكنولوژي  هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي در آنها،          نظر مي   نهادهاي اصلي جامعه، خانواده مي باشد كه به      

 خانوادگي  روابطهدف پژوهش حاضر، تحليل تاثير شبكه اجتماعي فيس بوك بر            .  دستخوش تغييراتي شده است   
 .اين شبكه استجوان كاربران 

صورت پيمايشي و با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي و بهره گيري از پرسشنامه                    پژوهش حاضر به    :روش
جامعه آماري پژوهش را    .  اينترنتي محقق ساخته، با تكيه بر نظريه هاي نيل پستمن و كاستلز صورت گرفته است               

 نفر برآورد   380حجم نمونه مطابق با فرمول كوكران        .  دهند اه اصفهان تشكيل مي   كاربران جوان فيس بوك دانشگ   
 .ه استشد

 كاهش و شبكه اجتماعي فيس بوك    از استفاده بين يافته هاي پژوهش حاضر حاكي از آن است كه               :نتايج

 در رو با افراد      رو ارتباطات فرزندان، كاهش  به نسبت والدين خانواده، بي اعتمادي  در محيط  روزانه فعاليت هاي
 .خانواده رابطه معناداري وجود دارد افراد تعامالت با خانواده، كناره گيري از افراد خانواده و كاهش

 با توجه به يافته هاي پژوهش، براي جلوگيري از تضعيف روابط و ارزش هاي خانوادگي كاربران شبكه                         :بحث
صري خانواده ها مي تواند نقش موثري در حفظ ارزش ها و          اجتماعي فيس بوك، افزايش سواد رسانه اي، اينترنتي و ب        

 .تعامالت خانوادگي ايفا كند

 .شبكه هاي اجتماعي مجازي، فيس بوك، روابط خانوادگي، ارزش هاي خانواده: هاكليدواژه
 
 
 

 
  Samadadlipour@gmail.com    كارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه اصفهان                           ∗

  دانشجوي كارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان**
                                         شگاه شهيد مدني آذربايجانروانشناسي تربيتي دان كارشناس ارشد ***
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 مقايسه تاب آوري و اميد به زندگي در بين زنان سرپرست خانوار و غير سرپرست

 
 ∗الهام عربي

 **د دارابي فرروح اله

 

پيش داوري قرار دارند     برخي از گروه هاي زنان، بيشتر از ساير گروه هاي ديگر در معرض تبعيض و             :  مقدمه و هدف  
اين افراد مسئوليت مستقيم تامين امنيت اقتصادي،       .  كه از آن جمله به زنان سرپرست خانواده مي توان اشاره كرد           

اين واقعيت است كه زنان سرپرست خانواده در جامعه ما فشار زيادي             .  رندتربيتي خانواده را به عهده دا       اجتماعي و 
بنابراين با افت كيفيت زندگي و       .  واقتصادي آنها تاثير مي گذارد     تحمل مي كنند، اين فشارها بركاركرد اجتماعي      

 و فرزندان،   رضايت از آن همراه مي شود و همچنين با اختالالتي نظيرپرخاشگري و ناسازگاري با محيط وخانواده                 
مطالعاتي .  بزهكاري، روسپگيري و اعتياد و افسردگي و سرانجام ناتواني در اداره زندگي دست به گريبان مي شوند                  

نيز نشان داده، برخي افرادي كه در معرض عوامل خطرآفرين قرار دارند كمتر از سايرين با پيامدهاي منفي مواجه                     
و ميزان تاب آوري و تحمل آنها در برابر           از خود نشان مي دهند    مي شوند و حتي در برخي از حوزه ها پيشرفت             

هدف از پژوهش حاضر مقايسه      .  مشكالت كمتر هست كه گروهي از اين افراد زنان سرپرست خانوار مي باشند                
 .تاب آوري و اميد به زندگي در زنان سرپرست خانواده و زنان غيرسرپرست مي باشد

زن سرپرست خانوار شهرستان       نفر  140 تحليلي مي باشد كه از بين         -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي     :  روش
در اين مطالعه شركت    )  زن غير سرپرست  (نفر70،  )زن سرپرست   (نفر70زاهدان با روش نمونه گيري تصادفي تعداد       

 .جمع آوري گرديد) 2003(كونور وديويدسون(اطالعات توسط پرسشنامه هاي تاب آوري. داشتند

اميد به زندگي، ميزان استرس و كنترل احساسات ناخوشايند         ،  آوريوهش نشان داد كه بين تاب     هاي پژ يافته:  نتايج
در زنان سرپرست خانواده بازنان غيرسرپرست تفاوت معناداري وجود دارد و زنان غيرسرپرست داراي تاب آوري،                   

بت به زنان سرپرست    اميد به زندگي و كنترل احساسات ناخوشايند بيشتري و همچنين ميزان استرس كمتر نس                
 . باشندخانواده مي

توانايي نگاه به يك      ،ها براي تحمل مشكالت      رشد مهارت  ارتقاء و براساس نتايج به دست آمده در جهت          :  بحث
توانند آنرا كندوكاو كنند، تغيير دهند، تحمل كنند يا دوباره به طرق ديگر حل                مشكل به عنوان يك مسئله كه مي      

در زمينه مسائل و مشكالت     گيري، ابراز وجود، حل مسئله       ي زندگي مخصوصا مهارت تصميم    ها كاربرد مهارت  .كنند
 .اين قشر جامعه گام برداشت

 .زنان سرپرست، خانواده، تاب آوري، اميد به زندگي: هاكليدواژه

 

 
∗
 e_arabi60@yahoo.com      كارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه سيستان و بلوچستان 

 كارشناس مددكاري اجتماعي، دانشگاه عالمه طباطبائي **
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 نظران و هاي رفاه خانواده در ايران از نظر صاحب تعيين شاخص

 گذاران با روش دلفي سياست

 
 * عرشيمليحه

 ** دكتر مصطفي اقليما

 ∗∗∗ دكتر روشنك وامقي

 ∗∗∗∗دكتر غالمرضا غفاري

 ∗∗∗∗∗ دكتر مهدي رهگذر

 
 . هدف اين مطالعه تعيين شاخص هاي رفاه خانواده در ايران از نظر صاحب نظران و سياست گذاران است                   :مقدمه

 اطالعات با روش دلفي و طي يك پيش         جمع آوري.   اين مطالعه با استفاده از روش تركيبي انجام شده است           :روش
 نفر و در دور سوم      46 نفر، در دور دوم      78در اين مطالعه در دور اول       .  مرحله اول و سه دور صورت پذيرفته است        

هاي رفاه اجتماعي و خانواده با حداقل سه سال سابقه فعاليت                 نفر از صاحب نظران و سياست گذاران بخش        40
مرحلة اول و سه دور نظرات و پيشنهادات            در طي يك پيش    .  اند اركت داشته آموزشي، پژوهش يا اجرايي مش      

در هر يك از مراحل نظرات ارائه شده به اطالع             .  متخصصين در خصوص شاخص هاي رفاه خانواده دريافت شد         
 .دمشاركت كنندگان رسيد و نظرات آنها در قالب كمي و كيفي دريافت گرديد و ابعاد رفاه خانواده استخراج گردي

برنامه ريزي كالن، بيمه،   :   بعد براي رفاه خانواده استخراج گرديد كه عبارت بودند از              10 در اين مطالعه      :نتايج
هاي استحقاق سنجي، خدمات    سالمت و بهداشت، آموزش، مسكن، اشتغال و مرخصي هاي شغلي، فقر و كمك هزينه            

 اولويت اول شاخص هاي ارزيابي رفاه       10.   خانواده سالمت رواني اجتماعي، تعامالت درون خانواده و قوانين حقوقي        
قانون آموزش رايگان كودكان تا پايان       :  خانواده استخراج شده از نظر صاحب نظران و سياست گذاران عبارت بود از            

ها، نسبت كوكان دچار      هاي استفاده كننده از بيمه پايه درماني به كل خانواده               دوره متوسطه، نسبت خانواده    
 به كل كودكان، نسبت خانواده هاي استفاده كننده از خدمات بهداشتي و            )  كم غذايي و بيش غذايي     ( سوءتغذيه

ها، نسبت خانواده هاي زير خط فقر به كل خانواده ها، نسبتي از درآمد خانواده مستاجر كه                   درماني به كل خانواده   
ت كمك هزينه تحصيلي به كودكان كم       صرف هزينه اجاره بها مي شود به كل درآمد خانواده مستاجر، قانون پرداخ            

  .درآمد، اختصاص فصلي از بودجه به رفاه خانواده، قانون مرخصي زايمان تا يك سال

 

 

 
 ري اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيدانشجوي دكتراي مددكا *

 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي **
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي∗∗∗

∗∗∗∗
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

∗∗∗∗∗
 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

 صاحب نظران و سياست گذاران در ايران بيمه هاي پايه، آموزش رايگان كودكان، مسائل مربوط به سالمت                   :بحث
از آنجا كه سياست    .  دانند هاي رفاه خانواده مي    همترين شاخص كودكان، مرخصي هاي زايمان و بارداري مادر را م         

خانواده در ايران ضمني است و جايگاه صريح و روشني را به خود اختصاص داده است، متخصصين نيز ديدگاهي                      
 .حداقلي و پايه و استحقاق سنج به رفاه  خانواده دارند

 . شاخص، رفاه خانواده، دلفي:كليدواژه ها
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: پژوهي ها و موسسات پژوهشي كشور در توليدات علمي حوزه خانوادهگاهنقش دانش  

 مطالعه شبكه اجتماعي

 
 ∗دكتر محمدامين عرفان منش

 **دكتر اميررضا اصنافي

 ***طاهره بشيري

 

ها و موسسات پژوهشي كشور در توليدات علمي حوزه           پژوهش حاضر به بررسي نقش دانشگاه      :  مقدمه و هدف  
در اين راستا مقاالت منتشر شده در فصلنامه علمي پژوهشي خانواده            .  پردازدطالعات خانواده مي  پژوهي و م  خانواده
ترين و معتبرترين نشريات اين     به عنوان يكي از قديمي    )  وابسته به پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي      (پژوهي

 . حوزه مورد مطالعه قرار گرفت
در اين راستا مقاالت منتشر     .  هاي اجتماعي انجام شده است    ليل شبكه پژوهش حاضر با استفاده از فنون تح      :  روش

مورد بررسي  )  1392پاييز  (35تا شماره   )  1384بهار  (پژوهي از شماره اول     شده در فصلنامه علمي پژوهشي خانواده     
ها ي دانشگاه ابتدا وابستگي سازماني تمام نويسندگان داراي مقاله در فصلنامه بررسي شده و  اسام             .  قرار گرفته است  

سپس .  تاليفي در نرم افزار مايكروسافت اكسل وارد شده است         و موسسات پژوهشي مربوطه به صورت ماتريس هم        
ها و موسسات   نت وارد شده و شبكه مشاركت دانشگاه        .  آي.  سي.  ماتريس مذكور به نرم افزار تحليل شبكه يو          

در اين پژوهش ساختار و پيكربندي كلي شبكه با          .  تپژوهي مورد بررسي قرار گرفته اس     پژوهشي در حوزه خانواده   
 دانشگاه و موسسه     83هاي اجتماعي و همچنين عملكرد هر يك از            هاي كالن تحليل شبكه    استفاده از شاخصه  

هاي خرد تحليل شبكه مورد بررسي        منحصر به فرد داراي تاليف در فصلنامه با استفاده از شاخصه                پژوهشي
 . قرارگرفتند

ها و موسسات پژوهشي كشور در حوزه            دهد كه شبكه مشاركت دانشگاه       ج پژوهش نشان مي     نتاي:  نتايج
از انسجام كمي برخوردار بوده و با دارا بودن دو ويژگي ميانگين              %  3/5خانواده پژوهي با دارا بودن چگالي معادل        

از .  شودب مي نوعي شبكه جهان كوچك محسو     )  6/0(بندي نسبتا زياد     و ضريب خوشه  )  54/2( طول مسير كم  
هاي شهيد بهشتي، پژوهشكده خانواده     دهد كه دانشگاه  هاي مختلف شبكه نشان مي    سوي ديگر بررسي عملكرد گره    

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و دانشگاه عالمه طباطبايي از                          
 پژوهي برخوردار بوده   ت پژوهشي كشور در حوزه خانواده     ها و موسسا  مركزي ترين جايگاه در شبكه مشاركت دانشگاه     

 . كنندگيري و اتصال شبكه ايفا مي و نقش مهمي در شكل
 
 

 
   amin.erfanmanesh@gmail.comشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي       استاديار علم اطالعات و دانش∗

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي استاديار علم اطالعات و دانش**
 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش***
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سنجي، جهت بررسي ساختار و      هاي علم تواند در كنار ساير شاخصه     هاي اجتماعي مي  روش تحليل شبكه  :  بحث
 .  م و فناوري مورد استفاده قرار گيردها و پژوهشگران مختلف در زمينه توليد علعملكرد دانشگاه

 .سنجيهاي اجتماعي، علمپژوهي، تحليل شبكه  خانواده:كليدواژه ها
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 شناسي خانواده بررسي پنج دوره گذشته كنگره ملي آسيب

 
 ∗دكتر محمدامين عرفان منش

 **دكتر اميررضا اصنافي

 ***طاهره بشيري

 

پژوهش حاضر با هدف بررسي سهم پژوهشگران و موسسات آموزشي و  پژوهشي كشور در پنج                   :  هدفمقدمه و   
 مقاله ارائه شده در قالب       1163در اين راستا    .   است دوره گذشته كنگره ملي آسيب شناسي خانواده انجام شده          

 . هاي قبلي مورد بررسي قرار گرفته استسخنراني و پوستر در كنگره

جهت گردآوري  .  سنجي استفاده شده است   هاي علم  از نوع توصيفي بوده و در آن از شاخصه          پژوهش حاضر :  روش
هاي هاي پژوهش، كتاب مجموعه مقاالت ارائه شده در پنج دوره گذشته كنگره مورد بررسي قرار گرفته و داده                  داده

هاي آمار  روش.  ه است هاي مختلف در نرم افزار مايكروسافت اكسل وارد شد            مربوط به نويسندگان و دانشگاه      
 .ها مورد استفاده قرار گرفتتوصيفي جهت تجزيه و تحليل داده

 دانشگاه و موسسه    131 پژوهشگر منحصر به فرد از       1568دهد كه در مجموع     هاي پژوهش نشان مي   يافته:  نتايج
ين تعداد مقاالت به    بيشتر.  اند مقاله ارائه شده در پنج كنگره قبلي مشاركت داشته          1163پژوهشي كشور در تاليف     

گرايش .   مقاله تعلق داشته است     128 مقاله و كمترين مقاالت ارائه شده به كنگره پنجم با                348كنگره دوم با     
 16/2پژوهشگران به مشاركت علمي در تاليف مقاالت بيشتر از گرايش به توليدات انفرادي بوده و به طور ميانگين                    

دهد كه دكتر    بررسي پرتوليدترين نويسندگان نشان مي      .  اندداشتهنويسنده در تاليف هر يك از مقاالت سهم             
 و  28زاده از دانشگاه اصفهان به ترتيب با        محمدعلي مظاهري از دانشگاه شهيد بهشتي و دكتر مريم السادات فاتحي          

/6ه تنها   اين در حالي است ك    .  اندهاي قبلي ايفا كرده    مقاله بيشترين سهم را در مقاالت ارائه شده در همايش           27
بررسي سهم  .  اند درصد از نويسندگان داراي دو مقاله يا بيشتر در پنج دوره گذشته برگزاري كنگره بوده                      28

، )126(، دانشگاه شهيد بهشتي   )166( دهد كه دانشگاه آزاد اسالمي     ها و موسسات پژوهشي نيز نشان مي       دانشگاه
بيشترين تعداد  )  64( و دانشگاه شيراز   )  65( شتي، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد به        )70(دانشگاه اصفهان 

 مورد وابستگي سازماني     668از سوي ديگر در      .  اندمقاالت را در كنگره ملي آسيب شناسي خانواده ارايه داده             
 .تواند در كنگره ششم برطرف گرددنويسندگان مقاالت ذكر نشده بود كه اين ايراد مي

هاي علمي كشور در حوزه       ترين همايش ترين و مهم    از قديمي   خانواده يكي  كنگره ملي آسيب شناسي    :  بحث
 هاي گذشته ايـن هم اكنون در آستانه برگزاري دوره ششم كنگره، بررسي دوره. شودمطالعات خانواده محسوب مي

 
 

  amin.erfanmanesh@gmail.comشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي         استاديار علم اطالعات و دانش∗
 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي استاديار علم اطالعات و دانش**

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي كارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش***
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تواند اطالعات جامعي در مورد نقش پژوهشگران و موسسات مختلف كشور در اين همايش                 گردهمايي علمي مي  
 . هاي آينده ياري رساندريزيهم كرده و به برگزار كنندگان جهت برنامهفرا

 .پژوهي، مطالعات خانواده خانواده، خانواده  كنگره آسيب شناسي:كليدواژه ها
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 هاي اجتماعيبررسي رويكردهاي گفتماني و الگوهاي خانواده نسبت به مفهوم و مؤلفه

  سبك زندگي در ايران

 

∗منشايمان عرفان
 

 

هاي اجتماعي، الگوسازي از نهادهاي بنيادين جامعه همچون         يكي از پيامدهاي معرفتي گفتمان     :  مقدمه و هدف  
شود و با توجه به خصلت پايدار نهاد          ي كانون سبك زندگي محسوب مي       الگوي خانواده به مثابه    .  خانواده است 

ي بر ساختار اجتماعي خانواده از پويايي و          هاي زندگي مبتن  خانواده در تاريخ اجتماعي ايران، آن دسته از سبك          
با توجه به ضرورت استحصال سبك زندگي از         .  قابليت الزم براي شكل دهي و تثبيت خود در جامعه برخوردارند            

 .شودها و الگوهاي خانواده، ضرورت اين مقاله به صورت بنيادي آشكار ميهاي برآمده از گفتماننظريه پردازي

الش شده است تا با استفاده از تكنيك بازخواني متون و روش تحليل گفتمان، به استخراج                  در اين مقاله ت   :  روش
 .هاي زندگي مطلوب، به عنوان دستĤورد نظريه پردازي از الگوهاي خانواده، پرداخته شودسبك

 سبك  ها و الگوهاي خانواده در جهت معرفي      هاي مفهومي و نظري متعلق به گفتمان       دو طيف غالب از پويش     :بحث
شده »  ايراني اسالمي «و  »  ليبراليستي«ي ايراني، منتج به پيدايش دو سبك زندگي           زندگي مطلوب براي جامعه    

سبك زندگي ليبراليستي، بر مدار مفهوم آزادي فردي مفصل بندي گرديده و سبك زندگي ايراني اسالمي بر                  .  است
هاي شناور، اسم   همچنين دال مركزي، دال   .   است هاي هويت ملي و ديني تنظيم و تنسيق يافته        مبناي اجماع مؤلفه  

 .هاي زندگي مورد تحليل قرار گرفته استراني نيز در هر يك از سبكسازي و حاشيهسازي، برجسته

 با شرايط   با توجه به تناسب بالقوه    »  ايراني اسالمي « در مجموع، چنين به نظر مي رسد كه سبك زندگي              :نتايج
 .ي ايران از مزاياي بيشتري برخوردار مي باشدنوني جامعهپيشرفت و تغييرات اجتماعي ك

 .گفتمان، الگوي خانواده، ساختار خانواده، سبك زندگي ليبراليستي، سبك زندگي ايراني اسالمي: هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  iman.erfanmanesh@gmail.comن    دانشجوي دكتراي تخصصي، رشته ي جامعه شناسي نظري فرهنگي، دانشگاه تهرا ∗
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 شناختي در زنان نابارور بررسي شيوع افسردگي با توجه به عوامل جمعيت

 
 ∗عادله عزتي

 **ري دكتر ربابه نو

 *** زينب حق شناس

 

نفس و روابط زوجي     ناباروري، مشكالت متعددي را در سالمت رواني، بهزيستي عمومي و عزت              :مقدمه و هدف  
مشكالت ناباروري به واسطه افزايش احساس شكست، بر عزت نفس افراد تاثير منفي گذاشته و باعث                .  كند ايجاد مي 

هاي جمعيت شناختي    برخي از ويژگي  .  شود گي در زنان نابارور مي    ايجاد مشكالت سازگاري از جمله عاليم افسرد       
مطالعه حاضر به بررسي ميزان شيوع افسردگي        .  شود در زنان نابارور باعث كاهش يا افزايش افسردگي در آنان مي           

 . ازدپرد كننده به مراكز درمان ناباروري مي هاي جمعيت شناختي در زنان نابارور مراجعه با در نظر گرفتن ويژگي

كننده به بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي          زن نابارور مراجعه   400 مطالعه به صورت مقطعي بر روي          :روش
گيري در دسترس انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه           افراد به روش نمونه   .  زنان، زايمان و نازايي صارِم انجام شد      

تجزيه   .دموگرافيك مورد ارزيابي قرار گرفتند     و پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش مشخصات         2-افسردگي بك 
 . انجام شد 21SPSSها با استفاده از نرم افزار  و تحليل داده

افسردگي %  92/28(زنان نابارور به درجاتي از افسردگي مبتال هستند          %  24/63نتايج مطالعه نشان داد كه       :  نتايج
با توجه به عوامل دموگرافيك     ).  فسردگي شديد ا%  16/12افسردگي متوسط تا شديد، و      %  16/22خفيف تا متوسط،    

مشخص شد كه عواملي مانند سن، شاغل بودن، ميزان تحصيالت، داشتن فرزند ديگر، مدت ناباروري و نيز عامل                     
 . نازايي بر ميزان افسردگي زنان نابارور تاثير دارد

درماني روانجدي متخصصين در زمينه      در زنان نابارور، نياز به توجه        قابل توجه افسردگي  با توجه به شيوع       :بحث
مراحل در چارچوب   شناختي  هاي روان تمركز بر درمان    .شود مي  احساس افراد جامعه اين گروه از    و درمان حمايتي    

هايي  تواند به كاهش آسيب پذيري اين افراد كمك نموده و ميزان سالمت رواني را در خانواده                  مي ناباروري   درمان
  .ند را افزايش دهدكه با اين مشكل درگير

 

 
   Adezzati@gmail.com  رشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه خوارزميكا ∗

 دكتراي روانشناسي باليني، عضو هيئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه خوارزمي **
 كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه خوارزمي ***
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 رابطه بين باورهاي ناكارآمد جنسي و اختالل عملكرد جنسي زنان

 
 ∗دكتر روناك عشقي

**امير جهانيان نجف آبادي
 

 
 بررسي ارتباط بين باورهاي ناكارآمد جنسي و اختالل عملكرد جنسي              هدفپژوهش حاضر با     :  مقدمه و هدف  
كننده به كلينيك توحيد شهر اصفهان در سال         عبارت بود از زنان مراجعه     آماري اين پژوهش     جامعه.  زنان انجام شد  

 . كه از مسايل جنسي خود شكايت داشتند1390

ابزار اين  .   نفر بودند  80ها به صورت تصادفي بود، كه اين تعداد          گيري در دسترس و انتخاب آن      روش نمونه  :روش
 . و پرسشنامه باورهاي ناكارآمد جنسيپژوهش نيز عبارت بود از پرسشنامه اختالل عملكرد جنسي

280(و ارگاسم )  -297/0(، ميل جنسي  )-287/0(باور ناكارآمد جنسي، با عملكرد جنسي     نشان داد كه      نتايج:  نتايج
و )  390/0( معنادار و رابطه معكوس دارد و همچنين باور ناكارآمد جنسي با مدت زمان تأهل                05/0در سطح   )  -0/

عملكرد جنسي زنان نيز با     .   با يكديگر دارند   05/0ابطه مستقيم معناداري در سطح      ، ر )289/0(خرده مقياس درد    
نتايج تحليل  .   رابطه معكوس و معناداري دارند        05/0در سطح    )  -204/0(و مدت زمان تأهل     )  -221/0(سن

مد تواند توسط باورهاي ناكارآ     درصد از واريانس اختالالت عملكرد جنسي زنان مي           72رگرسيون نشان داد كه      
 .جنسي تبيين شود

براي برنامه ريزي دقيق به منظور ارايه خدمات بيشتر در زمينه باال بردن سازگاري و رضايت زناشويي بيشتر                  :  بحث
در زوجين و همچنين سالمت رواني در جامعه، نياز به اطالعات پايه و بررسي وضعيت عملكرد جنسي افراد جامعه                    

ه مطالعات بتوان ضمن ارزيابي نياز مردم، حجم مشكل را دريافت و خدمات                گوناست، تا با استفاده از نتايج اين        
 .مطلوب و مناسب را به آنها ارايه داد و به رضايت از زندگي زوجين كمك كرد

 .باورهاي ناكارآمد، اختالل عملكرد جنسي، زنان :كليدواژه ها
 

 
∗
 دكتراي مشاوره خانواده   

  com.yahoo@2002jahanian_Amir     كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي      ** 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 ر مجرد و متأهلهاي همسرگزيني دانشجويان دختبخشي مالك ميزان اولويتمقايسه

 
 ∗ دكتر اكبر عطادخت

 

هاي همسرگزيني يكي از عوامل بسيار مهم موفقيت در امر ازدواج است، و عدم تناسب آن                  مالك :مقدمه و هدف  
اين مطالعه با هدف    .  ها باشد ها و خانواده  تواند زنگ خطري بر متالشي شدن ازدواج      با اصول و معيارهاي خاص، مي     

 .هاي همسرگزيني دانشجويان مجرد و متأهل انجام گرفتبخشي مالكي ميزان اولويتمقايسه

 نفر  113 نفر متأهل و     85( نفر از دانشجويان دختر    198اي به حجم     براي رسيدن به هدف پژوهش، نمونه       :روش
 و انحراف   25/22، با ميانگين سني     91-92شاغل به تحصيل در دانشگاه محقق اردبيلي، در سال تحصيلي            )  مجرد
هاي ي اولويت بخشي مالك   گيري در دسترس انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه           ، با روش نمونه   41/2  معيار

 مستقل و ضريب     tهاي به دست آمده با آزمون آماري           داده.  مورد ارزيابي قرار گرفتند    )  PCSSI(همسرگزيني
 .همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

هاي مختلف همسرگزيني، دانشجويان مجرد در مقايسه با دانشجويان            كه از بين مالك     ها نشان داد   يافته :نتايج
 )p>01/0(، ارتباط اجتماعي خوب   )p>5/0(، تحصيالت باال  )p>01/0(هاي داشتن شغل  متأهل، اهميت بيشتري به مالك    

هاي سن   به مالك دادن آنها    قائل هستند و بين سن دانشجويان و ميزان اهميت         )  p>05/0(و داشتن استقالل رأي   
)21/0-=  r(  جذابيت ظاهري ،)21/0-=  r( تحصيالت ،)25/0-=  r(  ارتباط اجتماعي ،)18/0-=  r( پذيري    ، مسئوليت
)24/0-= r(ي جنسي قبل از ازدواج ، نداشتن رابطه)14/0-= r (و استقالل رأي)29/0-= r (وجود داردرابطه )05/0<p.( 

ي اي آموزش بيشتر دانشجويان مجرد و فراهم آوردن زمينه براي استفاده             اين مطالعه تلويحاتي را در راست       :بحث
 .ها را به دنبال داردآنها از تجارب دانشجويان متأهل، به منظور پيشگيري از طالق در خانواده

 .ازدواج، مالك همسرگزيني، دانشجويان :كليدواژه ها

 
   com.yahoo@atadokht_ak روانشناسي، دانشگاه محقق اردبيلي      دكتراي تخصصي، رشته ∗ 
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 دهكار جنسيتي در خانوا تفاوتهاي نسلي در الگوهاي تقسيم

 
∗دكتر مژگان عظيمي هاشمي

 

** معصومه بيگناه
 

***  فائزه اعظم كاري
 

 **** فاطمه رضامنش

 
شكل ديگري    تحوالت شگرف اقتصادي، اجتماعي و گسترش روزافزون زندگي شهرنشيني  با غلبه            :قدمه و هدف  م

 همزمان گرديد و موجد      همراه و  نگرش ها و شيوه زندگي مردم،      از زندگي در جهان امروز و تغيير در ساختارها،          
خانواده نيز از اين تحوالت مستثني نبوده است، با تغيير           .  هنجارها و چارچوب هاي خاص خود شده است       ارزش ها،

در شرايط اقتصادي اجتماعي جوامع، موضوع اشتغال زنان در بيرون از محيط خانواده  نيز مطرح گرديد كه اين امر                    
در سه بعد   (هاي ارزشي، نگرشي    نوشتار حاضر در نظر دارد كه تفاوت         .تبعات خاص خود را در پي داشته است         

و كنشهاي جوانان و نسل قبل را در خصوص اشتغال زنان، تقسيم كار در منزل               )  عاطفي،  احساسي و تمايل رفتاري     
 .بررسي و مداقه قرار دهدمورد هاي زندگي با اتخاذ رويكرد تركيبي  و تامين هزينه

باشد كه   مي 1391هاي استان خراسان رضوي در سال        لعه مذكور كليه دانشجويان دانشگاه    جامعه آماري مطا  :  روش
 نفر از   48باشد و در بخش كيفي نيز با           نفر از دانشجويان استان مي      1600نمونه در بخش كمي تحقيق، شامل        

 . ته استهاي عميق و نيمه ساختار يافته صورت گرف دانشجويان شهرهاي مشهد، قوچان و گناباد مصاحبه

هاي  نتايج مطالعه حاكي از آنست كه با در نظر گرفتن تغييرات اقتصادي و ساختاري جامعه بر خالف ارزش                  :  نتايج
هاي زندگي و نيز اشتغال زن بيرون از منزل در           هاي پيشين، شكاف ارزشي در خصوص اعتقاد به تامين هزينه          نسل

گيري ارزشهاي افراد    اي بسيار مهم در جهت     ن، محيط كار مؤلفه   اما در حوزه اشتغال زنا    .  شودبين دو نسل ديده نمي    
هاي افراد نشان   ها و نگرش   اما بررسي تفاوت بين ارزش    .  باشدهاي افراد نيز اغلب مؤيد اين موارد مي       نگرش.  باشدمي
. هاستهاي پسران بيشتر تحت تاثير دوستان آن       هاي دختران بيشتر تحت تاثير خانواده و نگرش        دهد كه نگرش  مي

. هاي زندگي را خود بر عهده دارند        در حوزه الگوهاي كنشي نيز درصد بسياري از مردان، وظيفه تامين هزينه                
دهند، اين در حالي    اند كه همسرانشان كارهاي منزل را انجام مي       همچنين درصد بااليي از زنان شاغل نيز ادعا كرده        

  .پردازندمياست كه درصد كمي بطور اشتراكي به انجام امور منزل 
 

 
 شكده گردشگري جهاد دانشگاهي مشهداستاديار پژوهش، گروه پژوهشي علوم اجتماعي پژوه ∗

 كارشناس ارشد جامعه شناسي، عضو گروه پژوهشي علوم اجتماعي پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي مشهد **
 كارشناس ارشد جامعه شناسي، عضو گروه پژوهشي علوم اجتماعي پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي مشهد ***

  گروه پژوهشي علوم اجتماعي پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي مشهدكارشناس ارشد جامعه شناسي، عضو  ****
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 رفتاري بر كيفيت زندگي زوجين داراي مشكالت زناشويي اثربخشي مديريت استرس شناختي ـ 

 
 ∗الهه علمداري

 

. برندخانواده چيزي بيش از مجموعه افرادي است كه در يك فضاي مادي و رواني خاص به سر مي                   :  مقدمه هدف 
هدف پژوهش حاضر بررسي اثربخشي درمان مديريت       .  اردعوامل مختلفي در ميزان كيفيت زندگي زوجين تأثير د         

هاي مشاوره  استرس شناختي رفتاري بر كيفيت زندگي زوجين داراي مشكالت زناشويي مراجعه كننده به كلينيك              
 .شهر شيراز بود

جامعه آماري، زوجيني   .  پژوهش حاضر يك مطالعه آزمايشي با پيش آزمون، پس آزمون و گروه كنترل است             :  روش
 زوج با استفاده از روش        30.  هاي مشاوره شهر شيراز مراجعه كرده بودند          به كلينيك  1391ند كه در سال      بود

. قرار گرفتند )   نفر 15(و شاهد )   نفر 15(گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش              نمونه
ابزار مورد استفاده پرسشنامه    .   كرد  جلسه درمان مديريت استرس شناختي رفتاري را دريافت         10گروه آزمايش در    
) MANOVA( و آزمون مانوا    SPSSدر نهايت نتايج با استفاده از برنامه آماري            .  بود)  sf-36(كيفيت زندگي 
 .تحليل گرديد

داري نسبت به گروه شاهد      نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات كيفيت زندگي در گروه آزمايش به طور معني              :نتايج
 ) .>005/0P(تافزايش يافته اس

نتايج پژوهش حاكي از اثربخشي درمان مديريت استرس شناختي رفتاري بر ميزان كيفيت زندگي زوجين                 :  بحث
هاي توان درحل مشكالت زناشويي در كلينيك        بنابراين از اين درمان مي       .  باشدداراي مشكالت زناشويي مي     

 .روانشناسي استفاده كرد

 .زندگي، زوجين داراي مشكالت زناشوييمديريت استرس، كيفيت : هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   com.yahoo@Alamdarie كارشناس ارشد روانشناسي باليني          ∗ 
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 گروهي بر كيفيت زندگي زوجين نابارور بررسي اثربخشي تحليل تبادلي به شيوه

 
 ∗الهه علمداري

 

اند با استرس فيزيكي، اقتصادي، روانشناختي و         تجربه ناباروري كه برخي آن را بحران ناباروري نام نهاده            :  هدف
اين رويداد، تنشي جدي در      .  دهدهاي زندگي افراد را تحت تأثير قرار مي          كه تمام جنبه  اجتماعي همراه است     

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي تحليل      .  سازدزندگي محسوب شده و ضربه رواني شديدي را بر زوجين وارد مي            
 .تبادلي به شيوه گروهي بر كيفيت زندگي زوجين نابارور است

 زوج به صورت در      24كننده به مراكز ناباروري شهر شيراز          زوجين نابارور مراجعه    براي اين منظور، از بين      :روش
 8گروه آزمايش   .  گمارده شدند )   زوج 12(و گواه )   زوج 12(دسترس انتخاب و به شيوه تصادفي در دو گروه آزمايش          

ر مورد استفاده    ابزا.   ساعته درمان تحليل تبادلي را دريافت كرد و گروه گواه در انتظار درمان ماند                      2جلسه  
( و آزمون مـانوا     SPSSدر نهايت نتايج با استفاده از برنامه آماري              .  بود)  sf-36(پرسشنامه كيفيت زندگي   

MANOVA (تحليل گرديد. 

داري نسبت به گروه       نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات كيفيت زندگي در گروه آزمايش به طور معني                   :نتايج
 ) .>005/0P(شاهد افزايش يافته است

گروهي بر ميزان كيفيت زندگي زوجين نابارو        نتايج پژوهش حاكي از اثربخشي درمان تحليل تبادلي به شيوه         :  بحث
هاي توان درحل مشكالت زوجين ناباروردر كلينيك      بنابراين از اين درمان مي     .  باشدداراي مشكالت زناشويي مي    

 .روانشناسي استفاده كرد

 .زندگي، زوجين نابارور يتتحليل تبادل، كيف: هاكليدواژه
 

 

 
   com.yahoo@amdarieAl روانشناسي باليني           كارشناس ارشد∗ 
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 تبيين رواني، اجتماعي و اقتصادي عوامل موثر بر گرايش به طالق 

 )زوجين مطلقه نوراباد ممسني(مورد مطالعه 

 

∗حسين علمداري
 

 ** الهه علمداري

 

يدا كرده،  اي پ  اي يافته و ابعاد پيچيده     يكي از مسائل اجتماعي كه در زمان معاصر اهميت فزاينده            :مقدمه و هدف  
اين مسئله جزء آن دسته از عوامل اجتماعي است كه           .  مسئله طالق و به تبع آن فروپاشي زندگي خانوادگي است          

اي است كه راه حل رايج و قانوني عدم            طالق پديده .  شود هاي اجتماعي و فرهنگي مربوط مي       عمدتا به نابساماني  
ند زناشويي و اختالل ارتباط پدر و مادر با فرزند را در پي              سازش زن و شوهر، فروريختن خانواده، قطع رابطه و پيو          

در جوامع بشري، متاسفانه آمار     .  دارد، و اين پديده در حال افزايش است و عوارض تلخ و ناگواري را به دنبال دارد                  
 دارد  ترديدي نيست كه اين مسئله علل متفاوت رواني، اجتماعي و اقتصادي          .  طالق روز به روز در حال افزايش است       

 در اين تحقيق برآنيم     .گذارد و نه تنها در افراد درگير با آن، بلكه حتي وابستگان آنها عوارض نامطلوب بر جاي مي                  
 .تا تاثير برخي از عوامل موثر بر طالق را مورد بررسي قرار دهيم

ن ممسني مراجعه    شهرستا تمام زناني هستند كه به مجتمع دادگاه خانواده       جامعه آماري اين تحقيق شامل        :روش
باشد كه با روش        نفر مي   165حجم نمونه    .اند اند و درخواست طالق نموده       نموده يا به آن ارجاع داده شده          

 .اند گيري زماني و در دسترس انتخاب شده نمونه

تجزيه و تحليل داده نشان داد كه بين متغيرهاي مستقل تحقيق شامل برآورده نشدن انتظارات، دخالت                      :نتايج
 فشار مالي، طول زندگي مشترك، احساس محروميت نسبي،             فردگرايي،  ، ن در زندگي، دينداري زوجين      ديگرا

خشونت همسر، پنداشت فرد از پايگاه خود، اختالف سني زوجين و متغير وابسته گرايش به طالق همبستگي                       
 .معنادار وجود دارد

پديده اجتماعي از متغيرهاي فراواني تاثير       باشند كه طالق به عنوان يك          نتايج نشان دهنده اين امر مي        :بحث
زمان مورد  هاي طالق عوامل رواني، اجتماعي و اقصادي را هم          بنابراين الزم است براي پي بردن به ريشه        .  پذيرد مي

 .توجه قرار دهيم

 .فردگرايي، خشونت همسر،  دينداري،طالق  احساس محروميت نسبي،:كليدواژه ها

 

 

 

 
∗
 hossein.alam@yahoo.comكارشناس ارشد جامعه شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز             

 كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه تربيت معلم كرج **
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اي مقطعي در بين زنان و مردان نوجوان، مطالعه: هاي جنسيتيه به تفاوتعشق با توج هايسبك

  جوان و ميانسال تهران

 
 *زادهسيدمحمدرضا علوي

**سميه انتظاري
 

 
هاي انساني موضوعي است كه     عشق به عنوان يكي از هيجان      . هيجاني رايج است   عشق يك تجربه  :  مقدمه و هدف  

هاي گذشته انتظار داريم كه در       با توجه به پژوهش   .  كنداز زمان آن را تجربه مي      اي  ها در دوره   انسان تقريباً همه 
ورزيدن هاي عشق  سبك هدف پژوهش حاضر مقايسه   .  هايي ديده شود  ورزيدن زنان و مردان تفاوت    هاي عشق سبك

 . در ميان زنان و مردان نوجوان، جوان و ميانسال شهر تهران بود

، از مناطق مختلف تهران به صورت تصادفي ساده           ) مرد 137 زن و     143( نفر 280ي پژوهش شامل    نمونه:  روش
مقياس  در اين پژوهش از       . مورد آزمون قرار گرفتند     STLSانتخاب شدند؛ و با مقياس عشق مثلثي استرنبرگ           

تفاوت .  هاي عشق دانشجويان استفاده شد      براي شناخت سبك   )  فرم تصادفي (STLSعشق مثلثي استرنبرگ     
، تحليل واريانس و    Tهاي  هاي جنسي و سني متفاوت توسط آزمون       هاي عشق در گروه    عشق و سبك   هايمولفه

 . واليس مقايسه شدكروسكال

 .داردن جنسيت وجود     بر اساس   هاي عشق  مولفه  بين تفاوت معناداري هاي پژوهش حاضر     براساس يافته :  ايجنت
هاي سني و جنسي مختلف      نادار آماري در ميان گروه      تعهد داراي تفاوت مع      تنها مؤلفه  نشان داد  نتايج   همچنين

 زنان  ورزيدنهاي عشق  سبك  در واليس براي ارزيابي تفاوت   آزمون كروسكال نتايج  ).  F= 3/265, P< 0/01(است
 ,X2= 8/302(باشدهاي عشق ورزيدن زنان و مردان داراي تفاوت معناداري نمي          كه بين سبك   ،و مردان نشان داد   

P= 0/14(    هاي عشقي سبك عشقي كامل     ان سبك  و در مي)X2= 14/697, P= 0/012(     و عشق به همدم        
)X2= 14/801, P= 0/011 (باشندهاي سني و جنسي داراي تفاوت معنادار ميدر گروه . 

هايي عمومي براي   وجود آمدن فرض  بيني و به  ي پيش تواند درباره ي عشق مي  هاي اين مطالعه درباره    يافته :بحث
هايي ها با عنوان  ها و سريال  هر روز در تبليغات مجالت، فيلم      .  معيت با توجه به ماهيت عشق كمك كند         باقي ج 

كند، نتايج اين پژوهش     متفاوت معرفي مي   شويم كه زنان و مردان را به عنوان موجوداتي از دو سياره              روبرو مي 
 . ان وجود نداردورزيدن زنان و مردهاي عشقنشان داد كه به طور كلي تفاوتي در سبك

 

 

 

 
  alavizadehsmr@gmail.com      كارشناسي ارشد روان شناسي باليني، پژوهشگر مستقل *

 ن شناسي باليني، پژوهشگر مستقل كارشناسي ارشد روا **
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 هاي ورزيدن با توجه به تفاوتهاي عشقسبك: ورزيدن، جنسيت و وضعيت تاهلعشق 

 جنسيتي و وضعيت تاهل در دانشجويان دانشگاه 

 
 ∗زادهسيدمحمدرضا علوي

**سميه انتظاري
 

 

كند زمان آن را تجربه مي    اي از   ها در دوره   انسان عشق موضوع هيجاني رايجي است كه تقريباً همه       :  مقدمه و هدف  
هاي با توجه به پژوهش   .  پژوهي مورد توجه بسياري قرار گرفته است       شناسي اجتماعي و خانواده   از اين رو در روان     

هدف از انجام اين مطالعه     .  هايي ديده شود  ورزيدن زنان و مردان تفاوت    هاي عشق گذشته انتظار داريم كه در سبك     
 . هاي جنسيتي در دانشجويان دانشگاه بودتوجه به تفاوتورزيدن با هاي عشقبررسي سبك

 از دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن به صورت نمونه          )   مرد 25 زن و    28( نفر 53به اين منظور    :  روش
 LLASمقياس نگرش عشق     در اين پژوهش از      .در دسترس توسط مقياس نگرش عشق مورد آزمون قرار گرفتند          

هاي عشق در مردان و زنان توسط آزمون        تفاوت سبك .  كنندگان استفاده شد  هاي عشق شركت  براي شناخت سبك  
Tو تحليل واريانس مقايسه شد  . 

ورزي زنان و مردان    هاي عشق هاي پژوهش حاضر، به طور كلي تفاوت معناداري بين سبك           براساس يافته :  نتايج
 >T= 2/459, P( باالتري به دست آوردند      نمره ورزيدن عملي زنان از مردان     ولي در سبك عشق    .  وجود ندارد 

گزيني دقت  ورزدند يا به عبارت ديگر در جفت         تر از مردان عشق مي      ؛ به عبارت ديگر زنان پراگماتيك       )0/05
ورزي مجردها از متاهلين    از سوي ديگر از لحاظ عشق      .  زنندگدار به آب نمي   بيشتري نسبت به مردان دارند و بي       

نتايج تحليل واريانس نيز نشان داد كه زنان مجرد            ).  T= 2/095, P< 0/05(دست آوردند ي باالتري به     نمره
 . تر از زنان متاهل و مردان هستندپراگماتيك

هاي آنها  كنند، تفاوت اند و دوش به دوش مردان كار مي       مخصوصاً از زماني كه زنان وارد بازار كار شده        امروزه  :  بحث
هاي آنها اين   منظور از كاهش تفاوت   .  در ميان افراد دانشگاهي، بسيار كم شده است       بودن، مخصوصاً   از نظر رمانتيك  

تفاوت در عشق عملي زنان با مردان و افراد          .  آورندهايي از اين نوع، نتايج مشابه به دست مي          است كه در مقياس   
هاي غيردانشجو از آن     تواند براي گروه  هاي پيش از ازدواج دارد كه مي         مجرد با متاهل تلويحاتي براي آموزش       

 . همچنين اين يافته ممكن است دليلي براي تاخير در ازدواج جوانان باشد. استفاده كرد
 
 

 

 
  alavizadehsmr@gmail.comكارشناسي ارشد روان شناسي باليني، پژوهشگر مستقل        ∗

 كارشناسي ارشد روان شناسي باليني پژوهشگر مستقل **
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 انتخاب دوست و مصرف دخانيات: آسيب مصرف قليان توسط والدين بر فرزندان

 
 ∗افسانه عليزاده عصار

 **محبوبه سادات حسيني سلطان نصير

 ***دكتر مسعود باقري

 

 زمينه بسياري از رفتارهاي غيربهداشتي فرزندان از سنين پايين، فرهنگ حاكم بر خانواده و                     :و هدف مقدمه  
هاي جدي بر    ساز آسيب  تواند زمينه انگاري تأثيرات مصرف قليان توسط والدين مي       ناآگاهي و ساده  .  باشدوالدين مي 

ان توسط والدين با گرايش فرزندان به        فرزندان باشد، از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه مصرف قلي                
 .كننده دخانيات و مصرف سيگار و قليان توسط آنها انجام گرديد انتخاب دوست صميمي مصرف

-93جامعه آماري اين پژوهش كليه دانشجويان كارشناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در سال تحصيلي                 :  روش
اي انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر          وشه دانشجو به روش خ    390باشد كه از ميان آنها       مي 1392

ها از رگرسيون لوجستيك     جهت تجزيه و تحليل داده    .  سؤاالت مربوط به مصرف قليان و سيگار، را تكميل نمودند          
 .استفاده شد

 بررسي يافته ها نشان داد كه مصرف قليان توسط پدر و مادر به همراه برخي متغيرهاي جمعيت شناختي                   :  نتايج 
مانند جنسيت، گرايش به انتخاب دوست صميمي مصرف كننده دخانيات و مصرف قليان و سيگار توسط                          

 .كردبيني مي دانشجويان را به طور معنادار پيش

تواند  نگرش سنتي والدين بر مصرف قليان و درنظر نگرفتن تأثيرات مصرف آن بر رفتارهاي فرزندان مي                    :  بحث
خانواده با انتخاب تفريحات سالم و الگوهاي          .عمال دخانيات توسط فرزندان باشد     ساز رفتارهاي پر خطر است      زمينه

 .تواند آينده سالم فرزندان خود را تضمين كندرفتاري مناسب مي
 

 

 
 

       com.yahoo@alizade_afsane   دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه شهيد باهنر كرمان    ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي **

 دانشيار بخش علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان ***
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 بيني كننده مصرف سيگار و قليان نوجوانان پيش: جو عاطفي خانواده

 
 ∗افسانه عليزاده عصار

 **محبوبه سادات حسيني سلطان نصير

 ***طمه اسالمي هرنديفا

 

براساس تحقيقات، يكي از زيربنايي ترين علل گرايش افراد به مصرف مواد مخدر و تنباكو، كسب                 :  مقدمه و هدف  
خانواده به عنوان مبدأ بروز عواطف انساني و بستر          .  حاالت روحي خوش و فرار از احساسات و عواطف منفي است            

لذا پژوهش حاضر با هدف     .  تواند در ايجاد يا رفع اين زمينه مؤثر باشد        ميفردي؛   ترين روابط و تعامالت بين     صميمانه
 .آموزان انجام شد بيني مصرف سيگار و قليان براساس جو عاطفي خانواده دانش پيش

باشد آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه منطقه جلگه استان اصفهان مي             جامعه آماري پژوهش كليه دانش     :روش
هاي جو عاطفي خانواده و       آموز انتخاب و پرسشنامه     دانش 254اي،   اي چند مرحله   ري خوشه گي كه با روش نمونه    

 .دادها با روش رگرسيون لوجستيك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. مصرف سيگار و قليان را تكميل نمودند

دل تحصيلي، مصرف قليـان    ها نشان داد كه جو عاطفي خانواده، به همراه متغير جنسيت و معـ               تحليل داده  :نتايج
)p<0/05  (    و سيگار را)P<0/05  (       عاطفي       .  بيني كردند  را به طور معنادار و منفي پيش بدين معنا كه هر چه جو

 .شودتر باشد؛ احتمال مصرف سيگار و قليان توسط نوجوانان كمتر مي خانواده گرمتر و صميمانه

با توجه به اينكه     .  است صرف سيگار و قليان نوجوانان     بيني كننده سودمند، م     جو عاطفي خانواده، پيش     :بحث
مصرف سيگار و قليان در بسياري از موارد زمينه ساز اعتياد و سوء مصرف مواد است؛ لزوم در نظرگرفتن خدمات                       

 .ها در اين زمينه مشهود استپيشگيرانه و آموزش خانواده

 
 

  com.yahoo@afsane_alizadeدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه شهيد باهنر كرمان         ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبايي **

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان ***
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 باروري زنان نابارور مراجعه كنندههاي كمك ارتباط عالئم اختالالت مرضي با نتيجه درمان

  به مركز درمان ناباروري

 
∗ليال عليزاده

 

**علي خادميدكتر 
 

 *** علي اكبر سيفدكتر

 

هاي كمك باروري   رواني با نتيجه درمان    از انجام اين پژوهش ارزيابي ارتباط عالئم اختالالت         هدف:  هدفمقدمه و   
 .زنان نابارور است

مراجعه كننده به مركز درماني طب توليدمثل رويان در اين مطالعه شركت داشتند، در           زن نابارور    278  :روش اجرا 
ولز و  )  (MCQ-30هاي فراشناخت    پرسشنامه دموگرافيك و اطالعات فردي، پرسشنامه مؤلفه         2اين مطالعه از     

 .استفاده شده است  )SCL-90-R(كارترايت هاتون و پرسشنامه چك ليست مرضي 
كنندگان تكميل  ها در روز انتقال جنين توسط شركت       كه پرسشنامه  است تحليلي   -نوع مقطعي روش اين مطالعه از     

 هفته پس از    3 الي   2كه  )  بارداري شيميايي ( ثبت و با نتيجه درمان      Spssآوري شده در نرم افزار    هاي جمع و داده 
مستقل و  ، كاي اسكوئر، تي   هاي واريانس انتقال جنين حاصل شد، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و از آزمون                

در نظر  )   p>05/0(سطح معناداري   .  ها استفاده شد  ها و تعيين ارتباط آن    اي براي تحليل داده   همبستگي دورشته 
 . گرفته شده است

 درصد ايشان با توجه به نمرات كسب شده در چك            21سال بود كه     6/31كنندگان  ميانگين سني شركت  :  نتايج
هاي فراشناخت و اختالالت رواني با        در بررسي ارتباط بين مؤلفه     .  نجار قرار داشتند  ليست مرضي در گروه نابه     

ولي عواملي چون باال بودن طول مدت          .  هاي كمك باروري ارتباط معناداري مشاهده نشد         موفقيت در درمان   
 .داري را نشان دادند ناباروري و افزايش سن با كاهش موفقيت در درمان ناباروري ارتباط معني

شود آوري اطالعات در روز انتقال جنين، توصيه مي          با توجه به نتايج پژوهش، و در نظر گرفتن زمان جمع             :حثب
ارزيابي، مشاوره و مداخالت الزم در مراحل ابتدايي درمان و در بدو ورود بيمار انجام گيرد و همچنين با توجه به                        

رسد بررسي اين باورها و     هاي بهنجار جامعه، به نظر مي      تفاوت ميانگين نمرات فراشناخت در زنان نابارور با نمونه          
 .رواني در حين درمان، دوره بارداري و پس از آن براي اين گروه ضروري باشدارتباط آن با اختالالت

  باروري هاي كمكهاي فراشناخت، زنان نابارور، اختالالت رواني، روشمؤلفه: كليديكلمات

 
∗
و مركز    احد علوم تحقيقات آذربايجان غربي، اروميه      كارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي و             

 com.yahoo@alizadeh.Leily                                           تحقيقاتي سالمت خانواده عصر
 لوم تحقيقات آذربايجان شرقي، تبريز ، گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد عي روانشناسي شخصيتدكترا **

 دكتراي روانشناسي تربيتي، گروه روانشناسي، دانشگاه عالمه طباطبائي تهران ***
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 آموزان سوم راهنمايي  بر خودكارآمدي و خالقيت دانشورزي  اثربخشي آموزش جرات

 
 ∗جواد عنايت زاده گنجي

 ** ام البنين باقرنژاد

 

آموزان  هدف از انجام اين تحقيق، بررسي اثربخشي آموزش جرات ورزي بر خودكارآمدي و خالقيت دانش                 :  هدف
 .  بوده است1391-92سوم راهنمايي پسر شهرستان بابلسردر سال 

 آن،  آماري  آزمون با گروه كنترل بوده و جامعه      پس/  آزمون حاضر از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش         پژوهش :روش
 بوده است   1391-1392 دوم سال تحصيلي     آموزان  پسر مدارس راهنمايي شهرستان بابلسر در نيمه          دانش  كليـه

  نفري 30ورت تصادفي در دو گروه      و بص   شده   نفر انتخاب  60اي تعداد    گيري خوشه  كه از اين جامعه با روش نمونه      
ورزي و پرسشنامة  خودكارآمدي      گيري شامل پكيج آموزشي مهارت جرات     ابزار اندازه .  كنترل و آزمايش قرار گرفتند    

هاي هر دو گروه، در مرحلة         و همچنين پرسشنامه خالقيت عابدي بود كه آزمودني            (SGSES)عمومي شرر 
ماه تحت آموزش مهارت    مدت يك آزمايش به   كنندگان گروه  شركت.  دندآزمون آن را تكميل نمو    پيش آزمون و پس  

 .اين مداخله را دريافت نكردند كنترل گروه اي قرار گرفتند و  دقيقه60 جلسه 8ورزي طي  جرات

آموزان تاثير دارد و      ورزي بر خودكارآمدي دانش     هاي اين پژوهش نشان دادند كه آموزش جرات             يافته :نتايج
باشد و ميانگين    آموزان نيز موثر مي    ورزي در خالقيت دانش    جه نيز حاصل شد كه آموزش جرات       همچنين اين نتي  

 .باشد داري مي آزمون داراي تفاوت معني آزمون و پس نمرات در گروه آزمايش در پيش

دهد و همچنين    آموزان را افزايش مي    ورزي، خودكار آمدي دانش    آموزش جرات   پژوهش حاضر نشان داد كه      :بحث
هاي  هاي الزم و برگزاري كالسهايي جهت ارتقاي مهارت          بنابراين با اجراي آموزش   .  باشد  خالقيت نيز موثر مي     در

