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 ملی همایشمقاالت اولین  چکیده
 پلیس، روانشناسی و مشاوره

 
 

 1394 ماهبهمن هفتم و هشتم
 

 :برگزارکنندگان

 
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 درمان و امداد بهداشت، معاونت

 
 

 ج.ا.اسازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
 



 
 
  

 

 

 رئیس افتخاری همایش

 سرتیپ پاسدار حسین اشتری 
 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 

 

 رئیس همایش

 حسن بتولیابوال سرتیپ دوم پاسدار سید 
 

 جانشین رئیس همایش

 سرهنگ  دکتر اهدی شیرزاد
 

 همایش دبیر اجرایی

 سرتیپ دوم دکتر سید محمدرضا سید احمدیان
 

 همایش علمیدبیر 

 دکتر عباسعلی اللهیاری 
 

 همایش جانشین دبیر علمی

 رداتج فریبرز دکتر
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 معنوی حامیان
 جمهوری اسالمی ایران ستاد کل نیروهای مسلح 

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

 ناجا پلیس مبارزه با مواد مخدر 

 دانشگاه علوم انتظامی امین 

 ناجا پلیس راهنمایی و رانندگی 

 ناجا فرماندهی مرزبانی 

 ناجا پلیس آگاهی 

 ناجا ویژههای فرماندهی یگان 

 ناجا مرکز امور ایثارگران 

 ناجا پلیس امنیت عمومی 

  ناجامعاونت اجتماعی 

 ناجا پلیس پیشگیری 

 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا 

  تولید و تبادل اطالعات ناجافضای پلیس 

 جمهوری اسالمی ایران نیروی زمینی ارتش 

 سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

  ناجا المللنیبپلیس 



 
 
  

 

 معنوی حامیان

 دانشگاه خوارزمی 

 دانشگاه تهران 

 دانشگاه تربیت مدرس 

 اهلل )عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 

  تهراندرمانی  بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

  درمانی شهید بهشتی بهداشتیدانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 انجمن علمی روانشناسی تربیتی ایران 

 خدمات و پزشکی علوم دانشگاهآموختگان دفتر ارتباط با دانش 

 تهران درمانی بهداشتی

 سازمان بهزیستی کشور 

 سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح 

 موسسه هدایت فرهیختگان جوان 

 تهران شهرداری 

  ی ایراندرمانروانانجمن 

  ایران و نوجوان کودکبالینی انجمن روانشناسی  

 بیمارستان روزبه 

 انجمن علمی روانشناسی نظامی ایران 

 انجمن مشاوره ایران 

 انجمن روانشناسی ایران 
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 سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا

 

 



 
 
  

 

 علمی همایش کمیته
 دانشگاه تربیت مدرس( علمیهیئت)عضو عباسعلی اللهیاری دکترعلمی:  دبیر کمیته

 دانشگاه عالمه طباطبایی( علمیهیئت)عضو  دکتر فریبرز درتاجعلمی:  کمیتهجانشین دبیر 

 

 )به ترتیب حروف الفبا( اعضای کمیته علمی:
 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)آهی سرتیپ دوم دکتر پرویز 

 دانشگاه عالمه طباطبایی( قوام)دانشیار ابراهیمی صغری دکتر 

 )دکتر حسن احدی )استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 

 اهلل(بقیه پزشکی علومعلمی دانشگاه عضو هیئت)طهور  احمدی محسن دکتر 

 خوارزمی( علیرضا احمدیان )دانشگاه 

 (تهران دانشگاه ممتاز استاد) افروز غالمعلی دکتر 

 (مدرس تربیت دانشگاه دانشیار)اللهیاری  عباسعلی دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) دکتر مجتبی اسالمی 

 دانشگاه عالمه طباطبایی( اسمعیلی )دانشیار معصومه دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)امیری سرتیپ دوم عبدالرضا 

 (اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت عضو) باقری فریبرز دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) بتولی ابوالحسن سرتیپ دوم سید 

 دانشگاه عالمه طباطبایی( دانشیار) برجعلی احمد دکتر 

 )دکتر پورنگ بصیر )مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا 

  علمی معاونت آموزش ناجا(عضو هیئت)شهریار بهزاد بصیرت 

  مرتضی پیشنمازی )مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا(دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) تشکری محمود سرتیپ دوم 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) جزینی علیرضا سرتیپ دکتر 

 (خوارزمی دانشگاه دانشیار) حاتمی محمد دکتر 

 علمی دانشگاه امام حسین )ع((هیئت حبی )عضو محمدباقر دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)فر  حمیدی علیرضا دکتر 

  علمی دانشگاه شهید بهشتی(عضو هیئت)دکتر مهدی خانبانی 

 (اسالمی دانشگاه آزاد دانشیار) خلعتبری جواد دکتر 

 دانشگاه عالمه طباطبایی( دکتر فریبرز درتاج )استاد 

 (طباطبایی عالمه دانشگاه استاد) دالور علی دکتر 
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 (الفبا حروف ترتیب به)علمی همایش  ادامه اعضا کمیته
 

 (اهللبقیه پزشکی علوم دانشگاه علمیهیئت عضو) دوران بهناز دکتر 

 (شناختی علوم پژوهشکده علمیهیئت عضو) دوایی مهدی دکتر 

 ارتش( علمی دانشگاه علوم پزشکینجات )عضو هیئت هرا رضا دکتر 

  علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات(عضو هیئت)دکتر سمیه رباط میلی 

  اهلل(بقیه پزشکی علومعلمی دانشگاه عضو هیئت)دکتر مهدی ربیعی 

 علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان(عضو هیئت) دکتر امین رفیعی پور 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) رئیسی ابوالقاسم دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) زارعی سرتیپ دوم محمد 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)کمند ه زاد سرتیپ محمدجواد 

 (خوارزمی دانشگاه علمیهیئت عضو) کیانوش زهراکار دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) نیا ساجدی سرتیپ محمدحسین 

 (عالمه طباطباییدانشگاه  دانشیار) دکتر اسماعیل سعدی پور 

 اهلل(بقیه پزشکی علومدانشگاه  استاد) دکتر سید حسین سلیمی 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) سوری احمد دکتر 

 دانشگاه عالمه طباطبایی( استاد) سهرابی فرامرز دکتر 

  علوم انتظامی(علمی دانشگاه عضو هیئت) احمدیان سید محمدرضا سید دکترسرتیپ دوم 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) شکری محمد سرهنگ 

  علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)دکتر هادی شیرزاد 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) صابریان مهدی دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) صالحی سرتیپ دوم دکتر علیرضا 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) السادات صدر سرتیپ دوم حمید 

 (تهرانعلوم پزشکی  دانشگاه علمیهیئت عضو)صداقت  مجتبی دکتر 

 دانشگاه عالمه طباطبایی( عبداللهی )دانشیار حسین دکتر 

 



 
 
  

 

 (الفبا حروف ترتیب به) علمی همایش ادامه اعضا کمیته
  

  علمی دانشگاه علوم انتظامی(هیئتعضو ) عبدی توحیددوم سرتیپ 

 (اراک دانشگاه علمیهیئت عضو) عبدی منصور 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)عمویی  سرتیپ ماشااهلل 

 دانشگاه عالمه طباطبایی( دانشیار) بخشفرح کیومرث دکتر 

 (پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت علمی هیئت عضو) قائمی فاطمه دکتر 

  علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) قماشچیدکتر 

  اهلل(بقیه پزشکی علوم علمی دانشگاهعضو هیئت)دکتر رضا کرمی نیا 

 )دکتر غالمرضا کریمی )عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی 

 علمی دانشگاه خوارزمی(عضو هیئت) دکتر عبدالرحیم کسایی 

  نخبگان(بنیاد ملی  علمیهیئت عضو)دکتر عیسی کشاورز 

 علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(دکتر محمد کالنتر کوشه )عضو هیئت 

 مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا( سلمان گراوند( 

 )میثم متاجی )مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا 

 انتظامی(علمی دانشگاه علوم عضو هیئت) دکتر مهدی محمدی 

 رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا() دکتر رضا محمدی 

 )دکتر کامران محمدخانی )دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی 

 علمی دانشگاه شاهد(عضو هیئت) مداحی محمدابراهیم دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) بیگی معصوم مهدی دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)مقیمی  محمدرضا سرتیپ دوم 

  علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) منتظرالمهدیسرتیپ دوم دکتر محمد سعید 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)مهماندار  سرتیپ دوم محمدرضا 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) مهری سرتیپ دوم تقی 

  علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) مؤیدی علیسرتیپ دوم 

  علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) زادهمؤذن سعیددکتر سرتیپ دوم 

 (دانشگاه خوارزمی استاد) نژاد نوابی شکوه دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت)هاشمی  نظام دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(هیئتعضو ) هندیانی عبداهلل سرتیپ دوم دکتر 

 علمی دانشگاه علوم انتظامی(عضو هیئت) یاوری امیرحسین سرتیپ دوم 

 علمی دانشگاه عالمه طباطبایی(عضو هیئت) یونسیجلیل  دکتر 
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 همایش اجرایی کمیته
 احمدیان سید محمدرضا سید دکتر دوم سرتیپ: اجرایی دبیر

 محمدی رضا دکتر: اجرایی دبیر جانشین

 اسفنانی مهرداد: ا.ا.ج مشاوره و روانشناسی نظام سازمان رابط

 

 (الفبا حروف ترتیب به: )کمیته اعضای

 

 پوراسماعیل اله حجت 

 باقری محسن 

 برخورداری محمدرضا 

 بصیر پورنگ 

 بوربور حمید 

 حسین بهادرانی 

 پیشنمازی مرتضی 

 زاده جبار قاسم 

 جوجهان فاطمه 

 حسام محمدمهدی 

 نژاد حسینی حسین سید 

 دارابی حسن 

 رحمان درگاهی 

 رحیمی یوسف 

 نژاد رحیمی علی 

 رضائیان احمد 

  رضا روحانیان 

 سبحانی رضا 

 سرلک حسین 

 شکوری داود 

 شهبازی پرستو 

 

 

 
 

 پور شیخ مهدی 

 امید شیرزاد 

 صرافی علی 

 صیدی نوید 

 صیدی وحید 

 عباسی مهسا 

 علیزاده عباس 

 قاسمی محمدرضا 

  قربانیحسن 

 قنبری اسماعیل 

 حسین قهرودی 

 گراوند سلمان 

 گراوند علی 

 زاده گلمرادی جوادمحمد 

 متاجی میثم 

 محمدی رضا 

 محمدی علی 

 محمودیه افشین 

 نژاد مهدی محمدرضا سید 

 مؤمنی کمال سید 

 



 
 
  

 

 

 

 

 :با تشکر ویژه از 

 
 مرتضی روحانی قوچانی والمسلمیناالسالمحجت 

  زاده مؤذنجناب آقای دکتر سعید 

  گل محمدی اکبرعلیجناب آقای دکتر 

  جناب آقای علی روزبهانی 

  محمدصادق تقویسید جناب آقای دکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 محورهای اصلی همایش

 

 مفاهیم و مبانی نظری علم روانشناسی و پلیس .1

 

 سازمانی پلیسهای برونها و کارکردهای علم روانشناسی در مأموریتظرفیت .2

 

ظرفیت و کارکردهای علم روانشناسی سالمت، در محیط درونی پلیس )ارتقا سالمت  .3

 روان و کیفیت زندگی کارکنان(

 

 

های راهبردهای دستیابی به ایفای نقش حداکثری علم روانشناسی، در مأموریت .4

 پلیس

 

 

 مطالعات تطبیقی، آخرین دستاوردهای جهان در حوزه روانشناسی پلیس .5

 

های ارزیابی و سنجش کارکنان و سنجی( و شیوهروانشناسی انتخاب )روان .6

 داوطلبین استخدام
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 محورهای فرعی همایش

 
 
 

 روانشناسی جرم .1

 روانشناسی بحران .2

 روانشناسی قربانی .3

 روانشناسی اعتیاد .4

 های پلیسروانشناسی خانواده .5

 روانشناسی کودکان بیش فعّال و جرم .6

 های ارتباطیروانشناسی مهارت .7

 روانشناسی سبک زندگی .8

 خیابانی زنان کار، کودکان ،پذیریبآس اقشار روانشناسی .9

 های روانیهای در معرض آسیببخشی خانوادهتوان .10

 روانشناسی ترافیک .11

 روانشناسی عملیات روانی .12

 های مجازیروانشناسی اجتماعی با رویکرد شبکه .13

 روانشناسی سازمانی .14

 روانشناسی استخدام .15

 ایروانشناسی اخالق حرفه .16

 روانشناسی شخصیت ضداجتماعی .17

 پلیس در سنجش و ارزیابی روانشناسی .18

 در مرز و مرزبانی روانشناسی .19

 نقش مداخالت دارویی در علوم رفتاری و سالمت روان .20

 پژوهی در روانشناسی انتظامیآینده .21

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 سخن رئیس افتخاری همایش

 

 حیمحمن الر  اهلل الر  بسم 
شناسی پیشرفت کنید؛ ما در و جامعه نشناسیرواعلوم انسانی مثل تاریخ، همین در »

 «سازیزمینه علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه

 (العالی ظلّه مدّ) انقالب اسالمی معظّمرهبر 

 
های تخصصی و عمومی پلیس، های مختلف و استفاده از این علوم در حوزهگسترش روزافزون علم در زمینه

های علمی ناپذیر نموده است. به این منظور، ایجاد انجمنبنیان را اجتنابداشتن پلیس علمی و دانش
مندی و تعامالت بیشتر با نخبگان علمی کشور در دستور کار پژوهشگاه علوم انتظامی انتظامی برای بهره

گیری از علوم و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار داده شده است تا با بهره
، شرایط تحقق پلیس نشناسیرواهای متنوع ناجا، ازجمله علوم شناختی و مأموریتمختلف در انجام 

 بنیان فراهم آید.دانش

ی انتظامی شناساولین فعالیت مشترک با کمیسیون علمی روانو مشاوره  نشناسیرواهمایش پلیس، 

کارکنان و خانواده و مشاوره ایران است که باهدف حفظ و ارتقای سالمت روان  نشناسیرواسازمان نظام 
محترم آنان که سهم و نقش مهمی در ارائه خدمات کیفی برای ایجاد نظم و امنیت جامعه دارد و همچنین 

 گردد.های پلیس، برگزار میهای علمی در مأموریتکارگیری روشمنظور توسعه بهبه

ا، اهتمام همکاران ارجمند و امید است با توکّل به خداوند متعال، پیروی از تدابیر فرماندهی معظم کل قو
الخصوص علوم رفتاری و جانبه در علوم انتظامی علیهمراهی نخبگان علمی کشور، زمینه پیشرفت همه

 ادامه یابد. جدیت با و آمده فراهم روانسالمت 

 سرتیپ پاسدار حسین اشتری

 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
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 همایشسخن رئیس 

 حیمحمن الر  اهلل الر  بسم 
 «یَْشِفیِ  فَه وَ  َمرِْضت   واَذا»

که به یاری پروردگار در حال برگزاری است، حاصل بیش از  و مشاورهروانشناسی همایش پلیس، 

سه سال همفکری و تعامل در مجموعه علمی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و همراهی نخبگان 
کشور است. همکاران ما در معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات 

اند و در این مسیر از همراهی احی و برگزاری این همایش ملی را به عهده داشتهاجتماعی ناجا بار اصلی طر
اند. همچنین پیرو تدابیر فرماندهی محترم ناجا، و مشاوره کشور بهره جسته روانشناسیعلمی سازمان نظام 

ش، همایو برگزاری  تنظیم مراحل در حضور برای ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی گوناگون هایرده
 کنم.اند که در این فرصت مغتنم، از یکایک آنان قدردانی میمشارکت فعال داشته

امی، انتظ روانشناسیرود این همایش نقش مؤثری در تدوین و تبیین مفاهیم و مبانی نظری انتظار می
در ارتقای سالمت و کیفیت زندگی کارکنان و خانواده  روانشناسیها و کارکردهای علم شناخت ظرفیت

نایی بیشتر ها و نیز آشدر مأموریت روانشناسیپلیس، تنظیم راهبردهای دستیابی به ایفای نقش حداکثری 
های ارزیابی و سنجش کارکنان و داوطلبین استخدام ایفا نموده و گامی انتخاب و شیوه روانشناسیبا 
 بنیان باشد.، معتمد و دانشسوی تثبیت پلیس مقتدربه

کنندگان ارجمند شرکت هدهندگان مقاالت و کلیش، ارائهقدر همایفرمایی میهمانان گرانپیشاپیش تشریف
کنم و از خداوند متعال خواستارم که این همکاری را مستدام و این جمع را در عزم را خیرمقدم عرض می
امیدوارم در سایه الطاف الهی و عنایات حضرت ولیعصر )عج( و قدم نگاه داشته و و اراده، استوار و ثابت

اندرکاران این حوزه، شاهد تداوم این مسیر و موفقیت روزافزون پلیس در نظران و دستپشتکار صاحب
 های علم و دانش باشیم.عرصه

 بتولی ابوالحسن سیدسرتیپ دوم پاسدار 

 رئیس همایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

 

 همایش سخن دبیر اجرایی

 

 حیمحمن الر  اهلل الر  بسم 
 «هو اذلی انزل السکینة یف قلوب املومنی»

منظور توسعه رفاه، پیشگیری از ای از اقدامات که بهاز منظر سازمان جهانی بهداشت، سالمت روان با طیف گسترده
ارتباط است. ضرورت توجه و تمرکز پذیرد، در توانبخشی افراد درمان شده صورت میاختالالت روحی، درمان بیماران و 

واسطه ارتباط ه ضابطین انتظامی و پلیس، بههای نظامی و نیروهای مسلح، خاصّبر موضوع سالمت روان در سازمان
شود. ای احساس میطور فزایندهبه های حساس و پرتنش،مستقیم و مستمر با بدنه جامعه و نیز حضور دائمی در مأموریت

ها، ناشی از اختالالت روانی، نورولوژیک و سوءمصرف اند که نسبت زیادی از بار بیماریجهانی نشان دادههمچنین مطالعات 

یافته است. لذا های روحی اختصاصبه سهم اختالالت و بیماری DALYدرصد از شاخص  7/56که طوریمواد است؛ به
گذاری بخردانه و انسانی خواهد تردید یک سرمایهفعالیت هرچه بیشتر متولیان سالمت پلیس در حوزه بهداشت روان، بی

 بود.

مراتب با استعانت از پروردگار متعال و تدابیر سلسله و مشاوره روانشناسیهمایش پلیس، اولین در این راستا 

یله ایجاد وسپلیس به روانشناسیفرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، باهدف تبیین ادبیات نظری 
درون  هایدر مأموریت روانشناسیضای ارائه دستاوردها و تجارب، شناخت و تبیین کارکردهای اساسی و کاربردی علم ف

بنیان، دستیابی به راهبردها جهت پیوند و های موجود در کشور برای ارتقای پلیس دانشسازمانی، شناخت ظرفیتو برون
ی در المللپلیس و شناسایی آخرین دستاوردهای ملی و بین ناسیروانشهای تخصصی افزایی دانش و تجربه در حوزههم

حیطه موردنظر در دستور کار معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا قرار گرفت و امروز به حول و قوّه الهی و تالش 
 اندرکاران به مرحله اجرا درآمده است.دست

مراتب فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری یر سلسلهدانم از تدابتعالی، الزم میباری حضرتپس از حمد و ستایش 
و مشاوره کشور قدردانی  روانشناسیسازمان نظام  همچنینکننده ناجا و های مشارکته ردهکلی اسالمی ایران، همراهی

و مشاوره ارج نهم و به مدعوین و  روانشناسیکرده، کوشش همکارانم را در دبیرخانه دائمی همایش ملی پلیس، 
رود با تداوم همکاری و همفکری دانشمندان خبره میهن قدر همایش خیرمقدم عرض نمایم. امید میکنندگان گرانشرکت

ش ازپیاسالمی و همت همکاران خدوم و فداکار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، عرصه نظم و امنیت کشور بیش
 روز و کارآمد باشد.ان، بهبنیشاهد پلیس دانش

 احمدیان سید محمدرضا سید دکتر دوم سرتیپ

 دبیر اجرایی همایش
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 همایش علمی سخن دبیر

 حیمحمن الر  اهلل الر  بسم 
 «من عرف نفسه فقد عرف ربّه ؛السالمعلیهحرضت عىل  امریاملؤمنی»

 و رانیای زندگی سبک در معنویت و روان سالمت تأمین دهه باید را ایران اسالمی شکوهمند انقالب چهارم دهه تردیدبی

 مهارت و انشد بدون است مؤمنان قلوب بر نعمتی قرآن تعبیر به که آرامش به دستیابی و امنیت تأمین. دانست اسالمی

 جرائم و رانندگی حوادث مواد،زمینه سوءمصرف در  ایرانی جامعه رفتاری هایناهنجاری بیشترین شود.نمی ممکن افزایی

 وم،س هزاره در اکنون. نمود محدودتر و کنترل مشاوره، و روانشناسی امر به مضاعف اهتمام با توانمی را اجتماعی یا فردی

 .دارد توجه دیگر زمان هر از بیش پیشگیری و آموزش امر به یافتهتوسعه جوامع در موفق پلیس

 در و سعی کرده توجه درونی و روانی منظر از مجرم و جرم یک ظهور هایزمینه به ما آیا که است این مهم پرسش حال

 مراکز و هادانشکده بین منطقی رابطه آیا است؟ چگونه پلیس خود خانواده روانی شرایط خیر؟ یا داریم آن از جلوگیری

 نتظامیا نیروهای با افراد برخی لجبازی و گریزیقانون چرایی فلسفه به توجه و علم تولید جهت مشاوره و روانشناسی

 ریبسیا ارتباطی هایتنش و تنهایی موجب خود، اولیه اهداف برخالف ارتباطی هایفناوری و مجازی دنیای دارد؟... وجود

 .اندزدهرقم را پلیسی متفاوت هایپرونده خانوادگی، و شخصی هایشکنیحریم و شده

و  کندمی احساس خود روان سالمت تأمین در را معنویت خأل دیگر زمان هر از بیش فناوری، فرا عصر در جهان اکنون

 از بیش یکم و بیست قرن انسان. نیست جامعه آن در موجود هایانسان بدن یا و جسم سالمت فقط جامعه، یک سالمت

 ختیخوشب و تعالی مسیر در خردمندانه زندگی و مداری بااخالق شما و من اگر. است نیازمند سالم افکار به سالم اندام

 موجب .دش خواهیم تبدیل منکر از ناهی یا و معروف به آمر یا و کننده خودکنترل افرادی به تردیدبی کنیم؛ حرکت جاودان

 پیشگیرانه قشن به مشاوره و روانشناسی بر اهتمام و توجه با محورانه معلم و دانشگاهی نگاه با کشور پلیس که است مباهات

 رکشو مشاوره و روانشناسی عرصه نظرانصاحب و متخصص جامعه بیشتر هرچه شدن نزدیک .است کرده تمرکز خویش

 مهم هنکت این درک با. بود خواهد اسالمی ایران برای ترمتعالی آینده نوید اجتماعی امنیت و نظم حافظ زنان و مردان با

 .است آن شهروندان روانی امنیت تأمین و شناسایی درک، جامعه یک امنیت تأمین شکل ترینپیچیده که

 دکتر عباسعلی اللهیاری

 رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا

 همایش علمیدبیر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 همایش علمی دبیرجانشین سخن 

 

 حیمحمن الر  اهلل الر  بسم 
 «الق ل وب   تَْطَمِئن  اَلّلِ  ِبِذكرِ  َأال»

 

 اسالمی جمهوری مشاوره و روانشناسی نظام سازمان در همکارانم و بنده به که را منان ایزد سپاس و حمد

 مباحث از کیی به ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیرویمحترم  مدیریتبا پیشنهاد  بتوانیم تا داده توفیق ایران

 مشارکت زا راستا این در. بپردازیم مشاوره و روانشناسی پلیس همایش اولین قالب در کشور نیاز مورد و راهبردی

 بیرخانهد با که مشاوره و روانشناسی حوزه در ناجا نظرانصاحب و هادانشگاه علمیهیئت اعضای تمام همفکری و

 در مقاله 250 تعداد همایش دبیرخانه به ارسالی مقاله 920 تعداد از. ایمشده مندبهره اندنموده همکاری همایش

 همچنین .شودمی ارائه تخصصی پنل چهار قالب در روز دو طی که است شدهپذیرفته پوستر و سخنرانی قالب

 هایحوزه در تخصصی کارگاه 17 از بیش همزمان برگزاری علمی بزرگ رخداد این هایویژگی مهمترین از یکی

 و ماییمنمی قدردانی و تشکر صمیمانه گرامی سروران همه حضور از پیشاپیش. است ناجا نیاز مورد کاربردی

 .نماییم زاربرگ المللبین صورتبه را همایش دومین آینده در بتوانیم درازمدت ریزیبرنامه و مشارکت با امیدوارم

 دکتر فریبرز درتاج

 دانشگاه عالمه طباطباییاستاد 

 جانشین دبیر علمی همایش
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 مقایسه ذهن آگاهی در دانشجویان ورزشکار با ذهن آگاهی در دانشجویان ناجا

 2، جمال رحمانی1بیتا آجیل چی
 

 چکیده

توان یک عامل میانجی برای افزایش آن است که ذهن آگاهی را میتحقیقات اخیر حاکی از : هدف و مسئله بیان

فشار حتهای تعملکرد و کاهش عالئم استرس در نظر گرفت، ازآنجاکه افراد ورزشکار و افراد پلیس در موقعیت

شوند؛ بنابراین پژوهش حاضر ای مییابی به موفقیت و هدف، متحمل استرس فزایندهو رقابت در جهت دست

 اهی در دانشجویان ناجا انجام شد.مقایسه ذهن آگاهی در دانشجویان ورزشکار با ذهن آگباهدف: 

و  های عالمه طباطباییای است. جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان ورزشکار دانشگاهروش: علی مقایسه

دانشجوی  93ورزشکار و دانشجوی  100بودند که از این تعداد  -95-94کلیه دانشجویان دانشگاه ناجا در سال 

گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین دو گروه ازلحاظ سن، جنس، وضعیت تا هل و سطح صورت نمونهناجا به

( 2006های پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی )بائر و همکاران،تحصیالت با یکدیگر همتا شدند. سپس به کلیه گویه

 پاسخ دادند.

دو گروه مستقل نشان داد که ذهن آگاهی در دانشجویان ورزشکار بیشتر از دانشجویان ها: با استفاده از تی یافته

های ذهن آگاهی )توصیف، عمل توأم با آگاهی و عدم واکنش( در دانشجویان در زیر مقیاس همچنین ناجا است.

 ورزشکار باالتر از دانشجویان ناجا بود.

هش تواند در کاکارگیری ذهن آگاهی در دانشجویان ناجا میبهرسد آموزش و گیری: به نظر مینتیجهبحث و 

 استرس و افزایش عملکرد آنان مفید واقع شود.

 

 : دانشجوی ناجا، دانشجوی ورزشکار، ذهن آگاهیواژگان کلیدی
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 فرهنگی-های سبک زندگی با ابعاد اقتصادیارتباط مؤلفه

 3و فرنوش آقاجانی 2مجید زوار، 1زهرا آژیراک
 

 چکیده

ای از طرز های زندگی مجموعهسبک .است جامعه یا گروه، فرد، یک خاص زندگی هبه معنای شیوسبک زندگی 

. سبکی شدن زندگی با گیردها در هر چیزی را در برمیها و سلیقههای رفتار، حالتها، شیوهها، ارزشتلقی

اخت الزم در مورد فرهنگ یک جامعه را از توان شنگیری فرهنگ مردم رابطه نزدیکی دارد، بنابراین میشکل

ه شدن و سایبری شدن ارتباطات کطریق شناخت سبک زندگی آن جامعه به دست آورد. با توجه به روند جهانی

 با زندگی کسب هایمؤلفه دنبال بررسی ارتباط کنند، در این مطالعه بهسوی فرهنگ مصرفی هدایت میافراد را به

 هستیم. فرهنگی- اقتصادی ابعاد

ش پیمایش فرهنگی را با استفاده از رو- اقتصادی ابعاد با زندگی سبک هایمؤلفه بدین منظور، پژوهش فوق ارتباط

باشند که حجم نمونه ساله شهر تهران می 27تا  17 نفر از جوانان 250موردمطالعه قرار داده، جامعه آماری آن شامل 

ای ای چندمرحلهگیری خوشهو با روش نمونه آمده است؛دستنفری و با استفاده از فرمول کوکران به 180

گیری صورت گرفت. جهت سنجش پایایی گویه ها از روش کرونباخ و جهت سنجش اعتبار گویه ها از نمونه

وتحلیل مورد تجزیه spssافزار آمده توسط نرمدستهای بهروش سنجش اعتبار محتوای الوشه استفاده شده و داده

 شده است.و نتایج آن به دو صورت آمارهای توصیفی و استنباطی ارائهقرارگرفته 

 

 : سبک زندگی، اقتصاد، فرهنگواژگان کلیدی
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ای همعنویت در بهزیستی روانشناختی زنان در خانوادهگروهی اثربخشی آموزش 

 انمعتاد

 1آنالویی میترا

 

 چکیده

صورت جهانی باعث شده که متصدیان سالمت مندی به موضوع معنویت، بهبیان مسئله و هدف: افزایش عالقه 

ی روان به این بعد و تأثیر آن بر سالمت روان توجه نمایند پژوهش حاضر باهدف اثربخشی آموزش معنویت به شیوه

 هران صورت گرفت.های معتادین غرب تگروهی در بهزیستی روانشناختی زنان در خانواده

آزمون با گروه کنترل( است. پس -آزمون صورت پیشروش: این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی )به

های بهزیستی روانشناختی ریف به عمل آمد؛ سپس های معتادین غرب تهران آزموناز زنان خانواده نفر 50ابتدا از 

صورت جایگزینی تصادفی در انتخاب و به .ها کسب کرده بودندونتری را در این آزمی پایینکه نمره 30تعداد 

ی آموزش معنویت به شیوه نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش، مداخله 15دو گروه 

منظور جلسه اجرا شد. بعد از پایان دوره مجدداً آزمون ریف روی دو گروه اجرا گردید... به 12گروهی به مدت 

 طرفه استفاده شد.ها، از روش و تحلیل کوواریانس یکوتحلیل دادههتجزی

طرفه نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل بعد از اعمال متغیر مستقل ها: نتایج تحلیل کوواریانس یکیافته

ی بر بهزیستی روانشناختی زنان در (، آموزش معنویت به شیوهp<001/0داری وجود دارد )تفاوت معنی

 های معتادین مؤثر بوده است.نوادهخا

داری وجود گیری: آزمون فرضیه نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه بعد از مداخله، تفاوت معنیبحث و نتیجه

آزمون پیگیری نشان داد اثربخشی مداخله بعد از گذشت دو ماه ماندگار مانده است؛ بنابراین متغیر یادشده  و دارد

 بهزیستی روانشناختی مؤثر بوده است.های در تحول مؤلفه

 

 های معتادین: بهزیستی روانشناختی، آموزش معنویت، زنان، خانوادهواژگان کلیدی
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 های هویت در پیشگیری از اعتیاد فرزندانهای دلبستگی و سبکرابطه سبک

 2میترا گلزاریو  1حسین ابراهیمی مقدم
 

 چکیده

جود دارد و های هویت در بین افراد وبستگی و سبکهای دلدر گزینش سبکبا توجه به نقش تربیتی که خانواده 

ها باید انجام گیرد، لذا هدف از انجام این پژوهش طور اولین اقدامات جهت پیشگیری از اعتیاد در خانوادههمین

نجام پژوهش اهای هویت در پیشگیری از اعتیاد فرزندان بوده است. روش بستگی و سبکهای دلتعیین رابطه سبک

 100نفر برای گروه نمونه شامل  200از نوع تحقیق همبستگی بوده که برای این منظور با روش تصادفی ساده تعداد 

کولینز و رید  سالبزرگ بستگیدل سبک نفر گروه غیر معتاد انتخاب و دو پرسشنامه 100نفر گروه معتاد و 

(1994()RAASو پرسشنامه سبک ) ( 18( )1989)های هویت برزونسکیISI-6 .نتایج مورداستفاده قرارگرفته شد 

وتحلیل قرارگرفته شد که مورد تجزیه SPSS16 افزارنرم با استفاده از هایوتحلیل دادهتجزیه آمده با جهتدستبه

برای این پژوهش از روش همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون مورداستفاده قرار گرفت؛ که 

سو گرا و اجتنابی با اعتیاد رابطه مثبت معنادار و  بستگی دوهای دلیافتیم که بین سبکت به این نتیجه دستدرنهای

طور در رابطه مثبت معنادار است؛ و همین سبک هنجاری و سردرگم / اجتنابی های هویت و اعتیاد دربین سبک

 داری در بین افراد وابسته به مواد مخدر و افراد غیر وابستههای هویت تفاوت معنیبستگی و سبکهای دلسبک

ج های هویت با پیشگیری از اعتیاد رابطه دارد. نتایبستگی و سبکهای دلشود سبکوجود دارد که نشان داده می

 کند.بینی میپیش های هویت پیشگیری از اعتیاد رابستگی و سبکهای دلدهد که سبکان میتحلیل رگرسیون نش

 

 های هویت، پیشگیری از اعتیادبستگی، سبکهای دل: سبکواژگان کلیدی
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 معتادین ترک کرده به اعتیادتأثیر حمایت اجتماعی عاطفی بر تعداد بازگشت 

 2یافته، سید حامد دست1حسین ابراهیمی مقدم
 
 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تأثیر حمایت اجتماعی بر میزان بازگشت معتادین ترک کرده به اعتیاد مجدد است. 

دارویی نفر از معتادینی هستند که در مراکز ترک اعتیاد کاشان تحت مداوای  80ی پژوهش شامل نمونه

اند. برای دهشصورت کامالً تصادفی انتخابگیری در دسترس بهی نمونهاند که این افراد به شیوهقرارگرفته

ها از مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استووارت استفاده شده و با توجه به اینکه متغیر وابسته آوری دادهجمع

اد دفعات ی تک سؤالی، تعدست از طریق پرسشنامهیعنی تعداد بازگشت معتادین، یک متغیر کمی گسسته ا

افزار کامل اس پی اس اس انجام شد. نتایج نشان داد بین ها از طریق نرمبازگشت معتادین پرسیده شد. تحلیل داده

ر هرچه دیگعبارتی معکوس وجود دارد. بهحمایت اجتماعی عاطفی و میزان بازگشت معتادین به اعتیاد، رابطه

ی: افرادی که از گیرتر است. نتیجهاعی عاطفی بیشتر باشد، میزان بازگشت معتادین به اعتیاد کمحمایت اجتم

توان می آورند. بر این اساستر به شروع مجدد اعتیاد روی میحمایت اجتماعی عاطفی بیشتری برخوردار باشند کم

 د.ن به اعتیاد جلوگیری کرتوان از بازگشت مجدد معتادیگفت که با حمایت اجتماعی عاطفی بیشتر می

 

 اعتیاد-بازگشت-: حمایت اجتماعی عاطفیواژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 واحد رودهن علمی دانشگاه آزادار و عضو هیئتستادیدکترای روانشناسی، ا 1
شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد روان 2

 نخبگان، رودهن
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 خانوادگی قاتل نصیری محمدرضا روانشناختی نیمرخ ترسیم

 مکرم حمیدو  1قوام ابراهیمی صغری
 

 چکیده

لفی های مختپژوهشگردند، موضوع های افرادی که مرتکب جرائم خشنی همچون قتل میشناخت علل و انگیزه

شده است. ترسیم نیمرخ روانشناختی مجرمان جنایی با این هدف گسترش یافته است. تحقیق حاضر باهدف شناخت 

 ساله، در 49اجتماعی مجرم صورت گرفت. آقای محمدرضا نصیری،  -ای، اقتصادیعلل فردی، خانوادگی، حرفه

ساله  15ساله )خفگی(، پسر  25له )ضربه به سر(، دختر، سا 46، در تهران مرتکب به قتل همسر، 1392مهرماه  23

های آن از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک ضربه سر( شده بود. روش این تحقیق موردپژوهش بوده و داده)

های تحقیق های مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند. یافتهبندی دادهگردآوری شد و با روش تحلیل محتوا و مقوله

ان از وجود اختالل شخصیت اسکیزوتایپال، اختالل کنترل تکانه، مشکالت انطباقی و ارتباطی، سوءمصرف دارو نش

های روانی انکار، بهر متوسط بوده، همچنین در اظهارت وی، کاربرد مکانیسمداشت. همچنین قاتل داری هوش

ی، باطل سازارزش سازی، یب، سازیشواکن ،جداسازیپردازی، فرافکنی، یالخ، تبدیلتراشی، تحریف، دلیل

ح پیشگیری توان در سه سطیمشناسایی شد. پیشنهاداتی را  دو پاره سازی،، طفره و انحراف تبدیل، جسمانی ساختن،

گیری، یمتصمو  مسئلهمدیریت هیجانات، حل  باألخصی زندگی هامهارتمطرح نمود. در سطح اول، آموزش 

یز اختالالت روانشناختی، پیشگیری در سطح دوم ن زودهنگامی تشخیص و درمان ایجاد نظام پایش روانشناختی برا

روانی  یبخشتوانخدمات مربوط به افراد در معرض خطر باشد و در سطح سوم درمان و  ارائهتواند شناسایی و یم

 شناختی و هیجانی فرد در زندان است. –

 

 نیمرخ روانشناختی: قتل خانوادگی، حمیدرضا نصیری، ترسیم واژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 . دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی1

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C(%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C(%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C)&action=edit&redlink=1


 
 
 

   

 

های شخصیتی و سالمت روانی مجرمین مرتکب سرقت و افراد بررسی مقایسه ویژگی

 عادی در شهرآبادان

 3، افشین عالی بیگی2، صغری عبادی زاده1داریمرضیه ابوعلی گله
 

 چکیده

ین مرتکب مجرمهای شخصیتی و سالمت روانی بیان مسئله و هدف: پژوهش حاضر با عنوان بررسی مقایسه ویژگی

 سرقت و افراد عادی در شهرآبادان صورت گرفته است.

این پژوهش کلیه مجرمین مرتکب به سرقت و  آماری ای است. جامعهروش: پژوهش حاضر، از نوع علی مقایسه

نفر از مجرمین مرتکب به  100گیری در دسترس تعداد باشند که بر اساس روش نمونهافراد عادی شهرآبادان می

نفر از افراد عادی شهرآبادان انتخاب گردیدند. در این پژوهش از پرسشنامه پنج عاملی  100و همچنین سرقت 

 شخصیت نئو و پرسشنامه سالمت روانی گلدبرگ و هیلر استفاده گردید.

آن ه نتایج وتحلیل قرارگرفته کها: نتایج پژوهش نیز با استفاده از آزمون واریانس چند متغیری مورد تجزیهیافته

شخصیتی روان  هایازلحاظ متغیرهای )ویژگی عادی( و افراد سرقت مرتکب دو گروه )مجرمین نشان داد بین

داری وجود پذیرا بودن و سالمت روان( تفاوت معنی پذیری،انعطاف پذیری،مسئولیت گرایی،برون رنجور خویی،

 دارد.

 

 ب سرقت.های شخصیت، سالمت روان، مجرمین مرتک: ویژگیواژگان کلیدی

 
 

 

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 1
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 2
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 3
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-فعالی بیشمبتالبه  نوجوان آموزان دانش در سیگار مصرف سو همبودیمیزان 

 کاستی توجه

 3پور معدنی امیر و 2طاهری اصغریعل، 1علیرضا احمدیان
 

 چکیده

 هایزمان در یا زمانهم صورتبه که شودمی اطالق اختالل چند یا دو وجود به همبودی: هدف و مسئله بیان

 میزان یدهندهنشان بالینی و شناسیگیریهمه هایپژوهش. کندمی پیدا بروز فرد یک در عمر، طول در مختلف

 مصرف وسکه هدف پژوهش حاضر بررسی ابتال به  باهم هستند گوناگون روانی هایاختالل بین همبودی باالی

 توجه بود. کاستی-فعالی بیش مبتالبه نوجوان آموزان دانش در سیگار

بتالبه کیفی بالینی بر روی نوجوانان مهای دو گروه مطالعه روش: این مطالعه به شکل طولی و کیفی در مقایسه داده

 استخراج و تفسیر شد. ADHDو غیر  ADHDسو مصرف سیگار 

 درصد دانش آموزان غیر 3و  ADHDدرصد از نوجوانان مبتالبه  13داد که نشان این مطالعه موردیها: نتایج یافته

ADHD .درگیر مصرف سیگارند 

کودکان و  یشناختهای مطالعه حاضر نکات پیشگیرانه فراوانی در کنترل مشکالت روانگیری: یافتهنتیجهبحث و 

درصد بیشتر از کودکان  10است و نشانگر در معرض خطر بودن این کودکان تا مرز  ADHDنوجوانان مبتالبه 

 کند.ها گوشزد میهای بالینی این کودکان را به اولیای مدرسه و خانوادهخود مراقبت عادی است که

 

 توجه کاستی-فعالی بیش آموزان، سیگار، دانش مصرف سو همبودی،: واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی 1

Std_Ahmadian@khu.ac.ir 
 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی 2
 دانشگاه خوارزمینی کارشناس ارشد روانشناسی بالی 3



 
 
 

   

 

های نگر در بیماران اسکیزوفرنی بر اساس سرمایهنگر و آیندهبررسی حافظه گذشته

 تنظیم هیجانروانشناختی و راهبردهای 

 زهره اخالقی، سیمین بهروز ژاد، سولماز بلوک صحراگرد، محمد پازوکی
 

 چکیده

ظ و صورت دشواری در حفبیماری اسکیزوفرنی، نوعی اختالل در فکر و خلق ناآرام است. این اختالل فکر به

لکه آید بیحساب نمشود. اسکیزوفرنی یک اختالل واحد بهتمرکز توجه و در تشکیل مفاهیم آشکار می

 شک داشتن حافظه، یکی ازشود بیهاست. عصر حاضر که عصر ارتباطات نامیده میپریشیای از روانمجموعه

ها بایست برای کسب موفقیت آنعوامل مؤثر در زندگی روزمره مناسب و توانایی یادآوری اموری است که می

ی مرکزی در است. نظم جویی هیجان مؤلفهحال مرموز ای جذاب و درعینرا به خاطر داشت. حافظه مقوله

های منفی و رفتارهای ناسازگارانه است. پژوهش حاضر دهی رفتار سازگارانه و جلوگیری از بروز هیجانسازمان

تی و های روانشناخنگر در بیماران اسکیزوفرنی بر اساس سرمایهنگر و آیندهباهدف بررسی حافظه گذشته

ای از میان بیماران مبتالبه ای چندمرحلهگیری خوشهاین تحقیق از روش نمونه راهبردهای تنظیم هیجان است.

درصد و  8/29نفر مرد با  36درصد و  4/69نفر زن با  84اسکیزوفرنی در بیمارستان رازی و بیمارستان رسول اکرم 

های مایهشده و پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و سردهنده این آزمون انتخابپاسخ 120درمجموع 

ها با استفاده از وتحلیل دادهنگر را تکمیل نمودند. تجزیهنگر و آیندهروانشناختی و نیز پرسشنامه حافظه گذشته

ها نشان داد که گام انجام شد. یافتهبهی گاممتغیری به شیوه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند

ها های آنهای روانشناختی و مؤلفهردهای تنظیم هیجان و سرمایهنگر در دو بعد راهبنگر و گذشتهحافظه آینده

 ارتباط معناداری داشتند.

 

 های روانشناختی، تنظیم هیجان: حافظه، اسکیزوفرنی، سرمایهواژگان کلیدی
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کننده مواد مورفین دار و بین معتادان مصرف یتن روان هایبررسی بیماری

 کنندهمصرف یرکنندگان مواد محرک با افراد غمصرف

 1خانم صفورا اسدی جاجائی
 

 چکیده

دگان کننکننده مواد مورفین دار، مصرفبین معتادان مصرف یتنهای روانهدف از این پژوهش بررسی بیماری

نفر از معتادان شهر اصفهان  20کننده در شهر اصفهان است. نمونه این پژوهش را مصرف یرمواد محرک و افراد غ

نفر از  10شده و در دو گروه قرار گرفتند و تصادفی ساده انتخاب یریگکه از بین جامعه موردنظر به روش نمونه

است.  SCL-25د از: پرسشنامه دهند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش عبارت بوکننده تشکیل میمصرف یرافراد غ

رود. طرح روانی عمومی بکار می شناسییباست که برای سنجش آس SCL-90این آزمون همان فرم کوتاه 

گروه  های شهر اصفهان در دوکننده به یکی از کلینیکپژوهش پیمایشی بوده که در طی آن افراد معتاد مراجعه

کننده هرگونه مواد مورد مقایسه قرار گرفتند. مصرف یرافراد غ کننده مواد مورفین دار و مواد محرک بامصرف

های پژوهش، بیماری انجام گرفت. بر مبنای نتایج یافته SPSS-20روش آماری  یلهوسها بهداده وتحلیلیهتجز

دار ند مورفیکننده موامعتادان مصرف یتنکننده مواد محرک بسیار بیشتر از بیماری روانمعتادان مصرف یتنروان

سان دار و گروه کنترل ازنظر آماری یککننده مواد مورفینمعتادان مصرف یتنو گروه کنترل است و بیماری روان

سال بسیار بیشتر از  25-20افراد در گروه سنی  یتنطور متوسط میزان بیماری روان. همچنین بهاندشدهیابیارز

های سنی ازنظر آماری یکسان سایر گروه یتنماری روانسال است و بی 35افراد باالتر از  یتنبیماری روان

 .اندشدهیابیارز

 

 تی، اعتیاد، مواد مورفین دار، مواد محرکت : بیماری روانواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .s@yahoo.com1384asadi.عمومی.دانشجوی دکتری روانشناسی  1

mailto:عمومي.asadi.1384.s@yahoo.com


 
 
 

   

 

های آن با آمادگی گویی خلقی و خرده مقیاسبررسی روابط ساده و چندگانه نا

 ساله جهرم 13-19اعتیاد در نوجوانان 

 1اسفندیاری جهرمی، اعظم جهرمیمحمد 
 

 چکیده

های آن با آمادگی اعتیاد در این پژوهش باهدف بررسی روابط ساده و چندگانه نا گویی خلقی و خرده مقیاس

نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه  265انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل  ساله شهرستان جهرم 13-19نوجوانان 

وری آای انتخاب شدند. در این پژوهش جهت جمعای چندمرحلهگیری خوشهی نمونهشیوهاول و دوم بودند که به 

( استفاده شد. نتایج APS( و پرسشنامه آمادگی اعتیاد )TAS20ها از دو مقیاس نا گویی خلقی تورنتو )داده

ا آمادگی به های آن بوتحلیل فرضیات اصلی پژوهشی مشخص کرد که بین نا گویی خلقی و خرده مقیاستجزیه

یی وتحلیل ضرایب رگرسیون مشخص کرد که نا گواعتیاد رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تجزیه

بینی نماید طور مثبت آمادگی به اعتیاد را در بین نوجوانان پیشهایش توانست بهخلقی به همراه تمامی خرده مقیاس

(001>P.) 