آموزان كه قشر مهمي از جامعه ما هستند و              توان گام مهمي در جهت خودكارآمدتر شدن دانش            زندگي مي 
 .باشند، برداشت هاي آينده كشورمان مي سرمايه

 .خودكارآمدي، خالقيتورزي،  جرات :هاكليدواژه
 

 

 

 

 
 كارشناس ارشد روان شناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد آيت اهللا آملي ∗

 كارشناس ارشد روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري  **
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شده با رشد و بالندگي پس از تجربة هاي اجتماعي ادراكايمن به خدا و حمايت ارتباط دلبستگي

 توان جسمي رخداد ناگوار در مادران كودكان كم

 
 ∗بنابغباري  دكتر باقر

 **خواهمحسن رفيع

 ***محمد مهاجراني
 

توانند منجر به واكنش منفي و استرس از سوي فرد   ده، هم مي  كننزا و ناراحـت   وقايـع آسـيب    :مقدمـه و هـدف    
ناميده   آسيب گـردند و هـم واكـنش مثـبت و تعالي را براي فرد به همراه داشته باشند، كه اصطالحاً رشد پس از                      

پـژوهش حاضـر بـا هدف بررسي رابطه متغيرهاي حمايت اجتماعي ادراك شده و دلبستگي به خدا با                   . شـود مـي 
 . دهند صورت گرفتزا از خود نشان ميتوان جسمي در برابر رويدادهاي آسيبدران كودكان كمواكنشي كه ما

 98نمونه اوليه اين پژوهش شامل      . باشد بـا تـوجه بـه هـدف، پژوهش حاضر از نوع تحقيق همبستگي مي               :روش
زا را تجربه كرده بودند      نفر كه حداقل يك رويداد آسيب      81توان جسمي بود كه از اين ميان        مادر داراي فرزند كم   

، حمايت اجتماعي ادراك شده و رشد پس از (AGI)هاي ابعاد دلبستگي به خدا  انـتخاب شـدند و بـه پرسـشنامه        
 . پاسخ دادند(PTG)آسيب

 نـتايج تحلـيل رگرسـيون نـشان داد كـه ميان حمايت اجتماعي خانواده و اشخاص خاص با رشد پس از             :نـتايج 
.  معـناداري ميان ابعاد دلبستگي به خدا و رشد پس از آسيب مشاهده نشد              بطـه آسـيب رابطـه وجـود دارد امـا را         

 . دهنده اثرگذاري عامل مقصر بودن بر رشد پس از آسيب بودگر، نشانهمچنين بررسي متغيرهاي ميانجي

گر و مفيد براي رشد پس از آسيب است كه از سويي با دلبستگي به              حمايـت اجتماعي يك عامل تسهيل      :بحـث 
 .بيني واكنش افراد را نسبت به رويدادها و حوادث پيرامون را دارد ا در تعامل است و از سويي توان پيشخد

 .تواني جسميشده، رشد پس از آسيب، كمهاي اجتماعي ادراك دلبستگي به خدا، حمايت:هاكليدواژه
 

 

 
          Bghobari@ut.ac.ir           روه روانشناسي دانشگاه تهراندانشيار گ ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهران **
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهران ***
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 هوشي و عادي نتواآوري در والدين داراي كودك كم كيفيت دلبستگي و تاببررسي رابطه

 
 ∗دكتر باقر غباري بناب

 **عباس شيخ محمدي

 ***علي رضايي ميرحصاري

****سروه سليماني
 

 

باشد كه بسياري از     آوري به عنوان يكي از مباحث مهم در حوزه روانشناسي مثبت مي                تاب:  مقدمه و هدف  
 الگوي دلبستگي به عنوان     ي رابطه پژوهش حاضر بر اين بوده است تا به بررس         .  اندمطالعات به بررسي آن پرداخته    

 . هوشي و مادران كودكان عادي بپردازدآوري مادران كودكان كم توانيك متغير فردي با تاب

 مادر  63( نفر از مادران   123نمونه پژوهش حاضر شامل      .  باشد  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي         :روش
باشد كه نمونه مادران كودكان داراي كودك        مي)   عادي  مادر داراي كودك   60تواني هوشي و    داراي كودك با كم   

گيري توان هوشي از طريق نمونه    اي و نمونه مادران كودكان داراي كودك كم        اي چندمرحله عادي به صورت خوشه   
ديويدسون و  -آوري كانر ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل مقياس تاب            .  در دسترس انتخاب شدند    

 . باشد رگساالن كولينز و ريد ميمقياس دلبستگي بز

آوري مادران داراي   تواني هوشي بيشتر از تاب    آوري مادران داراي كودك با كم      نتايج نشان داد كه ميزان تاب      :نتايج
هاي دلبستگي، خرده مقياس اضطرابي با         مقياس در هردو گروه مادران، از بين خرده          .  باشد كودك عادي مي   

آوري رابطه  در بين مادران داراي كودك عادي خرده مقياس نزديكي با تاب          .  دار داشت تاب آوري رابطه منفي و معنا    
آوري رابطه  مقياس وابستگي با تاب     توان هوشي، خرده  مثبت و معنادار داشت و در بين مادران داراي كودك كم             

 . مثبت و معنادار داشت

آوري باالتري از مادران با سبك        من تاب توان نتيجه گرفت كه مادران با سبك دلبستگي اي             بنابراين مي  :بحث
آوري در آنان    ميزان تاب  كنندهبينيتواند پيش  دلبستگي ناايمن دارند، به عبارتي ديگر سبك دلبستگي مادران مي          

 . باشد

 .تواني هوشيآوري، كمدلبستگي، تاب: هاكليدواژه

 

 
          ir.ac.ut@Bghobariدانشيار دانشگاه تهران           ∗ 

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهران **
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهران ***

 ستثنايي دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان ا ****
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 هوشي و عادي توانيراي كودكان با كمآوري در والدين دازناشويي و تاب بررسي رابطه بين رضايت

 
∗دكتر باقر غباري بناب

 

**علي رضايي ميرحصاري
 

***عباس شيخ محمدي
 

****سروه سليماني
 

 
نگر است و به     روانشناسي مثبت  هاي بهنجار مورد توجه و مطالعه     آوري يكي از مفاهيم و سازه      تاب :مقدمه و هدف  

 هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين        .شودلخ و ناگوار اطالق مي    هاي ت فرايند پوياي انطباق مثبت با تجربه     
 .هوشي و عادي مي باشد توانيآوري در والدين داراي كودكان با كم رضايت زناشويي و تاب

 مادر  63( نفر از مادران   123نمونه پژوهش حاضر شامل      .  باشد  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي         :روش 
مي باشد كه نمونه مادران كودكان داراي كودك        )   مادر داراي كودك عادي     60اني هوشي و    توداراي كودك با كم   

گيري توان هوشي از طريق نمونه    مرحله اي و نمونه مادران كودكان داراي كودك كم         اي چند عادي به صورت خوشه   
 ديويدسون، مقياس   -نرآوري كا ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل مقياس تاب        .  در دسترس انتخاب شدند   

 .باشدمي رضايت زناشويي انريچ

تواني هوشي بيشتر از     آوري مادران داراي كودك با كم       هاي اين پژوهش نشان داد كه ميزان تاب           يافته :نتايج 
تاب آوري مادران داراي كودك عادي مي باشد همچنين بين نمره كلي رضايت زناشويي و مؤلفه هاي آن با نمرات                    

 .ي مثبت و معنادار وجود داردابطهآوري رتاب

تواند رضايت  آوري مادران مي  تاب آوري و رضايت زناشويي مي توان گفت كه        با توجه به همبستگي بين تاب      : بحث
 . زناشويي آن ها را پيش بيني كند

 .تواني هوشيرضايت زناشويي، تاب آوري، كم: كليدواژه ها
 

 
 
 
 

 

 
    ir.ac.ut@Bghobari        دانشيار دانشگاه تهران ∗ 

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهران **
 هراندانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه ت ***

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهران ****
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    درماني ساختي بر كاهش تعارض و بهبود ه نوادگروهي خا بررسي اثربخشي آموزش

    نوجوان/  روابط والد

    

∗جواد غفوري نسب
 

**دكتر سيد علي كيميايي
 

***دكتر سيد محسن اصغري نكاح
 

    

.  نوجواني به عنوان دوره گذار از كودكي به بزرگسالي داراي اهميت خاصي در مراحل رشد انسان است                      :مقدمه
تعارض والد نوجوان از جمله     .  گيرندهاي متفاوتي را در پيش مي     ان نوجوان خود شيوه   ها در ارتباط با فرزند    خانواده

هاي به وجود   عدم شناخت صحيح ريشه تعارض    .  شودموارد شايعي است كه در اين دوره سني بسيار مشاهده مي            
 بنابراين هدف از انجام      .باري براي خانواه به همراه داشته باشد       تواند نتايج زيان  آمده و ناتواني در مديريت آن مي       

ها و بهبود روابط     درماني ساختاري بر كاهش تعارض      مقايسه اثربخشي آموزش گروهي خانواده       پژوهش حاضر، 
 .ولي فرزندي بود

آموز دختر و پسر انتخاب شدند و مقياس         دانش 300گيري تصادفي ساده،     گام اول از طريق روش نمونه       در :روش
آموزاني  نفر از والدين دانش    60.پرسشنامه روابط ولي فرزندي بر روي آنها اجرا شد        و    )فرم نوجوان ( سنجش تعارض 

هاي ترين سطح روابط با والدين را داشتند، از طريق غربالگري انتخاب و درگروه             كه بيشترين ميزان تعارض و پايين     
فرم (ياس سنجش تعارض  ها مق قبل و بعد از ارائه آموزش      .   و كنترل به صورت تصادفي جايگزين شدند          آزمايشي

فرزند آزمون پرسشنامه روابط ولي   همچنين بر روي فرزندان آنها نيز به عنوان پس          .  بر روي والدين اجرا شد     )  والد
 . اجرا شد

 داد  نتايج بدست آمده نشان   .  كوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند       از آزمون تحليل   ها با استفاده   داده :نتايج
). P>05/0(هاي والد نوجوان بوده است      تي داراي اثربخشي معناداري بر كاهش ميزان تعارض          كه رويكرد ساخ   

(فرزندي در ارتباط با مادر بوده      همچنين مشخص شد كه اين رويكرد داراي اثربخشي معناداري بر بهبود روابط ولي            
05/0<P(در حاليكه در ارتباط با پدر اثربخشي اين رويكرد معنادار نشده است ،)05/0>P.( 

تواند از طريق بازسازي مرزهاي معيوب و بهبود الگوهاي ارتباطي بين اعضا دركاهش                ديدگاه ساختاري مي   :بحث
 .ها بين والدين و فرزندان سودمند باشد و موجب بهبودي روابط بين آنها نيزگرددميزان تعارض

 . فرزند، نوجوانان-درماني ساختاري، تعارض، روابط والدآموزش گروهي خانواده: هاهكليدواژ

 
 com.gmail@javad.Ghafourinasab   دانشگاه فردوسي مشهد. دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده ∗

 مي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهدهيئت عل. دكتراي مشاوره خانواده **
 هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد. دكتراي روانشناسي كودكان استثنايي ***
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: فراگير اضطراب اختالل به مبتال كودكان درمان در شناختي رفتاري بررسي اثربخشي گروه درماني

 اجتماعي عملكرد بهبود و ناسازگار طرحواره هاي اصالح اضطرابي، نشانه هاي كاهش

 
 ∗ غمخوار فردازهر

 **ختياري بدكتر مريم

 ***كارينه طهماسيان

 ****يحيدرزهرا حاجي 
 

درماني شناختي رفتاري در درمان كودكان مبتال به          هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي گروه       :مقدمه و هدف  
هاي ناسازگار و بهبود عملكرد      در اين پژوهش كاهش عالئم، اصالح طرحواره      .  است)  GAD(يراختالل اضطراب فراگ  

 .اجتماعي، مورد بررسي قرار گرفت

. گيري مكرر بود   آزمون دو گروهي و اندازه      پس -آزمون هاي تجربي با طرح پيش     پژوهش مطالعه حاضر از نوع      :روش
 32نمونه پژوهش شامل    .  باشد در شهر تهران مي   )  GAD( ساله مبتال به   11-13جامعه آماري شامل كليه دختران      

ع اول يا دوم    باشد كه به شيوه غربال گري انتخاب شده و در يكي از مقاط                مي)  (GADنفر از دختران مبتال به     
، در مدارس راهنمايي شهر تهران مشغول به تحصيل بوده و بر اساس                  1390-91راهنمايي در سال تحصيلي      

داشتن تشخيص  .  باشند)  GAD(هاي واجد مالك )  DSM-IV-TR(رواني  اختالالت  آماري  و  تشخيصي  مالك هاي
 با  مرتبط  هيجاني  اختالالت، و نمرات باالتر از برش در پرسشنامه             )DSM-IV-TR( بر مبناي   GAD)(اصلي

، از جمله    )PSWQ-C(كودكان  فرم  -استيت  پن  نگراني  پرسشنامه  و  ،)SCARED(كودكي  دوران  اضطراب
. افراد گروه نمونه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند              .  هاي ورود به پژوهش بود     مالك

ك جلسه در هفته، و بر مبناي درمان گروهي شناختي            اي بود كه به صورت ي        دقيقه 90 جلسه   18درمان شامل   
 ، پرسشنامه SCARED  ،PSWQ-Cهاي در اين پژوهش از پرسشنامه    .  رفتاري بر روي گروه آزمايش انجام گرفت      

. استفاده گرديد )  CASAFS(نوجوان  و  كودك  انطباقي  و  اجتماعي  عملكرد  ، و پرسشنامه  )SIC(كودكان  طرحواره
 . تحليل واريانس مختلط تحليل شدندها با استفاده از روش داده
 

 

 

 
هشتيب شهيد پزشكي علوم باليني، دانشگاه روانشناسي گروه باليني، تعالي مركز باليني، روانشناسي ارشد  كارشناس∗ 

ir.ac.sbmu@ghamkharfard.z 
 بهشتي شهيد پزشكي علوم باليني، دانشگاه روانشناسي گروه باليني، تعالي بهشتي، مركز شهيد پزشكي علوم دانشگاه  استاديار **

 بهشتي شهيد پزشكي معلو دانشگاه پژوهشكده خانواده، بهشتي، شهيد دانشگاه  استاديار ***
  دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبايي ****
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درماني شناختي رفتاري در كاهش نگراني، اصالح طرحواره ناسازگار            هاي پژوهش نشان داد كه گروه        يافته :نتايج
اين در حالي است كه درمان مذكور   .  داري موثرتر از گروه كنترل است      نقص، و بهبود روابط خانوادگي، به طور معني       

 .، و بهبود عملكرد اجتماعي نداردGADهاي  داري در كاهش نشانه گروه كنترل، اثربخشي معنيدر مقايسه با 

درماني شناختي رفتاري با مجموعه راهبردهاي شناختي و رفتاري خود، قادر به كاهش نگراني و                        گروه :بحث
هاي اضطرابي   شانهبا اين وجود توجه ويژه بر ن        .   است GADافزايش ادراك كنترل هيجان در كودكان مبتال به           

GAD  تواند به عنوان درماني موثرتر، در درمان كودكان مبتال به             هاي درماني ويژه كودك مي     ، در پروتكلGAD 
 .شودتلقي 

هاي ناسازگار اوليه، عملكرد       هاي اضطرابي، طرحواره     اثربخشي، درمان شناختي رفتاري، نشانه         :هاكليدواژه
 .اجتماعي، كودك
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اي كيفيت زندگي در بين دو گروه از معتادان گمنام و معتادان تحت درمان بررسي مقايسه

 نگهدارنده متادون

 

 ∗علي فتحي صومعه

 **رامين هاشمي

 
 درصد درآمد نفتي    15 سوءمصرف مواد يك معضل جهاني است و معتادان ايراني ساالنه معادل               :مقدمه و هدف  

توجه به  .  باشداد عامل بحران و كاهش كيفيت زندگي مي        بيماري مزمن اعتي  .  كنندكشور را صرف مواد مخدر مي      
تواند در انتخاب روش موثرتر مراقبت، و درمان معتادان راهنما          هاي گوناگون ترك اعتياد مي    پيامدهاي درماني روش  

انجمن معتادان  .  انجمن معتادان گمنام و درمان نگهدارنده متادون دو روش اصلي ترك در كشور هستند                 .  باشد
باشد كه هدف بهبودي خود را بر سالمت فيزيكي،             اي براي بهبودي از اعتياد به مواد مخدر مي            برنامهگمنام  

هايي كه در بررسي كيفيت زندگي مورد توجه قرار         جنبه.  فيزيولوژيكي، رواني و عملكرد معنوي متمركز كرده است       
ه از معتادان گمنام و معتادان تحت        گيرد؛ بر اين مبنا هدف پژوهش حاضر مقايسه كيفيت زندگي بين دو گرو              مي

 .باشددرمان نگهدارنده با متادون مي

 نفر 119 نفر اعضاي انجمن معتادان گمنام،  116( نفر مرد داوطلب   235اي تعداد   در اين مطالعه علي مقايسه    :  روش
 را  SF  36 از شهرستان شهركرد، مقياس كيفيت زندگي       56  –  17، با دامنه سني     )گروه درمان نگهدارنده متادون   

 .تكميل كردند

 نتايج پژوهش نشان داد كه نمره كل كيفيت زندگي و ابعاد آن بين گروه انجمن معتادان گمنام و معتادان                      :نتايج
به عبارت ديگر كيفيت زندگي و ابعاد          ).  P<0.001(تحت درمان نگهدارنده با متادون تفاوت معناداري دارد           

 عملكرد اجتماعي، نقش هيجاني، سالمت عمومي، سرزندگي و           عملكرد جسماني، نقش جسماني، درد بدني،      (آن
 .باشددر بين انجمن معتادان گمنام باالتر از معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون مي) سالمت روان

رسد شركت فعال معتادان در انجمن معتادان گمنام باعث كيفيت زندگي بهتر و تقويت اراده افراد            به نظر مي   :بحث
فردي اين افراد تقويت     شود، به ويژه روابط بين    ي رسيدن به اهداف در مقايسه با درمان نگهدارنده متادون مي          در برا 

تاثير شركت در انجمن مسير زندگي خود را          شده، به زندگي جسماني و رواني خود اهميت داده و همچنين تحت             
 .كنندهدفمندانه دنبال مي

 
 
 

 
  com.gmail@6227afs            خانواده داشگاه شهيد بهشتي،  دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره∗

 دانشگاه تهران مشاوره تحصيلي،   دانشجوي كارشناسي ارشد،**
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 ارض و نارضايتمندي درروابط زناشوييبررسي رابطه اضطراب با ميزان تع

 

∗آيدا فتحي
 

** سكينه آقاياري
 

***محمدحسين بيات
 

 

تواند بر دامنه باشد و ميهاي سني شايع مي اضـطراب به عنوان يك اختالل رواني در تمام گروه        :هـدف مقدمـه و    
اضطراب به عنوان يك    . گذاردوسـيعي از كاركـردها، عملكـردها و ارتباطات اجتماعي از جمله روابط زناشويي تاثير ب               

از خصوصيات . باشدهيجانـي، عامـل مهمـي در بـروز مشكالت اجتماعي و سالمت رواني مي               ــ  نارسـايي احـساسي   
از سويي وجود تعارض و     . قـراري و دلواپسي است، كه با اتفاقات زمان و شرايط مكان تناسب ندارد             برجـسته آن بـي    

تواند بر بهداشت رواني، جسمي و روابط خانوادگي تاثير سوء           كه مي  نارضـايتمندي در زندگـي زناشويي عاملي است       
تحقيقات زيادي رابطه تعارضات و نارضايتمندي زناشويي را با انواع اختالل           . الشعاع قرار دهد  ها را تحت  بگـذارد و آن   

ه دوطرفه است كه    توان گفت رابطه نارضايتمندي زناشويي و اضطراب، يك رابط        مي. انداز جمله اضطراب اثبات كرده    
هدف اين پژوهش بررسي رابطه اضطراب با . كندوجـود يكـي، حـضور ديگـري را در زندگـي زناشـويي تـضمين مي              

 .تعارض و نارضايتمندي در روابط زناشويي بود

 نفر 150در ايـن پـژوهش كه از نوع همبستگي بود، از بين تمام دانشجويان متاهل زن دانشگاه پيام نوركرج،              : روش
. هـاي اضـطراب بك و رضايتمندي زناشويي آنريچ را تكميل كردند       تـصادفي انـتخاب شـدند و پرسـشنامه        بـه روش    

 . پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهمبستگيها، از طريق آزمون اطالعات بدست آمده از پرسشنامه

 r =-58/0 به ميزان    001/0بـين ميزان اضطراب با رضايتمندي زناشويي رابطه منفي و معناداري در سطح              : نـتايج 
آيد و هر چه وجـود داشـت، يعنـي هـرچه ميـزان اضـطراب باالتـر باشـد ميزان رضايت از روابط زناشويي پايين مي              

 .روداضطراب پايين باشد رضايتمندي از زندگي زناشويي باال مي

وابط زناشويي ارتباط وجود    توان نتيجه گرفت كه بين اضطراب با تعارض و نارضايتي ر          ها مي  با توجه به داده    :نتايج 
اگـر يكـي از زوجين دچار اضطراب شود ممكن است رضايتمندي از زندگي در يكي از زوجين يا هر دوي آنها                      . دارد

 .باشدها را دچار تعارض كند كه نتيجه آن عدم آرامش و اطمينان مياز بين برود و آن

 . اضطراب، تعارض، نارضايتمندي روابط زناشويي:هاكليدواژه

 

 

 
  com.Gmail@1agayarisa  دانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه زنجان         ∗

  دانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه زنجان**
  زنجان1 كارشناس آموزش ابتدايي ناحيه ***
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 دختر مقطع متوسطهآموزان   دانشبر عزت نفسهاي فرزندپروري والدين  شيوه تاثيربررسي

 

∗آيدا فتحي
 

**سكينه آقاياري
 

*** محمدحسين بيات
 

 

 ني كودكان و والد   ي و جسمان  ي اجتماع ،يروان  در حفظ سالمت   ينقش اساس گـي    خانواد يزندگـ : مقدمـه و هـدف    
، در ها آنه و تربيترابط نوع خانواده هستند،هر   كانون   يه و اول  ي اصل زء اركان ، ج ني والد كـه نيـ  تـوجه بـه ا     بـا . دارد

 واكنش نشان   ن،ي والد يهافرزندان نسبت به كنش   از سويي،   . باشدگيـري نـوع شخـصيت فـرزندان موثـر مي          شـكل 
هاي ژگييكي از وي. شودمتجلي مي  فرزندان تيها در گذر زمان در شخص     واكنشها و   كنش نياماهـيت   . دهـند  يمـ 

تواند در نوع برخورد و فرزندپروري والدين، عاملي است كه مي  . نفـس اسـت   گـرفته، عـزت   اساسـي شخـصيت شـكل     
نفس آنان را به حداقل و يا حداكثر برساند و باعث شناخت            نفـس كـودكان تاثيـر بگذارد و عزت        گيـري عـزت   شـكل 

هاي فرزندپروري والدين بر عزت     تاثير مهارت  ي بررس به منظور اين پژوهش   . درست يا نادرست فرزندان از خود شود      
  .گرفتانجام شهر زنجان آموزان دختر مقطع متوسطه نفس دانش

 در سال آموزان دختر مقطع متوسطهدانش شامل كليه، بوداز نـوع همبـستگي     كـه    پـژوهش حاضـر   جامعـه   : روش
آوري براي جمع . فرانتخاب شد  ن 300اي،باشدكه به صورت تصادفي خوشه    سطح شهر زنجان مي    1391-92تحصيلي

 تجزيه و تحليل    جهت .استفاده شد  پروري بامريد هاي فرزند اسميت و شيوه  نفس كوپر پرسـشنامه عـزت   اطالعـات از    
 .شداستفاده همبستگي پيرسون روش آماري از ها داده

 رابطه معناداري   r= -20/0 با   05/0آموزان در سطح    نفس دانش بـين شيوه استبدادي فرزندپروري و عزت      : هايافـته 
بين .  رابطه معنادار بودr=18/0 و با 05/0آموزان در سطح نفس دانشگيـر و عزت بـين شـيوه سـهل   . وجـود داشـت   

بين شيوه .  رابطـه معنادار بود r=16/0 و بـا   05/0آمـوزان در سـطح      شـيوه مقـتدرانه والـدين و عـزت نفـس دانـش            
همچنين بين شيوه   . ان رابطه منفي و معناداري وجود داشت      آموزفرزندپـروري استبدادي والدين و عزت نفس دانش       

 .آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود داشتگيرانه و مقتدرانه والدين با عزت نفس دانشسهل

 استفاده گيرانه و استبداديالگوهاي سخت از كه والدينيتوان نتيجه گرفت هاي باال ميبـا تـوجه به يافته  :  نـتايج 

 و اضطراب پايين، سطح تحصيلي پرخاشگرانه، رفتارهاي همساالن، با ارتباطـي  مـشكالت  بـا  انـي فرزند كنـند، مـي 
پذيرنده مانند سبك  و گرم هايسبك از كه والديني مقابل، در. داشت خواهند كمتر نفس عزت و بيشتر افـسردگي 
  ابعاد در گيروالدين سهل .ندشومي مواجه خود فرزندان در كمتري اجتماعي مشكالت با كنند،مي استفاده مقتدرانه

 
 

 com.Gmail@1agayarisaه زنجان       دانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگا∗
**

  دانشجوي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه زنجان 
***

  زنجان1 كارشناس آموزش ابتدايي ناحيه  
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 .فعاليت خانواده نامنظم است    و   اند گير نسبتا آشفته   خانـواده والـدين سهل    . تـرين سـطح هـستند     پايـين  كنتـرل در  
 كودكان به   نيا.  برخوردارند ي اندك ي از استقالل را   اي و   كنندي   م ي از اتكـاء بـه خود، خوددار       نيد والـ  نيـ كـودكان ا  
 .دارندي  به واپس رولي تمامات،يكه هنگام مواجهه با نامالكنندعمل ميپخته  نسبتا نايصورت افراد

 .گيرانه، شيوه مقتدرانه، عزت نفس شيوه فرزندپروري مستبدانه، شيوه سهل:هاكليدواژه
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 ورزي و خودكارآمدي نوجوانان دختر نفس، جرأت رابطه بين كمالگرايي والدين با عزت

 

 ∗مهرزاد فراهتي

 **ونديسمانه كا

 

گرايي يكي از ويژگي هاي شخصيتي مي باشد كه مي تواند هم سازنده، مفيد و مثبت              بي ترديد كمال   :مقدمه و هدف  
. كننده و مخل آرامش زندگي شخصي و خانوادگي است          باشد و هم نوروتيك و كژكنش، كه در اين صورت ناتوان            

هاي شخصيتي و حاالت روحي فرزندان تأثير         ر ويژگي تواند ب گرايي و منفي در والدين باشد مي        چنانچه اين كمال  
هدف اصلي محقق در اين پژوهش بررسي رابطه كمال گرايي والدين با عزت نفس، جرأت ورزي و                          .  گذارد

 .باشدخودكارآمدي فرزندان آنها در بين دانش آموزان دختر مي
ل به تحصيل در دبيرستان هاي منطقه       جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر مشغو            :روش

 نفر از   130نمونه پژوهش شامل     .  دادند تشكيل مي  89  -90 آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي             7
 دبيرستان  3دانش آموزان دختر بود كه به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند، بدين ترتيب كه ابتدا                 

 آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و در مرحله بعد از هر                    7طقه  دخترانه از ميان دبيرستان هاي من      
ابزار مورد استفاده شامل مقياس       .   كالس به صورت تصادفي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند                2دبيرستان

كمال گرايي اهواز، آزمون عزت نفس كوپر اسميت، آزمون جرأت ورزي گمبريل و ريچي و مقياس خودكارآمدي                    
ها از روش هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مانند آزمون ضريب                به منظور تجزيه و تحليل داده       .  ودعمومي ب 

 .همبستگي پيرسون استفاده شد
 نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد كه بين كمال گرايي والدين و عزت نفس فرزندان رابطه منفي و                        :نتايج

همچنين .  يابددين بيشتر باشد، عزت نفس فرزندان آنها كاهش مي           دارد، هرچه كمالگرايي وال      معني داري وجود 
گرايي در والدين احساس      ورزي فرزندان دارد و با افزايش كمال          كمال گرايي رابطه منفي و معناداري با جرأت         

با توجه به يافته هاي پژوهش، رابطه بين كمال گرايي والدين و                   .  يابدمندي در فرزندان كاهش مي         جرأت
مدي فرزندان نيز رابطه منفي و معنادار است و با افزايش حس كمالگرايي والدين احساس توانمندي                       خودكارآ

 .يابدشخصي  و خودكارآمدي فرزندان كاهش مي

 بنابراين با توجه به نقش خانواده و والدين و همچنين با توجه به نتايج اين تحقيق، مي توان گفت كه بين                         :بحث
 س، جرأت ورزي و خودكارآمدي فرزندان رابطه منفي و معني داري وجود دارد، يعني هر كمال گرايي والدين، عزت نف

چه قدر والدين كمال گراتر باشند، فرزندان از نظر متغيرهاي شخصيتي ناتوان تر هستند و با مشكالت روانشناختي                  
 .شوندبيشتري مواجه مي

 

 
 Mehtzad83f@yahoo.comدانشجوي دكتري روانشناسي باليني، دانشگاه علم و فرهنگ        ∗

  روانشناسي روانشناسي عمومي، دانشگاه پيام نوركارشناسي **
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 زناشوييرابطة به  تعهد آنان ميزانبر  زوجين  جنسي عملكردنقش

 
 *سعيده فرج نيا

 **حسينياندكتر سيمين

 ***شهيديدكتر شهريار 

 ****صادقيالساداتدكتر منصوره

 

  و است جنسي    بخشروابط لذت زناشويي،  زندگي  در   خوشبختي    عواملترين  مهم  ازيكي  :  هدف و   مقدمه
محروميت   اين .شودميهمسران  در  ايمني  عدم  و  رضايت بخش نبودن آن منجر به احساس محروميت، ناكامي             

-و همكاران، يانگ(شودميزناشويي  زندگي  گسستگي  ازهمو  طالق  به   منجر   نهايتدر  مواقع  از  بسياري  در  جنسي  

 جنسي زوجين بر ميزان   از اين رو پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش عملكرد           ).  2005؛ باخ و همكاران،      2000
  راهبردهايي جهت باال بردن سطح تعهدزناشويي و پيشگيري از طالق،            منظور ارائه  زناشويي به  آنان به رابطة  عهد  ت

 .استانجام شده

كه مشتركمشغول به زندگي   زوجين    شامل  آن آماريجامعه و    همبستگي بوده  -از نوع توصيفي  اين پژوهش :  روش
 شيوه نمونه   زوج به 115  اي شامل  بين گروه نمونه   كه از اين  باشد، است، مي   سال 25 تا   2بين  ازدواج آنان   مدت  
  و زناشويي تعهد هاي شامل پرسشنامه   پژوهش اينابزار  .  گرفتندقرار  ارزيابي   و مورد     شده  انتخاب دسترس در   گيري

متغيرها و از تحليل     همبستگي بين   تعيين همبستگي براي ها، از روش  دادهدر تحليل   .  بودزناشويي  جنسي  عملكرد  
 .كنندگي متغيرها استفاده شد تعيين نقش پيش بينيرگرسيون براي

شوهر،  و   تعهد   و   جنسيعملكرد   و   خودشجنسي   زن با عملكرد     بين تعهد داد كه   ها نشان دادهنتايج تحليل :  نتايج
 رگرسيون       نتايج تحليل .  دارد معنادار وجود    مثبت ابطهجنسي خودش ر   زن و عملكرد   شوهر با تعهد     بين تعهد    

شوهر  خودش، و براي تعهد       جنسي شوهر و سپس عملكرد   زن، ابتدا تعهد     تعهد   كه براي  داد   گام نيز نشان  گام به 
 .  باشندكنندگي ميبيني پيشهمسرش داراي نقشتنها تعهد 

خود چه وظايفي دارد و از عهدة اجراي آنها به خوبي برآيد،         در قبال همسر  مسئله كه يك زن يا مرد بداند        اين:  بحث
كوين و  (شود  و سبب تقويت خانواده مي     )  2002شان،  (آورده  خانوادگي را فراهم  تواند موجبات تحكيم پيوند    مي

وهران، عملكرد  كه نشان داد بين عملكردجنسي زنان و ش       به نتايج پژوهش حاضر   با توجه   بنابراين).  2005همكاران،  
در طي يك   با در نظر گرفتن اين نكته كه اگر يك زن         زناشويي است و      كنندة تعهد او به رابطة    بينيجنسي زن پيش  

  بودن از سوي همسرش توجهجنسي را تجربه نكند، به مرور زمان احساس صميميت و مورد ارتباط هيچگاه رضايت

 
 saeidehfarajnia@gmail.com          كارشناسي ارشد مشاوره *

 استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا **
 دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي ***

 استاديار پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيدبهشتي  ****
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افتاده و در نهايت       عاطفي و هيجاني در خانواده به خطر        ن نياز او به امنيت       آ نتيجة   رود كه در  در او از بين مي     
، لزوم توجه به عوامل     )1388گري،    ( منجر به ارضاء نادرست اين نياز در خارج از محيط خانواده شود              استممكن

ل و صحيح با توجه به      كامشود  و ارائه آموزشهاي    جنسي در زنان مي     عملكرد  رقتن سطح مختلفي كه منجر به باال    
-از ازدواج، به عنوان يكي از مولفه       جنسي و چگونگي ارضاء آنها، قبل و بعد        جنسيتي در رابطه با نيازهاي    تفاوتهاي  

رفتن سطح   امنيت و آرامش و به دنبال آن باال          مهم و تاثيرگذار بر افزايش صميميت بين زوجين، احساس          هاي  
 .دشوزناشويي مطرح ميتعهد به رابطة

 .زناشويي، زوجينزناشويي، تعهدجنسيعملكرد: هاكليدواژه
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 هاي فرزندپروري بين مادران سه نسل شهر اصفهان مقايسه شيوه

 
∗محبوبه فرحان فر

 

**مهرداد دشتي
 

 
هاي  ها و روش   ها، ارزش  نسلي در نگرش    با توجه به تحوالت گسترده اجتماعي در تغييرات بين            :مقدمه و هدف  

هاي دقيق و علمي اين تحوالت امري ضروري        هاي فرزندپروري آن، بررسي     تاثيرات آن بر خانواده و روش      زندگي،  و  
هاي فرزندپروري مادران سه نسل متوالي شهر        رسد و بنابراين هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي شيوه          به نظر مي  
 .اصفهان بود

 70 نفر نسل اول،     70  (1392شهر اصفهان در سال      نفر از مادران مناطق مختلف        210بدين منظور تعداد    :  روش
هاي پژوهش عبارت بودند از      ابزار.  اي انتخاب شدند  بصورت تصادفي طبقه  )   نفر نسل سوم    70نفر نسل دوم و      

ها اجرا گرديد و در نهايت       سوالي بامريند براي سنجش روش هاي فرزندپروري كه بر روي آزمودني            30پرسشنامه  
و با كمك نرم    )  آنوا  (تحليل واريانس يك طرفه   مون آماري تي مستقل و با استفاده از آزمون           پژوهش با آز   هايداده
 . مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتSPSS افزار 

شيوه .  نتايج نشان دادند كه در شيوه فرزندپروري آزادگذاري تفاوت معناداري بين سه نسل مشاهده نشد                 :  نتايج
و شيوه فرزندپروري اقتدار منطقي از      .   اول تا سوم به طور مرتب كاهش داشته است          فرزندپروري استبدادي از نسل   

 .نسل اول تا سوم به طور مرتب افزايش معناداري داشته است

هاي تربيتي   ها و روش   توان چنين استنباط كرد كه كاهش نگرش        به طور كلي از نتايج بدست آمده مي          :  بحث
بلكه به آرامي، جاي خود را به         .  هاي سهل انگارانه منجر نشده است       وشها، به افزايش ر    استبدادي در بين نسل    

 .دهدهاي تربيتي منطقي و درعين حال مقتدرانه مي روش

 
 

 

 

 

 

 

 
 mfarhanfar@yahoo.com  مدرس موسسه آموزش عالي امين فوالدشهر        كارشناس ارشد روانشناسي، ∗

 كارشناس ارشد روانشناسي،  مدرس موسسه آموزش عالي امين فوالدشهر و دانشگاه پيام نور اصفهان **
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 هاي آن در پيش بيني رضايت زناشويي والدين بررسي نقش صبر و مولفه

 آموزان مقطع ابتدايي شهر شيرازدانش

 
 ∗اعظم فرماني

 **دكتر فرهاد خرمائي

 ***جمه دوكوهكين

 

 به منظور پيشگيري از بروز تعارضات زناشويي و حفظ بنيان خانواده ها، شناسايي عوامل مرتبط با                 :مقدمه و هدف  
بيني رضايت   هاي آن در پيش     هدف پژوهش حاضر بررسي نقش صبر و مولفه           .  رضايت زناشويي اهميت دارد    

 .ودآموزان مقطع ابتدايي شهر شيراز ب زناشويي والدين دانش
آموزان مقطع ابتدايي شهر شيراز بودند كه از ميان اين افراد،             جامعه آماري پژوهش حاضر كليه والدين دانش       :روش
. اي انتخاب شدند     اي مرحله   گيري تصادفي خوشه     به روش نمونه    )   پدر  95 مادر،     205( نفر     300تعداد   
خرمائي و  (و مقياس صبر     )  اينريچ  (نامه رضايت زناشويي   كنندگان در پژوهش حاضر با تكميل پرسش         مشاركت
و ) ارتباط زناشويي، حل تعارض، روابط جنسي    (سه مولفه رضايت زناشويي     .  در اين پژوهش شركت كردند    )  همكاران

هاي آماري مورد استفاده قرار      در تحليل )  متعالي شدن، شكيبايي، رضايت، استقامت و درنگ      (كل مولفه هاي صبر     
هاي آمار توصيفي مانند ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب            ها از شاخص   ليل داده به منظور تجزيه و تح     .  گرفتند

هاي پژوهش، تحليل رگرسيون چندگانه همزمان به        همبستگي پيرسون استفاده شده و براي پاسخگويي به پرسش         
 .كار برده شده است

با نمره كل رضايت زناشويي و خرده       هاي آن     نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه نمره كل صبر و تمامي مولفه            :نتايج
نتايج تحليل رگرسيون چندگانه همزمان نيز نشان داد كه مولفه            .  هاي آن همبستگي مثبت معنادار دارند       مقياس

 را  ) >β=  001./P, /.28(، و حل تعارض     ) >β=  001./P, /.28  (هاي ارتباط زناشويي   رضايت صبر، خرده مقياس   
 =β, /.15(، و حل تعارض ) >β=  01./P, /.15(هاي ارتباط زناشويي  مقياس مت نيز خردهمولفه استقا. كند بيني مي پيش

 01./P< (   مقياس روابط جنسي      همچنين، مولفه متعالي شدن خرده      .  بيني نمود   را پيش)27./ ,β=  001./P<(  را 
 . بيني كرد پيش
بيني  هاي صبر توانايي پيش      مولفه گيري كرد كه    توان اينگونه نتيجه     از بررسي نتايج پژوهش حاضر مي         :بحث

ها و صبور بودن در جهت دستيابي به هدف و رسيدن به              تحمل سختي به عبارت ديگر،    .  رضايت زناشويي را دارند   
بردباري و تحمل مصايب، و ايجاد وقفه در مقابل           الهي، پذيرش وضع موجود، پايداري و ثبات در انجام امور،              قرب

شود به منظور    بنابراين به درمانگران پيشنهاد مي    .  تر از زندگي زناشويي همراه است      ها با رضايتمندي بيش    خواسته
 . باال بردن سطح رضايت زناشويي در بين زوجين، از راهبردهاي آموزش صبر استفاده نمايند

 .صبر، رضايت زناشويي، متعالي شدن، شكيبايي، شهر شيراز :هاكليدواژه
 

  azamfarmani3@gmail.com                  دانشجوي دكتراي تخصصي روانشناسي، دانشگاه پيام نور تهران ∗
 دكتراي روانشناسي تربيتي، استاديار دانشگاه شيراز  **

 دانشجوي روانشناسي باليني، دانشگاه شيراز ***
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  خانواده زنان شاغل-زندگي بر كاهش تعارضات كار ي سبكهابررسي اثربخشي آموزش مولفه

 
  فردين فرماني∗
 ** رضا كريمي

 ***اميد اماني

 ****سيده فاطمه حسيني

 

 خانواده مي باشد،   -ترين ساختاري كه در حوزه تعامالت خانواده و كار وجود دارد، تعارض كار             مهم:  مقدمه و هدف  
 .ن و هم از جانب جمعيت عمومي مردم دريافت كرده استكه بيشترين توجه را هم از جانب پژوهشگرا

 خانواده زنان شاغل صورت گرفته است كه        -هايي براي كاهش تعارض كار     اين پژوهش به منظور يافتن روش      :روش
ها قبل از ورود به طرح،      تمامي آزمودني .   پس آزمون با گروه كنترل است       -داراي طرح نيمه آزمايشي پيش آزمون     

 30نمونه شامل   .   خانواده ارزيابي شدند   - خانواده، توسط پرسشنامه تعارض كار     -عيت تعارض كار  براي سنجش وض  
.  خانواده بود كه به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي و گروه كنترل تقسيم شدند                   -زن شاغل داراي تعارض كار     

پذيري، كنار   ، مسئوليت هاي اجتماعي بودن   ساعته بود كه در جلسات آموزشي، مولفه         1 جلسه   8دوره آموزش،   
 .آمدن، نياز به تاييد و محتاط بودن بررسي شد

هاي ها از تحليل كواريانس استفاده شد كه نشان داد آموزش مولفه              براي تجزيه و تحليل داده      :بحث و نتيجه   
 .  خانواده را كاهش مي دهد-سبك زندگي، تعارض كار

    .انواده خ-مولفه هاي سبك زندگي، تعارض كار :هاكليدواژه

 
  Farmani_fardin@yahoo.com        دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 يني، دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي بال **
 باليني كودك و نوجوان، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي ارشد، روانشناسي دانشجوي   ***

****
 كارشناسي ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين 
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 آموزان دبيرستانيخانواده با بحران هويت دانش بررسي رابطه كارايي

 
 ∗فردين فرماني

 ** رضا كريمي

 ***اميد اماني

 

هدف .  هاي اساسي آنها بر هيچكس پوشيده نيست        بدون شك تاثير خانواده بر فرزندان و ويژگي         :مقدمه و هدف  
 .باشدنواده با بحران هويت فرزندان مياساسي پژوهش حاضر، بررسي رابطه كارايي خا

. اي انتخاب شدند  مرحلهاي چند گيري خوشه آموز پايه سوم دبيرستان با روش نمونه       دانش 287 بدين منظور    :روش
پس از اجراي   .  و آزمون هويت شخصي بود    )  FAD(ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه كارايي خانواده           

 بدست آمده با روش هاي آماري همبستگي، و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل                    هاي ها، داده پرسشنامه
 . قرار گرفت

هاي بين سازه .   نتايج نشان داد كه بين كارايي خانواده با بحران هويت، رابطه معكوس معنادار وجود دارد                   :نتايج
 .  معنادار معكوس مشاهده شدها و حل مساله، با بحران هويت نيز، رابطهكارايي خانواده، يعني نقش

 .باشديابي نوجوانان مي  نتايج اين تحقيق بيانگر اهميت نقش خانواده در هويت:بحث

  .كارايي خانواده، بحران هويت :هاكليدواژه

 
     Farmani_fardin@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي  ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي **
 باليني كودك و نوجوان، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي ارشد، روانشناسي دانشجوي  ***
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 كرمانشاه دانش آموزان پرخطر رفتارهاي بروز پيش بيني در والدين فرزندپروري شيوه نقش

 
 ∗ياسمين فياضي

 **ير كرميدكتر جهانگ

 ***شنو رازياني

 

 كه  عواملي  همچنين  و  آن ها  بر  مؤثر  عوامل  و  پرخطر  رفتارهاي  انجام  چگونگي  دانستن  كه  آنجا   از :مقدمه و هدف  
 هدف  با  حاضر  پژوهش  كند،مي  جامعه  به  زيادي  كمك  شوند،  آن  كاهش  باعث  بلندمدت  يا  مدت  كوتاه  در  مي تواند
 انجام  كرمانشاه  شهر  دانش آموزان  پرخطر  رفتارهاي  بروز  بينيپيش  در  والدين  فرزندپروري  شيوه  نقش  بررسي
 .گرفت

 استفاده  با  كه  بود  كرمانشاه  شهر  دبيرستان  سوم  تا  اول  دانش آموزان  كليه  شامل  حاضر  پژوهش  آماري  جامعه:  روش
 149 از اين تعداد،     .شدند  انتخاب  نمونه  عنوان  به  ها  آن  از  نفر  297  تعداد  اي،مرحله  چند  خوشه اي  گيرينمونه  از

. قرار گرفتند )  گروه داراي رفتار پرخطر   ( نفر در گروه دو       148و  )  گروه بدون رفتارهاي پرخطر   (نفر در گروه يك      
 تحليل  آماري  روش  از  داده ها  تحليل  و  تجزيه  براي  كه  بود،  همبستگي  نوع  از  توصيفي  مطالعه  يك  حاضر  پژوهش
 پرخطر و   رفتارهاي  پرسشنامه  از  بود  عبارت  هاداده  گردآوري  ابزار.  شد  هاستفاد  گام  به  گام  و  همزمان  شيوه  به  مميز

 .فرزندپروري والدين شيوه ادراك مقياس

 مادر  حمايت  هايمقياس  خرده  والدين؛  فرزندپروري  ادراك  هاي  خرده مقياس  از  كه  داد  نشان  ها داده  تحليل  :نتايج
 در  والدين  فرزندپروري  شيوه  كل  نمره  و  پدر  ميگر  خودمختاري،  از  پدر  حمايت  مادر،  گرمي  خودمختاري،  از

ها مقياس  از خرده  08/0نمره كل شيوه فرزندپروري با مقدار ويژه          .  دارند  نقش  پرخطر  رفتارهاي  بروز  پيش بيني
 بيشتر از ساير    06/0مقياس گرمي پدر با مقدار وي ژه        ها، خرده مقياس اما از بين خرده   .  قدرت تشخيصي بيشتري دارد   

 . بيني را دارد ها توان پيشاسمقي خرده

 با توجه به اينكه كانون خانواده اولين مكان اجتماعي است كه كودك در آن مي آموزد، اهميت رابطه والدين                    :بحث
شود كه به موقع     رابطه گرم وهمراه با صميميت والدين و نوجوانان موجب مي         .  شان بسيار با اهميت است    و فرزندان 

 .روي فرزندانشان آگاه شده و مداخالت الزم را به كار بگيرند از رفتارها و خطرات پيش

 .دانش آموزان پرخطر، رفتارهاي والدين، فرزندپروري شيوه: واژه ها كليد

 

 
            fayazi_yasamin@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه رازي كرمانشاه       ∗

 دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه رازي كرمانشاه **
 دانشجوي كارشناسي زمين شناسي دانشگاه زنجان ***
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 پذيري عملكرد خانواده توسط تمايزيافتگيبينيبررسي ميزان پيش

 خود در بانوان متأهل شهر قم

 
 ∗مريم قاسمي مقدم

 **آباديزكيه علي
 

هاي خانواده و بيانگر ميزان توانايي فرد در تفكيك            سيستم ترين مفهوم نظريه  تمايزيافتگي مهم :  مه و هدف  مقد
اي اي هسته اگر دو فرد تمايزنايافته با يكديگر ازدواج كنند، خانواده         .  فرايندهاي عقالني و احساسي از يكديگر است      

تمايزنايافته در شرايط فشارزا دچار اضطراب و اختالل         شود كه سطح تمايزيافتگي پاييني دارند و زوج          تشكيل مي 
پذيري عملكرد خانواده بر اساس      بينيپژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان پيش        .  شونددر كاركرد زناشويي مي    

 .باشد شهر قم مي8ي  از منطقه2ي تمايزيافتگي در زنان متأهل ساكن در ناحيه

اي انتخاب شدند و به تكميل         اي دومرحله گيري خوشه  نمونه  نفر از زنان متأهل به روش          70تعداد  :  روش
هاي گردآوري شده با استفاده از ضريب           داده.  هاي تمايزيافتگي خود و عملكرد خانواده پرداختند          پرسشنامه

 .همبستگي پيرسون و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

. باشد عملكرد خانواده در اين جمعيت نمي        كنندهبيني پيش ها نشان داد كه ابعاد تمايزيافتگي خود        يافته:  نتايج
 بوده و حاكي از عدم وجود رابطه بين متغيرهاي            338/0 و داراي سطح معناداري       158/1 مدل برابر با      Fمقدار  

هاي همچنين بين مؤلفه  .  باشدبه عبارت ديگر رگرسيون برازش داده شده معنادار نمي         .  باشدمستقل و وابسته مي   
با متغير عملكرد   )  آميختگي با ديگران  پذيري عاطفي، جايگاه من، گريز عاطفي و هم          واكنش(زيافتگي خود   تماي

 . معناداري مشاهده نشدخانواده رابطه

باشد، هاي پژوهشي و نظري بررسي شده مغاير مي        هاي اين پژوهش با نتايج پيشينه      با توجه به اينكه يافته    :  بحث
هم در بعد نظري با به كارگيري اين متغيرها، ديدگاه جديدي اتخاذ كرده و با دقت و                   توان هم در بعد عملي و       مي

 .ظرافت بيشتري به آنها پرداخت

 .تمايزيافتگي خود، عملكرد خانواده، زنان :هاكليدواژه

 
 mghmoghadam@yahoo.com         شناسي خانواده درماني، دانشگاه علم و فرهنگكارشناسي ارشد روان ∗

 شناسي عمومي، دانشگاه پيام نور قمكارشناسي روان **
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 سازي و عملكرد ازدواج در زنان متأهل ساكن در شهر قممثلث بررسي رابطه

 
∗مريم قاسمي مقدم 

 

**محمديي زادهدكتر عل
 

***دكتر مسعود غالمعلي لواساني
 

 

. هاي مختلف تاريخي، داللت بر كاركردي بودن اين نهاد دارد           پايداري نهاد خانواده در طول دوره      :مقدمه و هدف  
هاي سالم تشكيل شده است و شرط سالمت خانواده وجود          ي سالم از خانواده   نظران بر اين باورند كه جامعه     صاحب  
 با توجه به نقش زنان در كيفيت تعامالت خانوادگي، پژوهش حاضر با              .لم و كاركرد صحيح اين نهاد است      روابط سا 

 .سازي و عملكرد ازدواج در زنان متأهل ساكن در شهر قم صورت گرفتي مثلثهدف بررسي رابطه

انتخاب شدند و   گيري دردسترس   ي شهر قم به روش نمونه      منطقه 4 زن متأهل ساكن در      100 بدين منظور    :روش
 عملكرد ازدواج رفاهي پاسخ دادند كه        سازي با فرزندان و نزديكان وايتهد و پرسشنامه         سنجش مثلث  به پرسشنامه 

 .آوري شده به روش همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتندهاي جمعپس از آن، داده

و نزديكان و تمامي ابعاد عملكرد ازدواج همبستگي منفي         سازي با فرزندان    ها نشان داد كه ميان مثلث      يافته :نتايج
تر در ازدواج    عملكرد منفي  سازي بيشتر نشان دهنده    وجود دارد، به اين معنا كه مثلث        )  p=0/001(و معنادار   

  ) r= -0/58(سازي با فرزندان، بيشترين ميزان همبستگي با كاركرد كلي ازدواج              در مثلث .  مي باشد و بالعكس  
) r= -0/59(سازي با نزديكان بيشترين ميزان همبستگي با بعد خانواده و دوستان               د و همچنين مثلث   وجود دار 

 .ديده مي شود

 نتايج به دست آمده مؤيد اين نكته است كه زنان به عنوان مادر فرزندان و ركن اساسي در برقراري ارتباطات                     :بحث
اج دارند؛ لذا حضور فعال و پوياي ايشان در جلسات             خانوادگي، نقش تأثيرگذاري در بهبود كيفيت عملكرد ازدو         

 .هاي مبتني بر خانواده و زوج به عنوان عضوي از اين سيستم ضروري استآموزشي و درمان

 .سازي، عملكرد ازدواج، زنانمثلث :هاكليدواژه

 
       com.yahoo@mghmoghadam         شناسي خانواده درمانياس ارشد روان كارشن∗

 شناسي باليني، عضو هيأت علمي پژوهشكده خانواده، دانشگاه شهيد بهشتيمتخصص روان **
 شناسي، دانشگاه تهرانشناسي تربيتي، دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانمتخصص روان ***



 

                       ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                           

         The 6th National Congress on Family Pathology               

 
484

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 آموزان هاي ناسازگار اوليه با استعداد اعتياد در دانشرابطه طرحواره

 
∗آزاده قديمي

 

** دكتر جهانگير كرمي
 

 ***دكتر كامران يزدانبخش

 

پذيري افراد نسبت به بسياري از اختالالت و انحرافات           هاي ناسازگار اوليه باعث آسيب      طرحواره :مقدمه و هدف  
بنابراين پژوهش حاضر با    .  ها كه امروزه گريبانگير اكثر جوامع گرديده اعتياد است          شود كه يكي از اين آسيب      مي

 .آموزان شهركرمانشاه انجام گرفت هاي ناسازگار اوليه با استعداد اعتياد دانشين رابطه بين طرحوارههدف تعي

دانشگاهي مدارس   پايه سوم دبيرستان و پيش    )  دختر و پسر  (آموزان   آماري پژوهش شامل كليه دانش    جامعه    :روش
اي چند خوشهگيري   به صورت نمونه)سر پ120 دختر و   180(   نفر 300   به حجم  نمونهكه  .دولتي شهر كرمانشاه بود   

 و  )YSQ-SF(  انگ ي   هي ناسازگار اول  ياره هاحوپرسشنامه طر ها از    آوري داده  براي جمع  .انتخاب شدند اي  مرحله
 هايها از شاخص  ، براي تحليل داده    نوع همبستگي بود   زپژوهش توصيفي ا  .   استفاده گرديد  )APS  (ادياستعداد اعت 

 .پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شدآماري ضريب همبستگي 

هاي ناسازگار اوليه و استعداد اعتياد رابطه مثبت و معناداري وجود            نتايج پژوهش نشان داد كه بين طرحواره       :نتايج
هاي هاي ناسازگار اوليه خرده  مقياس        رگرسيون نشان داد كه از بين طرحواره            همچنين نتايج تحليل   .  دارد
بيني استعداد   پذيري نسبت به بيماري توان پيش      بزرگ منشي و آسيب    /  ، ايثار، استحقاق     بدرفتاري/  اعتمادي بي