 

 ادگی به اعتیاد، نوجوانان.: نا گویی خلقی، آمواژگان کلیدی

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد بندرعباس1 
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 مقایسه سطوح تکانشوری بین افراد وابسته به مواد و افراد عادی شهر تهران

 3بشارت یمحمدعلو  2نازنین هنرپروران، 1مهدی اسکندری

 چکیده

 است. نسبت جمعیت در جهان کنندگان مواد افیونی به سوءمصرفدر حال حاضر کشور ما دارای بیشترین تعداد 

 ازپیشیشب، اجتماعی و سیاسی این پدیده سالمت و رفاه جامعه ایرانی را شناختیروانعوارض گوناگون بهداشتی، 

 ،پزشکیروانمیالدی، از میان اختالالت  2002تا  1973 هایسالدر طی  کهطوریبه، به مخاطره انداخته است

به دلیل ماهیت  اعتیاد ختالالت خلقی بوده است.( پس از ا%6/24) موردپژوهشاختالل  ترینشایعمواد،  سوءمصرف

ی، بر سالمت روان وضوحبهدر همه ابعاد زندگی سالمتی افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن  اشروندهپیش

ه در علوم رفتاری و بالینی، تعاریف مربوط باست.  مشاهدهقابلجسمانی، اجتماعی، هیجانی، معنوی و شناختی فرد 

تعریف مطلوب  یک .اندشده یپردازمفهومحالت، رفتار یا یک صفت شخصیتی  عنوانبهری متغیر بوده و وتکانش

عداد یک است عنوانبهری را وکه تکانش صورتینبد، دهدیمرا ارائه دادند که این مفاهیم متغیر را در خود جای 

درونی و برونی، بدون توجه به تبعات منفی این  یهامحرکنشده به  یزیربرنامهسریع و  یهاواکنشانجام 

تعداد یا صفت یک اس عنوانبهری را و. این تعریف، تکانشکنندیمر و دیگران تعریف وبرای فرد تکانش هاواکنش

ی شامل اعمال حالت تواندیمری و. عالوه بر این تکانشگیردیمو بخشی از الگوی رفتار و نه یک عمل منفرد در نظر 

، ضمناً. نددهیمفرد فرصت ارزیابی عواقب آن اعمال را داشته باشد رخ  کهینانشده باشد که قبل از  یزیربرنامه

 نوبهبهمواد،  . مصرفشودیمری منجر به رفتارهای شامل خطرپذیری باال نیز وکه تکانش کندیماین تعریف بیان 

 .شودیمیک رفتار تکانشی تبیین  عنوانبهخود 

 

 مواد، اعتیاد به وابسته تکانشوری، سطوح :واژگان کلیدی
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 های نیروی انتظامی در پیشگیری ازتبیین علوم روانشناسی بر توانایی و ظرفیت

 جرم

 1آبادفاطمه اسالمی نعمت
 

 چکیده

ترین ارکان ثبات و سالمت نظام اجتماعى و سیاسى تأمین امنیت، تحکیم نظم و اجراى قانون و عدالت، از مهم

با نگرش کلى بر وظایف نیروى  .ایران اسالمى بخش عمده این وظیفه، بر عهده نیروى انتظامى استاست. در 

ظامى یک از نیروهاى نهای آن آگاه شد. این تنوع و تعدد وظایف، در هیچتوان از گستردگى فعالیتانتظامى می

ى های نیروى انتظاموزه فعالیتشود. این گستردگى حهای غیرنظامى جمهورى اسالمى ایران دیده نمیو سازمان

توجه  .ای مبذول شودسازمانی آن توجه ویژهسازمانی و برونهای مختلف درونموجب شده است تا به جنبه

ازپیش های اجتماعى نقش پلیس بیشروزافزون به نقش پلیس و نیروى انتظامى در جامعه موجب شد تا به جنبه

حول و پویا و منعطف در نظر گرفته شود. به دلیل ماهیت کار و فعالیت عنوان یک سازمان متتوجه شود و پلیس به

لذا با توجه  .های کارکردهاى درونى این سازمان از اهمیت زیادى برخوردار شده استپلیس امروزه شناخت مؤلفه

بر توانایی  یبه اهمیت مبحث علوم روانشناسی و تأثیر این علم بر کاهش جرم در این مقاله به تبیین علوم روانشناس

 های نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت.و ظرفیت

 

 جرم از پیشگیری انتظامی، نیروی هایظرفیت روانشناسی، علوم : تبیینواژگان کلیدی
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 شده با آمادگی اعتیاد در دانشجویانرابطه حمایت اجتماعی ادراک

 2، سارا اسدی1فریبا اسماعیلی
 

 چکیده

زا بیان مسئله و هدف: ازآنجاکه حمایت اجتماعی عامل نیرومندی برای پیشگیری از گرایش به مواد در شرایط تنش

شده با گرایش به اعتیاد ی حمایت اجتماعی ادراکمنظور بررسی رابطهو بحران است لذا در پژوهش حاضر به

 دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، طراحی شد.

نفر از دانشجویان دانشگاه  150نوع همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش تعداد  روش: این پژوهش از

ها آوری دادهمنظور جمعگیری در دسترس انتخاب شدند. به، به روش نمونه93_94محقق اردبیلی در سال تحصیلی 

ل وتحلییاد و برای تجزیهی آمادگی اعتو پرسشنامه PSSFRی حمایت اجتماعی مری سیدانو کینت هلر از پرسشنامه

 ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.داده

 دارد. ی معناداری وجودشده با گرایش به اعتیاد، رابطهها: نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراکیافته

وستان اعضای خانواده، دتوان گفت هرچه فرد از حمایت بیشتری از جانب والدین، همسر، گیری: مینتیجهو  بحث

 د.یابهای معتاد کاهش میو سایر افراد تأثیرگذار در زندگی برخوردار باشد، احتمال عضویت او در گروه

 

 شده و آمادگی اعتیاد: حمایت اجتماعی ادراکواژگان کلیدی
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 شهر قزوینبررسی نقش عوامل روانشناختی در گرایش جوانان به مواد اعتیادآور 

 5، سمیه مردانی4، رضا ریش پور3، کلثوم روشن قیاس2، علی احمدی1فیاحمد اشر
 

 چکیده

با توجه به شیوع گسترده پدیده اعتیاد در جوامع بشری خصوصاً در میان جوانان و نقش عوامل مختلف زیستی، 

روانشناختی و اجتماعی در بروز و تداوم وابستگی به مواد مخدر و گزارشات متفاوت در این زمینه مقاله حاضر 

ال در در مراکز ترک اعتیاد در شهر قزوین در سهای روانشناختی جوانان وابسته به مواد مخمنظور تعیین ویژگیبه

 M.M.P.Iانجام شده است. در این مقاله به روش توصیفی و از پرسشنامه خصوصیات فردی و آزمون شخصیتی  93

عنوان ساله در مراکز ترک اعتیاد به 32-19نفر جوان معتاد به مواد اعتیادآور  100استفاده شده است، اطالعات از 

ژگی دهنده این مطلب است که بیشترین ویها نشانحقیق اخذ و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافتهنمونه آماری ت

درصد( بود. بعدازاین  45درصد( و افسردگی ) 42روانشناختی در بین وابستگان به تریاک و هروئین، اضطراب )

( نرخ بیشتری نسبت به درصد 26درصد( و ضعف روانی ) 32هایی نظیر صفات شخصیتی ضد اجتماع )دو، ویژگی

یشتر دچار باشند در معتادین مجرد ببقیه خصوصیات داشتند. همچنین بین معتادین متأهل بیشتر دچار اضطراب می

 باشند.افسردگی می

 

 : عوامل روانشناختی، اعتیادآور نوین صنعتی، جوانانواژگان کلیدی
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به  ل هیجانی بر گرایشبینی و کنترنفس، تحمل، خوشهای همدلی، عزتتأثیر مؤلفه

 مواد مخدر

 6، کلثوم روشن قیاس5، ناصر حمیدی4، علی قسام3آبادی، زهرا فیض2، سمیه مردانی1احمد اشرفی
 

 چکیده

: اعتیاد بیماری مزمنی است که با اختالل در عملکرد فردی، فیزیولوژی و اجتماعی مشخص هدف و مسئله بیان

ی و تحمل بینی، کنترل هیجاننفس، خوشهای همدلی، عزترابطۀ بین مؤلفهمنظور تعیین شود. پژوهش حاضر بهمی

 بر میزان گرایش به اعتیاد در دانش آموزان پسر انجام شد.

از بین دانش آموزان شهر  یاای چندمرحلهگیری خوشهآموز به روش نمونهدانش 216مواد و روش: در این مطالعه 

از نوع همبستگی بود. با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی و گرایش  قزوین انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی

 آوری و با رگرسیون چندگانه و ماتریس ضرایب همبستگی تحلیل شدند.ها جمعبه اعتیاد، داده

بینی، کنترل هیجانی و تحمل با میزان گرایش به اعتیاد در دانش نفس، خوشهای همدلی، عزتها: بین مؤلفهیافته

 داری وجود دارد.پسر رابطه معنی آموزان

از عهدۀ  کنند وگیری: افرادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند، فشارهای همتایان را درک مینتیجهبحث و 

د و افرادی دهنآیند؛ درنتیجه در برابر مصرف مواد مخدر، مقاومت بیشتری به خرج میکنترل هیجانات خود برمی

 .آورندی برخوردارند برای مقابله با هیجانات منفی، به مصرف این مواد روی میکه از هوش هیجانی پایین

 

 مخدر هیجانی، مواد کنترل و بینیخوش تحمل، نفس،عزت : همدلی،واژگان کلیدی
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بررسی روابط ساختاری عوامل روانشناختی خطرزا و حفاظت کننده مصرف مواد 

 مخدر در بین جوانان شهر قزوین

 4، متین السادات نصری3، کلثوم روشن قیاس2علی احمدی، 1احمد اشرفی
 

 چکیده

یرا اند، زای است که آن را بالی هستی سوز نام نهادهعنوان نابسامانی اجتماعی، پدیدهاعتیاد به مواد مخدر به

گردد و ها و هنجارهای، فرهنگی و اخالقی میساز سقوط بسیاری از ارزشهای حاصل از آن زمینهویرانگری

برانداز قربانیان زیادی را به آغوش سرد خاک اندازد و هرسال این بالی خانمانسالمت جامعه را به مخاطره می

 سعى جوان دوران در این است؛ مختلف هایتجربه کسب جهت زندگى دوران بهترین جوانى نشاند. دورانمی

دهد. هدف این  بروز خود از را جدیدى و رفتار پرداخته تجربه کسب به ساالنبزرگ رفتار از تأسى با کندمی

مطالعه بررسی روابط ساختاری عوامل روانشناختی خطرزا و حفاظت کننده مصرف مواد مخدر در جوانان شهر 

سال در دو گروه جوانانی بوده که مواد مخدر  35تا  18جوان )مرد(  400قزوین است. نمونه موردمطالعه شامل 

کیل باشند تشها( تحت درمان میکننده مواد بود و در مراکز درمانی )کمپمصرفاند، جوانانی که مصرف نکرده

(، پرسشنامه YSRلیست خود سنجی )(، چکTCIها از طریق فرم کوتاه سیاهه مزاج و منش )خواهد شد. داده

 نگرش به مصرف مواد مخدر و پرسشنامه مصرف مواد مخدر گردآوری شدند.

 های مزاجی، منشی، مشکالت عاطفی/ رفتاریها در برخی ویژگیت که بین گروهدهنده این مطلب اسنتایج نشان

 دار است.و نگرشی تفاوت معنی

 

 و حفاظت کننده، مصرف مواد مخدر : عوامل روانشناختی، خطرزاواژگان کلیدی
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و های احساس تنهایی، جبینی پذیری اعتیاد به اینترنت بر اساس مؤلفهمدل پیش

 در دانشجویانعاطفی و صمیمیت 

 5فاطمه قاسمی فر، 4سجاد حیدریان، 3زهرا همایی مجاز، 2محسن رضایی، 1ادریس اعظمی
 

 چکیده

های زندگی روزمره ما نفوذ پیداکرده است؛ از اداره و خانه اینترنت در بسیاری از ابعاد و جنبه: هدف و مسئله بیان

ری به اینترنت بینی اعتیاد پذیاین پژوهش باهدف پیش گرفته تا فضاهای عمومی در سطح شهر مانند مترو و اتوبوس.

 های احساس تنهایی، جو عاطفی و صمیمیت انجام شد.بر اساس مؤلفه

نفر با توجه به  300دادند. از این میان روش: جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد تشکیل می

نفر در مرحله  160عنوان نمونه انتخاب و ای بهی چندمرحلهاگیری خوشهجدول مورگان و با استفاده از نمونه

لی تحقیق عنوان معتاد به اینترنت )شدید( وارد پروسه اصغربالگری پس از بررسی با پرسشنامه اعتیاد به اینترنت به

 شدند.

هایی، جو حساس تنهای اطالعات جمعیت شناختی، اعتیاد به اینترنت، اآمده از پرسشنامهدستهای بهداده: هایافته

ها وتحلیل قرار گرفتند. یافتهمورد تجزیه Amos23و  spss 21افزار عاطفی و صمیمت خانوادگی توسط دو نرم

درصد واریانس اعتیاد پذیری به اینترنت توسط متغیرهای صمیمیت، جو عاطفی خانوادگی  34حاکی از آن بود که 

های تحقیق ازنظر ؤلفه صمیمیت بیشترین میزان را در بین مؤلفهشود که در این میان مو احساس تنهایی تبیین می

 بینی پذیری اعتیاددار است.پیش

میمیت های ترس از تنهایی، جو عاطفی خانوادگی و صگیری: اعتیاد پذیری به اینترنت بر اساس مؤلفهنتیجهبحث و 

 بینی است.قابل پیش

 

 جو عاطفی، صمیمیت : اعتیاد به اینترنت، احساس تنهایی،واژگان کلیدی
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بررسی معنویت و تاب آوری با میزان رفتارهای پرخطر در دانش آموزان شهرستان 

 1394در سال  2 بهارستان

 2، سمیه گودرزی1آمنه افتخارالدین

 

 چکیده

گذارند، بعد روحی گونه که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی به هم ارتباط دارند و در هم تأثیر میمقدمه: همان

سان و سالمت معنوی او با سایر ابعاد سالمت در ارتباط و تأثیرگذار است؛ بهتر که برای ارتقاء سالمت به آن ان

ارویی، های فردی در رویهای بنیادی شخصیت است که دربرگیرنده قابلیتآوری از سازهتوجه شود. درواقع، تاب

فته همچنین، رفتارهای پرخطر به رفتارهایی گنشینی و ازسرگیری دوباره تالش و مقابله با مشکالت است. عقب

 بهزیستی نوجوانان، جوانان و سایر افراد جامعه را در معرض خطر قرار دهد. شود که سالمت ومی

تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه  -: هدف پژوهش از نوع توصیفیروش

دادند. حجم نمونه بر اساس تشکیل می 94 تهران در سال 2 شهرستان بهارستاندانش آموزان اول و دوم دبیرستان 

( 2009) معنویت پارسیان و دونیننگطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه نفر به 130 جدول مورگان

مچنین، استفاده گردید. ه( IARS) و پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی ((CD-RISو پرسشنامه تاب آوری

مورد ارزیابی  Spssافزار و با نرم (Tتحلیل رگرسیون و ) های آمار توصیفی و آمار استنباطیها از شاخصنتایج داده

 قرار گرفت.

نفر شد، میانگین معنویت در دانش  128توجه به اینکه حجم نمونه  در نهایت، نتایج تحقیق نشان داد که باها: یافته

خود اختصاص  به 2.42شد طبق نتایج بیشترین میانگین را فعالیت معنوی با  0.75استاندارد و انحراف  2.11آموزان 

( رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین p>0.01آوری را با )ها رابطه بین معنویت و تابداده است. نتایج داده

آوری . از سویی دیگر بین تاب( ارتباط مثبت داردp>0.05معنویت و رفتار پرخطر دانش آموزان مقطع متوسطه )

 ( رابطه معنادار شده است.p>0.01و رفتار پرخطر )

 

 آوری، میزان رفتارهای پرخطر، دانش آموزانمعنویت، تابواژگان کلیدی: 
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 اقتدار پلیس یها مؤلفه یشناختانرومبانی 

 1 غالمعلی افروز
 

 چکیده
 در را قشن بیشترین «پلیس» و «تربیت و تعلیم» یعنی محور خانواده و پویا ارزشمند، نهاد دو یطورکلبه

 منابع نیتریاصل از نهاد دو این واقع در. دارند عهده بر جامعه در اجتماعی امنیت و فرهنگی اندیشه حاکمیت

 باورهای و هانگرش اعتالی در پلیس اثربخشی میزان است بدیهی. باشندیم کشور اجتماعی یهانهیگنج و

 ایران در پلیس پایدار اقتدار و جایگاه به بستگی هاخانواده اجتماعی و روانی امنیت احساس تقویت و مردم

 خطیر الترس ایفای در ناًیقی باشد، برخوردار بیشتری اجتماعی اقتدار و عزت از پلیس هرقدر. دارد اسالمی

 هر در یسپل اقتدار غنای و قوت تردید بدون. بود خواهد ترموفق اجتماعی و روانی امنیت استقرار یعنی خود

 پلیس قیمنط و عاطفی اقتدار تقویت در .دهدیم افزایش یداریمعن طوربه را ایشان محبوبیت میزان یاجامعه

 شیازپشیب مانیساز اقتدار و یاحرفه تعهد فرهنگی و یشناختروان یهامؤلفه به که است آن بایسته و شایسته

 تیشخصی یهاصهیخص از برخورداری ایثار، و فداکاری تالش، انگیزه، و شغلی رضامندی. گردد توجه

 نطقی،م و متعهدانه ارتباطی یهامهارت خالقیت، قدرت و هوشمندی اجتماعی، بصیرت و هیپادانش مطلوب،

 پرواضح.است جامعه در پلیس اقتدار ارتقای در اساسی یهامؤلفه ازجمله اجتماعی استوار و اثرگذار تعامالت

 ستیبایم یسپل اجتماعی اقتدار و یاحرفه تعهدات ارتقای برای مطلوبی بستر چنین نمودن فراهم در که است

 عمدتاً رانای اسالمی جمهوری انتظامی نیروی به پیوستن برای جوانان نیترستهیشا و بهترین انتخاب در

 حقوق که ستا آن شایسته و بایسته است بدیهی. نمود مبذول را تالش بیشترین بومی و یامنطقه صورتبه

 یامالحظهقابل ورط به دولت کارکنان سایر یهایافتیدر میانگین از پلیس ایثارگر و متعهد و توانمند نیروهای

 و یمنیا تجهیزات حوزه در نوین یهاآوردهرف و دستاوردها آخرین از یمندبهره دیگر سوی از. باشد بیشتر

 .است سپلی اقتدار تقویت یهاضرورت از نقلیه برتر و مدرن وسایل و ارتباطی جدید امکانات و پلیسی

 

 عاطفی اقتدار پلیس، اقتدار، هایمؤلفه شناختی،روان : مبانیواژگان کلیدی

 

                                                           
 تهران گروه روانشناسی دانشگاه ممتاز استاد1 



 
 
 

   

 

 نندهک مراجعه تیر میدان مربیان در شغلی فرسودگی و روان سالمت رابطه بررسی

 انتظامی علوم دانشگاه به

 کامران خدادادیو علی افشار 
 

 چکیده

مربیان  رابطه بین سالمت عمومی با فرسودگی شغلی در بین پژوهش حاضر باهدف، بررسی: هدف و مسئله بیان

 کننده به دانشگاه علوم انتظامی انجام گرفت.میدان تیر مراجعه

انتظامی لوم کننده به دانشگاه عروش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری، مربیان میدان تیر مراجعه

ها انتخاب شد. گیری تصادفی ساده از میان آننفر، به روش نمونه 200ی به حجم بودند؛ که نمونه 1391 در سال

و جکسون  MBIو پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش  GHQهای سالمت روان ها از پرسشنامهآوری دادهابزار گرد

 ام استفاده شد.گبهب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامای آماری ضریها از شاخصهوتحلیل دادهبود. برای تجزیه

در  سالمت )نشانگان جسمانی، اضطراب، اختالل هایمؤلفه وتحلیل نشان داد که بینها: نتایج تجزیهیافته

و معناداری وجود دارد.  منفی رابطه شغلی افسردگی( و نمره کل سالمت با فرسودگی اجتماعی، کارکردهای

 بینی فرسودگی شغلی را دارد.سالمت روان، توان پیش افسردگی و نمره کل

توان نتیجه گرفت که سالمت عمومی در فرسودگی شغلی نقش به های پژوهش مییافته گیری: ازنتیجهبحث و 

 سزایی دارد.

 

 : سالمت عمومی، فرسودگی شغلی مربیانواژگان کلیدی
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 نیروهای عملیاتی ناجاآوری بینی بر تاببررسی اثربخشی مهارت خوش

 3کامران خدادادیو  2علی فتحی آشتیانی ،1علی افشار
 

 چکیده

 گونه افراد نسبت به مسائل و مشکالت زندگیآوری است. اینهای افراد تاب: یکی از ویژگیهدف و مسئله بیان

 شود.می ها در برابر مشکالتدارند و همین نگرش مثبت سبب افزایش میزان تحمل آن بینانهخوشنگرش مثبت و 

با  آزمونپس_آزمونروش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و نیمه تجربی )شبه آزمایشی( از نوع طرح پیش

سر ارقام مییک گروه گواه و یک گروه آزمایشی است. از بین جامعه آماری )که به دالیل امنیتی امکان اعالم 

آوری پایین بودند تعیین و در دو گروه آزمایشی و گواه که همگن بودند نفر که دارای تاب 50نیست( تعداد 

و در  SPSSافزار وسیله نرمها بهدهی شده و مداخالت آزمایشی صورت گرفت. تحلیل حاصل از پرسشنامهسازمان

 دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت.

در سطح  125.8که برابر با  Fبینی با مقدار های حاصل از آمار استنباطی نشان داد که آموزش خوشها: یافتهتهیاف

 آوری در گروه آزمایشی شده است.موجب ارتقای تاب .= sig 006معناداری 

طالعه شده مکنندگان در این آمده حاکی از تفاوت معنادار بین شرکتدستگیری: در کل نتایج بهنتیجهبحث و 

وری در آشده در این پژوهش موجب ارتقا تابتوان نتیجه گرفت، مداخالت درمانی استفادهدیگر میعبارتبه

 شود.نیروهای عملیاتی پلیس می

 

 آوریبینی، تاب: پلیس، خوشواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 علمی دانشگاه علوم انتظامی امینعضو هیئت 1

 اهلل )عج(علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیهعضو هیئت 2
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن 3



 
 
 

   

 

 اربخشونت جرائممزمن در کودکان تحت  حاد و افسردگیبه  ابتالبررسی میزان 

 خانگی

 3و امین رفیعی پور 2علیرضا احمدیان ،1علی افشار
 

 چکیده

قات، اساس تحقی . برهاستخانوادهبهداشت روان در  عمده مشکالت از کودکان علیه بیان مسئله و هدف: خشونت

تبیین  ضرپژوهش حا برند. هدفپزشکی رنج میروان متعددی از اختالالت طیف از ابتال به کودکان تحت این رنج

 ررسیب آزاری( وکودک) خانگی علیه کودکان بارجرائم خشونت مزمن و حاد افسردگی ابتال میزان و توصیف

ی شیمایپ همطالع نوع و تیماهازنظر تهران بود که  در شهر این افراد در پزشکیروان به اختالالت زمانهم ابتال میزان

 رود.بشمار میی مقطع

ط نمونه واجد شرایدادگاه خانواده بوده که  متشکله در مراکز مشاوره و هایروش: جامعه موردمطالعه از میان پرونده

دو  در قالب شد کنترل طوربهگیری میزان همه-اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران بر اساس حجم جامعه بر

های تشخیص و ؛شدندانتخاب و مطالعه  (نفر 100)و سالم  (نفر 100ی )آزارکودک رفتار رنج تحتگروه 

 .قرار گرفتند یموردبررس TR-DSM-IVاساس  پزشکی برروان

تند به پزشکی در کودکانی که تحت این رنج هسچند اختالل روانزمان همبرجسته  ابتال داد کهها: نتایج نشانیافته

 است. %5/37مزمن  ، افسردگی%3/18حاد افسردگی  اند از؛ اختاللترتیب عبارت

کنترل  در فراوانی آموزشی و پژوهشی، تشخیصی، پیشگیرانه تلویحات حاضر مطالعه هاییافته ی:ریگجهینتبحث و 

 دارد. شناختی کودکان تحت رفتار آزارگرانه در خانوادهعالئم روان

 

 ، کودکان، افسردگیجرائمی، ، آثار روانی قانونیپزشکروان :کلیدی واژگان

 

 

 

                                                           
 علمی دانشگاه علوم انتظامی امین. نویسنده مسئول: عضو هیئت1
 . دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی2

 علمی دانشگاه سیستان و بلوچستانعضو هیئت3 
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سرسختی، آمادگی جسمانی، تناسب  یهامؤلفهآوری بر اساس تاب ینیبشیپ

 93و  92آزمون ورودی دافوس  کنندگانشرکتدر  عملکردجسمانی و ارزیابی 

 3و علی موالیی پارده 2، کامران خدادادی1علی افشار
 

 چکیده

زمینه و هدف: وظیفه پلیس استقرار نظم و امنیت عمومی و پیشگیری انتظامی از وقوع جرم است و در این مسیر با 

تی که با اتکا به قابلی آورتابافراد  کشاندمیشود که سالمت روانی فرد را به چالش رات زیادی روبرو میمخاط

 زنظراگذارند. روش: این پژوهش دارند سازگاری مثبت علیرغم تجربه نامالیمات شدید با تروماها را به نمایش می

نفر بودند که ابزار  200. نمونه آماری تحقیق استپیمایشی  –روش و ماهیت توصیفی  ازلحاظهدف کاربردی و 

(، پرسشنامه سرسختی روانشناختی، CD-RISC) 4دیویدسون -آوری کانرها پرسشنامه مقیاس تابداده آوریجمع

نمره  ارزیابی شدند و بدنیتربیتآزمون آمادگی جسمانی و تناسب جسمانی بوده که به صورت عملی توسط 

( فرد بر اساس کارنامه ارزیابی ساالنه افراد لحاظ شده است. تحلیل حاصل از 2پ. ارزیابی عملکرد ساالنه )ن.

و در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. برای بررسی  SPSS افزارنرم وسیلهبه هاپرسشنامه

 فرضیه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

اما  و سرسختی رابطه معناداری وجود داشت آوریتابر استنباطی نشان داد که بین های حاصل از آماها: یافتهیافته

 نیامد. دست بهرابطه معناداری  آوریتاببین سایر متغیرها و 

آوری تی و تابدر بعد سرسخ کنندگانشرکتحاکی از تفاوت معنادار بین  آمدهدستبهگیری: در کل نتایج نتیجه

 بوده است .008اری و با سطح معناد =R. 211با 

 

 ، ارزیابی عملکرد ساالنه، سرسختی، آمادگی جسمانیآوریتاب: واژگان کلیدی

 
 

 

                                                           
 گاه علوم انتظامی امینعلمی دانشعضو هیئت 1
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه رودهن 2

 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه رازی 3

 

 



 
 
 

   

 

بررسی تطبیقی بهبود عملکرد در یک واحد انتظامی و ترافیکی قبل و بعد از 

 وریکارگیری سیستم سنجش و ارتقاء بهرهبه

 3نشان، محمود خوش2، سهیال طالبی1روح اله اکبری
 

 چکیده

قه منظور بهبود عملکرد در واحدهای پلیسی )انتظامی و ترافیکی( منطمقاله نتایج یک سیستم بازخورد را که بهاین 

شده مقایسه و بر آن است تا بررسی کند که آیا یک چنین سیستم بازخوردی در طرز نگرش مأمورین طراحی 21

توسط دو گروه پلیسی به کار  4وریاء بهرهمفید است یا خیر. بدین منظور، رویکردی به نام سیستم سنجش و ارتق

هایی برای این اهداف و استفاده از ای برای تعیین اهداف واحد سازمانی، تعیین مقیاسشیوه ProMESگرفته شد. 

عنوان بازخورد است که توسط این واحدهای پلیس توسعه یافت و بازخورد حاصل از اجرای این اطالعات به

سیستم( مقایسه شد.  : پس از اجرای1394و  1393: پیش از اجرا و 1392و  1391سیستم طی یک دوره چهارساله )

پرسش  36ای متشکل از ها پرسشنامهای است و جهت گردآوری دادهتحلیلی و مشاهده-روش پژوهش، پیمایشی

دهد که در دوساله دوم بهبود اساسی در عملکرد در میان اعضای جامعه موردمطالعه توزیع گردید. نتایج نشان می

های مسلحانه، چنین در میزان جرائم انتظامی )سرقت، سرقتبه وجود آمد. هم 21واحدهای موردنظر در منطقه 

ومیرها کاهش چشمگیری مشاهده ها و مرگزورگیری، درگیری با مأمورین و...(، تعداد تصادفات، مصدومیت

 ها هرساله توسط تعداد کمتر و کمتری از مأمورین پلیس حاصل شد.شد. این پیشرفت

 

 افیکی، سیستم سنجش، بهبود عملکرد: واحد انتظامی، واحد ترواژگان کلیدی

 

 
 

                                                           
 راهور تهران بزرگ 21. کارشناس عالی تصادفات و رئیس تصادفات منطقه 1

 rh.akbari60@gmail.comil. 
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بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سالمت روانی کارکنان نیروی انتظامی 

 شهرستان کالله

 1مریم اکبریان
 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای فرسودگی شغلی و سالمت روانی در بین : هدف و مسئله بیان

 شهرستان کالله است.کارکنان نیروی انتظامی 

نه با گرفت، حجم نموروش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارمندان نیروی انتظامی شهرستان کالله در برمی

نفر محاسبه گردید. کلیه کارکنان نیروی  88(، 1970استفاده از جدول تعیین اندازه نمونه کرجسی و مورگان )

ها یرند همچنین روش تحقیق از نوع همبستگی است و رابطه بین متغیرگانتظامی شهرستان کالله موردمطالعه قرار می

های گردد. در بخش آمار توصیفی از نمودارها، جدول توزیع فراوانی، اندازهبر اساس اهداف تحقیق تعیین می

 های پراکندگی بهره گرفته شد.گرایش به مرکز و اندازه

مثبت و معناداری وجود دارد و هرچه سالمت روان بیشتر باشد : بین سالمت روان و فرسودگی شغلی رابطه هایافته

 شود.فرسودگی شغلی کمتر می

نتیجه بررسی بیانگر آن است که هرچه میزان درامد باالتر باشد سالمت روان بیشتر باشد : گیرینتیجهبحث و 

د که سالمت ین استنباط کرتوان چنشود همچنین از نتایج مقایسه نمرات زنان و مردان میفرسودگی شغلی کمتر می

داری وجود دارد. همچنین در میزان فرسودگی شغلی بین مرد و زن تفاوت روان بین مرد وزن تفاوت معنی

 داری وجود دارد.معنی

 

 : فرسودگی شغلی، سالمت روان، کارکنان نیروی انتظامیواژگان کلیدی

 

 
 

                                                           
 شهید رجایی شهرستان کالله 11مشاوره و مددکاری کالنتری  1

 

 



 
 
 

   

 

ن از قوانین نقش متغیرهای جمعیت شناختی والدین در میزان آگاهی کودکا

 راهنمایی و رانندگی

 1محبوبه البرزی

 

 چکیده

ن ها و باورهای والدیپذیری آنان است. اعمال، رفتار، نگرشترین عامل جامعهالگوپذیری کودکان از والدین مهم

نظم در  گذارد. از مهمترین قوانین اجتماعی که نقش اساسیطور مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار کودکان تأثیر میبه

و برقراری انضباط در جامعه دارد رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است. در این راستا هدف پژوهش حاضر 

بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی والدین در میزان آگاهی و پایبندی فرزندان از قوانین راهنمایی و رانندگی 

صورت در دسترس از ابتدایی دخترانه و پسرانه بهنفر از دانش آموزان پایه ششم مقطع  100بود. در این راستا 

شهرستان شیراز انتخاب گردیدند و با استفاده از ابزار محقق ساخته آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی مورد 

های ارزیابی قرار گرفتند. روایی و پایایی ابزار پژوهش بررسی و مطلوب به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل

ها وجود ندارد. بین از آن بود که بر اساس شغل والدین تفاوت معناداری در میزان آگاهی آزمودنی آماری حاکی

آگاهی دختران و پسران تفاوت معناداری به نفع پسران دیده شد. همچنین بین آگاهی از قوانین بر اساس میزان 

اهی و شتری داشتند، فرزندان آگتحصیالت والدین تفاوت معناداری مشاهده گردید. هر چه والدین تحصیالت بی

یان ترین نتایج پژوهش حاضر تفاوت در متعهد بیشتری نسبت به قوانین راهنمایی و رانندگی نشان دادند. از مهم

ابعاد پرسشنامه بود بدین ترتیب که تعهد فرزندان نسبت به آگاهی آنان از قوانین تفاوت معناداری نشان داد. 

توان گفت با توجه به افزایش وسایل نقلیه در سطح جامعه و میزان افزایش شده میسبدرمجموع با توجه به نتایج ک

 ویژه در حضور فرزندان اهمیت بسزایی دارد.استفاده از آنان پایبندی به قوانین به

 

 : قوانین راهنمایی رانندگی، تحصیالت والدین، مقطع ابتداییواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 علمی دانشگاه شیرازعضو هیئت 1

malborzi@shirazu.ac.ir 

mailto:malborzi@shirazu.ac.ir
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 پذیری بر مبنای تعالیم اسالم با حس انسجام در کارکنانمسئولیتتعیین ارتباط بین 

 نیروی انتظامی شهر کرمانشاه

 6، بهاره زارعی5، کلثوم سجادی فر4، لیال باجالن3، زهرا سلگی2، مریم شاهنده1برزو امیر پور
 

 چکیده

احترام به حقوق خود و دیگران  عنوان نوعی التزام درونی برایدر دین اسالم به پذیری: مسئولیتهدف و مسئله بیان

کند. هدف از اجرای  داریدرک، قابل مدیریت و معنتواند زندگی و وقایع آن را قابلشود که میگر میجلوه

امی پذیری بر مبنای تعالیم اسالم با حس انسجام در کارکنان نیروی انتظپژوهش حاضر تعیین ارتباط بین مسئولیت

 شهر کرمانشاه بود.

صورت به 1393نفر از کارکنان مرد نیروی انتظامی شهر کرمانشاه در سال  200پژوهش توصیفی بر روی این : روش

ها به کمک روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و با استفاده از مقطعی اجرا شد. داده

 تحلیل و پردازش شدند. 95/0و با سطح اطمینان  SPSS22افزار آماری نرم

ام ابعاد آن پذیری اسالمی و تمنتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان عامل کلی مسئولیت: هایافته

ودن درک بودن، قابل مدیریت ب)مسئولیت در برابر خدا، طبیعت، اجتماع و خود( با حس انسجام و ابعاد آن )قابل

تحلیل رگرسیون خطی ساده حاکی از آن بود  همچنین نتایج .داری وجود داردو معنادار بود( رابطه مثبت و معنی

 ام بود.بینی کننده حس انسجترین پیشپذیری در برابر خدا قویپذیری، مسئولیتکه میان ابعاد مسئولیت

ق بر سایر پذیری در برابر خالتوان اظهار داشت که مسئولیتدر پیوند با ادبیات پژوهش می: گیرینتیجهبحث و 

 د.انکار داربرخورداری از حس انسجام و یکپارچگی در زندگی اهمیتی غیرقابل پذیری وابعاد مسئولیت

 

 پذیری اسالمی، حس انسجام، کارکنان نیروی انتظامیمسئولیت: واژگان کلیدی

 

                                                           
 نویسنده مسئول: استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران -1 

 دانشگاه پیام نور، تهراناستادیار، گروه روانشناسی،  -2 

 استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران -3 

 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه علمی کاربردی، اراک -4 

 کارشناس، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران -5 

 کارشناس، گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران -6 



 
 
 

   

 

-های دلبستگی و تفکر قطعی نگر در دانشگرایش به اعتیاد از روی سبک ینیبشیپ

 آموزان

 4، یوسف اسمری3لیاولی پورحسناحداله ، 2، خالد عباسی1دانا محمد امین زاده
 

 چکیده

ند از میان ابین در زمینه گرایش به مصرف مواد بررسی شدهمتغیرهای پیش عنوانبهای از این متغیرها دستهمقدمه: 

بینی پیش اهدفباشاره کرد. بر همین اساس پژوهش حاضر  نگر قطعیتوان به سبک زندگی و تفکر این متغیرها می

 آموزان صورت گرفت.نگر در دانشهای دلبستگی و تفکر قطعیسبک اساس برگرایش به مصرف مواد 

سر آموزان پو جامعه آماری آن شامل کلیه دانش استپژوهش حاضر از نوع توصیفی به روش همبستگی  روش:

آموز دانش 150عداد ای تگیری خوشهدر شهر تهران است که به روش نمونه 1394-95مقطع متوسطه در سال 

( وید و AASدر این پژوهش پرسشنامه گرایش به اعتیاد ) مورداستفادهنمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار  عنوانبه

 یونسی و همکاران بود. نگر قطعیهای دلبستگی هزن و شیور و مقیاس تفکر بوچر، مقیاس سبک

های و سبک نگر عیقطداری بین تفکر بطه مثبت و معنیها: نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که رایافته

تایج حاصل نیز ن .آموزان وجود دارددلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا با گرایش به مصرف مواد در دانش

اجتنابی و دوسوگرا  اامننهای دلبستگی سبک اساس بربینی گرایش به مصرف مواد از تحلیل رگرسیون بیانگر پیش

 بود. نگر قطعیتفکر  اساس برو 

مادر و  توان نتیجه گرفت که نبود تعامل مناسب بیننتایج حاصل از این تحقیق می اساس برگیری: نتیجهبحث و 

ت ناپذیر نسبو انعطاف اندیشجزمهای عاطفی و همچنین داشتن موضعی کودک در دوران کودکی و محرومیت

 رایش به مصرف مواد در دوران نوجوانی هستند.های خوبی برای گبینی کنندهبه مسائل پیش

 

 آموز، دانشنگر قطعی، تفکر بستگیدل: اعتیاد، سبک واژگان کلیدی

 

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبایی 1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد قزوین3

 ایی. نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطب4
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 فروشهای شخصیتی در زنان تنبررسی شیوع تیپ

 3سعید دهنویو  2مه سیما پور شهریاری،  1سمیه ایرانمدارمکی
 

 چکیده

ش: فروش انجام شد. روهای شخصیتی در زنان تن: پژوهش حاضر باهدف بررسی شیوع تیپهدف و مسئله بیان

ننده به کفروش مراجعههمبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر شامل زنان تن -این پژوهش توصیفی، از نوع علی

گیری در دسترس نفر از آنان به روش نمونه 50بودند که تعداد  1391مراکز کاهش آسیب زنان شهر تهران در سال 

شان دادند که در ها: نتایج نهای شخصیتی مایرز بریگز بود. یافتهانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تیپ

بیشترین فراوانی را در  %34گرا، منضبط و فکری( با )حسی، درون SIJTفروش گروه نمونه، تیپ شخصیتی زنان تن

فتار های پژوهش حاضر نشان داد در بررسی عوامل زیر بنایی ریری: یافتهگهای شخصیتی دارد. نتیجهمیان سایر تیپ

فروشی در جامعه، باید تعاملی از عوامل شخصیتی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی را موردتوجه تن

 .قرارداد

 

 فروشیهای شخصیتی، زنان، تن: تیپواژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 iranmadar@yahoo.comنویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه الزهرا  1
 دانشگاه الزهرا دانشیار گروه مشاوره 2
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم تحقیقات قزوین  3

saeed.dehnavi@ymail.com 



 
 
 

   

 

اساس باورهای مذهبی بین نوجوانان دختر و پسر بینی میزان پرخاشگری بر پیش

 فرماندهی انتظامی فارس کننده به مرکز مشاورهمراجعه

 1زهرا ایزدی

 چکیده

جذب شوند هم آمادگی آن را  سوی راه درست و صحیحنوجوانان هم آمادگی دارند تا به بیان مسئله و هدف:

بینی کنند. هدف از انجام این پژوهش پیشبه این پیدا میهای ناصحیح کشانده شوند و این بستگی دارند که به راه

 کننده به مرکز مشاوره فرماندهیمیزان پرخاشگری بر اساس باورهای مذهبی بین نوجوانان دختر و پسر مراجعه

 انتظامی فارس بوده است.

عه کنند به مرکز نفر از نوجوانان مراج 150روش اجرا: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن عبارت است از 

 گیری تصادفی انتخابنفر نوجوانان دختر و پسر که به روش نمونه 96مشاوره نیروی انتظامی فارس و نمونه شامل 

پرسشنامه  ،AGQدختر بودند. ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه پرخاشگری  53پسر و  43شدند و شامل 

برای هر دو جامعه مستقل و  tهای آماری ثبت و از راه آزمونهای آماری داده .(1376باورهای مذهبی )نویدی،

 ها بررسی شدند.همبستگی و رگرسیون فرضیه

آمده بین پرخاشگری در دو جنس تفاوت معناداری وجود دارد. باورهای مذهبی دستها: بر اساس نتایج بهیافته

رابطه  بی و پرخاشگری دختران و پسرانبینی کننده پرخاشگری در دختران و پسران است. بین باورهای مذهپیش

 معناداری وجود دارد.

گیری: افرادی که دارای باورهای مذهبی قوی هستند الگوی رفتاری بهتری را نسبت به افراد غیرمذهبی بحث و نتیجه

 شود.دهند و رفتارهایی مثل پرخاشگری و بزهکاری در آنان کمتر دیده مینشان می

 

 مذهبی، پرخاشگری و نوجوانان.: باورهای واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روانشناسی 1

 izadi@ mail-me.com 
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الت اختال ترینیعبررسی ارتباط ابعاد شخصیتی مدل شش عاملی هگزاکو با شا

 روانی کارکنان ناجا

 2، احد شیر چرندابی1حسن ایمانی
 

 چکیده

در بین کارکنان  افزایش چشمگیری جسمانی، همانند مشکالت روانی هایبیماری و : اختالالتهدف و مسئله بیان

کند روشن شود که چطور یک شخص به مردم، حوادث، و معموالً ارزیابی ویژگی شخصیتی کمک می دارد ناجا

 دهد.اطالعات، تفکرات و احساسات واکنش نشان می

نفر از جامعه کارکنان کادر و  400ای به حجم همبستگی است. نمونه-روش: پژوهش حاضر از نوع طرح توصیفی

ای انتخاب شدند و با استفاده از آزمون شخصیتی شش عاملی هکزاکو، آزمون وشهبرداری خوظیفه به شیوه نمونه

 ( و آزمون دموگرافیک بر روی نمونه موردنظر اجرا شد.SCL-90-Rاختالالت روانی )

(، حساسیت بین :1.39mها: نتایج نشان داد که در کارکنان کادر افراد مشکوک به اختالالت پارانوییدی )یافته

( و در کارکنان وظیفه افراد مشکوک :1.08m( و احساس خصومت ):1.07m(، افکار وسواسی ):1.01mفردی )

( و افکار وسواسی :1.28mاضطراب ) (،:1.36m) فردی (، حساسیت بین:1.41mبه اختالالت افسردگی )

(1.27m: بیشترین شیوع را داشتند. رابطه همبستگی بین این اختالالت با ابعاد شخصیتی نشان داد )ه در کارکنان ک

تواضع -ذیری و صداقتپوظیفه بین افسردگی با توافق پذیری و گشودگی به تجربه رابطه منفی معنادار و با تهییج

به تجربه  تواضع، برونگرایی، گشودگی-رابطه مثبت معنادار؛ بین حساسیت بین فردی و توافق پذیری، صداقت

ا گرایی، گشودگی به تجربه رابطه منفی معنادار و ببرون تواضع، -رابطه منفی معنادار؛ بین اضطراب و صداقت

 پذیری و باوجدان بودن رابطه مثبت معنادار مشاهده شد.تهییج

توان گفت که مشکالت حساسیت بین فردی و افکار وسواسی در هر دو گیری میگیری: در نتیجهبحث و نتیجه

-صداقت گرایی پایین در کارکنان کادر و ابعادرونگروه بیشتر است و همچنین ابعاد شخصیتی توافق پذیری و ب

 تواضع و گشودگی به تجربه پایین در کارکنان وظیفه در اکثر اختالالت شایع کارکنان تأثیرگذار هستند.

 

 : ابعاد شخصیت، اختالالت روانی، کارکنانواژگان کلیدی

                                                           
 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی  1

 پزشک عمومی  2



 
 
 

   

 

 متخلف شهر زنجان های شخصیتی در رانندگان متخلف و غیرمقایسه ویژگی

 3طاهره الهی، 2جواد صالحی، 1اعظم بابایی

 

 چکیده

متخلف اجرا شد. روش پژوهش علی  های شخصیتی رانندگان متخلف و غیراین پژوهش باهدف مقایسه ویژگی

 230ها ای و جامعه آماری شامل کلیه رانندگان مرد خودروهای سواری شهر زنجان بود که از میان آنمقایسه –

گیری نفر( به روش نمونه 115متخلف ) گیری تصادفی و گروه غیرنفر( به روش نمونه 115نفر در دو گروه متخلف )

سؤالی مقیاس  60شناختی و فرم کوتاه  های جمعیتدر دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش پرسشنامه ویژگی

( تحلیل شد. MANOVAمتغیره ) ها از طریق تحلیل واریانس چند( بود. داده1992های شخصیتی نئو )ویژگی

متخلف در تمامی پنج عامل  های شخصیتی رانندگان متخلف و غیردهد که بین ویژگیآمده نشان میدستنتایج به

باوجدان بودن است -5موافق بودن و -4گشودگی -3برونگرایی -2ده گرایی روان آزر-1مقیاس نئو که شامل: 

تفاوت معناداری وجود دارد. بدین ترتیب که میانگین عامل روان آزرده گرایی در رانندگان متخلف بیشتر از 

 متخلف و میانگین چهار عامل دیگر در رانندگان متخلف کمتر از رانندگان غیرمتخلف بود. رانندگان غیر

 

 های شخصیتی، رفتار رانندگی، تخلف، زنجان: ویژگیاژگان کلیدیو
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 پیشگیری روانشناختی اولیه و ثانویه پلیس در کاهش سوانح ترافیکی

 2زهرا شاهی و 1محمد باغبان
 

 چکیده

 فردی هایتفاوت اصوالً کند. ازآنجاکهکند رانندگی میگونه که زندگی می: انسان همانهدف و مسئله بیان

دارد،  مستقیم تأثیر تصادفات بروز در آن و پیامد رانندگی شیوه بر افراد اطالعات پردازش هایو سبک شخصیتی

رو هدف این های روانشناختی اولیه و ثانویه از سوانح ترافیکی کاسته، ازاینتواند با انجام پیشگیریپلیس می

 این ها: درپلیس در کاهش سوانح ترافیکی است. مواد و روشپژوهش تبیین پیشگیری روانشناختی اولیه و ثانویه 

از طریق  1392-1380های سال فارسی بین مقاالت و 2013-1900 هایسال بین مرتبط مروری، مطالعات مقاله

عوامل انسانی، عوامل رفتاری، شخصیت، عوامل  واژگان کلیدی ی ای و دیجیتال باهای کتابخانهبانک داده

یافته مهم را به  3 بررسی این در ها: مایافته .گرفتند قرار جستجو ای، موردترافیکی، سوانح جاده شخصیتی، سوانح

ها و انسانی مختلف در کاهش سوانح ترافیکی که مرتبط با مقوله انسان، توانایی یافته اول عوامل :دست آوردیم

ای مختلف روانشناختی پرداخته و هرفتار اوست؛ یافته دوم که به بررسی عوامل شخصیتی از نگاه آزمون

های کند؛ و یافته سوم که نقش پلیس را در کنار سازمانهای شخصیتی رانندگان پرخطر را بررسی میویژگی

عنوان مجری قانون در اعمال مقررات الزم در خصوص پیشگیری روانشناختی اولیه و ثانویه مشخص ربط بهذی

توان نتیجه گرفت که برای کاهش سوانح ترافیکی پلیس و گونه میینگیری: از این پژوهش انماید. نتیجهمی

ربط باید در دو سطح الف: پیشگیری اولیه و ب: پیشگیری ثانویه اقدام الزم صورت دهد. اقدامات های ذیسازمان

شگیری یای طراحی و اجرا گردد که شامل آموزش و معاینات روانشناختی و اقدامات پگونهپیشگیری اولیه باید به

 های فردی و گروهی باشد.ها و مشاورههای روانشناختی و آموزشثانویه اجرای آزمون

 

 ای: عوامل انسانی، شخصیت، سوانح ترافیکی، سوانح جادهواژگان کلیدی
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 بررسی رضایت زناشویی همسران کارکنان ناجا در بندرعباس

 3، زهرا شاهی2، زهرا قادری1محمد باغبان
 

 چکیده

رود، عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی مشترک زن و مرد به شمار می: رضایت زناشویی بههدف و مسئله بیان

 رو هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت زناشویی همسران کارکنان ناجا بود.ازاین

هر شی همسران کارکنان ناجا در ی آماری کلیهمواد و روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی با جامعه

گیری در دسترس است. در این پژوهش همسر کارکنان ناجا با روش نمونه 195ی پژوهش شامل بندرعباس با نمونه

سؤال باز جهت  1ها و ای رضایت زناشویی انریچ به همراه اطالعات دموگرافی آزمودنیگویه 47از پرسشنامه 

 وتحلیل قرار گرفتر توصیفی مورد تجزیههای آماوسیله آزمونها بهها استفاده؛ و دادهگردآوری داده

جا که تواند متأثر از شغل و فاکتورهای شغلی باشد تا آنها حاکی بر آن بود که رضایت زناشویی میها: یافتهیافته

 )رضایت زناشویی در حد متوسط( بود. 159میانگین نمرات حاصل از رضایت زناشویی همسران کارکنان ناجا 

کند که رضایت زناشویی همسران کارکنان ناجا در حد متوسط است. این نتایج ایج بیان میگیری: نتنتیجهبحث و 

مندی از منابع و امکانات آموزشی، مالی و تسهیالتی در بستر دهد که با ایجاد یک مدیریت منسجم و بهرهنشان می

 ای سالم باشد را داشت.و جامعه هایی با رضایت زناشویی باال که نتیجه آن افراد، سازمانتوان خانوادهناجا می

 

 : رضایت زناشویی، همسران، کارکنان ناجاواژگان کلیدی
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 دبستانیتأثیر آموزش قانون، بر قانون پذیری کودکان پیش

 4، محبوبه موسوی3، صفرعلی براتی2، عباسعلی براتی1محمدرضا براتی
 

 چکیده

در  2دبستانی قانون بر قانون پذیری کودکان پیش این پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش بیان مسئله و هدف:

سالی ریشه در عدم آموزش گریزی افراد در بزرگدر شهر مشهد اجرا شد. چون بسیاری از مسائل قانون 94سال 

 قانون در دوره کودکی دارد.

 دبستانی بودند که با روشی آماری آن کودکان پیشروش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه روش:

ساله پسر و دختر با استفاده  5نفر از کودکان  28ای، یک مرکز انتخاب و تعداد ای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

 از پرسشنامه محقق ساخته موردمطالعه قرار گرفتند.

های جلسه آموزش قانون داده شد؛ و سپس آزمون مجدد به عمل آمد داده 5آزمون اجرا و پیش ابتدا ها:یافته

 وتحلیل قرار گرفت.ها مورد تجزیهشده با استفاده از واریانس و مقایسه میانگینآوریجمع

ها اری آنمدآمده، نشان داد آموزش قانون به کودکان باعث افزایش قانوندستنتایج به گیری:بحث و نتیجه

 ها مؤثر باشد.تواند در موفقیت آینده آنشود که میمی

 

 دبستانیری؛ پیش: قانون؛ قانون پذیواژگان کلیدی
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 های زندگی بر سالمت روان و منبع کنترلتأثیر آموزش مهارت

 1حمید برزین منش
 

 چکیده

اگون های گونهای زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبهها و دشواریانسان با توجه به پیچیدگی

 دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسبهای بایست از توانایی الزم و کافی جهت مقابله با موقعیتمی

انی هستند یافته و دارای سالمت روانی کسجانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تکاملمنظور پیشرفت همهبه

که توانایی و مهارت کافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره درصدد تغییر موقعیت خویش 

ر های زندگی است. دگونه افراد از مهارتها نشانگر برخورداری اینرشد و تکمیل هستند. این ویژگی در جهت

اند از سالمت های گوناگون زندگی دست نیافتهحال که افراد ناموفق و کسانی که به رشد و پیشرفت متعادل در جنبه

که فاقد  توان گفتئل زندگی را ندارند میروانی کمتری برخوردارند و همچنین توانایی حل مؤثر مشکالت و مسا

یابی کارگیری آن جهت دستهای زندگی و بههای زندگی کافی هستند. بدین ترتیب برخورداری از مهارتمهارت

ها را رفع نماید و در عوض یک زندگی ها و ناهنجاریناکامی تواند بسیاری از مشکالت،به رشد و کمال می

وع مفید و سازنده را به ارمغان آورد. با توجه به اینکه تحقیقات بسیاری موض رفت و کمال،پیشبانشاط، پرتالش، روبه

جانبه در اند و همچنین باور و اعتقاد پژوهشگر به اینکه الزمه موفقیت و تکامل همهفوق را مورد تأیید قرار داده

 و درنتیجه سبک زندگی سالم زندگی، برخورداری از سالمت روانی و آگاهی از شیوه صحیح و مناسب زندگی

های زندگی بر سالمت روان و منبع کنترل پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت است، به همین جهت،

 پرداخته است.

 

 های زندگی، منبع کنترل: سالمت روان، مهارتواژگان کلیدی
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 معلولین ایهای مقابلههای زندگی و تأثیر آن بر سبکآموزش مهارت

 محمدجواد اصغری، حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف ،طمه برنافا
 

 چکیده

رس در های مقابله با استهای زندگی بر سبکبیان مسئله و هدف: پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت

آزمون و گروه کنترل و پس آزمونمعلوالن شهرستان مشهد است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش

سال تحت قیمومیت سازمان بهزیستی  30تا  17حرکتی بین  -است. جامعه پژوهش حاضر را افراد معلول جسمی

نفر که شرایط شرکت در آزمایش را داشتند به شیوه هدفمند  30شهرستان مشهد تشکیل دادند نمونه عبارت بود از 

ین شدند. ابزار عبارت بود از پرسشنامه نفری آزمایش و کنترل جایگز 15صورت تصادفی در دو گروه انتخاب و به

های زندگی در کاهش سبک مقابله هیجانی و افزایش ها نشان داد که آموزش مهارتاستاندارد اندلر و پارکر. یافته

گیری: ( اما نتوانست سبک مقابله اجتنابی را کاهش بدهد. بحث و نتیجه>05/0pسبک مقابله مسئله مدار مؤثر بود )

 های مقابله با استرس ناکارآمد درتواند بر سبکهای زندگی به معلولین مید که آموزش مهارتنتایج نشان دا

 ها را بهبود بدهد.معلوالن مؤثر باشد و آن

 

 های مقابله با استرس، معلولینهای زندگی، سبک: آموزش مهارتواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

 عادی کودکان با وکار خیابانی کودکان رفتاری مشکالت و افسردگی میزان مقایسه

 اردبیل استان

 2رقیه حضوری ،1اوشا برهمند
 

 چکیده

کند گسترش روزافزون کودکان خیابانی و های جدی که جامعه ما را تهدید می: یکی از آسیبهدف و مسئله بیان

افسردگی و چندان دور برای جامعه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان ای نهپیامدهای ناگوار آن در آینده

 مشکالت رفتاری کودکان خیابانی و کار با کودکان عادی استان اردبیل بود.

سال استان اردبیل بود. نمونه  18نفر( و کودکان عادی زیر  80روش: جامعه آماری شامل کلیه کودکان خیابانی )

 انتخاب شدند و گیری تصادفی سادهکودک عادی بود که به روش نمونه 25کودک خیابانی و  35پژوهش شامل 

های (، دادهCHILD PAQبه کمک پرسشنامه افسردگی کودکان اهواز و پرسشنامه مشکالت رفتاری کودکان )

استودنت، تحلیل واریانس یک عاملی، مانوآ و همبستگی پیرسون  Tهای الزم گردآوری شدند و با آزمون

 شدند. وتحلیلیهتجز

الت رفتاری های مشکدار نداشت؛ از مؤلفها کودکان عادی تفاوت معنیها: میزان افسردگی کودکان خیابانی بیافته

ار دبینی منفی کودکان خیابانی باکودکان عادی به نفع کودکان خیابانی تفاوت معنیتنها بین مؤلفه درجه جهان

وجود  داربینی منفی کودکان خیابانی رابطه مثبت معنیهای خصومت و جهانوجود داشت؛ بین افسردگی و مؤلفه

داشت؛ بین میزان افسردگی کودکان خیابانی دارای پدر معتاد باکودکان دارای پدر سالم به نفع گروه اول تفاوت 

 .دار وجود داشتمعنی

خواهیم  ناپذیریهای اجتماعی و صدمات جبرانریزی دقیق شاهد آسیبگیری: در صورت عدم برنامهنتیجهبحث و 

 بود.

 

 انی، افسردگی، مشکالت رفتاری: کودکان خیابواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 علمی دانشگاه محقق اردبیلیدکترای روانشناسی، عضو هیئت1 

 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی2 
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 اثربخشی آموزش هوش معنوی بر سالمت روان کارکنان پلیس شهرستان گرگان

 1نادر بزی
 

 چکیده

 و بیشتر سود کمتر، عوارض دارای که روان سالمت ارتقای درمانی برای هایروش : یافتنهدف و مسئله بیان

های هوش است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مؤلفهها باشد از اهداف اصلی سازمان صرفه تربهمقرون

 معنوی بر سالمت روان کارکنان پلیس شهرستان گرگان است.

جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ناجا شهرستان گرگان  روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع نیمه آزمایشی است.

نفر گروه کنترل(  15نفر گروه آزمایش و  15جا )نفر از کارکنان نا 30است. حجم نمونه که شامل  1393در سال 

های هوش معنوی آوری اطالعات با استفاده از پرسشنامهجمع اند.شدهگیری در دسترس انتخابکه با روش نمونه

ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره وتحلیل دادهجهت تجزیه ( انجام پذیرفت.GHQ-28و سالمت روان )

 فاده شد.و چند متغیره است

های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش هوش معنوی باعث افزایش سالمت روانی کارکنان پلیس شده یافته: یافته

های سالمت روانی یعنی نشانگان جسمانی، نشانگان است. همچنین آموزش هوش معنوی باعث افزایش مؤلفه

 به گروه کنترل شد.اضطرابی، کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی گروه آزمایش نسبت 

 روان سالمت ارتقای برای را معنوی هوش یمداخله توانمی پژوهش، این نتایج به توجه گیری: بانتیجهبحث و 

 کاربرد. کارکنان پلیس به

 

 : هوش معنوی، سالمت روان، کارکنان پلیسواژگان کلیدی

 

 

 
 

 

                                                           
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 1
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 زنان زندگی باکیفیت زناشویی تعارضات و همسر آزاری بین رابطه بررسی

  نیا عازم ندا ، ادب فاطمه ، زر بخش محمدرضا ،حبشی سهیال بالل
 

 چکیده

 .شودمی محقق سالم خانواده بستر در پویا جامعه به دستیابی و است اجتماع بخش ترینو اصلی ترینبنیادی خانواده

 .است جامعه روانی سالمت تخریب در مهمی عامل که است خشونت شکل ترینمتداول در زنان علیه خشونت

 .است زنان زندگی باکیفیت زناشویی تعارضات و همسر آزاری بین رابطه بررسی تحقیق این از هدف

 .است تهران شهر درمانی بهداشتی مراکز به کنندهمراجعه متأهل ساله 15 -65 زنان از نفر 80 :آماری جامعه

 زناشویی تعارضات همسر آزاری پرسشنامه پرسشنامه از استفاده با و دسترس در گیرینمونه روش به :و ابزار روش

 ی.زندگ کیفیت پرسشنامه (KMCS) کانزاس

 متوسطه تحصیالت با سال 25 تا 21 سنین در همسر آزاری بیشترین فرد؛ سن و همسر آزاری بررسی در :هایافته

 .داشت وجود

 رابطه زناشویی تعارضات و زندگی باکیفیت همسر آزاری بین شد مشخص هابررسی در: گیرینتیجهبحث و 

 به عنایت و با دارد وجود مثبتی رابطه زندگی کیفیت و زناشویی تعارضات بین همچنین و دارد وجود منفی

 بین که شودمی بیان اطمینان %99 با 0.01 سطح در جدول F = 3.98 با مقایسه در F = 10.83 نشدن دارمعنی

 .دارد وجود معناداری تفاوت زنان زندگی باکیفیت زناشویی تعارضات و همسر آزاری

 

 همسرآزاری-زنان زندگی کیفیت -زناشویی تعارضات :واژگان کلیدی
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تعیین اثربخشی آموزش خود دستور دهی کالمی بر نشخوارگری فکری و تفکرات 

 فاجعه سازی در افراد وابسته به مواد

 3، اکبر عطا دخت2، بهنام نصری نصرآبادی1سجاد بشر پور
 

 چکیده

: مطالعۀ حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش خود دستور دهی کالمی بر نشخوارگری فکری هدف و مسئله بیان

 سازی در افراد وابسته به مواد انجام گرفت.و تفکرات فاجعه

آزمون با گروه کنترل بود. تمامی افراد دارای پس -آزمونپژوهش آزمایشی و طرح آن پیشروش: روش این 

های( ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه روزی )کمپبه مراکز شبانه 1394ی به مواد که در تابستان سال وابستگ

عنوان نمونۀ نفر از این افراد به روش تصادفی ساده به 30کردند، جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 

جلسۀ مداخلۀ درمانی  8گروه آزمایش تحت  آماری انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. افراد

جان نامۀ تنظیم شناختی هیوسیلۀ پرسشهای دو گروه بهبار قرار گرفتند. آزمودنی 2ای صورت هفتهساعته و به 5/1

صورت گروهی و تحت نظارت آموزشگر مورد ارزیابی قرار آزمون بهآزمون و پسگارنفسکی، در دو مرحلۀ پیش

 SPSSفزار اشده نیز با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری با کاربرد نرمآوریمعهای جگرفتند. داده

-ها: نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که تفاوت آماری معنیوتحلیل قرار گرفت. یافتهمورد تجزیه

( و =P ،73/87 F< 05/0)آزمون گروه آزمایش و کنترل در نشخوار گری فکری داری بین میانگین نمرات پس

 ( وجود دارد.=P ،21/2 F< 05/0تفکرات فاجعه سازی )

آموزش خود دستور دهی کالمی بر بهبود نشخوار گری  دهد کهگیری: نتایج این مطالعه نشان مینتیجهبحث و 

می دهی کالتوان از آموزش خود دستور فکری و فاجعه سازی در افراد وابسته به مواد مؤثر بوده است. لذا می

 عنوان طرحی درمانی جهت بهبود نشخوار گری فکری و فاجعه سازی در این افراد استفاده کرد.به

 

 : خود دستور دهی کالمی، نشخوار گری فکری، وابستگی به مواد.واژگان کلیدی
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ای با امید به زندگی در گیری مذهبی و راهبردهای مقابلهبررسی رابطه جهت

 یبیماران ایسکمیک قلب

 4، زهرا عرب3، سعید رضا لطفی2، سید ابراهیم علیزاده موسوی1مهناز بهزادیان
 

 چکیده

ندگی ای با امید به زگیری مذهبی و راهبردهای مقابله: این پژوهش باهدف بررسی رابطه جهتهدف و مسئله بیان

 االئمه مشهد شده است.در بیماران ایسکمیک قلبی پرداخته بیمارستان ثامن

بیمار بستری بررسی کرده است. ابزارهای موردسنجش در این تحقیق  127پژوهش حاضر این رابطه را در  روش:

بیلینگز و  ایگیری مذهبی آلپورت و راهبردهای مقابلهشامل پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر، پرسشنامه جهت

 رگرفته.گام مورد تجزیه تحلیل قرابهموس است. تحقیق حاضر با روش رگرسیون گام

ئله و گیری مذهبی درونی و مقابله مبتنی بر مسگیری مذهبی بیرونی رابطه منفی معناداری با جهتها: جهتیافته

( و رابطه مثبت معناداری با نمرات مقابله مبتنی بر هیجان = 01/0p < ،30،/ 020/0،25/0- rامید به زندگی دارد )

گیری مذهبی درونی رابطه منفی معناداری با نمرات فت جهتتوان گ(. همچنین می= 01/0p < ،25/0 rدارد )

( و رابطه مثبت معناداری با نمرات مقابله مبتنی بر مسئله و امید به زندگی =01/0p < ،3 /0-rمقابله مبتنی بر هیجان )

 (.= r 4/0و  p < 01/0p <،31/0،05/0دارد )

ی در ری مذهبی بیرونی و درونی و امید به زندگگیگیری: فرضیه اصلی اول تحقیق که، بین جهتنتیجهبحث و 

گیری با توجه به رابطه مثبت معنادار جهتو  شودبیماران ایسکیمیک قلبی رابطه معناداری وجود دارد، تائید می

آرامش  و تأثیر یاد خدا شود تا اهمیت این موضوع به بیماران آموزش داده شود ومذهبی درونی توصیه می

 .یادآوری شود و توکل به خدا به بیماران تأکید شده به دنبالحاصل

 

 ای، امید به زندگی، ایسکمیکگیری مذهبی، راهبردهای مقابله: جهتواژگان کلیدی

                                                           
 االئمه )ع( ناجانویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره، بیمارستان ثامن 1

mahnazbehzadian@yahoo.com 
 دکترای روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی قوچان 2
 االئمه )ع( ناجا مشهدای ثامنهای کودکان، رئیس بیمارستان منطقهمتخصص بیماری 3
 االئمه )ع( ناجا مشهدای ثامنهای ویژه، مسئول پژوهش بیمارستان منطقهکارشناس ارشد پرستاری مراقبت 4
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 هران؛ت شهر در اعتیاد بر تأکید با اجتماعی هایآسیب کاهش و کنترل پیشگیری،

 کیفی پژوهشی

 3کریمی، کامبیز 2، محسن رضایی آهوانویی1رضا بوستانی پورعلی
 

 چکیده

مواد  یهای اجتماعی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان جهان قرار داشته است و مسئلهبیان مسئله و هدف: آسیب

عنوان یک آسیب اجتماعی و حتی در حال حاضر بحران اجتماعی مطرح مخدر و اعتیاد به آن به طرق مختلف به

 های اجتماعی با استفاده از مشارکت محلی و باسیبگردیده است. پژوهش حاضر پیشگیری، کنترل و کاهش آ

 شود.تأکید بر اعتیاد را شامل می

 11 های منطقهی کیفی استفاده شد. این مطالعه دریکی از محلههای مطالعهروش: برای انجام این مطالعه از روش

شرایط خاصی بودند انتخاب نفر از اهالی محله که دارای  15نفر انجام شد.  20،000شهر تهران با جمعیت حدود 

گیری در دسترس هدفمند انتخاب و مطالعه شدند. روش مطالعه از نوع نظریه داده بنیاد بود شدند که به شکل نمونه

 ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساخت دار انجام شد.آوری دادهو جمع

مشکالت -2 عوامل فردی-1گونه بیان کرد: این توانشوند را میها: عواملی که باعث گرایش به این سمت مییافته

 .فرهنگی-عوامل اجتماعی-4 عوامل تعاملی که معاشرت با همساالن مبتال-3مربوط به زمینه خانوادگی 

کننده و یریبینی راهکارهای پیشگگیری: با توجه به شیوع این پدیده، انجام مطالعات بیشتر، پیشبحث و نتیجه

های اجرایی مرتبط های مددکاری و تقویت دستگاهها، تقویت سازمانها و اطرافیان آنخانوادهآموزش معتادان، 

 شود.همچون نیروی انتظامی پیشنهاد می

 

 آمیز، پژوهش کیفی: آسیب اجتماعی، اعتیاد، رفتار مخاطرهواژگان کلیدی
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 نقش و تأثیر روانشناسی در مأموریت پلیس آگاهی

 1غالمحسین بیابانی

 

 چکیده

پردازیم: شناسی از چند زاویه در مأموریت پلیس آگاهی کاربرد دارد؛ اما ما در اینجا از دو زاویه بدان میروان

هم دارای کند متها است. از این نظر که مشخص مییکی بازجویی از متهم که کاری بسیار مهم و اساسی در پرونده

یا احساسی(؛ و متناسب باشخصیت متهم نوع سؤاالت  گرا وچه شخصیتی است )منطق محور، خودمحور، درون

کند توسط پلیس جویی میدرصد جرائمی که ناجا بدان رسیدگی و پی 50شود؛ اما زاویه دیگر بیش از تنظیم می

 ونهگینا یهاگیرد. جرائم خشونت باری همچون قتل، سرقت مسلحانه و ... و بررسی صحنهآگاهی صورت می

شود کارکنان دچار مشکالت روحی و روانی شوند و وعی خشونت روحی است موجب میجرائم که همراه با ن

تواند آسیب دیدگان روحی را ریکاوری کند. تا مجدداً به کار برگردند. در اینجاست که وجود روانشناس، می

باشد؛ و  توتفایاز علم روانشناسی ب تواندی؛ نمجویدیکشف علمی جرم پلیس آگاهی از همه علوم مرتبط سود م

ا بررسی صورت کالسیک. ما بصورت تجربی در پلیس آگاهی از سابقه دیرینه برخوردار است؛ اما نه بهاین علم به

توانیم به مجرم برسیم و صحنه را به آن ارتباط آثار صحنه مانند خون، مو و غیره می یآورصحنه جرم و با جمع

شگاه آزمایشگاه روانشناسی جنایی یا آزمای یانداز. لذا با راهیابیمبه شخصیت اجتماعی آن دست توانیمیدهیم اما نم

شخصیت  توانیم بانک اطالعاتی قوی ازعلوم رفتاری در کنار آزمایشگاه تحقیقات جنایی مرکز تشخیص هویت می

-روان دو آنگاه با بررسی صحنه جرم به شخصیت مجرم پی ببریم. این مقاله تالش دارد به ابعا یابیممجرمین دست

 پلیس آگاهی دارد را مورد کنکاش قرار دهد. یتشناسی که در مأمور

 

 : روانشناسی، پلیس آگاهی، جرم، شخصیت مجرمینواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 علمی دانشگاه علوم انتظامی امیندکتری علوم ارتباطات و عضو هیئت1
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 80اجتماعی مشترک در بین قاتلین سریالی دهه  -بررسی و تحلیل عوامل روانی

 3عاطفه نصیری زادهو  2علیرضا حمیدی فر،  1رجبعلی پاکزاد
 

 چکیده

های سریالی، عوامل عامل مؤثر در بروز قتل 112مقدمه: در این پژوهش سعی شده است تا پس از بررسی تعداد 

بینی کننده قوی در بین قاتلین شناسایی و عوامل پیش 80نفر از قاتلین سریالی دهه  5ساز مشترک در بین زمینه

 معرفی گردد.

نویسی تکمیلی از اطرافیان، دوستان، اعضای فامیل و گزارش case studvروش تحقیق: این تحقیق یک مطالعه 

 80لی دهه های سریاای قتلهای مربوط به قاتلین سریالی است که به بررسی عوامل زمینهو مطالعه محتوای روزنامه

محمد های )نام به 80نفر از قاتلین سریالی دهه  5پردازد. جامعه آماری این پژوهش کل کشور و نمونه پژوهش می

 باشند.بیجه، امید برک، مهین قدیری، فرید بغالنی و جلیل صالحی( می

شامل برخی از  80ساز مشترک در بین قاتلین سریالی دهه نتایج: این پژوهش نشان داد که مهمترین عوامل زمینه

 دمشکالت روانشناختی )شامل رفتارهای ضداجتماعی، اختالل شخصیتی خودشیفته، مشکالت عاطفی و کمبو

جویی، تنفر شدید از مادر( مشکالت خانوادگی )از قبیل طرد و آزار از سوی توزی و انتقاممحبت، حس کینه

خانواده، آشفتگی خانواده تک سرپرست بودن و عدم تقید مذهبی خانواده( و مشکالت اجتماعی )مانند فقر شدید 

 اقتصادی، بیکاری و محیط اجتماعی نامناسب( است.

 

 عوامل اجتماعی، عوامل روانی، قاتلین سریالی: واژگان کلیدی

 

                                                           
 کارشناس ارشد روانشناسی 1

r_pakzad@ yahoo.com 
 دانشجوی دکتری امنیت داخلی 2

 کارشناس روانشناسی عمومی 3

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

 پلیس پیشگیری بر استرس یفرد خانوادگی،، عوامل اجتماعی ریتأث

 1یپور اسدمحمد 

 

 چکیده

غل است در این ش یرگهمهامروزه استرس در شغل پلیس چنان آشکار است که گویا فشار روانی مسئله همگانی و     

قل و ، اجتماع و ساازمان منت خانواده به فرد، تواندیمکه مرتبط با شاغل کارکنان جامعه پلیس اسات    فشاارها و این 

این  هدف .دگردیممشاااغل محسااوب  ینترپراسااترسشااغل پلیس  به نظر یراز زیانباری را تحمیل نماید، یراتتأث

شگیری و          شغلی پلیس پی سترس  سایی ا شنا ست  یفرد ،یخانوادگ اجتماعی، در ابعادن آ تأثیرپژوهش   تحقیق و ا

ان آن شااامل افساارآماری  و جامعه، از نوع کاربردی و با روش توصاایفی و از شاااخه پیمایش انجام بر هدفمبتنی 

نفر آنان  230محاسبات از   بر اساس که  باشند یم مدیران سطح عالی( پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ج.ا.ا  ارشد ) 

 یآورمعو جهان و خبرگان مصاحبه با فرماند  و ضمن تصادفی انتخاب   طوربهآزمودنی  عنوانبهدر سراسر کشور    

یبی ترک یرهامتغنشان داد که   هایافتهگردید.  وتحلیلیهتجز Pls و spss افزارنرمپرسشنامه، نتایج توسط     یهاداده

برآورد گردید از   67/0از  تربزرگو  821/0برابر  2R مقدار  ؛ که اسااات یفرد ،یخانوادگ  از عوامل اجتماعی،  

. قرار گرفت تائیدبود لذا صااحت مدل ساااختاری مورد  تربزرگاز مقدار بحرانی این آماره  2Rآنجائی که آماره 

باالتر اساات، لذا  7/0برآورد گردید با توجه به اینکه مقدار این آماره از  704/0کرونباخ مدل  αمتوسااط ضااریب 

دل، قابل قبول و   م  مقدار پایایی ترکیبی    با نگاه به    و یائی مدل( تأیید گردید      قابلیت اطمینان مدل )پا       طورکلیبه 

 یفرد ،یخانوادگ مربوط به عوامل اجتماعی، هاییهفرضاا نتایج حاصاال، گردید. یدتائصااحت مدل ساااختاری  

عوامل  عامل    یند برتبه که پس از   ید تائ بر اساااترس کارکنان پلیس پیشاااگیری مورد     اثرگذار ساااه متغیر  عنوانبه 

 .دادیمبیشتری روی استرس پلیس پیشگیری را نشان  تأثیر به ترتیب یخانوادگ ،یفرد اجتماعی،

 

 عامل خانوادگی، یشگیریپپلیس  ،شغل پلیس استرس، :واژگان کلیدی

 
 
 

 

                                                           
 امین استادیار دانشگاه علوم انتظامی1 
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 خودشیفتگی بر پرخاشگری برخی مدیران پلیس ریتأث

 1یپور اسدشقایق 

 

 چکیده

 اینبنابر ؛در پیش برد اهداف سازمانی دارد سازیسرنوشتنقشی  هاآنتصمیمات مدیران سازمان و تفکرات 

حائز اهمیت  ،سازدمی متأثررا  هاآنخودشیفتگی که تصمیمات  ویژهبه ،شخصیتی مدیران هایویژگیشناسایی 

 است.

ه در ک خودشیفتگی برخی مدیران پلیس بر پرخاشگری آنان در سازمان پلیس است تأثیرهدف این پژوهش تبیین 

ارد خودشیفتگی استاند هایپرسشنامهابتدا بر اساس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش  ،پیمایشی صورتبهاین پژوهش 

 است. شدهتوزیعو پرخاشگری 

 ،گی پیرسونضریب همبست) توصیفی و تحلیلی استنباطی آمار ،حاصل از پرسشنامه هایداده وتحلیلتجزیهجهت 

ن اثر خودشیفتگی مدیران بر پرخاشگری را در بی آمدهدستبهرار گرفت. نتایج ق مورداستفاده (آزمون فریدمن

 پژوهش مورد تائید قرار گرفت. هایفرضیهبرآورد نمود و تمامی  معنادارکارکنان سازمان 

 

 مدیران پرخاشگری ،پرخاشگری ،خودشیفتگی مدیران ،خودشیفتگی :واژگان کلیدی

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 Shpourasadi @yahoo.com کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد قزوین یدانشجو 1



 
 
 

   

 

 نیروهای پلیس هاییتمأمور با آنان در بررسی منابع استرس و مقابله

 3آبادیی، عارف عل2، محسن سوری1علی پسندیده
 

 چکیده

ست و تقریباً ا شدهیلکاری تبد هاییطدر مح ینهشایع و پرهز یابیان مسئله و هدف: استرس شغلی امروزه به مسئله

اند. استرس شغلی در کنار خطرات فیزیکی، شیمیایی، اکونومیک و بیولوژیکی محیط همه افراد با آن مواجه شده

و  زا بودن کار نیروهای پلیس. با توجه به استرسشودیکار، یکی از پنج خطر اصلی در محیط کار محسوب م

ها در میان نیروهای نظامی و انتظامی استرس و مقابله با آنضرورت پرداختن به این موضوع، در این مقاله منابع 

 است. شدهیبررس

ته است. ابزار صورت گرف یاصورت استناد به منابع کتابخانهتوصیفی و به –روش: این پژوهش با روش تحلیلی 

 است. بردارییشگردآوری اطالعات در تحقیق حاضر ف

یر دارند. زا بودن کار پلیس تأثسازمانی بیش از عوامل فردی در استرسهای این پژوهش، عوامل ها: طبق یافتهیافته

است. بر  شدهیبیان و بررس شوندیدر این تحقیق چند فرضیه اصلی که باعث ایجاد استرس در نیروهای پلیس م

 نیروهای پلیس است. هاییتمنبع ایجاد استرس در مأمور ینترجسمی و عاطفی مهم هاییباین اساس آس

ی جسمی و عاطفی، ابهام در چگونگ هاییبهای این تحقیق، عواملی مانند آسگیری: طبق یافتهو نتیجهبحث 

شده در متن پژوهش ازجمله منابع ایجاد استرس در نیروهای نظامی برخورد، ارزیابی عملکرد و دیگر موارد مطرح

ک ویژگی خاص است. نیروهای پلیس زا دارای یاسترس هاییتو انتظامی است. مواجهه نیروهای پلیس با موقع

، اما در ادامه و با ارزیابی ثانویه، این کنندیزیادی را در موقعیت درک م یهادر آغاز و با ارزیابی اولیه چالش

 ذیرندپی. نیروهای پلیس در ارزیابی اولیه از موقعیت، تأثیر زیادی مکنندیحل برآورد مرا قابل هایتموقع

گوناگون  یزااسترس هاییتنیست و یک ثبات نسبی در مواجهه با موقع گونهینثانویه ا در ارزیابی کهیدرحال

 .دهندینشان م

 

 : استرس، پلیس، فشار عصبی، مقابلهواژگان کلیدی

 

                                                           
 اهلل )ص( ناجادانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، جانشین مرکز آموزش محمد رسول 1

 اهلل )ص( ناجاکارشناس انتظامی، سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول 2

 _yahoo.com122aref@نویسنده مسئول: کارشناس کامپیوتر 3

mailto:aref_122@yahoo.com
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کیفیت زندگی  مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر برآموزش گروهی ی اثربخش

 دانشجویان

 3آژیراک، زهرا 2پور ، عبدالباسط محمود1قدمالناز پیش
 

 چکیده

ی زندگ تیفیک زانیم برمبتنی بر روانشناسی مثبت نگر ی گروه آموزشی اثربخش بررسی حاضر پژوهش از هدف

 بوده 94-95ی لیتحص سال در دانشجویان دانشگاه اصفهان هیکل شامل پژوهشی آمار جامعه. است بوده دانشجویان

طور تصادفی تقسیم نفره به 15به دو گروه  و شدند انتخاب نمونه عنوانبه نفر 30ی تصادف گیرینمونه قیطر از که

 نوع از ژوهشپ طرح. بود یجهان بهداشت سازمانی زندگ تیفیک پرسشنامه بکار رفته در این پژوهش: ابزار. شدند

 سپس .شد انتخاب نمونه گروه و آمد عمل به آزمونپیش کی ابتدا که بود آزمون(پس –آزمون )پیش یشیآزما

 افتیردی آموزش نوع چیه کنترل گروه کهدرحالی شد داده آزمایش گروه به روانشناسی مثبت آموزش جلسه 8

مبتنی بر ی گروه آموزشی اثربخشی بررس برای .آمد عمل به گروه 2 از آزمونپس و در مرحله بعد نکرد

 جینتا که شد فادهاست تحلیل کوواریانس آزمون از جینتا لیتحل وی زندگ تیفیک زانیم برروانشناسی مثبت نگر 

 مرحله در را جویاندانشی زندگ تیفیک طورکلیمبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بهی گروه آموزش که دادند نشان

 دهد.می شیافزا گواه گروه به نسبت آزمونپس

 

 ، دانشجویانیزندگ تیفیک ،روانشناسی مثبت نگر: یدیکل گانواژ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کارشناسی ارشد مشاوره شغلی. دانشگاه اصفهان 1

 pishghadam.elnaz@gmail.com 
 . دانشگاه عالمه طباطبایییبخشتوانکارشناسی ارشد مشاوره  2
 کارشناسی روانشناسی عمومی. اصفهان 3



 
 
 

   

 

 بر ابعاد روانشناختی زنان پلیسهای شغلی واکاوی تأثیرات استرس

 1زینب تابانژاد
 

 چکیده

های شغلی ممکن است باعث فشارهای مضاعف بر روح و در تمامی مشاغل اجتماعی، استرس :هدف و مسئله بیان

س ویژه در مشاغل پراسترسی مانند پلیروان فرد شده و تهدیدی برای زندگی فردی و اجتماعی وی قرار گیرند؛ به

 ها به مشکالت روانشناختی برای فرد و سایر نزدیکان وجود دارد.تبدیل آنکه امکان 

های روش: مطالعه حاضر یک پژوهش مروری است که با مرور متون، کتب و جستجوی اینترنتی با استفاده از پایگاه

وی پرداخته اهای شغلی، روانشناختی و زنان پلیس به بحث و واککارگیری واژگان کلیدی ی استرساطالعاتی و به

 است.

های شغلی بر ابعاد روانشناختی زنان به مواردی مانند سطح حمایت همسر، اثر ها: واکاوی تأثیرات استرسیافته

 کند.بستگی و تعارض خانوادگی این زنان، اشاره میرفتگی احساسی، هماسترس شغلی روی حمایت همسر، تحلیل

توانند سبب عوارض روانشناختی، جسمانی و رفتاری برای شغل، میهای روانی ناشی از گیری: فشارنتیجهبحث و 

پلیس زن شده و سالمت وی را به مخاطره انداخته، اهداف سازمانی را تهدید کرده و منجر به کاهش کیفیت 

 شوند.عملکرد زنان پلیس در خانه و سازمان 

 

 های شغلی، روانشناختی، زنان پلیس: استرسواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 های ویژه. اداره پرستاری و پیراپزشکی معاونت بهدادکارشناس ارشد پرستاری مراقبت 1

ztabanejad@yahoo.com 
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 رس شغلی زنان پلیس تهدیدی بر سالمت خانوادهاست

 1آمنه تابانژاد
 

 چکیده

ها آسیب : علم روانشناسی به این نکته تأکید دارد که استرس شغلی زنان پلیس فقط به خود آنهدف و مسئله بیان

د و های اصلی خانواده هستنزیرا که زنان پایه شوندیبلکه برای سالمت خانواده نیز تهدید محسوب م رساندینم

شود. این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع زنان ای برای خانواده میها باعث بروز مشکالت عدیدهعدم آرامش آن

 و سالمت خانواده به این مورد پرداخته است.

نابع اینترنتی ای و ممطالعات کتابخانه روش: این بررسی به روش مروری و با استفاده از منابع و متون مختلف علمی و

 شده است.انجام

 یرتأث شود و درمجموعنفس، موقعیت اجتماعی و خودکفایی در زنان میها: اشتغال زنان سبب تقویت عزتیافته

مثبتی بر بهداشت روان زنان دارد اما نداشتن وقت برای استراحت کافی، نارضایتی از ساعات کار و وجود فشارهای 

سم آن بر سالمت ج باریانزا در محیط شغلی زنان بوده است؛ و اثرات زعوامل استرس ینترنی محیط کار مهمروا

 توجه است.و روان فرد، خانواده و جامعه از موارد مهم قابل

ارهای ها را بیشتر در معرض فشدهد اما آنگیری: اشتغال زنان اگرچه خوداتکایی آنان را افزایش مینتیجهو  بحث

یارات رغم اختزا، شاغل با درآمد پایین توأم با انتظارات زیاد علیدهد، انجام کارهای بالقوه استرسروانی قرار می

هایی نظیر انجام کارهای خانه وظایف همسرداری و مراقبت از فرزندان از سوی دیگر مسؤولیت سویکمحدود از 

 شود.سبب استرس در این گروه می

 

 شغلی، زنان پلیس، خانواده : استرسواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
 کارشناس ارشد الهیات. اداره پیشگیری فاتب 1



 
 
 

   

 

 رابطه بین الگوهای سخت انضباطی بر عملکرد کارکنان

 1محمدعلی تازیکی

 

 چکیده

های مسئوالن آن سازمان است. ترین ویژگیدر یک سازمان، مهارت در ایجاد یک فضای سالم انضباطی از مهم

ند. مقررات سازمان را در بین کارکنان خود وسعت بخشبرخی از مسئوالن قادرند میزان تمایل به تطبیق با قوانین و 

 کنند و حتیبرخی کارکنان بدون اعمال قدرت ظاهری سرپرستان و مسئوالن، خود همکاری و ساااااااازش می

ه توسط توانند عمل کنند کای میگونهدهند. از سااوی دیگر برخی از مسئوالن فقط بهخود را با مقررات تطبیق می

اند مایل گذارند که هر آنچه را کهآید و گروهی دیگر هم افراد را آزاد میبه نظر نوعی تنبیه یا تهدید می اکثر افراد

 مند هستند کهدارند و عالقهنگرند. همه افراد حقانجام دهند و تخلفات ظاهری از قوانین را هم با دیده اغماض می

ت که کند این اسر مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا میاز نتایج عملکرد روزانه خودآگاه باشند. این مسئله د

کارکنان عالقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات 

های سازمان بشمار می رند ابراز داشته و به اطالع ترین سرمایهخود را در مورد منابع انسانی سازمان که از اصلی

توان اطالع هستند چگونه میشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بیای

های گذشته اقدام نمایند؟ در همین راستا باید متذکر شد که در انتظار داشت که در جهت رفع و جبران کاستی

 دانند.ول و مسبب افت یا ضعف عملکرد خود میکم مدیر مستقیم خود را مسئاغلب موارد کارکنان سازمان یا دست

 

 انمدیر، عملکرد کارکنان ،الگوهای سخت انضباطی: واژگان کلیدی
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های هوش هیجانی بر سطح بهزیستی روانشناختی دانش اثربخشی آموزش مؤلفه

 آموزان

 1جواد تقوی سوره برق

 چکیده

 آموزش هوش هیجانی بر سطح بهزیستی روانشناختیپژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی  :هدف و مسئله بیان

هر ی کودکان کار شی آماری پژوهش شامل کلیهکودکان کار شهر رشت به انجام رسید که طی آن از میان جامعه

مورد شناسایی مراکز حمایت از کودکان کار رشت به روش تصادفی و از طریق  94-93رشت که در سال 

ی به دو گروه طور تصادفبهزیستی روانشناختی پایین بودند انتخاب گردیده و بهنفر که دارای سطح  40غربالگری 

 ی سنجش بهزیستی ریفها از پرسشنامهآوری دادهمساوی شامل گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای جمع

ی دهندهلهای تشکیای مورد آموزش مؤلفهدقیقه 90استفاده و نیز گروه آزمایش به مدت دو ماه طی هشت جلسه 

ی دو گروه آزمایش و گواه از طریق پرسشنامه هوش هیجانی قرار گرفت و پس از اتمام این جلسات آموزشی هر

آزمون قرارگرفته و نتایج از طریق شاخص آماری تحلیل کوواریانس بررسی گردید که مذکور موردسنجش پس

ی سطح بهزیستی روانشناختی در نمونههای هوش هیجانی برافزایش دار آموزش مؤلفهنشانگر تأثیر معنی

 موردبررسی بود.