 .اعتياد را دارد

هاي ناسازگار اوليه باالتري داشتند       آموزاني كه طرحواره  توان گفت كه دانش     با توجه به نتايج پژوهش مي        :بحث
توان در روند درمان اعتياد و        ايج پژوهش مي   از نت .  براي اعتياد از آمادگي و استعداد بيشتري برخوردارهستند          

 .پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر بهره جست

 آموزان هاي ناسازگار اوليه ، استعداد اعتياد، دانش طرحواره:هاواژهكليد

 
   com.gmail@3230ghadimia     گروه روانشناسي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه،دانشجويي كارشناسي ارشد ∗

 قيقات كرمانشاهاستاديار گروه روانشناسي، دانشگاه رازي كرمانشاه و دانشگاه آزاد واحد علوم و تح **
 استاديار گروه روانشناسي،  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه و دانشگاه رازي ***
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 رواني زوجين شهر كرمانشاه رابطه تعارضات زناشويي با بهداشت 

 
 ∗آزاده قديمي 

 **تي ساناز شريع

 ***دكتر كيوان كاكابرايي

 
بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعيين       .  روابط بين زوجين تاثير مهمي در اختالالت رواني دارد            :مقدمه و هدف  

 .در زوجين شهر كرمانشاه انجام گرفت بهداشت روانيرابطه بين تعارضات زناشويي با 

حل و فصل مسائل خانوادگي به مراكز مشاوره سطح          آماري پژوهش شامل كليه افرادي بود كه براي            جامعه :روش
مالك انتخاب  .  گيري در دسترس انتخاب شدند     نفر به روش نمونه    120از ميان آنها    .  كرمانشاه مراجعه كرده بودند   

 سال از شروع زندگي مشترك و عدم طالق          5نمونه مورد بررسي داشتن حداقل يك فرزند، سپري شدن حداقل             
ابزار .  ها قرار گرفت   ها در اختيار آن    يت مراجعين جهت شركت در پژوهش، پرسشنامه         پس از اعالم رضا    .  بود

. بودند)  DAS(ها عبارت از پرسشنامه تعارضات زناشويي و مقياس افسردگي، اضطراب، استرس                گردآوري داده 
گين، انحراف  هاي آماري ميان  ها از شاخص  طرح پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود و براي تجزيه و تحليل داده             

 . استاندارد، ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد

ها نشان داد كه بين تعارضات زناشويي و بهداشت رواني رابطه مثبت و معناداري                نتايج تجزيه و تحليل داده     :نتايج
 ). P ≥0 /01(وجود دارد 

 استرس، اضطراب و افسردگي     توان نتيجه گرفت كه تعارضات زناشويي باعث افزايش        هاي پژوهش مي   از يافته  :بحث
با آن به احتمال بيشتري ميزان         راهكارهاي مقابله      و ارائه  تعارضهاي خود  با شناسايي      زوجين بنابراين.  شود مي

 .باالتري از رضايت زناشوئي را تجربه خواهند كرد 

 .تعارضات زناشويي، بهداشت رواني، زوجين: هاكليدواژه

 
 

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه ∗

                                                                                                             com.yahoo@3230ghadimia  
  دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد كرمانشاه ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، كرمانشاه  **

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي، واحد كرمانشاه ***
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 خانوادگي از منظر جرم شناسيزندگي  اثرات طالق بر سبك

 
 ∗سميرا قديمي 

 **افسانه محسني

 
شناسان رابطه مستقيمي ميان طالق و افزايش ميزان گرايش           شناسان اجتماعي و جرم    به اعتقاد بسياري از آسيب     

زندگي  از نظر جرم شناسي نتايج وخيم طالق، بر روي سبك          .  افراد خانواده به بزهكاري و نقض قوانين وجود دارد         
در صورت عدم وجود فرزند در زندگي خانوادگي          .  زنان و مردان و همچنين فرزندان آنان تاثرات متفاوتي دارد            

هاي زندگي زوجين مطلقه ايجاد       تاثيرات طالق و از هم پاشيده شدن كانون زندگي اثرات متفاوتي را در سبك                  
 .خواهد نمود

. عهد و پايبندي آنان در فرآيند آتي زندگي زناشويي است          ت  براي مثال يكي از آثار محرز طالق بر روي مردان عدم           
بر اساس تحقيقات   .  باشند دهد كه تعداد افراد غيرمتعهد در ميان زندانيان قابل مالحظه مي             آمار جنايي نشان مي   

 اند و اكثريت نيز    هاي ناموفق داشته    درصد از مجرمان زنداني ازدواج     30شناسان جنايي ،     صورت گرفته توسط جامعه   
اثرات طالق بر زنان، بويژه زناني كه       .  اند هاي شديد خانوادگي در زندگي مواجه بوده       يا فرزند طالق بوده يا با اختالف      

باشند، سخت خطرناك است؛ كه خود عاملي براي انحراف آنان به شمار             پناهگاه خاص و فاقد استقالل اقتصادي مي      
. باشد  به كانون از هم پاشيده زندگي بسيار شديد مي              همچنين اثرات طالق بر روي فرزندان متعلق         .  رود مي

اي از   گردد، كه در پاره    هاي زندگي فرزندان طالق محسوب مي       هاي غيرقابل تحمل و توام با نفرت از ويژگي           عقده
دادن سرپرست خانواده و عامل بسيار قوي براي ايجاد انحرافات اجتماعي در اينگونه افراد                  مواقع شديدتر از دست   

 .است
هاي زندگي مردان، زنان و فرزندان       زايي طالق و تاثيرات آن برروي سبك       در اين مقاله به بررسي طالق و اثرات جرم        

و در نهايت به ارزيابي تاثير طالق، كه يك ضريب مثبت و عامل بسيار قوي براي ازدياد                       .  پرداخته خواهد شد  
 .د شدهاي از هم پاشيده است پرداخته خواه تبهكاري براي خانواده

  .اثرات طالق، سبك زندگي، خانواده، جرم شناسي: هاكليدواژه

 
   m.astinchideh@gmail.comاس مطالعات خانواده و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي  كارشن ∗

 كارشناس مطالعات خانواده و كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي   **
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 نظام خانواده بررسي ازدواج موقت در قانون  و تاثير آن بر

 
 ∗سميرا قديمي 

 **افسانه محسني

 

است كه در آن     شيعهدر مذهب    ازدواجمتعه يا نكاح منقطع يا ازدواج موقت كه به صيغه نيز معروف است، نوعي از                
 بسته مي شود و با پايان آن رابطه         مردو   زنمعلوم، بين    مهريه ايعقد ازدواج براي مدت معين و محدودي با            

، اهل سنت  .تنظر اس  در ميان مسلمانان در مورد جواز اين ازدواج اختالف         .   شود خود منقضي مي    به  زوجيت خود 
 بر طبق ديدگاه تشيع ازدواج موقت        .دآن را حرام و شيعيان امامي آن را مشروع و صحيح مي دانن             زيديانو   اباضيه

اين مسئله درجامعه امروز آشنايي زنان و       بنابر اهميت   .  باشد يكي از مسائل مهم و قابل توجه در حقوق خانواده مي           
. رسد مردان با اين موضوع و اهميت آن در جامعه و شناخت احكام و آثار آن در قانون مدني ضروري به نظر مي                          

ازدواج موقت از مسائل مهمي است كه در شريعت اسالمي معقول و پذيرفته تلقي گرديده و انضباط و نظم جنسي                     
و باري و تمايالت     بند دين مبين اسالم با هرگونه بي     .  نمايد گذاري مي  خالقي و حقوقي پايه   را بر مبناي اصول محكم ا     

 .باشد جنسي نامتعارف مخالف بوده و ازدواج موقت از عوامل مهم جلوگيري از فساد، فحشا و روابط جنسي آزاد مي
وص ايدئولوژي حاكم بر    بر اساس ديدگاههاي مختلف در خصوص ازدواج موقت دو جبهه موافق و مخالف در خص                 

هاي  مخالفت اهل سنت با اين حكم الهي و افراط و استفاده از شيوه                 .  گيرند اين موضوع در مقابل هم قرار مي        
در .  اي را بر انگيخته و در مجموع چهره منفي از آن تصوير كرده است                 نادرست از اين حكم ديني سوء ظن عده        

هاي  نگاران فعال در زمينه مسائل زنان و فمينيست         و برخي روزنامه   ايران بيشترين مخالفت از سوي تشكيالت زنان      
ي و  تصور آنان بر اين است كه اين آلترنيتيو ديني فقط به منظور پاسخ به غرايز جنس               .  گرا صورت گرفته است    ايدئال

 .رفع نيازهاي مالي است
چنينن  روي به بررسي ديدگاههاي مختلف حقوقي ازدواج موقت از جمله احكام و شرايط خاص آن و هم                  مقاله پيش 
همچنين تاثير آن را بر شرايط زنان        .  هاي اين نوع ازدواج با ازدواج دائم در سيستم خانواده خواهد پرداخت            به تفاوت 

 درصد روبه رو است و داراي مشكالت و پيامدهاي خاص از            38ين ازدواج در ايران با رشد       و مردان با توجه به آنكه ا      
و در صورت تحقق اين شيوه براي زنان و         .  باشد مقايسه و تحليل خواهد نمود      مي...  ثبت اين نوع ازدواج و     جمله عدم 

داتي در خصوص اين موضوع براي      مردان به پيامدهاي منفي و مثبت اين شيوه بر خانواده اشاره و در پايان پيشنها               
 .گذار، زنان و مردان ارائه مي گردد قانون
 

 
   m.astinchideh@gmail.comكارشناس مطالعات خانواده و دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي   ∗

 كارشناس مطالعات خانواده و كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي  **
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 تمايزيافتگي هايمولفه اساسورزي برهاي عشقسبك بينيپيش

 
 ∗آباديدكتر بهرامعلي قنبري هاشم

 **سونه قناعت باجگيراني

 

،  حاالتتلفي از احساسات،  به انواع مخ  ت و   هاي شخصي اس   احساس محبت قوي و دلبستگي     ،عشق:  مقدمه و هدف  
تحليلگران زيادي به موضوع عشق      ).  1980كريستلر،  (شود   اطالق مي  فردي  جاذبه ميان  و، اعم از لذت       هانگرش

 .، جان لي، اريك فروم، هنريك و يكي از مهمترين اين نظريه پردازان اشتنبرگ است              هاتفيلدپرداختند مانند رابين،    
 و  1997استنبرگ،(صميميت، شور و شوق، تصميم و تعهد         :  كندعرفي مي سه جزء عشق را م     )  1997(اشتنبرگ  

 فقدان:.1:  كندبر اين اساس اشتنبرگ انواع عشق را به هشت دسته تقسيم مي            ).  1385شفيع آبادي و فرحبخش     

ابعاد عشق .  كامل عشق.8كور   عشق.7  عشق عاطفي  .6رمانتيك   عشق.5توخالي   عشق.4شيدايي  .3دوستي  .2عشق  
رهاي متفاوتي در ارتباط است، از جمله رضايتمندي زناشويي، عاطفه مثبت و منفي، رضايت از زندگي، كه                   با متغي 

فردي،  در سطح درون   .تمايزيافتگي يكي از اجزاي اصلي نظريه بوئن است         .  يكي از اين عوامل تمايزيافتگي است      
كنند و به   ود را از تفكرشان تفكيك نمي     دهد كه اشخاص احساسات خ     آميختگِي، زماني رخ مي   نايافتگي يا هم  تمايز

هاي عشق  سبك بيني هدف پژوهش حاضر پيش     ).2001جلسو و فريتز،     (  شوندجاي آن در احساسات غرق مي       
 .تمايزيافتگي بود هايمولفه اساس ورزي بر

ي به   ا شهر مشهد بود كه از اين ميان نمونه          11جامعه آماري در اين تحقيق زنان و مردان متاهل ناحيه              :  روش
 . نفر به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و روش تحقيق از نوع زمينه يابي بود120حجم

 ابزارهاي پژوهش

 عشق يبرا اشترنبرگ گانه سه اسيمق -DSL( 2  (تمايزيافتگي نامه پرسش -1

ت، هوس و تعهد را      نتايج نشان داد كه متغير  پيش بين تمايزيافتگي مي تواند متغيرهاي مالك صميمي               :  نتايج
خرده مقياس واكنش هيجاني تمايز يافتگي، خرده مقياس صميميت، هوس و             پيش بيني كنند، به اين صورت كه       

خرده مقياس هم آميختگي تمايز يافتگي، خرده مقياس هوس را به          .  صورت معكوس پيش بيني مي كند    تعهد را به   
. صورت مستقيم پيش بيني مي كند   رده مقياس  تعهد را به   من تمايز يافتگي، خ  صورت معكوس و خرده مقياس جايگاه      

به .  همچنين خرده مقياس گسلش عاطفي تمايز يافتگي، خرده مقياس تعهد را به صورت معكوس پيش بيني مي كند              
  درصد از تغييرات 36 به صورت تركيبيمي توانند   پيش بين خرده مقياس هاي تمايز يافتگيمتغيرهايطوركلي 

را خرده مقياس تعهد    درصد از تغييرات      41خرده مقياس هوس و      درصد از تغييرات      30ميميت،خرده مقياس ص 
  .دنتبيين كن

 
∗
      ghanbarih@um.ac.irدكتري استاد گروه روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد               

**
 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي تهران     
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همچنين بين سن آزمودني ها و نمره آنها در خرده مقياس آميختگي تمايزيافتگي ارتباط معناداري در جهت                       
ي هوس و تعهد اشترنبرگ، ارتباط        ها و نمره آنها در خرده مقياس ها       مستقيم وجود دارد و بين سن آزمودني         

 .معناداري در جهت معكوس وجود دارد

 شد كه نتايج    تمايزيافتگي انجام  هايمولفه اساس ورزي بر هاي عشق سبك بينيپژوهش حاضر با هدف پيش    :  بحث
 .بيني كردهاي عشق را پيشتوان سبكهاي تمايزيافتگي ميداد از طريق مولفهنشان
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 زناشويي در زنان شاغل و خانه داربررسي دلزدگي 

 
 ∗تكتم قهرمان

 **فريبا محمدپور

 ***دكتر احمد حيدرنيا

 

يابي به جامعه سالم، آشكارا در گرو     رود و دست   خانواده يكي از ركن هاي اصلي جامعه به شمار مي         : مقدمه و هدف  
ه است و آنها هستند كه موجبات       از ديرباز حفظ سالمت خانواده هميشه به زنان واگذار شد         . سـالمت خانـواده است    

هاي زندگي روزمره سبب فرسايش و   ها و تنش   انباشته شدن سرخوردگي  . نمايند بقـاي خانواده و جامعه را فراهم مي       
روان و كيفيت روابط زوجها دارد و اهميت  به علت تأثيري كه دلزدگي زناشويي بر سالمت       . شود سرانجام دلزدگي مي  

 پـژوهش حاضـر درصـدد اسـت تا به بررسي دلزدگي زناشويي در ميان زنان شاغل و                   آن در حفـظ تـداوم خانـواده،       
 .دار بپردازد خانه

جامعـه مـورد پـژوهش را زنان شاغل و خانه دار    . پـژوهش حاضـر توصـيفي از نـوع علـي مقايـسه اي اسـت               : روش
به روش نمونه   ) انه دار  نفر خ  60 نفرخانم شاغل و     60( نفر   120دهد كه از ميان آنها       شهرسـتان سـبزوار تشكيل مي     
به منظور جمع آوري اطالعات مورد نياز، از پرسشنامه دلزدگي زناشويي پانيز استفاده             . گيري تصادفي انتخاب شدند   

 .شد

 نـتايج بدسـت آمـده نـشان داد كه بين ميزان دلزدگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار تفاوت معناداري          :نـتايج 

 .وجود نداشت

زاي كاري و هم عوامل     ات نـشان داده اسـت كـه دلزدگـي زنان هم تحت تأثيرعوامل استرس              نـتايج تحقـيق   : بحـث 
لذا نتايج بدست آمده از اين . غيـركاري اسـت كـه در پـژوهش حاضـر بايـد بـه نقش عوامل غيركاري پرداخته شود         

شناختي در كنار    درماني روان  تـواند منجـر بـه شناسايي مشكالت اين گروه از افراد شود و با مداخالت                پـژوهش مـي   
 .درمان پزشكي سطح كيفي زندگي را در ميان زنان افزايش داد

 

 
  com.yahoo@87ghahreman_tاده         دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانو ∗ 

  دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره شغلي **
     استاديار دانشگاه بجنورد ***
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  اجتماعي نهاد خانواده در استان تهران-شناسي فرهنگي وضعيت

 

∗دكتر عباسعلي قيومي
 

**برجعلي نورمحمدي
 

 

رات فرهنگي  سازي خانواده در برابر تغيي      شناسي خانواده،گام اساسي در مصون       هدف از مطالعه وضعيت     :مقدمه
پذيري فرهنگي واجتماعي     رو با هدف بررسي عوامل خانوادگي مرتبط با آسيب              مطالعه پيش .  واجتماعي است 

متغيرهاي متفاوتي از سوي والدين، جامعه و         .  هاي ساكن استان تهران شده است        همسران  و فرزندان خانواده     
ها تأثير متقابل آنها بر هم،        برخي از اين مؤلفه   در مطالعه حاضر    .  هاي متفاوت آسيب مؤثر است      فرزندان بر جنبه  

 .مورد برسي قرارگرفته است

اي  گيري خوشه  گيري از روش نمونه    نمونه مورد بررسي با بهره    .  باشد تحقيق حاضر يك مطالعه توصيفي مي       :روش
ابزار .   بود تابعه تهران وشهرستانهاي    شهرآموزان   همسران و دانش   نفر از    1100اي انتخاب شدند و شامل       چند مرحله 

هاي آمار توصيفي    ها از شاخص   به منظور تجزيه و تحليل داده      .  آوري اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته بود       جمع
- همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان چند      تحليل  و  t  هاي آمار استنباطي آزمون    محاسبه فراواني و از شاخص    

 . استفاده شدگانه 

هاي مختلف فرهنگي اجتماعي و عوامل مؤثر بر وضعيت فرهنگي                ب نظريه  نتايج مشاهده شده برحس      :نتايج
شيوه %)  4/5(كيفيت آموزش،   %)  1/10(رضايت از زندگي،     %)  2/2(توجه به نياز همسروفرزند،        %)2/8(اجتماعي  

/6(هاي فرهنگي استان تهران،      نوع وكيفيت برنامه  %)  1/6(نحوه مديريت در شهر وروستا،        %)8/3(نظارت وكنترل،   
نحوه %)  1/13(احساس تعلق به ايراني بودن،        %)  1/14(پايگاه اجتماعي اقتصادي،       %)4/19(دينداري ،    %)  17

 .برخورد با اعضاء خانواده مورد مقياس مذكور قرارگرفت

ها شيوه نظارت    ده خانوا  مؤثر بر وضعيت فرهنگي واجتماعي      به دست آمده نشان داد كه از ميان عوامل          نتايج :بحث
دختران فراد بوده است و ميزان مشكالت       ابيشتر از ساير    كمتر از ديپلم    زا در بين افراد با تحصيالت        آسيبوكنترل  

 .هاي طبقه مالي ضعيف و متوسط بيشتر است در بين خانواده

 . اجتماعيـوضعيت شناسي، نهاد خانواده، امنيت پايدار، فرهنگي  :هاكليدواژه
 

 
 هيئت علمي گروه مديريت فرهنگي وهنري دانشگاه آزاد  واحد تهران شمالعضو  ∗

 ali.normohammadi2013@yahoo.com                  دانشگاهنري ه دانشجوي رشته مديريت فرهنگي و **
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 شناسي ارشد روان رتباط با شادكامي در دانشجويان كارشناسياي هوش معنوي در ا نقش واسطه

 

∗فاطمه كارانديش
 

**اعظم پارسايي
 

***زهرا باقري
 

  

 شادماني و نشاط از مهمترين نيازهاي رواني بشر است كه به دليل تاثيرات عمده بر زندگي                        :مقدمه و هدف  
اخير اعتقاد بر اين است كه در نظر داشتن         در سالهاي   .  استشخصي، هميشه ذهن انسان را به خود مشغول كرده           

شود و شادكامي محصول سالمت رواني       هايي براي شاد بودن، باعث افزايش شادماني مي         شادي و طراحي برنامه    
غالباً شادكامي با كاركرد مطلوب و سالمتي همراه است و رضايت از روابط شخصي با سالمت                   .  است نه هدف آن   

كند، معنويت بر رضايتمندي كلي زندگي      دكامي در موفقيت افراد نقش مهمي ايفا مي        شا.  داردرواني مطلوب رابطه  
نتايج برخي تحقيقات نشان    .  كند بيني مي  معنويت شخصي، رضايتمندي بيشتري از زندگي را پيش       .  گذاردتاثير مي 

بنابراين انتظار  .  باشدمي دهند كه مذهب و معنويت از عوامل موثر در ارتقاي شادماني و سالمت روان افراد مي                     
به عبارتي  .  هاي هوش و معنويت است، چنين تأثيري را دارا باشد            مي رود، هوش معنوي نيز كه تركيبي از سازه         

شدن زندگي بشري از     خالي.  ها حفظ كرده واز اضطراب ونگراني دور سازد         قدرت معنوي انسان را در برابر سختي       
باشند كه انسانهاي امروزي    ي گسترده خود از جمله عواملي مي      معنويت و يا كمرنگ شدن زندگي معنوي  به معنا          

گري هوش  بنابراين هدف اين پژوهش بررسي نقش ميانجي       .  كندبه دليل نبودش در زندگي احساس تنهايي مي         
 .معنوي در ارتباط با شادكامي بين دانشجويان بود

اي اشد ازطريق روش نمونه گيري خوشه     ب پژوهش انجام شده در اين تحقيق، توصيفي از نوع همبستگي مي           :  روش
 نفر از بين دانشجويان كارشناسي ارشد رشته هاي روانشناسي صنعتي، عمومي، تربيتي،             250چند مرحله اي تعداد     

جهت گرداوري  .  دانشكده انتخاب شدند كه نسبت دانشجويان دختر و پسر نيز در نظر گرفته شد                   ...  مشاوره و 
 .شادكامي استفاده گرديدهاي هوش معنوي و پرسشنامه نامهاطالعات در پژوهش حاضر از پرسش

هاي هوش  همچنين بين همه مولفه   .  معنوي و شادكامي وجود دارد     داري بين هوش   رابطه مستقيم و معني    :نتايج

 .داري وجود داردمعنيمعنوي با شادكامي رابطه 

 و شوق گرايش و كنش را براي عدالت         دهدكه معنويت حسي واال است كه شور      بررسي انجام شده نشان مي    :  بحث
 ). 2003تسي،(آورد  با خود و جهان آفرينش پديد مينوايي و پيوستگيدهد و همخواهي و انصاف افزايش مي

 
 zahrabagheri@yahoo.com        دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت روانشناسي عمومي، كارشناسي ارشد ∗

 .دانشگاه آزاد اسالمي مرودشت روانشناسي عمومي، كارشناسي ارشد **
  آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقاتدانشگاه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، ***
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حل مشكالت و    تواند ساز و كاري براي يافتن راه      معنوي برخوردار است با استفاده از معنويت مي        فردي كه از هوش     
معنويت شخصي به طور     .  گذاردمعنويت بر رضايتمندي كلي زندگي تاثير مي         .  دست آورد سختي هاي زندگي ب   

 .كندبيني مي موثقي، رضايتمندي بيشتراز زندگي را پيش
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 مطالعه تأثير شرايط خانوادگي بر مجرميت كودكان خياباني

 )شهر همدان: مطالعه موردي(

 
 ∗بيژن كاردوست

 **فر سيدعلي هاشمياندكتر 

 ***منصور حقيقتيان دكتر

 

هاي موجود در زندگي شهري و مولود شرايط اجتماعي و             پديده كودكان خياباني يكي از چالش      :  مقدمه و هدف  
هدف از اين مطالعه؛ بررسي شرايط خانوادگي كودكان خياباني و آثار شرايط خانواده بر روي ابعاد                 .  باشد خانواده مي 

مورد پژوهش، با ديدگاه       1392باشد كه در سال        كودكان مي مجرميت اين    الخصوص   مختلف زندگي و علي     
 . شناختي قرار گرفته است جامعه

كه جامعه آماري   يابي است    و از نوع زمينه    تحليلي با روش پيمايشي      -پژوهش يك مطالعه توصيفي    اين  :  روش
ها و به    ت را در خيابان   تحقيق شامل كودكان دختر و پسر خياباني شهر همدان با و بدون خانواده بوده، بيشتر اوقا                 

 اند مشغول...  گردي و  كارهايي همچون گدايي،  واكسي، گل فروشي، دستمال كاغذي روزنامه و آدامس فروشي، زباله             
 حجم نمونه توسط فرمول      .باشند نفر مي   500كه آمار دقيقي از آنها وجود ندارد ولي طبق آمار تقريبي حدود                 

  ها به شيوه   نمونه.  نفر كاهش يافت  198 شد اما به      نفر برآورد   217 با   ابربر  Q  5/0 و   P و   05/0با آلفاي   كوكران  
هاي تحقيق توسط    و داده آوري   جمعمحقق ساخته   پرسشنامه  توسط  هاي پژوهش    داده.  ندشدگلوله برفي انتخاب    

ل تجزيه و تحلي  هاي مستقل     گروه tهاي رگرسيون خطي، تحليل واريانس يك طرفه و            و آزمون   SPSSنرم افزار   
 .انجام و تأييد شدپايايي ابزار توسط ضريب آلفاي كرونباخ  صوري و محتوايي و  روايي ابزار به شيوه ند،شد

هاي  درصد اين كودكان از مهاجرين روستاهاي با فاصله زياد از مركز استان و نيز استان                 74ها نشان داد؛ بيش از       يافته:  نتايج
  درصد كودكان در حاشيه شهر ساكن هستند، 90اند، بيش از   بوده و لرستانهمجوار همچون ايالم، كرمانشاه و كردستان 

سوادي  ها وجود دارد، بي     درصد خانواده  35  اند، طالق در بيش از     اغلب اين كودكان با مواد مخدر و اعتياد والدين درگير بوده           
ن سرقت و فروش مواد مخدر اقدام         پديده غالب در بين كودكان و والدين آنهاست، اغلب والدين آنان به جرايمي همچو                  

 بوده، فاصله سني فرزندان با 2/6اند، اغلب آنان داراي سوء تغذيه بوده، فقر خانواده از نوع مطلق بوده، ميانگين بعد خانوار              نموده
ي همچون  درصد بوده و به جرايم48 سال بوده است، ميزان مجرميت اين كودكان باالتر از      40يكديگر كم و با والدين بيش از        

 . اند اقدام نموده) درصد53(، فروش مواد مخدر )درصد34(، كيف قاپي )درصد41(، كف زني )درصد35(بري  جيب

 
 آموخته كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد دهاقان، گروه علوم اجتماعي، دهاقان دانش ∗

                                                                                                                        com.Gmail@1352abcd              
 شناسي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان، گروه علوم اجتماعي، دهاقان دكتري جامعه **

 اقان، گروه علوم اجتماعي، دهاقانشناسي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ده دكتري جامعه ***
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سوادي والدين و شدت فقر خانواده بر مجرميت كودكان           توجهي والدين، فوت والدين، بي      فقدان والدين، بي   :بحث
 .نت بر روي مجرميت اين كودكان اثرگذار نبوده استاما محل سكو. مورد مطالعه به شدت اثرگذار بوده است

 .همدان، خياباني خانواده، كودكان :هاكليدواژه
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 پيش بيني اعتياد به اينترنت دانشجويان بر اساس خودمتمايزسازي و كاركرد خانواده

 

∗زينب كاظمي طاسكوه
 

**سيده طيبه حسيني كياسري
 

 ***ماليانمحبوبه ج

 

با در نظر گرفتن نيازهاي خاص اين دوران، توجه به            .  جواني دوران حساسي از زندگي بشر است       :  مقدمه وهدف 
اينترنت خود ابزاري   .  يكي از اين مسائل استفاده از اينترنت است        .  باشدمسائل مربوط به جوانان حائز اهميت مي       

از آن، برخي از مطالعات عوارض خطرناكي را به آن نسبت            ضرر است اما بدليل استفاده بيش از حد و نادرست            بي
بيني مطالعه حاضر با هدف پيش     .  توان به اعتياد به اينترنت اشاره نمود        ترين آن مي  داده اند كه از جمله مخرب     

 .اعتياد به اينترنت دانشجويان براساس خودمتمايزسازي وكاركرد خانواده انجام گرفت

دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي در سال      .  وصيفي از نوع همبستگي بوده است     اين پژوهش يك مطالعه ت    :  روش
 نفر از اين جامعه به روش نمونه گيري        150تعداد  .   جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل دادند       1392-93تحصيلي  

چهل پرسشنامه     اعتياد به اينترنت بيست سوالي يانگ،      تصادفي ساده انتخاب و به صورت انفرادي به پرسشنامه هاي        
داده هاي .  پاسخ دادند )  FAD-I(اسكورن و پرسشنامه كاركردخانواده       )  DSI(  خودمتمايزسازيوشش سوالي    

 .جمع آوري شده نيز با استفاده از آزمون هبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تحليل شد

طه منفي معني داري وجود دارد، هم چنين      نتايج نشان داد كه بين اعتياد به اينترنت و خودمتمايزسازي راب           :  نتايج
همچنين نتايج    .نتايج حاكي از آن است كه بين اعتياد به اينترنت وكاركرد خانواده رابطه منفي معني دار وجود دارد                

بيني بخشي از     نشان داد كه متغيرهاي كاركرد خانواده و خودمتمايزسازي قادر به پيش               نيز  حليل رگرسيون    ت
 .هستندجويان اينترنت در بين دانشياد به تواريانس اع

عتياد به اينترنت در دانشجويان پديده اي شايع بوده، و پيشگيري از خطرات و عوارض آن ضروري به نظر                     ا:  بحث
شود، ضمن فراهم كردن امكانات وشرايط مشاوره مناسب و موثر براي               باتوجه به يافته ها پيشنهاد مي     .  رسدمي

العات درستي درمورد استفاده بهتر از اينترنت و برنامه هاي پيشگيري براي اين نوع              اندركاران اط دانشجويان، دست 
 .اعتياد را فراهم آورند و تدابيري در جهت آموزش دوره هايي براي بهبود روابط خانوادگي افراد بينديشند

 .اعتياد به اينترنت، خودمتمايزسازي، كاركردخانواده، دانشجويان: هاكليدواژه

 
 .com.yahoo@56zeinabkazemi         دانشجوي كارشناسي ارشد، مشاوره توان بخشي، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 دانشجوي كارشناس ارشد، مشاوره توان بخشي، دانشگاه محقق اردبيلي **
 رشناسي ارشد، تحقيقات آموزشي، دانشگاه محقق اردبيليدانشجوي كا ***
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  رابطه تعهد زناشويي با باورهاي مذهبي زوجينبررسي

 
 ∗سيده فاطمه كاظمي

 

اي است كه تا     تعهد زناشويي دامنه  .   ماندن در يك رابطه در طول زمان است          تعهد زناشويي تمايل به باقي    :  هدف
ي براي نگاه   هاي كنند، قدم  آن اندازه افراد تمايل به حفظ رابطه در بلند مدت دارند، براي ازدواجشان فداكاري مي                 

دارند و حتي زماني كه ازدواجشان       پيوستگي، اتحاد و اتصال با شريك مقابل خود بر مي          داشتن و قوي نمودن به هم     
, در واقع تعهد زناشويي، تمايل فرد براي پافشاري روي حفظ ازدواج            .  مانند بخش نيست با شريك خود مي       رضايت

 هدف از پژوهش كنوني بررسي رابطه بين تعهد             .ستعليرغم نوسان در ميزان رضايت طي زندگي مشترك ا            
 .باشد زناشويي زوجين با باورهاي مذهبي آنان مي

 طبقه  3 زن و مرد متاهل به عنوان نمونه در دسترس از            120.  باشد اي مي   روش پژوهش كنوني از نوع رابطه      :روش
مز و جونز و باورهاي مذهبي        هاي تعهد زناشويي آدا      اجتماعي شهر ساري انتخاب شده و پرسشنامه          -اقتصادي

هاي به دست آمده با استفاده از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون               داده.  آلپورت را تكميل نمودند   
 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند

 گانه تعهد زناشويي يعني      بين باورهاي مذهبي با ابعاد سه        معنادارينتايج پژوهش حاكي از رابطه مثبت         :  نتايج
همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه باورهاي مذهبي         .  تعهد شخصي، تعهد اخالقي و تعهد ساختاري است       

 .بيني نمايد تواند تعهد اخالقي را به طور معناداري پيش مي

بيني  آنچه كه در پژوهش كنوني مورد تاييد قرار گرفته، اين است كه باورهاي ديني افراد يكي از عوامل پيش                  :  بحث
دين و مذهب به عنوان يكي از عوامل مهم در حفظ بنيان خانواده است كه تا                  .  باشد كننده تعهد زناشويي آنان مي    

 .كند حد زيادي دوام و بقاي اين ركن مهم جامعه را تضمين مي

 . تعهد زناشويي، تعهد شخصي، تعهد اخالقي، تعهد ساختاري باورهاي مذهبي،:هاكليدواژه

 
  com.ymail@fateme.kazemi        دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي، دانشگاه مازندران ∗
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 زان صميميت زوجين با ابعاد تعهد زناشوييبررسي رابطه مي

 

 ∗سيده فاطمه كاظمي

 **دكتر باب اهللا بخشي پور

 

اي است كه تا     تعهد زناشويي دامنه  .   تعهد زناشويي تمايل به باقي ماندن در يك رابطه در طول زمان است               :هدف
هايي براي نگاه    كنند، قدم  اري مي آن اندازه افراد تمايل به حفظ رابطه در بلند مدت دارند، براي ازدواجشان فداك                

دارند و حتي زماني كه ازدواجشان       پيوستگي، اتحاد و اتصال با شريك مقابل خود بر مي          داشتن و قوي نمودن به هم     
, در واقع تعهد زناشويي تمايل فرد براي پافشاري روي حفظ ازدواج            .  مانند بخش نيست با شريك خود مي       رضايت

ها تعهد زناشويي به عنوان يكي        در بسياري از پژوهش    .يت طي زندگي مشترك است    عليرغم نوسان در ميزان رضا    
صميميت نيز به احساس نزديكي، يكپارچگي و وابستگي        .  ترين عوامل ثبات خانواده در نظر گرفته شده است         از مهم 

ا صميميت زوجين آنچه كه در پژوهش كنوني به دنبال آن هستيم، اين است كه آي       .  شود در روابط عاشقانه گفته مي    
 بيني نمايد؟ تواند ميزان تعهد آنان را پيش مي

هاي تعهد زناشويي آدامز و و جونز، صميميت  واكر و تامپسون در               با پركردن پرسشنامه  )  نفر100( زوج   50  :روش
هاي به دست آمده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند                    داده .اين پژوهش شركت كردند    

 .تجزيه و تحليل شدندمتغيره 

زناشويي نشان داد كه       با ابعاد تعهد     نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي تعيين رابطه بين صميميت            :  نتايج
دار دارد اما رابطه اين متغير با تعهد ساختاري           صميمت زناشويي با تعهد شخصي و تعهد اخالقي رابطه مثبت معنا           

 .بيني نمايد هد شخصي را به طور معناداري پيشتواند تع همچنين صميمت مي. معنادار نبود
 

 
 

 com.ymail@fateme.kazemi      دانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي دانشگاه مازندران∗
**

 عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور ساري 
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 پرخاشگري آميزش و كاهش تراپي بر كاهش استرس در حين آموزش سكس  اثربخشي دوره هاي  

 
 ∗نفيسه كاوند

 **حسن الهي فر

 

 استرس در حين آميزش و      تراپي بر كاهش   هاي آموزش سكس   بررسي اثربخشي دوره  اين پژوهش با هدف      :  هدف
 . انجام شد1392در سال هاي خصوصي شهر تهران  كننده به كلينك زوجين مراجعه ريكاهش پرخاشگ

انتخاب و  گيري تصادفي    نمونه زوج بصورت    40اي به حجم تعداد      نمونه نفره زوجين،    140جامعه آماري    از   :روش
ها با   ري داده آو براي جمع .   نفري آزمايش و كنترل تقسيم شدند       20 گروه   2اين افراد نيز به صورت تصادفي به          

 هاي پرسشنامهابزار اين پژوهش     ،  باگروه كنترل   آزمون پس  -آزمون دو گروهي پيش   استفاده از طرح آزمايشي       
 ..بودنداسترس و پرخاشگري اهواز 

تراپي   آموزش سكس  هاي تحقيق نشان داد كه؛      يافته.  شد  استفادهها از كواريانس مانكوا        براي تحليل داده   :نتايج
كاهش استرس  موجب  تراپي   آموزش سكس .  شودميس در حين آميزش و پرخاشگري زوجين         موجب كاهش استر  
تراپي  آموزش سكس .  شودميكاهش خشم زوجين    موجب  تراپي   سكسش   آموز.  شودميزوجين    در حين آميزش  

 .شودكينه توزي زوجين ميكاهش موجب تراپي  آموزش سكس. شودميزوجين رفتار تهاجمي كاهش موجب 

تواند سرمنشاء استرس و فشارهاي روحـي بـيـن         رود، اما گاهي مي    مي  طـه جنسي مايه لذت به شمار      رابـ  :بحث
توان استرس و     تراپي مي  نتايج اين پژوهش نشان داد كه با آموزش سكس            .  شـريـك هـاي جنـسي نيز باشد      

 .فشارهاي رواني را از اين رابطه لذت بخش حذف كرد

 .، زوجينپرخاشگري، استرس، تراپي آموزش سكس: هاكليدواژه
 
 

 
   ghalerisirvan@yahoo.com           كارشناس ارشد روانشناسي باليني ∗

  كارشناس ارشد مشاوره وراهنمايي **
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 پذيري خانواده بر اساس راهبردهاي نظم جويي شناختي  بيني انسجام و انعطاف پيش

 هيجان در افراد وابسته به مواد

 
∗اسحق كرمي

 

**سعيد فرخي نصرآباد سفلي
 

***عمار كرمي
 

****رسول درخشانيان
 

 

گيرد و   ابل عناصر مختلف يا اعضاي آن قرار مي        خانواده كليتي است كه تحت تأثير كنش متق         :  مقدمه و هدف    
باشد كه   ها از اركان مهمي مي      پذيري خانواده  انسجام و انعطاف  .  باشد مانند هر نظامي داراي نيازهاي اساسي مي        

 منظور  بنابراين پژوهش حاضر به   .  ممكن است تحت تأثير ويژگيهاي شناختي و هيجاني اعضاي خانواده قرار گيرد             
 هيجان در افراد      شناختي ها بر اساس راهبردهاي نظم جويي        پذيري خانواده  ي انسجام و انعطاف    بين پيشبررسي  

 .  ياسوج انجام گرفته بود شهروابسته به مواد

 از طريق روش نمونه گيري هدفمند      هاي ترك اعتياد   كننده به كلنيك   ازافراد مراجعه  نفر 70در اين پژوهش  :  روش  
ي و از نوع همبستگي مي باشد و براي اندازه گيري متغيرها از پرسش نامه هاي               روش مطالعه توصيف  .  انتخاب شدند 

جويي شناختي هيجان    و نظم )  1382(پذيري خانواده شاكري      انعطاف،  )1379(انسجام خانواده رضوي و ساماني       
زمون هاي جهت تجزيه و تحليل و تعيين رابطه ميان متغيرها از آ           .   استفاده شده است   )2001(گارنفسكي و كرايج    

 .  تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است وميانگين، انحراف معيار، ضريب همبستگي پيرسون: آماري

چنين راهبردهاي  معنادار وجود دارد و هم       رابطه ها پذيري خانواده  انسجام و انعطاف  نتايج نشان داد كه بين      :  نتايج
 . مي باشدها پذيري خانواده عطافانسجام و ان قادر به پيش بيني نظم جويي شناختي هيجان

رأيي و مشاركت كه     توان گفت هرچه همبستگي بين افراد خانواده بيشتر باشد، همياري، هم              در واقع مي   :بحث  
شناختي  جويي شود و همچنين هرچه افراد خانواده از راهبردهاي نظم         پذيري خانوادهها است بيشتر مي     باعث انعطاف 

 . پذيري بيشتري هستند هايي با انسجام و انعطاف راي خانوادههيجان بهتر استفاده كنند دا

 .راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان، پذيري خانواده انعطاف ، انسجام خانواده :كليدواژه ها

 

 

 

 
  com.yahoo@karami_66ese          كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد مرودشت ∗

 كارشناسي ارشد حقوق جزاوجرم شناسي دانشگاه آزاد علوم تحقيقات كهگيلويه و بويراحمد **
 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي دانشگاه عالمه طباطبايي ***

 اد علوم تحقيقات فارسدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آز ****
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   فرزندپروري دريها  فرد در خانواده و شيوهيگاه تولد بر اساس جايب ترتين رابطه بيبررس

 ياسوجرش شهر افراد شاغل در آموزش و پرو

 
  ∗زهرا كرمي
 

 آنها  كه  است  نگرش هايي  بيانگر  گيرند مي  بكار  خود  فرزندان  تربيت  براي  والدين  كه  روش هايي  :هدف و مقدمه  
 است  يكديگر  با  خانواده  اعضاي  معيوب  روابط  منزله  به  كودك  رفتاري  مشكالت  وجود  .دارند  خود  فرزندان  به  نسبت

 پژوهش  ين ا يدف اصل ه.  دارد  ارتباط  فرزندان  با  آنها  معيوب  تعامالت  و  ينوالد  نادرست  تربيتي  روش هاي  با  و
 در افراد شاغل در آموزش و       ي فرزندپرور يها و شيوه براساس جايگاه فرد در خانواده       تولد   يب ترت ين رابطه ب  يبررس

 .ياسوج مي باشدپرورش شهر 

هاي فرزندپروري   مطالعه شيوه در اين    .   اين مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي است             بررسيروش    :روش
 و متغير ترتيب     هاي فرزندپروري والدين بامريند     گيرانه، مقتدرانه و مستبدانه با استفاده از پرسشنامه شيوه            آسان

 افراد شاغل   يه شامل كل  يجامعه آمار .  مورد سنجش قرار گرفتند   »  فرزند چندم خانواده هستيد؟   «تولد با يك سؤال     
 . در دسترس انتخاب شدنديريگ  نفر با روش نمونه105 آنها ينباشد كه از ب ي موجياسدر آموزش و پرورش شهر 

. گرديد  انجام  راهه  يك  واريانس  تحليل  رگرسيون و   اسپيرمن، تحليل   همبستگي  طريق  از  داده ها   تحليل :نتايج
بين .  كند مي  تبيينشيوه  فرزندپروري را      درصد خيلي كمي از     08/0تولد با ضريب تعيين       كه ترتيب   داد  نشان  نتايج

مقايسه ميانگين ها    ).p  >  05/0(ترتيب تولد و شيوه  فرزندپروري مقتدرانه و آسان گيرانه رابطه معناداري وجود دارد             
 و فرزندان اول در شيوه         گيرانه آساننشان داد كه فرزندان آخر در شيوه مقتدرانه، فرزندان مياني در شيوه                    

 . دست آوردندسخت گيرانه بيشترين ميانگين را به

.  دارد افرادهاي فرزندپروري    شيوهو    يتشخص  بر  يدار و پا  يق عم يرثأ ت  اين است كه ترتيب تولد     اغلب اعتقاد بر    :بحث
در براي فرد رقم بزند،      را   ي خاص يت شخص تواند به تنهايي    نمي  تولد يبترتدهد   اما نتايج به دست آمده نشان مي       

تواند در شكل گيري     يه مي  اول ي اجتماع ت تعامال تأثيرگذار از جمله    ساير عوامل      همراه با    تولد يب ترت يجهنت
مؤثر واقع شود و والدين براي شكل گيري شخصيت سالم و متعادل تأثير            هاي فرزندپروري    شيوهو    ي زندگ يهاسبك 

 .ترتيب تولد را مد نظر داشته باشند

 . تولد، آموزش و پرورشيب، ترتي فرزندپروريها  شيوه:كليدواژه ها

 
  karamiz64s@gmail.com       عالمه طباطبايي، دانشگاه مشاوره رشته، ارشدي كارشناس فارغ التحصيل ∗
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 خانواده در زنان حقوق پيرامون رهبري مقام معظم آراي تحليل

 
∗آبادي صادق كرمي زهرا

 

 ** كالنتري مهرداد دكتر
 

 رسمي  قرارداد  يك  با  كه  است  مرد  و  زن  يك  از  متشكل  كه  است  اجتماعي  نهاد  مهمترين  خانواده:هدف  و  مقدمه
 خلقت  علت  به  كه  است  خانواده  هسته  زن  .دمي كنن  آغاز  را  متقابل  تعهدات  با  زندگي مشترك   يك  شرعي،  و

 از  .داشت  خواهد  بروز  و  ظهور  خانواده  گرم  كانون  در  تنها  كه  است  يكسري استعدادهايي   داراي  خاصش  خدادادي
 مهمترين  خانواده  ديگر  سويي  از  و  است  زنان  استعدادهاي  و شكوفايي   رشد  براي  جايگاه  بهترين  خانواده  سو  يك

 زنان  براي  مي تواند  اجتماعي  نهاد  اين  .است  خارج  و قانون   حكومت  كنترل  از  دوديح  تا  كه  است  خصوصي  ارگان
 انواع  و  ستم  مورد  بلكه  باشند،  رواني نداشته   آرامش  و  امنيت  آنجا  در  تنها  نه  زنان  كه  شود  كانوني  به  تبديل

 آيت اهللا  آراي  اساس  بر  خانواده  در  زنان  مشكالت  و  معضالت  مهمترين  كشف  پي  در  مقاله   اين .گيرند  قرار  خشونتها
 .است زنان روز مسائل به فقيه عالم يك عنوان به خامنه اي

1300سالهاي    از  خامنه اي  آيت اهللا  بيانات  و  آراء  تحليل  به  كيفي  و  كمي  روش  با  بار  اولين  براي  پژوهش  اين  :روش
 مرحله  دو  در  موضوعي  تحليل  با  كمي  روش  كه  ترتيب  بدين  .است  پرداخته  تحقيق  موضوع  پيرامون  1330-

 به  كيفي  روش  در  آن  از  پس  و  شد  ترسيم  آن  مفهومي  مدل  و  نمودار  سپس  و  گرفت  انجام  و ثانويه   اوليه  كدگذاري
 .شد پرداخته و اشكال جداول اين محتواي تحليل

 و  جايگاه  به  نگاه  نبودن  صحيح  خامنه اي،  آيت اهللا  آراي  در  خانواده  در  زنان  مشكالت  و  معضالت   مهمترين :نتايج
 به  كه  مي باشد  خانواده  در  مرد  و  زن  اشكال دار  رابطه  و  وي  با  برخورد  و  رفتار  نبودن  صحيح  در خانواده،   زن  شارز

 .مي شود منتهي زن به ستم

 وظايف  بيشتر  هرچه  ايفاي  براي  بيشتري  رواني  امنيت  به  نياز  خانواده  محوري  و  اساسي  ركن  عنوان  به   زنان :بحث
 خواهند  خانواده  براي  خوبي  محافظان  باتدبير،  زنان  قطعاً  شود،  رعايت  خانواده  در  زنان  واقعي  اگر حقوق   .دارند  خود
 اسالمي  نگاه  به  را  آن  و  دهند  تغيير  خانواده  در  زنان  به  نسبت  را  خود  رويكرد  و  نگاه  بايد اوالً   مردان  بنابراين  .بود

 .ندارند  آنان  به  دوم  جنس  و  آميزتحقير  نگاه  حق  مردان  كه  مي داند  روح خانه   را  زن  اسالم  كه  چرا  سازند،  نزديك
 ناديده  و  وي  به  ستم  يا  زن  به  احترام  در  عامل  خانواده مهمترين   در  زنان  با  رفتار  و  نگاه  نوع  كه  مي نمايد  چنين
 .باشد وي حقوق گرفتن

 .خامنه اي آيت اهللا آراي زن، حقوق،  خانواده،:كليدواژه ها

 
 Z.karami313@gmail.com    اصفهان دانشگاه اسالم، در زن حقوق گرايش زنان مطالعات رشتة ارشد، كارشناسي دانشجوي ∗

 اصفهان دانشگاه روانشناسي گروه دانشيار **
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 سردگي افراد وابسته به موادبيني اف نقش هيجان ابراز شده خانواده در پيش

 

 ∗مسعود كريمي آبش احمد لو

 **دكتر اكبر عطادخت

 *** دكتر نادر حاجلو

 **** دكتر محمد نريماني

 

زيرا از يك سو سالمت     .  الملل و كشور ما است    وابستگي به مواد از مشكالت عمده در سطح بين         :  مقدمه و هدف  
كساني كه    .ها ارتباط دارد  ها و بيماري  با بسياري از جرائم و جنايت     جامعه را مورد تهديد قرار داده و از سوي ديگر            

افسردگي يكي از   .   غالباً از بيماري هاي رواني نيز رنج مي برند         ،به مصرف الكل و ساير مواد مخدر وابستگي دارند          
بيني  ه در پيش   هدف از انجام اين مطالعه تعيين نقش هيجان ابراز شده خانواد             .مسائل رايج در بين معتادان است      
 .باشد افسردگي افراد وابسته به مواد مي

 متشكل از پژوهش   آماري اين    جامعه.   همبستگي بود  - روش مورد استفاده در اين مطالعه از نوع توصيفي           :روش
 به مراكز درمان و ترك اعتياد شهر اردبيل مراجعه          92 سال   ماه  مدت زمان مهرماه تا دي      كه در   بودند افراد معتادي 

انتخاب   اي  چند مرحله  اي گيري خوشه   روش نمونه  ا استفاده از  ب نفر   80اي به حجم       از بين جامعه نمونه     .دردنك
 .شد آزمون هيجان ابراز شده كول و كازاريان استفاده  واسترس لويندا اضطراب و ،ياز مقياس افسردگ. شدند

/36)  ±26/28(، هيجان ابراز شده     72/10)  ±32/5(نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات افسردگي معتادين          :  نتايج
/60)  ±93/9(، نگرش منفي نسبت به بيماري       37  /97)±10/10(انتظار/  ، تحمل 36/36)±45/4(گري   ، مداخله 149
. هاي آن با افسردگي رابطه مثبت دارد        بوده و نمرات هيجان ابراز شده و مولفه        21/37)  ±08/10(، پاسخ هيجاني  35

 .شود افسردگي افراد وابسته به مواد توسط هيجان ابراز شده خانواده تبيين مي درصد واريانس 38در مجموع 

دهد كه محيط خانواده و بخصوص جو عاطفي خانواده نقش مهمي را در ميزان                     اين مطالعه نشان مي    :  بحث
ت كند، همچنين بنابراين اين مطالعه مداخال        پذيري روانشناختي فرد مبتال به سوء مصرف مواد بازي مي             آسيب

بايد به خانواده بعنوان يك عامل مهم در        )  بخصوص در مراكز ترك اعتياد    (روانشناختي انجام شده بر روي معتادين       
 .اي نمايد درمان اعتياد توجه ويژه

 . هيجان ابراز شده، افسردگي، وابستگي به مواد :هاكليدواژه
 

 

 
   com.yahoo@86MasoudKarimiدانشجوي كارشناس ارشد، رشته روانشناسي باليني، دانشگاه محقق ار دبيلي        ∗

 عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي **
 لمي دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسيعضو هيأت ع ***

 عضو هيأت علمي دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي ****
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  غذاييزندگي؛ تغيير در ذائقه خانواده ايراني و تغيير سبك

 
∗شهناز كريمي

 

 

 دنياي تغييرات   ،دنياي معاصر .  سازدن اصيل جامعه است كه هر گونه تغييري در آن، جامعه را متأثر مي              كخانواده ر 
هاي اجتماعي هست كه تغييرات      ترين حوزه سريع و گسترده در همه ابعاد زندگي بشر بوده است؛ خانواده از مهم              

يكي از مسائل عمده     .  اركردها و اهدافش به وقوع پيوسته است        وسيع و گسترده هم در ساختار آن و هم در ك             
ها در اين شرايط، ورود سبكهاي مختلف زندگي به حريم خانواده بوده است كه گاه با بروز تناقضها                    پيشروي خانواده 

 سبك  تغيير ذائقه و تغيير عادات غذايي يكي از مصداقهاي مهم اين تغيير در              .  هايي همراه بوده است   و نابهنجاري 
هاي ايراني در بين طبقات مختلف      هدف اين مقاله بررسي تغييرات ذائقه غذايي در بين خانواده          .  زندگي بوده است  

هاي ايراني چه تغييراتي را دچار       ذائقه خانواده  ،پرسش اصلي اين پژوهش عبارت است از اينكه        .  باشداجتماعي مي 
است كه با استفاده از شيوه       )  گراندد تئوري (   بنياني شده است؟ روش مورد استفاده در اين پژوهش روش نظريه           

نتايج اين  .  آوري گرديده است   به جامعه هدف رجوع كرده و اطالعات مورد نياز جمع           هدفمند و نظري  گيري  نمونه
تغيير در ساخت خانواده، اشتغال     .  دهدنشان مي را  )  فست فود (  ذائقه ايراني به سمت غذاهاي آماده      گرايش   پژوهش
تبليغات و تغيير در    هاي ايراني،    ورود تكنولوژي به آشپزخانه    بيرون از خانه، افزايش انواع متعدد خانواده،           زنان در 

هاي ايراني و تغيير در ذائقه      زندگي خانواده  هاي زندگي اجتماعي و رسانه از عوامل مؤثر بر تغيير سبك           ساير حوزه 
 .آنان بوده است

 .ئقه غذايي، تغييرات اجتماعيزندگي، ذا خانواده، سبك: هاكليدواژه

 
         com.gmail@2007shahnazkarimi تحقيقات          دانشجوي دكتراي جامعه شناسي دانشگاه علوم و ∗
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 اي در  بدني و مشكالت تغذيه بيني تصوير نقش كاركرد خانواده در پيش

 دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس

 
 ∗مرتضي كريمي

 ** ليال قلي پور

  ***رضا گلپوردكتر 
 **** سروش قبادي

 

 كه  فرزنداني  و  هستند  آسيب ديده  خانواده هاي  به  تهوابس  مسئله دار،  و  ناسازگار  افراد  بيشترين:  مقدمه و هدف  
 آشفتگي  و  تمركز  عدم  و  رواني  آرامش  از  برخورداري  عدم  سبب  به  مي باشند،  پركشمكش  خانواده هاي  به  مربوط
بيني تصوير بدني    هدف از پژوهش نقش كاركرد خانواده در پيش       .  دارند  قرار  ناسازگارانه  رفتارهاي  معرض  در  بيشتر

 .باشد اي در دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس مي غذيهو مشكالت ت

جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان       .   همبستگي استفاده شده است    -در اين مطالعه روش توصيفي    :  روش
باشد كه به روش تصادفي       نفر مي  250اند كه نمونه آماري شامل        دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس تشكيل داده       

اي و كاركرد    هاي تصوير بدني، مشكالت تغذيه      ها از پرسشنامه   براي گردآوري داده  .  باشد اند، مي  ساده انتخاب شده  
ز ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون       اها   راي تجزيه و تحليل داده    بهمچنين  .  خانواده استفاده شده است   
 .چند متغيري استفاده شد

. هاي تصوير بدني را تبيين نمايند      گانه كاركرد خانواده توانسته اند مولفه      هاي هفت  نتايج نشان داد كه مولفه    :  نتايج
همچنين مولفه رضايت   .  اي برخوردارند  بيني مشكالت تغذيه   همچنين هفت مولفه كاركرد خانواده از توانايي پيش        

 وزن سهم تبييني آن      اي برخوردار است و با اضافه شدن مولفه          بدني از توانايي تبيين تغييرات مشكالت تغذيه        
 .افزايش يافته و در مرحله سوم با اضافه شدن خوردن، سهم تبييني نيز دوباره افزايش يافت

بيني كننده قوي براي تصوير بدني و مشكالت            هاي كاركرد خانواده پيش     نتايج بيانگر اين بود كه مولفه        :بحث

 .اي هستندتغذيه

 .اي، دانشجويان  مشكالت تغذيهكاركرد خانواده، تصوير بدني، :هاكليدواژه

 
 morteza_karimi@mail.comدانشجوي كارشناسي روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس          ∗

  دانشجوي كارشناسي رواشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس**
     انشگاه پيام نور استاد دانشگاه و عضو هيت علمي د***

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس****
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 دانشجويان خانوادگي كاركرد در مختل فراشناختي باورهاي و خوددلسوزي نقش

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس

 
 ∗مرتضي كريمي

 **ليال قلي پور

 ***دكتر رضا گلپور

 ****سروش قبادي

 

اني افراد است كه شرايط الزم براي رشد و         هاي موثر بر سالمت جسمي و رو       خانواده يكي از محيط   :  مقدمه و هدف  
 خانواده  كاركرد  نقشهدف از پژوهش حاضر بررسي      .  آورد رسيدن به توازن جسمي، رواني و اجتماعي را فراهم مي          

 . باشد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس مي در تغذيه اي، مشكالت و و بدني تصوير بيني پيش در

جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان       .   همبستگي استفاده شده است    -ش توصيفي در اين مطالعه رو   :  روش
باشد كه به روش تصادفي       نفر مي  250اند كه نمونه آماري شامل        دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس تشكيل داده       

الت تغذيه و پرسشنامه    هاي تصوير بدني، پرسشنامه مشك     ها از پرسشنامه   براي گردآوري داده  .  اند ساده انتخاب شده  
ز ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون       اها   عملكرد خانواده استفاده شده است، براي تجزيه و تحليل داده          

 .ها استفاده شد چند متغيري براي تحليل داده

رك هاي مشت  مهرباني به خود، خودداوري، ويژگي     :  هاي خود دلسوزي يعني    نتايج نشان داد كه بين مولفه      :  نتايج
همچنين بين باورهاي فراشناختي    .  دار وجود دارد   آگاهي و كاركرد خانواده رابطه معني      انساني، همدردي، انزوا، ذهن   
 .داري وجود دارد و كاركرد خانواده رابطه معني

تري براي كاركرد     بيني كننده قوي    هاي باورهاي فراشناختي و انزوا پيش         نتايج بيانگر اين بود كه مولفه         :بحث
 .اده هستندخانو

 .خوددلسوزي، باورهاي فراشناختي مختل، كاركرد خانواده، دانشجويان :هاكليدواژه

 
   Morteza_karimi@mail.com   دانشجوي كارشناسي روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس ∗

  دانشجوي كارشناسي روانشناسي باليني دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس**
 و هيئت علمي دانشگاه پيام نور واحد نوشهر عض***

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس****
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 آموزان پسر عاطفي خانواده با گرايش به مشاغل در دانش   بين جوبررسي رابطه

 سال اول دبيرستان شهر اصفهان

 
 ∗رضا كريمي

 **فردين فرماني

 ***اميد اماني

 

اده بين اعضاي تشكيل دهنده آن روابطي وجود دارد و اين روابط بر رفتار و گرايش به                   در هر خانو   :مقدمه و هدف  
يكي از مهمترين عواملي كه موجب اختالف گرايش فرزندان به مشاغل            .  اي مي گذارد  انتخاب شغل آنها تأثير عمده    

ترين پذيرد و در مطلوب    ا مي هاست، خانواده يا كودك ر      رو، اختالف روابط بين اعضاي خانواده      گردد، طبق نظريه   مي
آورند كه در ارتباط    ها بيشتر به مشاغلي روي مي     كند، كه فرزندان اينگونه خانواده    سطح، نيازهاي او را برآورده مي     

هاي اوليه  جسمي و رواني      توجه هستند و از جهت ارضاي نياز       مستقيم با انسان باشد، و يا همواره به كودك بي            
آورند كه سر و كار با انسان ندارد و       ها بيشتر به مشاغلي روي مي      فرزندان اينگونه خانواده   ورزند، كه كودك غفلت مي  

 بين جو عاطفي خانواده با گرايش به مشاغل در           تحقيق حاضر به بررسي رابطه    .  در ارتباط مستقيم با ابزار مي باشد     
 هر يك   بر شش فرضيه است كه رابطه     آموزان پسر سال اول دبيرستان شهر اصفهان پرداخته است، كه مبتني             دانش

 . كند هاي نامبرده را به طور جداگانه با گرايش به مشاغل ارزيابي مياز متغير

اي گيري خوشه  نفر از مادران آنهاست كه از طريق نمونه          100آموز دختر و      دانش 100 گروه نمونه شامل      :روش
 گرايش به    عاطفي خانواده و پرسشنامه      پرسشنامهابزارهاي اين پژوهش شامل       .  انداي انتخاب شده   چند مرحله 
هاي آمار توصيفي و همچنين ضريب همبستگي پيرسون         ها از روش  به منظور تجزيه و تحليل داده      .  مشاغل است 
 .استفاده شد

 بيني كننده  دهد كه در سطح معنادار متغير جو عاطفي دموكراسي، پيش             نتايج تحليل داده ها نشان مي       :نتايج
بيني  آموزان به مشاغل انساني و متغير جو عاطفي آزادي مطلق و ديكتاتوري پيش                 براي گرايش دانش  مناسبي  
 . باشد آموزان به مشاغل ابزاري مي مناسبي براي گرايش دانشكننده

ي شغلي كودكان و به طبع آن       كه خانواده، نهاد بسيار مؤثري در آينده        دهد هاي اين پژوهش نشان مي    يافته:  بحث
 . آنها از زندگي داردت آيندهرضاي

 . خانواده، جو عاطفي، شغل، كودك:هاكليدواژه

 
  com.yahoo@127rezakarimi       دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 شجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطباييدان **
***

 باليني كودك و نوجوان، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي ارشد، روانشناسي دانشجوي  
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 دار جسماني، رواني و كنش اجتماعي مادران شاغل و خانه  مقايسه وضعيت سالمت

  آن با كاركرد خانواده شهر تهران و رابطه

 
 ∗رضا كريمي

 **فردين فرماني

 ***اميد اماني

 

. كار و مشاركت هر دو گروه زنان و مردان در جامعه است               گيري از نيروي  ه، بهره  از لوازم توسع    :مقدمه و هدف  
هاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است و نقش شغلي زنان به عنوان نقش جديد در                     اشتغال زنان از ديدگاه    

در .  شود  مي هاي سنتي همسري و مادري زنان مطرح و براي آن پيامدهاي مثبت يا منفي بر شمرده               مقايسه با نقش  
اجتماعي مادران و همچنين     جسماني، رواني و كنش      اين پژوهش به بررسي اثرات اشتغال بر سه وضعيت سالمت            

 . سطح كارايي خانواده پرداخته شده است

آموزان پسر مقطع   دار دانش   نفر از مادران خانه     120 نفر از مادران شاغل و         120 نمونه اين پژوهش را        :روش
اي اي چند مرحله  گيري خوشه دهند كه نمونه مورد نظر به كمك روش نمونه          ر تهران تشكيل مي   دبيرستان در شه  
 سالمت  ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه       .   گانه شهر تهران بدست آمده است       22از ميان مناطق    

ها از  منظور تجزيه و تحليل يافتهبه.  است)  به منظور ارزيابي عملكرد خانواده    (عمومي و آزمون طرح ارزيابي خانواده       
 . استفاده شدSPSSطرح مخلوط دو فاكتوري و همچنين ضريب همبستگي پيرسون به كمك نرم افزار آماري 

 نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه بين وضعيت سالمت جسماني، رواني و كنش اجتماعي مادران                       :نتايج
ي مذكور ندارد، همچنين    جود ندارد و اشتغال تأثير منفي بر سه جنبه         دار تفاوت معناداري و   شاغل و مادران خانه   

نتايج نشان داد كه بين سه وضعيت سالمت جسماني، رواني و كنش اجتماعي مادران با كارايي خانواده ارتباط                       
 .مستقيم و معناداري وجود دارد

شود و اشتغال     كارايي خانواده مي   دهد كه سالمت مادران منجر به افزايش       هاي اين پژوهش نشان مي    يافته:  بحث
 .دار اگر درست تنظيم شود در سالمت روان آنها تأثير مثبت داردمادران خانه

 . اجتماعي، كارايي خانوادهرواني، كنش جسماني، سالمت  خانواده، سالمت : هاكليدواژه
 

 

 

 
  com.yahoo@127ezakarimir      دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي **
 باليني كودك و نوجوان، دانشگاه شهيد بهشتيكارشناسي ارشد، روانشناسي دانشجوي  ***
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 هاي فرزندپروري والدين با خالقيت فرزندان آنانبررسي رابطة شيوه

 
 ∗رضا كريمي وكيلعلي

 **اعظم اكله

 

رود، بنابراين  شود و در خانواده از دنيا مي       شود، در خانواده بزرگ مي    انسان در خانواده متولد مي    :  مقدمه و هدف  
بررسي رابطه بين   پژوهش حاضر    هدف.  بررسي كاركردهاي خانواده در هر زماني از مسائل مهم و ضروري است              

آموزان مدارس دوره راهنمايي و متوسطه شهرستان رزن در سال           ي والدين دانش  هاي فرزند پرور  خالقيت با شيوه  
 . بود92-91تحصيلي 

هاي فرزندپروري با خالقيت      باشد كه در آن رابطه بين شيوه         روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي        :  روش
. ان شهرستان رزن بودند   آموزان مقطع راهنمايي و دبيرست     جامعه پژوهش، دانش  .  فرزندان مورد بررسي قرار گرفت    

آموزان موجود در اين    آموز مقطع راهنمايي و دبيرستان بودند كه از بين دانش           نفر دانش  80نمونه پژوهش حاضر    
اي انتخاب گرديدند و     گيري خوشه   نفر متوسطه به روش نمونه     40آموز مقطع راهنمايي و       نفر دانش  40شهرستان  
هاي فرزندپروري توسط والدين آنها تكميل گرديد و سپس رابطه             يوههاي خالقيت توسط فرزندان و ش       پرسشنامه

هاي خالقيت عابدي          ها، پرسشنامه  ابزارهاي گردآوري داده  .  بين آنها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت             
 .بودند) 1973(و مقياس فرزندپروري بامريند) 1363 (

بين سبك  .  آموزان رابطه معنادار منفي وجود دارد         در دانش  فرزندپروري استبدادي و خالقيت     بين سبك :  نتايج
فرزندپروري اقتدار   بين سبك .  آموزان رابطه معنادار مثبت وجود دارد       فرزندپروري آزادگذاري و خالقيت در دانش      

 .آموزان رابطه معنادار مثبت وجود دارد منطقي و خالقيت در دانش

باشد و   گام اول تحت تأثير رفتارها و كاركردهاي والدينش مي           شك رفتارها و كاركردهاي هر فرد در          بي:  بحث
والدين با تقويت و يا تنبيه رفتار فرزندان نقش مهمي در بروز و ظهور رفتارهاي فرزندان خود دارند؛ به عبارت ديگر                     

ها  وه فرزندپروري والدين در خالقيت فرزندانشان نقش دارد و آنها با اتخاذ هر كدام از اين شي                        سبك و شيوه   
 .مي توانند فرزندان خود را به سمت خالقيت سوق داده و يا آنها را از آن بازدارند

 .آموزان، والدينهاي فرزندپروري، سبك فرزندپروري، دانش خالقيت، شيوه:هاكليدواژه

 
 
 
 

 
 

   com.yahoo@karimivakil.a               دانشجوي دكتري، رشته مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائي تهران∗
**

  دانشجوي كارشناسي، رشته راهنمايي و مشاوره، دانشگاه پيام نور شهرستان رزن 
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هاي داراي هاي داراي كودكان كم توان ذهني با خانوادهمقايسه عملكرد خانواده     

    كودكان عادي

 
  زاهد كنعاني∗

  تقي هادي زاد∗∗
  آمنه ولي زاده∗∗∗ 
  سعيد عباسي∗∗∗∗

 

اين سازگاري بخصوص در    .  كندهاي جديدي را در خانواده طلب مي       اصوال تولد فرزند سازگاري   :  مقدمه و هدف  
 تولد فرزندي   انگيزد و روابط خانواده با    هاي داراي فرزند كم توان ذهني چالشهاي منحصر به فردي را بر مي             خانواده

بنابراين هدف از پژوهش حاضر     .  شودبا نيازهاي ويژه از لحاظ عاطفي، شناختي، اجتماعي و مالي دچار دگرگوني مي            
 .باشدهاي داراي كودكان كم توان ذهني با خانوادهاي داراي كودكان عادي ميمقايسه عملكرد خانواده

هاي داراي  نمونه آماري پژوهش حاضر خانواده     .  شداي انجام    پژوهش به روش توصيفي و مقايسه       :پژوهش روش
 نفر  30 نفر داراي فرزند كم توان ذهني و          30( نفر   60كه  .  فرزند با و بدون پسر كم توان ذهني شهر تهران بودند           

ها پرسشنامه عملكرد خانواد    ابزار گردآوري داده  .  گيري در دسترس انتخاب شدند    به شيوه نمونه  )  داراي فرزند عادي  
 استفاده  SPSS 16 مستقل و نرم افزار      Tها از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون         براي تجزيه و تحليل يافته    .  بود
 .شد

هاي داراي  هاي داراي فرزند كم توان ذهني در تمامي ابعاد داراي عملكردي ضعيف تر از خانواده                   خانواده :نتايج
ه  نشان داد كه تفاوت ميان دو گروه از نظر آماري             فرزند عادي هستند و اين تفاوت در عملكرد كلي درون خانواد           

هاي داراي فرزند عادي به مراتب بهتر از          به عبارت ديگر عملكرد درون خانواده      .  دار بود معنا)  >P./.1(در سطح   
هاي فرعي عملكرد خانواده  بين دو گروه        همچنين در بررسي مقياس   .  هاي داراي فرزند كم توان ذهني بود      خانواده
 .معناداري وجود داشتتفاوت 

هاي داراي فرزند عادي دچار      توان ذهني از نظر عملكردي نسبت به خانواده           هاي داراي فرزند كم    خانواده :بحث
هاي رواني و مالي نياز      اي و حمايت  ها به خدمات آموزشي مشاوره     ضعف و نارسايي هستند، بنابراين اين خانواده        

 .ها در خانواده و جامعه بشوندته و مانع از بروز آسيبدارند تا بتوانند عملكردي  طبيعي داش

  عملكرد خانواده، كم توان ذهني، كودكان:كليدواژه ها

 
دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران  ∗

Zahed_kanani@yahoo.com    
 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ∗∗

  دانشجوي كارشناسي، علوم تربيتي، دانشگاه سنندج ∗∗∗
  دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ∗∗∗∗
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 مطالعه اي در شهر رشت: فردگرايي مردانه و ناباروري ارادي

 
 ∗دكتر محمدامين كنعاني

 **سيده معصومه شادمنفعت

 ***مهدي حميدي فر

 

ن باروري كل در ايران به طور دراماتيكي كاهش يافته و به پايين تر از سطح               در سال هاي اخير ميزا   :  مقدمه و هدف  
ناباروري .  يكي از داليل اين مسئله، ناباروري ارادي زوجين حداقل تا زماني ديگر است            .  جايگزيني نسل رسيده است   

ز باروري جلوگيري   ارادي عبارت است از عدم فرزندآوري زوجيني كه قابليت باروري دارند اما به داليل مختلف ا                   
اگرچه ناباروري ارادي در بسياري از موارد موقت است، ولي اگر دائمي شود آسيب هاي جدي هم در سطح                .  مي كنند

كالن از قبيل سالخوردگي شديد و كمبود نيروي انساني در آينده نزديك و هم در سطح خرد از قبيل افزايش                          
اين مسئله در استان گيالن كه      .  ان آنها بسيار دشوار خواهد بود     داشته و جبر   طالق ها و افسردگي زوجين را در پي       

با توجه به اين مسائل اجتماعي،      .  همواره پايين ترين ميزان هاي باروري را داشته، جدي تر و وخيم تر به نظر مي رسد            
توصيف در مقاله حاضر به بررسي جامعه شناختي و پديدارشناختي مسئله ناباروري ارادي در شهر رشت با هدف                     

روابط زوجين نابارور ارادي و تبيين نقش فردگرايي هر يك از زوجين در بروز و گسترش اين مسئله پرداخته                          
 . خواهد شد

در اين پژوهش از روش هاي ميداني كيفي و تكنيك مصاحبه عميق براي جمع آوري داده ها استفاده شده                   :  روش
تند كه حدود ده سال از ازدواج آنها گذشته ولي به             جامعه آماري پزوهش كليه زوجين بدون فرزندي هس         .  است

از بين آنها تعدادي از زوجين به روش گلوله برفي تا رسيدن به اشباع نظري                .  اراده ي خود صاحب فرزندي نشده اند    
ون دكا و لستايق    »  انتقال جمعيتي دوم  «نظريه غالب در اين پژوهش نظريه       .  انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند     

 . گرانشايم بوده است-بك و بك» جامعه در مخاطره«ظريه و ن

شوندگان از نقش فرزند در ممانعت از آزادي و استقالل زوجين در خانواده و تمايل به                     بسياري از مصاحبه   :نتايج
 يافته ها همچنين نشان مي دهند كه اين گونه تمايالت در بين مردان          .  ارضا تمايالت فردگرايانه خود سخن مي رانند     

همچنين، زنان از ابراز تمايل خود براي        .  بيشتر از زنان است و زنان بيشتر تمايل به همنوايي با مردان خود دارند               
اين يافته ها نشانگر مردانه بودن ناباروري      .  داشتن فرزند و خالي بودن فرزند در زندگي نيز به كرات سخن مي گويند             

 .ارادي در جامعه مورد بررسي است
 

 

 
 

   com.yahoo@aminkanani              گيالن، دانشگاهجامعه شناسيدكتري،  ∗
  گيالن، دانشگاه جامعه شناسيدانشجوي كارشناسي ارشد، رشته **

  گيالن، دانشگاه جامعه شناسيدانشجوي كارشناسي ارشد، رشته ***
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 1960اگرچه جامعه شناسان و جمعيت شناسان با استفاده از داده هاي اخذ شده از جوامع غربي پس از دهه                   :  بحث
به بعد سعي كردند مسئله كاهش باروري زير سطح جايگزيني نسل در آن جوامع را تبيين كنند و در اين تالش                         

د كه اگرچه فردگرايي در ناباروري       بررسي حاضر نشان مي ده    .  خود عمدتاً به گسترش فردگرايي توجه داشته اند        
ارادي زوجين در شهر رشت نقش داشته است، ولي به نظر مي رسد هنوز پدرساالري در امر فرزندآوري و يا عدم                        
فرزندآوري زوجين نقش بيشتري دارد و اين امر بيشتر نتيجه بقاياي مردساالري و حاكميت تمايالت مردان در                      

 . روابط زوجين است
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  دانش آموزانروان در  هاي سالمت بطه وابستگي به تلفن همراه با مولفهبررسي را

 
 ∗مهدي كيوان كار

 **زهرا فرازي

***طاهره نوابي
 

 

هاي جديد، گذشته از محاسني كه با خود به همراه دارد، خطرهايي را هم متوجه كاربران                  فناوري:  و هدف مقدمه  
 اعضاي اين   .ها تأثير مي پذيرد، قشر كودكان و نوجوانان است         مهم ترين قشري كه از اين پديده        .خويش كرده است  

مي توانند   حال رشد جسمي و اجتماعي به سر مي برند،         كه در   بخش از جامعه، به علت شرايط خاص سني و روحي         
 تلفن همراه به معضل روز مبدل شده و مشكالتي           مسئله  .اصلي ترين قربانيان خطرهاي تلفن همراه به حساب آيند       

ي مؤلفه ها پژوهش حاضر بررسي رابطه وابستگي به تلفن همراه با             هدف .اي اوليا و مربيان ايجاد كرده است       را بر 
 . استي رستانيدانش آموزان دبسالمت روان در 

در اين  .  ي داده ها پرداخته است   گردآوري از پرسشنامه به     ريبهره گاست كه با      پژوهش حاضر از نوع توصيفي      :روش
 دبيرستان هاي پسرانه بيرجند     دانش آموزانجامعه پژوهش كليه       .تگي استفاده شده است    پژوهش از طرح همبس    
از پرسشنامه  .   نفر از اين دانش آموزان بود كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند                  238بودند و گروه نمونه       

 سوالي  28ان فرم   و پرسشنامه سالمت رو    )1389،جعفر زاده (اطالعات شخصي، پرسشنامه وابستگي به تلفن همراه        
)GHQ       ،ها با روش رگرسيون چندگانه       داده.  آوري اطالعات استفاده شد    براي جمع )  1979، گلدبرگ و هيلر

 . همزمان تحليل شدند

  استفاده از تلفن همراه در      نيش تريبو     اعتباري م كارتيساز  افراد  )  %6/80(هاي پژوهش نشان داد       يافته :نتايج
ها نشان  يافته  نيهمچن.   مي گيرد صورت)  %40(در شب     و%)  7/49(زماني آخر هفته    فاصله    و%)  8/45(بيرون خانه 

 ديگر، در اين    به عبارت .  روان ارتباط معناداري وجود دارد     ي سالمت مؤلفه ها بين وابستگي به تلفن همراه و         داد كه 
تماعي و عالئم   پژوهش مشخص شد بين وابستگي به تلفن همراه با افسردگي، اضطراب، اختالل در كاركرد اج                   

 . جسماني مرضي ارتباط معناداري وجود دارد

اختالل وابستگي به تلفن همراه از دسته اختالالت كنترل تكانه است كه به معناي انگيزه آني و ناتواني فرد                     :  بحث
  زماني كه فرد وسوسه مي شود، براي لحظاتي درون خود احساس خأل             .براي مقاومت در برابر اين انگيزه آني است        

 . ناپذير است مي كند و در همان لحظه كوتاه كه وسوسه مي شود تن به تكانش مي دهد كه اين ميلي، مقاومت
 

 
     com.yahoo@mehdekivankar         ربيتي ،دانشگاه آزاد اسالمي بيرجندكارشناسي ارشد، روانشناسي ت ∗

 دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند كارشناسي ارشد، روانشناسي آموزش كودكان استثنايي **
 د اسالمي بيرجنددانشگاه آزا كارشناسي ارشد، روانشناسي آموزش كودكان استثنايي ***
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ها با روش رگرسيون     همچنين تحليل داده    اعتياد به تلفن همراه هم ويژگي اعتياد و هم ويژگي تكانشي دارد،               
هاي كننده بيني در زندگي و اجبار و پافشاري پيش        گيري، اختالل چندگانه نشان داد كه متغيرهاي تحمل و كناره        

 .معنادار سالمت روان هستند

 . افسردگي، عالئم جسماني مرضي، اضطرابوابستگي به وابستگي به تلفن همراه، :هاكليدواژه
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 بررسي علل افزايش سن ازدواج در بين جوانان در مطالعات ايراني

 
∗مجيد گلزارپور

 

**اميرآقاجاني
 

***مديمهدي مح
 

****ونديسمانه كربل
 

*****ابراهيم سالطاني
 

 

دهد و  ي را تشكيل م    ي آدم ي و اجتماع  ي، روان يناپذير ماهيت زيست  ي نياز جنسي، بخش جداي    :  مقدمه و هدف  
مسئله .   فرد و جامعه دارد    ي در سالمت و بهداشت روان      ي اين نياز نقش بسيار مهم      يروشن است كه كيفيت ارضا    

 مشترك  ي كه دختران و پسران از آينده و زندگ         يها و تصوير  آل اج از يك سو و آرزوها، ايده       مشكالت و موانع ازدو   
 بررسي  مطالعههدف اصلي اين    .   تن به ازدواج ندهند    يخود دارند از سوي ديگر، موجب گرديده كه جوانان به آسان           

 .در بين جوانان در مطالعات ايراني استسن ازدواج علل  افزايش 

 Google،  سايت )SID(مروري انجام شد و مقاالت پايگاه اطالع علمي جهاد دانشگاهي  با روش  اين مقاله  :روش

Scholar             پايگاه جامع علوم انساني و بانك جامع نشريات كشور ،)Magiran  (   جامعه .  مورد جستجو قرار گرفت
آذرماه از ابتدا تا پايان     دواج  سن از پژوهشگران ايرانى در زمينه      ه نمايه شد  يهاآماري اين پژوهش شامل كليه مقاله     

دست آمده مورد بررسي قرار گرفت و مقاالت          پس از جستجو، مقاالت به     .  هاي ايراني است  در پايگاه 1392سال  
 21در مجموع     .  تكراري از مطالعه خارج گرديد، سپس مقاالتي كه از كيفيت مطلوب برخوردار بودند گزينش شد                

 .تمقاله برگزيده مورد بررسي قرار گرف

 اخير افزايش   يهادر ايران، متوسط سن ازدواج جوانان در دهه       بررسي مطالعات به دست آمده نشان داد كه         :  نتايج
عوامل به طور كلي    .  اندتحقيقاتي چند كه جنبه نظرسنجي دارند نيز افزايش سن ازدواج را نشان داده              .  يافته است 

. 3ادامه تحصيالت و تحول موقعيت زنان       .  2لگوهاي رفتاري   تحول در ا  .  1  : عبارتند از  مؤثر در افزايش سن ازدواج    
 .وسواس بيش از حد در انتخاب همسر. 5فراهم بودن زمينه ارضاي نامشروع . 4اعتقاد به داشتن زندگي آزاد 

توان گفت كه افزايش سن ازدواج يك مشكل حاد             جامعه، به صراحت مي     ي با توجه به وضعيت فرهنگ       :بحث 
 نقش خانواده در  .نام برد» مسئله اجتماعي« تعبير جامعه شناسان مي توان از آن به عنوان يك اجتماعي است و به

 

 

 

 
 majid.golzarpour@gmail.comكارشناس ارشد رفاه اجتماعي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي      ∗

 كارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي **
  علوم بهزيستي و توانبخشيكارشناسي ارشد رفاه اجتماعي دانشگاه ***

 كارشناس ارشد روان شناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي *****
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والدين .   مهم و اساسي است      بسيار  آن  يساز بهينه ناشي از افزايش سن ازدواج        ي از انحرافات اخالق    ييشگيرپ
و انتظارات و توقعات      مورد هاي بي  ز سختگيري توانند با اقدام به موقع براي ازدواج فرزندانشان و دست برداشتن ا            مي
 .جا از فرزندان، زمينه ازدواج به موقع آن ها را فراهم نموده و به مسئوليت ديني و اخالقي خود، عمل كنندهناب
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 تبيين شاخص سازگاري با ناباروري بر حسب كيفيت رابطه زناشويي

 
 ∗مهديه لشكري

 **دكتر محمدعلي بشارت

 

كند كه زن و مرد پس از ازدواج صاحب فرزند              نياز غريزي انسان به والد شدن حكم مي           :مقدمه و هدف  
هاي مختلفي به بررسي مساله       ها و حوزه   اي فردي و اجتماعي است و رشته        روي ناباروري مساله   از اين .  شوند

اري، حقوق و   گيري شناسي، علوم اجتماعي و رفت        براي مثال، متخصصان سالمت، همه      .اند ناباروري پرداخته 
اغلب زوجين نابارور، از تجربه ناباروري به عنوان يك بحران در              .  اخالق پزشكي با اين مسئله درگير هستند       

كيفيت رابطه زناشويي زوجين نيز تاثير        .  هاي بسياري همراه است     اند كه با استرس     زندگي خود ياد كرده    
 اين پژوهش تبيين شاخص سازگاري با          هدف اصلي .  مستقيم بر نحوه سازگاري با مشكل ناباروري دارد           

 . ناباروري بر حسب كيفيت رابطه زناشويي بود

از شركت  .  به صورت داوطلب در اين پژوهش شركت كردند         )   زن 100 مرد و    100( زوج   200تعداد  :  روش
، مقياس سازگاري با     )GRIMS( راست    -كنندگان خواسته شد تا پرسشنامه وضعيت زناشويي گلومبوك          

 .را تكميل كنند) CPAQ(ناباروري 

از .   نتايج پژوهش نشان داد كه بين مشكالت زناشويي و سازگاري با ناباروري رابطه منفي وجود دارد                    :نتايج
در .  دار ديده نشد   تفاوت معني )    زن و مرد  (سوي ديگر، در اين پژوهش بين سازگاري با ناباروري و جنسيت              

 .شود  توسط شاخص هاي كيفيت رابطه زناشويي تبيين ميكل نيز نتايج نشان داد كه سازگاري با ناباروري

هاي   توان گفت كه سازگاري با ناباروري ممكن است تحت تاثير ويژگي            هاي اين پژوهش مي     طبق يافته  :بحث
 . گيرد قرار نمي) زن و مرد(قرار گيرد اما  تحت تاثير جنسيت ) مشكالت زناشويي(بين شخصي 

 .وري، رابطه زناشويي سازگاري با نابار:هاكليدواژه

 
 com.yahoo@psy_l_m      كارشناس ارشد روانشناسي، دانشگاه تهران ∗

 استاد روانشناسي دانشگاه تهران **
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 رابطه سبك فرزندپروري پدر و مادر با تمايزيافتگي خود

 
∗محسن لطفي فرگي

 

 **دكتر كيانوش زهراكار

 

كردن هيجانات خود و در عين حال ماندن در جو           يافتگي خود، عبارت است از توانايي كنترل       تمايز :مقدمه و هدف  
تواند به مسايلي كه در خانواده مملو از        دهد كه فرد چقدر مي    ن مي هيجاني خانواده خويش، متمايز كردن خود نشا      

كننده  اي از رفتارها كه تعيين       هاي فرزندپروري مجموعه   سبك.  بينانه نگاه كند    هيجان هستند، به صورت واقع      
يجاد شود كه موجب ا   اي است، و اينگونه فرض مي      هاي متفاوت و گسترده     فرزند در موقعيت   -ارتباطات متقابل والد  

با توجه به تأثير نحوه الگوهاي تعاملي والدين با فرزندان در ميزان تمايزيافتگي             .  گردديك فضاي تعامل گسترده مي    
هدف اين  .  هاي فرزندپروري والدين آنهاست     توان گفت ميزان تمايزيافتگي فرزندان متأثر از سبك          فرزندان، مي 

ي والدين چقدر در ميزان تمايزيافتگي فرزندان دخيل          پرور هاي فرزند  پژوهش بررسي اين موضوع است كه سبك       
 .بيني كننده ميزان تمايزيافتگي فرزندان باشد تواند پيشهاي فرزندپروري والدين مي است و آيا سبك

جامعه آماري پژوهش را تمام دانشجويان دانشگاه بجنورد در            .  اين پژوهش يك مطالعه همبستگي است       :  روش
نفر 73گيري غيرتصادفي از        نفر بود كه بر اساس نمونه       200حجم كل نمونه    .  ادند تشكيل د  90-91نيمسال دوم   

و )  PBI(هاي فرزندپروري از پرسشنامه پيوند والديني         براي سنجش سبك  .   نفر زن تشكيل شده بود      127مرد و   
با استفاده از   هاي اين مطالعه     داده.  استفاده شد )  DSI(براي سنجش تمايزيافتگي از پرسشنامه تمايزيافتگي خود         

 .ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي مورد بررسي قرار گرفت

سبك فرزندپروري مادر با تمايزيافتگي خود       نتايج بدست آمده نشان داد كه بين سبك فرزند پروري پدر و            :  نتايج
سبك .   خود را دارند   بيني تمايز يافتگي   هاي فرزندپروري پدر و مادر توانايي پيش       رابطه معناداري وجود دارد و سبك     

فرزندپروري مقتدرانه مادر و تمايزيافتگي خود در جهت مثبت همبستگي وجود دارد و سبك فرزندپروري                         
از طرف ديگر نيز، بين سبكهاي        ).  p<0.05(مستبدانه مادر در جهت معكوس با تمايزيافتگي همبستگي دارد              

 ).p<0.05(ابطه معناداري وجود دارد گيرانه و مستبدانه پدر  با تمايزيافتگي ر فرزندپروري سهل

. باشدترين سبك است و همبستگي آن با تمايزيافتگي قابل تبيين مي             سبك فرزندپروري مقتدرانه مناسب   .  :بحث
تواند نشان دهنده    سبك فرزندپروري مستبدانه مادر در جهت معكوس با تمايزيافتگي همبستگي دارد كه اين مي               

گيرانه و مستبدانه با     هاي سهل  هاي فرزندپروري پدر سبك    خالف مادر در بين سبك    بر.  عدم كارايي اين سبك باشد    
هاي  تواند به علت فرهنگ خاص جامعه ايراني و سؤالي براي پژوهش           تمايزيافتگي رابطه معناداري دارند كه اين مي      

 .بعدي باشد

 
 mohsenlotfi.f@gmail.com   09358006732ته مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمي، دانشجوي كارشناسي ارشد، رش ∗

 .استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، رشته مشاوره **
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 يص هيجان اجرايي و توانايي تشخ-رابطه سطح شادكامي مادران با عملكردهاي شناختي

 آموزان مبتال به نشانگان داون  اي در دانش چهره

 
 ∗مريم مالمير

 **دكتر مريم سيف نراقي

 ***دكتر داريوش فرهود

 ****دكتر غالمعلي افروز

 *****محمد خان احمدي
 

 - ميان سطح شادكامي مادران با عملكردهاي شناختي          پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه       :  مقدمه و هدف  
اي، به عنوان دو عامل       و توانايي تشخيص هيجان چهره      )ريزي توجه، حافظه فعال، بازداري و برنامه     :  ملشا(اجرايي   

 . آموزان مبتال به نشانگان داون شكل گرفت هاي سازگاري افراد، در دانشمهم در فرايند يادگيري و مهارت

جامعه آماري در   .  باشديا همخواني مي   اين تحقيق از نوع كاربردي بوده و شيوه انجام گرفتن آن همبستگي               :روش
 سال ، ساكن شهر تهران بودند كه        9-12آموزان مبتال به نشانگان داون، در دامنه سني         پژوهش حاضر تمامي دانش   

به منظور اجراي   .  دسترس انتخاب شدند  گيري در   آموز مبتال به نشانگان داون به شيوه نمونه         دانش 30از ميان آنها    
هاي آنها براي شركت در تحقيق، ابتدا، براي            انتخاب گروه نمونه و جلب رضايت خانواده          اين پژوهش، پس از    

آموزان  آموزان مبتال به نشانگان داون آزمون هوش وكســلر كودكان از اين دانش            اطمينــان از سطح هوشي دانش    
ان داون، از آنها خواسته     آموزان مبتال به نشانگ   سپس، براي بررسي سطح شادكامي در مادران دانش        .  به عمل آمد  

در ادامه براي سنجش توانمندي       .  شد تا به ســواالت پرسشنامه شادكـــــامي آكسفورد با دقت پاسخ دهند               
عملكــرد مداوم براي سنجش    :  هاياجرايي، آزمون -دانش آموزان مبتال به نشانگان داون در عملكردهاي شناختي         

وپ نسخه شب و روز براي بررسي توانايي بازداري و برج لندن              براي سنجش حافظه فعال، استر     N-Backتوجه ،   
همچنين براي  .  آموزان به اجرا درآمد    ريزي ، به صورت انفرادي بر روي هر يك از دانش             براي بررسي توان برنامه   
اي هيجانات، آزمون تصاوير     آموزان مبتال به نشانگان داون در تشخيص بيانات چهره              سنجش توانمندي دانش   

ها از   براي تجزيه و تحليل داده    .  اي اكمن و فرايزن به صورت انفرادي بر روي هر يك از آنها اجرا شد               ت چهره هيجانا
  .استفاده شد) ضريب همبستگي پيرسون(و استنباطي) جداول و نمودارها( آمار توصيفي

 
 قيقات تهران دانشجوي دكتري، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تح ∗

                                                                                                           com.gmail@81malmir.maryam  
 احد علوم و تحقيقات تهراندانشگاه آزاد ودكتري، روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي،  **

 دكتري، ژنتيك پژشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران ***
 دانشگاه تهران روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دكتري،  ****

  رشناس ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه عالمه طباطبايياك *****
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ران به طور مثبت و معنادار با       هاي تحقيق با تاييد فرضيات تحقيق، نشان داد كه سطح شادكامي ماد               يافته :نتايج
اي و توانايي تشخيص هيجانات چهره    )  ريزي توجه ، حافظه فعال، بازداري و برنامه       ( اجرايي –عملكردهاي شناختي   

 .آموزان مبتال به نشانگان داون رابطه دارد  در دانش

 گرفت كه سطح شادكامي     توان نتيجه   نتايج تحقيق حاضر همسو با تحقيقات موجود در اين زمينه بوده و مي             :بحث
هاي شناختي و هيجاني كودكان به حساب         كننده قدرتمندي براي توانمندي     بيني والدين خصوصا مادران، پيش    

  .مي آيد
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 هاي دفاعي تاكتيكي زنان داراي تعارضات زناشويي در  تحليل محتواي مكانيسم

 مدت فشرده پويشي كوتاه درماني جلسات روان

 
 •سولماز مبسمدكتر 

 

 درماني روان در جلسات تاكتيكي  دفاعي   هاي مكانيسم محتواي تحليل بررسي حاضر به  پژوهش  :هدفمقدمه و   

هاي تاكتيكي   با تحليل محتواي دفاع    .  در زنان داراي تعارضات زناشويي پرداخته است         فشرده مدت كوتاه پويشي
توان در طول جلسات      ها را مي   اين دفاع درماني براي زنان داراي تعارض زناشويي، محتوا و ميزان              جلسات روان 
 .تشخيص داد

 موردي بررسي صورت بههاي تاكتيكي    دفاع  محتواي تحليل مورد در توصيفي پژوهش استفاده، مورد روش :روش

 و داشتند زناشويي تعارضات كه نفر 5 زنان اين بين از .بود تهران  در مشاوره مراكز به كننده مراجعه زنان در
 درماني روان به ورود هاي مالك آزمايشي، از  درمان يك جلسه  اساس بر و   بودند، درمان جلسات در شركت داوطلب

درماني  شدند و در جلسات فردي روان        گيري نمونه هدفمند طور به برخوردار بودند،  فشرده مدت كوتاه پويشي
اي دفاعي تاكتيكي مورد ه  مقوله در مورد مكانيسم    12  . جلسه شركت كردند   12پويشي كوتاه مدت فشرده به مدت       
 -5سازي،    بيروني -4گويي،   كلي  -3 گفتار غيرمستقيم،    -2هاي سربسته     واژه -1بررسي قرار گرفت كه عبارتند از        

 فراموشي،  -11 انكار،   -10ذهني،    نشخوارهاي -9سازي،    عقالني -8تراشي،    دليل -7چيني،    مقدمه -6سازي،   منحرف
  :ات درمان ضبط شد و بعد از تحليل محتوا نتايج زير به دست آمد جلس. صحبت به جاي لمس احساس-12و 

 درمان دوازده جلسه  طول در پراكنده طور دفاعي تاكتيكي به   هاي ميزان مكانيسم  كه دادند نشان يافته ها :  نتايج 

 ها، فاعد با چالش  براي درمانگر فشار ميزان به بسته و بود نوسان و تغيير در مراجع 5 براي فشرده مدت كوتاه

هاي سربسته از بيشترين ميزان  تاكتيكي، واژه دفاعي هاي تحليل محتواي مكانيسم    در .بود تغيير در آنها بروز ميزان
 . و فراموشي از كمترين ميزان برخوردار بودند

ترين مستقيم و انكار به ترتيب از بيش         تراشي، گفتار غير    سربسته، دليل  هاي واژه نوع از تاكتيكي اي هدفاع  :بحث
سازي و   سازي و منحرف   ميزان استفاده شده در ميان مراجعان برخوردار بودند و مكانيسم دفاعي تاكتيكي بيروني              

سازي فقط درمراجع سوم تا      ميزان عقالني .  سازي و فراموشي به ترتيب، كمترين ميزان را داشتند          بعد از آن عقالني   
گرايانه در   يا نوع خاصي از تفكر فلسفي     )  ليسانس(ده تحصيالت حدي باال بود كه احتماالً به خاطر وجود باالترين ر          

كرد تا   رسد همكاري داوطلبانه افراد در اين پژوهش احتماالً كمك مي          همچنين به نظر مي   .   مراجع ديگر بود   4ميان  
 . ترين ميزان برخوردار باشد دفاع تاكتيكي فراموشي از كم

 

 
 

 com.yahoo@smobasemدكتري، رشته مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي          •
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  در شرف طالق در شهر اصفهانوابستگي و رضايت زناشويي زوجينرابطه هم

 
    •شيوا مثقالي

    **دكتر اصغر آقايي

  ***دكتر مريم قرباني

 **** سيدمحمدرضا صمصام شريعت

 
 هايريشه ترين از مهم  داده نشان گرفته، صورت طالق ساز عوامل زمينه  مورد در كه هايي پژوهش :مقدمه و هدف  

وابستگي يك اختالل شخصيتي     در همين راستا هم     .هاست جزو رواني اختالالت و هاي شخصيتي  ويژگي طالق،
 سركوب احساسات   ، كنترل ديگران و    ايثار خود  ،  تمركز بيروني شامل  وابستگي    هم هايويژگياصلي  هسته  .  است
وابستگي با رضايت زناشويي مهم  بنابراين با توجه به آنچه ذكر شد مشخص گرديد بررسي ارتباط عامل هم             .باشدمي

 .موضوعي كه پژوهشگر در پژوهش حاضر به دنبال آن بوده است .رسد يبه نظر م

زوجين در شرف    كليه شاملجامعه آماري اين پژوهش        توصيفي از نوع همبستگي است و          روش پژوهش   :روش
آماري را در گروه     جامعه.  زوجين ساكن در شهر اصفهان بودند       اين باشد كه  مي 1392 ماه اول سال      6طالق در   
 هايكلينيك به كننده مراجعه  نفر از زوجين در شرف طالق را شامل شدند؛ كه اين زوجين                 50لعه  قابل مطا 

) HCI(هاليوك   وابستگي هم پرسشنامه.1:  ابزارهاي پژوهش .  دادگاه خانواده و محضرهاي ثبت طالق بودند       مشاوره،
تمركز .2ايثار خود، .1خرده مقياس   شد و داراي سه      ساخته وابستگيگيري هم  اندازه منظور به))  2000(دير توسط(

) 1989(و درانكمن    فورنيرو اولسون، توسط  ( اينريچ زوجي پرسشنامه مقياس .  2و  )  گريواكنش بر خارج از خود   
 ).است شده ساخته

مطابق با يافته؛   .  ها از آزمون همبستگي پيرسون و نيز تحليل رگرسيون استفاده شد            در تجزيه و تحليل داده     :نتايج
(، تمركز بر خارج         )p<0.01(هاي آن؛ ايثار خود      و زيرمولفه )  p<0.01(وابستگي  يت زناشويي با هم    بين رضا 

p<0.01 (گري و واكنش)p<0.01 (رابطه معناداري وجود دارد. 

 دوري صميمانه روابط ايجاد از يا از طردشدن، ترس و خود بر ديگران دانستن مقدم دليل به وابسته هم  افراد:بحث

  با دهندمي اجازه ديگران به و كنندنمي برقرار سالم هايمرز و حد و ها حريم شانارتباطات در يا و كنندمي

 
 
 
 

 
   com.yahoo@mesghali_shدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد واحد گرگان    •

 )گانخوراس( دانشيار گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اصفهان **
 استاديار گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور ***

 دانشجوي دكتري روانشناسي عمومي دانشگاه اصفهان، مربي موسسه غير انتفاعي امين ****
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مقياسهاي ايثار خود، تمركز بر خارج و         مطابق با يافته؛ خرده     همچنين .دهند قرار تأثير تحت را آنها رفتارهايشان
 رواني اختالالت و شخصيتي هاياز ويژگي برخي. بوده استگري قادر به پيش بيني معنادار رضايت زناشويي واكنش

 به نظر  طرفي از.  كندمي تهديد را زندگي زناشويي  تداوم و دهدمي افزايش ها زوج بين را و تعارضات  ها تنش

 طريق اين است و از متقابل زناشويي تعارض و طالق تمايل به  با شخصيتي و رواني هايويژگي بين رابطة مي رسد،

 مشاوره مراكز در حاضر پژوهش نتيجه از شوديم پيشنهاد. دهدافزايش مي را گرفتن قرار طالق در معرض  الاحتم

 و شناختي رواني آسيب تأثيرات از زوجين بيشتر آگاهي ها براي مشاوره در و ازدواج از پيش آموزش مراكز و خانواده
  .كمك شود وابستگيشخصيتي هم
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 دار شهر زاهدان هاي مادران شاغل و خانه رفتاري در نوجوانان پسر خانوادههاي  بررسي اختالل

 
 ∗شكوه محبي

 **نسرين گرگيجي

 ***معصومه خسروي

 ****حميدرضا اربابي
 

هاي مادران شاغل و      هاي رفتاري در ميان نوجوانان خانواده       اين بررسي به منظور ارزيابي فراواني اختالل        :  هدف
 .دار انجام شده است خانه

آموز مدارس دوره راهنمايي منطقه يك شهر زاهدان در            نفر دانش  400ها   براي ارزيابي فراواني اين اختالل    :  روش
دار   نفر نوجوان پسر كه مادرانشان خانه      37 نفر نوجوان پسر كه مادرانشان شاغل و            63 ساله شامل    12-18سنين  

ابزارهاي استفاده شده شامل      .  رسي قرار گرفتند   اي مورد بر     اي چند مرحله    گيري خوشه  بودند از طريق نمونه     
 براي تمامي    psc/35 (pediatric symptoms checklist)اي    گزينه 35  –پرسشنامه نشانه شناسي كودكان     

 بعنوان  28 درصد است و نمره برش       93 درصد و حساسيت     71اين پرسشنامه داراي ويژگي     .  والدين تكميل گرديد  
 .ماعي در نظر گرفته شدابتالء به اختالل رفتار اجت

به  نحوي كه اگر    .  داري با بروز اختالل رفتاري دارد      اين بررسي نشان داد كه شاغل بودن مادر ارتباط معني          :  نتايج
دار  مادران داراي شغل آزاد يا كارمند بودند، اختالالت رفتار اجتماعي در پسران نوجوانشان بيشتر از مادران خانه                   

 . بود

 .شناختي كودكان، نوجوانان پسر، مادران شاغل ل رفتار اجتماعي، پرسشنامه نشانهاختال: هاكليدواژه
 

 

 
  علمي كاربردي اداره زندانهاي استان سيستان و بلوچستان             دانشگاهمدرس و كارمند      ،   آموزش رياضي   كارشناسي ارشد رشته     ∗

com.mailfa@3mohebbishokouh      
 آزاد اسالمي واحد زاهدان، دانشگاه  روانشناسي تربيتيدانشجوي كارشناسي ارشد، رشته **

  ملي سيستان و بلوچستان، دانشگاه روانشناسي تربيتيرشته/ كارشناسي ارشد ***
 درس دانشگاه پيام نور زاهدانم،  آموزش رياضيرشته/ كارشناسي ارشد ****
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 مطالعه اي در شهر رشت:  قبل از ازدواج هاي  دگرگوني در آشنايي

 

 ∗حميده محمدزاده

 **دكتر محمد امين كنعاني

 ***فاطمه محمدزاده

 

وه و ميزان آشنايي زوجين قبل از ازدواج بوده           در فرايند انتخاب همسر، يكي از مسائل عمده نح          :  مقدمه و هدف  
مسئله تنگناي ازدواج كه در دو دهه اخير در اثر ساختار جمعيتي كشور گسترش خاصي داشته، نه تنها موجب                    .  است

كاهش بيشتر نقش والدين در انتخاب همسر شده است، بلكه نوع تعامل و آشنايي پيش از ازدواج زوجين را نيز تغيير                       
 .مطالعه در الگوي سني آشنايي قبل از ازدواج مي تواند برخي از زواياي اين دگرگوني ها را آشكار نمايد. داده است

 .هدف مقاله حاضر بررسي ميزان و نحوه آشنايي زوجين قبل از ازدواج بر حسب سن آنها است

في طبقه بندي شده در    گيري تصاد   بررسي از نوع پيمايشي است كه با استفاده از پرسشنامه و برحسب نمونه              :روش
 . مناطق مختلف شهر رشت انجام گرفته است

 نشان مي دهند كه چهار الگوي آشنايي قبل از ازدواج در بين پاسخگويان قابل مشاهده است كه بر حسب گذار                     :نتايج
ايي در  هاي غير رسمي، آشن    آشنايي پيش از ازدواج، آشنايي در محيط       عدم:  هاي سني پاسخگويان متغير است     از گروه 

اگرچه دو الگوي اول و آخر درصد بسيار پاييني را در تمام                  .  محيط هاي رسمي، آشنايي در محيط هاي مجازي        
تعلق الگوي اول به سنين باال      .  هاي سني تشكيل مي دهند ولي هر كدام متعلق به دو بخش پيوستار سني هستند              گروه

اول و ظهور الگوي جديدي در انتخاب همسر و شكل گيري          و تعلق الگوي آخر به سنين پايين نشانگر اضمحالل الگوي           
 . ازدواج است

آشنايي در محيط هاي مجازي از پديده هايي است كه در چند سال اخير و در اثر گسترش وسايل ارتباط                          :  بحث
با توجه به ساختار خاص جمعيت كشور، مسئله تنگناي ازدواج و              .  مجازي وارد حوزه زندگي خصوصي شده است        

قاعدتاً )  در محيط هاي رسمي و مجازي     (هاي اخير    انواع خاصي از روابط دوستانه در ميان جوانان در سال            گسترش  
 . از اين طريق توسعه بيشتري خواهد داشت هاي مجازي و ازدواج هاي آينده آشنايي مي توان انتظار داشت كه در سال

 .اي اجتماعيآشنايي قبل از ازدواج، ساختار جمعيت، دگرگوني ه: هاهكليدواژ

 
 com.yahoo@mohammadzadehhamideh     كارشناس ارشد جامعه شناسي از دانشگاه گيالن∗ 

 عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم اجتماعي **
 ه شناسي از دانشگاه مازندران، مدرس دانشگاه پيام نوركارشناسي جامع ***
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  جنسي انحرافات بر آندروژن هورمون اختالالت تأثير شناختي جرم بررسي

 

 داراني محمدصالحي صفورا
∗∗∗∗ 

 **نظيفي عباس دكتر

 

 جنسي انحرافات بر آندروژن هورمون اختالالت تأثير شناختي جرم بررسيموضوع مقاله حاضر،      :مقدمه و هدف  
 جمله پزشكي، روان شناسي و جرم شناسي رابطه برقرار كرده، به اهميت               اين موضوع بين علوم مختلفي از      .  است

هدف از مقاله حاضر معرفت يافتن به نحوه كاركرد غيرطبيعي هورمون آندروژن در بدن و تأثير                .  افزايد علمي آن مي  
 .  باشد آن بر اعضاء و اراده انسان مي

 .  اده و در نهايت مطالب تجزيه و تحليل شده استاي استف   در اين تحقيق از روش اسنادي و كتابخانه:روش

 عالئم تشديد موجب مردان، در كليه فوق غدد قشري بخش از ها آندروژن ترشح طبيعي غير  افزايش :نتايج

 مذكّر جنسي ويهثان صفات بروز باعث زنان در تحريك شديـد تمايالت جنسي شده و          زودرس و  مردانگي، بلوغ 

 اختالالت آنان، شدن ضخيم و ها ماهيچه پروتئين  افزايش بدن، و صورت در مو رشد يشافزا صدا، شدن بم مانند؛

 هاي كيست وجود علّت به مبتال  زنان  درصد  50  از بيش در ناباروري گذاري مناسب،  تخمك عدم قاعدگي،

 زمينه واند تيم نگيرد، قرار ها خانواده توجه مورد اگر نوجوانان در زودرس بلوغ  .گردد مي زودرس بلوغ و تخمداني

 اختالالت جنسي، انحرافات به تواند مي زودرس بلوغ واقع در.  شود بزرگسالي در  افراد اين براي عوارضي ساز

واگيردار در   و مقاربتي هاي يبيمار اشاعه و جرائم وقوع سبب  شود، كه مي تواند    ختم افسردگي حتي و رفتاري
 .گردد مي جامعه

 ارتكاب به عارضه نوع اين تأثير تحت كه شخصي.  است اهميت حائز بسيار شناسي جرم بحث در امر اين  :بحث

 و است نكرده خود درمان براي تالشي و نبوده واقف خود بيماري به رسد، مي نظر به كند، يم جنسي اقدام  جرائم
 تواند يم بيماري اين لذا و باشد، او جنسي و اخالقي هاي ناهنجاري براي علّتي تواند مي بيماري اين كه  دانسته نمي

 .دهد كاهش نسبي طور به را او مسؤوليت ميزان تا شود مطرح دادگاه در او براي دفاع يك عنوان به
 

 
 saforam_1364@yahoo.com  كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركز زرين شهر ∗

   دكتري حقوق جزا و جرم شناسي، استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مركزتهران **
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 هاي زناشويي با توجه به  شاخص رضايتمندي عشق  مثلثي و اجزاء بين ارتباط

 شناختي در معلمان شهرستان دلفان جمعيت

 
 ∗اميد محمدي عسكرآبادي

 **  محمد علي كريمي

***سيد محسن حجت خواهدكتر 
 

 

مندي زناشويي و با     با رضايت   اشترنبرگ  نظريه  اساس  بر  عشق  اجزاي  رابطه  اين مطالعه به بررسي     :هدف  و  مقدمه
 نظر  به.  در بين معلمان ابتدايي متاهل شهرستان دلفان پرداخته است             شناختي هاي جمعيت  توجه به  شاخص    

 عنصر  سه  دارد كه داراي    شباهت  االضالع  متساوي  مثلث  به  عشق  رينبهت  و  است  مثلث  يك  مثل  عشق  اشترنبرگ،
 طور  به  تقريبا  را  عنصر  سه  از  يك  هر  كه  داشت  خواهد  را  حالت  بهترين  زماني  عشق.  تعهد  و  هوس  صميميت،:  است

 .شود شامل يكسان

گيري در   مونه معلم متاهل شاغل در آموزش وپرورش شهرستان دلفان و با روش ن             140 اين مطالعه بر روي      :روش
شناختي، رضايتمندي زناشويي انريچ و مقياس اشترنبرگ براي عشق          ابزارها پرسشنامه جمعيت  .  دسترس انجام شد  