 

 : هوش هیجانی، بهزیستی روانشناختی، کوواریانس، کودکان کار.واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان 1



 
 
 

   

 

 نفس با اعتیاد به اینترنترابطه احساس تنهایی، هیجان خواهی و عزت

 2، عیسی سقائی نژاد1نوشین تقی نژاد
 

 چکیده

 در وابستگی به اینترنت نقش داشته باشد، پژوهش حاضر باهدف تعیین تواندیمتعددی مبیان مسئله و هدف: عوامل 

نفس با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه رابطه بین احساس تنهایی، هیجان خواهی و عزت

 گرفته است.شهرستان بندرعباس انجام

ستگی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم روش: این پژوهش با شیوه توصیفی و از نوع همب

و بر اساس جدول  یانفر بود که به روش تصادفی طبقه 387مقطع متوسطه شهرستان بندرعباس بود. حجم نمونه 

UCLA (1980 ،)استاندارد احساس تنهایی  یهاها از پرسشنامهداده یآورمنظور جمعمورگان انتخاب شدند. به

( استفاده شد. برای 1996( و اعتیاد اینترنتی یانگ )1967) یتنفس کوپر اسم(، عزت1978خواهی زاکرمن ) هیجان

 تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده گردید. هاییهبررسی فرض

ی در سطح ان رابطۀ موافق و معنادارها: نتایج نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت بااحساس تنهایی دانش آموزافتهی

نفس رابطۀ مخالف و معناداری در درصد وجود دارد؛ اما بین اعتیاد به اینترنت با هیجان خواهی و عزت 95اطمینان 

 درصد وجود دارد. 95سطح اطمینان 

زایش گفت اعتیاد به اینترنت موجب اف توانیگیری: مطابق با نتایج حاصل از اجرای این پژوهش مبحث و نتیجه

 .گرددینفس و هیجان خواهی معنوان عامل منفی روانی و موجب کاهش عزتاحساس تنهایی دانش آموزان به

 

 نفس، هیجان خواهی: احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت، عزتواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بندرعباس 1

nooshin.taghinejad@gmail.com 
نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  2

 efysrs@yahoo.comبندرعباس،
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 زندانیان (خشونت)پرخطر رفتارهای کاهش بر درمانی طرحواره بخشی اثر

  کرج مرکزی ندامتگاه

 2طاهره حمزه پورو  1هادی تنها
 

 چکیده

واره درمانی بر کاهش رفتارهای پرخطر هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح: هدف و مسئله بیان

 –آزمون صورت آزمایشی با طرح پیش)خشونت( زندانیان ندامتگاه مرکزی کرج است. پژوهش حاضر به

آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مجرمین مرد زندان مرکزی شهر کرج است پس

نفری  15صورت دو گروه نفر به 30گیری تصادفی که نمودند که به شیوه نمونهتحمل کیفر می 94که در سال 

( IARSقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی )عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه م)گروه آزمایش و کنترل( به

 20افزار های حاصل به روش تحلیل واریانس چند متغیره با نرم( پاسخ دادند. داده1386زاده محمدی و همکاران )

SPSS ان واره درمانی بر کاهش خشونت، در زندانیوتحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که طرحتجزیه

است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان  P<01/0ندامتگاه کرج تأثیر معناداری داشته است. این معناداری در سطح 

 ر زندان مرکزی کرج مؤثر است.واره درمانی در کاهش رفتارهای پرخطر در بین مجرمین دداد که طرح

 

 واره درمانی، رفتارهای پرخطر، خشونت: طرحواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 د اسالمی، رشتگروه روانشناسی، پردیس علوم تحقیقات گیالن دانشگاه آزا 1

h_tanhaei1360@yahoo.com 
 علمی دانشگاه آزاد اسالمی، الهیجانگروه روانشناسی، عضو هیئت 2



 
 
 

   

 

 باهوش هیجانی در افراد معتاد یرمنطقیرابطه باورهای غ

 3، صبا مرادی2، صبا گل محمدی1محمدرضا تمنایی فر
 

 چکیده

ر است. اعتیاد نف هایلیونبر ماست. شمار معتادان در اغلب کشورها بالغ یبانگربهجهان امروز با مشکل اعتیاد دست

 کندیو شخصیت و زندگی قربانیان خود را به اشکال بسیار گوناگون نابود و متالشی م پاشدیها را فرومخانواده

روش  هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی با هوش هیجانی در افراد معتاد است. روش:

ساله معتاد است. حجم  50تا  20همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مردان –پژوهش حاضر توصیفی 

کننده در جلسات معتادان گمنام( با نفر افراد شرکت 40نفر افراد تحت درمان با شربت متادون،  40نفر ) 80نمونه 

ار سنجش پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ و است. ابز شدهیدر دسترس بررس یریگاستفاده از روش نمونه

ها: نشان داد بین هوش هیجانی و باورهای غیرمنطقی معتادان جونز است. یافته یرمنطقیپرسشنامه باورهای غ

ر است. بیشتر باشد هوش هیجانی کمت یرمنطقیگیری: هرچه باورهای غوجود دارد. نتیجه داریهمبستگی منفی معن

جانی در بین هوش هی بینییشواکنش به ناکامی و اجتناب از مسائل در پ یرمنطقیرهای غباو هاییاسدر بین زیر مق

 افراد معتاد مؤثر است.

 

 ، معتادان گمنامیرمنطقی: هوش هیجانی، باورهای غواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 tamannai@kashanu.ac.irاستادیار گروه روانشناسی دانشگاه کاشان  1

نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان  2

saba_golmohammadi66@yahoo.com 

 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان 3
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 1393 -94غربالگری اختالالت روانی در سربازان جدیدالورود به فاتب در سال 

 2کرمی دهباغیمهدی  ،1کیوان جدید فرد
 

 چکیده

نفر از  9875، بر روی تعداد mmpi2نتایج آزمون  وتحلیلیهمطالعه حاضر بر اساس تجز: هدف و مسئله بیان

 به رشته تحریر درآمده است. 1394اول سال  ماهه 6و  1393سربازان جدیدالورود به فاتب در سال 

وتحلیل صورت تمام شمار و تجزیهگیری بهروش نمونهها: این مطالعه از نوع کاربردی، توصیفی است. مواد و روش

شده های آمار توصیفی جداول فراوانی و آمار استنباطی آزمون نا پارامتریک نسبت انجامدادها با استفاده از روش

 است.

 ( و در سربازان00/8( است در سربازان عادی شیوع اختالالت )49/6ها: شیوع کلی اختالالت در سربازان )یافته

( درصد بوده است ازنظر شیوع اختالالت، اختالل افسردگی در هر دو گروه شیوع 72/4دار شیوع اختالالت )درجه

بیشتری داشته است و اختالل اسکیزوفرنیا کمترین شیوع را در دو گروه داشته است. ازنظر درجه، شیوع اختالالت 

 ی )افسردگی، سایکوپاتیک، پارانویید و مانیا( تفاوتهادار در مقیاسبین دو گروه سربازان عادی و سربازان درجه

، های هیپوکندریااند؛ اما در مقیاسدار بوده است؛ و سربازان عادی دارای شیوع اختالالت بیشتری بودهمعنی

 داری به دست نیامده است.هیستری، وسواس و اسکیزوفرنی تفاوت معنی

جام دو مرحله ارزیابی روانشناختی سربازان در بدو اعزام به خدمت دهد علیرغم انگیری: نتایج نشان مینتیجهبحث و 

( از سربازان دارای اختالالت روانشناختی بوده و ایده معاونت بهداد فرماندهی 49/6و در مراکز آموزشی ناجا )

 انتظامی تهران بزرگ در غربالگری روانی سربازان در بدو ورود به مراکز استان مؤثر بوده است.

 

 : کارکنان وظیفه، اختالالت روانی، فرماندهی انتظامیکلیدی واژگان

 

 

 

                                                           
 پزشک عمومی معاونت بهداد فاتب 1
علمی سازمان تحقیقات ناجا هیئت -نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 2

Mahdi.karami58@yahoo.com 



 
 
 

   

 

 هرش عادی جمعیت با پرخطر حوادث رانندگان در روانی اختالالت نشانگان مقایسه

 ( 1394)تهران

 3مهدی کرمی دهباغیو  2حمیدرضا انصاری ،1کیوان جدید فرد
 

 چکیده

این پژوهش با عنوان مقایسه نشانگان اختالالت روانی در رانندگان حوادث پرخطر با جمعیت عادی شهر تهران به 

نفر از شهروندان عادی شهر تهران  398نفر از رانندگان متخلف مرد و  400ای بر روی تعداد روش پس علی مقایسه

وتحلیل مورد تجزیه spss 19افزار ش با استفاده از نرمشده است نتایج پژوهانجام 3با استفاده از پرسشنامه میلون 

های افسردگی، اختالل شخصیت نمایشی، اختالل شخصیت دهد در مقیاسقرارگرفته است. نتایج نشان می

ضداجتماعی، اختالل شخصیت منفی گرایی، اختالل اضطرابی، مانیک و اختالالت مواد و الکل بین دو گروه 

ارد و گروه رانندگان حوادث پرخطر دارای نشانگان اختالالت بیشتری نسبت به گروه داری وجود دتفاوت معنی

های تست میلون شامل اختالالت شخصیت اسکیزوئید، دوری گزین، وابسته، عادی بودند؛ اما در سایر مقیاس

می، افسرده جس، مرزی، دیگر آزار، وسواسی، خودآزار، اسکیزوتایپال و پارانویید و در اختالالت شبه خودشیفته

داری به خویی، استرس پس از ضربه، اختالل تفکر، افسردگی اساسی و اختالل هذیانی بین دو گروه تفاوت معنی

 دست نیامده است.

 

 جمعیت عادی ،نشانگان اختالل روانی ،: رانندگی پرخطرواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 پزشک عمومی معاونت بهداد فاتب 1

 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بهداد فاتب 2

 علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجاکارشناس ارشد روانشناسی بالینی هیئت 3
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 با) مینمجر از گروهی روانشناختی غیر و روانشناختی ویژگیهای از بعضی شناسایی

 تهران شهر(شرارت جرم

 3حمیدرضا انصاری، 2مهدی کرمی دهباغی ،1کیوان جدید فرد

 

 چکیده

روانشناختی گروهی از مجرمین )با جرم  های روانشناختی و غیرعنوان شناسایی بعضی از ویژگیاین مقاله به

های شهر تهران در در بازداشتگاهنفر از مجرمین که  100شرارت( شهر تهران به روش توصیفی بر روی تعداد 

درصد از افراد  41سال قرار دارند.  30تا  20بیشترین فراوانی سنی در دامنه . اند صورت گرفتبازداشت بوده

ها شده بیکار هستند. میانگین تحصیالت مجرمین خیلی کمتر از جمعیت عادی است ازنظر تأهل بیشتر آنبازداشت

نفر در هر خانواده بوده که باالتر از میانگین جمعیت عمومی کشور  7/6عضاء خانواده مجرد هستند. میانگین تعداد ا

های غیر شدگان دارای بستگان مجرم هستند؛ و در بعد ویژگیدرصد از بازداشت 41نفر است.  4که حدوداً 

از مجرمین از  درصد 8اند.درصد از مجرمین با افراد مجرم به نحوی در ارتباط بوده 82روانشناختی، همچنین 

درصد  65اند.شدگان سابقه مصرف مواد مخدر داشتهدرصد از بازداشت 67اند. وضعیت مالی خوبی برخوردار نبوده

 77درصد از مجرمین سابقه فرار یا اخراج از مدرسه را دارند.  43اند. از افراد دستگیرشده سابقه مصرف الکل داشته

دهندگان از نهادهای دولتی درصد از پاسخ 79اند.ی از متوسط تا زیاد بودهها دارای اختالفات خانوادگدرصد از آن

درصد نیز از  83درصد از شرایط و اوضاع جامعه رضایت کم و متوسط دارند و  74رضایت کم و متوسط دارند. 

-2سالمت عمومی -1های میزان شیوع اختالالت در مقیاس موقعیت اجتماعی خود رضایت کم یا متوسطی دارند.

-8پرخاشگری -7اضطراب -6افسردگی - 5اختالل در روابط بین فردی - 4وسواس  -3اختالل جسمانی کردن 

دار وجود دارد و گروه مجرمین دارای سایکوتیک بین گروه مجرمین و جمعیت عمومی تفاوت معنی-9پارانویید و 

 وه مجرمین و جمعیت عادی تفاوتشیوع بسیار باالتری در این اختالالت بودند. در اختالل فوبیا بین دو گر

 داری به دست نیامد.معنی

  

 های غیر روانشناختی، مجرمینهای روانشناختی، ویژگی: ویژگیواژگان کلیدی

 

                                                           
 پزشک عمومی معاونت بهداد فاتب 1

 علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجانویسنده مسئول: هیئت 2

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بهداد فاتب 3



 
 
 

   

 

بررسی اثربخشی آموزش رفتار جرئت مندانه بر کاهش آمادگی به اعتیاد دانش 

 آموزان پسر کالس یازدهم

 2افشین زارعی، 1طاهره جلیلی

 

 چکیده

ی مندانه بر کاهش آمادگ: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت رفتار جراتهدف و مسئله بیان

آموزان پسر کالس یازدهم شهر همدان بوده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح به اعتیاد دانش

رسه ای یک مدگیری خوشهنمونههای پسرانه شهر همدان از طریق آزمون بود. از میان دبیرستانپس -آزمونپیش

نفر انتخاب شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند  40صورت تصادفی انتخاب و به

جلسه در مورد گروه اول اجرا  8مندانه به مدت نفر بوده است(. آموزش مهارت رفتار جرات 20)تعداد هر گروه 

حلیل شدند. تحلیل وتها با استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیهنتایج: دادهشد، گروه کنترل در لیست انتظار بودند. 

کوواریانس نشان داد آموزش جرئت ورزی توانسته است نمرات گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل در هر دو 

 ( کاهش دهد.P<.01داری )طور معنیبعد آمادگی به اعتیاد به

 

 ادگی به اعتیاد، تحلیل کوواریانسکاهش آممندانه، : رفتار جراتواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شناسی تربیتیکارشناسی ارشد روان 1

 شناسی تربیتیکارشناسی ارشد روان 2

afel67@yahoo.com 
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 وهاینیر روانشناختی بهزیستی با سازمانی اجتماعی سرمایة و مذهبی جهتگیری

 زن پلیس

 2مریم جمالی و 1مرضیه جمالی
 

 چکیده

 .شده استگیری مذهبی از مفاهیم نوینی است که امروزه مطرحسرمایه اجتماعی و جهت: هدف و مسئله بیان

ایاان  .دهنده نقش و اهمیت آن در زمینه سالمت و بهزیستی روانشناختی استدرواقع طرح این رویکرد نشان

گیری مذهبی و سرمایه اجتماعی ساازمانی با بهزیستی روانشناختی پااژوهش باهدف بررساای رابطااه جهت

 نیروهای پلیس زن اجارا شاد.

 200ها نیروهای پلیس شهر کاشان بودنااد کااه از میااان آنروش: پاژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش، 

ای انتخاب شدند. برای گردآوری گیری خوشهزن( بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه 100مرد،  100نفاار )

 (1999(، مقیاااس سرمایه اجتماااعی سااازمانی )الدردال، 1968گیری مااذهبی )آلپااورت، ها پرسشنامه جهتداده

یل ها از طریق ضاریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلو بهزیستی روانشناختی ریف استفاده شد. داده

 شدند.

ناختی گیری مذهبی درونی با بهزیستی روانشها: نتایج پژوهش نشان داد کاه سرمایه اجتمااعی سازمانی و جهتیافته

مذهبی بیرونی و بهزیستی روانشناختی همبسااتگی معناااداری گیری دارند؛ اما بین جهت همبستگی مثبات معناداری

قادرند  گیری مذهبیسویی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سرمایه اجتماعی و جهت از .بااه دساات نیامااد

 بینی کنند.داری در نیروهای پلیس پیشطور معنیتغییرات بهزیستی روانشناختی را به

تری گیری مذهبی درونیتری و جهتها، افرادی که سرمایه اجتماعی مطلوباس دادهگیری: بر اسنتیجهبحث و 

 .مند هستنداند از بهزیستی روانشناختی باالتری نیز بهرهداشته

 

 گیری مذهبی، بهزیستی روانشناختی: سرمایه اجتماعی، جهتواژگان کلیدی

                                                           
 نویسنده مسئول: کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان 1

marzieh.jamali81@gmail.com 
 دانشجوی دکترای مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس 2

mailto:marzieh.jamali81@gmail.com


 
 
 

   

 

 خشونت و خیابانی کودکان

 2شهربانو قهاری، 1لیلی جمیل

 

 چکیده

ها میلیون کودک خیابانی در سراسر جهان وجود پدیده کودکان خیابانی یک مشکل جهانی است و بیش از ده

ها را تای از خشونکنند و از همان سنین ابتدایی دامنهدارد. این کودکان بیشتر عمر خود را در خیابان سپری می

گیرند، در فقر و شرایط نامساعد اجتماعی و میشان مورد آزار قرار ها اغلب توسط خانوادهکنند. آنتجربه می

شده و شوند و از سوی جامعه مورد غفلت و انگ واقعکنند، پیش از موعد وارد دنیای کار میفرهنگی زندگی می

وجه پذیر و نیازمند حمایت و تشوند. کودکان خیابانی بسیار آسیباز مسیر اصلی اجتماع به انزوا کشیده می

ته ها و خدمات در نظر گرفها، برنامهیرغم حضور بارز این کودکان، اغلب جز اهداف اصلی سیاستاند؛ اما علفوری

 گیرد.های واردشده بر کودکان خیابانی موردبررسی قرار میشوند. در این مقاله، خشونتنمی

 

 : کودکان خیابانی، خشونت خانوادگی، خشونتواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
مسئول: دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی، دانشکده سالمت روان دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان.  نویسنده 1

 پزشکی تهرانانستیتو روان
پزشکی روانشناسی بالینی، استادیار گروه سالمت روان دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان. انستیتو روان کتراید 2

 تهران
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 شناختی با استرس شغلی کارکنانبهزیستی روانابطه کیفیت زندگی و بررسی ر

 فرماندهی مرزبانی استان گلستان

 4محسن محمدی، 3سید محمد حسینی ،2معصومه بهرامی ،1طاهره جباری

 

 چکیده

ررسی هدف این پژوهش ب روازاینبا توجه به اینکه منابع انسانی در افزایش توانمندی سازمان نقش کلیدی دارند  

ی استان گلستان فرماندهی مرزبان کارکنان با استرس شغلی در شناختیروانندگی و بهزیستی رابطه بین کیفیت ز

 -در محیط کاری است. روش: روش این پژوهش، توصیفی هاآندر ارتقای توانمندی  مؤثرعوامل  بینیپیشجهت 

 هاآنکه از بین  بود 1394همبستگی و جامعه آماری آن تمامی کارکنان فرماندهی مرزبانی استان گلستان در سال 

ت زندگی، کیفی هایپرسشنامهاز  هاداده آوریجمعتصادفی ساده انتخاب شدند. برای  گیرینمونهبه روش  نفر 100

 با استفاده از آزمون آماری ضریب شدهآوریجمع هایدادهو استرس شغلی استفاده شد.  شناختیروانی بهزیست

لی : نتایج پژوهش نشان داد متغیر استرس شغهایافتهمورد تحلیل قرار گرفت.  زمانهمپیرسون، آزمون رگرسیون 

بین کیفیت زندگی  کهوریطبه است بینیپیشقابل  خوبیبه شناختیروانبهزیستی  توسط دو متغیر کیفیت زندگی و

و استرس شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.  شناختیروانو استرس شغلی رابطه منفی و بین بهزیستی 

وجود دارد.  دارمعنیو  با استرس شغلی رابطه منفی شناختیروانهمچنین بین بعضی ابعاد مختلف بهزیستی 

ی در جهت بهبود کیفیت زندگی و بهزیست تالش گفت، توانمی شدهحاصل : با توجه به نتایجگیرینتیجه

خواهد  فرماندهی مرزبانی استان گلستان سازمانیدرون هایمحیطبر توانمندی  مؤثریکارکنان نتایج  شناختیروان

 داشت.

 

 شناختیروان: استرس شغلی، کیفیت زندگی، بهزیستی واژگان کلیدی

 

                                                           
عالمه طباطبایی تهران. همکار ارشد دفتر تحقیقات  دانشگاه کارشناس ارشد مشاوره مدرسه.نویسنده مسئول: -1

 jabbari.tahere67@yahoo.comکاربردی ف مرزبانی استان گلستان 

. دانشگاه عالمه طباطبایی تهرانیسنجروانکارشناس ارشد  -2   

دفتر تحقیقات کاربردی ف مرزبانی  آزاد واحد آزادشهر. انتظامی و رابط دانشگاه کارشناس زبان و ادبیات فارسی. -3 

گلستان استان  

پژوهشگر ارشد دفتر تحقیقات کاربردی ف مرزبانی استان گلستان ارشناس ارشد مطالعات منطقه ایی.ک -4   
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بستگی در نوجوانان های دلشده و سبکپروری ادراکهای فرزند بررسی سبک

 بزهکار و غیر بزهکار

 3، علی جسارتی2، جواد هاشمی1عظیم حبیب زاده

 

 چکیده

اال رفتن بار آن مانند بسو و پیامدهای زیانبا توجه به روند رو به رشد بزهکاری در ایران از یک :هدف و مسئله بیان

بین در رفتارهای بزهکارانه از اهمیت بسزایی برخوردار شناسایی علل پیش بررسی های اجتماعی و شخصی،هزینه

 تواند نقطه عطفی برای امر پیشگیری باشد.است زیرا شناخت عوامل می

آموز بزهکار به ترتیب از مدارس عادی و مراکز دانش 15آموز غیر بزهکار و دانش 30روش: بدین منظور تعداد 

رزند پروری های فها با استفاده از سه پرسشنامه سبکر دسترس انتخاب شدند. دادهگیری دتأدیبی به روش نمونه

و با استفاده از روش تحلیل رگرسیون  شیور گردآوری شد های دلبستگی هازن وشده بامریند، سبکادراک

 لوجستیک مورد تحلیل قرار گرفتند.

رزند پروری های فرزند پروری، دو سبک فر اساس سبکبینی بزهکاری بی پیشها: نتایج نشان داد که در زمینهیافته

بینی عضویت یشدار قادر به پطور منفی و معنیطور مثبت و سبک فرزند پروی مقتدرانه بهگیرانه بهمستبدانه و سهل

های دلبستگی با بزهکاری نشان داد که دو سبک دلبستگی باشند. در مورد ارتباط سبکدر گروه مجرمان می

دار طور معنیصورت منفی عضویت در گروه بزهکاری را بهصورت مثبت و سبک دلبستگی ایمن بههاجتنابی ب

 کند.بینی میپیش

که در وینحهاست بههای آموزشی خانوادهبرنامه یینهگیری: نتایج پژوهش دارای تلویحاتی درزمنتیجهبحث و 

وی مقتدرانه در تربیت و آموزش استفاده نموده و های فرزند پرها آموزش داده شود تا از سبکآن به خانواده

 بستگی ایمن در فرزندان شود.همچنین به نحوی با فرزندان برخورد نمایند که موجب ایجاد دل

 

 های دلبستگی، بزهکاریشده، سبکهای فرزند پروی ادراک: سبکواژگان کلیدی

 

                                                           
 های تحقیقاتی دفتر تحقیقات کاربردی. کارشناس ارشد هدایت و نظارت طرح1
 gmail.com30j.hashemi@کارشناس ارشد روانشناسی، پژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی  مسئول: نویسنده .2

 های تحقیقاتی دفتر تحقیقات کاربردیکارشناس ارشد هدایت و نظارت طرح.3 
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 قاپی و نقش پلیس در کنترل آناز کیف دگانید بزهدر  PTSDشیوع 

 3محمدی کاووس 2دالورپور ، محمدآقا1چاریمسعود حسین
 

 چکیده
یکی از پیامدهایی است که ممکن است تحت تأثیر  (PTSD)اختالل استرس پس از سانحه  هدف: و مسئله بیان

ل در افراد قاپی بر بروز این اختالقاپی بروز کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بزه کیفکیف

دیدگان بخش پلیس در کنترل و پیشگیری از این اختالل در بزهقاپی است. تعیین نقش آگاهیدیده از کیفبزه

 دیگر پژوهش حاضر است.قاپی، هدف کیف

از  یدگاندبزهآماری شامل تمامی  های پیمایشی و همبستگی است. جامعهپژوهش حاضر، تلفیقی از طرح :روش

گیری هدفمند انتخاب شد و ابزارهای پژوهش . نمونه با روش نمونهبود 1393سال  طیاستان فارس  قاپییفک

 یسی بود.لپ هاییهتوص ساخته محقق لیستچکو مقیاس نشانگان استرس پس آسیبی  ایفرم مصاحبهشامل 

قاپی بود. همچنین نقش پلیس از کیف دیدگان بزهدر بین  PTSDدار و معنا توجهقابلنتایج بیانگر شیوع  ها:یافته

 اجتنابی( آشکار شد. )شامل رفتارهای PTSDعالئم در کنترل برخی 

ان ساخت. نمای دیده بزهشناختی مشخصی را برای افراد روان یمنف یامدهایپیق تحق ینا ایجنت :گیرینتیجه و بحث

های بخش پلیس در کنترل برخی از این پیامدها نیز لزوم توجه به متولیان به آموزشروشن شدن نقش آگاهی

 دهد.عمومی را مورد تأکید قرار می

 

 استرس پس از سانحهدیدگی، پلیس، قاپی، بزهکیفکلیدی:  واژگان

 

 

                                                           
 دانشگاه شیراز یعلمئتیهشناسی تربیتی، عضو دکترای روان -1

 mdelavarpour@gmail.com شناسی تربیتی و مدرس دانشگاهل: دکترای رواننویسنده مسئو -2

 یابی دانشگاه علوم انتظامی امیندانشجوی دکتری رشته جرم -3
 ،ی در بهداشت قاپتأثیر کیف»طرح تحقیقاتی مصوب دفتر تحقیقات کاربردی فارس با عنوان حاصل  مقاله حاضر

 .است« هاآندیدگان و اطرافیان روانی بزه
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 تبیین نظریه هوش معنوی در درمان اعتیاد

 1آبادسیده فاطمه حسینی حسین
 

 چکیده

مثابه یک واحد زیستی، روانی، اجتماعی و روحی است. انسان چه در سالمت و چه در بیماری با ابعاد مختلف به

 گونه که هست بشناسند و درمان ورا آن اشیماریدرمانگران در صورتی موفق خواهند شد که تمام ابعاد انسان و ب

های هخصوص در قیاس با سایر رشتپزشکی و بههای روانتوجه بسیاری از درمانمدیریت نمایند. شاید ضعف قابل

پزشکی حاصل عدم امکان این مهم و غفلت از بعضی از ابعاد وجودی و حیات نوع بشراست. تحقیقات جدید با 

افتن اثرات مفید معنویت و مذهب روبه رشد گذاشته است؛ بنابراین اعتقادات مذهبی و معنوی مالحظات آماری دری

مند شوند ها بهرهتوانند از وجود هم و در جهت اختالالت و درمان بیماریهای علمی جدید هر دو میو پیشرفت

ان عنوبه اعتیاد .است داعتیا درمان در معنوی هوش نظریه تبیین حاضر پژوهش هدف (.1380)محمدی و همکار،

نده در کنعنوان عامل تسهیلهای مهم اجتماعی، بهداشتی و سیاسی در جهان است. رشد معنویت بهیکی از چالش

تصمیم به ترک و ادامه مسیر بهبودی از طریق خانواده و یا در مراکز درمانی ترک اعتیاد است. هوش معنوی 

یا تالش در جهت  2های مهم و اندیشه در موضوعات وجودیگیریتصمیمها و منابع معنوی برای استفاده از ظرفیت

تواند با سازوکارهای روانشناختی در جهت معنا بخشیدن به فرایند زندگی، معنوی می هوش حل مسائل روزانه است.

 معتادین را ازلحاظ شناختی و رفتاری متحول سازد.

 

 : اعتیاد، هوش معنوی، درمانواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی کرج 1

 fatemehoseini27@yahoo.com 
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 اثربخشی خدمات مددکاری در کاهش فرار دختران بررسی 

 3و رباب فرجی 2، افشین قاطع1رقیه حضوری
 

 چکیده

های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده است و پیامدهای پدیده فرار دختران از منزل طی سال: هدف و مسئله بیان

عمومی را به خود معطوف کرده گذاران و جمعیت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی آن توجه متخصصان، سیاست

 شده است.است. در این پژوهش بررسی اثربخشی مددکاری در کاهش فرار دختران پرداخته

کننده به مرکز مشاوره و روش: روش پژوهش از نوع توصیفی بود. جامعه آماری را کلیه دختران فراری مراجعه 

گیری در نفر از دختران به شیوه نمونه 60اد. که دهای فرماندهی انتظامی شهرستان اردبیل تشکیل میکالنتری

نفر دختران غیر فراری(.  20دیده و نفر دختران فراری آسیب 20نفر دختر فراری سالم،  20دسترس انتخاب شدند )

 سؤالی حمایت اجتماعی 25. مقیاس 2. پرسشنامه محقق ساخته 1ابزارهای مورداستفاده عبارت بودند از: 

دیده در خرده مقیاس خانوادگی و ا نشان داد که در میزان حمایت اجتماعی دختران فراری آسیبهها: یافتهیافته

 داری با دو گروه از دختران وجود دارد.عمومی تفاوت معنی

گیری: طرد خانواده و اجتناب دوستان و نهایتاً از دست دادن حمایت عمومی دختران فراری را بیشتر نتیجهبحث و 

 دهد.ور شدن در ورطه فساد سوق میجتماع و غوطهبه جدا شدن از ا

 

 زا: حمایت اجتماعی، دختران فراری، عوامل آسیبکلیدی واژگان

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و رئیس مرکز مشاوره آرامش اردبیل 1

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 2

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دبیر و مدرس دانشگاه 3



 
 
 

   

 

 وهایدار و صنعتی و سنتی مخدر مواد انواع مصرف شناسی شیوع تحقیقات بررسی

 ایران های دانشگاه دانشجویان بین در گردان روان

 امید حقیقت شعار
 

 چکیده

ترین مسائل بهداشتی، درمانی، اجتماعی و فرهنگی به سوءمصرف مواد در ایران یکی از مهم: هدف و مسئله بیان

اند. درصد مردم نسبت به مصرف مواد در جامعه، ابراز نگرانی جدی کرده 90ای که بیش از گونهرود، بهشمار می

م. جسمی، روانی و اجتماعی اعتیاد توجه کنییابد که به عوارض ویژه هنگامی اهمیت بیشتری میاین فراوانی به

مصرف و سوءمصرف مواد مخدر و  ٔ  آوری و بررسی تحقیقات شیوع ناسی درزمینههدف از این پژوهش، جمع

تا سال  1384صورت پراکنده از سال های سراسر کشور بود که بهگردان در بین دانشجویان دانشگاهداروهای روان

 در آمده است. در کشور به مرحله اجرا 1394

تحقیق شیوع شناسی اعتیاد در بین دانشجویان  20ای بوده و برای انجام آن بیش از روش: روش پژوهش کتابخانه

 وتحلیل قرار گرفت.آوری و مورد تجزیهایرانی جمع

ر بین د دهنده این است که پس از سیگار و قلیان، بیشترین ماده مصرفیها: نگاه کلی به آمار و ارقام نشانیافته

 دارند. های بعدی قرارازآن به ترتیب تریاک، حشیش، هرویین و سایر مواد در رتبهدانشجویان الکل است و پس

جه به دهد که با توهای شیوع شناسی اعتیاد در ایران نشان میهای حاصل از پژوهشگیری: یافتهنتیجهبحث و 

ت یقات شیوع شناسی مصرف و سوءمصرف مواد در جمعیها، توجه کافی نسبت به تحقجایگاه نخبگان در دانشگاه

طی  توان دریافت که آمار اعتیاددانشجویان و نیز مداخالت راهبردی مؤثر صورت نپذیرفته است. باوجوداین، می

 دهه اخیر در برخی مواد با شیب تقریباً ثابتی پیش رفته است. 2حدود 

 

 جویان، شیوع شناسیگردان، دانشن: اعتیاد، داروهای رواواژگان کلیدی
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بررسی رابطه حس انسجام فردی و نیازهای بنیادی روانشناختی بااحساس امنیت 

 اجتماعی شهروندان شهر ساری

 3، سمیرا رحمانی جوانمرد2، قدرت اله عباسی1علیرضا حمیدی فر
 

 چکیده

مهم در ایجاد آرامش افراد است : احساس امنیت اجتماعی یک پدیده روانشناختی و اجتماعی هدف و مسئله بیان

ریزی کشوری برخوردار است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی ای در برنامهو از موقعیت و جایگاه برجسته

 رابطه حس انسجام فردی و نیازهای بنیادی روانشناختی بااحساس امنیت اجتماعی بود.

نفر  305بود که از این میان تعداد  1394سال  روش: جامعه آماری پژوهش شامل تمامی شهروندان شهر ساری در

های حس انسجام فردی، ها از طریق پرسشنامهای انتخاب شدند و دادهای چندمرحلهگیری خوشهبه روش نمونه

آوری و توسط ضریب همبستگی ساده و رگرسیون نیازهای بنیادی روانشناختی و احساس امنیت اجتماعی جمع

 چندمتغیره تحلیل شدند.

 های حس انسجام فردی و نیازهای بنیادی روانشناختی رابطه مثبت و معناداریها نشان داد که بین متغیر: یافتههافتهیا

بااحساس امنیت اجتماعی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای حس انسجام فردی 

 کنند.بینی میامنیت اجتماعی را پیش درصد از تغییرات احساس 43و نیازهای بنیادی روانشناختی 

نسجام فردی هایی مانند حس اتوان گفت که دارا بودن ویژگیهای پژوهش میگیری: با توجه به یافتهنتیجهبحث و 

أثیر قرار صورت مثبتی تحت تتواند احساس امنیت اجتماعی را بهو ارضای نیازهای بنیادی روانشناختی در افراد می

 دهد.

 

 : انسجام فردی، نیازهای بنیادی، احساس امنیت اجتماعیکلیدیواژگان 

 

  

                                                           
  مسئول: دانشجوی دکتری امنیت نویسنده 1
 Hamidifar_alireza@yahoo.com 
 مشاوره مدرس دانشگاه آزاد واحد ساری دکتری 2
 کارشناس ارشد روانشناسی 3

 



 
 
 

   

 

بررسی رابطه سالمت عمومی و نگرش نسبت به پلیس با ترس از جرم شهروندان 

 شهر ساری

 3، سمیرا رحمانی جوانمرد2، قدرت اله عباسی1علیرضا حمیدی فر
 

 چکیده

تر از خود جرم مبدل شده است و متمایزی حتی مهمامروزه ترس از جرم به واقعیت اجتماعی : هدف و مسئله بیان

موضوعی است که سطح سالمت روان افراد و بحث امنیت شهرها را به چالش کشانده است. بنابراین، هدف 

 پژوهش حاضر بررسی رابطه سالمت عمومی و نگرش نسبت به پلیس با ترس از جرم شهروندان شهر ساری بود.

-نفر به روش نمونه 305مامی شهروندان شهر ساری بود که از این میان تعداد روش: جامعه آماری پژوهش شامل ت

های سالمت عمومی، نگرش ها از طریق پرسشنامهای انتخاب شدند و دادهای تصادفی چندمرحلهگیری خوشه

 آوری و توسط ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.نسبت به پلیس و ترس از جرم جمع

 های سالمت عمومی و نگرش نسبت به پلیس رابطه منفی و معناداری با ترسها نشان داد که بین متغیرتایج: یافتهن 

از جرم وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای سالمت عمومی و نگرش به پلیس در 

 بینی ترس از جرم نقش دارند.پیش

را بر  توان میزان ترس از جرم و تأثیرات منفی آنومی و نگرش مثبت به پلیس میگیری: افزایش سالمت عمنتیجه

 های مختلف زندگی فردی و اجتماعی کاهش دهد.جنبه

 

 : سالمت عمومی، نگرش نسبت به پلیس، ترس از جرم.واژگان کلیدی

  

                                                           
  مسئول: دانشجوی دکتری امنیت نویسنده 1
 Hamidifar_alireza@yahoo.com 
 مشاوره مدرس دانشگاه آزاد واحد ساری دکتری 2
 کارشناس ارشد روانشناسی 3
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( برافزایش سالمت روان ACTاثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد )

 انتظامی استان اصفهانکارکنان نیروی 

 2حسن حیدری، 1اکبر حیدری
 

 چکیده

های درمانی برای ایجاد سالمت روان، درمان مبتنی بر پذیرش امروزه ازجمله جدیدترین روش: هدف و مسئله بیان

حساساتش اشود تا ارتباط روانشناختی فرد با افکار و ها سعی میجای تغییر شناختها بهو تعهد است. در این درمان

پذیری روانی افزایش یابد. هدف اساسی پژوهش حاضر عبارت از اثربخشی آموزش مبتنی بر از طریق انعطاف

( برافزایش سالمت روان کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان. این پژوهش، نیمه آزمایشی ACTپذیرش و تعهد )

ترل بود و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه آزمون و پیگیری همراه با گروه کنآزمون، پسصورت پیشو به

یکمی در معاونت تربیت و آموزش  کارکنان نیروی انتظامی مشغول به آموزش در دوره نیل به درجه ستوان

در این معاونت مشغول به آموزش بودند. نمونه پژوهش شامل  94ماه سال ف.ا.ا.اصفهان بود که در آذرماه و دی

صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه شده و بهگیری در دسترس انتخابنفر بود که به روش نمونه 30

نفر بود. آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد در گروه آزمایشی طی  15گمارده شدند. هر گروه به تفکیک شامل 

شامل  مورداستفاده در این پژوهش ابزارهای دقیقه اجرا شد. 120جلسه و هر جلسه به مدت  2ای هشت جلسه، هفته

ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده ( بود. در این پژوهش جهت آزمون فرضیهGHQپرسشنامه سالمت عمومی )

رل، تفاوت نتآزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کآزمون و پیشگردید. نتایج نشان داد که بین نمرات پس

أثیر روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی های حاصل از این پژوهش بیانگر تیافته. معناداری وجود دارد

ود؛ گیری ماندگار بها بود. نتایج تحقیق همچنین نشان داد درمان در زمان پیشبرافزایش سالمت روان آزمودنی

وان های مربوط به بهداشت رشود از روش درمانی پذیرش و تعهد درمانی در کنار سایر آموزشبنابراین توصیه می

 .استفاده شود

 

 : پذیرش و تعهد درمانی، سالمت روانواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 کارشناس ارشد مشاوره 1

 علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینمدیر گروه رشته مشاوره و عضو هیئت2 



 
 
 

   

 

بینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش هوش هیجانی و هیجان خواهی در بین پیش

 رانندگان شهر تهران

 محمد خسروی و حمیدرضا حیدری
 

 چکیده

های روانشناختی رانندگان پرخطر در تصادفات رانندگی با توجه به نقش پژوهش حاضر باهدف شناسایی شیوه

برداری هیجانات( و هیجان خواهی در بین رانندگان شهر تهران انجام پذیرفت. هوش هیجانی )ارزیابی، تنظیم و بهره

شهر  15و  9راننده مناطق  384ی کلیه ی آماری پژوهشبود. جامعه همبستگی –روش پژوهش از نوع توصیفی 

ای یک گیری تصادفی )خوشهبود که با روش نمونه 15و  9راننده از مناطق  165تهران و نمونۀ تحقیق شامل 

وسیله ابزارهای هوش هیجانی شوت، مقیاس ای و یا تصادفی ساده( جهت انجام پژوهش انتخاب شدند و بهمرحله

ها حاکی دهوتحلیل داخطرپذیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیههیجان خواهی زاکرمن و مقیاس 

درصد از تغییرات واریانس رفتار پرخطر و متغیر هیجان خواهی  14از آن بود که هوش هیجانی در کل نزدیک به 

ن پیرسون حاصل از آزموکند. درنهایت نتایج درصد از تغییرات واریانس رفتار پرخطر را تبیین می 16نیز نزدیک به 

 نیز نشان داد که بین هوش هیجانی و هیجان خواهی رانندگان رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 

 : رانندگان پرخطر، هوش هیجانی، هیجان خواهیواژگان کلیدی
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بررسی میزان استرس کارکنان پایور یک محیط انتظامی و اثربخشی مداخالت 

 گروهی در کاهش استرس

 2اسداهلل مالکی گمچی و 1علی خادمی
 

 چکیده

ها را کاهش تواند کارآمدی شغلی کارکنان و سالمت روانی آنهای شغلی، استرس میمقدمه و هدف: در محیط

وری شغلی پایین و فرسودگی زودتر گردد. هدف از این پژوهش بررسی میزان استرس کارکنان داده و موجب بهره

 اثربخشی مداخالت گروهی در کاهش استرس است. پایور یک محیط انتظامی و

ای به دهند. نمونهها: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان پایور یک محیط انتظامی تشکیل میمواد و روش

گیری تصادفی جهت بررسی قسمت اول پژوهش نیاز بود که جهت نفر از بین کارکنان با روش نمونه 360تعداد 

نفر انتخاب گردید. در  18شده است. برای قسمت دوم پژوهش نیز تعداد نفر انتخاب 432داد افزایش دقت کار تع

ها از روش آمار توصیفی همچون ترسیم جداول، نمودارها، محاسبه میانگین، وتحلیل دادهاین پژوهش جهت تجزیه

باطی از ابزارهای آمار استن درصد، فراوانی و انحراف استاندارد استفاده شد و برای پاسخ به سؤاالت تحقیق نیز

 شده است.، استفادهFو  tهای همچون آزمون

طور دهد که جهت کاهش استرس، مداخله آزمایشی مؤثر بوده و توانسته بهگیری: نتایج نشان مینتیجهبحث و 

میانگین  کهدهد معناداری میانگین میزان استرس را کاهش دهد. مقایسه دو میانگین قبل و بعد از مداخله نشان می

های از حالت استرس شدید به استرس کم تغییریافته است و سازمان جهت مدیریت استرس کارکنان بایستی کارگاه

 طور مدام در سرلوحه کار خود قرار دهد.مدیریت استرس را به

 

 : استرس، مداخالت حمایتی، سابقه کار، محیط انتظامیواژگان کلیدی
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با و بدون سابقه همسر آزاری ارجاع شده به پزشکی مقایسه عالئم روانی در زنان 

 قانونی تبریز

 4و فرنوش آقاجانی 3سمانه نوری ،2مجید زوار، 1علی خادمی
 

 چکیده

تنها برای خانواده، بلکه بر کل سالمت جامعه خواهد اختالل در روند زندگی زنان و مادران نتایج سویی را نه

مقایسه عالئم روانی در زنان با و بدون سابقه همسر آزاری ارجاع گذاشت. در این راستا پژوهش حاضر باهدف 

زن  100ای به روش مقطعی است که بر روی مطالعه از نوع علی مقایسه این شده به پزشکی قانونی تبریز انجام شد.

کننده به نفر از زنان مراجعه 100عنوان گروه مورد و ارجاع شده به پزشکی قانونی استان به علت همسر آزاری به

عنوان گروه شاهد صورت گرفت. ابزار سنجش فرم تجدیدنظر پزشکی قانونی استان به دالیل غیر از خشونت به

گانه شکایت  9ها و شکایات معمولی روانی در ابعاد سؤالی بود که میزان شدت نشانه 90شده فهرست عالئم 

د و رخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوییجسمانی، وسواس، حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب، پ

و  SPSS 11افزار ها از طریق نرمداده نماید و از پایایی و روایی مناسب برخوردار است.پریشی را ارزیابی میروان

اخیر نشانگر پیامدهای روانی  پژوهش وتحلیل شد.مستقل تجزیه t های آماری توصیفی، آزمونبا استفاده از روش

سالمت روان زنان براثر خشونت است. اختالل در خشونت علیه زنان بوده و تأییدی بر آسیب به همسر آزاری و

های گزاف مراقبتی و دارویی بر جامعه، زندگی خانوادگی و تربیت سالمت روان زنان عالوه بر تحمیل هزینه

رای ر سطح جامعه راهی بسازد. بنابراین کوشش در پیشگیری از خشونت علیه زنان دفرزندان را دچار مشکل می

 حفظ سالمت روان آنان است.