 . مورد تحليل قرار گرفتspssها با استفاده از نرم افزار  داده. روش اجراي پژوهش همبستگي بود .بود

 جزء.  دارند  همبستگي  زوجي  رضايتمندي  با  تعهد،  و  هوس  صميميت،  جزء  اين مطالعه نشان داد سه        :نتايج
 شاخص هاي  و  رضايتمندي  اجزاء  اين  نمرات  ميانگين  ولي  مي دهد  نشان  را  همبستگي  باالترين  در زنان   صميميت

 متغيرهاي  برخي  با  همراه  اشترنبرگ  مقياس  جزء  سه  نهايتاً.  ندارد  معني داري  تفاوت  مردان  با  زنان  درگروه  انريچ
 جنسيت  كه  شد  ديده  مطالعه  اين  در   همچنين .مي باشند  زوجي  رضايتمندي  پيش بيني  هقادر ب   جمعيت شناختي

 .ندارد) اشتياق،تعهد و شور صميميت،(عشق  سه جزء نمرات و انريچ شاخص هاي رضايتمندي، نمرات تاثيري بر

تعيين   رد  رضايتمندي،  جز  به  ديگري  علل  ما  اجتماعي جامعه   ساختار  و  فرهنگ  در  كه  گفت   شايد بتوان  :بحث
 همچنان رابطه   رضايتمندي  در  كاهش  و  تعهد  جزء  در  وجود كاهش   با  كه  طوري  به  دارند؛  دخالت  رابطه  يك  تداوم
 .مي شود محسوب رابطه از رضايت كننده پيش بيني عامل مهم ترين صميميت، جزء است و داشته تداوم زوجي

 

 

 

 

 

 

 
 com.yahoo@11533omidي              شناسي ارشد، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه رازدانشجوي كار ∗

 كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي **
 رازي دانشگاه روانشناسي و مشاوره گروه استاديار ***
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 ه متقاضيان طالقبا كاركرد خانوادهاي شخصيتي ويژگيبررسي رابطه بين 

 

∗آزاده محمدي
 

دكتر فرشته باعزت
** 

 

تواند بر    است كه مي    نسبتاً ثابت و پايدار    هاي  ويژگياز  اي  يافته شخصيت مجموعه اي سازمان     :مقدمه و هدف  
 خانواده  كاركردهاي شخصيتي با     در اين پژوهش، رابطه بين ويژگي       .  كاركرد خانواده تاثير بسزايي داشته باشد       

 . شهرستان بابلسر مورد بررسي قرار مي گيرد  طالقمتقاضيان

جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه متقاضيان طالق مراجعه          .   توصيفي از نوع همبستگي بود      اين تحقيق  :روش
 نفر به صورت تصادفي انتخاب      100 بودند كه از بين آنها،       1391-92كننده به شوراي حل اختالف بابلسر در سال          

(خانواده   و كاركرد )  2005لي و همكاران،     (هاي شخصيتي هگزاكو     ها از پرسشنامه  آوري داده  براي جمع .  شدند
FAD1،      ،هاي ويژگي شخصيتي در    بيني مولفه  براي تعيين ميزان پيش   .  استفاده شد )  2001اپشتاين و همكاران

ند متغيره همزمان   هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چ           از روش   متقاضيان طالق كاركرد خانواده   
 .استفاده شد

، )12/0(پذيري   هاي شخصيتي با توجه به مقدار بتا، هيجان           هاي ويژگي   نشان داد كه از ميان مؤلفه          :نتايج
، تغييرات مربوط به كاركرد خانواده متقاضيان طالق را             )22/0(وگشودگي نسبت به تجربه       )  18/0(برونگرايي  

 .بيني مي كنند پيش

  كاركردبيني كننده مناسبي براي       هاي شخصيتي پيش  توان گفت ويژگي   يج اين پژوهش مي    بر مبناي نتا  :  بحث
 اعتالي سطح   شود كه به   بنابراين به مسئولين و متخصصان امر پيشنهاد مي          .  باشد  مي خانواده متقاضيان طالق  

 ركرد خانواده  بر كا   و تاثير آن   هاي شخصيتي  ويژگي بينش و آگاهي عمومي جامعه در خصوص مدنظر قرار دادن           
 .بپردازند

 
 

 

 
 Azi_ram@yahoo.com المي ساري        آزاد اسدانشگاه ، روان شناسي عمومي رشته،كارشناسي ارشد ∗

 دانشگاه مازندران،  روان شناسي عمومي، رشتهدانشيار **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 هاي هويتي و راهبردهاي دفاعي با گرايش به مواد مخدر در نوجوانان رابطه سبك

 
 ∗حاتم محمدي

 

بن ساك و   (   است مخدرهاي اساسي در ارتباط با سالمت جوانان، مصرف مواد           يكي از موضوع    :مقدمه و هدف  
هاي هويتي  هاي مرتبط با گرايش به مواد مخدر، سبك          از جمله متغير   ).2006؛ هانگ و ديگران،      2006ديگران،  

هدف پژوهش حاضر   .  است)  2008پاركر و همكاران،     (و راهبردهاي دفاعي     )  2011؛   جهان تيغ   و فربد احمدي (
 . شهر رشت بودمواد مخدر در نوجوانان  دفاعي با گرايش بهراهبردهاي و يهاي هويتسبكبررسي رابطة 

دختر و  150(آموز دبيرستاني     دانش 300به اين منظور    .  ي از نوع همبستگي بود    روش پژوهش حاضر توصيف   :  روش 
اي تصادفي انتخاب شدند و     گيري خوشه در مقطع تحصيلي اول، دوم، و سوم دبيرستان و به روش نمونه           )   پسر 150

 و  اندروز)  (DSQ-40(راهبردهاي دفاعي    پرسشنامة   ،)1992برزونسكي  )  (ISI6G(هاي هويتي پرسشنامة سبك 
هاي براي تحليل داده  .  را تكميل كردند  )  1383پرور،  گل(و پرسشنامة گرايش به مواد مخدر         )  1993همكاران،  

 . هاي آماري شامل ميانگين، انحراف معيار، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شدپژوهش از شاخص

 گرايش به موادمخدر رابطه منفي معنادار       هويتي اطالعاتي و هنجاري با      پژوهش حاضر نشان داد بين سبك      :نتايج
همچنين بين  .   مثبت معنادار وجود دارد     با گرايش به مواد مخدر رابطه      وجود دارد؛ بين سبك هويتي سردرگم         

در حاليكه بين سبك هويتي تعهد،      .   منفي معنادار وجود دارد    با گرايش به موادمخدر رابطه    دفاعي رشديافته    سبك
نتايج تحليل رگرسيون نشان داد، از       .  وار با گرايش به مواد رابطه معنادار مشاهده نشد          هرشد نايافته و روان آزرد     
هاي گرايش  بيني نشانه  گمي و اطالعاتي ضرايب معناداري براي پيش       متغير سردر  2بين تنها    ميان چهار متغير پيش   

 .به مواد مخدر در نوجوانان را دارند

برزونسكي، كاك ،  ؛  2011؛   جهان تيغ   و  فربد احمدي  ؛2002برزونسكي،  (هاي   نتايج پژوهش حاضر با يافته     :بحث 
؛ اكبري زرد خانه    2009  به نقل از پتروويچوا،       ؛2001 شوارتز،   ؛1994  برزونسكي و نيمير،  ؛  1388عظيمي،  ؛  2000

بياني ؛ ت 2006،   باليا و همكاران   2008پاركر و همكاران،      ؛1383غرابي،  (هاي  همسو، و با يافته   1387و همكاران،   
هاي هويتي و راهبردهاي دفاعي با گرايش به مواد            بر اين اساس، سبك    .  ناهمسو است )  1389نيان و همكاران،     

 .بيني كنند توانند تاحدي تغييرات مربوط به آن را پيش مخدر در نوجوانان رابطه داشته و همچنين مي

  . نوجوانهاي دفاعي، گرايش به مواد مخدر، هاي هويتي، سبك  سبك:هاكليدواژه
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي شخصيتي دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري ها و ويژگيمقايسه رگه

 ∗حاتم محمدي

 

آمارهاي منتشر شده، نشان    .  است»  مصرف سيگار « يكي از مشكالت مهم جوامع مختلف، پديدة          :مقدمه و هدف  
، پراكتر،  2006ها و همكاران،    ج( ميليارد نفر سيگاري هستند       1/1دهند كه امروزه در سراسر دنيا نزديك به           مي

 دارد  وجود  رابطه  روانشناختي  اختالل هاي  و  سيگار  مصرف  ميزان  كه  دهندمي  نشان  پژوهشي  هاييافته  ).2004
 تواندمي  شخصيت  رگه هاي  و  ابعاد  مؤلفان  برخي  اعتقاد  به  .)2008  همكاران  و  اگراوال  ؛2007  همكاران  و  لتيلتون(
 پاتن،  ؛1998  جوزف  و  پاكيرايزي(شود    واقع  سودمند  آن،  تداوم  و  سيگار  رفمص  شروع  علت  تشريح  و  تبيين  در

هاي شخصيتي  ها و ويژگي   هدف پژوهش حاضر مقايسه رگه    .  )2004  اهترا  و  ويدتانن  گراند،  ؛1993  موراي  و  بادنس
  .دانشجويان سيگاري و غيرسيگاري بود

ي شامل كليه دانشجويان دانشگاه گيالن در        جامعه آمار .  بود)  پس رويدادي (ايمقايسه-روش پژوهش علي  :  روش
 50 نفر سيگاري و         50( نفر دانشجو    100بود، كه از اين ميان تعداد          1392نيم سال اول سال تحصيلي         

گيري در دسترس انتخاب، و توسط نسخه تجديدنظر          عنوان گروه نمونه به وسيله روش نمونه        به)  نفرغيرسيگاري
 .دند ارزيابي ش (Neo-PI-R)شدة تست شخصيتي

هاي اضطراب، افسردگي، پرخاشگري، زودانگيختگي،      گرايي و رگه   نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات نوروز        :نتايج 
هاي  همچنين ميانگين نمرات نوروزگرايي و رگه      .  پذيري در گروه سيگاري، بيشتر از گروه غيرسيگاري است          آسيب

پذيري،  هاي مسئوليت  گرايي و رگه   ميانگين نمرات برون  .  پذيري باالتر از افراد غيرسيگاري بود        اضطراب و آسيب  
برعكس نمرات افراد بهنجار در عوامل      .  خواهي در گروه سيگاري، باالتر از گروه غيرسيگاري است          فعاليت و هيجان  

 . مداري بيشتر از افراد سيگاري بود پذيري و وظيفه توافق

؛ دوران و همكاران،    1993؛ فورگايز و همكارن،     2000  بورت و همكاران،  (هاي    نتايج پژوهش حاضر با يافته      :بحث
ها و  توان گفت رگه  اين اساس مي  بر  .  همسو است )  2009؛ كاهلر و همكاران،     2008؛ پركينس و همكاران،     2009
ها درباره شخصيت ممكن است منجر      همچنين، پژوهش .  هاي شخصيتي نقش اساسي در مصرف سيگار دارند       ويژگي

اي، پيشگيري و   هاي مداخله صورت بالقوه در برنامه   ي مختلف مصرف سيگار گردد و  به           هابه درك عميق جنبه    
 .سيگار مفيد باشد ترك

 .هاي شخصيتي، تست نئوويژگي هاي شخصيتي،  سيگارشيدن، رگه:هاكليدواژه

 
 com.yahoo@mohammadi_psy      نوركارشناسي ارشد روانشناسي، مدرس دانشگاه پيام  ∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 هاي دلبستگي با اعتياد به اينترنترابطه سبك

 
 ∗حاتم محمدي

 **عباسعلي حسين خانزادهدكتر 

 

اعتياد به اينترنت را يك الگوي استفاده از اينترنت كه موجب            )  2000( انجمن روانپزشكي امريكا     :قدمه و هدف  م
. اختالل عملكردي شده، و با حاالت ناخوشايند دروني در طول يك دوره دو ماهه همراه باشد تعريف كرده است                      

؛ كولينز و فني،    2003ميكولينسر و شيور،    ( است   هاي دلبستگي يكي از عوامل تاثيرگذار بر اعتياد به اينترنت، سبك        
با توجه به پيامدهاي اعتياد به اينترنت، از جمله تغييردادن           ).  1390؛ خسروشاهي و هاشمي نصرت آبادي،        2004
گرفتن خانواده و دوستان،      زندگي به منظور صرف زمان بيشتر در اينترنت، كاهش روابط اجتماعي، ناديده                سبك

. باشد ؛ ضرورت بررسي مسأله اعتياد به اينترنت محتمل مي        )1996؛ سولر،   1999يانگ،  (غيره  مشكالت تحصيلي و    
آموزان مقطع دبيرستان شهر     هاي دلبستگي با اعتياد به اينترنت در دانش        هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه سبك     

 .رشت بود

آموزان   شامل كليه دانش    جامعه آماري اين پژوهش    .   روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع همبستگي بود           :روش
 در شهر رشت بود كه از اين ميان تعداد           1391-92دختر و پسر مقطع دبيرستان در نيمسال اول سال تحصيلي             

هاي هاي سبك  اي تصادفي انتخاب و پرسشنامه      گيري خوشه به روش نمونه   )  دختر202پسر و    183( نفر    385
ها به كمك ضريب    داده.   را تكميل كردند   (IAT))  1998(و اعتياد به اينترنت يانگ       )  1385(دلبستگي بشارت   

 .همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تحليل شد

رابطه منفي و با     )  =r-182/0( پژوهش حاضر نشان داد بين اعتياد به اينترنت با سبك دلبستگي ايمن                   :نتايج
. ت و معنادار وجود دارد      رابطه مثب )  =268/0r(و دوسوگرا    )  =151/0r(ايمن اجتنابي    هاي دلبستگي نا   سبك

درصد از تغييرات   17همچنين، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد متغيرهاي دلبستگي ايمن و دوسوگرا در مجموع                
 ).=172/0R2(مربط به اعتياد به اينترنت را تبيين مي نمايد 

توربرگ و اليورز،   ؛  2003؛ ميكولينسر و شيور،      2005لين و همكاران،     (هاي  نتايج پژوهش حاضر با يافته     :  بحث
بر اين اساس،    .  همسو است )  1390؛ خسروشاهي و هاشمي نصرت آبادي،          1389؛ خرم و محمدخاني،       2005

بيني مي   سبك هاي دلبستگي با اعتياد به اينترنت رابطه داشته و نيز تا حدودي تغييرات مربوط به آن را پيش                       
 .نمايد

 .هاي دلبستگياعتياد، اينترنت، سبك :هاكليدواژه

 
 psy_mohammadi@yahoo.com       كارشناسي ارشد روانشناسي، مدرس دانشگاه پيام نور ∗

 استاديار روانشناسي، دانشگاه گيالن **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

 

 دبستاني هاي فرزندپروري و شادكامي مادران با مشكالت رفتاري فرزندان پسر پيش رابطه شيوه

 
 ∗ايرج مختارنيا

 **كنشدكتر ابوالقاسم خوش

 ***حسين انجيل الي

 

يكي از مهمترين عواملي كه كارشناسان علوم رفتاري در رابطه با تأثير خانواده در رفتارهاي                    :مقدمه و اهداف  
هاي رواني مادران يكي از مهمترين علل تاثيرگذار بر          كنند، فرزندپروري است، همچنين ويژگي      تاكيد مي  كودكان

ها بخصوص مادران در     چنانچه تاثير متقابل كودك و والدين و نحوه برخورد آن              .  باشدشخصيت كودكان مي   
جه به اهميت مسأله هدف از        پيشگيري و يا درمان مشكالت رفتاري كودكان نقش موثري دارد، بنابراين با تو                 

هاي فرزندپروري و شادكامي مادران با مشكالت رفتاري فرزندان پيش از                  سبك پژوهش حاضر تعيين رابطه     
 .باشدها ميدبستاني آن

ي آماري اين پژوهش را تمام مادران       روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است و جامعه           :  روش اجرا 
گيري دادند، روش نمونه  دبستاني شهرستان قدس تشكيل مي    ستاني و كودكان پسر پيش    دبداراي فرزند پسر پيش   
 20دبستاني شهرستان قدس و از هر مدرسه نيز           ي داراي پيش   مدرسه 21 دبستان از بين     7به اين ترتيب بود كه      

آموز و   دانش 133اي انتخاب شدند، كه درمجموع       دبستاني به صورت تصادفي ساده و چند مرحله        آموز پيش دانش
ها پرسشنامه مشكالت رفتاري     آوري داده در مرحله جمع  .  ها، گروه نمونه مورد نظر را تشكيل دادند          مادران آن 
هاي فرزندپروري بامريند و شادكامي       دبستاني و پرسشنامه سبك      در اختيار مربيان پيش     )  ويژه معلم (كودكان

 .ار گرفتدبستاني قر آكسفورد نيز دراختيار مادران كودكان پيش

هاي فرزندپروري با مشكالت رفتاري كودكان رابطه           نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه بين شيوه             :نتايج
هاي فرزندپروري با مشكالت رفتاري كودكان، شيوه          ولي باالترين همبستگي بين شيوه      .  معناداري وجود ندارد   

همچنين ماتريس همبستگي   ).  r= -.14(د  ي آن منفي بو   فرزندپروري اقتدار منطقي بدست آمد كه جهت رابطه        
  0.05 در سطح     r= -.194 شادكامي مادران و مشكالت رفتاري فرزندان در نمره كل با مقدار             نشان داد كه رابطه   

باشد؛ همچنين نتايج تحقيق  نشان داد كه بين سن مادران و             دار است و اين معناداري به صورت معكوس مي          معنا
ها كاهش  و با افزايش سن مادران شادكامي آن      )    r=-.182 و   p<0.05(عناداري وجود دارد    ها رابطه م  شادكامي آن 

 .كندپيدا مي
 

 
∗
 ي ارشد روانشناسي خانواده درماني، دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناس 

**
 عضو هيئت علمي گروه مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي 

***
 كارشناس ارشد و معاون آموزشي مدرسه، مديريت آموزش و پرورش شهرستان قدس 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

هايي كه  هاي ديگر همسو نبود، و ديدگاه      هاي پژوهش  نتايج بدست آمده از اين پژوهش با برخي از يافته             :بحث
  در به وجود آمدن مشكالت رفتاري و ترين و بيشترين نقش راهاي تربيتي والدين اصلياعتقاد دارند شيوه

هاي تربيتي اقتدار منطقي نسبت به ساير        دهد شيوه شخصيتي فرزندان دارند را تاييد نكرد،  اما نتايج نشان مي             
از طرفي پرسشنامه فرزندپروري بامريند      .  هاي فرزندپروري با مشكالت رفتاري كودكان رابطه معكوسي دارد          شيوه

. توانند متفاوت از رفتار در همان موقعيت باشند        ها مي بنابراين نگرش .  دهدرسي قرار مي  نگرش والدين را مورد بر     
ساير نتايج بدست آمده از اين پژوهش در رابطه با شادكامي مادران و مشكالت رفتاري كودكان كه معنادار شده كه                    

 . با نتايج بيشتر تحقيقات قبلي همخواني داشت

 .روري، شادكامي، مشكالت رفتاري، كودكان پيش دبستانيهاي فرزند پ شيوه:هاكليدواژه
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 

 

 هاي شهر اهواز بررسي ويژگي هاي شخصيت و بلوغ عاطفي در خانواده

 
 ∗الله مرادزاده خراساني

 

با توجه به اهميت ويژگيهاي شخصيت و ارتباط آن با بلوغ عاطفي، و همچنين تĤثير اين عوامل در                   :  مقدمه وهدف 
 و به طبع تأثير آن بر جامعه، برآن شديم كه اين عوامل را بررسي كرده وارتباط اين متغيرها را                     زندگيهاي زناشويي 

 .برتداوم زندگي خانوادگي مورد ارزيابي قرار دهيم

.  اين مطالعه  يك تحقيق ميداني است، كه با استفاده از روش همبستگي و پرسشنامه انجام شده است                        :روش
كليه  آزمودنيها به   .اند اي انتخاب شده   شود كه به روش تصادفي طبقه       ا شامل مي   زوج ر  400آزمودني هاي پژوهش   

 .پاسخ دادند) سينگ و بهارگاوا(و بلوغ عاطفي ) نئو، فرم كوتاه(پرسشنامه هاي شخصيت 

رنجوري و برونگرايي از ويژگي هاي شخصيت، رابطه معنادار قويتري را با ديگر                     نتايج نشان داد روان      :نتايج
داري با ويژگي هاي بلوغ      رنجوري به شكل منفي و برونگرايي رابطه  مثبت معني            روان.  اي تحقيق دارا بود    متغيره

داري را با متغيرهاي شخصيت       از متغيرهاي بلوغ عاطفي، رابطه معني      عاطفي و از طرفي متغير عدم ثبات عاطفي،        
 .نشان داد

رنجوري با   متغير روان .  پذيري عاطفي باشند     بازگشت توانند داراي عواطف مثبت و       رنجور نمي   افراد روان   :بحث
داري  متغيرهاي عدم ثبات عاطفي، ناسازگاري اجتماعي، فروپاشي شخصيت و فقدان استقالل داراي رابطه  معني                 

فردي نشان دهند، ولي نمي توانند       افراد تمايل دارند كه به بهترين شكل خود را در روابط اجتماعي و بين                 .  است
، اين عامل بر    )هرچند كه نقاب بر چهره داشته باشند       (لي و اساسي شخصيت خود را پنهان كنند           خصوصيات اص 

 .خانواده، باألخص زندگي زناشويي تأثير مستقيم دارد
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

  ـ رفتاري گروهي بر كيفيت زندگي مردان معتاد تحت درمان اثربخشي درمان شناختي

 با متادون مركز آفرينشنگهدارنده 

 
 ∗سيروس مرادي زاده 

 **رضا مرداني 

 ***كيوان رفيعيان 

 ****رامين رحيمي داربيد

 *****فتانه كوشكي
 

 رود، افزايش مي شمار به بشري زندگي  اساسي معضالت از يكي امروزه مخدر، مواد به  اعتياد :مقدمه و هدف  

 اخير، هاي دهه در .است داشته درپي جوامع همه  براي را افزوني روز نگراني گذشته، قرن طي مخدر موادمصرف
اثربخشي درمان  هدف از پژوهش حاضر       پديده مواجه شده است؛     اين شيوع از اي تكاندهنده آمارهاي با جهان

رفتاري گروهي بر افزايش كيفيت زندگي مردان معتاد تحت درمان نگهدارنده با متادون مركز آفرينش                     شناختي
 .باشد مي

باشد كه به منظور     آزمون با گروه كنترل مي      آزمون ـ پس   آزمايشي با طرح پيش    وش پژوهش حاضر نيمه   ر:  روش
 نفر انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفي به دو گروه            24پژوهش بصورت در دسترس در بين افراد تحت درمان           

درماني   و گروه كنترل هيچ    رفتاري را دريافت كردند     جلسه درمان شناختي   8 نفره تقسيم شدند، گروه آزمايش        12
 سوالي كيفيت زندگي بهداشت جهاني را جواب دادند          26را دريافت نكردند، سپس دو گروه مجددا به پرسشنامه            

 .ها با آزمون تحليل كواريانس تجزيه و تحليل شدند داده
نتايج .  ون نشان داد  آزم نتايج پژوهش تفاوت معناداري را بين دو گروه آزمايش و كنترل پس از كنترل پيش               :  نتايج

رفتاري، موجب افزايش بهبود كيفيت زندگي افراد تحت درمان در گروه                 تحقيق نشان داد كه درمان شناختي       
 ).p<0/001(شود  آزمايش نسبت به گروه كنترل مي

اند، بيش از هر كسي در        كننده تحت درمان با متادون كه قبال مصرف كننده مواد مخدر بوده               افراد مراجعه  :بحث
باشند كه اين به معني كاهش        هاي رواني چون افسردگي و اضطراب و استرس و فشار رواني مي               معرض بيماري 

تواند بر افزايش كيفيت      رفتاري مي  نتايج پژوهش نشان داد كه درمان شناختي         .  باشد بهبود كيفيت زندگي مي    
كه نشان دادند   )  2000(ملي و همكاران    و آ )  1996(هاي ردفورد    زندگي افراد تاثيرگذار باشد، كه با نتايج پژوهش        

 .باشد شود همسو مي رفتاري باعث بهبود كيفيت زندگي مي درمان شناختي
 .رفتاري،كيفيت زندگي، افرد تحت درمان با متادون درمان شناختي :هاواژهكليد

 
  sirous57@yahoo.com     كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي مشاور مركز مشاوره و خدمات روانشناختي استان لرستان* ∗

 روانشناس مركز ترك اعتياد آفرينش كارشناس ارشد روانشناسي، **
 كارشناس ارشد روانشناسي، آموزش و پرورش شرستان خرم آباد  ***

  ارشناس ارشد روانشناسيك ****
  آموزش و پرورش معموالن كارشناس مشاوره، *****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 
 

 

 هاي فرزندپروري افراد معتاد و عادي مقايسه باورهاي غيرمنطقي و شيوه

 
  ∗دهسيروس مرادي زا

  **محمد شاه كرمي
  ***عاطفه ويسكرميان
****فاطمه احمدي مجد

 

 

تواند تاثيرات مخربي  بر خانواده داشته   اعتياد يك بيماري جسماني، رواني و اجتماعي است كه مي           :مقدمه و هدف  
دف از پژوهش   كند ه  تفاوت مي  باشد، اعتياد بالي قرن حاضر است كه فرد معتاد را نسبت به خانواده و اطرافيان بي                

آباد  هاي فرزندپروري افراد معتاد و عادي شهرستان خرم            حاضر بررسي و مقايسه باورهاي غيرمنطقي و شيوه           
 .باشد مي

 نفر  50اي به تعداد     اي است كه از بين افراد تحت درمان با متادون نمونه             پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه      :روش
 عادي مقايسه شدند، دو گروه اقدام به تكميل نمودن  پرسشنامه               بصورت در دسترس انتخاب شدند كه با افراد         

هاي مستقل     گروه  Tها با آزمون     پروري بامريند نمودند، داده    هاي فرزند  هاي غيرمنطقي جونز و پرسشنامه شيوه      باور 
 .تجزيه و تحليل شدند

 نشان داد، نتايج نشان داد كه افراد        نتايج  پژوهش، تفاوت معناداري را در باورهاي غيرمنطقي بين دو گروه                :نتايج
همچنين نتايج    ).P < 0/001(معتاد باورهاي غيرمنطقي بيشتري را نسبت به گروه افراد عادي نشان دادند                  

گيرانه نشان نداد، ولي تفاوت معناداري بين دو گروه از           پژوهش تفاوت معناداري را بين نوع شيوه فرزندپروري سهل        
). (P < 0/001كنند   هاي قاطع استفاده مي    ع نشان داده شد، افراد عادي بيشتر از شيوه        نظر شيوه فرزندپروري قاط   

هاي  پروري مستبدانه مشاهده شد، افراد معتاد بيشتر از افراد عادي از شيوه               همچنين تفاوت بارزي در نوع فرزند      
  .P<0/001)(كنند  مستبدانه استفاده مي

راد معتاد به خاطر داشتن رفتارهاي تكانشكري  و پرخطر، اعتماد به              رسد، اين است كه اف     آنچه به نظر مي     :بحث
پذيري بيشتر در    گيري و تزلزل، عدم تحمل ناكامي و شكست و عدم مسئوليت             نفس پايين، عدم ابرازوجود، گوشه    
-همچنين نتايج نشان داد، افراد معتاد كمتر از سبك قاطع و اطمينان             .  گيرند معرض تفكرات غيرمنطقي قرار مي     

كنند كه شخصيت كودك بيشتر از رفتار مورد          هاي مقتدارنه استفاده مي    كنند و بيشتر از سبك    بخش استفاده مي  
هاي  كنند شيوه  افراد معتاد به خاطر اينكه كمتر وقت خود را صرف خانواده و كودكان مي                  .  گيرد حمله قرار مي  

 .كنند فرزندپروري مناسب تر را كمتر استفاده مي
 .هاي فرزندپروري، افراد معتاد، افراد عادي باورهاي غيرمنطقي، شيوه :هاكليدواژه

 
  .sirous57@yahoo.com          كارشناس ارشد روانشناسي و روانشناس مركز مشاروه و روانشناختي استان لرستان∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه خوارزمي تهران **
 شد روانشناسي عمومي دانشگاه علوم تحقيقات بروجرد دانشجوي كارشناس ار ***

 دانشجوي كارشناسي مددكاري اجتماعي ،مددكار مركز سراي سالمندان صديق خرم آباد ****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي ارتباطي مبتني بر رويكرد ستير بر رضايت زناشويي اثربخشي آموزش مهارت

 
 ∗مريم مراديان

 **حميد شيراني

 

بوده است، زيرا   ترين نوع ارتباط همواره مورد توجه        ترين و عميق   ارتباط زناشويي به عنوان طوالني      :مقدمه و هدف  

الگوهاي ارتباطي معيوب، درك     .  بخش، براي سالمت جسمي و رواني همسران بسيار مفيد است              ازدواج رضايت 
در مقابل،  .  شود مشكالت زناشويي و نارضايتي ايجاد شود         صحيح زوجين را از يكديگر كاهش داده و باعث مي            

 پژوهش هدف.  آيديتمندي زناشويي به شمار مي     الگوهاي ارتباطي سالم و سازنده يكي از مهمترين عوامل رضا            

مبتني بر رويكرد ويرجينيا ستير بر رضايت زناشويي زوجين مراجعه            ارتباطي هاي مهارت آموزش اثربخشي حاضر،
 .كننده به مركز مشاوره خانواده آموزش و پرورش شهرستان لردگان است

ز مشاوره خانواده آموزش وپرورش شهرستان        مرك به كننده مراجعه زوجين كليه را پژوهش جامعه اين :  روش
مشاوره خانواده آموزش و     مركز به كننده  زوج مراجعه  24نيز شامل    پژوهش اين نمونه.  دهند مي لردگان تشكيل 

جايگزين )  نفر12(و كنترل   )  نفر12(است، كه به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش             پرورش شهرستان لردگان  

 پيش آزمون  طرح پژوهش، طرح.   اين پژوهش پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ است        ابزار به كار رفته در      .شدند

مبتني  ارتباطي هاي مهارت آموزش اي دقيقه 60جلسه   6طي در آزمايش گروه.  كنترل مي باشد  گروه با آزمون پس
  .س استفاده شدها از تحليل كوواريان به منظور تجزيه و تحليل داده. بر رويكرد ويرجينيا ستير، را دريافت كرد

مبتني بر رويكرد ستير، باعث افزايش       ارتباطي هاي مهارت آموزش دهد كه  مي نشان پژوهش اين هاي يافته:  نتايج
 آموزش كه هايي زوج  بين و است مركز مشاوره خانواده شده     به كننده مراجعه زوجين در زناشويي رضايت

 تفاوت زناشويي، رضايت نظر ميزان  از نديده هاي آموزش  زوج با اند مبتني بر رويكرد ستير ديده     ارتباطي هاي مهارت

  .دارد وجود معناداري

بر   مبتني بر رويكرد ستير     ارتباطي هاي مهارت آموزشهاي اين پژوهش مبني بر تاثير          با توجه به يافته    :  بحث
وجين موجب چيز تازه    ز گويد؛ اگر ارتباط بين    طور كه ستير مي    توان تصديق نمود، همان     مي رضايت زناشويي زوجين  

تر  و جالبي باشد، آنگاه در فرد احساس زنده بودن به وجود خواهد آمد كه خود باعث گسترش روابط بهتر و عميق                      
شود و هر فرد نسبت به خود و ديگري نيز احساس بهتري پيدا خواهد كرد، و اين احساس بهتر                            بين آنها مي  

  .شود موجب رضايت دو نفر در زندگي زناشويي مي
 

 

 
 com.gmail@nselormaryampsycou             كارشناسي ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات اصفهان   **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 هاي ذهني بررسي رابطه بين ازدواج خويشاوندي و تولدكودكان با ناتواني

 
 ∗نثار مرادي

 **طاهره نجفي فرد

 ***رقيه عباسي

 

هاي نهفته و مغلوب است و منجر به بروز            هاي خويشاوندي، بستر مناسبي براي بروز ژن        ازدواج  :مقدمه و هدف  
هاي خويشاوندي داراي شيوع به نسبت بااليي        با توجه به اينكه ازدواج    .  باشدذهني مي  ها از جمله ناتواني    انواع ناتواني 

هاي خانواده و    كند و هزينه  رواني خانواده ايفا مي    ها نقش به سزايي در سالمت       باشد و اين ازدواج   در كشور ما مي   
هاي  ودكان با ناتواني  هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه بين ازدواج خويشاوندي بر تولد ك           .  دهدجامعه را كاهش مي   

 .ذهني بود

آموزان ناتواني   جامعه آماري اين پژوهش تمامي دانش       .  هاي همبستگي است   اين پژوهش از نوع پژوهش       :روش
اين .   مشغول به تحصيل در مركز كودكان استثنايي طلوع بودند           89 تا   85ذهني ثبت نام شده، طي سال هاي          

ي آنها در شهرستان پاوه مورد بررسي قرار گرفتند و آزمون ضريب                ذهني بودند كه تمام      نفر ناتوان  104تعداد  
 .ها در نظر گرفته شد همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل داده

در اين  .  كندذهني افزايش پيدا مي     هاي به دنبال ازدواج خويشاوندي، احتمال ابتال فرزندان به ناتواني               :نتايج
هاي بسياري از    ذهني فرزندان داشت كه اين مطلب با يافته         ار در ناتواني  د پژوهش، ازدواج خويشاوندي تاثير معني     

 .ها همسو است پژوهش

سوادي والدين، نبود مراكز     توان ادعا كرد كه بي     هاي آماري مي   با توجه به نتايج به دست آمده و تحليل داده           :بحث
 نسبت به ساير    3زدواج خويشاوندي درجه    مشاوره ژنتيك در تولد اين كودكان تاثير به سزايي دارد و در نهايت، ا               

 .موارد از نظر تولد كودكان با ناتواني ذهني خطر بيشتري دارد
 

 

 

 

 

 

 

 
  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ∗

                         بهزيستي و توانبخشي يي، دانشگاه علومدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنا **
  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ***
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 خانواده بر رفتار نابهنجار فرزندان تاثير روابط درون

 
 ∗آسيه مسرور

 **مريم السادات هاشمي

 

مظهر عشق و عالقه و آرامش، از       خانـواده بـه عـنوان تنها مكان و جايگاه صميميت و همچنين              : مقدمـه و هـدف    
خانواده، بعنوان يكي از نهادهاي مهم جامعه و بعنوان كوچكترين واحد اجتماعي كه             . تقـدس خـاص برخوردار است     

انساني، به ويژه    كـند، هميـشه مـورد تـوجه انديـشمندان علوم           فـرد اولـين تجـربه زندگـي در گـروه را كـسب مـي               
خانواده  لذا توجه به خانواده و مسائل مربوط به آن و همچنين روابط درون .بوده است شناسان و روانشناسان جامعـه 

و پـيامدهاي آن روي افراد و جامعه هميشه مورد تفحص و بررسي بوده، زيرا اين روابط خود بعنوان عواملي مستقل                 
ا در اين تحقيق    بنابراين م . روي بـسياري از مـسائل ديگر در سطح فردي، خانوادگي، اجتماعي تأثيرگذار خواهد بود              

هدف از اين . خانواده برروي رفتار نابهنجار نوجوانان بپردازيم سـعي خواهـيم نمـود بـه بررسي تأثير نوع روابط درون      
خانواده، بر ر فتار نابهنجار نوجوانان و پيشنهاد راهكارهايي در  تحقـيق بررسـي و شناسـايي تأثيـر نـوع روابـط درون        

 :باشد  ه نوجوانان كه بطور خالصه به شرح زير ميپيشگيري از اين رفتارهاي بزهكاران
 ـ بررسي علل و عوامل خانوادگي مؤثر بر رفتار نابهنجار نوجوانان 1

 ـ بررسي علل و عوامل فردي و شخصيتي مؤثر بر رفتارهاي نابهنجار نوجوانان 2

شد، كه بطور تصادفي از با  ساله شهر تهران مي14-20جامعـه آمـاري در ايـن تحقيق نوجوانان در رده سني        :روش
اين تحقيق بصورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام    .  گانـه شهر تهران انتخاب شد      22مـناطق   
 .  پذيرفت

هاي نوجوانان عادي و نوجوانان بزهكار       هاي تحقيق نشان داد كه بين عملكرد خانواده         نـتايج حاصل از يافته     :نـتايج 
 .داردتفاوت معناداري وجود 

 بـين بـزهكاري نوجوانان و شيوه عملكرد خانواده به دليل نقش برجسته و با اهميت والدين و خانواده رابطه       :بحـث 
هاي خانواده جهت پرورش افراد سالم در جامعه از اهميت        لذا آگاه ساختن والدين و ارائه آموزش      . معنادار وجود دارد  

 .تري ايفا نمايند بايست در اين زمينه نقش فعال بط ميهاي ذير بااليي برخوردار است و سازمان بسيار

 .روابط خانواده، رفتار نابهنجار، نوجوان: هاهكليدواژ
 

 

 

 
  asieh_m2003@yahoo.com       دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه الزهرا كارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي، ∗

  ، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهرانمطالعات زنانكارشناسي ارشد  **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 

 شهر اهوازآموزان دختر  دانشمسئوليت پذيري، سالمت عمومي با اعتياد به اينترنت  رابطه

 
∗معصومه مسعودي فر

 

 **فاطمه نادري پور

 

نتايج تحقيقات انجام شده در     .  ن اينترنت، جوانان بيشترين استفاده را از آن دارند         در بين كاربرا  :  مقدمه و هدف  
از طرفي،  .تمتحده نشانگر آن است كه استفاده از اينترنت در ميان جوانان، بيش از هر گروه سني ديگري اس               اياالت
مي يابد، در مقابل از دامنه روابط      در جهان مجازي افزايش     )  به ويژه كودكان و نوجوانان    (  حال كه روابط افراد    در عين 

 .)1998  ،بر اساس تحقيقي   (  آنان در جهان واقعي كاسته مي شود و احتمال افت عملكرد آموزشي آنان نيز مي رود              
آيد، اين افراد، با تأخير به        كنند پايين مي   كاري  كساني كه استفاده بيش از حد از اينترنت مي            بهره وري و بازدهي  

زدن اينترنتي مي شوند، معموالً بيش       همچنين، افرادي كه معتاد به گپ     .  و دچار كم كاري مي شوند   كار مي آيند    محل
دوستي .  از حد درگير روابط مجازي مي شوند و احتمال اينكه به مسائل غيراخالقي نيز آلوده گردند، باال است                      

اين اعتياد در اكثر موارد      .  ي گيرداينترنتي خيلي سريع اهميت و جايگاه روابط خانوادگي و دوستان قديمي را م                
بررسي رابطه  از پژوهش حاضر،      هدف   .شود منجر به شكست در ازدواج و بي ثباتي در روابط خانوادگي نيز مي               

 ناحيه يك شهر اهواز      آموزان دختر مقطع متوسطه     دانشمسئوليت پذيري، سالمت عمومي با اعتياد به اينترنت           
 ، كه در سال    ناحيه يك اهواز   آموزان دختر مقطع متوسطه    كليه دانش عبارت از     ،جامعه آماري اين پژوهش   .  مي باشد
  .باشند ميتحصيل مشغول به  1391-92تحصيلي 

 گيري از روش نمونه    آنهابراي انتخاب   باشد كه    مي نفر از جامعه ياد شده       106 نمونه اين تحقيق مشتمل بر       :روش
 گيري متغيرهاي مورد نظر از       اين پژوهش به منظور اندازه      در  .  مرحله اي استفاده گرديد    تصادفي خوشه اي تك   

 ماده اي،  12  (GHQ)، پرسشنامه سالمت عمومي      ايماده  RE-CPI  (42(پرسشنامه مسئوليت پذيري كاليفرنيا    
 . استفاده شده است) كيم برلي يانگ(پرسشنامه اعتياد به اينترنت 

 آموزان دختر مقطع متوسطه    دانش  اعتياد به اينترنت    مسئوليت پذيري و بين   نتايج پژوهش نشان داد كه         :نتايج
 نيز  آموزان دختر مقطع متوسطه    اعتياد به اينترنت دانش   اختالل در سالمت عمومي و      بين  ،  داري  معني منفيرابطه  

پيش بيني اعتياد به اينترنت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه از           رگرسيون  .   وجود دارد  داري رابطه مثبت معني  
 . ليت پذيري، سالمت عمومي معني دار مي باشدروي مسئو

 .اعتياد به اينترنت، مسئوليت پذيري، سالمت عمومي: كليدواژه ها
 

 
 

 .com.yahoo@masodifarmasomeh كارشناس ارشد روانشناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز∗
**

 .كارشناس ارشد روان شناسي عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز 
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 هاي جهاني شدن بر سن ازدواجتحليل روند اثرات تحوالت شاخص

 1970-2010در كشورهاي غرب آسيا با تأكيد بر ايران از سال 

 
 ∗دكتر محمود مشفق

 **قربان حسيني

  

را دچار دگرگوني اساسي     ...  جهاني شدن الگوهاي بومي و ملي خانواده، ازدواج، همسريابي و             :   و هدف  مقدمه
دهد، امروزه الگوهاي ازدواج در جوامع در حال توسعه نوعي همگرايي را با كشورهاي توسعه يافته نشان مي                .  مي كند

و اين نشان   .   سنتي خارج شده است     بطوري كه سن ازدواج به شدت باال رفته و الگوهاي همسريابي از حالت                 
. شدن در حال همگرا شدن با جوامع توسعه يافته است          مي دهد كه نهاد خانواده ايراني از طريق فرآيندهاي جهاني           

تواند در رصد مسائل    شناخت جايگاه ايران در بين كشورهاي غرب آسيا از نظر جهاني شدن و وضعيت خانواده مي                 
 شدن در سه بعد اجتماعي،        هاي جهاني هدف اين مقاله بررسي تحوالت شاخص      .  داجتماعي و امنيتي مؤثر باش     

اقتصادي و سياسي در كشورهاي غرب آسيا و ارتباط آن با تحوالت سن ازدواج در كشورهاي غرب آسيا و                             
 .كاربردهاي آن در حوزه كنترل انتظامي فضاي مجازي است

 .روش تحقيق تحليل اسنادي است: روش كار

ضريب همبستگي بين جهاني شدن اقتصادي،       .  ن ازدواج در كشورهاي غرب آسيا رو به افزايش است            س:  نتايج
محاسبه ضرايب همبستگي بين     .   برآورد شد  80/0 و   77/0،  80/0اجتماعي و سياسي با سن ازدواج به ترتيب            

توان ي كه مي  به طور.  شدن اجتماعي، سياسي و اقتصادي بسيار باالست        هاي جهاني شاخص سن ازدواج و شاخص     
شدن در كشورها و رسوخ ارزشهاي جهاني با افزايش سن ازدواج در                   گفت يك رابطه قوي بين ميزان جهاني         

 .كشورهاي غرب آسيا وجود دارد

سازي نظام خانواده ايراني را دچار آسيب هاي         شدن منفعل باشيم، ارزش هاي جهاني     اگر ما در مقابل جهاني    :  بحث
هاي ايراني است،    وجوه جهاني شدن اجتماعي، ورود فضاي سايبر و اينترنت به خانواده           يكي از .  جديدي خواهد كرد  

الگوسازي، نمادسازي و اشاعه الگوي خانواده ايراني        .  كه بايد راه كارهاي مناسب را جهت مقابله با آن اتخاذ نمود             
 .اسالمي، مهمترين ابزار مقابله با ترويج الگوي خانواده غربي است

 .هاي جهاني شدن، كشورهاي غرب آسيا، سن ازدواج، ضريب همبستگيشاخص :هاكليدواژه
 

 
              مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور        دكترا جمعيت شناسي و مدير گروه مهاجرت و شهرنشيني            ∗

                                                                                       com.yahoo@moshfegh_m             
كارشناسي ارشد جمعيت شناسي و كارشناس پژوهشي گروه مهاجرت و شهرنشيني مؤسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي                       **

 جمعيت كشور
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 
 

 

 هيجاني زنان متاهل و رابطه آن با رضايتمندي زناشويي و حل تعارض زناشويي  بررسي هوش

 
 ∗سيدمحمدمهدي مشيريان فراحي

 ** سيده مريم مشيريان فراحي

 *** سيدموسي مشيريان فراحي

**** شميم رزاقي كاشاني
 

 

هيجاني با   هيجاني زنان متاهل و مشخص كردن رابطه هوش          هدف از انجام پژوهش بررسي هوش       :دمه و هدف  مق
ترين فاكتورهاي سالمت روان جامعه      از آنجايي كه رابطه رضايتمند زناشويي يكي از مهم        .  رضاتمندي زناشويي است  

 هوش.   هيجاني باشد   تواند هوش   مي است و بسيار مورد توجه قرار گرفته، يكي از مباحث مهم در رضايت زوجين               
. است  دخيل  آنها  اداره  و  هيجانات  اين  فهم  هيجان،  با  مرتبط  احساسات  جذب  هيجانات،  درك  قابليت  در  هيجاني

هيجاني بر روابط و هيجانات و ابراز آنها، كه يكي از روابط مهم رابطه زناشويي است به                      باتوجه به اثر مهم هوش       
نشان دادند رابطه مثبت و       )  1388(پژوهش سليمانيان و محمدي       :  پردازيم د مي پيشينه پژوهش در اين مور      

، نشان  )1998( هيجاني و رضايت زناشويي وجود دارد، همچنين پژوهش اسكات و مالوف                  معناداري بين هوش  
بين :  شفرضيه پژوه .  بيني كننده رضايت زناشويي بااليي خواهد بود       هيجاني پيش  دادند كه با باال بودن نمره هوش      

 .هاي رضايت زناشويي رابطه وجود دارد هوش هيجاني و مولفه
 سال  10 تا   3جامعه مورد نظر زنان متاهلي كه بين         .   روش اين پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است          :روش 

هاي مورد   پرسشنامه.  گيري بصورت در دسترس است      روش نمونه .  باشد  نفر مي  55ازدواج كرده اند، حجم نمونه       
  خرده مقياس به ترتيب، تنظيم     4 سوال و    33ه در پژوهش حاضر، پرسشنامه هوش هيجاني شوت كه داراي           استفاد

هيجانات است و همچنين از پرسشنامه رضايتمندي            كاربرد  و  اجتماعي  هيجانات، مهارت هاي   هيجان، ارزيابي 
يت زناشويي، ارتباطات و      خرده مقياس به ترتيب، تحريف آرماني، رضا          4 سوال و     35زناشويي انريچ كه داراي      

 . تعارض است  حل
 هيجاني با مقياس       نتايج همبستگي پيرسون نشان داد، رابطه مثبت و معناداري بين نمره كل هوش                 :يافته ها 

 ).0,01: سطح معناداري(رضايت زناشويي و حل تعارض وجود دارد 
هايش رابطه   يت زناشويي در مولفه    هيجاني و رضا    براساس تاييد فرضيه پژوهش مبني بر آنكه بين هوش            :بحث 

و با  )  1385(  ، مهانيان خامنه و همكاران      )1391(هاي دهكردي     وجود دارد، نتيجه اين پژوهش با پژوهش          
باتوجه به نتايج پژوهش به اين       .  باشد ، همسو و همخوان مي     )2005(و بريكر   )  2010(هاي پندي و آناد       پژوهش

 . مندي زناشويي در زنان متاهل رابطه معنادار و مثبتي وجود دارد هيجاني با رضايت رسيم كه هوش نتيجه مي
 

 
   com.live@moshirian.mehdi    اه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي علوم تربيتي كودكان استثنائي، دانشگ ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد **
 كارشناس ارشد علوم تربيتي مديريت آموزشي، دانشگاه فردوسي مشهد ***

 نائي، دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي علوم تربيتي كودكان استث ****
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 رابطه بين صميميت و رضايت از زندگي با نگرش به ازدواج در دانشجويان 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان

 
 ∗سارا مالسعيدي

 **زهرا زماني

 

شود، نگرش افراد به ويژه     نسان محسوب مي  ترين رويدادهاي زندگي ا    از آنجا كه ازدواج يكي از مهم        :مقدمه و هدف  
از طرفي صميميت و ميل به تجربه       .  جوانان نسبت به ازدواج نقش به سزايي در گرايش آنها نسبت به ازدواج دارد               

توانند با  كردن تعامل گرم و صميمانه با ديگران و رضايت از زندگي به عنوان ارزيابي كلي فرد از زندگي خود، مي                      
ازدواج مرتبط باشند، بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعيين چگونگي رابطه بين صميميت و رضايت                نگرش افراد به    

 .از زندگي با نگرش به ازدواج انجام شد

 دانشجوي  1250را تعداد     جامعه آماري .   همبستگي استفاده شد   -در اين پژوهش از روش تحقيق توصيفي         :روش
 تشكيل  1392نشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان در پاييز سال            هاي دا  دختر و پسر مقطع كارشناسي كليه رشته        

اي متناسب با حجم، و بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه              گيري تصادفي طبقه   با استفاده از روش نمونه     .  دادند
هاي صميميت واكر و      پرسشنامه.  در نظر گرفته شد    )  پسر%  40دختر و   %  60( نفر   294آماري در اين تحقيق،      

ها از   داده.  ضايت از زندگي دينر و نگرش به ازدواج برتين و روزن براي بررسي متغيرها استفاده گرديد                 تامپسون، ر 
 .تحليل شد  SPSS.20 طريق ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون ساده و با استفاده از نرم افزار

زندگي رابطه مثبت معنادار با      هاي حاصل از پژوهش نشان داد، هر دو متغير صميميت و رضايت از                  يافته  :نتايج
همچنين دو متغير صميميت و رضايت از زندگي، نگرش كلي به            .  )>01/0p(گرايانه به ازدواج داشتند      نگرش واقع 

صميميت و رضايت از زندگي با نگرش كلي به ازدواج در دانشجويان                بين.  )>01/0p(بيني كردند    ازدواج را پيش  
 .)>05/0p(ه شد مجرد و متأهل تفاوت معنادار مشاهد

دادن توجه به فرد ديگر همزمان با استقالل فردي است و اين                صميميت به عنوان ظرفيت دريافت و پس         :بحث
ظرفيت جزئي از نظام دلبستگي است كه نياز مربوط به احساس امنيت كه يكي از داليل و اهداف اوليه ازدواج                         

رضايت  عدمو  رضايت از يك بخش از زندگي بر روي رضايت           رضايت و عدم  كند، به عالوه    است را برآورده و ارضا مي     
، بنابراين در پژوهش حاضر دو متغير ذكر شده، متغيرهاي              ثير دارد أ ت )مثل ازدواج (  هاي ديگر زندگي   از بخش 
  .بين براي نگرش به ازدواج بودند پيش

 
 كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي و كارشناس امور مشاوره و راهنمايي دانشگاه آزاد اسالمي دهاقان ∗

        sara_molasaeidi@yahoo.com                 
      كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي                                                         **
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 مسئله به والدين بر كاهش مشكالت رفتاري كودكان تاثير آموزش مهارت حل 

  
∗راحله ملكان

 

**خيرقدم صبوري
 

 

 و دارند او با را تعامل بيشترين كودك، رشد حساس سنين در كه هستند افرادي اولين  والدين، :مقدمه و هدف  
ها نشان   بررسي  .كنند مي ايفا او زندگي اولية هاي سال در كودك گيري و كنترل رفتارهاي    شكل در  را مهمي نقش
برخي از  .  دهد اي والدين محور، بسياري از مشكالت رفتاري كودكان را كاهش مي              ههاي مداخل  اند كه برنامه   داده

هاي خود   كنند تا با رفتارهاي نامناسب و پرخاشگرانه بر ديگران تاثير گذاشته و به خواسته                    كودكان تالش مي  
در .  كنند تحميل مي اغلب اين كودكان در خانواده نيز قدرت داشته و نظر خود را به بقيه اعضاي خانواده                    .  برسند
هاي اين كودكان، فرايند اجتماعي شدن كودك، ضعيف صورت گرفته و اين امر خطر ناسازگاري جدي در                    خانواده

يكي .  را به دنبال دارد   ...  آينده مثل بزهكاري فرد در نوجواني، ارتكاب جرم در بزرگسالي، سوء مصرف مواد مخدر و                 
دادن  هاي مختلف و براي نشان افراد در موقعيت .  مسئله و آموزش آن است    از راهبردهاي شناختي در اين زمينه، حل      

لذا هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تاثير آموزش مهارت           .  مسئله نياز دارند  هاي حل  رفتارهاي مناسب، به مهارت   
 .باشد حل مسئله به والدين بر كاهش مشكالت رفتاري كودكان مي

جامعه آماري  .  ، با طرح پيش آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل است               پژوهش حاضر از نوع شبه تجربي       :روش
 نفر به عنوان    60ها  _باشد كه از بين آن     سال استان تهران مي   )   سال 6(دبستاني   پژوهش شامل كليه كودكان پيش    

ه به   جلس 10مسئله در    هاي حل  مهارت.  گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند       نمونه با استفاده از روش نمونه     
گيري ميزان مشكالت رفتاري نيز از پرسشنامه مشكالت            جهت اندازه .  والدين گروه آزمايش، آموزش داده شد       

ميانگين، انحراف استاندارد،   (هاي حاصل از آزمون، از آمار توصيفي         جهت تجزيه و تحليل داده    .  رفتاري استفاده شد  
  .استفاده شد) تحليل كواريانس(و آمار استنباطي ) فراواني

آزمون و   ها نشان داد، بين ميانگين نمرات كودكان در پيش             هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده           يافته :نتايج
 . باشد دار و مثبت مي آزمون گروه كنترل و آزمايش تفاوت وجود داشته و اين تفاوت از لحاظ آماري معني پس

 والدين باعث كاهش مشكالت رفتاري        مسئله به  دهنده اين است آموزش مهارت حل         نتايج پژوهش نشان    :بحث
 .كودكان شده و شيوه مناسبي جهت كنترل رفتارهاي پرخاشگرانه كودكان است

 
 

 
∗
 Secondkhorshid@yahoo.com      كارشناس ارشد آموزش و پرورش كودكان پيش از دبستان دانشگاه عالمه طباطبائي 

**
 دانشگاه خوارزمي. كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي 
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  ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و ويژگي هاي شخصيت با رضايت از زندگيرابطه

 
 ∗دكتر غالمرضا منشئي

 **كتايون كشتكاران

 

منظور از اين   .  رودز متغيرهاي مؤثر در طول حيات بشر به شمار مي          رضايتمندي از زندگي يكي ا    :  مقدمه و هدف  
رضايت از  ).  1985داينر،  (سازه، نگرش و ارزيابي عمومي نسبت به كليت يا برخي از جنبه هاي زندگي مي باشد                  

زندگي يكي از شاخص هاي بهداشت رواني به شمار مي رود، از اين رو شناخت عوامل مؤثر بر آن يا به عبارتي،                          
از .  عواملي كه منجر به راضي تر شدن فرد در زندگي و افزايش سالمت جسمي و رواني او مي شوند، پراهميت است                    