 

 : خشونت خانگی، همسر آزاری، عالئم روانیواژگان کلیدی
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 دانش ایذایی رفتار اختالل عالئم کاهش بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر

 پسر آموزان

 1خانبانی مهدی
  

 چکیده

 موزانآ دانش در ایذایی رفتار اختالل عالئم کاهش بر زندگی هایمهارت آموزش تأثیر بررسی پژوهش، این هدف

 عالئم دارای سال 12 سنی گروه پسر آموزان دانش از نفر 28 منظور این به. بود اصفهان شهر دبستان مقطع پسر

 هر) کنترل و آزمایشی گروه دو در تصادفی صورتبه و انتخاب ایخوشه گیرینمونه شیوه به ایذایی رفتار اختالل

 از تفادهاس وسیلهبه ایذایی رفتار اختالل دارای آموزان دانش شناسایی چگونگی.شدند تقسیم( نفر 14 گروه

 و ستا والدین و معلم فرم دو دارای پرسشنامه این. گرفت صورت نوجوانان و کودکان مرضی عالئم پرسشنامه

 8 قالب در آزمایشی گروه(. 1392اسماعیل، محمد)دارد ایذایی رفتار اختالل عالئم تشخیص در باالیی قدرت

 کنترل گروه مدت این در.نمودند دریافت زندگی هایمهارت آموزش برنامه ایدقیقه 75 جلسه2 هفته هر هفته،

 زا حاکی کوواریانس آزمون از استفاده با پژوهش، این در آمدهدستبه هاییافته.نکردند دریافت آموزشی

 .است هبود پیگیری و آزمونپس در ایذایی رفتار اختالل عالئم کاهش بر زندگی هایمهارت آموزش اثربخشی

 

 ایذایی رفتار اختالل زندگی، هایمهارت آموزش،: کلیدی واژگان
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ی جرح نقش عالئم شخصیت مرزی و آلکسی تیمیا در پیش بینی رفتارهای خود

 افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی

 3دل صفا لیال، 2، یوسف اسمری1سجاد خانجانی
 

 چکیده

ه گرا در مبتالیان ب شناختی مرتبط با رفتارهای خود جرحی غیر خودکشیمقدمه: بررسی و فهم عوامل روان

باهدف  بنابراین پژوهش حاضر تواند گام مهمی در جهت شناسایی علل و پیشگیری از آن باشد؛شخصیت مرزی می

 اختالل به ختاللا مبتال افراد جرحی خود رفتارهای بینیپیش در تیمیا آلکسی و مرزی شخصیت عالئم بررسی نقش

 مرزی انجام گرفت. شخصیت

 شخصیت اللاخت مبتالبه مردان کلیه. بینی بودو پیش همبستگی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش ها: روشروش

 د،بودن کرده مراجعهناجا تهران ( ع) سجاد امام بیمارستان پزشکیروان بخش به 1393 سال اول نیمه که در مرزی

 در گیرینمونه روش به نفر 94 فوق، تعداد آماری جامعه بین از. دادند را تشکیل حاضر پژوهش آماری جامعه

 زنی عمدی، عالئم شخصیت مرزی وهای خود آسیبنامهشده و بعد از مصاحبه بالینی به پرسشانتخاب دسترس

 آلکسی تیمیا پاسخ دادند.

های (، عامل39/0r= ،001/0> pرفتارهای خود جرحی با نمره کلی عالئم شخصیت مرزی ) داد نشان نتایج: هایافته

 ای و پارانویایی وابسته به استرس(، عالئم تجزیه30/0r= ،004/0>p(، تکانشگری )25/0r= ،016/0>pناامیدی )

(24/0r= ،021/0> p( و نمره کلی آلکسی تیمیا )46/0r= ،001/0>p دشواری در ،)( 42/0شناسایی احساسات 

r= ،001/0>p)، ( 45/0دشواری در توصیف احساسات r= ،001/0>pتمرکز بر تجارب بیرونی ،) (41/0r= ،

001/0>p درصد از کل واریانس رفتارهای خود  15( رابطه مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که

، F=8/00وسیله آلکسی تایمیا )درصد آن به 21( و F=5/03 ،003/0>pوسیله عالئم شخصیت مرزی )جرحی به

001/0>pشود.( تبیین می 

د در رفتارهای توانعالئم شخصیت مرزی و آلکسی تایمیا می که داد نشان پژوهش این نتایج: گیریبحث و نتیجه

 داشته باشد. جرحی افراد مبتال اختالل به شخصیت مرزی نقش خود

 

 رفتارهای خود جرحی مرزی، آلکسی تایمیا،عالئم شخصیت : کلیدی واژگان
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 ناجا( ع) سجاد امام بیمارستان روانشناسی، ارشد کارشناسی 3
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ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و شفقت به خود با فرسودگی شغلی 

 کارکنان پلیس

 4پور یدر، صابر ح3، محمد مسعود متولی2، یوسف اسمری1سجاد خانجانی

 

 چکیده

کاری مدرن مشکلی اساسی است که در دهه گذشته  هاییطسندرم فرسودگی شغلی در مح: هدف و مسئله بیان

توجه داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی شیوع آن افزایش قابل

 بینی فرسودگی شغلی در کارکنان پلیس انجام گرفت.هیجان و شفقت به خود در پیش

ه خدمت بود. کلیه کارکنان پلیس مشغول ب بینییشی و پها: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگروش

 در شهر تهران جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند.

( و نمره کلی شفقت r= ،001/0> p-35/0ها: نتایج نشان داد فرسودگی شغلی با تنظیم شناختی هیجان مثبت )یافته

 -43/0(، وجه مشترک انسانی )r= ،002/0>p -23/0های مهربانی با خود )(، مؤلفهr= ،001/0>p-56/0به خود )

r= ،001/0>p( ذهن آگاهی ،)27/0-r= ،001/0>p( رابطه منفی ولی با تنظیم شناختی هیجان منفی )48/0r= ،

001/0>pی(، خود داور (27/0r= ،001/0>p( انزوا ،)39/0r= ،001/0>p) ( 19/0و همانندسازی افراطیr= ،

01/0>p)  درصد از کل واریانس فرسودگی شغلی  32رابطه مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که

، F=9/11شفقت به خود ) یلهوسدرصد آن به 25( و F=40/00 ،001/0>pتنظیم شناختی هیجان ) یلهوسبه

001/0>pشود.( تبیین می 

 تواندیم تنظیم شناختی هیجان و شفقت به خود پایین گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که راهبردهاینتیجهبحث و 

 در فرسودگی شغلی کارکنان پلیس نقش داشته باشد.

 

 : تنظیم شناختی هیجان، شفقت به خود، فرسودگی شغلیواژگان کلیدی
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 : بیمارستان امام سجاد )ع( ناجانویسنده مسئول 4



 
 
 

   

 

 2 منطقه -تهران شهر گریز قانون رانندگان در جویی هیجان میزان بررسی

 4سعدی خدادادیو  3افشار، علی 2، وحدت فرضی1کامران خدادادی
 

 چکیده

وط شود و مربدر وجود هر انسانی محسوب می انکاریرقابل: هیجان و هیجان خواهی واقعیتی غهدف و مسئله بیان

و  ش فرد به تجاربیبه دوره خاصی از زندگی نیست به عقیده زاکزمن هیجان خواهی ویژگی است که با گرا

واهی شود بنابراین هیجان خبرای به دست آوردن این تجارب مشخص میاحساسات نو و پیچیده و اشتیاق شخص 

ه نسبت به هنجارهای قانونی جامع یریگنوعی جهت یزیگرتواند رفتار انسان را به خود معطوف کند. قانونمی

امل گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن ریشه در عو .شودییا انحراف از قوانین م یروکج است که منجر به

 افراد هیجان خواه با لذت طلبی و نادیده کهیطورعدیده دارد. یکی از این عوامل شخصیت و بعد هیجانات است به

 گرفتن قوانین سعی در ارضاء نیاز خوددارند.

پیمایشی است. نمونه آماری  –روش: روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ روش و ماهیت توصیفی 

 یسؤال 14ها پرسشنامه محقق ساخته داده یآوررانندگان متخلف بوده و ابزار جمع نفر از 420تحقیق حاضر 

و در دو بخش  SPSSافزار نرم یلهوسها بهحاصل از پرسشنامه وتحلیلیهزاکرمن بود. تجز یاسو مق یزیگرقانون

 آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه انجام شد.

بینی  یشپصورت مثبت و معناداری قادر بههای حاصل از آمار استنباطی نشان داد که هیجان خواهی بهها: یافتهیافته

 در رانندگان داشت. یزیگرقانون

 یزیگرگیری: در کل نتایج حاکی از آن است که افزایش هیجان خواهی در رانندگان باعث قانوننتیجهبحث و 

شتری رانندگان ارتباط بی یرعادیباال نسبت به هیجان خواهی پایین با رفتارهای غ شود و هیجان خواهیها میدر آن

 . است.002با سطح معناداری  401/0 یزیگربین هیجان خواهی و قانون Rمقدار  کهیطوردارد. به

 

 رانندگان یزی،گر: هیجان خواهی، قانونواژگان کلیدی
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گی نفس و امید به زنداسالمی بر عزتاثربخشی آموزش مثبت نگری بر اساس منابع 

 زنان معتاد

 4و فرحناز قائمی 3، فاطمه قائمی2آقاجانی ، محمدجواد1جواد خلعتبری
 

 چکیده

به زندگی  نفس و امیدمطالعه حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت نگری بر اساس منابع اسالمی بر عزت  

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه آزمون ااا پس پیشزنان معتاد انجام شد. طرح پژوهش از نوع 

بود که از آن  1394کننده به مراکز درمان سوءمصرف مواد شهرستان رودسر در سال نفر( مراجعه 29معتادین زن )

صا    معتاد زن که در نمره عزت 24میان  شکل ت سب کرده بودند، به  فی دنفس و امید به زندگی، کمترین نمره را ک

نفر( گمارده شااادند. ساااپس، آموزش مثبت نگری بر اسااااس منابع       12نفر( و کنترل ) 12در دو گروه آزمایش ) 

گونه آموزشاای که گروه کنترل هیچای برای گروه آموزش اجرا شااد، درحالیدقیقه 90 جلسااه 10اسااالمی طی 

س پاسخ  نفهای امید به زندگی و عزتدریافت نکرد. در پایان، هر دو گروه آزمایش و کنترل مجدداً به پرسشنامه  

شان داد که ارتباط مثبت معناداری بین مثبت نگری و امیدواری به زندگی وجود   دادند. نتایج تحلیل کوواریانس ن

ه ها بیانگر آن اسااات کنفس، معنادار نبوده اسااات. این یافتهکه این رابطه درباره عزت(، درحالیP >005/0دارد )

ست د  شد که پرورش          مثبت نگری قادر ا شخص  شد. بعالوه م شته با ساس امیدواری نقش مؤثری دا ر افزایش اح

 نفس افراد، به عوامل دیگری نیز وابسته است.عزت

 

 نفس، زنان معتادآموزش مثبت نگری، منابع اسالمی، امید به زندگی، عزت کلیدی: واژگان
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شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، رشت، ایران ا دانشجوی دکتری روان: نویسندۀ مسئول 2

psy.aghajani@yahoo.com 
 استادیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3

 دانشگاه آزاد کرمان یعلمئتیه عضو 4



 
 
 

   

 

 در پرستارانرابطه تنظیم شناختی هیجان و هوش معنوی با صمیمیت اجتماعی 

 3و فرزانه درتاج 2، حدیث توکلی1جواد خلعتبری
 

 چکیده

 

 موردتوجه پرتنش و استرس مشغول به کار هستند باید افرادی که در شرایط عنوانپرستاران به: هدف و مسئله بیان

و  بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجانرابطه  باهدف بررسی حاضر پژوهش. بگیرند قرار الزم هایحمایت و

 های شهر رشت انجام گرفت.بیمارستان هوش معنوی با صمیمیت اجتماعی پرستاران

 میان از پرستار 120 تعداد پژوهشی، هدف به یابیدست برای. بود همبستگی -توصیفی نوع از تحقیق این: روش

 هب شدند، انتخاب ایمرحلهتک ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش به آریا و گیل رشت هایبیمارستان کارکنان

( و مقیاس صمیمیت King DB، 2008(، هوش معنوی کینگ )CERQ-36پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان )

 گامبهامگ رگرسیون تحلیل همبستگی و ضریب آماری آزمون وسیلهبه ها( پاسخ دادند. دادهMSIS) اجتماعی میلر

 گرفت. قرار وتحلیلتجزیه مورد

 با معنوی هوش و هیجان شناختی تنظیم راهبردهای مثبت بین معنادار و مثبت رابطه که داد نشان ما هاییافته: نتایج

وجود  جتماعیا صمیمیت هیجان با شناختی تنظیم راهبردهای منفی بین دارمعنی و منفی و رابطه اجتماعی صمیمیت

میمیت ص تغییرات بینیپیش در داریمعنی نقش معنوی هوش و تنظیم شناختی هیجان متغیرهای در ضمن .دارد

مبستگی ه نیز هوش معنوی و تنظیم شناختی هیجان بین استفاده از راهبردهای منفی داشت. اجتماعی پرستاران

 (.r=.183 ،p<0.05) داشت وجود

اختی راهبردهای کارآمد تنظیم شن و معنوی هوش آموزش طریق از پرستاران به فزاینده توجه: گیریبحث و نتیجه

ر در کاری و ایجاد روابط صمیمانه بیشتباعث انطباق بهتر، افزایش سطح سازگاری آنان با شرایط سختهیجان 

 شود.ها با بیماران و دیگر افراد میآن

 

 پرستاران هوش معنوی، تنظیم شناختی هیجان، صمیمیت اجتماعی،: کلیدی واژگان

 

                                                           
 تنکابنعلمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد عضو هیئت 1

 نویسنده مسئول دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 2

Hadis.tavakkoli@yahoo.com 

 استان کرمانآموزش و پرورش مدیر گروه روانشناسی 3 
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 رشتهر شسالمت روان با کیفیت زندگی کارکنان ناجا  یهامؤلفهبررسی رابطه بین 

 4اعظم شادمان فخرآبادی ،3عزیزی احداله ،2رمضانی نخودچری میمر ،1فاطمه خوشکار دافچاهی

 

 چکیده

 روزاینا به اهداف سازمانی باشند. یابیدستعوامل  ترینمهم ازجمله تواندمیمقدمه: منابع انسانی متعهد و کارآمد 

 د.زندگی کارکنان ناجای شهر رشت انجام ش باکیفیتسالمت روان  هایمؤلفهبررسی رابطه بین  باهدفپژوهشی 

در  ایخوشه گیرینمونهنفر از کارکنان ناجای شهر رشت به روش  30همبستگی -این مطالعه توصیفی در روش:

 ومیعمشامل پرسشنامه سالمت  مورداستفادهواقع شدند. ابزار  موردمطالعهانتخاب شدند و  1394دسترس در سال 

(GHQ-28) 28 سؤالی ( و پرسشنامه کیفیت زندگیWHOQOL-BREF)26 با استفاده از  هاداده. بود یسؤال

 شدند. تحلیل رگرسیون پیرسونو با استفاده از ضریب همبستگی  20ویرایش  spss افزارنرم

دیگر نقش  یهامؤلفهبیش از  (Beta=369/0) هاخوابیبیو  اضطراب اختالل .نشان داد که هایافته :هایافته

 ینیبشیپدر  یداریمعننقش  جسمانی عملکرد اختالل دارد؛ همچنینکیفیت زندگی  ینیبشیپدر  یداریمعن

 نداشته است.کیفیت زندگی 

این مطالعه نشان داد که بین سالمت روان و کیفیت زندگی رابطه مستقیم و معناداری وجود  هاییافته :گیرینتیجه

 را بهبود بخشید. هاآنزندگی  کیفیت سالمت روان کارکنان،با افزایش  توانیم لذا دارد.

 

 روان، کیفیت زندگی سالمت واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 نعمومی، دانشگاه آزاد تنکاب یشناسروانارشد  یکارشناسنویسنده مسئول:  .1

 عمومی، دانشگاه گیالن، مشاوره افتخاری معاونت اجتماعی استان گیالن یشناسروانارشد  یکارشناس .2

  شهید بهشتی دانشگاه درسی، یزیربرنامهدکتری  یدانشجو .3
 ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد کرج یکارشناس .4



 
 
 

   

 

سازمانی با  مدنی رفتارهایهای بازدارنده بر های چالشی و فشارزااثر فشارزا

 ایران فوالد صنعتی ملی در کارکنان گروه گری اضطرابمیانجی

 2، نسرین ارشدی1فاطمه دانش

 چکیده

است. به همین جهت، تحقیقات  شدهتبدیلهای کاری گیر در محیطای همهاخیراً فشار روانی شغلی، به پدیده

هدف پژوهش حاضر بررسی  .اندمتمرکزشدهای بر این پدیده و اثرات آن بر پیامدهای سازمانی مختلف، گسترده

 گری اضطراب بود. جامعهسازمانی با میانجی مدنی های بازدارنده بر رفتارهایهای چالشی و فشارزااثر فشارزا

نفر از  257بوده است که تعداد  1393ایران در سال  فوالد صنعتی ملی آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان گروه

نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای  عنوانبهای گیری تصادفی طبقهبا استفاده از روش نمونه هاآن

(، افسردگی اضطراب 2004پاین و جکسون )پاین، لیفشار روانی چالشی/ بازدارنده لی هایپرسشنامهاز  موردمطالعه

( استفاده گردید. ارزیابی الگوی 1991( و عملکرد شغلی ویلیامز و اندرسون )1995باند )لویباند و فشار روانی لوی

انجام  21ویراست  AMOS افزارنرمو با استفاده از  (SEM)پیشنهادی از طریق الگویابی معادالت ساختاری 

شان دادند که ها نند. یافتهای در الگوی پیشنهادی با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدگرفت. روابط واسطه

گونه که نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند، ها برخوردار است. آنالگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده

سازمانی  دنیم داری بر رفتارهایمنفی معنی تأثیردار و فشارزاهای بازدارنده فشارزاهای چالشی تأثیر مثبت معنی

ان دادند باشند. نتایج همچنین نشاکی از تأثیر مثبت فشارزاهای بازدارنده بر اضطراب میها همچنین حدارند. یافته

-یانجیبازدارنده با م فشارزاهایعالوه، نشان داده شد که سازمانی اثر منفی دارد. به مدنی که اضطراب بر رفتارهای

نشان  اشته باشند. نتایج این پژوهشسازمانی د مدنی داری بر رفتارهایتوانند تأثیر منفی معنیگری اضطراب می

شده، لزوماً همیشه دارای پیامدهای منفی نیست و سطوح شغلی مختلف ممکن است دادند که فشار روانی ادراک

 فشارزاهای متفاوتی را تجربه کنند.

 اضطراب؛ رفتارهای مدنی سازمانی؛ فشارزاهای بازدارنده: واژگان کلیدی
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 میلون آزمونمقایسه اختالالت شخصیت در افراد معتاد و غیر معتاد با 

 4فاطمه منفرد پویا، 3سمیه عربی، 2علیرضا سلیمی نیا، 1عصمت دانش

 

 چکیده

علی  از نوعپژوهش  و روشرابطه اختالل شخصیت با سؤمصرف مواد مخدر بود  یینتع هدف این پژوهش،

ر اعتیاد شه مراکز ترکبه  کنندهمراجعهاین پژوهش معتادان مرد  یآمار جامعه رویدادی بود. و پس اییسهمقا

 50نفر ) 100تحقیق  یندر انمونه  حجم محرکی اعتیاد نداشتند بودند، و مخدر یمادهافرادی که به هیچ  کرج و

در دسترس طبق جدول  یریگنمونهنمونه با استفاده از  انتخاب ( بود.معتاد یرغ مرد 50مخدر مواد  معتاد به مرد

ماری آ از برنامهبا استفاده  هاداده اطالعات آزمون چند محوری میلون بود. یآورجمع ابزار کرچسی و مورگان بود.

 یجنتا د.قرار گرفتن وتحلیلیهتجزآزمون تی مستقل مورد  و معیار انحراف میانگین، یهاآمارهبا  اس پی اس اس و

 قه دومطب رانویید(،اپ اسکیزوتایپال، )اسکیزویید، تالالت در طبقه اولشیوع اخ یزانم تحقیق نشان داد؛

یش از افراد معتادان ب ین( در بیوسواس ،وابسته اجتنابی،سوم ) ( و طبقهخودشیفته مرزی، نمایشی، )ضداجتماعی،

یت شخص یهاشاخص ،معتاد یرغ و شخصیت مورد مقایسه در دو گروه معتاد اختاللده  یندر ب غیر معتاد است.

 پارانویید، پال،اسکیزوتای یهابعد اختالل یگاهدر جا بیشتر است. هاشاخص یهاز بق یو ضداجتماع یفتهخودش مرزی،

نشان  یجتان تفاوت گزارش شده مربوط به اختالل نمایشی است. ینکمتر .قرار دارند اسکیزویید اجتنابی و وابسته،

وءمصرف آنکه با س یجهنت .اندبوده مواد معنادار و سوءمصرفمیزان اختالل شخصیت  یهاتفاوتتمامی  یباًتقرداد 

از سایر افراد  بیشتر هادر آنبروز اختالل شخصیت  احتمال انتظار داشت، توانیم ،نزد افراد آن یشتربشیوع  مواد و

 باشد.

 

 معتاد مواد مخدر، سوءمصرف شخصیت، اختالل :واژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 اسالمی کرج آزاددانشگاه  اریدانش دکترای روانشناسی بالینی،1 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران یعلمئتیه عضو متخصص بیهوشی،2 

 دانشگاه علمی کاربردی نگین سبز آسارا مدرس شخصیت، یارشد روانشناسکارشناس 3 

 کارشناس ارشد روانشناس شخصیت4 



 
 
 

   

 

 7زندان در  یهایورود یشناخت تیجمعهای رابطه جرائم با ویژگی ی برتحلیل

 1387استان کشور در سال 

 3عباسی الهام و2 دژمان معصومه ،1دستوری مژگان
 

 چکیده

. است دادهیجا خود در را از مجرمان یتوجهقابل بخش امروز ایران مجازات نیتریاصل عنوانبهزندان  :مقدمه

 الگو فهم و ادافر این فرهنگی - یو اجتماع شناختی جمعیت یهایژگیو شناسایی برای مکان نیترمناسب رونیازا

 با نوع و میزان شیوع جرائم و انحرافات است. هایژگیو این رابطه و

 یموردبررسزندان کشور را  7نفر از زندانیان در  2200اجتماعی  یهایژگیوروش: این پژوهش به روش توصیفی 

 قرار شناسایی مورد شناختی جمعیت و فردی یهایژگیو از برخی و رابطه انواع جرائم را با دهدیمو مطالعه قرار 

 .دهدیم

 یهایژگیو در خصوص ارتباط ییهالیتحلکارکردگرایی  ییساختارگرا یکردهایرودر این مطالعه با استفاده 

 جرم تکرار و ابارتک میزان بر ینیروستانش و ینیشهرنش همچنین و فقر،  بیکاری سواد، سطح سن، لیقب از فردی

 .است شدهارائه

 همچون تحصیالت و درآمد ییرهایمتغیزان جرم و ارتکاب مجدد آن با م ی این مطالعههایافته بر اساسنتایج: 

جرائمی  در خصوص عالوهبه مستقیم دارد. یارابطهشهرنشینی و متارکه یا طالق ، معکوس و با متغیرهای یارابطه

معکوس  طهراب ینیشهرنش با جرائم این ارتکاب میزان که گفت توانیم و تصادفات رانندگی وجرحضربهمچون 

 ینیشهرنشبا  هاآنو قاچاق مواد مخدر و همچنین سابقه تکرار  یبردارکالهدارد. از سوی دیگر جرائمی همچون 

 رابطه مستقیم دارد.

 

 یاجتماع، زندان، آسیب انحرافات :واژگان کلیدی
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 اثربخشی روان نمایشگری بر بهبود کیفیت زندگی در مردان وابسته به مواد افیونی

 5، زهرا دهنوی4، حمیده خداویرن3، ستاره جواهرپرده2مهین باجالن ،1سعید دهنوی
 

 چکیده

ی در مردان زندگهدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روان نمایشگری بر بهبود کیفیت : هدف و مسئله بیان

 وابسته به مواد افیونی بود.

آزمون همراه با گروه کنترل انجام شده است. پس -آزمونصورت شبه آزمایشی با طرح پیشروش: این مطالعه به

عتیاد های ترک اکننده به کلینیکنفر از مردان وابسته به مواد افیونی مراجعه 30های این پژوهش شامل آزمودنی

دو  صورت تصادفی درزدایی را با موفقیت گذرانده بودند با روش در دسترس و بهکه دوره سمشهر کرمانشاه 

هفته در جلسات سایکودرام  6جلسه در طی  12گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 

ها از داده یرآوای دریافت نکردند. برای جمعدر این مدت گروه کنترل مداخله کهیشرکت کردند، درحال

 پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شد. نتایج با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس، تحلیل گردید.

ود آزمون تفاوت معناداری وجها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه در مرحله پسیافته

 دارد.

در  فت که مداخله سایکودرام در افزایش سطح کیفیت زندگیتوان گها میگیری: با توجه به یافتهنتیجهبحث و 

 مردان وابسته به مواد افیونی مؤثر است.

 

 : روان نمایشگری، کیفیت زندگی، وابستگی به مواد، مردانواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم تحقیقات قزوین کارشناس 1

Saeed.dehnavi@ymail.com 
 ارشد روانشناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج کارشناس 2
 ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، علوم تحقیقات قزوین کارشناس 3
 ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سمنان کارشناس 4
 دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران دانشجوی 5



 
 
 

   

 

اجتماعی در تأمین امنیت و بررسی نقش پلیس و خانواده  هاییبکارکرد فرآیند آس

 بر پیشگیری

 1یدوستدار طوس یعل یدس

 

 چکیده

، طالق، ریگیاجتماع نظیر اعتیاد، فقر، خودکشی، روسپ هاییبو آس هایاجتماعی مطالعه ناهنجار شناسییبآس

ر هاست. هدف اصلی دپیشگیری و درمان آن هاییوهبیکاری، ولگردی، کودکان خیابانی و ... همراه با علل و ش

اعی و رابطه آن با امنیت یا ناامنی اجتماعی و نقش خانواده در پیشگیری اجتم هاییباین تحقیق شناسایی مفهوم آس

پس اجتماعی و س هاییبشود نخست مفهوم آسو تأمین امنیت است. بنابراین در این مقاله تالش می هایباز آس

 اجتماعی و هاییبمفهوم و ماهیت امنیت و ناامنی اجتماعی و نهایتاً نقش پلیس و نهاد خانواده در فرآیند آس

العات، اط یآورکارکرد آن در تأمین امنیت اجتماعی بررسی گردد. روش مورداستفاده در این تحقیق برای جمع

شود که آسیب اجتماعی به معنی اختالل و روشن می یادشدهاست. از مجموع مطالب  یااسنادی و کتابخانه

عی ماعی دارد. بدین معنی که به هر میزان آسیب اجتماناهنجاری اجتماعی رابطه مستقیم و غیرمستقیم با ناامنی اجت

ترش اجتماعی و گس هایی. رشد نابسامانیابدی، ترس، نگرانی و اضطراب هم افزایش میابدیدر جامعه افزایش م

شناخت  اینبنابر ؛مثل اعتیاد، بیکاری، فقر و ... از عوامل تأثیرگذار بر پارامترهای امنیتی هستند هایییبآس

زایش و انحرافات اجتماعی و اف هایب، کنترل آسبینییشاجتماعی در حوزه امنیت و مدیریت آن برای پ ایهیبآس

 است. یرناپذضروری و اجتناب یاضریب امنیت، مقوله

 

 اجتماعی، امنیت، خانواده شناسییب: آسیب اجتماعی، آسواژگان کلیدی

 

 

 

 
 

 

                                                           
 دانشگاه فرهنگیان پردیس دکتر شریعتی ساری یعلمئتیعضو هدکترای روانشناسی سالمت،  1
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 ارتقاء بهداشت روانی جامعهدر  نیروی انتظامی استان قم نقش اداره مشاوره

 دستجردی محمد رحیمیو اکرم رحیمی راد 
 

 چکیده

 دازیانراه هااستان مرکز در مددکاری و ایمشاوره خدمات ارائه منظوربه انتظامی نیروی مددکاری و مشاوره مراکز

 راداف روان بهداشت روی بر قم استان انتظامی نیروی مددکاری و مشاوره مرکز خدمات تأثیر بررسی. شدند

 روش. تاس گرفته صورت هافعالیت این اثربخشی شناخت جهت در که است حاضر پژوهش هدف، کنندهمراجعه

 این در اطالعات آوریجمع ابزار. است« تجربی شبه» گروه یک با آزمونپس - آزمونپیش طرح مطالعه این

 شاورهم مرکز در بک اضطراب آزمون و عمومی سالمت پرسشنامه، بک افسردگی استاندارد پرسشنامه پژوهش

 رد درمانیگروه اقدامات که دهدمی نشان پژوهش این نتایج. است وابسته t آزمون تحقیق این آماری روش. است

 اجعینمر عمومی سالمت افزایش و اضطراب و افسردگی میزان کاهش در قم استان انتظامی نیروی مشاوره مرکز

 در مشاوره زمرک مشاورین عملکرد که شودمی گرفته نتیجه پژوهش این هاییافته از طورکلیبه. است بوده مؤثر

 .است شدهواقع مؤثر مراجعین روانی بهداشت ارتقاء

 بهداشت روانی، نیروی انتظامی ،: مشاورهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

اجتماعی مربیان آموزشی بر روی سازگاری دانشجویان دانشگاه  یهامهارت یرتأث

 علوم انتظامی

 2، مهدی شکیب1سهیل رحیمی

 

 چکیده

اجتماعی مربیان آموزشی دانشگاه علوم  یها: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارتهدف و مسئله بیان

 انتظامی بر سازگاری رفتاری، هیجانی و اجتماعی دانشجویان است.

 و ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. اییسهمقا –روش: تحقیق حاضر ازنظر ماهیت جزء تحقیقات علی 

راهور، اطالعات و آگاهی و انتظامی دانشگاه  یهاجامعه آماری آن شامل مربیان آموزشی و دانشجویی دانشکده

 تصادفی ساده بوده است. یریگاست. انتخاب نمونه به روش نمونه 1390-91علوم انتظامی در سال تحصیلی 

 یها( برای سنجش مهارت1989)ریجیو  SSIاجتماعی  یهادر تحقیق حاضر از ابزار پژوهشی پرسشنامه مهارت

 اجتماعی مربیان آموزشی و پرسشنامه سازگاری بل برای سنجش سازگاری دانشجویان استفاده گردید.

اجتماعی، رفتاری و هیجانی دانشجویانی که تحت آموزش میزان سازگاری  دهدیها: پژوهش حاضر نشان میافته

باالتر از دانشجویانی است که تحت آموزش مربیان  دارییطور معنمربیان بامهارت باالی اجتماعی هستند به

شود و مختلف مشاهده نمی یهاو نیز تفاوتی در سازگاری دانشجویان رشته باشندیبامهارت اجتماعی پایین م

 .یستیت شناختی نیز بر میزان سازگاری دانشجویان مؤثر نجمع هاییژگیو

اجتماعی مربیان  یهاکه میان سازگاری دانشجویان و مهارت دهدیگیری: این پژوهش نشان منتیجه بحث و

اجتماعی مربیان آموزشی بر سازگاری رفتاری، هیجانی و  یهاوجود داشته و مهارت دارییآموزشی رابطه معن

 ان مؤثر است.اجتماعی دانشجوی

 

 سازگاری اجتماعی ی،سازگاری هیجانی، سازگاری رفتاری، : مربی آموزشواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه مازندران 1

sohailrahimi2@gmail.com 

 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی سازمان پلیس فتا 2
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 بررسی رابطه همدلی و خودشکوفایی در پلیس راهور

 3، هادی رضایی چماچایی2، بهنام رزمی سوها1سوها یرزمزهرا 
 

 چکیده

ق و در شرایط ناموف دارندبرمیرشد و کمال گام  سویبهسازنده  طوربهافراد خودشکوفا بیان مسئله و هدف: 

وش . راستهدف از پژوهش بررسی رابطه همدلی و خودشکوفایی در پلیس راهور شوند زندگی، تسلیم نمی

نمونه پژوهش  عنوانبهگیری در دسترس راهور به روش نمونه نفر پلیس 60تیابی به این مهم بررسی: برای دس

ون پس از . نتایج آزماستپرسشنامه همدلی و پرسشنامه خودشکوفایی  شدهگرفته انتخاب شدند. ابزار به کار

ها: بین همدلی و یافته .گرفت قرار وتحلیلتجزیهگذاری با آزمون آماری همبستگی پیرسون مورد نمره

و بین  یو خودشکوفای شخص آشفتگیو بین  های همدالنه و خودشکوفاییهمچنین بین دغدغه خودشکوفایی و

حسی همدلی و هم گیری: افراد خودشکوفا،نتیجه د.و خودشکوفایی رابطه معناداری وجود دار گرایی دیدگاه

مدلی با بینی میزان هو همچنین در این پژوهش میزان خودشکوفایی افراد در پیش خوبی با دیگران برقرار کرده

 دیگران از اهمیت ویژه برخوردار است.

 

 آشفتگی شخص، های همدالنهدغدغه، همدلیواژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
 yahoo.com83zrazmi@ارشد روانشناسی عمومی  کارشناس نویسنده مسئول: .1
 آزاد دانشگاه علوم انسانی، دانشکده مدیریت، گروه انسانی، نیروی مدیریت دولتی مدیریت ارشد یکارشناس .2

  Brazmi68@yahoo.com واحد آستارا اسالمی
 gmail.com2015rehadi@ حقوق یکاردان .3
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شناختی در کارکنان نیروی انتظامی شهرستان رابطه مدیریت زمان و بهزیستی روان

 آستارا

 3، هادی رضایی چماچایی2سوها یرزم، زهرا 1فریده رزمی سوها
 

 چکیده

 است بهزیستیارتقای  استرس و میزان کاهش جهت مؤثر هایروش از یکی زمان مدیریتبیان مسئله و هدف: 

ه کارکنان نیروی انتظامی بود. روش بررسی: برای دستیابی ب بهزیستیو  زمان مدیریتهدف پژوهش بررسی رابطه 

ند. ابزار به نمونه انتخاب شد عنوانبهگیری تصادفی ساده نفر از کارکنان نیروی انتظامی به روش نمونه 33این مهم 

اری با آزمون گذ. نتایج آزمون پس از نمرهاست شناختیروانپرسشنامه مدیریت زمان و بهزیستی  شدهگرفتهکار 

شناختی رابطه بین مدیریت زمان و بهزیستی روان ها:. یافتهگرفت قرار وتحلیلتجزیهآماری همبستگی پیرسون مورد 

تی روانشناختی رابطه معناداری یافت های بهزیسهمچنین بین مدیریت زمان و زیرمقیاس و ؛معناداری وجود دارد

یک عامل کلیدی برای ارتقای بهزیستی روانشناختی نقش مهمی ایفا  عنوانبه گیری: مدیریت زماننتیجه شد.

تقا روان افراد را ار افراد، بهداشت و سالمت کند این احتمال وجود دارد که بتوانیم با آموزش مدیریت زمان درمی

 دهیم.

 

 ، کارکنان نیروی انتظامیشناختیبهزیستی روان مدیریت زمان،واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 

                                                           
 اسالمی آزاد دانشگاه علوم انسانی، دانشکده مدیریت، گروه انسانی، نیروی مدیریت دولتی مدیریت ارشد یکارشناس 1

 واحد آستارا

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مشاور مرکز مشاوره معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی  :نویسنده مسئول 2

 yahoo.com83zrazmi@استان گیالن 

 gmail.com2015rehadi@ حقوق یکاردان .3

mailto:zrazmi83@yahoo.com
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 در کارکنان نیروی انتظامی روان سالمتو  یمعنو هوشرابطه 

 مهران رزمی سوها، هادی رضایی چماچایی ،سوها یرزمزهرا 

 

 چکیده

هدف از . استروانی و جسمانی جهت ارتقای سالمت  مؤثر هاییکی از روش معنوی هوشبیان مسئله و هدف:  

 100روش: برای دستیابی به این مهم  .استدر کارکنان  پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و سالمت روان

 کاربردهبهبزار ا است ساده تصادفیگیری نمونه انتخاب شدند. روش نمونه عنوانبهنفر از کارکنان نیروی انتظامی 

گذاری با آزمون آماری همبستگی پیرسون . نتایج آزمون پس از نمرهاست عمومی سالمتو  عنویم هوشآزمون 

 الئمعها: بین هوش معنوی و سالمت روان و همچنین بین هوش معنوی و . یافتهگرفت قرار وتحلیلتجزیهمورد 

گیری: اضطراب؛ اختالل خواب؛ کارکرد اجتماعی؛ افسردگی رابطه معناداری وجود داشت. نتیجه عالئمجسمانی؛ 

ا کند این احتمال وجود دارد که بتوانیم بنقش ایفا می روانی سالمتیک عامل کلیدی برای  عنوانبه معنوی هوش

 افراد را ارتقا دهیم. روان سالمتافراد، بهداشت و  معنوی هوشپرورش 

 

 ، کارکنان نیروی انتظامیروان سالمت ، معنویت،معنوی هوش کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

رابطه هوش هیجانی و نمرات تیراندازی در فراگیران آموزشی مرکز ولیعصر )عج( 

 تبریز

 پرویز کریمی ثانیو  حسین رستمی، اکبر فرید فتحی

 

 چکیده

این مطالعه برای بررسی هوش هیجانی و رابطه آن با نمرات تیراندازی فراگیران آموزشی مرکز ولیعصر )عج( تبریز 

قیق کننده نمرات تیراندازی باشند، انجام شد. روش تح بینیپیش توانندمیاز هوش هیجانی که  هاییمؤلفهو تعیین 

مرکز ولیعصر )عج(  1390زشی پایه خدمتی اسفند فراگیران آمو یکلیههمبستگی است. جامعه آماری پژوهش 

نفر برآورد شد.  240آرجریس -نفر بودند که حجم نمونه از طریق جدول مورگان 560تبریز بودند. جامعه آماری 

تصادفی  به روش هانمونه)با توجه به گروهان و مقطع تحصیلی( انتخاب شدند.  ایطبقهبه روش تصادفی  هانمونه

اطالعات مربوط به هوش هیجانی از  آوریجمعجه گروهان و مقطع تحصیلی( انتخاب شدند. برای )با تو ایطبقه

مه روایی توسط کارشناسان حیطه مربوطه استفاده گردید. پایایی پرسشنا تائیدآن پس از -پرسشنامه استاندارد بار

گردید و پس از  آوریجمعه پرسشنام 290 شدهپخشپرسشنامه  300گردید. از  تائیدنیز توسط آلفای کرونباخ 

قرار گرفتند. از همبستگی  وتحلیلتجزیهمورد  SPSS 16 افزارنرمپرسشنامه توسط  250ناقص  هایپرسشنامهحذف 

 دهندهنشانتایج، کننده استفاده شد. ن بینیپیشپیرسون برای سنجش رابطه و از رگرسیون برای تعیین فاکتورهای 

 05/0(. سطح معناداری در این رابطه =0.411rاست ) تیراندازیرابطه مثبت و معنادار بین هوش هیجانی و نمرات 

P< گشایی  لهمسئهوش هیجانی تحمل استرس، کنترل تکانه، خودآگاهی هیجانی،  هایمؤلفهاست. همچنین از بین

ای هوش هیجانی و فاکتوره هاجنبهند. توجه به نمرات تیراندازی دار بینیپیشو خودشکوفایی بیشترین نقش را در 

 به بهبود نمرات تیراندازی در فراگیران آموزشی خدمت سربازی کمک کند. تواندمی

 

 آموزشی فراگیران، تیراندازی، هیجانی : هوشواژگان کلیدی
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آموزش مدیریت خشم بر کاهش الگوهای خشونت در روابط زوجین در  یاثربخش

 شهر همدان

 پور محمدرضا قلی و  یآبادخرم  داهللی، رسولیبهاره 

 

 چکیده

آموزش مدیریت خشم در کاهش الگوهای خشونت و سالمت روان  اثربخشیتعیین منظور بهپژوهش حاضر 

انجام آن از بین زوجینی که به مرکز  برای وزوجین در شهر همدان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی است 

 ودر دسترس انتخاب  گیرینمونهآزمودنی به روش  40، مشاوره نیروی انتظامی شهر همدان مراجعه کرده بودند

آموزشی  ۀجلسه تحت برنام 8تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی  طوربه

از  بعد وقبل  سالمت روان و خشونت خانوادگی هایپرسشنامهبا استفاده از  اهداده .قرار گرفتندمدیریت خشم 

ی پژوهش نشان داد که آموزش هایافته تحلیل شد. کوواریانستحلیل  وسیلهبهشدن و  آوریجمعمداخالت 

کاهش داده و سالمت روان زوجین را  معناداری طوربهخشونت خانوادگی را  تواندمیمدیریت خشم  هایمهارت

 وجود معناداریروان تفاوت  سالمت وخشونت خانگی  ازلحاظ کنترل وآزمایش  هایگروهافزایش دهد. میان 

مدیریت خشم روش مناسبی برای  هایمهارتکه آموزش  کندمی دارد. نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد

. آموزش مدیریت احتماالً از طریق تقویت استالمت روان زوجین بهبود س درنتیجه کاهش خشونت خانوادگی و

خودشان  که خشونت کندمیرفتاری تنظیم و تغییر کرده و ایجاد هیجانات خوشایند به زوجین کمک  هایمهارت

 .را کاهش دهند، در اثر این تغییرات مطلوب رفتاری و هیجانی سالمت روان زوجین بهبود یافت

 

 مدیریت خشم، سالمت روان، خشونت خانوادگی: واژگان کلیدی

 

 

 



 
 
 

   

 

تحت درمان  ADHDسال مبتال به  12-6مغزی در کودکان  امواج تغییرات بررسی

 نورو فیدبک()آموزش پسخوراند امواج مغزی 

 مهدی عبدی ،یاسد یبن حسن ،یدیرش اعظم

 

 چکیده

بر تغییرات امواج  نوروفیدبک() مغزیپسخوراند امواج  آموزش اثربخشی مقایسه هدف با حاضر مقدمه: پژوهش

 انجام هاآنمغزی  دونقطهدر  اختالل بیش فعالی /نقص توجه مبتالبه سال 12-6کودکان  مغزی آلفا و بتای باال در

 شد.

جلسه تحت درمان آموزش نورو فیدبک قرار گرفتند  30به مدت  ADHD مبتالبهکودک  15 منظور بدینروش: 

 هایآزمون قبل و بعد از درمان مورد مقایسه قرار گرفت. هاآن (QEEGو نتایج حاصل از طرح نقشه مغزی )

و آزمون ثبت نقشه مغزی  IVA دیداری آزمون عملکرد شنیداری،، CPM هوششامل آزمون تست  شدهانجام

QEEG که  ایساله 12-6پژوهش بر روی کودکان ، نمونه انتخابی سازیهمسانجهت  ذکر است بود. الزم به

 انجام شد. اندبوده 85ضریب هوشی باالی  دارای

نفر از  15ابی انتخ نمونه به کلینیک روانشناختی پیوند در شهر کرمان بوده است. کنندهمراجعهساله  6-12کودکان 

 تصادفی انتخاب شدند. گیرینمونهاختالل بیش فعالی نقص توجه با روش  مبتالبهکودکان 

کاهش امواج منجر به  نورو فیدبک() مغزیزیستی امواج  خوراندپسنشان داد آموزش  این پژوهش نتایج :هایافته 

عملکرد این ناحیه  به نظر. شودمی( C3 و Cz) مغزمغزی در ناحیه سینگولیت قدامی  SMRموج  افزایش وبتای باال 

نتایج نشان داد اصالح امواج مغزی در این قسمت از مغز  ،مغزی و ارتباط کارکرد آن با ایجاد اختالل بیش فعالی

 .گرددمی هاآنو تمرکز کودکان و کاهش رفتارهای تکانشی در  منجر به افزایش توجه

 تواندمیاصالح کارکرد امواج مغزی  که هستند آن از حاکی هاآزمون از حاصل نتایج: گیریبحث و نتیجه

 شود. بیش فعالی در کودکان موجب کاهش عالئم و درمان

 

 QEEG، نقص توجه نوروفیدبک، امواج مغزی، بیش فعالی کودکان: کلیدی واژگان
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 یضداجتماع دارای اختالل شخصیت افراد در نوروسایکولوژی تغییرات بررسی

 فعالی بیش سابقه دارای

 2و حسن بنی اسدی 1اعظم رشیدی

 

 چکیده

 داریمعنی تفاوت ضداجتماعی رفتارهای و (ADHD) فعالی بیش بین( 2013) همکاران و جاکوب مطالعات در

 هاآن رد که شود ضداجتماعی رفتارهای به منجر تواندمی مغزی مدارهای این افراد بدکارکردی شد. در داده نشان

 ارندد نواقصی خود عصبی مدارهای در ضداجتماعی افراد که است این بر فرض .شوندمی هیجانات اخالقی مختل

 .شوندمی فعال اخالقی هایگیریتصمیم هنگام در که

ارتباط ، مقاله پژوهشی 30بیش از  که با مروری بر است نگرگذشتهروش مطالعه: نوع مطالعه حاضر از نوع پژوهشی 

 .کندمیبین متغیرهای این پژوهش را بررسی 

یش فعالی دوران و ب ضداجتماعیبین افرادی با تیپ شخصیتی  دهدمیی حاصل از این پژوهش نشان هایافته: هایافته

 درمانقابله ک افتدمیمختلف مغز اتفاق  هایبخشکودکی رابطه وجود دارد و در هردو گروه تغییرات مشترکی در 

 و اصالح است.