آنجايي كه خانواده بنيادي ترين نهادي است كه فرد در آن رشد مي يابد، كيفيت ارتباط اعضا با يكديگر، محتواي                      
با عنايت به اينكه در     .   از زندگي فرزندان داشته باشد     ارتباط و تعامالت درون آن مي تواند تأثير بسزايي بر رضايت           

تحقيقات پيشين، پژوهشي يافت نشد كه به بررسي همزمان ويژگي هاي خانوادگي و شخصيتي افراد بر رضايت از                    
زندگي پرداخته باشد، هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه  ابعاد الگوهاي ارتباطي خانواده و ويژگي هاي شخصيتي                  

. وشنود و همنوايي است   منظور از ابعاد الگوي ارتباطي خانواده دو جهت گيري گفت         .  از زندگي مي باشد  بر رضايت   
در مقابل  .  وشنود دارند، آزادانه، پيوسته و خودانگيخته با يكديگر در تعاملند             خانواده هايي كه جهت گيري گفت    

از ديگر عوامل مهم در پيش بيني      .  والدين است تعامالت اعضاي خانواده ها با جهت گيري همنوايي، بازتاب اطاعت از           
رنجوري و گشودگي در    شامل برون گرايي، توافق پذيري، وظيفه مداري، روان    رضايت از زندگي،  ويژگي هاي شخصيت      

 .تجربه مي باشد

 دانشجوي كارشناسي دانشگاه    226شركت كننده هاي پژوهش شامل    .  پژوهش حاضر از نوع همبستگي  است     :  روش
ابزارهاي پژوهش  .  اي انتخاب شدند  اي تصادفي چندمرحله  گيري خوشه ودند كه با استفاده از روش نمونه        شيراز ب 

، مقياس تجديدنظر شده الگوهاي ارتباطي        )1992(مقياس پنج عامل بزرگ شخصيت گلدبرگ       :  عبارت بودند از  
امه ها از روش آلفاي كرونباخ و      براي تعيين پايايي پرسشن   ).  1985دينر،  (و مقياس رضايت از زندگي    )  1994(خانواده

 . شواهد مؤيد پايايي و روايي مطلوب مقياس ها بود. به منظور احراز روايي از تحليل عوامل استفاده شد

،  گشودگي به سوي تجربه و      وشنودگفتنتايج رگرسيون چندگانه به شيوه  همزمان نشان داد كه جهت گيري           :  نتايج
ثبت و معنادار و روان رنجوري پيش بيني كننده  منفي و معنادار رضايت از زندگي              كننده هاي م  برون گرايي پيش بيني 

 .باشندمي 
 

 
 com.yahoo@smanshaeeدانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات اصفهان، اصفهان، ايران               استاديار ∗

 دانشجوي دكتري، روانشناسي تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات اصفهان، اصفهان، ايران  **
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فعاليت هاي جسمي  يافته ها نشان مي دهند كه داشتن تبادل آزادانه افكار و عقايد با اعضاي خانواده، داشتن                 :  بحث
ضي تر كرده و روان رنجوري از ميزان رضايت       و كالمي، ويژگي هايي چون كنجكاوي و خردورزي، فرد را از زندگي را            

بيني  صفات شخصيتي در پيش   ارتباطات خانواده و     نقش    اهميت با توجه به  بطور كلي،   .  افراد از زندگي مي كاهد   
پرورش شخصيت  بهبود الگوهاي ارتباط خانواده و       هاي تربيتي در     ، توجه بيشتر به نقش جايگاه      رضايت از زندگي  

 .ضروري است
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 فرزنداندر خودپنداره و اجتماعي سازگاري  با والدگريهاي  سبكيرابطه

 
 ∗منصوريسادات سپيده 

 **نجمه آگنج

 

ن و پرورش آ  شخصيت  تكوين  نظر  از  و  است  بوده  انساني  جوامع  در  انساني  نهاد  مهمترين   خانواده،   : هدف ومقدمه  
آن معتقدند  به  كه  ديدگاهي  از  صرفنظر  شناسان  رواناكثر  .   دارد وسيعيآثار  امعه  فرد يا ج  در فرزندان و سازگاري     

 خانواده و   كليطوربه.  اندنمودهتلقي  اجتماعي  و  رشد عاطفي   اساس  را  والدين  و  فرزندان  بين  متقابل  هاي  كنش
خانواده .  شود ميگرفته  نظر در   كودك  خودپندارهد  بر رش و اساسي   مهم   منبع   يكعنوان  بهوالدگري  هاي  سبك
پژوهش اين . گيردميشكل صحيح تعامل  طريق  از  خود  از  بيرون  محيط  و  خود  از  احساس  نخستين   كه   استمكاني  

 .دهدنشان را مهم اين اهميت تا كوشد مي

 آزمون  وبك     خودپنداره والدگري آالباما،   پرسشنامهسه   از   پژوهشاين  در  اطالعات  منظور گردآوري   به  :  روش
و  دوم   پايهپسران  و  دختران  از  نفر    100 شامل    پژوهش ايندر  مطالعه  مورد    نمونه.  شداستفاده   شخصيتي كاليفرنيا   

شده انتخاب  اي  مرحلهچنداي  خوشهگيري  نمونه  شيوهبه  كه  بودند  فارس  استان   فسا،    دبيرستان شهرستان  سوم
 . بودند

نشان  همبستگي   روشاز  استفاده  با  مطالعه  مورد    نمونهاز  شده  آوري  جمعهاي  دادهاز  آمده  دست  به  نتايج    :نتايج
-,F=2/5  (داردوجود  ي معناداري   ه رابط  فرزندانشان،  اجتماعي با سازگاري والدين  والدگري  هاي  بين سبك كه     داد

P<0/001  (   نيز آنان   فرزندان   درخودپنداره  نوع  و  والدين  والدگري  كه بين سبكهاي    دادند  نشان  همچنين نتايج
 ).F=2/7,P<0/001( وجود داردمعناداري  رابطه

  و اجتماعيسازگاري  با  والدگري  بكهاي   س  كه بين   نتيجه گرفت چنين  توان  ميآمده  دستبهنتايج  از    :بحث
–توانند  مياقتدار  مشاركت،مانند  والدگري   مثبت    هاي سبك .داردوجود  معناداري     رابطه  فرزندان خودپنداره

 هايسبكاما  باشند؛   جامعه    در بااليياجتماعي  سازگاري  همچنين  و   فرزندان    در  خودپنداره مثبت  كنندهپيش بيني
به نسبت  فرد  منفي  ي  پندارهخود  كنندهبينيپيشتوانند  ميبدني  و تنبيه   ضعيف  نظارت  مانند  والدگري  منفي  
 .باشنددر جامعه پاييني   اجتماعيسازگاريو همچنين  خودش 

 

 

 

 

 

 

 
mansoorisepide@yahoo.com                                         تربيتيروانشناسي  ارشد كارشناس*

 

 مشاورهارشد شناس كار **
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  دانشجويان مرد متأهلاثربخشي آموزش مهارت هاي شناختي  ـ رفتاري بر بهبود عملكرد خانواده

 
 ∗بنت الهدي منظور

 **فرهاد تنهاي رشوانلو

 
يي كه در خانواده در قبال اعضاي آن بر عهده            نقش هاي رسد مردان متأهل به واسطه       مبه نظر     :مقدمه و هدف  

اير يشان بر س  نقش هايشان در محيط كار و تحصيل، از عملكرد خانواده تأثير پذيرفته و تعدد                 نقش هادارند و نيز    
ي شناختي رفتاري بر بهبود      مهارت هاهدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش         .  ي باشدماعضا نيز اثرگذار    

 .عملكرد خانواده دانشجويان مرد متأهل بود

 مرد  از دانشجويان نفر    16،  آزمون با گروه كنترل    آزمون ـ پس    با الگوي پيش   نيمه آزمايشي   در يك طرح  :  روش
 ابزار سنجش عملكرد خانواده     گيري داوطلبانه انتخاب شدند و     به روش نمونه  بجنورد،  كاربردي   هل دانشگاه علمي  أمت
)FAD  (  عبارت، هفت بعد از عملكرد خانواده شامل حل مسأله، روابط، نقش ها،              60 اين ابزار با     .را تكميل كردند 

دانشجويان مرد  ميانگين سني   .  پاسخگويي اثربخش، درگيري اثربخش، كنترل رفتاري و كاركرد كلي را مي سنجد            
 تا  25با دامنه     63/30  ±  70/3  گروه آزمايش    سال و در   35 تا   25با دامنه     63/30  ±  16/3گروه كنترل   متأهل در   

اي در قالب دو جلسه در هفته شركت           دقيقه 90 جلسه آموزشي    12آزمودني ها در گروه آزمايش در      .  بود سال   38
 .  گرفتصورت متغيره چند كوواريانسبا آزمون تحليل تجزيه و تحليل داده ها . داده شدند

  (آزمون، تفاوت دو گروه تنها در بعد نقش ها        تحليل كوواريانس چند متغيره نشان داد كه با حذف اثر پيش           :  نتايج
02/0=P  ( درصد  60مجذور اتاي سهمي، نشان داد كه آموزش مهارت هاي شناختي رفتاري مي تواند             .  معنادار است 

 نيز نشان از كافي بودن حجم نمونه جهت         81/0توان آزمون   .  هاي دو گروه را در بعد نقش ها تبيين نمايد         از تفاوت  
مقايسه ميانگين هاي اصالح شده نشان داد كه در گروه آزمايش، دانشجويان مرد متأهل بهبود               .  انجام تحليل داشت  

 .اند بيشتري را در بعد نقش ها نشان داده

رفتاري بر بهبود بعد نقش ها در         لي نشان دهنده آن بود كه آموزش مهارت هاي شناختي         يافته ها به طور ك   :  بحث
درمانگران شناختي، تأثير سوء تعبير و سوء برداشت ها در    خانواده.  عملكرد خانواده دانشجويان مرد متأهل مؤثر است      

ي ندانسته بلكه عامل را در نوع       زندگي زناشويي را امري مهم قلمداد مي كنند و عامل مشكالت رواني را عامل خارج             
ي شناختي رفتاري به متأهلين به درمانگران         مهارت ها بر اين اساس آموزش        .نگرش، تفكر و شناختي مي دانند     

 .ي گرددمپيشنهاد 

 . آموزش مهارت هاي شناختي رفتاري، بهبود عملكردخانواده، دانشجويان مرد متأهل:كليدواژه ها
 

 
     h.manzoor62@yahoo.com     كارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمي واحد قوچان∗

 بجنورد) ع( كارشناس ارشد روان شناسي تربيتي، گروه مشاوره دانشگاه فرهنگيان، پرديس امام محمد باقر**



 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 549 

 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 
 

 شهر شيراز ه بهزيستي معنوي و رضايت از زندگي در زنان داراي همسر معتادبررسي رابط             

 
 ∗محدثه منوچهري

 

 افراد  همسران،  است  شده  مستند  خوبي  به  جهان  سراسر  در  خانواده  روي  بر  اعتياد  منفي  اثرات:  مقدمه و هدف  
 در نتيجه اين عوارض      .دكنن  تحمل  را  همسرشان  مواد  مصرف  اقتصادي  و  اجتماعي  رواني،  عارضه هاي  بايد  معتاد

اند كه  هاي متعدد نشان داده    از طرفي پژوهش   .  يابدرضايت از زندگي در زنان داراي همسر معتاد كاهش مي              
 رابطه  بنابراين، پژوهش حاضر با هدف تعيين       .  معنوي در افزايش رضايت از زندگي نقش مهمي دارد             بهزيستي
 .شيراز انجام شده است شهر معتاد همسر داراي زنان در زندگي از رضايت و معنوي بهزيستي

مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگي است، كه در آن از بين زنان داراي همسر معتاد شهر شيراز كه                       :  روش
 نفر از طريق    120هاي ترك اعتياد مراجعه كرده بودند، تعداد          همراه با همسرانشان براي درمان آنها به كلينيك         

جهت جمع آوري اطالعات از       .   به عنوان اعضاي نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند            دسترسگيري در  روش نمونه 
 داينر)  (SWLS(و پرسشنامه رضايت از زندگي    ))  1982(پالوتزين و اليسون    )  (SWBS(مقياس بهزيستي معنوي  

  و در دو سطح       SPSSفزار هاي حاصل، از طريق نرم      تجزيه و تحليل داده    .  استفاده شد )  )1985  (همكاران  و
در سطح توصيفي از ميانگين و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي از ضريب                .  توصيفي و استنباطي انجام شد    

 . همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد

معنوي و رضايت از زندگي در زنان داراي همسر معتاد در             نتايج پژوهش حاكي از آن بود كه بين بهزيستي         :  نتايج
 رابطه مثبت و معناداري وجود دارد، بدين معني كه هر چه ميزان بهزيستي معنوي فرد             )P  >01/0(سطح معناداري 

همچنين نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه از طريق            .  رود باالتر باشد رضايت او از زندگي نيز باالتر مي         
 . بيني نمود توان ميزان رضايت فرد از زندگي را پيشمعنوي مي بهزيستي

اعتياد  هاي ترك هاي آموزشي كه از طرف كلينيك      شود كه در دوره   با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي       :  حثب
گردد به مبحث بهزيستي معنوي نيز به عنوان         هاي افراد معتاد و به خصوص همسران آنها برگزار مي          براي خانواده 

 .يكي از عوامل افزايش رضايت از زندگي توجه شود

 .هزيستي معنوي، رضايت از زندگي، زنان داراي همسر معتادب: هاهكليدواژ
 

 

 
    com.yahoo@manochehrimohadeseh    باييكارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه عالمه طباط ∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 زندگي در زنان زناشويي و كيفيت بررسي رابطه اختالل عملكرد جنسي با رضايت

 داراي همسر معتاد شهر شيراز

 
 ∗محدثه منوچهري

 

ه و به ويژه همسر     اعتياد يك پديده شوم اجتماعي است كه اثرات مخربي بر فردِ معتاد و خانواد               :  مقدمه و هدف  
و همسر وي     معتاد  توان به اختالل در رابطه و عملكرد جنسي براي فردِ         از جمالت اثرات مخرب اعتياد مي     .  وي دارد 

اختالل در عملكرد جنسي نيز يكي از عوامل مهم در نارضايتي زناشويي و همچنين كاهش كيفيت                     .  اشاره كرد 
 رضايت  با  جنسي  عملكرد  اختالل  ش حاضر به دنبال تعيين رابطه      رود، بنابراين در پژوه   زندگي فرد به شمار مي     

 .  باشيممعتاد مي همسر داراي زنان در زندگي كيفيت و زناشويي

مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگي است، كه در آن از بين زنان داراي همسر معتاد كه جهت درمان                     :  روش
كنند، با روش   تياد خصوصي و دولتي شهر شيراز مراجعه مي         هاي ترك اع  همسرانشان، همراه با آنها به كلينيك      

هاي پژوهش با   جمع آوري داده  .  اند نفر به عنوان اعضاي نمونه انتخاب شده         170نمونه گيري در دسترس تعداد       
، پرسشنامه رضايت زناشويي انريچ و پرسشنامه كيفيت زندگي           )FSFI(استفاده از شاخص عملكرد جنسي زنان        

 و  ميانگين(توصيفي    هايآماره  از  داده ها  تحليل  و  تجزيه  جهت.  صورت گرفت )  فرم كوتاه ( جهاني   سازمان بهداشت 
 .شد ضريب همبستگي پيرسون و همچنين از تحليل رگرسيون استفاده و) استاندارد انحراف

ر بين  دهنده ارتباط منفي و معنادا        نشان )P>01/0(معناداري    ها در سطح   نتايج حاصل از تحليل داده      :  نتايج
اختالل عملكرد جنسي با رضايت زناشويي و كيفيت زندگي بود، به اين معني كه افزايش اختالل در عملكرد                         

همچنين مشخص شد   .  شودزندگي در زنان داراي همسر معتاد مي       جنسي موجب كاهش رضايت زناشويي و كيفيت      
 .  باشد را دارا ميبيني رضايت زناشويي و كيفيت زندگي كه اختالل عملكرد جنسي قابليت پيش

شود كه در مراكز ترك اعتياد همزمان با طي           با توجه به نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر پيشنهاد مي            :  بحث
هاي آموزشي در مورد مسائل جنسي نيز براي افراد معتاد و براي همسران آنها               مراحل فرايند بهبودي بيماران، دوره    

 .برگزار گردد

 .عملكرد جنسي، رضايت زناشويي، كيفيت زندگي، زنان داراي همسر معتاداختالل : هاهكليدواژ

 

 
    com.yahoo@manochehrimohadeseh       كارشناسي ارشد مشاوره توانبخشي دانشگاه عالمه طباطبايي ∗
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 دار روان و شادكامي زنان خانه تاثير فعاليت بدني منظم و نامنظم بر سالمت

 
 ∗سيده افروز موسوي

 **عادله زهتاب نجفي 

 ***صفورا سالمي

 

 در و بوده مطرح خانواده سالمت محور اساسي  و اجتماعي توسعه اصلي ركن عنوان به زنان  :مقدمه و هدف  

 از برخورداري وظايف، و ها نقش اجراي اين  الزمه كه هستند مهمي هاي نقش و وظايف اجتماع داراي  و خانواده

اهميت فعاليت بدني به عنوان بخش مكمل يك زندگي سالم گسترش يافته                .است رواني جسمي و  كامل سالمت
 از انواع  پيشگيري باعث سالمت، دهنده ارتقاء مهم رفتار يك وانعن به منظم بدني فعاليتاست، به طوري كه      

دار با فعاليت   روان، شادكامي زنان خانه    هدف از پژوهش حاضر مقايسه سالمت     .  گردد مي  جسمي و رواني   هاي بيماري
 . بدني منظم، نامنظم و غيرفعال است

كننده به   مراجعه نفر از زنان      200مل  اي و نمونه مورد مطالعه شا        روش پژوهش به صورت علي ـ مقايسه         :روش
 نفر آنها  داراي فعاليت بدني         75.  گيري در دسترس انتخاب شدند      مراكز خانه سالمت بودندكه به صورت نمونه        

، (GHQ) ها، پرسشنامه سالمت عمومي    آزمودني.   نفر آنها غيرفعال بودند    51 نفر فعاليت بدني نامنظم و       74منظم،  
هاي آماري تحليل    ها از روش    به منظور تجزيه و تحليل آماري داده         .  د را پركردند   پرسشنامه شادكامي آكسفور   

 . واريانس يك راهه و آزمون تعقيبي توكي استفاده شد

هاي جسماني و افسردگي بيشتري       فعال، داراي اضطراب، نشانه      نتايج پژوهش حاضر نشان داد زنان غير          :نتايج
روان در زنان با  فعاليت       همچنين بين شادكامي و سالمت    .  منظم هستند با فعاليت بدني منظم و نا       نسبت به زنان  

 . بدني منظم و نامنظم تفاوت معناداري وجود ندارد

تواند موجب افزايش سالمت      به عبارت ديگر فعاليت بدني با هر وضعيتي به خصوص در اوقات فراغت، مي                 :بحث
روان، شادكامي بين زنان با فعاليت بدني منظم و         سالمت هاي در اين تحقيق تفاوت معنادار شاخص     .  روان زنان گردد  

نامنظم با زنان غيرفعال، بيانگر تأثير مهم فعاليت بدني به عنوان يكي از عوامل پيشگيري از اختالالت رواني و                         
 .كمك به آنها در سازگاري با  عوامل فشارزا است

 .روان، شادكامي، زنان  بدني، سالمت فعاليت: هاكليدواژه
 
 

 

 
 afrooz2d1386@yahoo.com )           ع(ري روانشناسي ورزش دانشگاه امام رضا دانشجوي دكت ∗

 دانشجوي دكتري روان شناسي ورزش دانشگاه امام رضا **
 دانشجوي دكتري روان شناسي دانشگاه شهيدچمران ***
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 مقايسه وضعيت هويت و احساس تنهايي در زنان در معرض طالق و عادي

 
 ∗حديثه موسوي

 **سيد اكبر موسوي

 ***فاطمه موسوي

 **** حميرا سپاسيان

 ***** بيژن ادريسي

 

سالمت عاطفي و رواني افراد جامعه در گرو سالمت خانواده و سالمت خانواده وابسته به تداوم روابط زن                     :  مقدمه
هايي را به عنوان عوامل آرامش رواني و           كنند، مالك  پژوهشگراني كه در حوزه خانواده مطالعه مي        .  استوشوهر  

گيرند  بديهي است زماني كه دو فرد ناآشنا و با ساليق مختلف، كنار هم قرار مي           .  اند تكامل اعضاي خانواده بر شمرده    
ها در تحكيم اين ارتباط بستگي دارد؛ اين امر در مورد           دوام و كيفيت رابطه آنها به دانش، مهارت و هنر هر يك از آن             

 . شود، بيشتر صادق است ترين نوع رابطه محسوب مي ترين و خصوصي زندگي زناشويي كه صميمي
 زن در معرض طالق و 40(  نفر از اين افراد   80براي اين منظور    .  باشد اي مي   مطالعه از نوع مقطعي ـ مقايسه      :روش
هاي وضعيت هويت و احساس تنهايي را         گيري در دسترس انتخاب شدند و مقياس        نمونهبه روش   )   زن عادي  40

 . ها با استفاده از تحليل واريانس دو عاملي مورد تحليل قرار گرفت داده. تكميل كردند
آشفته، زودرس،  (هاي پژوهش نشان داد كه بين زنان در معرض طالق و عادي از لحاظ وضعيت هويت                  يافته:  نتايج
هاي پژوهش نشان داد كه بين زنان در معرض            همچنين يافته .  تفاوت معنيداري وجود دارد   )    س و پيشرفته  ديرر

داري وجود دارد به اين صورت كه نمرات احساس تنهايي              طالق و عادي از لحاظ احساس تنهايي تفاوت معني           
 . زنان عادي بودداري بيشتر از زنان در معرض طالق به طور معني) عاطفي، خانواده و رومانتيك(

دهد و باعث افكار، هيجانات و رفتارهاي بين          نياز به تعلق داشتن، در انسان يك انگيزه اساسي را شكل مي             :  بحث
 فردي مثبت، پايدار و  اين نياز شامل يك تمايل فراگير براي ايجاد و حفظ حداقل چند ارتباط بين. شود فردي مي

داشتن و چگونگي برآورد آن وجود دارد، ارضاء اين نياز            شدت نياز تعلق  هاي فردي در     در حاليكه تفاوت  .  مهم است 
مستلزم تعامالت مثبت و زياد با افراد ديگر در يك موقعيت بادوام است، كه منجر به شادكامي و سعادت طرفين                       

جه در   بخش با ديگران ناتوان هستند و در نتي           بنابراين، افرادي كه در برقراري و حفظ روابط رضايت            .  شود مي
كنند كه خود را با احساس تنهايي         برآوردن نياز تعلق داشتن مشكل دارند، احتماالً حس محروميتي را تجربه مي             

 .دهد نشان مي
 

                   hmousavipsy61 yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه آزاد مرودشت ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد مرودشت **

 كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي، آموزش و پرورش استان فارس ***
 كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز ****

 كارشناس ارشد مشاوره، آموزش و پرورش استان فارس *****
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 رواني افراد جامعه  هيجاني بر سالمت  آموزش هوش

 
 ∗سيد سعيد موسوي

 **ناصر مهران فرد

 ***حسن قرباني

 

 .است بررسي شدهجامعه يجاني بر افزايش سالمت رواني افراد ه وشه در پژوهش حاضر، تأثير آموزش :هدف

كننده به    ساله مراجعه  20-25نفر از مراجعان زن و مرد بين          30 در اين پژوهش با طرحي آزمايشي، نخست         :روش
آزمون با   پس از اجراي پيش   .   جاي داده شدند    و به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه          همراكز مشاوره، انتخاب شد   

 بر روي هر دو گروه، گروه آزمايش در          SCL-90-Rآن و پرسش نامه     -ماده اي بار  133هيجاني   هاي هوش  مونآز
سپس براي هردو گروه پس     .  بار شر كت كردند    هيجاني را هر هفته يك     هاي هوش   ساعته آموزش مؤلفه   2 جلسه   12

 .آزمون انجام شد

طرفه نشان داد كه آموزش هوش       يانس چند متغيره يك   ها به روش تحليل كوواريانس و وار         تحليل داده  :يافته ها 
مؤثر بوده و عاليم بيماري را در          p<0/001) (داري   هيجاني در افزايش سالمتي افراد جامعه، به طور معني             

 . رواني افراد كاهش چشمگيري داده است هاي سالمت مؤلفه

، به طوري كه فرد نمره مناسبي در          آموزش هوش هيجاني سبب ارتقاي سالمت رواني در جامعه مي شود            :نتايج
 .ها را به دست مي آوردگزارش هاي شخصي از موقعيت دروني و احساس توانايي مقابله با مشكالت و آسيب

 . ها   هوش هيجاني، سالمت رواني، آموزش :هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 

 

 

 
∗
 com.yahoo@35mosavi         روانشناسي، آكادمي علوم تاجيكستاندانشجوي دكتراي  
 دانشجوي دكتراي روانشناسي، آكادمي علوم تاجيكستان **

 دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت، آكادمي علوم تاجيكستان ***
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 )ييفرا زناشو(  فراروي ارتباطي با تاكيد بر روابط همسريبررسي ابعاد پديده

 

∗سيده فاطمه موسويدكتر 
 

 

 به  گرايش همسران   حاكي از افزايش    خانواده،  هايدادگاه  و  شناسانغيررسمي روان   هاي گزارش :مقدمه و هدف  
 تكاملي   اين مطالعه با استناد به نظريه        .جامعه ايران است     گذشته  رفتن از چارچوب ارتباط قانوني در دهه          فرا

در پي  )  قرآن و احاديث  (هاي دفاعي و نقد آن با مراجعه به منابع ديني               مكانيسم گذاري والدينيو، نظريه  سرمايه
 .  فراروي ارتباطي با تاكيد بر روابط فرا زناشويي استبررسي ابعاد پديده

، اين مطالعه، از نوع      )پرسشنامه و مصاحبه  ( اين پديده در اشكال ميداني         با توجه به محدوديت مطالعه     :  روش
 .و مĤخذ الكترونيكي صورت پذيرفت) آمارها(با مراجعه به منابع مكتوب، مستند توصيفي بوده، 

 تا 3% از مردان و 55%الي 30(%و داخلي  )   زنان در آمريكا   54% مردان و    57(%با مراجعه به آمارهاي خارجي      :  نتايج
آميز   عاشقانه، تعارض   طلبانه، تحميلي،   فرصت هاي ارتباطي شامل رابطه     ، انواع فراروي   ) از زنان در ايران      %30

و ارتباطات    هاي تكنولوژيك باشد، علل اين پديده شامل پيشرفت       مي)   سايبري  عاشقانه، ارتباط يادبود، ارتباط    
هاي داخلي و خارجي، رشد طالق و كاهش امكان ازدواج، نارضايتي جنسي در مردان و نارضايتي                 سايبري، مهاجرت 

زندگي در شهرهاي بزرگ،       عشق،  هاياج، عوامل شخصيتي، طرحواره    عاطفي در زنان، تعدد روابط پيش از ازدو         
هاي آزاد، امكان مواجهه با شركاي متعدد رابطه چون           تعهدات پايين مذهبي، برخورداري از ايدئولوژي و اررزش         

سانحه، عالئم فيزيولوژيكي     از  پس  استرس  مجاورت در محل كار، الگوهاي خانواده و پيامدهاي آن شامل عوارض            
 از  تريبيش  هايدريافت نشانه   براي  مستمر  هاي عميق و نظارت   وسواس  شكستگي اعتماد پيشين،    رس، درهم است

 كنوني يا موقعيت اجتماعي، و يا اندوه        ترس از بخشيده نشدن، احساس ندامت، ترس از دست دادن رابطه             خيانت،
اعتمادي در فرزندان و ناتوان نمودن آنها       ي بي هاگيري اولين پايه   فرازناشويي در فرد خاطي، شكل     پايان يافتن رابطه  

 . در  ايجاد و حفظ روابط پايا و مبتني بر اعتماد است

اي نوظهور و محصول قرن جديد است        شهرها، پديده  روابط فرازناشويي، در ايران خصوصاً كالن       رواج پديده :  بحث
 اين پديده   انع از توجه و بررسي موشكافانه       پرداخت ميداني به اين مساله، نبايد م        كه مالحظات موجود در عرصه     

شناسي و اخالق را     علوم اجتماعي، روان   تواند آگاهي متخصصان حوزه   توجه به عوامل اين پديده، مي      .  قلمداد شود 
ها را ملزم به دستورات ديني و اصول عفاف           در پيشگيري و كاهش پيامدهاي ناشي از آن افزايش داده، خانواده             

 زناشويي و صميميت، آمادگي براي مواجهه با شرايط اغواكننده و عدم                  يش كيفيت رابطه   جنسي، صداقت، پا   
هاي صحيح تكنولوژي   گيري از ظرفيت  هايي كه امكان ايجاد چنين روابطي را تسهيل كرده بهره          مواجهه با موقعيت  
 .نمايد.. ي موجود وجهت بهبود رابطه

 .همسران .فرا زناشويي.   فراروي ارتباطي:هاكليدواژه

 

 
   mosavi2008@gmail.com         )س(دانشگاه الزهراءي زنان استاديار گروه روان شناسي پژوهشكده ∗
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 بررسي رابطه بين طرحواره هاي جنسي و شاخص عملكرد جنسي با رضايت زناشويي

 در زنان شاغل شهرستان بندر ماهشهر

 
 ∗مريم موسوي نژاد

1****منوچهر تقي پور
 

***بهناز رئيسي
 

 

م و  وجود رابطه جنسي مطلوب به نحوي كه بتواند موجب تأمين رضايت طرفين شود نقش بسيار مه                     :  مقدمه
هاي آن مي توان به     با شناخت چگونگي عملكرد جنسي و مولفه      اساسي در موفقيت و پايداري كانون خانواده دارد،          

 . رضايت جنسي كه در نهايت به رضايت زناشويي و رضايت از زندگي تاثير بسزايي دارد رسيد

كرد جنسي با رضايت     اهداف كلي اين پژوهش بررسي رابطه بين طرحواره هاي جنسي و شاخص عمل                 :  هدف
 . زناشويي در زنان شاغل شهرستان بندر ماهشهر بوده، پژوهش حاضر داراي اهداف كاربردي و نظري بوده است

 زن متاهل شاغل    148باشد و آزمودنيهاي مورد مطـالعه را       اين پژوهـش، پژوهشي توصـيفي و تحليـلي مي      :  روش
: ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از          .  انددهاند كه با روش تصادفي ساده انتخاب ش          تشكيل داده 

پرسشنامه طرحواره جنسي زنان اندرسن و سيرانووسكي، پرسشنامه عملكرد جنسي زنان روزن، پرسشنامه رضايت               
 . هاي آماري توصيفي و استنباطي بوده است يافته هاي حاصل براساس آزمون. زناشويي فورز و السون

بين .  وجود دارد  نشان داد كه بين طرحواره هاي جنسي و رضايت زناشويي رابطه مثبت و معناداري             نتايج  :  هايافته
هاي جنسي و شاخص عملكرد جنسي      بين طرحواره .  عملكرد جنسي و رضايت زناشويي رابطه معناداري وجود دارد        

 . با رضايت زناشويي همبستگي چندگانه وجود دارد
 

 

 
∗
   maria_mosavi@yahoo.com   دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي صنعتي و سازماني دانشگاه آزاد اصفهان        
 

 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز**
 ناسي ارشد نرم افزاركامپيوتر دانشگاه علوم تحقيقات البرز دانشجوي كارش***
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 بيني افسردگي در زنان متاهل شهركرمانشاه تمايز يافتگي خود در پيش    نقش عملكرد خانواده و

 
 ∗خدامراد مومنيدكتر 

  ** پريسا جانجاني

 *** مصطفي عليخاني

 

 كه  است انساني عواطف حفظ و جامعه تشكيل اساس اجتماعي، واحد كوچكترين بعنوان خانواده:  مقدمه و هدف  
پژوهش حاضر با هدف تعيين نقش عملكرد خانواده و تمايز يافتگي           .  دكندر سالمت روان افراد نقش اساسي ايفا مي       

 . بيني افسردگي در زنان متاهل شهركرمانشاه انجام شدخود در پيش

جامعه آماري پژوهش شامل كليه زنان متاهل شهركرمانشاه         .   روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود        :روش
- نفر به روش نمونه    280اي به حجم    ل گذشته باشد، كه نمونه      سا 5كه حداقل يك فرزند و از مدت ازدواجشان           

ها از پرسشنامه هاي عملكرد خانواده       آوري داده براي جمع .  ها انتخاب شد  اي از بين آن   اي چند مرحله  گيري خوشه 
)FAD(    تمايز يافتگي خود ،(DSI-R)          و مقياس افسردگي ، اضطراب و استرس (DASS)   استفاده گرديد  .  .

 . ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون انجام شدحليل دادهتجزيه و ت

بين، متغيرهاي ايفاي نقش، واكنش هيجاني،        نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه از بين متغيرهاي پيش            :نتايج
نتايج پژوهش نشان     همجنين.  افسردگي را دارند    بينيتوان پيش آميختگي با ديگران و نمره كل تمايز يافتگي خود          

ارتباط، آميزش عاطفي، ايفاي نقش، عملكرد كلي، حل مشكل،كنترل          (  هاي آن داد كه بين عملكرد خانواده ومولفه     
بين تمايز يافتگي خود     .  ونمره كل با افسردگي رابطه منفي و معناداري وجود دارد              )  رفتار، همراهي عاطفي   

و نمره كل با افسردگي رابطه مثبت و            )  تگي با ديگران   واكنش هيجاني، گريزعاطفي و آميخ      (هاي آن     ومولفه
 . اما بين مولفه جايگاه من با افسردگي رابطه معناداري مشاهده نشد. معناداري وجود دارد

تر و همچنين از تمايز      توان نتيجه گرفت كه زناني كه از عملكرد خانواده مطلوب          با توجه به نتايج پژوهش مي      :بحث
 .تري داشتندخوردار بودند، افسردگي پايينود بيشتري بر خيافتگي

 . عملكردخانواده، تمايزيافتگي خود، افسردگي، زنان:هاكليدواژه
 

 

 

 

 

 
 دانشيار گروه روانشناسي، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه رازي كرمانشاه ∗

 p_janjani@yahoo.com          دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه علوم پژشكي، كرمانشاه  **
 علوم پژشكي، كرمانشاهكارشناس ارشد روانشناسي ، دانشگاه  ***
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 زندگي و سوء مصرف مواد در رفتارهاي پرخطر سبك

 
∗∗∗∗   ناصر مهران فرد

 

                                                                          **سيد سعيد موسوي                                                                     
 ***حسن قرباني

 

درماني   يكي از روشهاي موثر وكارامد براي درمان رفتارهاي پر خطر همچون سوء مصرف مواد، روان                       :مقدمه
  .  مي باشد گروهي

هاي  رفتاري بر توسعه مهارت      -وه شناختي درماني به شي     هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي روان           :هدف
  .زندگي درافراد مبتال به سوء مصرف مواد مي باشد گيرانه و وبهبود سبك پيش

گيرد، تعداد سي نفر     آزمايشي است و از جمله تحقيقات تجربي قرار مي          تحقيق حاضر از نوع تحقيقات  نيمه       :روش
ي را با موفقيت به پايان رسانده بودند، را در دو گروه                  زداي از معتاداني كه در مركز بهزيستي مشهد دوره سم            
اي تحت   گروه آزمايشي به مدت هشت جلسه هفتاد دقيقه         .  آزمايشي پانزده نفره وگواه پانزده نفره قرار گرفتند         

كنندگان در آغاز پژوهش دو      همه شركت .  درمان گروهي قرار گرفتند و گروه گواه درمان خاصي را دريافت نكردند            
هاي آمار توصيفي، آزمون      براي تحليل داده  .  س از پايان درمان پرسشنامه راهبردي كارور را تكميل كردند            ماه پ 

 .هاي مكرر به كار برده شد گيري خي دو و آزمون تحليل واريانس با اندازه

آزمون )  (P<0/01دار بودن تفاوت دو گروه از لحاظ ميزان عود بودن،             دو گوياي معني   نتايج ازمون خي   :يافته ها 
اي  واثر سبك     هاي مقابله  گيري از راهبرد     هاي مكرر بين دو گروه از نظر ميزان بهره          گيري تحليل واريانس با اندازه   

 .(P<0/001)دار نشان داد  دار درمرحله پس از آزمون تفاوت معني اي مساله تعاملي  سبك مقابله

مصرف مواد   گيري از  سوء      اي و پيش   هاي مقابله  سبك درمان گروهي به شيوه شناختي ـ رفتاري در توسعه            :نتايج
 .مؤثر است

اي و پيشگيري از عود افراد معتاد مؤثر         هاي مقابله   رفتاري در توسعه سبك    - درمان گروهي به شيوه شناختي     :بحث
 .است

  .اي، اعتياد، سوء مصرف مواد هاي مقابله  رفتاري، مهارت- درمان شناختي :هاكليدواژه
 
 
 

 
    mosavi999@gmail.com      آكادمي علوم تاجيكستان،دانشجوي دكتراي روانشناسي ∗

  آكادمي علوم تاجيكستان  ،دانشجوي دكتراي روانشناسي **
  آكادمي علوم تاجيكستان  ،دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت ***
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  رفتاري در راهبردهاي مقابله با استرس و كيفيت زندگي-اثربخشي مشاوره شناختي

 كتونوريا مادران داراي فرزند فنيل

 
 ∗فخرالسادات ميرابراهيمي

 **دكتر جمشيد جراره

 
كتونوري يك رويداد منفي و       داشتن فرزند سالم آرزوي تمام مادران است و تولد فرزند فنيل              :  مقدمه و هدف  

اصلي پژوهش  هدف  .  گذارد زندگي والدين، بخصوص مادران مي     است، كه تاثيرات مخربي بر روي كيفيت       زا   استرس
  مادران زندگي  راهبردهاي مقابله با استرس و كيفيت      دررفتاري    - شناختي    گروهي اثربخشي مشاوره حاضر بررسي   

 .است كتونوريا كودكان مبتال به فنيل

 كتونوريا بودند، كه در     كه داراي فرزند مبتال به فنيل       ينفر از زنان   22د  آزمايشي حاضر تعدا   در مطالعه شبه  :  روش
      كنترلو  )  n=11(گيري در دسترس، به طور تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايشي                   با روش نمونه    91تابستان

)11(n=    كنندگان در سه نوبت        تمامي شركت  .   گمارده شدند)ماهه2آزمون، پيگيري      آزمون، پس   پيش (
مداخالت .  را تكميل نمودند    (SF-36) زندگي و كيفيت )  CISS(هاي مقابله با شرايط پر استرس           سشنامهپر

هاي پژوهش با استفاده از آزمون        داده.   ساعته بر روي گروه آزمايش اجرا گرديد        2 جلسه   10مشاوره گروهي طي    
 .آماري كوواريانس تحليل گرديد

 رفتاري،  راهبردهاي مقابله با شرايط پر         –روهي با رويكرد شناختي     نتايج پژوهش نشان داد كه مشاوره گ       :  نتايج
مقياس مربوط به راهبردهاي       از بين سه خرده      .)p<0/01(استرس و كيفيت زندگي  مادران را ارتقا داده است             

 .نبودمدار معنادار  و سبك اجتناب ) (p<0/01معنادار بودند مدار مدار و سبك هيجان مقابله با استرس سبك مساله  
 گانه كيفيت زندگي، جز درد جسماني تمام خرده          8ها   مقياس ها، همچنان نشان داد كه از بين خرده         تمامي يافته 

 .) (p<0/01ها معنادار بود مقياس

 مادران داراي   زندگي وكيفيتهاي مقابله با استرس       بر سبك  به شيوه گروهي      رفتاري  - مشاوره شناختي   :بحث
 .)(p<0/01گذارد   ميكتونوريا  تاثير كودك فنيل

  .كتونوريا زندگي،  فنيل مشاوره گروهي شناختي ـ رفتاري، راهبردهاي مقابله با استرس، كيفيت: هاهكليدواژ

 

 
 
 

 

 
    f.mirebrahimi@gmail.com          ي مركزقاتيحق كارشناس ارشد رشته مشاوره دانشگاه علوم ت∗

 يي رجادي سالمت دانشگاه شهي رشته روانشناسيدكتر **
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 اجتماعي نوجوانان دختر -خانواده در كاهش آسيبهاي رواني هاي موثر آموزشبررسي شيوه

 
 ∗دكتر پروين ميرزائي

 

 هبو     گرددشالوده حيات اجتماعي محسوب مي    كه    مدني است  نهادهاي   مهمترينكي از يخانواده  :  مقدمه و هدف  
آموزش .   عهده دارد  برعنوان عامل واسطي است كه نقش مهمي در انتقال هنجارهاي اجتماعي و ميراث فرهنگي                 

هاي  از شيوه سازد و آنها را      مي   پدر و مادر را با تكنيكهاي صحيح برخورد با فرزندان مجهز           كه است   يخانواده ضرورت 
 .نمايد كند و در ايفاي نقش خود به آنها كمك مي مطلوب تربيتي آگاه مي

تواند  مي)  والدين(خانواده    روشن سازد كه آيا برنامه آموزش      ،هاي مطالعاتي  اين مطالعه بر آن است تا بر مبناي يافته        
 ،ذا در صورت مثبت بودن جواب      اجتماعي نوجوانان شود؟ ل    -مشكالت رواني كاهش  تغيير نگرش و در نهايت      موجب  

اجتماعي  -تواند بعنوان يك ضرورت تلقي شده و گامي مؤثر در شناخت و كاهش آسيبهاي رواني            آموزش خانواده مي  
 . اي براي رشد اين نوجوانان در ابعاد مختلف باشد  و زمينهگرددها  نوجوانان در خانواده

آموزان   از مادران دانش     نفر 90سنج در مورد       نگرش الي سو 25  ابتدا پرسشنامه در اين مطالعه آزمايشي      :  روش
دو گروه تحت   .  تقسيم شدند  نفره   30 سپس بصورت تصادفي به سه گروه        ، اجرا گرديد  تهرانمقطع متوسطه در شهر   

 براي گروه اول و     گروهي جلسه  با دو شيوه بحث        13آزمايش و يك گروه كنترل، كه دو گروه تحت آزمايش، طي             
  سوالي  25   پرسشنامه  در انتهاي جلسات نيز مجددا      .م براي گروه دوم تحت آموزش قرار گرفتند        شيوه نمايش فيل  

  آموزش   و انتهاي  نيـــز در ابتدا  )  فرزندان مادران تحت بررسي   (آموزان دانش بر روي مادران اجرا شد،        سنج نگرش
 و با استفاده از آزمون آماري        SPSSها با نرم افزار آماري     داده  . را تكميل نمودند   SCL 90پرسشنـــامهخانواده،  

 . تحليل شدند tو آزمون كوواريانس 

دهد كه بين نگرش والدين پيش از آموزش خانواده با نگرش والدين پس از                  اين پژوهش نشان مي     نتيجه:  نتايج
اداري  افسردگي و پرخاشگري نوجوانان پيش و پس از آموزش خانواده تفاوت معن             ، همچنين بين اضطراب     ،آموزش

آسيبهاي خانواده موجب تغيير نگرش مادران و كاهش             كه آموزش حاكي از آن است       هاي   يافته  .وجود دارد 
 گروهيو از بين دو شيوه بحث         دار است معنا   α%=5كه اين يافته در سطح      .  شود ميدختر   نوجوانان   رواني-اجتماعي

 پرخاشگري افسردگي، اضطراب و  و كاهش   تأثير بيشتري در پيشگيري      )  گروهيبحث  (  و نمايش فيلم، روش اول     
 .نوجوانان داشته است

 

 

 

 
∗
 dr.pmirzaie@gmail.com          رشته روان شناسي دانشگاه پيام نور  استاديار 
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دهد، شناخت والدين از بروز عالئم اضطراب و افسردگي موجب كاهش بروز اين عالئم                اين پژوهش نشان مي   :  بحث
ن تواند موجبات اعتماد به نفس و اطمينا         راهنمايي صحيح والدين نه تنها مي      آموزش و   .  شود در فرزنداتشان مي  

 خاطر اولياء را فراهم كند بلكه در چگونـــگي برقــــراري يك رابطه مـــؤثر و مفــيد با فرزندانشان مؤثـر واقــع

كند كه شيوه ارتباطي موثر در خانواده با رفتار پرخاشگرانه نوجوانان رابطه             اين پژوهش همچنين بيان مي    .  گردد مي
با نوجوانان در جلوگيري از بروز ناسازگاريها نقش عمده و حساسي            برخورد آرام و صحيح والدين      مستقيمي دارد و    

  .دارد
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 گر سبكهاي تعارضيبين رضايت زناشويي؛ نقش ميانجيها به عنوان پيشفضيلت

 
 ∗حسين نادري

 **دكتر حسين پورشهريار

 ***دكتر اميد شكري

 
 

 روابط زناشويي، نرخ طالق به جاي آنكه          هبر خالف انتظار، به موازات گسترش دانش ما دربار           :  مقدمه و هدف  
 مهم  كاهش يابد، به طور مستمر افزايش يافته است؛ اين واقعيت نشان از نياز به رويكردهايي جديدتر به اين حوزه                    

زندگي انسان دارد؛ يكي از اين رويكردهاي جديد، روانشناسي مثبت است كه به جاي تمركز مستقيم بر مشكالت،                   
گيري از مشكالت زناشويي و افزايش مقاومت آنها در برابر اين             ي مثبت دروني افراد براي پيش      بر پرورش نيروها  

هايي با منشأ زيستي و اجتماعي در فرد        هاي منشي، آمادگي  از اين زاويه، مفهوم توانمندي    .  مشكالت متمركز است  
شناسي را ايجاد كند؛ از ديدگاه روان     اي احساس كند، بينديشد و رفتار نمايد كه يك فضيلت انساني            است تا به گونه   

روان هستند؛ با    بخش، سازگاري و سالمت   مثبت، اين گرايشها عناصر دروني الزم براي داشتن يك زندگي رضايت            
 مثبت فضايل و توانمنديهاي      توجه به جديد بودن اين حوزه، به خصوص در ايران، اين پژوهش به بررسي رابطه                  

هاي تعارضي  رسد ميان شيوه  از سوي ديگر به نظر مي       .  پردازدتمندي زناشويي مي  منشي زيربناييِ آنها با رضاي     
بنابراين، .  ها ارتباط نزديكي وجود دارد    هاي رضايت از رابطه است، با توانمندي      بينزوجين كه يكي از مهمترين پيش     

ديها و فضايل را به      نگرد كه توانمن  اي مي اين پژوهش به سبكهاي زوجين در برخورد با تعارض، همچون واسطه             
 .دهدرضايتمندي پيوند مي

هاي دولتي  هاي متأهلي دانشگاه  در چارچوب يك طرح همبستگي، دويست وپنجاه دانشجوي ساكن خوابگاه         :  روش
 توانمنديهاي منشي،    گيري در دسترس انتخاب شدند و سه پرسشنامه             شهر تهران، بر اساس روش نمونه         
يابي معادالت ساختاري و    ها با روش مدل   رضي را تكميل كردند؛ در نهايت داده      رضايتمندي زناشويي، و سبكهاي تعا    

 .شدتحليل  AMOSو  SPSSافزارهاي به كمك نرم

بين رضايت  به طور كلي توانمنديهاي منشي و فضايل، و بويژه توانمندي صداقت و فضيلت شجاعت، پيش                 :  نتايج
جويانه را در اين    ي از سبكهاي تعارضي بويژه سبك مشاركت      گر بعض زناشويي هستند؛ همچنين نتايج، نقش ميانجي     

  .دهدرابطه نشان مي
 

 
  com.gmail@hoseinaderiشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي        دانشجوي كارشناسي ارشد روان ∗

  شناسي دانشگاه شهيد بهشتيي علوم تربيتي و رواناستاديار دانشكده **
 شناسي دانشگاه شهيد بهشتيي علوم تربيتي و رواناستاديار دانشكده ***
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هاي تعامل زوجين در حين تعارض، بر پيامد ازدواج مؤثرند؛ اين نتايج             توانمنديها و فضايل، با تأثير بر شيوه      :  بحث
هاي زوجين، در كنار ساير      توانمندي توجه و كار با   .  درماني مثبت دارد  درماني در خانواده   تلويحاتي براي مداخالت  

 .تواند روند بهبود را تقويت نمايدمداخالت مي
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هاي داراي عضو مبتال به مستر در خانواده  كاركردهاي خانواده بر اساس مدل مكبررسي و مقايسه

 M.Sهاي داراي عضو مبتال به وابستگي به مواد و خانواده

 
 ∗سارا نادري 

 **مهديه عزيزي

 ***پدرام معيريان

 ****سامان نادري

 

هاي رواني و جسماني مانند وابستگي به مواد و           امروزه ابتالي يكي از اعضاي خانواده به بيماري          :مقدمه و هدف  
M.S             دهد؛ هدف پژوهش حاضر، بررسي و       كاركردهاي كل خانواده بعنوان يك سيستم را تحت تأثير خود قرار مي
هاي داراي عضو مبتال به وابستگي مواد و            بر اساس مدل مك مستر در خانواده          كاركردهاي خانواده     مقايسه
 .بود M.Sهاي داراي عضو مبتال به  خانواده
 20صورت گرفته است،     )  FADي  پرسشنامه(پژوهش حاضر پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه              :  روش

 خانواده  10 داراي عضو مبتال به وابستگي مواد و          خانواده 10خانواده بطور كلي در اين پژوهش شركت داشتند كه           
ي ها به وسيله  گيري در دسترس بود و تحليل داده      گيري بصورت نمونه   بودند؛ روش نمونه   M.Sداراي عضو مبتال به     

 . و فنون توصيفي و استنباطي صورت گرفتSPSSنرم افزار آماري 
راي عضو مبتال به وابستگي به مواد در اكثر كاركردهاي             هاي دا هاي اين پژوهش نشان داد، خانواده       يافته :نتايج
 در كاركردهاي   M.Sهاي داراي عضو مبتال به        دچار مشكل بوده و در مقايسه با خانواده          )  هابجز نقش (خانواده

هاي پاسخگويي عاطفي، دلبستگي عاطفي و كنترل رفتار وضعيت بدتري داشتند؛ اين در حالي بود كه خانواده                     
بجز كاركرد حل مسأله و    ( هرچند كاركرد كلي بااليي نداشتند، اما در كاركردهاي خانواده         M.Sتال به   داراي عضو مب  

هاي داراي عضو مبتال به وابستگي به مواد عمل كردند؛ الزم به ذكر است كه كاركرد كلي                   بهتر از خانواده  )  هانقش
 بود؛ هر چند كه      M.Sهاي داراي عضو مبتال به    دهتر از خانوا  هاي داراي عضو مبتال به وابستگي مواد ضعيف       خانواده

 .تر از ميانگين جامعه داشتندها كاركردي ضعيفبطور كلي هر دو گروه از خانواده
چه بيماريهاي جسمي و چه       (با توجه به نتايج پژوهش هر نوع بيماري در هر يك از اعضاي خانواده                    :  بحث

رسد ابتال به بيماريها و      حت تأثير خود قرار دهد، اما به نظر مي           تواند كاركرد خانواده را ت     مي)  بيماريهاي رواني 
تواند ناشي از   دهد، كه اين مي    اختالالت رواني به ميزان بيشتري كاركردهاي خانواده را مورد تخريب قرار مي                

ها خانواده  باشد كه در اين نوع بيماري     ...  برچسب هاي منفي، فشارهاي اجتماعي، ديد منفي خانواده به عضو بيمار و            
 . دهدرا تحت فشار بيشتري قرار مي

 
 com.yahoo@90naderi.sara                   دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

  كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه عالمه طباطبايي **
 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه عالمه طباطبايي ***

  نددانشجوي كارشناسي مترجمي زبان انگليسي دانشگاه بيرج ****
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 زوجين شهر اصفهان اي اصلي و هسته  بررسي رابطه بخشودن در خانواده

 

∗ليال نادري
 

 

 زندگي خانوادگي و حيات زناشويي زن و شوهر چون دو روح و دو قلب مانوس باهمند كه                  در جنبه :مقدمه و هدف  
زندگي و ادامه حيات خود و        زن وشوهر براي اداره       .ا فداي ديگري كنند   حاضرند بخشي از حيات و منافع خود ر        

. فرزندان به غير از رعايت حقوق كه براساس قوانين و مقررات جامعه است نياز به اخالق، گذشت و فداكاري دارند                     
ازگاري و  تواند بر س  طبق تحقيقات به عمل آمده بخشودگي مي        .آوردها در موارد بسياري گرفتاري مي     عدم گذشت 

 رسد كه ميزان و نحوه    همچنين به نظر مي   .  ها شود رضامندي زناشويي تاثير مثبت بگذارد و باعث كاهش تعارض         
  بررسي ميزان همبستگي بخشودن در بين زوجين        مطالعه حاضر با هدف   .  بخشش در زنان و مردان متفاوت است       

شهر )  همسران  متشكل از     (اي  وخانواده هسته  )متشكل از پدر ومادر و فرزندان         (در خانواده اصلي  )  زن و مرد  (
  .انجام گرفتاصفهان 

گيري تصادفي از مناطق مختلف شهر اصفهان انتخاب         اند كه به صورت نمونه     زوج 300هاي پژوهش    ازمودني  :روش
 يفيها از روشهاي امار توص     براي تحليل داده  .  باشد ابزار تحقيق پرسشنامه سنجش بخشودگي در خانواده مي       .  شدند

 .استفاده شد) ضريب همبستگي پيرسون( و امار استنباطي) ميانگين و انحراف معيار(

43/0(  اي در مردان   بين بخشودگي در خانواده اصلي و هسته      دار   مثبت و معني   رابطهوجود  نتايج حاكي از    :  نتايج
r=  (   در سطح)01/0<P  (رابطه معناداري وجود   اي در زنان     اما بين بخشودگي در خانواده اصلي و هسته         .  است

 )=35/0r( و زنان رابطه مثبت و معنادار        اي در مردان   بخشودگي در خانواده اصلي و هسته      بين   .)P  <05/0(  ندارد
خطا، جبران عمل ارتكابي، دلجويي      بينانه، تصديق  درك واقع (  بين ابعاد بخشودگي  .   وجود دارد  )P>01/0  (در سطح 

 ).P <05/0 (مردان وزنان ارتباط وجود دارددر ) بالي كردن و احساس بهبودي و سبك

اي نيز افزايش   ، بخشودگي در خانواده هسته    ، با افزايش بخشودگي در خانواده اصلي      طبق نتايج بررسي حاضر   :  بحث
 اصلي، آموخته يا به عبارت ديگر مشخص        توان بيان كرد كه بخشودگي در خانواده       در تبيين اين يافته مي     .يابدمي
بيان كرد كه در عمل بخشودگي تمامي        چنين  توان    مي همچنين.   بين زنان و مردان متفاوت است       گردد و در  مي