 هایشاخص از در بسیاری فعالی بیش افراد دارای دهدمینشان  شدهانجام هایپژوهش: گیرینتیجه

 بین اطارتب مختلف تحقیقات .اندمشترک دارند جدی روانی هایوضعیت که افرادی سایر با نوروسایکولوژی

ADHD یمیان پیشانی پیش کورتکس شامل در این افراد مناطقی. اندکرده ثابت را مغزی کارکردهای و (PFC)، 

 .هستند یردرگ ضداجتماعی رفتارهای در آمیگدال و خلفی ، سینگولیتایزاویه شکنج، جانبی پیشانی پیش

 عالئم توانمی (QEEG) عینی مغزی نقشه هایطرح گیریاندازه از استفاده با کنندمی پیشنهاد جدید تحقیقات

یستی ز خوراندپس، شناختی هایروشاز  هاآنو برای درمان  شناسایی و رفتارهای تکانشی افراد را بیش فعالی

 استفاده کرد. رفتاردرمانیامواج مغزی و 

 

 نوروسایکولوژی ،ADHD ضداجتماعی،: شخصیت کلیدی واژگان

 

                                                           
    Rashidia440@gmail.comکرمان( ع)سیدالشهداء بیمارستان– راهنمایی و مشاوره لیسانس فوق 1-

   Baniasadi.hasan@uk.ac.ir دانشگاه شهید باهنر کرمان –دکتری روانشناسی مشاوره  -2



 
 
 

   

 

 نقش علوم شناختی در ارزیابی و به کار گیری نیروهای پلیس بررسی

 2و حسن بنی اسدی 1اعظم رشیدی

 

 چکیده

و  گیریصاامیمتبهبود ، در حوزه پلیس به کار گیرد مربوط به یادگیری تواندمیکه علوم شااناختی  هاییفرصاات

شرایط   سطوح مختلف فرماندهی و   تیراندازی، هامأموریت) خاصتفاوت فردی نیروی پلیس در  صمی و   گیریمت

شرایط بحران(   ست در  ست  این حوزه این کاربردهای از دیگر یکی .ا ستخدمین  توانایی که ا  افراد و ورود بدو م

 تواند می همچنین .کند  مشاااخص شاااناختی  های حوزه در را خاص  جایگاه   یک  در انتصااااب جهت  امتیاز  حائز 

 انجام مانند هاییخصاالت وجود به و کرده گیریاندازه سااازیشاابیه هایتمرین خالل در را هاآن خصااوصاایات 

 .برد پی فرد تحلیلی هایمهارت یا و دهیسازمان و ریزیطرح توانایی ،پرخطر رفتارهای

، مقاله پژوهشاای 15بیش از  که با مروری بر اساات نگرگذشااتهروش مطالعه: نوع مطالعه حاضاار از نوع پژوهشاای 

 .کندمیارتباط بین متغیرهای این پژوهش را بررسی 

شااخصاایت جهت   هایآزمون: نتایج حاصاال از این پژوهش نشااان داد در سااایر کشااورهای دنیا عالوه بر   هایافته

صاب و    گیرندیمشناختی نیز مورد ارزیابی و ارتقاء عملکرد قرار   ازلحاظنیروهای پلیس ، کارگیریبهارزیابی، انت

هنگفت ساااعی در نظامی کردن علوم  ایبودجهاشااااره کرد که با  آمریکا DARPA مرکزبه  توانمیاز آن جمله 

تحقیقات در مرکز تحقیقات آزمایشاااگاهی نظامی در آمریکا در حال تحقیق بر روی           همچنین شاااناختی دارد. 

پزشااکی و روانشااناساای در برقراری ارتباط سااربازان در  حوزه دوانقالبی در هر ، نساابی طوربهمفاهیمی دارند که 

برای  افزارهای نرم های روشبرای ثبت امواج مغزی و   هایی فنّاوری در این راساااتا از   و ؛کند میمیدان رزم ایجاد   

 .گیرندمیمغزی کمک  هایسیگنالترجمه 

 به آن در تواندمی شناختی علوم که است دیگری جای دفاعی حوزه و دفاعی صنایع : بحثگیریبحث و نتیجه

 صرف یباالی هایهزینه خود نظامی نیروهای کارآمدی افزایش برای دنیا کشورهای مختلف. بپردازد نقش ایفای

 دهند. افزایش شناختی علوم از استفاده با را پرورش آموزش و راندمان بتوانند تا. کنندمی

   

 ارزیابی کارکنان نظامی، پلیس، : علوم شناختیواژگان کلیدی
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 بررسی میزان ابتال اختالل شخصیت ضداجتماعی در سربازان فراری

 3اعظم ادیبیو  2علیرضا احمدیان ،1صادق رضایی
 

 چکیده

ی اصلی نیروهای مسلح نظامی و انتظامی هستند که برای ایجاد و حفظ سربازان بخشی از بدنه: هدف و مسئله بیان

ری یکی سربازان فرا بینینگیرند. دراامنیت در کشور و نظم اجتماعی مدتی را در اختیار نیروهای مسلح قرار می

از اختالالت  ابتال به طیف متعددی های تربیتی نظامی هستند. بر اساس تحقیقات این سربازان ازاز مشکالت محیط

برند که هدف پژوهش حاضر بررسی ابتال به اختالل شخصیت ضداجتماعی در سربازان فراری رفتاری رنج می

 سال اخیر بود. 2ها استان تهران در طی مطالعه طولی پادگان

ربازان ه مطالعه غیر فراری و سهای نمونه مشتمل بر دو گروروش: این مطالعه به شکل طولی و کیفی در مقایسه داده

 ها استخراج و تفسیر شد.فراری بازگشته به پادگان

 از سربازان فراری مبتالبه اختالل شخصیت ضداجتماعی هستند. %2/21داد که ها: نتایج نشانیافته

در مدیریت  یشناختهای مطالعه حاضر نکات پیشگیرانه فراوانی در کنترل مشکالت روانگیری: یافتهنتیجهبحث و 

های مولد فرار که با اطمینان ضریب قوی از آن به اختالالت رفتاری و های کشور دارد. با شناخت زمینهپادگان

تر توان در مراحل پیشگیری، کنترل و کاهش مؤثرتر و جامعگردد، میزمینه مشکالت درون فردی این افراد بازمی

 عمل نمود.

 

 پزشکی.یت ضداجتماعی، اختالالت روان: سربازان فراری، شخصواژگان کلیدی
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مقایسه الگوهای شخصیتی سرشت و منش و هوش اخالقی مجرمین سایبری با 

 مجرمین غیر سایبری

 2*، مهدی شکیب1محمدرضا رضایی

 

 چکیده

شخصیتی )سرشت و منش( و هوش اخالقی مجرمین سایبری و مجرمین  هاییژگیباهدف بررسی تفاوت بین و

نفره انتخاب شدند، سپس این دو  60صورت تصادفی دو گروه عادی از بین مجرمین سایبری و مجرمین عادی به

( MCIسرشت و منش کلونینجر و هوش اخالقی ) یهاگروه پس از توجیهات الزم اقدام به تکمیل پرسشنامه

( و تی مستقل Manovaواریانس چند متغیره ) یهابا استفاده از آزمون SPSSافزار ها در نرمادهنمودند. سپس د

(t-testمورد تجز )ش( و شخصیتی )سرشت و من هاییژگیقرار گرفت. نتایج حاصله تفاوت بین و وتحلیلیه

 نمودند. یدهوش اخالقی مجرمین سایبری و مجرمین عادی را تائ

 

 شخصیتی، هوش اخالقی، سرشت و منش، جرائم سایبری هاییژگی: وواژگان کلیدی
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نفس، افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقایسه اختالل سلوک، عزت

 محروم و عادی یهاخانواده

 2، سید ابوالقاسم مهری نژاد1لیال رضائی

 

 چکیده

ت تحصیلی تبع آن بر پیشرفعاطفی کودکان و نوجوانان و به -روانی  یاتاجتماعی بر خصوص -محرومیت اقتصادی 

ی دانش نفس، افسردگی و پیشرفت تحصیل. هدف از این تحقیق، مقایسه اختالل سلوک، عزتگذاردیم یرآنان تأث

 یهاهی آماری پژوهش حاضر، دانش آموزان دوره ابتدایی با خانوادمحروم و عادی بود. جامعه یهاآموزان خانواده

پسر( به روش  160دختر،  160آموز )دانش 320شامل  یاها نمونهمحروم و عادی شهر تهران بود که از میان آن

 ربامیها از پرسشنامه افسردگی مداده یآورانتخاب شدند. جهت جمع یاچندمرحله یاتصادفی خوشه یریگنمونه

(، پرسشنامه DSM-IV) یهابر مبنای مالک یسؤال 15(، پرسشنامه اختالل سلوک 1978تیشر و موشه النگ )

اده تحصیلی دانش آموزان استف یها( و برای پیشرفت تحصیلی از میانگین معدل کل سال1988حرمت خود پپ )

مکرر  هاییریگری دوعاملی با اندازهخام از شیوه تحلیل واریانس چند متغی یهاداده وتحلیلیهمنظور تجزشد. به

(Manovaاستفاده شد. نتایج نشان داد بین میزان پیشرفت تحصیلی، اختالل سلوک، عزت )افسردگی  نفس و

وجود دارد؛ اما بین میزان پیشرفت تحصیلی، اختالل  دارییمحروم و عادی تفاوت معن یهادانش آموزان خانواده

مشاهده نگردید، ولی به لحاظ  داریین و پسران هر دو گروه تفاوت معننفس و افسردگی دختراسلوک، عزت

 توانیوجود دارد. با عنایت به نتایج پژوهش م دارییاختالل سلوک بین دختران و پسران هر دو گروه تفاوت معن

 یرتأث نفس و پیشرفت تحصیلیساز بر عزتعنوان یک عامل مشکلاجتماعی به -گفت که محرومیت اقتصادی

 .نمایدیصورت عاملی مؤثر، در بروز اختالل سلوک و افسردگی نقش مهمی را ایفا مو به گذاردیم

 

 نفس، افسردگی، پیشرفت تحصیلی.: اختالل سلوک، عزتواژگان کلیدی
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 راندخت در سیگار مصرف به گرایش و نفس عزت کاهش میان ارتباط و علل بررسی

 دانشجو

 1باقر رضائی منش

 

 چکیده

نفس پایین و . عزتشودیبرده مدر جهان نام یشگیریپعنوان اولین علت قابلمسئله و هدف: مصرف سیگار به بیان

ه ارتباط نزدیکی باهم داشته باشد که در پژوهش حاضر ب تواندیبین دانشجویان دختر(، م یژهومصرف سیگار )به

 شده است.آن پرداخته

در  یریگدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی )واحد مشهد(، به شیوه نمونهنفر از  12روش: در این پژوهش تعداد 

ها از طریق نفس کوپر اسمیت بوده که دادهدسترس انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده جهت سنجش پرسشنامه عزت

 اند.مورد تحلیل قرارگرفته SPSSافزار نرم

 در دانشجویان دختر، بوده است. یژهوف سیگار بهنفس پایین و مصردهنده رابطه عزتها: نتایج نشانیافته

روانی،  جبرانلیرقابغ هاییبدر رساندن فرد به آس تواندیاست که م یانفس پایین مقولهگیری: عزتبحث و نتیجه

واد نفس، افرادی که به مصرف سیگار و سایر مآزمون عزت هاییاسبه سزایی داشته باشد. بر اساس خرده مق یرتأث

ی . لذا خانواده نهاد مهمبرندینفس خانوادگی رنج م، از عدم عزتکنندیمواد مخدر و الکلی گرایش پیدا م ازجمله

 خصوص دختران، است.در پیشگیری از مصرف سیگار به

 

 نفس، مصرف سیگار، دختران دانشجو: عزتواژگان کلیدی
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 بر روی کارکنان نیروی انتظامی فشار روانی جادکنندهیاعوامل 

 1نورمحمد رضایی

 

 چکیده

 رنی را بو هزینه سنگی انداخته خطررا به کنان نیروی انتظامی سالمت جسمی و روانی کار روانی استرس یا فشار

نظران رفتار سازمانی، استرس ناشی از شغل را بیماری شایع قرن گروهی از صاحبت وارد ساخته اس ناجا سازمان

سیاری ب موردتوجهبر روی کارکنان نیروی انتظامی  در دهه اخیر موضوع فشار روانی و آثار آن اندکرده گذارینام

 کنانامروزه کار کهطوریبهواقع گردیده و یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی را به خود اختصاص داده است. 

 را کارکنانیادی از هر سو و مشکالت ز مسائلو  دارند قرار زااسترسبیش از هر زمان دیگر در معرض عوامل 

، کیفیت روابط بین فردی، گیریتصمیم. فشار روانی بر روی عملکردهای نظیر نحوه احاطه کرده است

، مهم نای هب شرگا نب. گذاردمیکارکنان اثر  وریبهرهاستانداردهای کار، کیفیت زندگی شغلی، سطح کارآیی و 

 ناجا انازمرد سکلمدر ع ترعسبه  ار آنآث درنیرار گق یار روانشف ماجهورد تم نیروی انتظامی کارکنان هچاننچ

 ، در این مقاله قصد داریمنرایابنب خواهد داشت. راهمه هب یانو ج یالر مذیاپن رانبج اتطمو ل تافد یواهود خمن

 .ماییمنفشار روانی بر روی کارکنان نیروی انتظامی را بررسی  ایجادکننده سازمانیبرونعوامل درون سازمانی و 

 

 فشار روانی، سازمان، کارکنان نیروی انتظامی. :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی. دانشگاه عالمه طباطبایی- 1



 
 
 

   

 

 1392خیابانی شهر ایالم در سال  یهامزاحمتاعتماد به پلیس در برخورد با 

 رحمت رمضانی

 

 چکیده

خیابانی در شاااهر ایالم بود میزان اعتماد به  هایمزاحمتبررسااای میزان و نوع  باهدفمقدمه: در این پژوهش که 

 پلیس و انتظار از پلیس در برخورد با این نیز مورد تحلیل قرار گرفت.

ستفاده   500تعداد  هاآنسال و باالتر شهر ایالم بود که از بین    10روش: جامعه آماری تحقیق مردان و زنان  نفر با ا

شد. ابزار       گیریمونهناز روش  ساده انتخاب  صادفی  شنامه محقق     گیریاندازهت س شا  ایساخته پر  25مل بود که 

 بود. سؤالمجموعه 

. اندداشتهخیابانی را  هایمزاحمتتجربه  نوعیبهدرصد زنان  71درصد مردان و  56.1نشان داد که  هایافته: هایافته

 .شودمیو مردان مجرد دیده  متأهلمردان ، زنان مجرد، متأهلبیشترین مزاحمت خیابانی به ترتیب در زنان 

 زمانمدت ،تحصیالت برحسب خیابانی یهامزاحمتبین میزان نشان داد که  هاداده وتحلیلتجزیهنتایج حاصل از 

مراه، نوع ، نوع خط تلفن هاقتصادی –طبقات اجتماعی ، طبقه سنی، شیوه بیرون رفتن از منزل ،خارج بودن از منزل

 ادهمورداستفو نوع وسیله نقلیه  اما بین مزاحمت خیابانی؛ وجود دارد دارییمعنتفاوت  وزنانپوشش در مردان 

 تفاوتی وجود نداشت.

 

 پلیس، حجاب زنان، نوع پوشش، شهر ایالم، مزاحمت خیابانیواژگان کلیدی: 
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عمومی زنان شاغل در دانشگاه علوم  بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سالمت

 خوزستان کرزنان شاغل در شرکت توسعه نیش انتظامی با

 و طاهره نوری چناشک ظریفه رمضانی

 

 چکیده

شتغال  :زمینه و هدف شگران ر    هایمقولهزنان در قرن اخیر یکی از بزرگترین و مهمترین  ا ست که اکثر پژوه ا به ا

با توجه به حسااااسااایت و   شاااودمیمطرح  ساااؤالاین  و این تکاپو انداخت تا تحقیقاتی در این زمینه انجام دهند     

ملکرد و چه تأثیری بر ع گیرندمیزنان آیا در معرض عوامل مختلفی مانند فرسااودگی شااغلی قرار  پذیریآساایب

شت. پژ    سالمت عمومی         شغلی و خانوادگی آنان خواهد دا شغلی و  سودگی  سی فر ضر به برر  (GHQ)وهش حا

 .پردازدمیزنان شاغل 

در این تحقیق عبارت است از زنان پلیس دانشگاه  موردمطالعهپژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه    :روش

نشگاه علوم نفر از زنان دا 57تصادفی  صورتبهعلوم انتظامی و زنان شاغل در شرکت توسعه نیشکر خوزستان که     

و برای  شااادهانتخابنمونه آماری  عنوانبهنفر از زنان شااارکت توساااعه نیشاااکر خوزساااتان   73انتظامی تهران و 

 .است شدهاستفادهاستونت(  tآمار استنباطی )همبستگی و  هایروشاز  هاداده وتحلیلتجزیه

شگاه علوم انتظامی با     هایافته شغلی زنان دان سودگی  صد   2/63: عدم فر شرکت توسعه      در شاغل در  سبت به زنان  ن

 درصد بیشتر است. 2/45نیشکر با 

نتایج حاصله نشانگر آن بود که بین فرسودگی شغلی زنان شاغل در دانشگاه علوم انتظامی و         :گیرینتیجه بحث و

نشگاه  زنان شاغل در دا  دیگرعبارتبهزنان شاغل در شرکت توسعه نیشکر خوزستان تفاوت معناداری وجود دارد      

 علوم انتظامی از فرسودگی شغلی کمتر و عملکرد بهتری ی برخوردارند.

 

 فرسودگی سالمت عمومی،، زنان شاغل، : فرسودگی شغلیواژگان کلیدی

 
 

 

 

 



 
 
 

   

 

 فزون جنبشی )بیش فعالی( و جرم -اختالل نارسایی توجه

 رئیس حسن رئیس سعدی
 

 چکیده

یکی از اختالالت روانی دوران کودکی است که اگر شناخته و مهار نشود موجب بیش فعالی : هدف و مسئله بیان

 .گرددیازجمله بزهکاری م یسالبروز بسیاری از مشکالت در بزرگ

 یاخانهاطالعات؛ کتاب یتحلیلی و ابزار گردآور-روش: این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی، روش آن توصیفی

ای نکرده و از روش تحلیل محتو سازییهاند فرضکمّی در این پژوهش دخیل نبوده یهااینکه داده یلاست و به دل

 شده است.اطالعات بهره گرفته وتحلیلیهکیفی در تجز

 یشها برافزارسد علیرغم اهمیت توجه به اختالل بیش فعالی و تأثیرگذاری آنها: نتایج نشان دادند که به نظر مییافته

و بیشترین تمرکز خود را در  در جامعه ما کمتر به این موارد توجه نموده ربطیلین ذآمار جرم و بزهکاری، مسئو

شناسانه اند. نگاه جرمهای کیفری و اعمال مجازات قرار دادههای پلیسی، سیاستمسئله پیشگیری از جرم، بر روش

 ستکمتر موردتوجه بوده ا طورمعمول مغفول مانده وتربیتی به مسئله پیشگیری از جرم در مورد این افراد به

مدار، های خانوادههای پیشگیری مؤثر از قبیل برنامهجلوگیری از ابتالی به این اختالل با روش گیری:نتیجهبحث و 

تواند بسیار راهگشا باشد. در صورت بروز اقدامات مدرسه مدار، آموزش مهارت به کودک و... در این زمینه می

مصون نمودن جامعه  یجههای درمانی مختلف، به بهبود آن و درنتکمک گرفتن از روشتوان با این اختالل نیز می

توان استنباط نمود که اهمیت الذکر مینسبت به بروز جرم و جنایت در آینده، اقدام کرد. با عنایت به مطالب فوق

ی متعدد و مختلف هاو تأثیرگذاری این اختالل در پدیده مجرمیت به حدی است که نیازمند بررسی و پژوهش

 .نیستهای صورت گرفته تا به امروز مکفی نظری و میدانی بیشتری است و پژوهش

 

 : بیش فعالی، پیشگیری، خانواده، اختالل، فزون کنشیواژگان کلیدی
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فرزند پروری والدین در  هاییوهبررسی میزان اختالالت روانی بر اساس ش

 کارکنان پیمانی

 2وحید زمانی شورابی ،1عباس رئیسی سرتشنیزی
 

 چکیده

مشکالت است. پژوهش حاضر به مقایسه اختالالت روانی  ترینیعاز شا یکیاختالالت روانی در افراد جامعه 

نفر از کارکنان  120فرزند پروری والدین پرداخته است. نمونه مورد نظر  هاییوهکارکنان پیمانی با توجه به ش

زار انتخاب شدند. اب یاخوشه یریگصورت نمونهبختیاری بودند که به فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و

پرسشنامه ابعاد رفتاری والدین بود که مربوط به چهار شیوه فرزند  و SCL90 نامهمورداستفاده در پژوهش، پرسش

ده شد. نتایج با آزمون تعقیبی شفه استفا طرفهیکاطالعات از تحلیل واریانس  وتحلیلیهمنظور تجزپروری است. به

و  یشیپراجبار، حساسیت در روابط متقابل، هراس، روان -، وسواس یآمده نشان داد که در افسردگدستبه

تبد بودند. و مس توجهیاند دارای والدین بشکایات جسمانی کارکنان که میزان بیشتری از اختالالت را نشان داده

 تفاوتی در چهار شیوه فرزند پروری مشاهده نشد. ییدیواضطراب، خصومت و تفکر پاران هاییاسهمچنین در مق

 

 : اختالالت روانی، فرزند پروری، کارکنان پیمانیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و تربیتکارشناس ارشد مدیریت و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم 1 

 کارشناس ارشد روانشناسی2 



 
 
 

   

 

منظور کاهش مشکالت سالمت روان، سازگاری و کیفیت زندگی و ارائه راهکار به

 ناجافرماندهان و مدیران ارشد بازنشسته روانشناختی 

 1ابوالقاسم رئیسی
 

 چکیده

ظات تواند نقش تأثیرگذاری را داشته و یکی از لحعنوان یک تحول مهم و مؤثر در زندگی افراد میبازنشستگی به

بحرانی زندگی را تشکیل دهد و در بسیاری از موارد حتی با نوعی نگرانی و اضطراب همراه باشد. این موضوع به 

ها می از اهمیت بیشتری برخوردار است که به مواردی از آندالیل مختلف در بین فرماندهان و مدیران نیروی انتظا

ها از درجه اهمیت باالئی پرداختن به این موضوع و اقدام در جهت کاهش مشکالت و ضعف و گردداشاره می

گروه، شامل یک گروه  5صورت یک پژوهش میدانی و با استفاده از از این تحقیق که به هدف برخوردار است.

گروه از فرماندهان و مدیران ارشد بازنشسته در دو وضعیت بدون شغل و  4از مدیران و فرماندهان ارشد شاغل و 

انشناختی و میزان مشکالت رو شده است، شناسایی نوعی استاندارد انجامبا شغل جدید و با استفاده از سه پرسشنامه

ایجادشده در میان جامعه موردمطالعه و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش مشکالت روانشناختی و ارتقاء سطح 

ای، تعقیبی های آماری مقایسهاین تحقیق از روش در ها پس از بازنشستگی است.سالمت روانی کیفیت زندگی آن

ات وتحلیل نتایج و ارائه پیشنهادو همچنین استفاده از روش دلفی برای تجزیه s.p.s.sر افزاو آنوا و با استفاده از نرم

 استفاده شده است.

 

 سالمت روانی، سازگاری، کیفیت زندگی، بازنشستگی، ناجا :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دانشگاه علمیهیئت عضو و روانشناس1
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 آوری کارکنان انتظامیبینی استرس شغلی در ارتباط با تابمطالعه موردی پیش

 و بختیاری استان چهارمحال

 2، وحید زمانی شورابی1عباس رئیسی سرتشنیزی
 

  چکیده

ا جامعه آوری کارکنان پلیس و به روش همبستگی و ببینی استرس شغلی در ارتباط با تاباین پژوهش باهدف پیش

نفر از کارکنان  150آماری کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری انجام گردید. حجم نمونه شامل 

آوری اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد جمعگیری تصادفی انتخاب گردیدند. برای بوده که به روش نمونه

وتحلیل اطالعات نیز از دو سطح دیویدسون و برای تجزیه -آوری کورنورنامه تابو پرسش HSEاسترس شغلی 

 -373/0بسته آوری مقدار ضریب همآمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته پژوهش بیانگر این است تاب

آوری رابطه معکوس داشته و فقط در مؤلفه با تاب 6مؤلفه استرس شغلی  7را تبیین کند. از تواند استرس شغلی می

آوری نیز به ترتیب نگرش های تابای مشاهده نگردید. همچنین در مؤلفهها )درک نقش( رابطهیکی از مؤلفه

های دمگرافیک ویژگی اند.بینی را به خود اختصاص دادهشناختی، نگرش عاطفی و نگرش رفتاری بیشترین پیش

توان شامل میزان سابقه کار و تحصیالت پاسخگویان در نتایج پژوهش تأثیری نداشت. بر اساس نتایج پژوهش می

 تواند عاملی در کاهش استرس شغلی کارکنان باشد.آوری میگفت که تقویت تاب

 

 آوری، کارکنان: استرس شغلی، تابواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کارشناس ارشد مدیریت و دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت1 

 کارشناس ارشد روانشناسی2 



 
 
 

   

 

آموزان فضای سایبری بر رشد سازگاری اجتماعی و رشد معنوی دانش یربررسی تأث

 های آنپیشگیری از آسیب و نقش پلیس در

 ، عبداهلل محمدی1بتول زامه
 

 چکیده

شود. امروزه فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده می: هدف و مسئله بیان

 یود. بررسشجا میسی پوشیده نیست. فضایی که حجم عظیمی از اطالعات در آن جابهاهمیت فضای سایبر بر ک

های ارتباطی، دارای خصوصیاتی هستند که ها و شبکهکند که رایانههای مختلف جرائم سایبری مشخص میجنبه

 آورد.فرصت بسیار مناسبی برای مجرمان پدید می

سازگاری اجتماعی و رشد معنوی از پرسشنامۀ سازگاری اجتماعی بل گیری متغیرهای پژوهش روش: برای اندازه

استفاده گردید و در پایان با پرسشنامه محقق ساخته  91/0زاده با پایایی  یو پرسشنامۀ رشد معنوی تق 88/0با پایایی 

 spssار افزها با روش تی مستقل و تحلیل واریانس با نرمو داده یممیزان نقش پلیس را موردسنجش قرارداد

 .یمقرارداد یموردبررس

کلی و در ابعاد خرده  یهاآزمونتفاوت معنادار بین میانگین نمرات دو گروه در پس ۀدهندها نشانها: یافتهیافته

طور رویه از فضای سایبری بهها نشان داد که استفاده زیاد و بیشده در این پژوهش بود. یافتههای مطرحمقیاس

آموزان نقش شود. همچنین دانشآموزان میل در سازگاری اجتماعی و رشد معنوی دانشمعناداری باعث اختال

 .دانستندیفضای سایبری خیلی مؤثر م هاییبپلیس را در پیشگیری از آس

رویه از فضای سایبری باعث اختالل در دهد که استفاده بیهای این پژوهش نشان میگیری: یافتهنتیجهبحث و 

های آن مؤثر شود و نقش پلیس جهت جلوگیری از آسیبآموزان میو رشد معنوی دانش سازگاری اجتماعی

است و آموزش تخصصی به افسران پلیس در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا نقش پلیس کارآمدتر 

 جلوه کند.

 

 : سازگاری اجتماعی، رشد معنوی، فضای سایبری، پلیسواژگان کلیدی

 

                                                           
 تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه تربیتی روانشناسی دکتری دانشجوی 1

mina_tammeh@yahoo.com 
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 زانآمو دانش اجتماعی های آسیب بر مجازی فضای و ینترنتا شبکه نقش بررسی

  شهر متوسطه مقطع دختر

 امینه اسحق حیزانی، اقبال زارعی
 

 چکیده

 تواندمی مجازی با فضای کامل آشنایی عدم که دارد نیز معایبی ،شمارشیب مزایای کنار در اینترنت یشبکه

 هاینا همه به باید که نرفته راه هزار نوجوانانی و راز و رمز پر آورد. دنیای بار به نوجوانان برای را هایییبآس

اینترنت و فضای  باالی نفوذ واسطهبه پرخطر رفتارهای سویی از کنیم. هم اضافه را تمایز و کنجکاوی حس

 صورتبه عرف با مغایر و منحرف هاییشهاند و افکار دیگر سوی از و شودیم تبلیغ نو طرحی در مجازی هرروز

 منظوربه حاضر تحقیق .دهدهای اجتماعی قرار میو نوجوان را در معرض انواع آسیب گرددیم ترویج پنهان و پیدا

های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع شناسایی میزان بررسی نقش شبکه اینترنت و فضای مجازی بر آسیب

نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه  7003جامعه آماری این تحقیق  .شده استمتوسطه شهر بندرعباس انجام

بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و  1393-94وپرورش شهر بندرعباس در سال تحصیلی آموزش

صورت میدانی و با مصاحبه نفر تعیین شد. روش انجام این پژوهش به 364( 1970مورگان )کرجسی و مورگان، 

هد که بین دها است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میها از آنل پرسشنامهمستقیم بادانش آموزان دختر و تکمی

های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر بندرعباس در سطح شبکه اینترنت و فضای مجازی با آسیب

و فضای  تداری وجود دارد. این بدین معناست که هر چه استفاده از شبکه اینترندرصد، رابطه مثبت و معنی 99

 .یابدیهای اجتماعی دانش آموزان دختر نیز افزایش مکند سطح آسیبمجازی افزایش پیدا می

 

 های اجتماعی: شبکه اینترنت، فضای مجازی، آسیبواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

 همد اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر کاهش آمادگی به اعتیاد دانش آموزان پسر

 افشین زارعی1 و طاهره جلیلی2

 

 چکیده

آموزان هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر کاهش آمادگی به اعتیاد دانش

. آزمون بودپس -آزمونپسر کالس دهم شهر همدان بوده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش

ادفی صورت تصای یک مدرسه انتخاب و بههگیری خوشهای پسرانه شهر همدان از طریق نمونهاز میان دبیرستان

نفر بوده  20نفر انتخاب شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند )تعداد هر گروه  40

جلسه در مورد گروه اول اجرا شد، گروه کنترل در لیست  8مندانه به مدت است(. آموزش مهارت رفتار جرات

داد  وتحلیل شدند. تحلیل کوواریانس نشانبا استفاده از تحلیل کوواریانس تجزیه هاانتظار بودند. نتایج: داده

آموزش تفکر انتقادی توانسته است نمرات گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل در هر دو بعد آمادگی به اعتیاد 

 داری کاهش دهد.طور معنیبه

 

 یاد: آموزش تفکر انتقادی، کاهش آمادگی به اعتواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناس ارشد روان: مسئول نویسنده1 

 شناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطباییکارشناس ارشد روان2 
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 کودکانمقیاس سوگ طوالنی مدت  روانسنجی نسخه فارسی یهایژگیوتحلیل 

(IPG-C) 

  3، چنگیز رحیمی2سیما پورشهریاری، مه1سمیه زارع
 

 چکیده

جه به با تو انجامد.ی سوگ در کودکان به حس عدم امنیت و دشواری در سازگاری میتجربه :هدفو  مسئلهبیان 

ارزیابی خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی لزوم تشخیص دقیق نشانگان سوگ در کودکان، این پژوهش به 

 .پرداخت (IPG-Cکودکان ) مدتیطوالنمقیاس سوگ 

نفر( در  30تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ) در این مطالعه از کودکان سوگوار یازموردن اطالعات روش: 

با روش  و (2011)اسپویج و همکاران،(IPG-C)کودکان  مدتیطوالنبا استفاده از مقیاس سوگ  ،1393سال 

 .شد یآورجمع هدفمند یریگنمونه

 نامهپرسشنی و روایی همگرا با استفاده از گونه ایرا ییدیتأبا استفاده از تحلیل عاملی  نامهپرسشسازه  اعتبار :هایافته

. بررسی شدبا کل آمون  سؤاالتهمچنین همبستگی  ( و2001همکاران،  ( )دیرگرو وTGIFسوگ کودکان )

ه مقیاس تحلیل روایی همگرا نشان داد ک یجنتاکرد.  یدتائاین مقیاس را  یبعدتکساختار  ییدیتأتحلیل عاملی 

-(. همبستگی گویه= r 491/0داشت )دار اط معنیارتب (TGIFسوگ کودکان ) نامهپرسشبا  سوگ کودکان

 ها همبستگی مناسبی را نشان دادند.که همه گویه نشان داد محاسبه گردید سؤالنمره که برای هر 

الزم جهت  روایی و پایایی مقیاس سوگ این مطالعه حاکی از آن بود که نسخه فارسینتایج  :گیرییجهنتبحث و 

 دارد. را سنجش نشانگان سوگ و یا جهت اهداف تحقیقی

  

 ، اختالل سوگ، کودکانمدتطوالنیمقیاس سوگ  :واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه الزهرا :ولئنویسنده مس 1
 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه الزهرا2
 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز3



 
 
 

   

 

بررسی رابطه بین امنیت روانی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 حسین محققی ،فاطمه زاهدی متهور، ابوالقاسم یعقوبی

 

 چکیده
 .ستا در دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمیبررسی رابطه بین امنیت روانی و اعتیاد به اینترنت  حاضر پژوهش هدف

 روهگکه به اینترنت اعتیاد دارند.  استجامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد همدان 

که برای انتخاب گروه نمونه ابتدا روی  استنفر از دانشجویان آزاد همدان  200 شامل پژوهش این نمونه

نفر که  200ان غربالگری انجام شده است. به این صورت که از بین این دانشجویان، دانشجویان دانشگاه آزاد همد

نتایج آزمون نشان داد  گیری هدفمند انتخاب شده است.عالئم اعتیاد به اینترنت را دارند با استفاده از روش نمونه

یعنی با افزایش  استرابطه وجود دارد که جهت رابطه معکوس  -22/0بین امنیت روانی و اعتیاد به اینترنت که 

 دار است.یمعن 01/0یابد که در سطح یممیزان وابستگی به اینترنت سطح امنیت روانی کاهش 

 

 امنیت روانی، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان: واژگان کلیدی
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وری استاندارد سازمانی در عاطفی با تعهد و بهره –رابطه بین هوش هیجانی 

 های تخصصی ناجاجایگاه شغلی پلیس

 سیما فوداجی و زاهد زرگر، رضا زرگر
 

 چکیده

شتری کنند. قدرت بیتر از دیگر افراد احساسات خود را کنترل میفرادی که هوش عاطفی باالتری دارند، راحتا

ازحد الزم و در سطح افراطی ها بیشدهند عواطف آند و اجازه نمیبرای تحت اختیار درآوردن عواطف خوددارن

های زیادی را ها برای کنترل احساسات خود شگردها و مهارتروی عاطفی داشته باشند. آنعمل کند یا پس

ود خراحتی خشم ها را بهکنند. آنها و شگردها استفاده میدانند و در اکثر موارد با سرعت عمل از این مهارتمی

ام کند. زود و نابهنگها در مسیر درست برای تخلیه و رسیدن به نتیجه مناسب هدایت میرا کنترل کرده و آن

دانند که چگونه باید آرامش خود را حفظ کنند. افرادی که از هوش عاطفی شوند و در این موارد میمضطرب نمی

کنند، راحتی روابط خود را برقرار میها بهند. آنباالتری برخوردارند، ازلحاظ روابط اجتماعی بسیار موفق هست

ها در روابط خود راحت، فاقد هایی که دارند، این روابط را حفظ کرده و تحکیم بخشند. آنتوانند با مهارتمی

ود که شپذیرند. داشتن چنین مهارتی موجب میراحتی میکنند و دیگران را نیز بهاضطراب و خونگرم عمل می

روابط خود را به بهترین وجهی اداره کرده و سازمان دهد. خودآگاهی و شناسایی نوع و شدت احساسات  فرد بتواند

تری کند، واکنش سریعراحتی شناسایی میخود بخش مهمی از هوش عاطفی است. فردی که احساسات خود را به

ات ها برای مسائل زندگی شناسایی احساسدر برخورد با مسائل دارد. به عبارتی قدم اول در ارائه و استفاده از راهکار

 است.

 

 پلیس شغلی، جایگاه وری،بهره و تعهد با عاطفی، - هیجانی : هوشواژگان کلیدی

  



 
 
 

   

 

 آوریبینی استرس شغلی در ارتباط با تابپیش

 3، سید احمد میرجعفری2، میترا محمودی1وحید زمانی شورابی
 

 چکیده

ا جامعه آوری کارکنان پلیس و به روش همبستگی و ببینی استرس شغلی در ارتباط با تاباین پژوهش باهدف پیش

نفر از کارکنان  150آماری کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری انجام گردید. حجم نمونه شامل 

آوری اطالعات از دو پرسشنامه استاندارد جمعگیری تصادفی انتخاب گردیدند. برای بوده که به روش نمونه

 اطالعات نیز از دو سطح وتحلیلیهدیویدسون و برای تجز -آوری کور نورنامه تابو پرسش HSEاسترس شغلی 

 -373/0بسته آوری مقدار ضریب همآمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافته پژوهش بیانگر این است تاب

آوری رابطه معکوس داشته و فقط در مؤلفه با تاب 6مؤلفه استرس شغلی  7را تبیین کند. از  تواند استرس شغلیمی

آوری نیز به ترتیب نگرش های تابای مشاهده نگردید. همچنین در مؤلفهها )درک نقش( رابطهیکی از مؤلفه

های دمگرافیک . ویژگیاندبینی را به خود اختصاص دادهشناختی، نگرش عاطفی و نگرش رفتاری بیشترین پیش

توان شامل میزان سابقه کار و تحصیالت پاسخگویان در نتایج پژوهش تأثیری نداشت. بر اساس نتایج پژوهش می

 تواند عاملی در کاهش استرس شغلی کارکنان باشد.آوری میگفت که تقویت تاب

 

 آوری، کارکنان: استرس شغلی، تابواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دانش آموخته کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان1
 دکتری روانشناسی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان2

 دکتری روانشناسی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان3
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 دهخانوا حمایت بین ی رابطه در انتظامی نیروی ی گرانه میانجی نقش مدل آزمون

 هرمزگان استان نوجوان معتادین میان در اجتماعی حمایت و

 5، سیدعلی زمانی4، فریبرز درتاج3، سحر اشرفی2، راضیه امین السادات1سیده نرجس زمانی
 

 چکیده

ی بین بیان مسئله و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون مدل نقش میانجی گرانه ی نیروی انتظامی در رابطه

حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان است. روش: تحقیق حاضر توصیفی 

ساله که به یکی  20- 15ن گروه سنی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است، جامعه آماری آن شامل کلیه نوجوانا

 عنوانصورت در دسترس از بین نوجوانان معتاد بهنفر به 345از انواع مواد مخدر اعتیاد داشتند، است. سپس تعداد 

(، حمایت اجتماعی زیمت 1991های فرزندپرری بامریند )های شیوهها از طریق پرسشنامهنمونه انتخاب شدند، داده

آوری شد. با استفاده سؤال محقق ساخته جهت درک نقش حمایتی نیروی انتظامی جمع 10و  (1998و همکاران )

تحلیل  spss20افزار های توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنف و تحلیل مسیر با استفاده از نرماز آزمون

مستقیم  نواده، اثردهنده اثر معکوس حمایت اجتماعی بر حمایت سهل گیرانه خاشدند. ضریب تحلیل مسیر نشان

مستبدانه(  یرانه وگحمایت اجتماعی در حمایت نیروی انتظامی، اثر معکوس حمایت نیروی انتظامی در حمایت )سهل

خانواده، اثر مستقیم حمایت نیروی انتظامی در حمایت مقتدرانه خانواده و اثر مستقیم حمایت اجتماعی در حمایت 

های مناسب حمایت خانواده و هم بر گیری: حمایت اجتماعی هم در سبکنتیجهمقتدرانه خانواده بود. بحث و 

 ها تأثیرگذار است.بهبود حمایت نیروش انتظامی از خانواده

 

 : حمایت خانوادگی، حمایت اجتماعی، اعتیاد، نوجوانانواژگان کلیدی
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 های ساکن شهر تبریزبررسی خشونت و انواع آن علیه زنان در خانواده

 2یارتگاهیز ریاحسان شاهپ  ،1ار مجید زو
 

 چکیده

نیت آشکار و یا پنهان برای واردکردن آسیب فیزیکی، روانی،  قصد وخشونت در این مطالعه، رفتاری است که به

گیرد، این پژوهش باهدف بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای اجتماعی به فرد دیگر صورت می

مطالعه از نوع توصیفی  این گرفته است.انجام 1394های ساکن در شهر تبریز در سال خانوادهمرتبط با آن در میان 

فی گیری تصادباشند که با روش نمونههای ساکن در شهر تبریز مینفر از خانواده 100بوده و جامعه موردمطالعه 

سؤال بسته بوده که روایی و  25اند، ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخت شامل شدهساده انتخاب

ارگرفته آوری مورد تحلیل قرها پس از جمعپایایی پرسشنامه آن نیز بامطالعه مقدماتی صورت پذیرفته است. داده

حاکی از آن است که میزان خشونت خانوادگی با  نتایج بعدی و دوبعدی ارائه گردیده است.و توسط جداول یک

ایی یابد در تبیین ارتباط بین متغیرها که تحصیالت باال راه خود شکوفهش میباال رفتن میزان تحصیالت مردان کا

ت در های کنار آمدن با تعارضاکرده با آگاهی یافتن بر راههای تحصیلکند و خانوادهرا برای اعضا خانواده باز می

های ا درونی از شیوهشدن با موانع بیرونی یروابط نزدیک، خشونت در خانواده را کمرنگ کرده و موقع مواجه

های زندگی به زوجین آموزش داده شود و جزو گردد مهارتگیرند، پیشنهاد میمعقول چون حل مسئله کمک می

 های اصلی آموزش کشور موردتوجه برنامه ریزان قرار گیرد.برنامه

 

 آموزش، خشونت خانگی ،زنان، : خشونتواژگان کلیدی
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zavvar.majid@gmail.com 
 شهر ینیدانشگاه ازاد اسالمی واحد خمکارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی  2
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به اختالل کم کاری میل جنسی در زنان تحت مطالعه کیفی تخمین میزان ابتال 

 خانگی همسر یهاخشونت

 2و علیرضا احمدیان 1کارزهراکیانوش 
 

 چکیده

 ناناساس تحقیقات ز هاست. بربهداشت روان در خانواده عمده مشکالت از زنان علیه خشونت :هدف و مسئله بیان

آنها  برند که یکی از مهمترینپزشکی رنج میروان متعددی از اختالالت طیف از ابتال به آزاری همسر رنج تحت

 در میل جنسی کاریکمبه اختالل  زمانهم ابتال میزان بررسی حاضر پژوهش میل جنسی است. هدف کاریکم

 .تهران بود در شهر رفتار آزار تحت زنان

 مطالعه جمعیت سالم ونفری  100های نمونه مشتمل بر دو گروه مقایسه داده به شکل کیفی در مطالعه روش: این

 بررسی مورد TR-DSM-IVاساس  پزشکی برهای روانهمسران استخراج و تفسیر شد و تشخیص آزار تحت زنان

 .قرار گرفتند

پزشکی در زنانی که تحت رنج همسر آزاری چند اختالل روان برجسته همزمان ابتال داد کهها: نتایج نشانیافته

است که میزان ابتال باالیی در نرخ شیوع  %3/31 یجنس میل در اما درصد ابتال و شیوع اختالل شودمیهستند دیده 

 .استخانگی  هایخشونتاین اختالل در جمعیت زنان تحت 

کنترل  در فراوانی آموزشی و پژوهشی، تشخیصی، پیشگیرانه تلویحات حاضر مطالعه های: یافتهگیرینتیجهبحث و 

شکالت علت انزجار جنسی و م کنندهتبیین تواندمیدارد و  همسران رفتار آزارگرانه تحت زنانشناختی عالئم روان

نی بالی موردتوجهجنسی این زنان در رابطه همسر خشن خود باشد که در درمان ارتباطی این زوجین الزم است 

 .قرارگیرید

 

 یپزشکروان ، اختالالتزمانهم ابتال، خشونت تحت زنان :واژگان کلیدی

 

 

                                                           
  خوارزمی دانشگاه مشاوره گروه علمیهیئت عضو: مسئول نویسنده 1
 خوارزمی دانشگاه مشاوره دکتری دانشجوی 2



 
 
 

   

 

 تشرمن اضطراب اختالل به مبتال بیماران در جسمانی عالئم نوع و فراوانی بررسی

 گروه با مقایسه در مشهد االئمه ثامن بیمارستان سرپایی کلینیک به کننده مراجعه

 شاهد

 حمیدرضا اسحاقی، العابدینحسن زین
 

 چکیده

در اولین مراجعات  GADترین شکایت اولیه اکثر بیماران اند شایع: مطالعات گذشته نشان دادههدف و مسئله بیان

( است. این مطالعه نیز باهدف بررسی انواع و فراوانی عالئم جسمانی در بیماران مبتالبه اختالل %48عالئم جسمانی )

 شده است.اضطراب فراگیر و مقایسه آن با افراد سالم انجام

درصد( دچار  50نفر )معادل  40نفر وارد شدند که از این تعداد  80شاهدی درمجموع  -این مطالعه مورد: در روش

درصد( افراد سالم بودند که  50نفر )معادل  40دادند و اختالل اضطراب منتشر بودند که گروه مورد را تشکیل می

سه  DSM IVر اساس معیارهای پزشک بتوسط روان GADدادند. پس از تشخیص گروه کنترل را تشکیل می

پرسشنامه اطالعات دموگرافیک، پرسشنامه عالئم جسمانی و پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر تکمیل شد. همچنین 

این سه پرسشنامه در یک گروه شاهد همگن از نظر سن و جنس که از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک درمانی 

 انتخاب شدند نیز تکمیل شد.

سبت به عضالنی و قلبی در بین بیماران ن-تایج این مطالعه نشان داد که عوارض گوارشی، تنفسی، عصبینتایج: ن

ن طورکلی بین دو گروه تفاوتی دیده نشد. همچنیتناسلی به-تر بودند؛ اما در مورد عوارض ادراریافراد سالم شایع

ود بود ران با اضطراب نسبتاً شدید در اوج خسرگیجه تنها عالمتی بود که با شدت اضطراب ارتباط داشت و در بیما

(049/0P=.) 

گیری: عالئم جسمانی در بیماران مبتالبه اختالل اضطراب منتشر در مقایسه با افراد غیر مبتال بیشتر نتیجهبحث و 

بیماران مبتالبه اختالل اضطراب منتشر حداقل یک  %65وپا و سرگیجه است و ها لرزش دستترین آناست و شایع

 شکایت جسمانی داشتند. همچنین ارتباطی بین شدت اضطراب و فراوانی عالئم جسمانی وجود نداشت.

 

 عالئم جسمانی ،درد ،: اختالل اضطراب منتشرواژگان کلیدی
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 اثربخشی مداخالت شناختی و نقش آن در کیفیت زندگی کارکنان نیروی انتظامی

 3و سعید سعید فر 2، غالمرضا ذاکری پور1حسین ساجدی نیا
 

 چکیده

مداخالت شناختی در کیفیت زندگی کارکنان ناجا انجام گرفته است. پژوهش  یاثربخش باهدفپژوهش حاضر 

 یانمونه، تصادفی یریگنمونه. برای انجام پژوهش با استفاده از روش استحاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی 

متعدد انتظامی شرکت داشتند انتخاب شدند. در این تحقیق برای  هاییتمأمورنفر از کارکنان که در  25با حجم 

مرحله  3( استفاده و در  (WHOکیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی  یریگاندازه

قیق اجرا تح یهانمونه( و مرحله پیگیری بر روی آزمونپس( بعد از اجرای برنامه )آزمونیشپقبل از اجرای برنامه )

 ،شناختی در ابعاد مختلف کیفیت زندگی )سالمت جسمانی یهابرنامهاجرای  داد کهگردید. نتایج پژوهش نشان 

، آزمونیشپن بی دارییمعنتفاوت  یگردعبارتبهبوده  مؤثرروابط اجتماعی و محیط زندگی( ، سالمت روانشناختی

 .با پیگیری وجود دارد آزمونپسو پیگیری و مرحله  آزمونپسبا  آزمونپس

 

 سالمت، ، سالمت جسمانیداخالت روانشناختی، کیفیت زندگیم :واژگان کلیدی

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی - 1
 vahid.zakeripour@yahoo.com -استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی: مسئول نویسنده -2

 کارشناس ارشد مدییت منابع انسانی  3



 
 
 

   

 

 و حمایت اجتماعی با مصرف قلیان در دانشجویان رابطه انگیزه های مصرف

 مژگان سپاه منصور، محمد علی نوری، ربابه نوری

 

 چکیده

حمایت اجتماعی جهت پیش بینی میزان  انگیزه های مصرف و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین

 مصرف قلیان در دانشجویان انجام شد.

نفر از پسران دانشجوی رشته روان شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی که با روش نمونه گیری  130روش: 

 های مصرف و مصرف قلیاندر دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه های حمایت اجتماعی وکس و همکاران، انگیزه 

 را تکمیل کردندوسپس با استفاده از روش همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد، همبستگی معنادار بین انگیزه های مقابله ای، افزایشی و اجتماعی با 

رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد نتایج تحلیل  (.51/0، 36/0، 44/0وجود دارد )به ترتیب،  مصرف قلیان

 کنند و انگیزه اجتماعی به درصد واریانس مصرف قلیان را پیش بینی می 5/29انگیزه اجتماعی و حمایت خانواده 

 کرد. را پیش بینی از این واریانس 7/25تنهایی 

ت و به منظور بیشتر در ارتباط اس بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد، قلیان ماده ای است که با متغیرهای اجتماعی

 پیشگیری و درمان عوامل اجتماعی و معاشرت ها را باید در نظر داشت.

 

 : مصرف قلیان، انگیزه های مصرف، انگیزه اجتماعی، حمایت خانوادهواژگان کلیدی
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عنوان رهیافتی جهت بهبود کیفیت زندگی و گیری از مداخالت روانشناختی بهبهره

 ت خانوادگی پلیسارتباطا

 بیضا و حسنیه 1سجادیان نسرین سیده
 

 چکیده

ر فرد ها، باورها و رفتارها را دهای مشاغل، بعضی نگرشفرهنگ پلیس نیز مانند سایر فرهنگ: هدف و مسئله بیان

روابط ر کیفیت کند، بهای باالیی که پلیس تجربه میدهد میزان فشار و استرسنماید. تحقیقات نشان میتقویت می

ن نیروهای ها چه تأثیراتی بر فرزنداخانوادگی ایشان تأثیر مستقیم دارد. در این زمینه سؤال این است که )این تنش

پلیس دارند(. در این مطالعه تأثیر استرس شغلی پلیس بر خودپنداری رفتاری فرزند پلیس کودک و نوجوان 

 موردبررسی قرارگرفته است.

ی کودکان و نوجوانان نفری، خود پنداره 40ی ای که بدین منظور انجام شد، با استفاده از نمونهدر مطالعه :روش

نفری بر  20مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران، در دو گروه  30عضو 

 ود پنداره رفتاری کودکان( موردبررسیاساس شغل والدین )پلیس( و با استفاده از آزمودن استاندارد )مقیاس خ

 قرار گرفت.

ه های فرزندان نسبت به خود سنجیددر این بررسی، تمام ابعاد شناختی، ادراکی، عاطفی و مجموعه نگرش :هایافته

 فرزندان با مشاغل پلیسی و فرزندان افراد با دیگر مشاغل دیده شد. شد و تفاوت معناداری بین خود پنداره

خالت ضرورت مداتوان بهبا استناد به نتایج این مطالعه و دیگر مطالعات مربوطه در دنیا، می :گیرینتیجهبحث و 

 روانشناختی در بهبود شرایط روانی افراد پلیس و کیفیت رفتار ایشان با خانواده، پی برد.

 

 : استرس، خود پنداره، روانشناسی، کودک و نوجوانواژگان کلیدی

 

 

                                                           
    کاربردی علمی دانشگاه استاد  و آموزشی مدیریت گرایش  تربیتی، علوم ی رشته ارشد کارشناس1 



 
 
 

   

 

 انشد والدین روانشناختی بهزیستی با و نفس عزت و روانی سالمت ارتباط بررسی

 تهران 5 منطقه در سلوک اختالل دارای آموزان دانش و عادی آموزان

 رمضان میرزایی و حسین سراوانی، رضوان رضوانی
 

 چکیده

ر حدود دترین اختالل در کودکان و نوجوانان است و اند که اختالل سلوک شایعها نشان دادهطورکلی بررسیبه

ها را شامل شده و میزان شیوع این اختالل در ای و کلینیکدوم موارد مراجعه به مراکز مشاورهسوم تا یکیک

دهند پسران دو برابر دختران است کودکان و نوجوانان دارای اختالل سلوک بیشتر خود را از راه کردار نشان می

برقراری ارتباط یا بیان احساسات بهره نگیرند در مجموع سطح  دهند از زبان برایتا از راه بیان. آنان ترجیح می

اند ان دادهها نشکنند بررسیعملکرد این افراد پایین بوده و اغلب بسیار زودتر از همساالن خود مدرسه را ترک می

یت ها بروز شخصترین آنکه مبتالیان به اختالل سلوک در آینده مشکالتی خواهند داشت که یکی از رایج

اجتماعی در کودکی مبتالبه اختالل درصد از افراد دارای شخصیت ضد 71تا  37اجتماعی است. همچنان که ضد

این، کودکان مبتالبه اختالل سلوک بیش از آنکه برای خود مشکالتی را به وجود آورند،  عالوه بر .اندسلوک بوده

 هاییآموزیزده و موجبات آزار و اذیت همساالن و بدآزارند. آنان قوانین و مقررات مدرسه را بر هم دیگران را می

وپرورش های آموزشگردند. لذا ضرورت شناسایی، درمان و پیشگیری از این اختالل یکی از اولویتدر مدرسه می

های مشابه اطالعات بنیادی الزم را جهت تخصیص های حاصل از این پژوهش و پژوهششود. یافتهقلمداد می

مدت تاههای کوریزیدهد و زمینه مناسبی برای برنامهوپرورش قرار میع در اختیار مسئوالن آموزشامکانات و مناب

 .سازدیا بلندمدت در ابعاد مختلف پیشگیری، آموزش و درمان فراهم می

 

 اختالل سلوک ،بهزیستی روانشناختی، نفسعزت ،سالمت روانی: واژگان کلیدی
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چالشهای  مدیریت ادراک رسانه ها برای ایجاد روانشناسی و بررسی شیوه های

 امنیتی ایران با تاکید بر شیوه های عملیات روانی

 محمد باقر سعدی

 

 چکیده

اری و برای اثر گذ بیان مساله: عملیات روانی، مجموعه اقدامات تبلیغی، روانی است که یک کشور یا گروهی،

 به پشتیبانی زمینه ها و ابزارهای شهروندان در جهت مطلوب خود،دولت ها و  نفوذ بر عقاید، نگرش ها، رفتارهای

 نظامی و فن آوریهای نوین است. فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی،

ساعت از برنامه های شبکه ها ی بی بی سی فارسی و تلویزیون صدای آمریکا و تعداد  200روش: در این پژوهش  

 صفحه از مطالب دو سایت اینترنتی فیس بوک و توییتر به صورت تحلیل محتوا بررسی شد. 6000

فکار تعارض شناختی، تهییج ا ترس و هیجان در اخبار، ایجاد یافته ها: تکیه بر جنبه های عاطفی، ایجاد انتطار،

اشد. می ب از جمله پر کاربرد ترین تکنیک های عملیات روانی رسانه های مورد مطالعه در مدیریت ادراک عمومی

های  سیاست مورد عالقه و پرداخت این رسانه ها عبارت اند از، حقوق بشر، عملیات روانی بیشترین موضوعهای

اجتماعی و اقتصادی، روابط خارجی، انتخابات، تحریم ها، مسایل هسته ای مسایل  داخلی جمهوری اسالمی ایران،

 ادعای نبود آزادی و سرکوب مخالفان ایران،

مدیریت ادراک مخاطبان ایرانی، ایجاد نارضایتی  بحث ونتیجه گیری: هدف کارگردانان این عملیات های روانی،

ایه های فردی و اجتماعی، ایجاد بحران مشروعیت عمومی، سلب اعتماد متقابل ملت و دولت، از بین بردن سرم

سیاسی، تغییر نگرش و رفتار مخاطبان و حامیان جمهوری اسالمی به سمت معترض و مخالف نظام و ایجاد درگیری 

وق طریق رسانه های ف به منظور فرو پاشی از درون نظام از و سلب نظم و امنیت عمومی و ایجاد چالش های امنیتی

 بود.

 

 : عملیات روانی، مدیریت ادراک، نگرش، رسانه، چالش های امنیتیکلیدیواژگان 

 

 

 

 



 
 
 

   

 

رل و کنت شناسی برایهای تغییر و اصالح رفتار در روانچگونگی استفاده از روش

 هدایت رفتار رانندگی

 1اسماعیل سعدی پور

 

 چکیده
ارگرایی و نیز شناسی رفترویکرد روانهایی هستند که عمدتاً برگرفته از های تغییر و اصالح رفتار تکنیکروش

توان در چهار موقعیت، یعنی ایجاد یک ها میای آلبرت بندورا هستند. از این مجموعه تکنیکیادگیری مشاهده

رفتار تازه، نگهداری و پیشگیری از خاموش شدن یک رفتار، تشویق و تقویت رفتارهای مطلوب موجود و حذف 

نونی برای ویژه در عصر کلوب استفاده کرد. ازآنجاکه یکی از مهمترین رفتارها، بهیا کاهش رفتارهای منفی و نامط

حلیلی و با ت -هر شهروند، فرهنگ و رفتار درست رانندگی و ترافیکی است هدف این مقاله که از نوع توصیفی

ت مثبت و هایی چون تقویشده است شرح و بسط و چگونگی استفاده از تکنیکروش اسنادی و کارشناسی تهیه

خاموشی، جریمه کردن، جبران کردن، محروم کردن، تنبیه و ...  سازی، دهی، زنجیرهدهی، شکل منفی، سرمشق

 برای رفتار رانندگی در هریک از چهار موقعیت ذکرشده است.

 

 : تغییر رفتار، رانندگی، تقویت، جریمه و تنبیهکلیدی واژگان
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 آوری در کارکنان یگان ویژهتابرابطه عمل به باورهای دینی با 

 1حمیدرضا سعادت اظهر

 

 چکیده

آوری در کارکنان یگان ویژه بود. نمونه هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عمل به باورهای دینی با تاب

 گیرینمونهنفر شیفتی( که به روش  98نفر عملیاتی و  264نفر از کارکنان یگان ویژه شهر تهران ) 362موردبررسی 

آوری کادر )پرسشنامه تاب1اند از: ای انتخاب شدند. این پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار پژوهش عبارتطبقه

های سؤالی(. روش: داده 25فرم  -2( پرسشنامه عمل به باورهای دینی )معبد 2( CD-RISCو دیوید سون )

های پژوهش )در وتحلیل قرار گرفت. نتایج: یافتهجزیهآمده با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد تدستبه

گیری: بحث و نتیجه آوری رابطه معناداری وجود دارد.( نشان داد که بین عمل به باورهای دینی و تاب05/0سطح 

 با توجه به اینکه مذهب و متعاقب آن عمل به باورهای مذهبی در افراد، نتایج مثبتی را همراه دارد مسئوالن مربوطه

در گزینش کارکنان در بدو استخدام به این امر مهم توجه ویژه نموده و نسبت به تهیه الگو یا طرح جهت تقویت 

 آوری در کارکنان یگان ویژه همت گمارند.عمل به باورهای دینی و تاب

 

 آوری، یگان ویژه، عملیاتیدین، باور دینی، تاب :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 روانشناسی دکتری دانشجوی 1



 
 
 

   

 

 کنندگان مواد مخدرمتادون بر کاهش رفتارهای پرخطر مصرفتأثیر زمانی دارو 

 علیرضا تیموری، 1آبادیالهام سلیمی حجت
 

 چکیده

شود لذا میمواد مخدر یکی از مشکالت بزرگ پزشکی، اجتماعی و فرهنگی جوامع محسوب : هدف و مسئله بیان

 است. رفتارهای پرخطرتأثیر زمانی دارو متادون بر کاهش  هدف از این مطالعه ارزیابی

بیمار مراجع کننده به یکی از مراکز سوءمصرف مواد که در حال درمان با  103روش بررسی: این مطالعه بر روی 

 .های پرشده توسط روانشناس مرکز انجام شدصورت توصیفی بر اساس فرمدارنده بودند بهعنوان نگهمتادون به

 44.45±52.13با میانگین سنی  19تا  75بیماران موردبررسی در محدود سنی  دهد کهها نشان میها: تحلیل دادهیافته

کند. سال تغییر می 54.28±23.8سال با میانگین  14تا  65سال هست. سن شروع سوءمصرف مواد مخدر در بازده 

زمان مدتکند. میانگین سال تغییر می 2تا  50اند در بازده زمانی که این بیماران مواد مصرف کردهطول مدت

طالق گرفته و  %7.8متأهل  %1.62مجرد و  %2.25سال است و  89.16±05.11مصرف مواد توسط این بیماران 

بیکار بودند. سطح تحصیالت  %9.35آزاد و  %3.58شغل دولتی و  %8.5همسر مرده بودند. ازنظر شغلی  9.3%

 داشتند.تحصیالت دانشگاهی  %2دیپلم و  %1.29زیر دیپلم و  %9.68بیماران 

ماهه متادون  6ها نشان داد که مصرف گردد. تحلیل دادهگیری: اعتیاد باعث رفتارهای پرخطر مینتیجهبحث و 

رفتارهای پرخطر شامل تزریق مشترک، جرم و جنایت، سابقه زندان، رابطه جنسی محافظت نشده و تمایل به 

ارنده با متادون نقش کامالً واضحی بر کاهش دکنندگان مواد به روش نگهخودکشی را کاهش داد. درمان مصرف

 بروز رفتارهای پرخطر دارد.

 

 رفتارهای پرخطر ،سوءمصرف مواد ،کاهش ،: متادونواژگان کلیدی
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 در سال امین انتظامی علوم دانشگاه دانشجویان سازگاری و هیجانیرابطه هوش 

 92-93تحصیلی 

 هادی نورمحمدی ، مهدی مهران فر،1احمد سوری

 

 چکیده

و  شدهاستخدامهیجانی باالتر  باهوشامر، در ابتدای گزینش نیروهای  نیمسئولبا انجام این طرح و ارائه آن به 

نسبت به ارتقاء سطح هوش هیجانی  ازیموردن یهاکارگاهدوران آموزشی با اجرای  در طول توانیمهمچنین 

دانشجویان اقدام نموده و با انجام این کار سازگاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین در ابعاد اجتماعی، 

هدف تحقیق از  ازنظرحاضر  پژوهش .عمل خواهد شد ترموفقعاطفی و تحصیلی باالتر رفته و در تربیت نیروها 

 .این پژوهش از نوع همبستگی دو متغیری است نیهمچن .است پرسشنامه ،هادادهری نوع کاربردی و ابزار گردآو

وجود  یداریمعندانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین رابطه  یاجتماع بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی،

 یهادوره برای یزیربرنامهکردن روی هوش هیجانی افراد و  باکارگفت  توانیماساس نتایج این پژوهش  بر .دارد

فرد را برای سازگاری شغلی، عاطفی،  توانیها مآنتقویت هوش هیجانی  منظوربهسمینارها ، هاکارگاه، آموزشی

 .در محیط کاری خود آماده ساخت مؤثرترحضور  منظوربهاجتماعی 

 

 عاطفی ، سازگاری اجتماعی، سازگاریهوش هیجانی: واژگان کلیدی
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 شخصیتی پلیس شایسته هایویژگی

 احمد سوری

 

 چکیده

ست که کارکنان پلیس دارای    سیار زیادی حاکی از آن ا ستند ک     هایویژگیتحقیقات ب صیتی ه شخ ه آنان خاص 

دارد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگوی    تأثیر هاآن ایحرفهو بر موفقیت  سازد میرا از دیگران متمایز 

 مأموریتی ناجا است. هایرستهشخصیتی پلیس شایسته در 

سه گروه به شرح زیر    :هاروش سته ضمن         هایویژگیتعیین  منظوربه -1 است جامعه تحقیق  شای شخصیتی پلیس 

نفر بهره گرفته شد و پرسشنامه     103و  20مطالعه ادبیات از دو نمونه خبرگان ناجا و کارشناسان و اساتید به حجم    

 هایساااتهرو تحلیل عاملی پرساااشااانامه از میان کلیه کارکنان موفق  گیریهانداز منظوربهطراحی گردید ساااپس 

نمونه انتخاب    عنوانبه  ایطبقه تصاااادفی  طوربه  نفر 400فرمول کوکران  طریقتخصاااصااای ناجا کارکنان و از      

ماهیت و روش ترکیبی از    ازلحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و     ازنظرگردیدند. به این خاطر طرح حاضااار       

 پیمایشی( و کیفی )اکتشافی( بوده است. –کمی )توصیفی تحقیق 

ویژگی شخصیتی  38ی تحقیق حاضر از طریق بررسی ادبیات نظری و دیدگاه خبرگان حاکی از هایافته :هایافته

و  گراییروهگبرای پلیس شایسته است که در این بین شجاعت و جسارت، نظم و ترتیب، ثبات عاطفی، ادب و 

 دارای اهمیت بیشتری است. داریمردم

نقش این عوامل شخصیتی در موفقیت افسران رسته مرزی از انتظامی، در  که دادنتیجه نشان  :گیرینتیجهبحث و 

مذکور  هایستهرترتیب  از اطالعات بیشتر است. این موضوع با توجه به اینکه آگاهی دررسته انتظامی از آگاهی و 

 و تعمق است. مهمبعد انتظامی بیشتر هستند  التر دارایبا هایرستهاست که  ایشیوهبه 

 

 های مأموریتیرسته، پلیس شایسته ،شخصیت هایویژگی ،: شخصیتواژگان کلیدی
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 گیریگروگانو  بحران شرایط در مذاکره فنون و روانشناختی مداخالت اصول

 ربیعی مهدی و اسالمی مجتبی سید، راه نجات محسن امیر ،1احمدیان سید محمدرضا سید
 

 چکیده

 آن با اسیسی مسائل خصوصبه مختلف دالیل به بیستم قرن اواسط از بشری جوامع که مهمی هایبحران از یکی

 1970 دهه تا راستا این در. است گیریگروگان حوادث ،است رنج در آن مختلف عوارض از و بوده مواجه

 در اینکه تا دبو تاکتیکی مداخالت نوع از بیشتر یافتمی تحقق گیریگروگان بحران حل جهت که مداخالتی

 جهادگر هایسازمان از یکی مجاهدین از تعدادی آلمان، کشور مونیخ المپیک در ،1972 سال سپتامبر پنجم

 قاضایت. گرفتند گروگان به را اسرائیلی مربیان و ورزشکاران از نفر 11 و کرده حمله المپیک دهکده به فلسطینی،

 نگهداری اسرائیل هایزندان در که بود فلسطینی زندانیان از نفر 200 آزادسازی نیز و مصر کشور به پرواز ،هاآن

 ورزشکار نفر 11 شدن کشته نتیجه شدند، خواستار را هاآن شدن تسلیم مسئول، مقامات کهوقتی پایان در. شدندمی

 نفی بودناکا دهندهنشان آن به شبیه وقایع و فوق واقعه. بود مبارزان از نفر 10 و پلیس افسر نفر یک اسرائیلی،

 سبرگشال هاروی کارآگاه زمان، این در. بود گیریگروگان بحران به دادن پایان زمینه در تاکتیکی مداخالت

 بحران طشرای در گوگفت و مذاکره هایروش از استفاده لزوم به بود روانشناسی دکترای مدرک دارای که( 1979)

 پلیس اتتجربی و شرایط گونهاین در هاگروگان تهدید حیات موضوع اهمیت دلیل به. کرد اشاره گیریگروگان

 تاکتیکی تحرکات برخی کارایی نیویورک، شهر پلیس دپارتمان مونیخ، المپیک مسئله همین و 1960 هایسال در

 رائها و ابداع بحران شرایط در مذاکره برای را جدیدی فنونو  داد قرار بررسی و تحلیل مورد را 1970 هایسال در

 اهمیت به و تأکید هاآن شخصیت و انگیزه درک و انگیر گروگان با گفتمان و مذاکره اهمیت بر هاآن ،نمود

 .کنندمی اشاره نیز کنندهمذاکره فرد برای شدن قائل زمان و در بحران بخشیآرام

 

 گیریگروگان بحران، شرایط مذاکره، فنون روانشناختی، مداخالت: واژگان کلیدی

 

 

                                                           
  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی -دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسیو  : پزشک عمومی نویسنده مسئول 1

 



 
 
 

   

 

 الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان اصفهان

 3و فرحناز قائمی 2فاطمه قائمی، 1مهرنوش شجاعی
 

 چکیده

دو پدیده  تواند بر روی ایناز میان عوامل محیط، شرایط آب و هوایی مرتبط با تغییر فصول می :هدف و مسئله بیان

آمده در این زمینه محدود به کشورهای غربی بوده است، هدف مطالعه عملکه مطالعات بهازآنجایی مؤثر واقع شود.

های ادهد حاضر بررسی الگوی فصلی خودکشی و اقدام به خودکشی در استان اصفهان انتخاب گردیده است.

که  استان اصفهان است نظام جامع ثبت اطالعات موارد خودکشی و اقدام به خودکشی درمطالعه حاضر مربوط به

به مرحله اجرا درآمدهاست. در این نظام جامع ثبت اطالعات، موارد خودکشی  1390تا  1383های در فاصله سال

و اقدام به خودکشی در استان با ذکر مشخصات دموگرافیک هر مورد یعنی سن، جنس و وضعیت تأهل همراه با 

 زمان رخداد حادثه ثبت گردیده است.

داده مورد اقدام به خودکشی در استان اصفهان رخ 1806مورد خودکشی و  615های موردبررسی، الدر فاصله س

 1/31نفر ) 191دهد که بیشترین موارد خودکشی است. بررسی توزیع فراوانی این موارد برحسب فصل نشان می

داده است که این ان رخدرصد( در فصل تابست 9/32) 595درصد( در فصل بهار و اغلب موارد اقدام به خودکشی 

های موردمطالعه، بیشترین موارد خودکشی دار بوده است. همچنین در تمامی زیرگروهاختالفات ازنظر آماری معنی

 داده است.در فصل بهار و بیشترین موارد اقدام به خودکشی در فصل تابستان رخ

بیشتر  ر موارد خودکشی و اقدام به خودکشیگیری: در استان اصفهان مانند بسیاری از کشورهای دیگبحث و نتیجه

رمانی موجود های بهداشتی و دافتد. نتایج مطالعه حاضر مبین آن است که سازماندر فصول بهار و تابستان اتفاق می

خصوص قبل از شروع فصول بهار و تابستان برنامه مناسبی برای مقابله با این دو پدیده داشته در منطقه بایستی به

 باشند.

 

 : خودکشی، اقدام به خودکشی، الگوی فصلیواژگان کلیدی

                                                           
  تهران تحقیقات علوم عمومی روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی1 

Sh.parse@yahoo.com 
 استادیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2

 دانشگاه آزاد کرمان یعلمئتیعضو ه 3



 

 

 

 های جنسیتی اعتیادبررسی تمایل زنان به سوءمصرف مواد و خصیصه

 1مهرنوش شجاعی

 

 چکیده

ز روش اعتیاد، با استفاده اهای جنسیتی مقاله پیش رو باهدف بررسی تمایل زنان به سوءمصرف مواد و خصیصه

ها، عوامل مؤثر و پیامدهای پدیده اعتیاد به مواد مخدر در میان ی اسنادی به بررسی و تبیین بسترها، زمینهمطالعه

های موجود پرداخته است. به این منظور پس از ارائه گزارشی از آمار و اطالعات موجود از زنان از خالل پژوهش

شده است. اد در میان زنان، به مطالعه سه جنبه از پدیده اعتیاد در میان زنان پرداختهوضعیت کنونی سوءمصرف مو

پس شده و سهای گرایش به مواد مخدر پرداختههای جنسیتی موجود در زمینهدر وهله نخست به بررسی تفاوت

 گیرد. بخشمی های اجتماعی ناشی از سوءمصرف مواد موردبررسی قرارهای موجود در آسیبترین تفاوتمهم

 های درمان اعتیاد در میان زنان در مقایسه با مردان اختصاص دارد.ترین چالشپایانی مقاله نیز به تبیین مهم

درصد( فاصله  9دهد هرچند هنوز میزان اعتیاد زنان )حدود اطالعات محدود موجود در این حوزه نشان می

ای مردانه تلقی کرد، اما روند رو به رشد گرایش به پدیده توان آن راتوجهی با مردان دارد و همچنان میقابل

اندیشی توان هشداری برای ضرورت چارهبرابر شدن طی ده سال( می 4سوءمصرف مواد مخدر در میان زنان را )

شی از های ناکه آسیبویژه آنریزی در خصوص جلوگیری از ادامه این روند دانست. بهگذاری و برنامهو سیاست

د زنان را چه ازنظر تأثیرات مخرب فیزیولوژیک جسمی و روانی و چه به لحاظ اثرات اجتماعی و فرهنگی و اعتیا

 تر و اثرگذارتر تلقی کرد.توان مهمهمچنین نقش آنان در خانواده می

 

 های جنسیتی اعتیاد: جنسیت، اعتیاد زنان، ویژگیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
  دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی علوم تحقیقات تهران 1

Sh.parse@yahoo.com   

mailto:Sh.parse@yahoo.com


 
 
 

 
 

 

ها با مرکز کنترل بیرونی در الگوی ادراک حمایت اجتماعی خانواده یبخشتوان

 خانواده و دوستان

 نرگس شفیعی، فاطمه شهابی زاده
 

 چکیده

 یهامحل عنوان: مرکز کنترل افراد با توجه به محیط خانواده و دوستان در سنین نوجوانی، بههدف و مسئله بیان

ر ادراک عوامل اثرگذار ب بینییشافزون بر این؛ پ .زیادی بر رفتارها دارد یرکسب تجارب حمایت اجتماعی، تأث

 شود که آیااجتماعی مؤثر واقع شود. لذا این سؤال مطرح می هاییبدر کنترل آس تواندیحمایت اجتماعی م

دوستان  ترفتارهای فردی که به توانمندی و تالش خود متکی نیستند و در نتیجه عدم کنترل درونی، ادراک حمای

 دهد.یو والد را کاهش م

حمایت اجتماعی )مالکی،  هاییاس، مق91-92در سال تحصیلی  یاآموز با روش چندمرحلهدانش 500روش:

( را تکمیل کردند. طرح پژوهش 1996مرکز کنترل بیرونی )راتر، هاییاس( و مق2000(،CASSSدیمری و الیوت )

 ر بهره گرفته شد.از نوع همبستگی است که از روش تحلیل مسی

( را موجب 11/0( و دوستان )15/0ها: نتایج نشان داد مرکز کنترل بیرونی، کاهش ادراک حمایت والدین )یافته

 شود.می

و کانون  پذیریتینفس، مسئولگیری: افراد با گرایش مرکز کنترل بیرونی که از سالمت روانی، عزتنتیجهبحث و 

اجتماعی و  هاییطکمتری نیز، در مح هاییتز روابط اجتماعی و حماکنترل درونی ضعیفی برخوردارند، ا

، بااحساس کنترل درونی، باورهای دریافت حمایت والد و دوستان یگردعبارت؛ بهگردندیم مندخانوادگی بهره

 .یابدیاجتماعی ناشی از عدم امنیت اجتماعی کاهش م هاییبآس یجهشود، درنتتقویت می

 

 مرکز کنترل بیرونی، حمایت اجتماعی والدین و دوستان: واژگان کلیدی
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 فرسودگی با شخصیتی های ویژگی خواهی، هیجان آوری، تاب بین رابطه بررسی

 بزرگ تهران انتظامی فرماندهی پلیس زنان در شغلی

 2و زهرا شوری 1حسن شمس اسفند آباد
 

 چکیده

ان های شخصیتی با فرسودگی شغلی زنخواهی و ویژگیآوری، هیجان این پژوهش باهدف تعیین رابطه بین تاب

پلیس نیروی انتظامی در مشاغل صفی و ستادی به مرحله اجرا درآمد. به همین منظور از جامعه زنان پلیس شهر 

نفر ستادی با استفاده از روش  86نفر صفی و  200نفر ستادی بودند،  300نفر صفی و  700( که N= 1000تهران )

آوری کانر و دیویسون، پرسشنامه هیجان ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تابقهگیری طبنمونه

ای تحقیق ههای شخصیتی نئو، پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش بود. فرضیهخواهی زاکرمن، پرسشنامه ویژگی

اهد شغلی بود. شوهای شخصیتی با فرسودگی خواهی و ویژگیآوری، هیجانمبنی بر وجود رابطه بین تاب

تی رابطه های شخصیخواهی و ویژگیآوری، هیجانآمده حاکی از آن است که بین فرسودگی شغلی با تابدستبه

/.( و 409خواهی )/.(، هیجان527آوری )(، تابBetaمعناداری وجود دارد. بر اساس ضریب استاندارد بتا )

ین واریانس مؤلفه فرسودگی شغلی زنان پلیس تهران دارد. /.(، سهم معناداری را در تبی318های شخصیتی )ویژگی

 جانیهای شخصیتی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس معنادار داشته، اما رابطه هآوری و ویژگیمتغیرهای تاب

 ای مستقیم است.با فرسودگی شغلی رابطه یخواه

 

 آوری، هیجان خواهی، فرسودگی شغلی، زنان پلیس.: تابواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
 خمینی)ره(دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بین المللی امام  -1
 کارشناس ارشد رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی )واحد علوم و تحقیقات همدان( -2

zahra.shouri@gmail.com 

 

 



 
 
 

 
 

 

 رابطه بین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی زنان شاغل در دانشگاه علوم انتظامی

 مهران دستورانی،  شهره شهابی مقدم
 

 چکیده

( صورت گرفته است. بدین GHQپژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سالمت عمومی )

ه است. شدگیری تصادفی انتخابکه به روش نمونه نفر از زنان شاغل در دانشگاه علوم انتظامی 57منظور تعداد 

کنندگان آن ( بود که مشارکتGHQابزار مورداستفاده در پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی و سالمت عمومی )

 را تکمیل کردند.

سؤال اصلی پژوهش این بود که بین فرسودگی شغلی با سالمت عمومی رابطه معناداری وجود دارد. برای بررسی 

های پژوهش حاکی از آن است که بین فرسودگی استودنت استفاده شد. داده tهای همبستگی و پژوهش از آزمون

در دانشگاه علوم انتظامی رابطه معنادار زنان شاغل در دانشگاه نیروی انتظامی سالمت عمومی در بین زنان شاغل 

( وجود دارد؛ یعنی با افزایش فرسودگی شغلی سالمت عمومی کاهش و -P˂0/01 ،0/472منفی و معکوس )

 کند.بالعکس پیدا می

 

 : سالمت عمومی، فرسودگی شغلیواژگان کلیدی
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 صفی و یستاد پلیس کارکنان پرخاشگرانه رفتار بر بارکاری و اجتماعی زمینه رابطه

 فرهاد کریمی ،1علیرضا شهرستانی
 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بافت اجتماعی و بار کاری بر پرخاشگری کارکنان پلیس : هدف و مسئله بیان

 صفی و ستادی بود.

نفر از کارکنان پلیس  1000روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه آماری شامل  :روش

نفر از  60مشغول به خدمت بودند. نمونه پژوهش شامل  1393فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز که در سال 

امه پرخاشگری باس و پرسشن -1صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش شامل کارکنان که به

و  tهای آماری آزمون ها از روشپری، پرسشنامه ارتباطات و پرسشنامه بارکاری پاسخ دادند. برای تحلیل داده

 آزمون لون استفاده شد.

باط، ارتباط گیری ارتیک از متغیرهای مستقل اندازهدار آماری برای هیچها نشان داد که تفاوت معنیها: یافتهیافته

مافوق، ارتباط با زیردستان، ارتباطات با شهروندان و بارکاری با متغیر وابسته پرخاشگری وجود ندارد. با پردازش با 

ها وجود یک از زمینهداری بین سطح ارتباطات کارکنان صفی و ستادی در هیچها نشان داده شد تفاوت معنیداده

 ندارد.

ند در بروز رفتار پرخاشگرانه کارکنان نقش داشته باشد و تواگیری: خدمت در صف یا ستاد مینتیجهبحث و 

کنند بیشتر پرخاشگر شناخته باشند و حتی برخی از فرماندهان برای جلوگیری کارکنانی که در صف خدمت می

کارگیری کنند. از طرفی بار کاری را عاملی برای از رفتارهای پرخاشگرانه کارکنان خود را در مشاغل ستادی به

رخاشگرانه تلقی نمایند این تحقیق نشان داد که کارکنان پلیس صفی و ستادی تا زمانی که در یک بافت رفتار پ

ل واکنش شکگیرند به یکها قرار میهای پرخاشگری که در معرض آنکنند، به محرکاجتماعی یکسان کار می

 فت اجتماعی کار کنند وجود ندارد.ها در همان باها تا زمانی که آندهند و هیچ تفاوت آماری بین آننشان می

 

 ناجا: پرخاشگری، بافت اجتماعی، بار کاری، کارکنان واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 شیراز  بالینی روانشناسی ارشد کارشناس:  مسئول نویسنده 1



 
 
 

 
 

 

 یاندانشجو درشخصیت گرایی درون - گراییبرون بر تولد ترتیب تاثیر بررسی

 گیالن دانشگاه

 2و عباس صادقی 1کامیرینمحمدصادق ش
 

 چکیده

خصیت در گرایی در شدرون –گراییترتیب تولد بر برون یربررسی تأث: این پژوهش باهدف هدف و مسئله بیان

 فرزند انجام شد.میانی، آخر و تک ٬فرزندان اول

نفر از دانشجویان دانشگاه گیالن از سه دانشکده علوم انسانی، کشاورزی و هنر انتخاب  358روش: در این پژوهش

تحلیل آماری مورداستفاده قرار گرفت. روش آماری پرسشنامه جهت  354ها، شدند که پس از بررسی پرسشنامه

صیتی گرایی آزمون شخگرایی و درونی حاضر، بعد بروناست. پرسشنامه اییسهمقا –در این پرسشنامه روش علی

 سؤال است. 48نئو )فرم بلند( است که شامل 

 –گراییتولد و بعد برون آمده بدین شرح است که بین ترتیبدستکه از پژوهش حاضر به اییجهها: نتیافته

 گرایی در شخصیت افراد، ارتباط معناداری وجود ندارد.درون

واده نظر از جایگاه تولدی او در خانگیری: این بدین معنی است که فرد متولدشده در خانواده صرفنتیجهبحث و 

رایی و یا گهای برونگرایشفرزند( ممکن است به یکی از )اینکه فرزند اول باشد یا فرزند دوم یا آخر و یا تک

 گرایی سوق پیدا کند.درون

 

 درون گرایی-: شخصیت، ترتیب تولد، برون گراییواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
  طباطبایی عالمه دانشگاه مدرسه، مشاوره ارشد کارشناس1
 گیالن دانشگاه مشاوره گروه دانشیار 2
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بررسی الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی در بین همسران نظامیان دارای 

 مشاغل مأموریتی و غیرماموریتی

 زارعی چای، اقبال فالح زاده، سید رضانجمه شیخ
 

 چکیده

های نظامیان دارای مشاغل ی الگوهای ارتباطی و سازگاری زناشویی خانوادههدف پژوهش حاضر بررسی رابطه

شده مأموریتی و غیر مأموریتی است. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق همبستگی و نمونه آماری در نظر گرفته

است  های کشورنطقه پدافند هوایی یکی از شهرستاننفر از همسران کارکنان نظامی شاغل در م 100تحقیق، شامل 

گیری گیری داوطلبانه در این تحقیق مشارکت داشتند. برای اندازهکه از بین جامعه موردنظر با استفاده از روش نمونه

( و سازگاری CPQمتغیرهای پژوهش از پرسشنامه اطالعات جمعیت شناختی، پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین )

ها حاکی از آن بود، بین میانگین نمرات الگوهای ارتباطی و سازگاری ی اسپانیر استفاده شده است. یافتهزناشوی

های نظامی دارای مشاغل مأموریتی و غیر مأموریتی تفاوت معناداری مشاهده نگردید. همچنین، زناشویی خانواده

ازگاری زناشویی همسران نظامیان دارای مشاغل متقابل با س –های الگوهای ارتباطی، الگوی سازنده از بین مؤلفه

 مأموریتی و غیرماموریتی رابطه معنادار وجود دارد.

 

 : الگوهای ارتباطی، سازگاری زناشویی، خانواده نظامیواژگان کلیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 رابطه اعتیاد به اینترنت و سالمت روان در بین دانشجویان دانشگاه خوراسگان

 1صابری جواد
 

 چکیده

فرد آن، زندگی افراد را متحول کرده است. همین منحصربه هاییتروزافزون اینترنت در جهان به همراه جذابرشد 

پژوهش  ینا فناوری، معطوف شود. ینامر سبب شده است تا توجه روانشناسان به استفاده مفرط و آسیب شناسانه از ا

یفی از نوع روش پژوهش توص .پردازدیدانشجویان مبه بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سالمت روان در بین 

 100نفر دختر و  100دانشجو ) 200همبستگی است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه خوراسگان و نمونه شامل 

 یدر دسترس انتخاب شدند. ابزارها یریگصورت نمونهعنوان نمونه بهنفر پسر( دانشگاه خوراسگان بودند به

آمده از دستنتایج به و پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ است. مت روان کلدربرگپژوهش پرسشنامه سال

د؛ و سالمت روان رابطه مثبتی وجود دار یهاها نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و همه مؤلفهداده وتحلیلیهتجز

مت باالیی دارند در پرسشنامه سال معنادار است؛ بنابراین، افرادی که اعتیاد به اینترنت 001/0این رابطه در سطح 

 برخوردارند. تریییناز سالمت روان پا دهدیکه نشان م آورندیروان نیز نمرات باالیی به دست م

 

 : اعتیاد به اینترنت، سالمت روان.واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1 کارشناسی ارشد روانشناسی

 saberi_qu@yahoo.com 
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 مروری بر تأثیر رژیم غذایی مناسب و تغذیه ناسالم بر سالمت روان افراد نظامی

 صادقی تورج شاکر، سلیم حبیب زاده، جعفر سربلندکیان 
 

 چکیده

پردازد. این مقاله به بررسی تأثیرات رژیم غذایی مناسب و تغذیه ناسالم در سالمت روان کارکنان نیروهای مسلح می

طور که روان انسان بر جسم آن تأثیر چراکه بدون شک بین روان و جسم آدمی ارتباط فاحشی وجود دارد و همان

درواقع آنچه به تقویت یا تضعیف روح و روان  .دهدالشعاع خود قرار میگذارد، جسم هم روان را تحتیم

هاست که اسناد معتبری در مورد تأثیر مسائل کند. در این زمینه سالانجامد، جسم را هم قوی یا ضعیف میمی

روان  گذارد. از طرفیم روی روان تأثیر میخوریای نیست که آنچه میروانی بر تغذیه وجود دارد و این نکته تازه

 ایبخش عمده روانی، و مشکالت روحی و عصبی طور ناخودآگاه در انتخاب غذاها نقش دارد. فشارهایما به

 از .داده است قرار خود تأثیر تحت را ... و محیط خانوادگی اجتماعی، محیط کار، محیط در افراد زندگی از

است.  تاثیرگزار بسیار عملکرد سازمانی درروند نظامی و انتظامی سالمت نیروهای در تغذیه نقش دیگر سوی

 و شده نیروها خستگی زودهنگام و ایمنی کاهش کارایی، کاهش باعث مهم این به توجه با عدم کهطوریبه

 غذایی ترکیبات شناخت .گرددها میمأموریت و وظایف سازمانی آن در انجام اختالل باعث درنهایت

 از روانی نفرات و فیزیولوژیک هایجنبه غذایی، ذائقه، عادات به توجه شرایط اضطراری با در مورداستفاده

 سازد؛می مختل را موردنظر هایروند برنامه عوامل یادشده به توجه عدم که است برخوردار زیادی اهمیت

گرفته لگری این پژوهش شکراد نظامیمنظور تحلیل پیامد مصرف غذاهای مختلف بر سالمت روان افبنابراین، به

است و کلیاتی در رابطه با تغذیه سالم و ناسالم، الگوی مصرف غذایی، روانشناسی تغذیه و رژیم غذایی مناسب 

 برای حفظ سالمت روان نظامیان ارائه خواهد شد.