اي گونهابعاد و اجزاء آن الزم و ملزوم يكديگر هستند و فقط ميزان روابط اين اعمال در بخشودگي متفاوت است، به                    
 .ترين رابطه را داشتندكه تاوان و غرامت بيشترين رابطه را با بخشودگي و دلجويي و اصالح عمل كم

 
 com.yahoo@91lnaderiكارشناس ارشد روانشناسي               ∗
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 بيني ابعاد طرحواره ناسازگار اوليه و نگرش دانشجويانو توان پيش بررسي رابطه

 به روابط جنسي قبل از ازدواج

 
 ∗فاطمه ناظمي

 **فائزه عابدي جعفري

    
 روابط  هاي ناسازگار اوليه و نگرش دانشجويان به         پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط طرحواره        :مقدمه و هدف  

 .جنسي قبل از ازدواج انجام گرفت

 روش پژوهش از نوع همبستگي و جامعه آماري شامل كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه شهيد بهشتي                    :روش
پرسشنامه طرحواره يانگ ،    "ابزار پژوهش   .   دانشجو بودند  120نمونه مورد بررسي    .   بود 92-1391در سال تحصيلي    

هاي   گروه Tها با استفاده از آزمون        تجزيه و تحليل داده    .   بود "1386تياقي،  نگرش سنج جنسي اش    "و  )  1991
 .مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيوني انجام شد

هاي مختل نگرش مثبت به روابط       هاي ناسازگار اوليه، بريدگي و طرد و محدوديت        هاي طرحواره   از بين حوزه   :نتايج
بيني كننده قوي براي     ند  و در مقابل گوش به زندگي بيش از حد و بازداري پيش             ك جنسي قبل از ازدواج تبيين مي     

 .نگرش منفي به روابط جنسي قبل از ازدواج است

بيني نگرش دانشجويان به روابط جنسي       هاي ناسازگار اوليه را در پيش      هاي اين پژوهش نقش طرحواره      يافته :بحث
آنجا كه امروزه روابط جنسي قبل از ازدواج از حالت فردي و خانوادگي               از  .  دهد قبل از اردواج مورد تأييد قرار مي       

 .هاي اجتماعي را به وجود آورده است حل آن مستلزم شناخت كامل ابعاد آن است خارج شده و يكي از آسيب

  .  هاي ناسازگار اوليه، نگرش به روابط جنسي قبل از ازدواج، دانشجويان دختر و پسر طرحواره: هاكليدواژه

 
  fatemeh.nazemi@yahoo.comدانشجوي دكتري روانشناسي سالمت، دانشگاه پيام نور               ∗

 دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه شهيد بهشتي **
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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 

 )ها و چالشها تهديد( مجازي فضاي و خانواده جرم،

 
 ∗پورمحمد نبيدكتر 

 ∗∗دكتر سيدعليرضا ميركمالي

 

  همه  وجود  با.  انسانهاست  حقيقي  فضاي  كنار  در  مجازي  فضاي  خلق  امروز،  جهان  عجايب  از  يكي  :هدف  و  مقدمه
 هدف  جامعه  و  آسيب پذير  نقاط  از  كيي.  است  آن  اجتناب  غيرقابل  عيوب  از  جرم  تحقق  سايبر،  محاسن  انواع

 كيان  مستقيم در اين فضا،     غير  يا  مستقيم  كه  جرايمي  اجمالي  شناسايي.  است  در فضاي مجازي، خانواده     تبهكاران
دارد و معرفي آنها به       وجود  زمينه  اين  در  كه  انگاري  جرم  چالشهاي  دهند، همچنين  مي  قرار  تهديد  مورد  را  خانواده

 جامعه  يك  زيربناي  كه  سالم و پيراستن آن از هرگونه آلودگي         خانواده اي  داشتن  براي  تواند مي  نظام قانونگذاري 
   . تواند از اهداف اين تحقيق باشد است مي سالم

 فضاي«بعد از يك مقدمه مختصر، به تعاريف مفاهيمي كه در اين تحقيق با آن سر و كار داريم از قبيل؛                           :روش
 طور  به  مجازي  فضاي  در  كه  جرايمي  به  سپس  . خواهيم پرداخت  »خانواده  «و  »مجازي  فضاي  در  جرم  «،»مجازي

 كيفري  حقوق  چالشهاي  موضوع  به  نهايت  در.  شد  خواهد  اشاره  گردد مي  خانواده  به  مربوط  مستقيم  غير  و  مستقيم  
 . شد خواهد پرداخته خانواده حوزه در سايبري انگاري جرم در

تواند سالمت خانواده را به خطر اندازد و به تبع آن نظم عمومي جامعه را                بسياري از اعمال خطرناكي كه مي       :نتايج
اند و قوانين موجود براي مجرمانه        به مخاطره اندازند از ديدگان مقنن در قوانين مربوط به سايبري به دور بوده                 

 . باشند دانستن آنها ناكافي مي

 اساسي  گونه  دو  به  دهند،  قرار  مورد تهديد   را  نوادهخا  بنيانهاي  توانند مي  مجازي  فضاي  عرصه  در  كه  جرايمي  :بحث
 دوم  دسته  و  باشند مي  همه يا برخي از اعضاي خانواده       آن،  در  مستقيم  هدف  كه  جرايمي  اول  دسته  .ند اتقسيم  قابل

 جي ميلي  يا  ايميلي  نامشروع  ارتباط  مانند  .مي شوند  خانواده  كيان  فروپاشي  موجب  غيرمستقيم  بطور  كه  جرايمي اند
 خارج  عالم  در  نامشروع  ارتباط  برقراري  به  منجر  گاهاً  نامشروع  روابط  از  دسته  اين  البته  كه  خانواده،  اعضاي  از  يكي
جرم را فراهم     بستر  جرم  تحقق  براي  ابزاري  عنوان  به  مجازي،  فضاي  موارد  اين  هرچند در   .شد  خواهد  سايبر  از
تواند چالشي در    ندازه كه با خانواده مرتبط باشد، مي       كنند، اما خالء برخي از قوانين سايبري در همين حد و ا              مي

ايجاد مراكز فساد و فحشاي اينترنتي،         يابي، دوست  غيرمجاز  مراكز  ايجاد.  سياست تقنيني كيفري محسوب شود     
 .  هاي اينترنتي، تدليس در ازدواج اينترنتي، عقدهاي غير مجاز اينترنتي از اين قبيلند قمار و شرط بندي

 
  Nabipour_m@yahoo.fr        عضو هيئت علمي دانشگاه غير انتفاعي شمال دكتراي حقوق جزا و جرم شناسي، ∗

∗∗
 استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي 
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 بينايي  شده در كودكان با آسيبسازيبيرونيهاي  هاي فرزندپروري با نشانه كرابطه سب

 
 ∗طاهره نجفي فرد

 **صاحب يوسفي

*****اطهر محمدي ملك آبادي
 

 

پروري و چه در قلمرو رفتارهاي خاص       هاي فرزند  با توجه به اهميت فرزندپروري چه در پرتو سبك        :  مقدمه و هدف  
كودك در مركز    -ي رفتاري در كودكان و از آنجايي كه روابط متقابل والد                 هابيني اختالل والديني در پيش   

هاي شناسي كودكان در نظر گرفته شده است، در اين پژوهش سعي بر آن است تا رابطه بين سبك                            آسيب
هاي رفتاري كودكان كه در پژوهش حاضر به عنوان             و اختالل )  گيرانهمستبدانه، مقتدرانه و سهل    (فرزندپروري  

سازي گشته است، بررسي شده، نقش اين           مفهوم)  شكني رفتارهاي پرخاشگرانه و قانون     (شده   نگان بيروني نشا
 .هاي رفتاري كودك تعيين گردد بيني اختاللمتغيرها در پيش

جامعه اين پژوهش شامل مادران كودكان پسر با آسيب          .  هاي همبستگي است  اين پژوهش از نوع پژوهش     :  روش
 نفر  50 بودند كه    91-92 مشغول به تحصيل در مدرسه شهيد محبي تهران در سال تحصيلي              سال 11 تا   7بينايي  

هاي هاي سبك هاي مقاطع اول و پنجم انتخاب شدند و با پرسشنامه         گيري در دسترس از بين كالس     به روش نمونه  
 .پروري بامريند و فهرست رفتاري كودك ارزيابي شدندفرزند

اي براي متغيرهاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده           گيري فاصله  ازهبا توجه به سطح اند    :  نتايج
است و ضريب همبستگي    )  r  ،01/0<P=45/0(است، باالترين ضريب همبستگي براي سبك فرزندپروري استبدادي         

 معكوس است،   فرزندپروري مقتدرانه بصورت   البته رابطه   .  در مرتبه بعدي قرار دارد    )  r  ،05/0<P  =-36/0(مقتدرانه  
قابل ذكر  .  كند و برعكس  بدين معني كه با افزايش فرزندپروري مقتدرانه مشكالت رفتاري بيروني كاهش پيدا مي              

 . گير رابطه معناداري با مشكالت رفتاري بيروني نداشته است است كه سبك سهل

سازي شده كودكان    رونيهاي بي پروري مادران با اختالل    هاي فرزند هدف اين پژوهش بررسي رابطه سبك      :  بحث
. دهي به رفتارهاي كودكان دارد     پروري به عنوان بخشي از تاثيرات خانوادگي نقش مهمي در جهت              فرزند.  است
سازي شده  پروري مقتدرانه با كاهش مشكالت بروني     رفت نتايج نشان دادند كه سبك فرزند      طور كه انتظار مي   همان

 .رابطه دارند

 .سازي شده، اضطراب، افسردگي، شكايات جسمانيهاي درونيپروري، نشانهندهاي فرزسبك: كليدواژه ها

 
 ي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخش روان شناسي كودكان استثناييدانشجوي كارشناسي ارشد  ∗
 com.yahoo@7_saheb        ناسي كودكان استثنايي دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد روان ش** 

  دانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي تربيتي دانشگاه تهران ***
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  خود و منبع كنترلمحور بر تمايزيافتگي مسئله خانواده اثربخشي آموزش حل

 
 ∗احد نجفي

 **اصغر جعفريدكتر 

 
 و    رواني اتمحور طالق و اثر     حول ،خصوص خانواده ر  دم  1970چه تحقيقات تا قبل از سال        اگر:  مقدمه و هدف   

رابطه اجتماعي آن بر روي اعضا متمركز بوده است، اما از هنگام شروع تحقيقات در مورد علل نارضايتي از                            
، پژوهش حاضر نيز به منظور بررسي تأثير        زناشويي، به عامل شخصيت، نگرشها و طرز تفكر توجه خاصي شده است           

 .منبع كنترل انجام شد خود و يافتگي محور بر تمايز آموزش حل مسأله خانواده

با مشكالت    شناختي و مشاوره شهر عجبشير     جامعه پژوهش حاضر كليه زنان مراجعه كننده به مراكز روان           :  روش
پس _نوع پيش آزمون      طرح اين پژوهش نيمه آزمايشي از     .  مرتبط با مسئله پژوهش در طول دو سال گذشته بود          

 باشد كه گيري در دسترس مي    انجام گرفت، روش نمونه      نفر 30  اي به حجم   با نمونه است كه   آزمون باگروه كنترل    
و آموزش الزم طي پنج جلسه براي       گمارده  پانزده نفري   هاي آزمايش و گواه      در گروه ساده  به صورت تصادفي    افراد  

دو پرسشنامه  هاي آزمايش و گواه از         براي بررسي اثربخشي متغير مستقل در گروه        .  گروه آزمايش اجرا گرديد    
 .استفاده شدو پرسشنامه منبع كنترل راتر، DSI ) 1988( و فريدلندر اسكورن خوديافتگيتمايز

دهد، به طوري   نتايج حاصل از آزمون تحليل كوواريانس تفاوت معنادار بين گروه آزمايش و گواه را نشان مي               :  نتايج
 خصوصأ در مقياس       خود مسئله خانواده محور در گروه آزمايش موجب كاهش تمايزيافتگي              آموزش حل   كه

 . اند تر داشته هايي كه در ابتدا منبع كنترل  دروني خصوصأ در آزمودني پذيري عاطفي و افزايش منبع كنترل واكنش

  مسئله خانواده  توان نتيجه گرفت، كاربست آموزش حل       كند كه مي   نتايج پژوهش شواهدي را پيشنهاد مي      :  بحث
شود  به منظور متناسب      لذا پيشنهاد مي  .  باشد  خود و منبع كنترل مي     محور روش مناسبي براي تعديل تمايزيافتگي     

مسئله خانواده محور به      خود و منبع كنترل زنان ممكن است مفيد باشد كه مهارت حل             ساختن سطح تمايزيافتگي  
  .آنان آموزش داده شود

 . خود، منبع كنترلمحور، تمايزيافتگي آموزش حل مسأله خانواده: كليدواژه ها

 

      com.gmail@26ahadnajafi       كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابهر   ∗
 دكتراي روان شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي                                                                                     **
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 بيني سازگاري زناشوييدينداري، سن ازدواج، تعداد فرزندان و ميزان تحصيالت زوجين در پيش

 
 ∗صديقه نجفيان

 

 خانواده بعنوان يك نهاد كوچك در جامعه، جايگاه مهمي در ابعاد مختلف رشد افراد در يك جامعه دارد و                     :مقدمه
و رشد اعضاي خود از تاثيرات قابل توجهي برخوردار           زندگي زناشويي بعنوان اصلي مهم در خانواده در سرنوشت            

دهنده سازگاري زوجين با     سازگاري زناشويي با در برگرفتن موضوعات مربوط به زندگي زناشويي نشان               .  است
هايي براي بهبود زندگي زناشويي     تواند در شناخت راه   شناخت ابعاد اثرگذار بر سازگاري زوجين مي       .  يكديگر است 
هاي مرتبط با مسائل مختلف     جهتي، بدليل اهميتي كه دين در زندگي جمعي و فردي دارد پژوهش            از  .  موثر باشد 

بنابراين اين پژوهش در نظر دارد تا به بررسي ابعاد مختلف سازگاري             .  بخصوص خانواده، در حال گسترش هستند     
 . زوجين بپردازدداري، سن ازدواج، تعداد فرزندان و ميزان تحصيالت زناشويي با توجه به ميزان دين

هاي  گيري در دسترس انتخاب شده بودند به پرسشنامه            زوج كه به صورت نمونه        90 در اين پژوهش       :روش
در تحليل آماري از روش رگرسيون گام به گام           .  داري و سازگاري زناشويي و مشخصات فردي جواب دادند           دين

 . استفاده شد

. دار دارد بيني ميزان سازگاري زناشويي نقش مثبت و معني           داري در پيش     نتايج نشان دادند كه دين        :نتايج
تواند ابعاد مختلف سازگاري زناشويي مانند رضايت زناشويي، همبستگي دو نفري، توافق دو              داري مي  همچنين دين 

سن ازدواج، تعداد فرزندان و ميزان تحصيالت زوجين          .  بيني كند دار پيش نفري و ابراز محبت را در سطح معني         
 .داري براي سازگاري زناشويي نبودندين معنيبپيش

بيني سازگاري زناشويي نسبت به متغيرهاي سن ازدواج، تعداد فرزندان و            داري نقش بيشتري در پيش      دين :بحث
توان از  هاي فرهنگي و اهميت دين در جامعه كنوني ايران مي             تحصيالت زوجين دارد، لذا با توجه به ويژگي          

نه بهبود زندگي زناشويي و خانواده استفاده نمود كه در اصل مقاله پيشنهاداتي جهت                  هاي ديني در زمي   ظرفيت
 .استفاده كارشناسان در اين زمينه ارائه شده است

 .داري، سن ازدواج، سن، فرزند سازگاري، زناشويي، زوجين، خانواده، دين: كليدواژه ها
 

 

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗
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 دار متأهل شاغل و خانهمعناسازي شخصي، سن و نشخوار فكري در دو گروه زنان

 
 ∗صديقه نجفيان

 **مسعود باقريدكتر 

 

 نشخوار فكري بعنوان يكي از عاليم و عوامل افسردگي افكار اتوماتيك هستند كه ذهن فرد را درگير عاليم                    :مقدمه
ي اين افكار بخصوص در زمان ايجاد شكست فراواني بيشتري دارند و فرد را از واقعيت خارج                   .  كنندافسردگي مي 

توانند با معنا دادن به اتفاقات و       از طرفي افراد مي   .  شونددور كرده و موجب ايجاد اختالل در عملكرد روزانه فرد مي          
از آنجا كه ممكن    .  هاي زندگي را تقليل بخشند     تنظيم زندگي خود بر اساس اهداف، درد و رنج ناشي از شكست              

روان در زنان، اين پژوهش به بررسي    به دليل اهميت سالمت   است زنان شاغل كمتر درگير افكار خودكار شوند و نيز           
 .نبودن زنان متاهل پرداخته استنشخوار فكري بر اساس معناسازي شخصي، سن و شاغل بودن و شاغل

هاي نشخوار   گيري در دسترس انتخاب شدند و از پرسشنامه        زن متأهل به روش نمونه     300 در اين پژوهش     :روش
هاي آماري مورد استفاده رگرسيون     روش.  گ و پرسشنامه مشخصات فردي استفاده شدند      معنوي كين  فكري و هوش  

 . گام به گام، همبستگي و تي مستقل بودند

. كندبيني مي دار نشخوار فكري را پيش      نتايج نشان دادند كه معناسازي شخصي بصورت منفي و معني              :نتايج
داري مشاهده  شخوار فكري و معناسازي شخصي تفاوت معني      دار در ميزان ن   همچنين بين زنان متأهل شاغل و خانه      

دار و مثبت   همچنين سن زنان بصورت معني     .  دار و منفي براي نشخوار فكري بود       بين معني سن زنان پيش  .  نشد
 .كندبيني ميمعناسازي شخصي را پيش

هده نشد، در حاليكه     دار تفاوتي مشا   در ميزان نشخوار فكري و معناسازي شخصي در زنان شاغل و خانه                :بحث
دار و منفي براي نشخوار فكري بود، يعني داشتن هدف در زندگي و معنادادن به               بين معني معناسازي شخصي پيش  

شود از ميزان نشخوار    همچنين هرچه به سن زنان متاهل افزوده مي        .  شودوقايع موجب كاهش نشخوار فكري مي      
رسد كه با افزايش سن زنان متأهل       شود، اينطور به نظر مي    يفكري كاسته و بر ميزان معناسازي شخصي افزوده م         

شود، لذا در اصل مقاله پيرو نتايج اين        يابد كه موجب بهبود ابعاد رواني در آنها مي         هايي در آنها پرورش مي    ظرفيت
 .پژوهش پيشنهاداتي براي پژوهشگران و كارشناسان ارائه شده است

 .دار؛ سن زنان؛ خانوادهن؛ اشتغال زنان؛ خانهنشخوار فكري؛ معنا؛ زنا: كليدواژه ها

 
 ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد باهنر كرماندانشجوي كارشناسي  ∗

 شناسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاديار بخش روان**
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 عادي و عملي -وسواس فكري به اختالل مبتال افراد در رضامندي زناشويي مقايسه

∗دكتر محمد نريماني
 

  **سجاد علمرداني صومعه
  ***دكتر نيلوفر ميكائيلي

  ****دكتر سجاد بشرپور

 
مدت هم براي خود بيماران و هم سيستم          ي طوالني  عملي يك چالش جد     – اختالل وسواس فكري   :مقدمه و هدف  

شواهد پژوهشي حاكي از تأثير     .  خانوادگي ايجاد مي كند  و حوزه هاي مختلفي از زندگي فرد را تحت تأثير قرار مي دهند              
با توجه به اين موضوع هدف اين پژوهش،        .   عملي بر رضايتمندي زناشويي است     –منفي و مخرب اختالل وسواس فكري     

 . عملي و عادي بود– اختالل وسواس فكري به مبتال افراد در رضامندي زناشويي ي مقايسه

جامعه  آماري اين پژوهش را كليه  بيماران مبتال به         .   است  مقايسه اي از نوع مورد شاهدي     -روش اين پژوهش علي     :روش
OCD        از بين كساني   (ش تصادفي ساده     نفر  با استفاده از رو       25تعداد  .   شهر تبريز، در بيمارستان رازي تشكيل دادند

  و از بين افراد      OCDبه عنوان مبتاليان به     )   به آنها داده شده بود     OCDكه توسط روانپزشك يا روانشناس تشخيص     
مؤلف .   نفر به روش تصادفي ساده كه با آنان همتا گرديده، به عنوان گروه مقايسه انتخاب شده بودند                 25 نيز تعداد    عادي

كه توسط روانپزشك يا روانشناس        راجعه و پرسشنامه  رضامندي زناشويي را به نمونه هايي داد           دوم به بيمارستان م    
همچنين از نمونه هاي عادي كه از جامعه  همتا شده از نظر اقتصادي و فرهنگي با جامعه                  .   داده شده اند  OCDتشخيص

رضامندي عملي و   _ وسواس فكري  پرسشنامه ي اختالل (مورد پژوهش بودند، نيز درخواست تكميل هر دو پرسشنامه           
و داده هاي جمع آوري شده نيز     شد؛ پس از تكميل، محقق آنها را براي بررسي و تحليل بيشتر جمع آوري كرد                )  زناشويي

 . مستقل تحليل شدTبا استفاده از آزمون 

بتال به اختالل وسواس     نتايج پژوهش نشان داد كه تفاوت معني داري بين ميزان رضايت مندي زناشويي در افراد م              :نتايج
؛ به اين صورت كه ميانگين نمرات رضامندي زناشويي در           )p=02/0 ؛   t=_24/2( عملي و افراد عادي وجود دارد       -فكري

OCDها كمتر از افراد عادي بود. 

اين نتايج مي تواند   .   عملي ميزان رضايت مندي زناشويي كمتري دارند        - افراد مبتال به اختالل وسواس فكري        :بحث
 .يحاتي براي برنامه ريزي هاي مناسب در جهت درمان اين بيماران داشته باشدتلو

 .رضامندي زناشويي عملي، -اختالل وسواس فكري: كليدواژه ها

 

 
∗
 استاد روان شناسي دانشگاه محقق اردبيلي 

 
  com.yahoo@139s_a_s         دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه محقق اردبيلي**

***
    استاديار روان شناسي دانشگاه محقق اردبيلي 

****
 استاديار روان شناسي دانشگاه محقق اردبيلي 
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 نوجوانان مبتال به اختالل يادگيري بررسي اثربخشي آموزش مديريت والدين بر انگيزش تحصيلي

 
∗محمد نريمانيدكتر 

 

**پورعبدل سعيد
 

***هعلياعظم شا
 

****حديث يوسفي
 

*****زهرا رستم اوغلي
 

 

اختالل يادگيري، اختالل در يك يا چند فرايند اساسي روانشناختي است كه در فهم يا كاربرد زبان                        :  مقدمه
گفتاري يا نوشتاري ايجاد مشكل كرده و ممكن است به صورت توانايي ناقص در گوش دادن، فكر كردن، صحبت                      

كل آموزش و پرورش اياالت      اداره(كردن كلمات يا محاسبات رياضي، ظاهر گردد           هجيكردن، خواندن، نوشتن،     
اصطالح انگيزش همانطور كه از      ).  1381، به نقل از گورمن، ترجمه نريماني و نوراني گرماندرق،              1997متحده،  

ها، نيازها و    گيزهانگيزش تحصيلي به صورت كلي به ان        .  آيد به علت يا چرايي رفتار اشاره دارد          معناي آن بر مي    
گردد  هاي آموزشي و كسب يك مدرك تحصيلي مي           شود كه باعث حضور يك فرد در محيط           عواملي گفته مي  

شود كه در آنها يكي از والدين       هايي اطالق مي   به شيوه )  PMT( آموزش مديريت والدين    ).  2010كالرك و شروت ،   (
مطالعات   ).1982؛ بك ولس،    1985كازدين،  (بينند   ييا هردو تا در خصوص تعامل جداگانه با كودكشان آموزش م           

نشان داده است كه آموزش مديريت والدين يكي از روشهايي است كه در درمان اختالالت كودكان تاثير بسزايي                     
 ). 1390؛ طالعي، طهماسب و وفائي، 1385؛ صالحي، 1986فارشتاين، (دارد 

. انتساب تصادفي است   آزمون با گروه كنترل و      پسآزمون و  روش پژوهش حاضر، آزمايشي با طرح پيش          :روش
 به  1/9/1391 تا تاريخ    1/7/1391   سال كه از تاريخ    17-13دختران رده سني     كليه   جامعه آماري اين پژوهش را    

 در اين پژوهش براي       .باشد اند مي  مراكز مشاوره تهران مراجعه كرده و تشخيص اختالل يادگيري داده شده                
 .استفاده گرديد) سنجش انگيزه تحصيلي(ابزار هارترآوري اطالعات از  جمع

آزمون مربوط به گروهها حذف       آزمون از روي نتايج پس      زماني كه اثر پيش     ،نتايج بدست آمده نشان داد       :نتايج
 بنابراين فرض صفر پژوهش رد و . باشدي  درصد اطمينان معنادار م95ها در سطح معناداري  شود، تفاوت بين گروه

 كه آموزش مديريت والدين روي انگيزش          توان نتيجه گرفت    بنابراين مي .  شود محقق پذيرفته مي   ه كلي    يفرض
  . موثر استتحصيلي نوجوانان مبتال به اختالل يادگيري

 
 استاد گروه روانشناسي دانشگاه محقق اردبيلي ∗

 saeidravanshenas@yahoo.com       دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه محقق اردبيلي **
 ي عمومي دانشگاه محقق اردبيليكارشناسي ارشد روانشناس ***

 كارشناسي ارشدروانشناسي عمومي دانشگاه محقق اردبيلي ****
 كارشناسي ارشد روانشناسي باليني دانشگاه آزاداسالمي واحد اردبيل *****
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 . انجام گرفت  LDپژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي آموزش والدين بر انگيزش تحصيلي نوجوانان                 :  بحث
آزمون به عنوان متغير كمكي، مداخالت آموزش        داد كه، با در نظر گرفتن نمره پيش        نتايج تحليل كواريانس نشان     

هاي قبلي كه    نتايج پژوهش حاضر با يافته     .  والدين بر انگيزش تحصيلي نوجوانان با ناتواني يادگيري موثر است            
(پژوهشهاي بهرامي   .  تترين الگوي تربيتي و فرزند پروري را بكار گيرند، همسو اس           كنند والدين، مطلوب   توصيه مي 

نشان دادند كه رابطه معناداري بين شيوه فرزندپروري و انگيزش و       )  1385(و حسن زاده    )  1381(  ، مصلحي )1379
 .پيشرفت تحصيلي وجود دارد
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  خانگي و متقابل در ارتباط بين خشونت تعيين اثر تعديل كننده وابستگي 

 عدم تقاضاي طالق/تقاضا

 
 ∗وحيده نقوي نيا

 **دكتر ليلي پناغي

 ***دكتر محمد روشن

 ****فائزه رئيس المحدثين

 

امن  ن ض ترين نهادهاي جامعه است كه سالمت، پويايي، امنيت و ثبات آ           نهاد خانواده يكي از مهم      :  هدف  و  مقدمه
 عليه  هاست كه يكي از مهمترين آنها خشونت       در جهان معاصر خانواده دچار انواع آسيب      .  نظم و توسعه جامعه است    

به نظر مي رسد در اين رابطه، متغيرهايي وجود دارند كه نه تنها خشونت را تشديد كرده                 .  باشد زنان در خانواده مي   
گاه مي توان اين   .  شوند و آسيب هاي آن را بيشتر مي كنند، بلكه مانع پايان بخشيدن به يك رابطه آسيب رسان مي                

وابستگي  .   رفتاري زنان مورد خشونت قرار گرفته جستجو نمود        متغيرهاي تداوم بخش را در ويژگي هاي شخصيتي و      
هدف پژوهش حاضر تعيين اثر      .  متقابل از جمله ويژگي هايي است كه در اين ارتباط موردتوجه قرار گرفته است               

 .عدم تقاضاي طالق زنان بود/ تعديل كننده وابستگي متقابل در رابطه بين خشونت خانگي و تقاضا

 141 نفر غيرمتقاضي طالق و      310 زن مورد بررسي قرار گرفتند كه از اين بين            451عه تعداد   در اين مطال  :  روش
. فيشر پاسخ دادند  -اين زنان به پرسشنامه همسرآزاري و مقياس وابستگي متقابل اسپن          .  نفر متقاضي طالق بودند   

شدند و تحليل ها بر روي     زناني كه مورد خشونت قرار داشتند در هر دو گروه متقاضي و غيرمتقاضي طالق مشخص                
 .براي تحليل داده ها از رگرسيون لوجستيك استفاده شد. اين دو گروه صورت گرفت

و هم چنين در تعامل با متغير          )  p  ،4/1=B≥05/0(ها نشان داد خشونت به تنهايي             تحليل داده  :  نتايج
بر اين اساس زنان     .  ق داشت نقش معناداري را در پيش بيني تقاضاي طال        )  p  ،31/0=B≥05/0(وابستگي متقابل  

مورد خشونت قرار گرفته اي كه نمرات باالتري در وابستگي  متقابل داشتند، احتمال كمتري در ارائه تقاضاي طالق                  
 .نشان دادند

عدم تقاضاي طالق   /اين يافته ها نقش تعديل كننده وابستگي متقابل در ارتباط بين خشونت خانگي و تقاضا              :  بحث
متقابل، زماني كه مورد خشونت همسر خود قرار          به عبارت ديگر زنان وابسته        .  د قرار مي دهد  زنان را مورد تأيي    

 .مي گيرند توانايي ترك رابطه را ندارند
  . متقابل، طالق خشونت عليه زنان، وابستگي: كليدواژه ها

 
 vahideh.saba90@gmail.com          بهشتي  ارشد، روانشناسي خانواده درماني، دانشگاه شهيد كارشناسي ∗

 بهشتي يار، پزشگي اجتماعي، دانشگاه شهيددانش **
 بهشتي دانشيار، فقه و حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد ***

 كارشناسي  ارشد، روانشناسي  باليني، دانشگاه فردوسي مشهد ****
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مت روان  واليس بر رضايت زناشويي و سال_مدار به روش مينورز مسئله بررسي اثربخشي درمان حل

 زوجين مراجعه كننده به مركز مشاوره سازمان بهزيستي شهر ايالم

 
 ∗سيده مريم نورمحمدي

 

بيني كننده   مهمترين عامل پيش    رشد فرد نقش زيادي دارد و        واحد اجتماعي است كه در     ،خانواده:  مقدمه و هدف  
 كه از   باشدازدواج مي   رضايت در   ازحالتي    نيز  رضايت زناشويي .  همسراست  متأهل، روابط با    بهداشت رواني افراد  

فردي، هماهنگي ميان انتظارات يك طرف با رفتارهاي          جنبه ميان   از  ذهني، خوشايند و   تجارب  فردي و  جنبه درون 
هاي شخصي خود را    حالتي از آرامش و آسايش است كه درآن، فرد توانايي         روان   همچنين، سالمت .  طرف مقابل است  

درمان .  ي طبيعي زندگي مقابله كند و قادر است در جامعه نقش مهمي داشته باشد                 تواند با فشارها  شناخته، مي 
مسئله، به درمان و مديريت اختالالت         درماني است كه با استفاده از راهكار حل           مدار، نوعي روش روان     مسئله حل
جامعه، لذا تحقيق حاضر به  ها و تاثير آن بر سالمت        با توجه به اهميت سالمت رواني خانواده      .  پردازدشناختي مي روان

روان زوجين   زناشويي و سالمت   مدار به روش مينورز ـ واليس بر رضايت          مسئله منظور بررسي اثربخشي درمان حل     
 .كننده به مركز مشاوره سازمان بهزيستي شهر ايالم انجام گرفت مراجعه

است، كه جامعه آن شامل كليه زوجيني       آزمون با گروه گواه      آزمون پس  تجربي با پيش   اين پژوهش از نوع نيمه    :  روش
روان پايين به مركز مشاوره سازمان بهزيستي ايالم مراجعه             زناشويي و نيز سالمت     است كه به علت عدم رضايت       

 زوج ديگر به عنوان گروه گواه انتخاب        5 زوج به عنوان گروه آزمايشي و        5كرده بودند كه از بين آنها به طور تصادفي         
مدار به روش مينورز ـ واليس قرار گرفتند و            مسئله  جلسه تحت درمان حل     7مايش به مدت    سپس گروه آز  .  شدند

ابزار پژوهش شامل پرسشنامه رضايت زناشويي اينريچ و سالمت روان          .  اي قرار نگرفتند  گروه گواه، تحت هيچ مداخله    
GHQبود . 

روان زوجين گروه آزمايش، پس از         ت نتايج تحليل كوواريانس نشان داد كه بين رضايت زناشويي و سالم               :نتايج
اعمال درمان مذكور با گروه گواه تفاوت مثبت معناداري وجود دارد، به طوري كه رضايت زناشويي و سالمت روان                      

 ).p≤0.05(باشد گروه آزمايش، بيشتر از گروه گواه مي

 رضايت زناشويي و سالمت      مدار به روش مينورز ـ واليس بر        مسئله  با توجه به اثربخشي مناسب درمان حل         :بحث
 .توان جهت حل مشكالت روانشناختي زوجين استفاده نمودروان زوجين، از اين روش درماني مي

 .مدار، رضايت زناشويي، سالمت روان، زوجين مسئله  درمان حل:هاكليدواژه

 
 maryamn761@yahoo.com كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه عالمه طباطبايي         ∗
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 فرزند و چند فرزند مدارس  هاي تربيتي خانواده و عزت نفس دختران تك رابطه سبك

 وسطه  شهرستان ايالممت

 
  سهراب نوروزي∗
 **آليس اسدي 

 

نفس است، عوامل    ترين نيازهاي يك شخصيت رشد يافته داشتن عزت          يكي از مهم و اساسي     :  مقدمه و هدف  
لذا : هدف. باشدهاي تربيتي والدين مي   از جمله اين عوامل نگرش و شيوه      .  گيري و رشد آن مؤثرند     متعددي در شكل  
فرزند و چند فرزند مدارس       نفس دختران تك   هاي تربيتي خانواده و عزت      ررسي رابطه بين سبك   اين پژوهش به ب   

 .متوسطه شهرستان ايالم پرداخته است

آموزان مدارس   اي بوده جامعه آماري آن، شامل كليه دانش            مقايسه -اين پژوهش از نوع تحقيقات علي       :  روش
اي تصادفي به عنوان حجم نمونه      گيري خوشه  از طريق نمونه   نفر   100متوسطه دخترانه شهرستان ايالم كه تعداد        

نفس كوپر اسميت استفاده     ها از دو پرسشنامه محيط خانودگي شيفر و عزت           آوري داده  براي جمع .  انتخاب شدند 
 .گرديد

نفس  پروري و عزت    هاي فرزند  دار بين شيوه     تحليل نتايج پژوهش حاكي از وجود رابطه مثبت و معني               :نتايج
هاي تك فرزند با شيوه تربيتي قاطعانه و مستبدانه عزت نفس دختران كمتر وبر عكس                    در خانواده .  ان بود دختر

 .نفس باالتري برخوردارند درخانواده هاي داراي چند فرزند با سبك قاطعانه دختران از عزت

 ارائه آموزشهاي الزم به     باشند، لذا نفس متوسطي مي    با توجه به اينكه درصد باالي از نوجوانان داراي عزت            :بحث
 تر با فرزندان امري ضروري است، والدين براي برقراري ارتباط بهتر و آگاهانه

 .گيرانه كارانه، سبك سهل هاي تربيتي، عزت نفس، سبك قاطعانه، سبك مسامحه سبك :كليدواژه ها

 

 

 

 

 

 

 

 
  و مدرس دانشگاه پيام نور كرمانشاه2ناحيه ) ع(تربيتي، معاون آموزشي دبيرستان شاهد امام باقر كارشناس ارشد علوم   ∗

                                                                                                                       1352sohrab@gmail.com 
              دانشجوي كارشناسي روان شناسي عمومي دانشگاه پيام نور اسالم آباد غرب **
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 مواد در مقايسه با كننده  هاي مصرفبررسي ميزان اختالالت رفتاري نوجوانان در خانواده

 كننده مواد هاي غير مصرففرزندان خانواده

 
 ∗دكتر ربابه نوري

 **معصومه فرنام نيا

 ***سارا امرالهي

 

تواند منجر به  تغييرات اساسي در تفكر، رفتار و عواطف افراد شود؛ بنابراين               سوء مصرف مواد مي   :  مقدمه و هدف  
هدف اين  .  توجهي، طرد و بدرفتاري دارد     د كه فضايي توأم با بي      كننفرزندان والدين معتاد در محيطي رشد مي        

كننده مواد در مقايسه با فرزندان          هاي مصرف  پژوهش بررسي ميزان اختالالت رفتاري نوجوانان، در خانواده            
 .باشدكننده مواد مي هاي غير مصرف خانواده

)  پسر 15 دختر و    15به صورت   (نده مواد   كن هاي افراد سوء مصرف     ساله از خانواده   18 تا   14 نوجوان   30:  روش
 30كننده به چند مركز  و كمپ ترك اعتياد و جلسات آموزش خانواده معتادين گمنام در بهزيستي كرج، با               مراجعه
هاي جمعيت   كننده مواد كه از نظر برخي ويژگي       هاي غير مصرف   از خانواده )   پسر 15 دختر و    15به صورت   (نوجوان  

فرم والدين به منظور    )  CSI-4(از پرسشنامه عالئم مرضي كودكان       .  ايسه صورت گرفت  شناختي همتا شدند مق    
 multi way(هاي جمع آوري شده به كمك تحليل واريانس چند متغيره             داده.  ها استفاده گرديد   گردآوري داده 

anova (تجزيه و تحليل شد. 

كننده مواد و غير       هاي سوء مصرف    دهد كه بين دو گروه فرزندان خانواده           نتايج پژوهش نشان مي     :  نتايج
اي، سلوك، اضطراب    اعتنايي مقابله  كمبود توجه، بي   -اختالالت بيش فعالي  (ها   كننده مواد در تمامي مؤلفه      مصرف

هاي  و نمره كل عالئم مرضي تفاوت معنادار وجود دارد؛ به اين صورت كه در گروه خانواده                     )  فراگير، افسردگي 
دهد كه اثر جنسيت بر اختالالت در         تمام ابعاد بيشتر است؛ همچنين نتايج نشان مي        مصرف كننده ميزان عالئم در    

كننده نمره باالتري را در اختالل       هاي مصرف  گونه كه فرزندان پسر در خانواده      دو گروه تفاوت معناداري دارد، بدين     
د و دختران نمرات باالتري را      ان اي و سلوك و مقياس كلي نسبت به دختران در همين گروه داشته               نافرماني مقابله 

 .اند  بيش فعالي، اضطراب فراگير و افسردگي داشته-در اختالالت كم توجهي

بين سوء مصرف مواد والدين و اختالالت رفتاري فرزندان رابطه معنادار وجود دارد بنابراين پژوهش حاضر                   :  بحث
 و درمان در دوران كودكي و ضرورت          ضرورت انجام مداخالتي را در سنين قبل از نوجواني، همچنين تشخيص             

 .رساندكننده مواد را مي هاي سوء مصرف هاي اوليه و ثانويه را در خانواده پيشگيري

 
  com.yahoo@rynoury               استاديار دانشگاه خوارزمي، روانشناسي باليني ∗

 شگاه خوارزميكارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دان **
  كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه خوارزمي***
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بررسي رابطه ميزان نظارت والدين و همنشيني با همساالن منحرف در فرزندان نوجوان دو گروه 

 كننده مواد ننده مواد و غير مصرف كف هاي مصر خانواده

 

 ∗ربابه نوريدكتر 

 **سارا امرالهي

 ***معصومه فرنام نيا

 

كه اصول فرا گرفته شده     نقش خانواده در اجتماعي كردن كودكان و نوجوانان غيرقابل انكار است به صورتي            :  مقدمه
كند؛ بنابراين  اي متفاوت اجتماعي مي    از خانواده با تجربيات ناشي از شرايط عيني خانواده، هر فرد را به شيوه                  

هاي پرخطر و همنشيني با همساالن منحرف        يرات مستقيم والدين در گرايش فرزندان نوجوان به سمت رفتار           تاث
تواند از طريق ميزان نظارت والدين كيفيت رشد خود را به عنوان عامل انسجام بخش شخصيت تحت تاثير قرار                    مي
همساالن منحرف در فرزندان نوجوان     هدف اين پژوهش، بررسي رابطه ميزان نظارت والدين و همنشيني با                .دهد

 .باشد كننده مواد مي مصرف كننده و غير هاي مصرف دو گروه خانواده

)  پسر 15 دختر و    15به صورت   (كننده مواد    هاي افراد سوء مصرف     ساله از خانواده   18 تا   14 نوجوان   30:  روش
 30عتادين گمنام در بهزيستي كرج، با       كننده به چند مركز و كمپ ترك اعتياد و جلسات آموزش خانواده م             مراجعه
هاي جمعيت  كننده مواد كه از نظر برخي ويژگي       هاي غيرمصرف  از خانواده )   پسر 15 دختر و    15به صورت   (نوجوان  

و پرسشنامه  )  PMS(براي اين پژوهش از پرسشنامه نظارت والدين        .  شناختي همتا شدند مقايسه صورت گرفت      
آوري شده از طريق تحليل واريانس         هاي جمع  داده.   استفاده گرديد   )ADPS(همنشيني با همساالن منحرف       

 . مستقل تجزيه و تحليل شدندtيك راهه و آزمون 

كننده مواد در    كننده و غير مصرف    هاي مصرف  دهد كه بين دو گروه فرزندان خانواده      نتايج پژوهش نشان مي   :  نتايج
داري وجود دارد، به اين صورت كه ميزان نظارت         ت معنا ميزان نظارت والدين و همنشيني با همساالن منحرف تفاو        

. كننده مواد كمتر و همنشيني فرزندانشان بويژه پسران با همساالن منحرف بيشتر است                 هاي مصرف  در خانواده 
 گروه ديگر   3كننده مواد به شكل معناداري باالتر از         هاي غير مصرف   ميزان نظارت والدين در گروه دختران خانواده      

 3كننده مواد نسبت به      هاي مصرف  از سويي كمترين ميزان نظارت به طور معنادار در گروه پسران خانواده             است؛  
 شود؛ همچنين باالترين ميزان همنشيني با همساالن منحرف به طور معناداري در گروه پسران گروه ديگر ديده مي

ديگر به طور معناداري در گروه دختران         گروه   3كننده و كمترين ميزان همنشيني نسبت به          هاي مصرف  خانواده
 .شودكننده مواد مشاهده مي هاي غير مصرف خانواده

 

 
   rynoury@yahoo.com              استاديار دانشگاه خوارزمي، روانشناسي باليني ∗

 كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه خوارزمي **
 كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه خوارزمي ***
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دهد كه ميزان نظارت والدين با ميزان همنشيني فرزندان يا همساالن منحرف خود رابطه               پژوهش نشان مي  :  بحث
اي اصالحي و پيشگيرانه در جهت      ه توان جهت انجام مداخالت و برنامه     هاي اين پژوهش مي    از يافته .  معكوس دارد 

 .كاهش بزهكاري نوجوانان استفاده نمود
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 نوجوانان) آوري پرخاشگري و تاب( اي با عوامل موثر بر بزهكاري هاي رايانه بررسي رابطه بازي

 
   ∗مريم نوشاد 

   **مهدي منصوريدكتر 
 ***حسين افراسيابيدكتر 

 

 رواز اين. سالمت و امنيت اكثر جوامع امروزي را به خطر انداخته است          اي است كه      بزهكاري پديده  :مقدمه و هدف  
يكي از عوامل موثر بر بزهكاري نوع          .  رسد بررسي و پرداختن به عوامل موثر بر بزهكاري ضروري به نظر مي                 

. اي است  هاي رايانه  يكي از اين تفريحات، بازي    .  گزينند تفريحاتي است كه والدين براي فرزندان نوجوان خود بر مي          
اي را با عوامل موثر بر بزهكاري           هاي رايانه  با توجه به اين امر هدف پژوهش حاضر آن شد كه رابطه بازي                   

 .  مورد بررسي قرار دهد92نوجوانان شهر يزد در سال ) پرخاشگري و تاب آوري(

انجام اي   رحلهاي چند م   گيري به روش تصادفي خوشه       نمونه .بود  تحليلي -توصيفي پژوهشي حاضر،  طرح:  روش
 مدرسه گزينش   25؛ به اين صورت كه از بين مدارس دخترانه و پسرانه ناحيه دو شهر يزد، به طور تصادفي،                    گرفت

 نفر  100آموزان منتخب،    از ميان دانش  .  آموز به طور تصادفي انتخاب گرديدند       دانش 300شد و از بين اين مدارس،       
در اين پژوهش ابزار گردآوري اطالعات،       .  دادند وجوان تشكيل مي   نفر را نيز پسران ن       200را دختران نوجوان و      

آوري كانر و    و مقياس تاب  )  1992( اي و مقياس پرخاشگري باس و پري          هاي رايانه  پرسشنامه محقق ساخته بازي   
ها نيز از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام                جهت تجزيه تحليل داده    .  بود)  2003(ديويدسون  

 . گرديداستفاده

اي با بعد پرخاشگري     هاي رايانه  گر آن است كه بين متوسط ساعت روزانه بازي          هاي اين پژوهش بيان    يافته:  نتايج
ابعاد  با   اي هاي رايانه  بين متوسط ساعت روزانه بازي     اما  .  وجود دارد   معناداررابطه مثبت    )  P>01/0(جسماني  

همچنين نتايج ضريب همبستگي نشان داد كه       .  ود ندارد رابطه معناداري وج  و خصومت   پرخاشگري كالمي و خشم     
همچنين نتايج نشان داد كه     .  آوري رابطه معناداري وجود ندارد     اي با تاب   هاي رايانه  بين متوسط ساعت روزانه بازي    

همچنين نتايج  .  باشد آوري معنادار نمي    اي با ابعاد پرخاشگري و تاب         ضريب همبستگي بين نوع بازي رايانه        
بين قوي براي پرخاشگري     اي يك پيش   هاي رايانه   گام به گام نشان داد كه متوسط ساعت روزانه بازي             رگرسيون

 . جسماني است
 

 

 

 
  m.noshad2012@gmail.com     اس ارشد حقوق گرايش جزا و جرم شناسي دانشگاه علوم و تحقيقات واحد يزدكارشن ∗

**
 استاديار گروه مشاوره دانشگاه علوم و تحقيقات واحد يزد 

  استاديار گروه مشاوره دانشگاه علوم و تحقيقات واحد يزد***



 

                                                                                                          ���� ��� 	
�� �����	������ �����                                                          

                The 6th National Congress on Family Pathology                          

 

 

 581 
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 والدين با اِعمال مداخالتي جهت كنترل و داشتن            كه توان دريافت  مي پژوهش، اين هاي يافته اساس بر  :بحث
توانند اين قشر از جامعه را از بسياري از انحرافات             ن خود مي  اي نوجوانا  هاي رايانه  برنامه زماني مناسب براي بازي     

 .رفتاري و به ويژه بزهكاري مصون نمايند
 .آوري، نوجوانان، خانواده ، تاباي، پرخاشگري هاي رايانه بازي :هاواژهكليد
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 : كاهش بزهكاري و افزايش امنيت جامعه

  پرخاشگري در نوجوانان دبيرستاني شهر يزداي با هاي رايانه رابطه مشاركت خانواده در بازي

 
   ∗مريم نوشاد

   **مهدي منصوريدكتر 
 ***حسين افراسيابيدكتر 

 

از .   يكي از معضالتي كه امروزه جوامع بشري با آن دست به گريبان است، پديده بزهكاري است                   :مقدمه و هدف  
رسد عوامل متعددي در بروز      ود، به نظر مي   ش  ساله مشاهده مي   18 تا   13جايي كه اين پديده در بين نوجوان          آن

خانواده .  اي و حمايت عاطفي آن از نوجوان است          مهترين اين عوامل، خانواده هسته     .  چنين رفتاري دخيل است    
تواند عالوه بر دخالت مستقيم در پيشگيري از رفتارهاي بزهكارانه، نوجوان را در                سالم و صميميت اعضاي آن مي      

بر اين اساس هدف پژوهش حاضر آن شد كه           .  ل بيروني موثر بر بزهكاري نيز مصون نمايد         برابر بسياري از عوام   
اي را با مهمترين مولفه موثر بر بزهكاري يعني پرخاشگري نوجوانان شهر يزد                هاي رايانه  مشاركت خانواده در بازي   

 .  مورد بررسي قرار دهد92در سال 

اي انجام   اي چند مرحله   گيري به روش تصادفي خوشه      مونه ن .بود  تحليلي -توصيفي پژوهشي حاضر،  طرح:  روش
 مدرسه گزينش   25شد؛ به اين صورت كه از بين مدارس دخترانه و پسرانه ناحيه دو شهر يزد، به طور تصادفي،                       

 نفر  100آموزان منتخب،    از ميان دانش  .  آموز به طور تصادفي انتخاب گرديدند       دانش 300شد و از بين اين مدارس،       
در اين پژوهش ابزار گردآوري اطالعات،       .  دادند نفر را نيز پسران نوجوان تشكيل مي         200ران نوجوان و     را دخت 

جهت تجزيه تحليل   .  بود)  1992(اي و مقياس پرخاشگري باس و پري           هاي رايانه  پرسشنامه محقق ساخته بازي    
 .ها نيز از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده گرديد داده

اي با دو بعد پرخاشگري      هاي رايانه  هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه بين مشاركت خانواده در بازي            يافته:  نتايج
اي  هاي رايانه  بين مشاركت خانواده در بازي    اما  .  وجود دارد   معنادارهمبستگي منفي   )  P>05/0(جسماني و خشم    

ن نتايج ضريب همبستگي نشان داد كه بين         همچني.  با پرخاشگري كالمي و خصومت رابطه معناداري وجود ندارد         
همچنين .  وجود دارد )  P>05/0(اي با خصومت همبستگي منفي معناداري         هاي رايانه  فردي و گروهي بودن بازي     

اي با پرخاشگري جسماني     هاي رايانه  نتايج تحليل واريانس نشان داد كه ارتباط متغيرهاي مشاركت خانواده در بازي           
 . باشد اي با خصومت، يك رابطه خطي نمي هاي رايانه و گروهي بودن بازيو خشم و همچنين فردي 

 

 

 
  m.noshad2012@gmail.com   ه علوم و تحقيقات واحد يزدكارشناس ارشد حقوق گرايش جزا و جرم شناسي دانشگا ∗

 استاديار گروه مشاوره دانشگاه علوم و تحقيقات واحد يزد **
 استاديار گروه مشاوره دانشگاه علوم و تحقيقات واحد يزد ***
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اي و همچنين بازي    هاي رايانه  مشاركت خانواده در بازي    كه توان دريافت مي پژوهش اين هاييافته اساس بر  :بحث
ين ترتيب از بسياري از     واند سطح پرخاشگري را در نوجوانان تعديل كند و به ا           تاي تا حدودي مي    هاي گروهي رايانه  

 .رفتارهاي بزهكارانه اين قشر از جامعه پيشگيري به عمل آورد
 .، نوجواناناي، پرخاشگري هاي رايانه مشاركت خانواده، بازي :هاواژهكليد
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 نقش خانواده در پاسخ دهي به كودكان و نوجوانان بزه كار؛ با نگاهي به حقوق كيفري ايران

 
 ∗نيازپوردكتر اميرحسن 

 

حقوق كيفري براي كنترل پديده مجرمانه و كاهش ميزان تكرار جرم راهبردها، سازوكارها و                   :  مقدمه و هدف  
 از شاخص ترين آن هاست كه           »راهبردبازپروري بزه كاران  «در اين ميان،     .  گيردابزارهاي متعددي را بكار مي     

زيرا،در پرتو اين   .كننداز شمار تكرار آن استفاده مي       كاري و كاستن     كارگزاران عدالت كيفري براي مقابله با بزه        
رفتاري بزه كاران درصدد بازسازي پيكره شخصيت       /  راهبرد سامانه عدالت كيفري با هدف قرار دادن نظام شخصيتي         

زمينه هاي شكل   اين راهبرد كه    .  اين دسته وفراهم كردن بسترهاي مناسب به منظوربازپذيري اجتماعي آنان است           
يم خالء هاي شخصيتي بزه كاران رافراهم مي آورد، همواره مورد توجه سياست گذاران جنايي براي                    گيري وترم 

چه اين كه، اين دسته درمرحله رشد قرارداشته و براين اساس،           .  بزه كار مي باشد     نوجوانان  پاسخ دهي به كودكان و    
ت شدن آنان مي تواند در شكل گيري        بازسازي سامانه شخصيتي  و بكارگيري اقدام هاي مناسب براي دوباره تربي            

به اين ترتيب است كه نظام عدالت كيفري پس            .نوجوانان بزه كار تأثيرگذارباشد      و  دست نظام رفتاري كودكان    
ازشناسايي خالءهاي فردي و محيطي كودكان بزه كارازروش هاي بازپرورانه مناسب به منظورسامان دهي                        

 نوجوانان   حقوق كيفري براي بازپروري  كودكان و       . استفاده مي كند   فرآيندرشد ودرست پرورانيده شدن اين دسته     
ترين آن هابه شمارمي    ها و سازوكارهاي متعددي بهره مي گيرد كه در اين ميان، خانواده از شاخص               كاراز شيوه بزه
 .ستفاده نمايندازاين رو، كارگزاران عدالت كيفري مي توانند از نهاد مذكور براي پاسخ دهي به اين بزه كاران ا.رود

هاي سياست قانون گذار ايران در زمينه نقش خانواده در فرآيند پاسخ دهي              در اين پژوهش هدف، شناسايي بنيان     
بزه كار،چگونگي ايفاي نقش خانواده در اين خصوص و بررسي رويه هاي قضايي در زمينه                    نوجوانان  به كودكان و  

 .يفري استبكارگيري خانواده در مرحله هاي مختلف رسيدگي ك

بزه كار    نوجوانان  هاي نقش خانواده در فرآيند پاسخ دهي به كودكان و          در اين پژوهش براي شناسايي بنيان     :  روش
بر اين اساس، مقررات كيفري     .  وسياست هاي مقنن ايران دراين زمينه از روش توصيفي ـ تحليلي استفاده مي شود             

البته، رويه هاي   .  گيرندين بزه كاران مورد بررسي قرار مي      شكلي و ماهوي ايران درخصوص چگونگي پاسخ دهي به ا         
 .قضايي ايران دراين خصوص نيزتحليل مي شوند

مرحله هاي پيش     يعني،(در پهنه حقوق كيفري ايران  نقش خانواده در كليه مرحله هاي فرآيند كيفري                  :  نتايج
براي 1392و قانون مجازات اسالمي   1392از رهگذر دو قانون آيين دادرسي كيفري      )  دادرسي، دادرسي وپسادادرسي  

در مرحله پيش دادرسي كارگزاران عدالت كيفري        .  بزه كارشناسايي شده است     نوجوانان  پاسخ دهي به كودكان و     
بزه كار در جلسه هاي        نوجوانان  مي توانند از نهاد مذكور در زمينه احضار، جلب و چگونگي حضور كودكان و                  

 . دادرسي كيفري بهره گيرند

 
 niapah@yahoo.com       استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي∗
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اين كه،  .  در مرحله دادرسي وپسادادرسي هم به خانواده براي پاسخ دهي به كودكان بزه كارنقش داده شده است                   
 خانواده به عنوان يك نهاد جامعوي حقوق كيفري دستورهاي دادگاه هاي رسيدگي كننده به جرم هاي كودكان و                   

فرستادن طفل يه يك    «،  »متخصصان با آنان  معرفي طفل به مددكاراجتماعي يا روانشناس و ديگر          «مانند    نوجوانان
جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان         «،  »موسسه آموزشي و فرهنگي به منظورتحصيل وحرفه آموزي       

بزه كارتقويت    نوجوانان  را اجراء كند تا به اين واسطه امكان بازپروري كودكان و            »  با اشخاص به تشخيص دادگاه     
نوجوانان بزه كارداراي بنيان هاي متعددي است         و  واده در فرآيند پاسخ دهي به كودكان      اين كاركردهاي خان  .  شود

به هررو، آموزه هاي جرم شناسي       .  كه از جمله آن ها مي توان به بنيان هاي جرم شناسانه و حقوقي اشاره كرد                   
ثيرگذاربوده وبسترهاي  ها ازسوي قانون گذارتأ    گرايي و حقوق بشر و اساسي در اتخاذ اين سياست            باليني، تعامل 

رفته، سياست  روي هم .  نوجوانان بزه كارراپديد مي آورند       و  مناسبي براي حمايت وبازپذيري اجتماعي كودكان       
به   نوجوانان  دهي و به سازي نظام رفتاري كودكان و        هاي فراوان خانواده در شكل    گذاران جنايي با توجه به قابليت     

تا از اين رهگذر اسباب كاهش ميزان تكرار جرم اين دسته فراهم                     اند  اين نهادكاركردي واكنشي بخشيده     
زيرا،اين دسته ازبزه كاران مسووليت كيفري نداشته وعمدتا براي همنوايي باهنجارهاي اجتماعي دربسترعدالت             .شود

 .كيفري قرارمي گيرند

-و وضعي به وقوع مي     اي است كه تحت تأثير عوامل فردي، محيطي           نوجوانان پديده   و  كاري كودكان بزه:  بحث

، )يعني، اختالالت عصبي، رواني و شخصيتي       (درواقع، اين بزه كاران با تأثيرپذيري از اختالالت رفتاري             .  پيوندد
و )  مانند، خانواده، مدرسه، محيط كار     (هاي اجتماعي عمومي و شخصي       هاي خالءهاي موجود در محيط     كاستي
 . ندآوركاري روي ميهاي پيش جنايي به بزهموقعيت

حقوق كيفري براي پاسخ دهي به اين رفتارها وازبين بردن ياكاهش تأثيرعوامل بزه كاري عمدتا بر راهبردبازپروري                  
هاي مناسب مي   نوجوانان بزه كار و بكارگيري اقدام       و  زيرا، با تمركز بر شخصيت كودكان     .بزه كاران متمركزمي شود   

درواقع، به واسطه اين    .  ز الزامات و قواعد اجتماعي را فراهم آورد       توان اسباب دوباره هنجارگرا شدن و پيروي آنان ا         
بزه كار مهيا شده تا آنان        نوجوانان  رفتاري كودكان و  /  راهبرد بسترهاي مناسب براي بهبود وضعيت نظام تربيتي          

ق به اين ترتيب،حقو  .  پس از تحمل پاسخ و رهايي از عدالت كيفري راه درست زندگي كردن را در پيش گيرند                     
نوجوانان بزه كار واستفاده از روش هاي بازپرورانه مناسب            و  كيفري با شناسايي خالءهاي فردي ومحيطي كودكان      

بديهي است،اجراي مطلوب اين    .احتمال سامان دهي فرآيندرشد ودرست پرورانيده شدن اين دسته تقويت مي شود            
خصيت،متخصص بودن قضات وشناسايي واكنش     راهبرد به ابزارها وسازوكارهاي متعددي بستگي دارد كه پرونده ش          

درقلمرو حقوق كيفري ايران خانواده به منظورپاسخ       .هاي اصالحي ـ درماني ازشاخص ترين آن هابه شمارمي روند          
 .نوجوانان بزه كار رسالت سياست جنايي يافته است و دهي به كودكان

و )  الف(كار  پاسخ دهي به كودكان و نوجوانان بزه       از اين رو، در اين نوشتار، از بنيان هاي نقش خانواده در زمينه                
بانگاهي به حقوق كيفري    )    ب(چگونگي ايفاي نقش خانواده در زمينه پاسخ دهي به كودكان و نوجوانان بزه كار                

 .آيدايران سخن به ميان مي
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 مقايسه معيارهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دختر و پسر

 
∗ايل امان نيازي

 

**خانزاده علي حسيندكتر عباس
 

 ***كمال مقتدائي

 

 همسر صورت انتخاب آن در كه است خانوادگي زندگي جريان در مرحله و مهمترين اولين  ازدواج:مقدمه و هدف  

 و اصولي ريزيبرنامه منظور به.  دارد بستگي مرحله اين در موفقيت به زندگي مراحل ديگر در موفقيت و گيردمي
پژوهش حاضر با هدف    .  است ضروري آنان نظرات از اطالع ازدواج صحيح معيارهاي از انآگاهي جوان  سطح باالبردن

 .  انجام شد1391مقايسه معيارهاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه گيالن در سال 

ي پژوهش تمام  اين جامعه آماري  .است بوده)  رويداديپس(اي   مقايسه -علي نوع از پژوهش حاضر   :روش
شامل ( نفر   372بين آنها تعداد      بوده است، كه از     1391دختر و پسر مجرد دانشگاه گيالن در سال            دانشجويان

از پرسشنامه محقق ساخته     .  اي تصادفي انتخاب شدند    گيري خوشه شيوه نمونه  به ) دختر 191و    پسر 181
 .  استفاده شدپژوهش به عنوان ابزارمعيارهاي انتخاب همسر 

مهمترين معيارهاي انتخاب همسر از نظر زنان شامل وفاداري، متعهد بودن و صداقت               كه   ها نشان داد  يافته  :نتايج
باشند و از نظر مردان        ترين معيارها نيز شامل رنگ چشم، رنگ پوست و زيبا بودن مي                 اهميت باشند و كم    مي

ته تحصيلي، وضعيت اقتصادي و     معيارهاي وفاداري، صداقت و متعهد بودن از بيشترين اهميت برخوردارند، و رش             
 .باشندوضعيت اقتصادي خانواده نيز از كمترين اهميت برخوردار مي

معيارهاي انتخاب همسر در بين مردان و زنان تفاوت          كه بين  گرفت نتيجه توانمي فوق هاييافته  براساس :بحث 
است، و در جهت     فرهنگي و اصيل يارهايمع و هاارزش بر مبتني دانشجويان، ازدواج بنابراين معيارهاي .  وجود دارد 
 فراهم ديني، اجتماعي و علمي    فرهنگي، معيارهاي رعايت با را بسترهايي و شرايطي بايد هاازدواج بقاي و تسهيل

 .شوند آشنا ازدواج از قبل هاي همديگرباورها، انتظارات و نقش با بتوانند تا دانشجويان كرد

 . خاب همسر، دانشجويان دختر و پسر انت مقايسه معيارهاي:كليدواژه ها

 
 com.gmail@eilamanniyaziدانشگاه عالمه طباطبايي               روانشناسيكارشناسي ارشد ∗

 استاديار گروه روان شناسي دانشگاه گيالن **
 كارشناسي ارشد روانشناسي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ***
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 هاي پردازش هويتبيني شادكامي بر اساس سبك پيش

 
   ∗حسين نيرومند
 **عباس اكبري

 

سازي آگاهانه اعتقادات فرد راجع به       پارچهرونده است كه شامل يك     هويت يك فرايند رشد پيش     :  وهدف مقدمه
هاي پردازش هويت، به سه سبك          سبك ).2005تز،  شوار(خودش، ديدگاه ديگران راجع به او و تعهد است               

هاي  از جمله سازه   هويت    ).2005برزونسكي و كاك،    (شوند   اجتنابي تقسيم مي   -اطالعاتي، هنجاري و سردرگم   
شادكامي، يعني داشتن رضايت از زندگي، وجود عاطفه          .  گذار بر شادكامي افراد است     فردي است كه تاثير     ن درو

هاي بيني شادكامي بر اساس سبك      پژوهش حاضر با هدف پيش     .  )2001آرجيل،    (منفينداشتن عاطفه   مثبت و   
 .پردازش هويت انجام شد

 مرودشت و از    شهرپسر  175دختر و   183  يجامعه آمار   . است ي همبستگ يفيك مطالعه توص  ي،  پژوهش اين :روش
هاي هويت  و سبك )  1990لو،  آرجيل و   (هاي شادكامي   افراد پرسشنامه .  اي استفاده شد   گيري خوشه  روش نمونه 

 .را تكميل كردند) 1998وايت و همكاران،  (

كننده مثبت و   بيني سبك پردازش هويت اطالعاتي، پيش       كهنتايج تحليل رگرسيون حاكي از آن است             :نتايج
كننده منفي و    بينيسبك پردازش هويت هنجاري و پردازش هويت سردرگم پيش            است اما    معنادار شادكامي    

 .شادكامي هستندمعنادار 

گيري هويت اطالعاتي با نياز قوي به كاوشگري و شناخت، با شاد بودن رابطه مثبت دارد                    استفاده از جهت    :بحث
هايي مثل پيرو بودن     سبك هويت هنجاري از ويژگي    .  در واقع كسب يك هويت اطالعاتي همراه با شادكامي است          

رسد گيري كافي ويژگي برخوردار است كه به نظر نمي        ميمنسبت به صاحبان قدرت و از طرفي نداشتن آزادي وتص          
هاي عمدي خود شخص     شادكامي چنداني را همراه داشته باشد زيرا از عوامل به وجود آورنده شادكامي، كنش                 

 عدم يكپارچگي هويت، پريشاني فكري و در نهايت شكست در اهداف را دارا هستند                 سردرگمبا سبك       افراد.  است
 . اجتنابي شادكامي بسيار پاييني را براي آنان به همراه دارد-ردرگمسكه در سبك   

 
 .hniroomand84@gmail.com                     كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز * ∗

 روانشناسي تربيتي دانشگاه شيرازكارشناسي ارشد  **
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  مسلمان رواني خانواده  شناسي تهاجم فرهنگي بر سالمت آسيب

 
 ∗مجيد نيسي

 **عاشور جليزي

 

ها و وسايل نوين، مهمترين بنيان اجتماعي اسالم يعني خانواده را               تير تهاجم فرهنگي با روش      :مقدمه و هدف  
شناسي مهمترين وسايل تهاجم فرهنگي بر سالمت رواني            ترين هدف اين تحقيق آسيب      مهم.  ه رفته است   نشان

 .   مسلمان بوده استخانواده

ها روش تحليل داده  .  اي انجام پذيرفته است    تحقيق حاضر از نوع كيفي و براساس بررسي مستندات كتابخانه          :روش
 . سازي آنها تدوين گشته است خصبندي اطالعات بدست آمده و شا از طريق طبقه

هاي تهاجم فرهنگي يعني روش مبارزه با عقيده         نتايج تحقيق در بخش اول شامل شناسايي مهمترين روش         :نتايج
 اسالمي، روش جايگزيني قوانين وضعي به جاي شريعت اسالمي، روش انحراف اخالقي زن مسلمان، روش اشاعه                   

گسيختگي روابط اجتماعي بود و در بخش دوم،           درات و روش از هم     فحشاء، روش ترويج مشروبات الكلي و مخ        
 .  مسلمان بودسالمت رواني خانواده شناسي مهمترين وسايل تهاجم فرهنگي بر آسيب

كند، از   تهاجم فرهنگي يكي از مهمترين خطرهايي است كه جهان اسالم را در حال و آينده تهديد مي                       :بحث
 غربي   زيادي تحت تأثير خانواده غربي قرار گرفته و به تقليد از الگوي خانواده             اندازه مسلمان به    طرفي ديگر خانواده  

 جامعه، در رواني سالمت نام به ايپديده ها به ارتقاء  خانواده كيفيت زندگي  رشد  عالوه بر اين استحكام و     پردازد؛مي

وسايل تهاجم فرهنگي به دليل نو شدن       ها و   شناسي مستمر روش   يابي به اين مهم، آسيب      براي دست  بستگي دارد؛ 
 خانواده  فعلي  فرهنگي  رخدادهاي  علل  مي توان  تحقيق  اين  هاييافته  به  دستيابي  با.  ناپذير است  آنها اجتناب 

 درميان  دقيق نسبت به استحكام زندگي         به برنامه ريزي   سپس  و  شناخت  تريعميق  نحوي  به  را  مسلمان
 .نمود اقدام مسلمان هاي خانواده

 . مسلمانخانواده رواني؛ سالمت تهاجم فرهنگي؛: واژه هاكليد

 

 

 

 

 
 majid.nisi@gmail.com شاوور                معاونت پرورشي منطقهكارشناس ارشد برنامه ريزي آموزشي،  ∗

  شاووركارشناس ارشد برنامه ريزي درسي، معاونت آموزشي منطقه **
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 بيني فرسودگي زناشويي زنان و مردان متأهل  تعيين سهم اميد به زندگي و معناجويي در پيش

 
 ∗رومعصومه نيك

 **محمد نظريدكتر علي

 ***فهيمه پيرساقي

 

بيني فرسودگي زناشويي در    اجويي در پيش   هدف اين پژوهش، تعيين سهم اميد به زندگي و معن           :مقدمه و هدف  
 . زنان و مردان متأهل است

 زنان و مردان متأهل شهرستان كرج بود كه به روش              آماري كليه   اين پژوهش از نوع همبستگي و جامعه        :روش
نز، پاي  زناشويي  فرسودگي  ها از مقياس  آوري داده براي جمع .   نفر انتخاب شدند   109گيري در دسترس، تعداد     نمونه

 .  معناي زندگي صالحي استفاده شدمقياس اميدواري اشنايدر و همكاران و پرسشنامه

 رگرسيون همزمان، نشان داد كه از بين متغيرهاي پيش بين، فقط متغير معناجويي              ها به شيوه  تحليل داده :  نتايج
از واريانس متغير مالك را        21/0متغيرهاي پيش بين در گروه زنان       .  بيني فرسودگي زناشويي را دارد     توان پيش 

 . است10/0اين ميزان در گروه مردان . تبيين مي كنند

 به  اعتقاد  در  افراد  نياز  در  فرسودگي  اصلي  علت  كه  شودمي  اثبات  اينگونه  معنادرماني  ديدگاه  از   فرسودگي :بحث
 از  را  وجودي  معناي  كه  افرادي  شكست  و  فرسودگي  ميان  ارتباط.  گيردمي  قرار  است،  معنادار  شانزندگي  اينكه

 زناشويي  فرسودگي  براي  درماني  نكته  يك  عنوان  به  كه  دارد  ملموس  مفهوم  يك  كنند،نمي  دريافت  همسرشان
 مي  و  است  اميد  از  تر  گسترده  ايسازه  زندگي،  معناداري  كه  معتقدند  ،)2005  (فلدمن  و  اشنايدر  .شودمي  مطرح
 .آورد حساب هب معنادار زندگي از عنصري عنوان به را اميد توان

 .فرسودگي زناشويي، اميد، معناجويي: كليدواژه ها
 

 
  com.yahoo@nikroo.sahar            كتري مشاوره دانشگاه خوارزميدانشجوي د ∗

 عضو هيأت علمي گروه مشاوره دانشگاه خوارزمي **
 دانشجوي دكتري مشاوره دانشگاه خوارزمي ***
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 مقايسه باورهاي شخصيتي و فراشناختي در زنان متقاضي طالق و زنان عادي

 
∗محمد نيكورفتار

 

 **دكتر سعيد تيموري

 
ضي هدف از اين پژوهش مقايسه باورهاي شخصيتي و فراشناختي در زنان عادي و زنان متقا                   :  مقدمه و هدف  

 .طالق بود

 مقايسه اي بوده و جامعه آماري شامل تمامي زنان متقاضي طالق كه              -پژوهش حاضر  از نوع مطالعات علي      :  روش
اند و همچنين زنان عادي فرهنگي شهرستان تايباد كه در                   به دادگستري شهرستان تايباد مراجعه نموده         

 زن  35 زن متقاضي طالق  و        35ه از بين آنها     ك.  اند هاي روستايي در اين شهرستان مشغول خدمت بوده         مجتمع
اي  گيري خوشه  گيري نمونه در دسترس براي جامعه آماري زنان متقاضي طالق و نمونه                  عادي با روش نمونه    

65(ها با استفاده از پرسشنامه باورهاي فراشناختي ولز           داده.تصادفي براي جامعه آماري زنان عادي انتخاب شدند        
 .آوري شدندجمع) سوالي126(اورهاي شخصيتي بك و  پرسشنامه ب) سوالي

 ، وابسته، اجتنابي(باورهاي شخصيتي     مستقل براي بررسي تفاوت        tاز آزمون    ها با استفاده     تحليل داده :  نتايج
و باورهاي  )  ضداجتماعي، خودشيفته، نمايشي،اسكيزوئيد و پارانوئيد        عملي،  -پرخاشگر، وسواس فكري     -منفعل

نتايج بدست آمده نشان داد كه تفاوت معناداري بين          .  عادي با زنان متقاضي طالق انجام شد      فراشناختي در زنان      
عملي ،نمايشي، خودشيفته و پارانوئيد در زنان عادي و زنان متقاضي              –باورهاي شخصيتي وابسته، وسواس فكري      

 . ق تفاوت معنادار بودطالق  وجود داشت، همچنين باورهاي فراشناختي در بين زنان عادي و زنان متقاضي طال

باورهاي فراشناختي و باورهاي شخصيتي  وابسته، وسواسي، نمايشي، خودشيفته و پارانوئيد در زنان                      :  بحث
خانوادگي از   ساز مشكالت ارتباطي و بروز آسيبهاي       تواند زمينه و مي   باشد متقاضي طالق بيشتر از زنان عادي مي       

 .جمله طالق گردد
 

 
 شاور آموزش و پرورش شهرستان تايباد                                                            مـكارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام * ∗

 sdteimory28@yahoo.com              عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تربت جام **
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 دار سرپرست خانوارهاي فرزندپروري در بين زنان شاغل و خانهيوهاي شبررسي مقايسه

 
  ∗نوروز نيمروزي ناوخيدكتر 

 **محبوبه محمدي صابر

 

دار سرپرست خانوار   هاي فرزندپروري در بين زنان شاغل و خانه       اي شيوه  اين پژوهش با هدف بررسي مقايسه      :هدف
 . ست اجرا شده ا1391كميته امداد در شهر مشهد در سال 

. پروري بامريند است   هاي فرزند  ها، پرسشنامه سبك   روش تحقيق، روش پيمايش و ابزار جمع آوري داده           :  روش
حجم نمونه تعداد   .   سال بوده است   30-40 نفر از زنان مطلقه بين گروه سني         4112جامعه آماري مورد نظر تعداد      

 .اتيك انتخاب و تخصيص يافته است گيري تصادفي سيستم  نفر بوده كه با استفاده از روش نمونه476

فرزندپروري مقتدرانه را بيش از زنان        كرده سبك  نتايج بدست آمده نشان داد كه مادران شاغل و تحصيل           :  نتايج
همچنين بين سبك فرزندپروري مستبدانه و ميزان ساعات        .  دهنددار با تحصيالت پايين مورد استفاده قرار مي        خانه

بين تعداد فرزندان و انتخاب سبك فرزندپروري مستبدانه در           .  نادار مثبتي وجود دارد   كاري زنان شاغل رابطه مع     
دار و انتخاب    گيري زنان شاغل و خانه     بين قدرت تصميم  .  دار رابطه معنادار مثبتي وجود دارد      بين زنان شاغل و خانه    

دار و   هاي جمعي در بين زنان خانه      بين ميزان استفاده از رسانه    .  سبك فرزندپروري آنان رابطه معناداري وجود ندارد      
 .شاغل و انتخاب سبك فرزندپروري رابطه معناداري يافت نشد

دار متأثر از عواملي همچون سطح تحصيالت، تعداد         هاي فرزندپروري در بين زنان شاغل و خانه       انتخاب شيوه :  بحث
 .فرزندان، ميزان ساعات كاري و وضعيت اقتصادي آنان است

 .زنان سرپرست خانوار خانه دار، هاي فرزندپروري، مادران شاغل، مادران  سبك:كليدواژه ها

 
      uk.co.yahoo@nimroozi_n          استاديار جامعه شناسي دانشگاه  گلستان ∗

 كارشناس ارشد جامعه شناسي **
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 هاي مقابله با استرس در مادران با كودكان سندرم داون آوري و سبكرابطه بين تاب

 
 ∗تقي هادي زاد

 ** سعيد عباسي

 *** زهرا عيني ميركوهي

 

تولد كودك با معلوليت     .  بيل استرس برداشتند  هاي بسياري در جهت بهبود عالئمي از ق          روانشناسان گام  :هدف
شناسي  با اين حال، پس از ظهور جنبش روان          .   آوردهاي زيادي به خانواده مخصوصا مادران بوجود مي          استرس
هايي چون   پردازان و محققان به جاي توجه صرف به تجارب يا ادراك منفي به بررسي سازه                      نگر، نظريه  مثبت

ها بيشتر از    آوري پرداختند از طرفي در جوامع مرسوم است كه به كاستي               ، تاب داري، معنويت، شادي   خويشتن
بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ميزان         .  آوري آن روي سكه است     توانمندي ها توجه شود اما تاب      

 .باشد هاي مقابله با استرس در مادران با كودكان سندرم داون مي آوري و سبك تاب

آوري كانر و ديويدسون     ها از طريق پرسشنامه تاب     همبستگي بود و داده    -پژوهش از نوع توصيفي     روش اين   :  روش
جامعه آماري پژوهش حاضر را      .  آوري شد  جمع)  1981(هاي مقابله با استرس بلينگز و موس        و پرسشنامه سبك  

 1392تان بابل در سال     كليه مادران داراي كودك سندرم داون كه براي دريافت خدمات به اداره بهزيستي شهرس               
 .گيري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند مادر به روش نمونه30كردند، تشكيل دادند و تعداد مراجعه مي

هاي سبك(هاي مقابله با استرس       هاي سبك آوري با مولفه    نتايج تحليل همبستگي نشان داد كه تاب           :نتايج
آوري و  همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه تاب       .  و معناداري دارد  رابطه مثبت   )  مداريشناختي، رفتاري و مسئله   

 .تواند از بروز استرس جلوگيري كنداي ميهاي مقابلهسبك

آوري توان نتيجه گرفت، اگر مادران داراي فرزند سندرم داون بتوانند تاب            با توجه به نتايج بدست آمده مي        :بحث
ي شناختي خود را در مورد معلوليت فرزند خود تغيير دهند و سوء                هاتوانند طرحواره خود را افزايش دهند، مي     

اي رايج درباره معلوليت فرزند را تصحيح كنند و همچنين تغييراتي در نگرش،              تفاهمات، خرافات و تصورات كليشه    
 را  هاي فرزند خود پي ببرند تا شرايط ناتواني كودك خود            هاي خود ايجاد كنند تا به توانمندي        رفتار و مهارت  

 .هاي ناشي از داشتن فرزند خود را كاهش دهندبپذيرند و استرس

 .آوري، سبك هاي مقابله، استرس، سندرم دوان  تاب:هاكليدواژه

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ∗

                                                                                              hadizadtaqi@yahoo.com             
 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي **
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 توان ذهنيرابطه باورهاي غيرمنطقي و مشكالت روانشناختي در والدين كودكان كم

 
 ∗تقي هادي زاد

 ** سعيد عباسي

*** زهرا عيني ميركوهي
 

 

تواني ذهني براي والدين يك تجربه دردناكي است كه شباهت بسياري با غم و اندوه                خيص كودك با كم   تش  :هدف
ذهني،  توانيكميك كودك با     تجربه داشتن     خود از  احساس درباره   ذهني توانوالدين كودكان كم  .  و عزاداري دارد  

هاي عاطفي  توانند از آشفتگي    مي از طرفي افراد درصورتي    .  كنند مي  بيان  را طيف وسيعي از احساسات متناقض     
هاي غلط و   برداشت.  هاي فطري به منطقي و تجربي بودن بنا نهند         دوري كنند كه زندگي خود را بر پايه گرايش          

هدف .  شوندشوند و خطرات آنها بيش از اندازه برآورد مي          افكار نادرست منبع مشكالت روانشناختي محسوب مي       
 .ذهني بود توانغيرمنطقي با مشكالت روانشناختي در والدين داراي كودكان كماين پژوهش تبيين رابطه باورهاي 

 نفر مادر   25( نفر 45رويدادي بود، در اين پژوهش       همبستگي از نوع پس    - روش اين پژوهش از نوع توصيفي        :روش
س انتخاب  گيري دردستر  به روش نمونه   1391توان ذهني شهر اراك در سال        از والدين كودكان كم   )   نفر پدر  20

و پرسشنامه مشكالت    )  1968(باورهاي غيرمنطقي جونز     پرسشنامههاي  اطالعات از طريق پرسشنامه     .  شدند
 .بدست آمده است) 1976(روانشناختي دراگوتيس و همكاران

مسوليتي عاطفي، نااميدي و تمايل به سرزنش باالترين و حمايت              نتايج نشان داد افسردگي، اضطراب، بي       :نتايج
ميانگين پرخاشگري در پدران بيشتر از مادران و ميانگين           .  ترين ميانگين را داشتند     گرايي پايين  و كمال  ديگران

همچنين بين مقياس كلي باورهاي غيرمنطقي با       .  دلمشغولي، وابستگي و انتظارات باال در مادران باالتر از پدران بود          
 .افسردگي و پرخاشگري رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

شود، از طرفي به     در بسياري از مواقع باورهاي نامعقول منجر به اختالالت رواني و مشكالت روانشناختي مي               :بحث
گردد و مشكالت شروع    ذهني فرزند خود تمام آرزوها و اميدها به ياس مبدل مي             توانيمحض آگاهي والدين از كم    

توان به   با توجه به نتايج بدست آمده مي       .  فزايدا بنابراين داشتن باورهاي غيرمنطقي بر اين مشكالت مي         .  شودمي
برد تا سوء تفاهمات،     ذهني پي  توانهاي شناختي والدين داراي كودك كم      ريزي جهت تغيير طرحواره     لزوم برنامه 

اي رايج درباره معلوليت فرزند را تصحيح كنند و همچنين تغييراتي در نگرش، رفتار و                  خرافات و تصورات كليشه   
 .ود ايجاد كنندهاي خمهارت

 .ذهني توانيباورهاي غيرمنطقي، مشكالت روانشناختي، كم: هاكليدواژه

 
 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران ∗

hadizadtaqi@yahoo.com                                                                                                                        
  دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش كودكان استثنائي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران**

 كودكان استثنائي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهراندانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي و آموزش  ***
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 بررسي نقش عوامل خانوادگي و متغيرهاي جمعيت شناختي در بروز بزهكاري نوجوانان

 بزهكار ساكن در كانون اصالح و تربيت با نوجوانان غيربزهكار

 

 ∗امين هاشمير

 **الدن منصور

 ***هاجر فالح زاده

 ****سيدمحسن ميرزابابايي

 

از جمله  (شناختي   هاي جمعيت   پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش عوامل خانوادگي و ويژگي             :مقدمه و هدف  
تولد، نحوه ارتباط والدين با هم و نحوه رفتار آنها با فرزندان، ميزان تحصيالت و شغل والدين، تعداد اعضاي                       ترتيب

حضور والدين در خانواده، وضعيت مالي و جو خانواده در دوران كودكي و                   خانواده، از دست دادن و يا عدم           
 نفر بزهكار مقيم در كانون       123در بروز بزهكاري نوجوانان انجام شد، به اين منظور            )  گذاري بين فرزندان   تبعيض

ا استفاده از   ها ب  داده.  شناختي پاسخ دادند   نفر غيربزهكار به پرسشنامه متغيرهاي جمعيت       114اصالح و تربيت و      
 گروه  2نتايج نشان داد كه بين متغيرهاي فوق الذكر، به جز شغل مادر، در                .  تحليل واريانس يك راهه تحليل شد     

 .داري وجود دارد بزهكار و عادي تفاوت معني

 . عوامل خانوادگي، نوجوانان بزهكار، نوجوانان غيربزهكار:هاكليدواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره 
 ت علمي دانشگاه شهيدبهشتيأعضو هي **

 ت علمي دانشگاه شهيد بهشتيأعضو هي ***
 دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره ****
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 نفس و خودكارآمدي زنان معتاد شي بر ارتقاي عزتاثربخشي مصاحبه انگيز

 
 ∗سمانه همايوني ميمندي

 **سيدحميد سيدنژاد گلختمي

 

اعتياد زنان معضلي چند     .  سوء مصرف مواد يكي از مهمترين مشكالت امروزه در جهان است               :مقدمه و هدف  
هاي جبران   ز طرفي ديگر آسيب   وجهي است كه عواملي نظيرفردي، خانوادگي و اجتماعي در بروز آن مؤثر است و ا               

هدف از اين پژوهش اثربخشي درمان گروهي مصاحبه انگيزشي          .  كند ناپذيري را بر فرد، خانواده و اجتماع وارد مي         
 .بر روي عزت نفس و خودكارآمدي زنان معتاد بود

 با  92ان در سال  كننده به كلينيك ترك اعتياد سامان زاهد        زن معتاد شركت   34تجربي،    در اين تحقيق نيمه    :روش
گيري در دسترس، انتخاب شده و با تقسيم تصادفي بصورت مساوي در دو گروه آزمايش و كنترل،                   استفاده از نمونه  
 90 جلسه   8گروه آزمايش در جلسات گروهي مصاحبه انگيزشي در         .  آزمون بررسي شدند   ـ پس آزمون بصورت پيش 

نفس كوپراسميت و براي ارزيابي خودكارآمدي       سشنامه عزت براي ارزيابي عزت نفس از پر     .  اي شركت كردند   دقيقه
ها داده شد و     آزمون، به هر دو گروه پرسشنامه      ابتدا در پيش  .  از پرسشنامه خودكارآمدي حسيني نسب استفاده شد      

 .آزمون با توجه به مداخله جلسات مصاحبه انگيزشي بررسي شد ها در پس سپس عملكرد گروه

ند پيش از آزمون زنان معتاد عزت نفس و خودكارآمدي كمتري داشتند، اما بعد از                      ها نشان داد    يافته  :نتايج
، )>0,001p(ها نشان داد كه مداخله انگيزشي بر روي افزايش عزت نفس زنان با                تحليل كوورايانس داده  مداخله،  
16,68F=   0,001( همچنين مصاحبه انگيزشي توانست بر ميزان خودكارآمدي زنان با          .مؤثر استp<(،  26,50F= 

 .مؤثر واقع شود

دهد كه تالش در درمان بدون در نظر            نفس و خودكارآمدي در مداخالت نشان مي          افزايش نمرات عزت    :بحث
كنندگان و ارتقاي    به عبارتي ديگر در نتيجه برقراري ارتباط عاطفي با شركت           .  گرفتن بحث انگيزش كافي نيست     

 .ان ايجاد كردتوان تأثير بهتري را در درم توانمندي آنان مي

  مصاحبه انگيزشي، عزت نفس، خودكارآمدي، اعتياد:كليدواژه ها

 

 

 

 

 

 
∗
  پزشكي زاهدان، بيمارستان بهاران  علوم  گروه روان شناسي باليني،كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، 

                                                                                                  com.yahoo@samanehomayoni                                    
  علوم پزشكي زاهدان، بيمارستان بهارانگروه روان شناسي باليني،روانشناسي باليني، كارشناسي ارشد  **
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 زندگي با اضطراب و افسردگي دانشجويان علوم پزشكي زاهدان بررسي ارتباط سبك 

 
 ∗سمانه همايوني ميمندي

** سيدحميد سيدنژاد گلختمي
 

 

هر فرد با توجه    .  گزيند ليف و حوادث زندگي بر مي     اي است كه فرد براي برخورد با تكا        سبك زندگي شيوه  :  مقدمه
هاي انطباقي خودآگاه شيوه خاصي براي رفتار         هاي دفاعي ناخودآگاه و استراتژي     به تأثير عوامل محيطي، مكانيزم     
زندگي با اضطراب و افسردگي        هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط سبك          .  كردن در محيط پيرامون دارد      

 .ي زاهدان بوددانشجويان علوم پزشك

 دانشجوي علوم پزشكي زاهدان در        300گيري ساده    ، بصورت نمونه  91در اين مطالعه مقطعي در سال         :  روش
هاي تحصيلي مختلف، انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه اطالعات دموگرافيك، پرسشنامه سبك زندگي                 رشته

ها با توجه به     سپس داده .  گي بك بررسي شدند    صفت اشپيل برگر و آزمون افسرد       -بالدي، آزمون اضطراب حالت   
 .هاي توصيفي و آزمون همبستگي تحليل شدند شاخص

ترين  ها در زمينه سبك زندگي، دوستان خوب و روابط خوب خانوادگي بود و نامطلوب                 ترين پاسخ  مطلوب:  نتايج
يان و نمره سبك زندگي     بين سن دانشجو  .  پاسخ ها در زمينه رضايت در زمينه روابط جنسي و رضايت شغلي بود              

 معناداري وجود نداشت، اما بين جنس و نمره سبك زندگي، ارتباط معناداري به نفع زنان وجود داشت                              ارتباط
)0,05p<(                 بين وضعيت تأهل با نمره      .  ، با اين حال بين جنس و نمره اضطراب و افسردگي تفاوت معنادار نبود

ها نشان داد كه بين      تحليل آماري داده  ).  >0,01p(شجويان متأهل بود    سبك زندگي، ارتباط معناداري به نفع دان       
همبستگي معكوس وجود   )     =r-0,26(و اضطراب   )   =r-0,38(نمرات سبك زندگي و نمرات پرسشنامه افسردگي        

 .كنندگان همراه است دارد و افزايش مطلوبيت سبك زندگي، با كاهش نمرات اضطراب و افسردگي شركت

توان درجه رضايت و     به اهميت سبك زندگي در سالمت انسان، با افزايش كيفيت سبك زندگي، مي             با توجه   :  بحث
 .اميد به زندگي را بيشتر نموده و حاالت خلقي اضطراب و افسردگي را در افراد مستعد كاهش داد

 . سبك زندگي، اضطراب، افسردگي:ها كليدواژه

 
  علوم پزشكي زاهدان، بيمارستان بهارانگروه روان شناسي باليني، كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، ∗

                                                                                                  com.yahoo@samanehomayoni  
  علوم پزشكي زاهدان، بيمارستان بهارانگروه روان شناسي باليني، كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، **
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  موانع ازدواج جوانان شهر مشهديبررس

 

 ∗ واعظ زادهساجده

 **نوروز نيمروزي ناوخيدكتر 

 ***علي اياسه

  
 

هدف پژوهش حاضر بررسي موانع ازدواج جوانان در شهر مشهد در سطوح فردي، خانوادگي و اجتماعي از                   :  هدف
 .ابعاد عيني و فرهنگي  است

نمونه آماري  .  ستروش تحقيق، روش پيمايش و ابزار آن پرسشنامه ا        .  تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي است     :  روش
ساكن در محدودة شهري    )  دختران( سال   35 تا   22و  )  پسران( سال   35 تا   24 جوان واقع در سنين      564تحقيق را   

گيري خوشه اي با توجه به نقشه بلوكهاي مسكوني شهر            در انتخاب اعضاي نمونه، از روش نمونه       .  مشهد تشكيل مي دهند  
  .مشهد استفاده شد

جوانان در سنين   .  حقيق، جوانان مشهدي ازدواج را در حد بسيار باال ضروري مي دانند              بر اساس نتايج ت    :  نتايج
همچنين تأكيد  .  باالتر، تحصيالت بيشتر، داراي شغل و بدون مشكل خدمت سربازي بيشتر اقدام به ازدواج مي كنند              

، نگرش  )دختران(زدواج  خانواده بر رعايت ترتيب سني فرزندان در ازدواج، ضرورت ازدواج، سن مورد نظر براي ا                  
پسران به جنس مخالف، توانايي در پيداكردن همسر، احتمال موفقيت در ازدواج، كمك خانواده در انتخاب همسر،                  

 . پايگاه اجتماعي و محدود كننده دانستن ازدواج، بر اقدام به ازدواج اثر دارند

علت اين امر را شايد بتوان به عواملي چون            .  پايينضرورت ازدواج در ميان جوانان باالست، اما اقدام به ازدواج                :  بحث
 تغييرات  ،دور شدن از اعتقادات عميق    ،   تامينهاي اقتصادي  ن نبود ، با زنان و مردان در گذشته         زنان امروز     و   تفاوتهاي مردان 

 موضوعي  نقش نيازهاي مادي و اقتصادي زندگي نيز       .   مربوط دانست   مادي شدن زندگيها     و  و تحريفات در آداب و رسوم      
يافته هاي تحقيق در مجموع گوياي اين مطلب اند كه ازدواج جوانان كمتر متاثر از عوامل خانوادگي و اجتماعي                   .  ست ا هييبد

به نظر مي رسد نقش خانواده ها به ويژه در ازدواج پسران بسيار كمرنگ شده باشد و                  .  و بيشتر متاثر از عوامل شخصي است       
رود در رابطه با زمان ازدواج و انتخاب همسر تا حد زيادي              ه معموال خالف آن تصور مي      در عوض، جوانان، حتي دختران ك      

   . خود مختار مي باشند

 . ازدواج، جوانان، انتخاب همسر، سن ازدواج، موانع ازدواج، اقدام به ازدواج، نگرشهاي فرهنگي: هاكليدواژه
  

 
      ir.ac.basu@vaezzade.sدانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه بوعلي سينا              ∗

 استاديار جامعه شناسي دانشگاه گلستان  **
 كارشناس ارشد جمعيت شناسي ***
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 يابي منفي از خود در دخترانرابطه بين فرزندپروري والدين با كمال گرايي و ارز

 دبيرستاني شهر تهران 

 
            ∗∗∗∗دكتر پريوش وكيلي

 ∗∗∗∗∗∗∗∗دكتر مژگان نيكنام

 ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗مليحه جنگجو

 

گيري و رشد كودك در      كنند در شكل  هاي تربيتي كه والدين در ارتباط با فرزندان خود اعمال مي             روش :مقدمه
خود   اي سالم كودك  ثير فراوان دارد، با حضور در خانواده       دوران كودكي وخصايص بعدي شخصيتي و رفتاري او تا         

صورت به همان ميزان كه       رسد و در غير اين    سازد و به كمال مطلوب مي     ش را آنطور كه شايسته است مي      اوجودي
 . گيرد فضاي خانه نامناسب باشد در معرض آسيب قرار مي

 در  خود  از  منفي  ارزيابي  و  كمال گرايي  و  والدين  فرزندپروري  شيوه هاي  رابطه ي  بررسي  حاضر،  پژوهش  از  :هدف
 . بود تهران شهر دبيرستاني دختران

 با  همراه)  15  و  8  ،5  ،1  مناطق  از(تهران    شهر  دبيرستان هاي  دختر  دانش آموزان  از  نفر  384  تعداد:  روش
 راستاي  در.  بودند  شده  انتخاب  خوشه اي  تصادفي  نمونه گيري  روش  به  كه  كردند  شركت  پژوهش  اين  در  والدين شان

 مقياس  تا  شد  خواسته  فرزندان  از  و  بامريند  فرزندپروري   مقياس  تا  شد  خواسته  والدين  از  پژوهش  اجراي
 تحليل  منظور  به  اطالعات  جمع آوري  از  پس.  كنند  تكميل  منفي را   ارزيابي  از  ترس  كوتاه  مقياس  و  هيل  كمال گرايي

  .شد استفاده چندگانه رگرسيون انسواري تحليل و پيرسون همبستگي ضريب از داد ه ها

 و)  ديكتاتوري  و  دموكراتيك  سهل گيرانه،  (فرزندپروري  شيوه  نوع  سه  هر  بين  كه  داد  نشان  آمده  دست  به:  نتايج
 ارزيابي  متغير  براي  معناداري  كننده  پيش بيني  فرزندپروري   شيوه  سه  هر  و  دارد  وجود  معنادار  رابطه  منفي  ارزيابي
 شيوه  بين  ولي  معنادار  رابطه  كمال گرايي  با  ديكتاتوري  و  سهل گيرانه  فرزندپروري  وه هايشي  بين  و  هستند  منفي

 تنها  كمال گرايي  با  ارتباط  در  بنابراين.  نيامد  دست  به  معناداري  رابطه  كمال گرايي  و  دموكراتيك  فرزندپروري
 .بود مذكور متغير براي معني داري كننده پيش بيني استبدادي و سهل گيرانه شيوه هاي

گيرانه به دليل نوع تربيت     هايي با شيوه فرزند پروري سهل     با توجه به نتايج بدست آمده از آنجا كه درخانواده         :  بحث
-گرايي و ارزيابي منفي كاهش مي     نگرند كمال مي  فرزندان با بي اعتنايي به موضوعات و افراد اطراف خود            والدين،

هاي شديدي كه والدين     وري مستبدانه به دليل انتظارات و محدوديت        پرهايي با شيوه فرزند    ولي در خانواده  .  يابد
 گرايي و اتخاذ مي كنند حس خود ارزشمندي و عزت نفس فرزندان به خطر خواهد افتاد و به وجود آمدن كمال

 

 
 دكتراي رشته روانشناسي عمومي عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد رودهن  ∗

 حد رودهندكتراي رشته روانشناسي مشاوره عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد وا ∗∗
 jangjoomalihe@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن  / كارشناسي ارشد رشته مشاوره  ∗∗∗
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هترين بر اساس مطالعات پيشين هرچند شيوه فرزند پروري دمكراتيك ب          .  ارزيابي منفي نيز دور انتظار نخواهد بود       
شيوه فرزند پروري است ولي شايد در اين شيوه والدين از فرزندان خود انتظار داشته باشند كه بيشتر به سمت                         
خانواده تمايل نشان دهند تا به گروه همساالن و ساير افراد و شايد فرزندان در چنين خانواده هايي موفقيتها و                         

ي آنها انجام ميدهند ناچيز و كوچك شمارند و به ارزيابي             پيشرفتهاي خود را در قبال خدماتي كه والدينشان برا          
 .منفي از خود بپردازند 
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 تاثير سن ازدواج و طول مدت آن بر ميزان كيفيت زناشويي

 
 ∗مريم ولدخاني

 **محمدحسين خاني

 

گرا، شاهد تغيير و تحوالتي     له مدرن و فرد   گرا به مرح  امروزه، با گذر جوامع از مرحلة سنتي و جمع        :  مقدمه و هدف  
توان به مواردي    باشيم؛ كه از آن ميان مي     در حوزه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي افراد و خصوصاً جوانان مي           

اين در حالي است كه در عصر معاصر، ما شاهد افزايش نارضايتي، ناسازگاري،              .  نظير افزايش سن ازدواج اشاره نمود     
ها هستيم كه موجب آسيب به كانون گرم و مقدس           طالق و به طور كلي؛ كاهش كيفيت زناشويي زوج         تعهدي،   بي

هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير سن ازدواج و طول مدت آن بر ميزان كيفيت              .  خانواده و پيكره اجتماع مي گردد    
 . باشد زناشويي مي

 400اند كه   آماري پژوهش حاضر، زنان متاهل تهراني       جامعه.  باشداي مي   طرح پژوهش از نوع علّي مقايسه      : روش
گيري در دسترس غير احتمالي و با مراجعه به پاركهاي عمومي در سطح شهر                نفر از آنها با استفاده از روش نمونه        

 .پاسخ دادند) RDAS(تهران انتخاب شدند و به مقياس كيفيت زناشويي، فرم تجديدنظر شده 

 ييزناشوي  زندگ  تيفيك  نيانگيم  اند، كرده  ازدواجي  نوجوان  در  كهي   زنان .1ه   اين تحقيق نشان داد ك        :نتايج
طول مدت ازدواج تاثيري معنادار بر      .  2باشند   دارا مي   اند، كرده  ازدواجي  جوان  در  كهي  زنان  با  سهيمقا  در  تري پايين

 . ميزان كيفيت زندگي زناشويي ندارد

 ارتباطي بيشتري    - عاطفي -كنند از رشدي شناختي     اج مي رسد دختراني كه در جواني ازدو         به نظر مي    :بحث
پر واضح است كه اين عوامل موجب         .  كنند تري انتخاب همسر مي     آنها بر اساس معيارهاي صحيح      .  برخوردارند

. كنند دارا باشند   شود اين دختران از كيفيت زناشويي بيشتري در مقايسه با دختراني كه در نوجواني ازدواج مي                 مي
كنند به ثباتي اقتصادي و فكري دست         رسد هنگامي كه افراد در سنين باال ازدواج مي           ي ديگر به نظر مي     از سو 
شود طول مدت ازدواج تاثير كمرنگي بر كيفيت زناشويي داشته             يابند و واضح است كه اين مطلب موجب مي           مي

 . باشد و روندي ثابت را طي كند

 
      ma.valadkhani@gmail.com           كارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبايي ∗

 كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي  **
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 كاووس گنبد شهر در خانوادگي سنتي  نقش هاي تحول و تغيير بر زنان اشتغال تاثير

 
 ∗رقيه يازرلو

 **مليحه خسروي

 

 بر  عالوه  مجبورند  زنان  و  است  مطرح  اجتماع  در  كه  است  مسائلي  از  يكي  زنان،  بودن  امروزه شاغل   :مقدمه و هدف  
 همه  از  بيش  زن  لاشتغا.  گردند  پذيرا  نيز  را  اجتماعي  مسئوليت هاي  فرزندان،  تربيت  و  خانه  در  خود  مسئوليت هاي

 تأثير  بررسي  پژوهش،  اين  اصلي  هدف.  مي سازد  دگرگون  را  فرزندان  و  شوهر  و  زن  روابط  و  مي نهد  اثر  خانواده  بر
 پژوهش  اين  تحقيق  روش.  است  بوده  گنبدكاووس  شهر  در  خانوادگي  سنتي  نقش هاي  تحول  و  تغيير  بر  زنان  اشتغال

 . هستند گنبدكاووس شهر خانه دار و شاغل زنان هكلي پژوهش مورد جامعه و بوده پيمايشي نوع از

 شاغل  زن  300  تعداد  كوكران  فرمول  از  استفاده  با  و  تصادفي  نمونه گيري  روش  از  استفاده  با  پژوهش  اين   در :روش
 ساخته  محقق  پرسشنامه  داده ها  گردآوري  منظور  به.  گرفتند  قرار  مطالعه  مورد  و  شده  انتخاب  خانه دار  زن  300  و

. شد  محاسبه  70/0  از  باالتر  آن  كل  ميزان  و  سنجيده  كرونباخ  آلفاي  با  ابزار  پايايي.  شد  توزيع  آماري  نمونه  بين
 تحليل  و  تجزيه)  كانوني  همبستگي   ضريب ,t  آزمون  (استنباطي  و  توصيفي  شيوه  دو  به  شده  جمع آوري  داده هاي
 .شدند

 بر  منزل  وظايف  انجام  بازهم  باشند؛  شاغل  نيز  پست ها  باالترين  در  اگر  زنان  كه  است  اين  از  حاكي  نتايج  :نتايج
 حريم  درباره  زن  تصميم گيري  اقتصادي،  تصميمات  بچه ها،  آينده  تصميم گيري  همچنين.  است  آنان  خود  عهده

 در  زن  تصميم گيري  قدرت  افزايش  نشان دهنده  و  خانواده  شدن  مدرن  نشان گر  كه  اطرافيان  با  روابط  خود،  شخصي
 خانواده  استحكام  و  صميميت  ميزان  از  زن  شدن  شاغل  با  و  مي باشد  اقتدار  و  مالي  توان  دوجو  علت  به  است  خانواده
 .مي شود كاسته

 
∗
 r.yazarloo@yahoo.com             ، دانشگاه علوم و تحقيقات تهران)حقوق زن در اسالم(طالعات زنان كارشناس ارشد م 

**
 كارشناس ارشد روانشناسي دانشگاه آزاد گرگان؛ مدرس دانشگاه آزاد اسالمي گاليكش 
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 رابطه صميميت و استقالل در خانواده اصلي با صميميت زناشويي

 
 ∗سعيده يگانه

 **فهيمه حكيما

 ***اميد اماني

 ****دكتر سيد حسين سجادي بافقي

 
به طوري كه طرح واره هاي اوليه هر فرد        .  محل شكل گيري روابط صميمانه است     خانواده اولين   :  مقدمه و هدف  

نياز به عشق و صميميت و ايجاد رابطه صميمانه با همسر            .  درباره زندگي زناشويي در خانواده اصلي شكل مي گيرد       
ادراك شده هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه صميميت و استقالل         .  از جمله داليل اصلي زوجين براي ازدواج است       

 .در خانواده اصلي با ميزان صميميت در روابط زناشويي است

جامعه آماري، زوجين عادي شهرستان قزوين بود كه سن آنها بين            .   پژوهش حاضر از نوع همبستگي است       :روش
  نفر زن و مرد بود كه به روش         140)   زوج 70(نمونه شامل   .   سال بود  75/5 و ميانگين مدت ازدواج آنها       40 تا   25

 17با  )  1983واكر و تامپسون،    (شركت كنندگان پرسشنامه هاي صميميت    .  نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند     
روش هاي مورد استفاده براي تجزيه و      .   گويه را تكميل كردند    40با  )  1985هاوستار،  (گويه و عملكرد خانواده اصلي    

و شاخص هاي آمار استنباطي، رگرسيون چند      تحليل داده ها، شاخص هاي آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون         
نتايج نشان داد بين صميميت و استقالل در خانواده اصلي و صميميت در خانواده فعلي رابطه                      .  متغيري است 

همچنين تحليل رگرسيون نشان داد از بين متغيرهاي پيش بين،           .  وجود دارد  )>r =  ،0005/0p  62/0(معناداري
ر مالك دارد و صميميت در خانواده اصلي در مقايسه با استقالل پيش بيني كننده              صميميت رابطه قوي تري با متغي    
 .بين زنان و مردان در اين رابطه تفاوت معناداري مشاهده نشد. قوي تر صميميت زناشويي است

 نتايج اين پژوهش بر تاثير قوي و معنادار استقالل و صميميت در خانواده اصلي بر صميميت زوجين تاكيد                     :بحث
 توان شدت روابط صميمانه بين زوج در زندگي        با بررسي الگوي تعاملي و پايدار بين اعضاي خانواده اصلي مي            .  دارد

 .بيني كرد زناشويي را پيش
 
 
 

 

 

 

 
 

 ir.ac.ut@91Yeganehدانشجوي كارشناسي ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه تهران      ∗
**

 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني، دانشگاه تهران 
***

 دانشجوي كارشناسي ارشد، روانشناسي باليني كودك و نوجوان، دانشگاه شهيد بهشتي 
****

 دانشيار و عضو هيئت علمي، گروه مباني رواني آموزش و پرورش، دانشگاه تهران 
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 رابطه احساس غربت و گرايش به دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج

  
 ∗گانه يبهيط

 **دكتر عباسعلي حسين خانزاده

 ***يحاتم محمد
 

 امر به همان اندازه     نيا.  كنندي خانه را به قصد ورود به دانشگاه ترك م         يادي ز انيهر ساله دانشجو    :قدمه و هدف  م
 يكند كه به نحو   ي روبرو م  زيزا ن  ها و عوامل تنش     را با چالش   يآورد، و ي به همراه م   دي جد يهاكه براي فرد فرصت   

 ي اجتماع يزاهاي دگي، تن يجاني آورنده ه  ون عوامل به ست    به طور اخص  .   همراهند ي انتقال ني با چن  ريناپذ اجتناب
اند   است كه در اثر نقل مكان ترك شده         ي خانواده و دوستان   ار،ي از آنها احساس غربت به د      يكيشوند كه   ي م دهينام
هدف پژوهش  ).  1387 و همكاران،     يا  به نقل از اژه      ؛2003،  نوسي و ا   هي؛  1996 و همكاران،     لبورگيوان ت (

 ي بومري دختر غانيدانشجو دررابطه احساس غربت و گرايش به دوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج             حاضربررسي
 .بود واحد تنكابن ي دانشگاه آزاد اسالميمقطع كارشناس

 دختر  انيدانشجوجامعه آماري پژوهش حاضر شامل همه         .  روش پژوهش توصيفي از نوع همبستگي بود          :روش
 كه از   بود  1390  –  91  يلي اول سال تحص   مسالي واحد تنكابن در ن    يه آزاد اسالم   دانشگا ي مقطع كارشناس  يبومريغ
  و  ساده بعنوان گروه نمونه انتخاب     ي تصادف يري نمونه گ  قي از طر  ي بوم ري دختر غ  ي دانشجو 170 تعداد   اني م نيا

را )1380(لو   كرد  به ارتباط قبل از ازدواج     شي نگرش و گرا   يبررسو)  2001(فن فيلت   احساس غربت   هاي  پرسشنامه
 .ها به كمك ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه تحليل شدداده. تكميل كردند

 خانواده،  ي برا ي دلتنگ ياسهاي احساس غربت در سطح نمره كل و خرده مق          نيب پژوهش حاضر نشان داد       :نتايج 
ا جنس مخالف قبل از ازدواج        به ارتباط ب   شي و افراد آشنا با گرا      طي مح ي برا ي به برگشت به وطن، و دلتنگ       ليم

 به ارتباط با جنس     شي با گرا  يي و تنها  ي سازگار ياسهايمق  خرده ني كه ب  يدر حال .  دار وجود دارد  ي رابطه مثبت معن  
 همچنين، نتايج تحليل رگرسيون نشان داد، متغيرهاي          .شودي دار مشاهده نم  ي مخالف قبل از ازدواج رابطه معن       
 با جنس مخالف دانشجويان      ي به دوست  لي درصد واريانس تما    21 در گام دوم      دلتنگي براي خانواده و سازگاري     

 .)R2=215/0( دختر را تبيين مي كند
 يهاتي از اولو  يكيباشد كه   ي همسو م )  1389  (ي و برغمد  ييرزاي پژوهش م  جي پژوهش با نتا   ني ا يها افتهي  :بحث
 با  يدوست  بر اين اساس،    .ذكر كرده است  )  تاحساس غرب (يي   را تنها  اني با جنس مخالف در دانشجو     ي دوست زهيانگ

 .نمايدبيني مي  رابطه دارد و نيز تا حدي تغييرات مربوط به آن را پيشاحساس غربت با انيجنس مخالف در دانشجو
 .، دانشجوي غير بوميدوستي با جنس مخالف قبل از ازدواج، احساس غربت :هاكليدواژه

 
  واحد تنكابن، باشگاه پژوهشگران جوان، تنكابن،ي دانشگاه آزاد اسالميني بالي روانشناسي ارشد گروه آموزشيكارشناس ∗

                                                                                                com.yahoo@anehyeg_taiebeh                      
  استاديار روانشناسي، دانشگاه گيالن**

 كارشناس ارشد روانشناسي، مدرس دانشكاه پيام نور گيالن ***
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