 

 گری: رژیم غذایی، تغذیه سالم و ناسالم، مشکالت روانی، نظامیواژگان کلیدی

 



 
 
 

 
 

 

آن  هایبینی آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیر هیجان خواهی و خرده مقیاسپیش

 نوجوانان شهر بلداجی میان

میرزاده  ، محمد4، زهرا زندی3روح اهلل کرمی بلداجی، 2، اعظم جهرمی1مریم صادقی فرد

 5کوهشاهی
 

 چکیده

وجوانان های آن میان نخواهی و خرده مقیاسبینی آمادگی به اعتیاد بر اساس متغیر هیجان این پژوهش باهدف پیش

نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه اول و دوم بودند که به  265انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل  شهر بلداجی

 ها از دو مقیاسآوری دادهای انتخاب شدند. در این پژوهش جهت جمعای چندمرحلهگیری خوشهی نمونهشیوه

ی فرضیات اصل وتحلیلیه( استفاده شد. نتایج تجزAPS( و پرسشنامه آمادگی اعتیاد )SSSهیجان خواهی زاکرمن )

آن با آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت معناداری  هاییاسپژوهشی مشخص کرد که بین هیجان خواهی و خرده مق

ضرایب رگرسیون مشخص کرد که هیجان خواهی به همراه دو خرده  وتحلیلیهوجود دارد. همچنین نتایج تجز

 .مایندن بینییشمقیاس بازداری زدایی و تجربه طلبی توانستند آمادگی به اعتیاد را در بین نوجوانان پ

 

 : آمادگی به اعتیاد، نوجوانان، هیجان خواهیواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان -1 

 دانشگاه آزاد  بالینیدانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی -2 

  karamiboldaji@gmail.comمسؤل: دانشجوی دکتری دانشگاه هرمزگان  نویسنده -3 

 دانشگاه آزاد بندرعباس دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی -4 

 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه هرمزگان -5 
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 بر زنجان استان نتظامیا نیروی کارکنان شغلی انگیزش رگرسیونی مدل ارائه

 گذاری-هدف تئوری اساس

 4خدیجه حیدری، 3ورزنه  ابوالفضل حاتمی، 2الهام فتحی، 1علیرضا صالحی
 

 5چکیده

و  گیردیاست که از درون و ورای وجود شخص نشاءت م بخشیاز نیروهای انرژ یاانگیزش شغلی مجموعه

ور ارائه منظشکل، جهت، شدت و مداومت آن است. پژوهش حاضر به کنندهیینآغازگر رفتار مربوط به کار و تع

 جام گرفت.گذاری ان-مدل رگرسیونی انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان بر اساس تئوری هدف

بودند، نمونه موردنظر  1393جامعه موردمطالعه این پژوهش کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان در سال کاری 

صورت در دسترس انتخاب گردیدند و ابزارهای نفر از کارکنان شاغل در این سازمان بودند به 182شامل که 

ود ب یگذارتکمیل شد. ابزار این پژوهش پرسشنامه سنجش ابعاد تئوری هدف ها توزیع گردید وپژوهش بین آن

ل حققین ساخته شد. پس از تحلیتوسط م یگذارپرسشنامه مجزا مربوط به ابعاد تئوری هدف 9که پس از ترکیب 

انتظامی  انگیزش شغلی کارکنان نیروی بینییشتوان پ یگذارها، نتایج حاکی از آن بود که ابعاد تئوری هدفداده

ی انگیزش مناسبی برا کنندهیینتب یگذارنتیجه گرفت که تئوری هدف توانیم یتاستان زنجان را دارد، درنها

 هاییافتهاز  وانندتیبوده و فرماندهان و برنامه ریزان مسئول در نیروی انتظامی استان مشغلی کارکنان نیروی انتظامی 

 سازی کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان استفاده نمایند. یزهمنظور باانگاین پژوهش به

 

 ، انگیزش شغلی، نیروی انتظامییگذار: تئوری هدفواژگان کلیدی

 

                                                           
 s_ali_reza@yahoo.comتهران   دانشگاه بقیه اهلل  ،نظامی  روانشناسی ،دانشجوی دکتری1

  fathielham@ymail.com،دانشگاه عالمه طباطبائی ، گروه مشاوره،دانشجوی دکتری مشاوره2 
 abolfazlhatamy@ymail.comدانشگاه عالمه طباطبائی ، گروه مشاوره،دانشجوی دکتری مشاوره3

  دانشگاه علوم انتظامی ،علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی ،کارشناس ارشد4 

 

 



 
 
 

 
 

 

 راهور پلیس شخصیتی یهایژگیو آزمون اعتباریابی و ساخت

 4سید حسین سلیمی، 3محسن احمدی، 2بهناز دوران ،1علیرضا صالحی

 

 چکیده
 شخصیتی راهور بود هایویژگیروانسنجی پرسشنامه  هایویژگیهدف: هدف پژوهش حاضر ساخت و تعیین 

مرحله  5از  متشکل که شدمدل تدوین ابزار( استفاده )از یک طرح ترکیبی از نوع طرح اکتشافی متوالی  :روش

 انتخاب ایخوشه تصادفی صورتبه که بود راهور هایپلیساز  نفر 380 شامل مرحله نهایی پژوهش است. نمونه

پرسشنامه شخصیتی نئو، انگیزش شغلی، تعهد سازمانی، عملکرد شغلی و  از اطالعات آوریجمع برای. شدند

 مورد گامبهامگ متغیری چند رگرسیون و ساده، تحلیل عاملی همبستگی با روش هاداده .شد رضایت شغلی استفاده

 .گرفتند قرار وتحلیلتجزیه

 4 از بوده و سؤال 75شخصیتی راهور متشکل از  هایویژگیپرسشنامه  که داد نشان عاملی تحلیل نتایج: هایافته

 صورتبدینو  است شدهتشکیل (هانگرشو  یاحرفه یهامهارتی، اجتماع یروان یهامهارت، صفات) عامل

قرار  أییدت مورد راهور پلیس شخصیتی هایویژگی نامهپرسش بودن عاملی چهار بر مبنی پژوهشگران مفروضه

 است. ولیقب قابل حد در نامهپرسش این واگرای و همگرا روایی که داد نشان پژوهش این همچنین نتیجه و ؛گرفت

 این سنجش هتج پایایی مطلوبی و اعتبار دارای شخصیتی پلیس راهور هایویژگیپرسشنامه : گیریبحث و نتیجه

 .است گزینش پیش از استخدام نیروهای راهور در ویژگی

 

 یابی اعتبار راهور؛ شخصیتی؛ هایویژگی: واژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 . دانشجوی دکتری روانشناسی نظامی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ اهلل1
 استادیارگروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ اهلل: . نویسنده مسئول2

dowranb@hotmail.com 
 استاد یارگروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ اهلل، تهران، ایران 3
 استاد گروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزش، دانشگاه علوم پزشکی بقیۀ اهلل .4
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 و لفمتخ رانندگان بین در رانندگی و راهنمایی پلیس عملکرد از رضایت مقایسه

 عادی

 2، سعید پورعبدل1صبحی قراملکیناصر 

 

 چکیده

دولتی  از اعم ها،سازمان موفقیت عوامل ترینمهم از یکیجامعه  مندیرضایت سنجش : امروزههدف و مسئله بیان

لذا هدف این پژوهش مقایسه رضایت از عملکرد پلیس  .ها استو خصوصی در جهت نیل به اهداف و رسالت آن

 راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان متخلف و عادی بود.

ای است. جامعه آماری پژوهش شامل همه رانندگان بومی مقایسه -: این پژوهش یک مطالعه از نوع علیروش 

گیری در دسترس بودند که به روش نمونهنفر  30بود. حجم نمونه در این پژوهش  1394شهر آبی بیگلو در سال 

ها از مقیاس رضایت از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی استفاده شد. آوری دادهانتخاب شدند. برای جمع

 ( استفاده شد.ANOVAها از آزمون تحلیل واریانس )منظور تحلیل دادهبه

ی تغیر رضایت از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین دو گروه در میافته

دیگر، رانندگان متخلف از میزان رضایت کمتری از عملکرد پلیس راهنمایی عبارتتفاوت معناداری وجود دارد. به

 و رانندگی نسبت به رانندگان عادی برخوردار بودند.

 ل اجتماعی و آداب و احترام متقابل از سویتوان گفت که نوع تعامگیری: با توجه به این نتایج مینتیجهبحث و 

 تواند در کاهش جرائم ناشی از رانندگی مؤثر باشد.مردم و پلیس می

 

 : پلیس راهنمایی و رانندگی، رانندگان، رضایت از عملکرد پلیسواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
 aidasobhi@yahoo.comاردبیلی دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق: مسئول نویسنده. 1 

  Saeed.pourabdol@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی .2 



 
 
 

 
 

 

 دارای سرپرست معتاد و غیر معتاد یهامقایسه امید به زندگی در خانواده

 3، سعید پورعبدل2حاجلو ، نادر1قراملکیناصر صبحی 
 

 چکیده

دهد متوسط طول عمر در یک جامعه چقدر است و مقدمه: امید به زندگی یک شاخص آماری است که نشان می

تواند توقع حیات داشته باشد. لذا هدف این پژوهش مقایسه هر عضوی از آن جامعه چند سال می یگردعبارتیا به

 دارای سرپرست معتاد و غیر معتاد بود. یهاوادهامید به زندگی در خان

با و  هایاست. جامعه آماری پژوهش شامل همه خانواده اییسهمقا -: این پژوهش یک مطالعه از نوع علیروش 

نفر بودند که به روش  30بود. حجم نمونه در این پژوهش  1393بدون سرپرست معتاد شهر اردبیل در سال 

 منظور تحلیلها از مقیاس امید به زندگی استفاده شد. بهآوری دادهانتخاب شدند. برای جمع گلوله برفی یریگنمونه

 ها از آزمون تی مستقل استفاده شد.داده

، یگردارتعبها: نتایج نشان داد که بین دو گروه در متغیر امید به زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؛ بهیافته

عتاد م یردارای سرپرست غ یهادارای سرپرست معتاد از امید به زندگی کمتری نسبت به خانواده یهاخانواده

 برخوردار بودند.

راد تنها خود افگفت پیامدهای حاصل از مصرف مواد مخدر نه توانیگیری: با توجه به این نتایج منتیجهبحث و 

 این آسیب اجتماعی هاییشهنابراین الزم است ر؛ بکندیرا تهدید م پذیریباین قشر آس یهابلکه خانواده

 و از پیامدهای منفی حاصل از آن پیشگیری کرد. شدهییشناسا

 

 معتاد یر: امید به زندگی، سرپرست معتاد، سرپرست غواژگان کلیدی
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 بزهکاری نوجوانان بینییشفرزند پروری در پ یهانقش سبک

 3سراوانی ، شهزاد2، سعید پورعبدل1ناصر صبحی قراملکی

 

 چکیده

شد که خالف قانون و مقررات اجتماعى باشد. این واژه در مورد کودکان و نوجوانان مقدمه: بزه به عملى گفته مى

 یهاشود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش سبکرود و براى بزرگساالن از واژه جرم استفاده مىبه کار مى

 بود.بزهکاری نوجوانان  بینییشدر پ یفرزند پرور

ساله شهر  20تا  18روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوان 

عنوان نمونه پژوهش به یاچندمرحله یاخوشه یریگها به روش نمونهنفر از آن 94بود که  1393اردبیل در سال 

و بزهکاری استفاده شد. برای  یفرزند پرور یهاپژوهش از مقیاس سبک یهاداده یآورانتخاب شدند. جهت جمع

 .گام استفاده شدبههای آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گامها از روشداده وتحلیلیهتجز

ثبت سهل گیرانه و مستبدانه با بزهکاری نوجوانان رابطه م یفرزند پرور یهاها: نتایج نشان داد که بین سبکیافته

وجود دارد. همچنین بین سبک فرزندپروری مقتدرانه با بزهکاری نوجوانان ارتباط منفی به دست آمد. نتایج تحلیل 

فرزند  یهادرصد واریانس بزهکاری نوجوانان از طریق سبک 31گام نیز نشان داد که حدود بهرگرسیون گام

 یدرصد از طریق سبک فرزند پرور 18مستبدانه و  یدرصد از طریق سبک فرزند پرور 29سهل گیرانه،  پروری

 .شودیمقتدرانه تبیین م

ها ات بین آنی حل تعارضگفت که توجه به نوع تعامل والدین و شیوه توانیگیری: با توجه به این نتایج منتیجه

 ه رفتارهای نامتناسب اجتماعی و بزهکاری مؤثر باشد.بتواند در شناسایی علل روی آوردن نوجوانان ب

 

 فرزند پروری، نوجوانان یها: بزهکاری، سبکواژگان کلیدی
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 بررسی وضعیت سالمت روان در کارکنان نیروی انتظامی خراسان جنوبی

 2و راضیه هاشم نژاد 1سارا صحرانورد
 

 چکیده

همواره موردتوجه انسان بوده است. هدف: هدف  یاعصار متماددر قرون و  و موضوع سالمتی، از بدو پیدایش بشر

 بوده است. 1393این پژوهش بررسی وضعیت سالمت روان در کارکنان نیروی انتظامی شهرستان بیرجند در سال 

جامعه موردمطالعه این تحقیق، کلیه کارکنان نیروی انتظامی خراسان جنوبی جامعه موردمطالعه، شامل کلیه  روش:

اب تصادفی انتخ یریگنفر که با استفاده از روش نمونه 719 یدرجاتی و تحصیالتی بوده. نمونه موردبررس یهایفط

سالمت روان و مشخص  یریگجهت اندازه SCL90نامه پژوهش شامل؛ پرسش ینقرار گرفتند. ابزار ا یو موردبررس

سالمت  یهانشان داد که بین میانگین نمره مؤلفه طرفهیکنمودن اختالالت روانی بود. نتیجه آزمون آنالیز واریانس 

داری وجود دارد های سنی مذکور تفاوت معنی( در حداقل دو گروه از گروهییدیجز افکار پارانوروان )به

(05/0p<نتیجه .)هایتیگیری: برای افزایش سالمت روانی در کارکنان نیروی انتظامی خراسان جنوبی باید فعال 

 مفرح بخش و کاهش اضطراب انجام گیرد. اثربخش و مفید و

 

 اختالالت روانی، : سالمت روانی، کارکنان نیروی انتظامیواژگان کلیدی
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شخصیتی و هوش  هاییژگیروانشناسی مثبت و و یهامؤلفه یبررسی رابطه

 هیجانی در کارکنان پلیس

 سارا صحرانورد
 

 چکیده

یران و روزافزون مواجه است، آشنایی بیشتر مد هایییچیدگیعملکرد سازمانی با پازآنجاکه رفتار سازمانی نوین و 

تالش در راستای افزایش عملکرد نیروی انسانی ضروری است.  یجهو درنت هایچیدگیها با این پکارکنان سازمان

ظامی ی انتمؤثر بر عملکرد کارکنان فرمانده یشناختدر این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل روان

نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان آ.شرقی  360به همین منظور  .انجام گرفت 1393خراسان جنوبی در سال 

صورت تصادفی ساده انتخاب شدند نفر بودند( با استفاده از جدول مورگان و به 6000حدود  1393)که در سال 

 هاییژگیو طرح پنج عاملی و S.C.L(90)مت روان ها از پرسشنامه سالدر این پژوهش برای گردآوری داده

شناس و آزمون هوش هیجانی )بارا ان(. روش تحقیق این پژوهش ( دکتر حسن حقNEO PI-Rشخصیت )

گفت  توانیگردآوری شد. بر اساس نتایجی که از آن حاصل گردید م یهاتوصیفی از نوع همبستگی است. داده

، خود پذیرییت، مسئولینیبکه شامل: باز بودن، برونگرایی، خوشبختی، خوشروانشناسی مثبت  یهااز میان مؤلفه

اری، وسواس، ، خودبیمارانگیشیپر، فوبیا، روانییدسالمت روان که افسردگی، اضطراب، پارانو یهابا مؤلفه یابراز

 حساسیت بین فردی، پرخاشگری که وجود یا عدم وجود رابطه بدین گونه است

 

 کارکنان پلیس ،هوش هیجانی، شخصیتی هاییژگیو، مت روان: سالواژگان کلیدی

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 بررسی رابطه شادکامی اجتماعی با فرار دختران در شهر تهران

 3، فاطمه کوثری2، محمدرضا تمنایی1فریبرز صدیقی ارفعی
 

 چکیده

ز همین منظور اهدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شادکامی اجتماعی با فرار دختران در شهر تهران است. به 

نگهداری شده در سازمان بهزیستی و کانون اصالح و تربیت در  جامعه آماری پژوهش که شامل دختران فراری

 گیری تصادفی انتخاب گردید.عنوان نمونه از طریق روش نمونهنفر به 30شد، شهر تهران می

ها از وتحلیل دادهمنظور تجزیه. بهبود (OHI)ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه شادکامی آکسفورد 

( رابطه p<0/05ها )های آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین شادکامی و فرار آنشاخص

ی کند؛ به این معنا که میزان شادکاممعنادار وجود دارد. نتایج حاصل از ارتباط شادکامی و فرار دختران حمایت می

 نمره فاصله دارد. 6آمده دستتران با میانگین بهاین طبقه از دخ

 

 : دختران نوجوان، فرار از منزل، شادکامی اجتماعیواژگان کلیدی
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 یآوررابطه سبک زندگی اسالمی با میزان تاب

 3، مریم نادی راوندی2، رحمان سنگانه1فریبرز صدیقی ارفعی
 

 چکیده

. این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین سبک کندیافراد نقش مهمی را ایفا م یآورسبک زندگی در میزان تاب

دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان  یآورزندگی اسالمی با میزان تاب

عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای نفر به 360 یاخوشه یریگدانشگاه کاشان بود که با استفاده از روش نمونه

 CD-RISکانر و دیویدسون  یآورو پرسشنامه تاب ILSTپژوهش شامل پرسشنامه سبک زندگی اسالمی کاویانی 

ها از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین داده لیوتحلهیمنظور تجزبود. به

 وجود دارد. بین سبک زندگی اسالمی و میزان داریدانشجویان رابطه معن یآوراسالمی با میزان تابسبک زندگی 

جویان آوری دانشمعنادار وجود دارد اما بین سبک زندگی اسالمی و میزان تاب یآوری دانشجویان دختر رابطهتاب

بک زندگی نتیجه گرفت که س توانیپژوهش موجود نداشت. لذا با توجه به نتایج حاصل از این  داریپسر رابطه معن

اران اندرک. پژوهش حاضر اطالعات مهمی برای فرد، دستشودیدانشجویان م یآوراسالمی باعث ارتقا میزان تاب

آورد تا افراد از طریق آموزش سبک زندگی اسالمی در مواجه با مشکالت نظام آموزشی و مراکز مشاوره فراهم می

 .آوری افراد گام بردارندگاری بهتری را نشان دهند و در جهت ارتقاء تابهای زندگی سازو تنش

 

 ، دانشجویان، دانشگاه.یآور: سبک زندگی اسالمی، تابواژگان کلیدی
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 فقر و بیکاری یهابررسی رابطه طالق با مؤلفه

 2علی اکبر شریفیو  1 نادر صنمی
 

 چکیده

 1392تا  1382 یها. موردهای گزارشی سالپردازدیفقر و بیکاری م یهامؤلفهاین مقاله به بررسی رابطه طالق با 

اقشار جامعه، فقر و آمار باالی طالق را در بر خواهد داشت. سپس راهکارهای  مدتیبیکاری طوالن دهدینشان م

قتصادی فقر ا یلکه به دل ییها، جهت کاهش طالقدهدیو سپس نتیجه م کندیمقابله با این معضالت را عنوان م

 رد.حمایتی را در پیش بگی یهاازجمله افزایش وام اشتغال و دیگر برنامه هایییاستس تواندیاند، دولت مبوده

ر لغت خانواده است. طالق د یعنیبخش جامعه  ترینیادیساختار بن یختگیگسعامل ازهم ینترطالق و جدایی مهم

د تا تحت شرایطی پیون دهدیاست قراردادی که به زن و مرد امکان م اییدهبه معنی رها شدن از عقد و نکاح و پد

به معنای وضعیتی است که فرد فاقد میزان معینی  تهیدستی یا و از یکدیگر جدا شوند و فقر یختهزناشویی را گس

است. متأسفانه در جامعه ما شمار جدایی زن و شوهرها رو به افزایش است و آمار و ارقام  لپو های مادی یادارایی

نشان از آن دارد که ایران چهارمین کشور پر طالق دنیاست. به اعتقاد جامعه شناسان تبدیل طالق به مسئله اجتماعی، 

عنوان ی بهجتماعی است و زماناز یک گرفتاری خصوصی و شخصی، به یک مسئله عام ساخت ا شدنیلمستلزم تبد

گردد. بدین لحاظ امروزه،  یرمتعارفشده و فراوانی آن غشود که از حد معینی خارجمسئله اجتماعی مطرح می

 طالق دیگر یک مشکل فردی نیست، بلکه یک فرایند چند مرحله

 

 ، مشکالت اجتماعی: طالق، فقر، بیکاریواژگان کلیدی
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 استان در اجتماعی جرائم انواع وقوع بر بیکاری و اقتصادی فقر ثأثیر بررسی

 (ها کالنتری رؤسای و انتظامی فرماندهان از نظرسنجی بر تأکید با) اردبیل

 و رضا قاسمی الله صنوبر 
 

 چکیده

شود که وضعیتی ناهنجار ازنظر اقتصادی و اجتماعی محسوب می طرفیکفقر و بیکاری از: هدف و مسئله بیان

 ییهاشود؛ و انساناخالقی و رفتاری می هاییمعلول عوامل خاص خود است و از طرف دیگر موجب بروز ناهنجار

منظور . این مطالعه بهدهدیقرار م یروکه ازنظر کنترل درونی ضعیف هستند را در آستانه ارتکاب جرم و کج

 ی تأثیر فقر اقتصادی و بیکاری در وقوع انواع جرائم اجتماعی استان اردبیل انجام شد.بررس

طعی صورت مق( بهیابیینهروش: روش پژوهش این مطالعه، از نوع توصیفی بوده و طرح پژوهش، پیمایشی )زم

 یهااسگاهفرماندهان پ و رؤسای تجسس و هاینفر از کارشناسان انتظامی استان، کلیه رؤسای کالنتر 30است. تعداد 

نفر از کارشناسان دادگستری و وکالی حاضر به خدمت شهر اردبیل  30انتظامی حاضر به خدمت شهر اردبیل و 

 یآورتمام شماری انتخاب شدند. برای جمع یریگها به شیوه نمونهکه به علت محدود بودن جامعه آماری تمامی آن

 یبو ضر ییکی استفاده شده است ضریب پایایی پرسشنامه به شیوه باز آزمااطالعات زندانیان از پرسشنامه دموگرافی

اعتبار به شیوه صوری تعیین شد؛ و از پرسشنامه محقق ساخته نگرش برای نظرسنجی از مسئولین نظامی و وکال 

 ها ازداده وتحلیلیهمحاسبه شد. جهت تجز 70/0شده است. ضریب آلفای کرونباخ در پژوهش حاضر استفاده

 شده است.استفاده طرفهیکآماری توصیفی و استنباطی مجذور خی، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس  یهاآزمون

در وقوع انواع جرائم اجتماعی )جرائم اخالقی و فحشاء، اعتیاد، نزاع و  تواندی: فقر اقتصادی و بیکاری مهایافته

 باشد. ( تأثیر داشتهیبردارستیزه، سرقت و جرائم مالی و کاله

 یسوها، به: بسترهای اجتماعی و اقتصادی جامعه، افراد را برای فرار از دامن مشکالت و بحرانگیرییجهنت بحث و

 ینترهمم روینمسئله اقتصاد ضعیف خانواده است. ازا ینترانواع انحرافات اجتماعی نزدیک کرده است که مهم

 است. یزائصورت گیرد، اشتغال گذارانیهاز سوی دولت و سرما بایستیاقدامی که م

 

 : فقر اقتصادی، بیکاری، جرائم اجتماعی، اردبیل.واژگان کلیدی

 



 
 
 

 
 

 

آموزان فضای سایبری بر رشد سازگاری اجتماعی و رشد معنوی دانش ریتأثبررسی 

 های آنو نقش پلیس در پیشگیری از آسیب

 2، عبداله محمدی1بتول طامه

 

 چکیده

 هایجنبه ررسیب. شودمی شنیده بسیار ارتباطات و رسانه اینترنت، دنیای در که است عبارتی سایبر مقدمه: فضای

که فرصت  ی هستنداتیخصوص یدارا ،یارتباط یهاشبکه ها وانهیرا کهکند میمشخص سایبری  جرائممختلف 

. با توجه به استفاده زیاد دانش آموزان از این فضا در دوره کنونی ما به آوردیم دیمجرمان پد یبرا بیمناس اریبس

آموزان و نقش پلیس در پیشگیری از فضای سایبری بر رشد سازگاری اجتماعی و رشد معنوی دانش تأثیربررسی 

های آن پرداختیم.آسیب
 

ان دوره دوم متوسطه شاغل به جامعۀ آماری این تحقیق دانش آموزای، مقایسه-روش: این پژوهش از نوع علی 

 هاآننفره از  72ای ای نمونههای کار دانش شهرستان سنندج بودند که به روش تصادفی مرحلهتحصیل در هنرستان

 موردبررسی spss افزارنرمبا روش تی مستقل و تحلیل واریانس با  هادادهو  قراردادیمانتخاب شدند. سنجش 

 .قراردادیم

کلی و در ابعاد خرده  هایآزمونپستفاوت معنادار بین میانگین نمرات دو گروه در  دهندۀنشانها ها: یافتهیافته 

 طوربهرویه از فضای سایبری ها نشان داد که استفاده زیاد و بیدر این پژوهش بود. یافته شدهمطرحهای مقیاس

آموزان نقش شود. همچنین دانشمی آموزانمعناداری باعث اختالل در سازگاری اجتماعی و رشد معنوی دانش

 .دانستندمی مؤثرفضای سایبری خیلی  هایآسیبپلیس را در پیشگیری از 

رویه از فضای سایبری باعث اختالل در دهد که استفاده بیهای این پژوهش نشان میگیری: یافتهنتیجهبحث و 

 مؤثرهای آن جهت جلوگیری از آسیبشود و نقش پلیس آموزان میسازگاری اجتماعی و رشد معنوی دانش

است و آموزش تخصصی به افسران پلیس در خصوص اینترنت و رایانه باعث خواهد شد تا نقش پلیس کارآمدتر 

 جلوه کند.

 

 رشد معنوی، فضای سایبری، پلیس، : سازگاری اجتماعیواژگان کلیدی

                                                           
 mina_tammeh@yahoo.comدانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران  -1
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان، دبیر آموزش و پرورش کردستان  -2

nawbayan@gmail.com 
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زان درمانی جانباهای ارزیابی استراتژی مهارت مقابله با استرس در پرستاران بخش

 بستری

 میترا طالبی
 

 چکیده

دهند که جانبازان در معرض مخاطرات روانی زیادی هستند که عوارض ها نشان میپژوهش: هدف و مسئله بیان

گذارد، آموزش مهارت مقابله با استرس شان بر جای میناپذیری بر ابعاد مختلف سالمت آنان و خانوادهجبران

منظور میزان استرس و عواقب ناشی از آن در این افراد گردد؛ بنابراین پژوهش حاضر بهتواند موجب کاهش می

ازان بستری های درمانی جانبارزیابی تأثیر استراتژی مهارت مقابله با استرس بر میزان استرس پرستاران در بخش

 انجام گردید.

انجام شد...  1393زمایش و شاهد در سال : این مطالعه از انواع مطالعات کاربردی است که در دو گروه آروش 

های مقابله با استرس )الزاروس( استفاده شد، تحلیل ها از پرسشنامه اطالعات استراتژیبرای گردآوری داده

 های آمار توصیفی و تحلیلی انجام گردید.آمده توسط روشدستهای بهداده

هارت مقابله با استرس باعث کاهش میزان استرس نتیجه: نتایج آزمون در دو گروه نشان داد که؛ استراتژی م

 شده است.پرستاران در گروه آزمایش

: ارزیابی اجرای استراتژی آموزش مهارت مقابله با استرس در میان پرستاران داللت بر کاهش گیرینتیجهو  بحث

رمانی های دران بخشتوان با اجرای کامل و گسترده این استراتژی برای تمامی پرستاها دارد که میاسترس آن

جانبازان کشور موجبات بهبود سالمت روانی ایشان، ارتقاء ارائه خدمات و نهایت کیفیت زندگی بهتر را در 

 شان فراهم نمود.جانبازان، خانواده

 

 : استراتژی مقابله با استرس، ارزیابی، جانبازانواژگان کلیدی

 

 



 
 
 

 
 

 

و  ی روانشناسی، مشاورههارشتهمقایسه تفکر جنایی دانشجویان کارشناسی ارشد 

 حقوق دانشگاه آزاد اسالمی خمین

 ابوالفضل فیروزی، حسن حیدری، 1منصور عبدی
 

 چکیده

های روانشناسی، مشاوره و حقوق دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مقایسه تفکر جناییهدف پژوهش حاضر 

صورت دانشجوی دختر و پسر به 50تساوی از هر رشته تعداد دانشگاه آزاد اسالمی خمین بود که برای این منظور به

از  ژوهش حاضرپمورد ارزیابی قرار گرفتند. وسیله آزمون تفکر جنایی گیری در دسترس انتخاب و سپس بهنمونه

های صورت گرفته با آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس نتایج نشان با توجه به بررسی. استنوع پس رویدادی 

درصد اطمینان وجود دارد.  99تفاوت معناداری در سطح و مشاوره  یروانشناسداد که بین تفکر جنایی دانشجویان 

درصد اطمینان وجود دارد. همچنین  99ر سطح تفاوت معناداری دو مشاوره  بین تفکر جنایی دانشجویان حقوق

درصد اطمینان وجود دارد.  99تفاوت معناداری در سطح  و حقوق مشاورهی، روانشناسبین تفکر جنایی دانشجویان 

 دارد.نوجود  یتفاوت معنادار یحقوق و روانشناس انیدانشجو ییتفکر جنا نیبولی 

 

 دانشجویانجرم، شخصیت، ، تفکر جنایی: کلیدی واژگان
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گرایانه سالمت روان در رابطه بین سبک زندگی اسالمی با بهزیستی  نقش مداخله

 اجتماعی

 حمیده اعرابی ، هادی موالیی یساولی،1منصور عبدی

 

 چکیده

گرایانه سالمت روان در رابطه بین سبک زندگی اسالمی با بهزیستی      هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش مداخله  

ضر  تحقیق طرح بود. اجتماعی صیفی  حا ستگی  نوع از و تو شجویان  نفر 345 پژوهش هایآزمودنی بود. همب  از دان

گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای بودند که به روش نمونه 1394-93دانشگاه اراک در نیمسال تحصیلی اول  

آزمون سااالمت عمومی های بهزیسااتی اجتماعی، مقیاس ساابک زندگی اسااالمی و   پژوهش شااامل پرسااشاانامه  

ج همبستگی پیرسون   نتایها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شد.       داده گلدبرگ بودند.

شان داد، سبک زندگی اسالمی و سالمت روان با بهزیستی اجتماعی رابطه مستقیم دارند         ج تحلیل همچنین، نتای .ن

وط به تأثیر متغیر سااابک زندگی اساااالمی بر ساااالمت روان مسااایر نشاااان داد که بزرگترین ضاااریب مسااایر مرب

78/0           و کوچکترین ضاااریب مسااایر مربوط به تأثیر سااابک زندگی اساااالمی بر بهزیساااتی اجتماعی

20/0 .توان بهزیستی اجتماعی را با تقویت سبک زندگی اسالمی و سالمت روان براین اساس، می است

 داد.ارتقا 

 

 بهزیستی اجتماعی، سالمت روان، سبک زندگی اسالمیواژگان کلیدی: 
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 فردی و اجتماعی جامعه ایران شناسی مدیریت امنیت روانی،آسیب

 ناهید کرمانی، طاهره خضری پور، اسکندر نسترن ،مختاریفتح اله  ،1منصور عبدی
 

 چکیده

سوی تعالی مادی و معنوی زادی خود در جهت حرکت بهدرونهای ای برای تحقق باورپذیری توانمندیهر جامعه

 زیرا در سایه امنیت و آرامش است که برآیند استعداد نیازمند دو عنصر حیاتی امنیت روانی فردی و اجتماعی است؛

پذیر های فردی و جمعی در اراده ملی تجلی و ظهور نموده و انجام هر کار خرد و کالنی را امکانو پتانسیل

ویژه امنیت و آسایش روانی فردی و جمعی، های آن بهروست که دغدغه امنیت در همه شاخهنماید. ازاینمی

رود. لذا دو واژه امنیت و سالمتی روانی فردی و اجتماعی ها به شمار میها و خواسته ملتلیت دولتترین مسئومهم

بایست در بحث به علت اینکه ازنظر فلسفه و متدولوژی بر روی یکدیگر کنش و تأثیر متقابل و مستقیم دارند می

قرار گیرند، زیرا وجود یک فرد متعادل مطالعات فردی و اجتماعی در کنار هم آورده شده و موردبررسی و مداقه 

چنین یک جامعه امن، پویا و متعادل بر روی روانی بر روی تعالی و آرامش جامعه اثرگذار بوده و هم ازنظرو پویا 

روست که سازمان جای جامعه گریزی( اثرگذار است، لذا ازاینبه)پذیری فرد تعادل فکری و روانی و جامعه

تنها نبود بیماری یا معلولیت، بلکه حالت بهینه خوب بودن جسمی، ف جامعی از سالمت نهبهداشت جهانی در تعری

 دهد.روانی و اجتماعی را مدنظر قرار می

 

 جامعه ایران شناسی، مدیریت امنیت روانی،آسیبکلیدی:  واژگان
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 رابطه اختالالت روانی و جایگاه خدمتی در کارکنان انتظامی

 5قربانعلی طاهری ، 4، شب بو جعفرزاده3، علیرضا حمید 2رضا لطفیسعید ،1زهرا عرب
 

 چکیده

وری و افزایش توان رزمی نیروهای : بررسی وضعیت سالمت روان کارکنان انتظامی و بهرههدف و مسئله بیان

ارکنان ی کاطالعات کافی از وضعیت روان کهینبرخوردار است. با توجه به ا اجتنابییرقابلمسلح از اهمیت غ

انتظامی در دست نیست، این مطالعه باهدف بررسی رابطه اختالالت روانی و جایگاه خدمتی در افراد انتظامی انجام 

 شد.

 1391ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی تحلیلی، کلیه سربازان و کارکنان کادر که در بازه زمانی مهر مواد و روش

های نگاه روان بیمارستان پلیس مشهد مراجعه نموده و با استفاده از تستطور سرپایی به درمابه 1392تا مرداد 

MMPI ،SCL-90  وIQ  مورد ارزیابی روانی قرار گرفتند، به تفکیک نوع جایگاه شغلی و تشخیص اختالل روانی

 وتحلیلیههای آماری توصیفی و مجذورکای تجزو روش SPSSافزار آماری ها با استفاده از نرمبررسی شدند و داده

 گردید.

و حداکثر  19( با حداقل سن %6/98نفر؛ 432، اکثریت مرد )یننفر مراجع 438های پژوهش، از ها: بر اساس یافتهیافته

ن ارشد دار، افسران جزء، کارمند و افسراکنندگان به ترتیب سرباز وظیفه، درجهسال بودند. بیشترین مراجعه 50

 (.=71/0Pوجود نداشت ) دارییر اختالف معنولی در بین کارکنان کاد بوده است

غلی های پایین شگیری: درجات باالی اختالالت روانی در کارکنان انتظامی بخصوص در رتبهنتیجهبحث و 

رسد؛ بنابراین انجام هشداردهنده است و اتخاذ تدابیری در خصوص ارتقاء سالمت روان ضروری به نظر می

بهداشت  موقع خدماته، شناسایی دقیق کارکنان انتظامی در معرض خطر و ارائه بهسالیان یشناختهای روانارزیابی

 شود.ها پیشنهاد میروانی به آن

 

 : اختالالت روانی، کارکنان نظامی و انتظامی، سالمت روانیواژگان کلیدی

                                                           
 نویسنده مسئول کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه، مسئول پژوهش بیمارستان ثامن االئمه ناجا مشهد1

 ای ثامن االئمه ناجا مشهدبورد تخصصی کودکان، بیمارستان منطقه2

 متخصص جراحی عمومی، معاون درمان بیمارستان ثامن االئمه ناجا مشهد3

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، بیمارستان ثامن االئمه ناجا مشهد4

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، بیمارستان ثامن االئمه ناجا مشهد5



 
 
 

 
 

 

 بررسی رابطه دانش ترافیکی رانندگان با تخلفات رانندگی

 1خانی عباس عزیز 

 

 چکیده

 کاهش تخلفات و و مطمئن و ایمن رانندگی در مؤثر بسیار از عوامل دانش و آگاهی رانندگان یکیارتقاء 

 راهنمایی تخلفات میزان بر آگاهی و دانش ترافیکی سطح ارتقای تأثیر اهمیت بررسی به توجه است با تصادفات

 تخلفات میزان ترافیکی وبررسی رابطه سطح دانش و اطالعات  حاضر پژوهش هدف ایران، در رانندگی و

 .است شهر ابهر در رانندگی و راهنمایی

ده است. تعداد شبهره گرفته اییسهمقا یپژوهش از تحقیق پس رویدادی و عل هاییهبه فرض یمنظور پاسخ گوئبه

ترافیکی، انش د یرهایشده و متغاز میان کلیه رانندگان ابهر انتخاب یدر تصادف یریگنفر راننده با روش نمونه 200

/ 75االی آن ب یهاراهنمایی و رانندگی که )پایایی همه سؤال نامهیینتحصیالت و سن با استفاده از پرسشنامه آ

شد. این پرسشنامه توسط رانندگانی که برای دریافت صورتحساب  یریگاست( و سؤاالت محقق ساخته اندازه

با استفاده از روش رگرسیون  شدهیآورجمع یهاادهمراجعه کرده بودند تکمیل گردید. د 10تخلفات به پلیس + 

 زیر به دست آمد. دانش ترافیکی رانندگان، یجقرار گرفت و نتا وتحلیلیهمورد تجز Spssافزار چند متغیره، در نرم

بدین معنی  یندآیحساب مخوبی برای کاهش تخلفات رانندگی به یهاتحصیالت و سن رانندگان پی بینی کننده

 گان با دانش ترافیکی، تحصیالت و سن باال تخلفات کمتری مرتکب شدند.که رانند

 

 : دانش ترافیکی، تحصیالت، سن، تخلفات رانندگیواژگان کلیدی 
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قبل و پس از زندانی شدن سرپرست  مقایسه عملکرد تحصیلی فرزندان زندانیان

 خانواده و بررسی علل افت تحصیلی آنان

 1سعید یزیعز یاسر
 

 چکیده

ای هی عملکرد تحصیلی فرزندان زندانیان قبل و بعد از حبس پدر آنان است و تفاوتهدف از این پژوهش مقایسه

آموزان، مدت محکومیت و نوع جرم پدر، محل سکونت ی تحصیلی دانشمتغیرهایی همچون نوع جنسیت و دوره

تحصیلی  در این پژوهش عملکرد قرارگرفته است. یو وضعیت اقتصادی بر عملکرد تحصیلی فرزندان موردبررس

که  1394های مختلف تحصیلی( زندانیان زندان مرکزی همدان در سال نفر از فرزندان )دختر و پسر دوره 208

ه نامقرار گرفت. از پرسش یگذشت موردبررسها میماه از مدت حبس پدران )با جرائم متفاوت( آن 6حداقل 

عنوان مالک عملکرد تحصیلی در ها و معدل بهنیان و فرزندان آنمحقق ساخته، اطالعات جمعیت شناختی زندا

زوجی  t از آزمون توصیفی، آماری هایشرو بر عالوه هاداده تحلیل های تحصیلی استفاده شد. برایتمام دوره

دن ش حاصل بین عملکرد تحصیلی فرزندان، قبل و بعد از زندانی اساس نتایج و تحلیل واریانس استفاده گردید. بر

آموزان نمره، میانگین معدل دانش 1.46( و t ،207=df ،0001/0p=11.143پدر تفاوت معنادار وجود داشت 

ی راهنمایی شدیدتر بود و بر اساس نوع جرم آموزان دختر دورهپس از حبس پدر افت داشت و این افت در دانش

 بین فرزندان مجرمین مواد مخدر افت تحصیلی بیشتری مشاهده شد.

 

: فرزندان زندانیان، عملکرد تحصیلی، افت، حبسواژگان کلیدی
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 شهر کرمانشاه هاییاسترس شغلی در کارکنان کالنتر یبندشناخت و طبقه

 عزالدین علوی کاموسی
 

 چکیده

استرس شغلی در کارکنان کالنتری شهرستان کرمانشاه صورت گرفته  یبندپژوهش حاضر باهدف شناخت و طبقه

داد نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه. تع هاییاست. جامعه پژوهش حاضر عبارت است از کلیه کارکنان کالنتر

 یرآوتصادفی ساده انجام شد...برای جمع یریگآن بر اساس نمونه یریگنفر است که روش نمونه 120نمونه 

و  پژوهش از روش آمار توصیفی یهاعات از پرسشنامه استرس شغلی اسیپو استفاده شد. برای تحلیل دادهاطال

پژوهش از روش آمار استنباطی که شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون  هاییهجهت تحلیل آزمون فرض

توسط ان کالنتری دارای استرس ماین پژوهش نشان داد که کارکن یهازمان است، استفاده شد. نتایج تحلیل دادههم

های استرس شغلی با مقیاس کلی استرس رابطه معنادار وجود دارد؛ و همچنین نتایج و بین مؤلفه باشندیتا شدید م

 تحلیل رگرسیون عدم رابطه بین سن و استرس را نشان داد.

 

 : استرس، شغل، حرفه، کارکنان، کالنتریواژگان کلیدی
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 راه یسای مشاغل پل های حرفهاستانداردسازی مهارت

  2نیری دهقان طیبه، 1ابراهیم علیزاده

 

 چکیده
شایستگی بر مبنای رویکرد  یسازهای الزم برای وظایف شغلی یک نوع مدلمقدمه: رویکرد تعیین مهارت

ناجا است تا بر  راهیسای مشاغل پلهای حرفهکارکردی است. هدف اصلی این پژوهش استانداردسازی مهارت

هایی هستند و آن آمیز وظایف شغلی نیازمند چه نوع مهارتاساس آن تعیین شود که هر شاغل برای انجام موفقیت

ک های کارکردی یها و تعیین شایستگیها را باید در چه سطحی کسب کنند. روش: برای گردآوری دادهمهارت

نفر از کارکنان خبره  7تا  5گیری هدفمند )بین . سپس به روش نمونهپرسشنامه به همراه دو دستورالعمل تهیه شد

استان شامل تهران، ایالم، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، قم، لرستان و یزد برای  9در هر شغل( از 

اهمیت  -فها، مدل اولیه به این شرح شناسایی شد: الها انتخاب شدند. پس از پاالیش دادهپاسخگویی به پرسشنامه

وظایف شغلی مرتبط بامهارت  -برای انجام وظایف شغلی در هر یک از مشاغل، ب یازو سطح مهارت موردن

پس  یتنهاقبول داشته باشد. درعملکرد قابل تواندی؛ یعنی وظایفی که شاغل با استفاده از آن مهارت مشدهیینتع

اد که مشاغل دارای ها: نتایج نشان دبرآورد شد. یافته پذیرییمعمها، پایایی نتایج با استفاده از نظریه تاز بازبینی داده

ر مانند کارشناس تهای محتوایی و مدیریتی و مشاغل تخصصیوظایف مدیریتی و سرپرستی، بیشتر نیازمند مهارت

-تیجههای اجتماعی هستند. نهای سیستمی و مهارتارشد تصادفات و کارشناس تصادفات بیشتر نیازمند مهارت

ستراتژیک ریزی اای، برنامههای توسعههای آموزشی، برنامهتواند مبنای طراحی برنامهآمده میدستیری: نتایج بهگ

و  ریزی کار راهه شغلیهای استخدامی و مصاحبه استخدامی، مدیریت عملکرد، برنامهنیروی کار، محتوای آزمون

 پاداش و قدردانی کارکنان قرار بگیرد.

 

 ی، رویکرد کارکردی، استانداردسازیاهای حرفهشایستگی: واژگان کلیدی
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 داوطلبان جراحی پنداره خودجراحی زیبایی بینی بر  یرتأث

 3و علی محمد رضایی 2رضایی د، نورمحم 1ابراهیم علیزاده
 

 چکیده

خود پنداره  ریدر دختران افزایش چشمگیری یافته است. به دلیل تأث یژهواخیر جراحی زیبایی بینی به یهادر سال

بر سالمت روانشناختی و همچنین عامل انگیزشی در گرایش به عمل جراحی زیبایی، این پژوهش انجام گرفت. 

داوطلب جراحی زیبایی بینی قبل  78آزمون تک گروهی استفاده شد. و پس آزمونیشدر این پژوهش از طرح پ

ینی، پرسشنامه خود پنداره راجز را تکمیل نمودند. از عمل جراح و بعد از گذشت شش ماه از عمل جراحی زیبایی ب

دو گروه وابسته نشان داد که تفاوت  tو آزمون مک نمار تحلیل شد. نتایج آزمون  tها با استفاده از آزمون داده

معنادار است و عمل جراحی زیبایی  >05/0Pاست در سطح  15/1در خود پنداره که معادل  یجادشدهمیانگین ا

( نشان داد که = 791/0Pدر خود پنداره بیماران اندکی تغییر ایجاد کند؛ اما نتایج آزمون مک نمار )توانسته است 

درصد( از داوطلبان شده است،  10که منجر به بهبود خود پنداره درصد کمی ) حالیدرعینجراحی زیبایی بینی 

رصد از داوطلبان نیز تغییر نکرده د 82درصد از آنان نیز شده است. خود پنداره  8باعث سست شدن خود پنداره 

ود را که افراد به دلیل ضعف خود پنداره به آن مبتال هستند، بهب هایییناراحت تواندیاست. جراحی زیبایی بینی نم

 یهاعمل جراحی مورد مداخالت و درمان یجاببخشد؛ بنابراین الزم است داوطلبان جراحی زیبایی بینی به

 روانشناختی قرار گیرند.

 

 : جراحی، جراحی زیبایی، جراحی پالستیک، خود پندارهواژگان کلیدی
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 های دانشگاه علوم انتظامی امینشخصیتی سرگروهبان هاییژگیارزیابی و

 4،  عبداله سلطانی نژاد3، سید داوود نوبخت2، مصطفی محبی1احمد علیدادی
 

 چکیده

 هاییژگیداشتن و شوندیدار مکه عهده هاییت: یکی از عوامل موفقیت افراد در مسئولهدف و مسئله بیان

دانشگاه  یهاشخصیتی سرگروهبان هاییژگیشخصیتی سالم است. بدین منظور هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و

 علوم انتظامی امین است.

 یریگورت نمونهصروش: این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان سرگروهبان که به

( است. برای یسؤال 71مینه سوتا ) یسرشماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه شخصیتی چندوجه

انحراف  و 50 میانگین با Tاستانداردشده  نمرات آمده از پرسشنامه بهدستخام به ها نمراتداده وتحلیلیهتجز

 گردید. رسم نمودار در آزمودنی پروفایلنمرات استاندارد  به توجه سپس با شد. تبدیل 10 استاندارد

دهنده این است ( است نشان60تا  40آمده از پروفایل بالینی دانشجویان که بین )دستها: با توجه به نمرات بهیافته

 شخصیتی نرمالی برخوردار هستند. هاییژگیکه دانشجویان سرگروهبان از و

، دانشجویان سرگروهبان ازنظر سالمت روانی، آمادگی الزم هاسیاگیری: با توجه به روایی داشتن مقبحث و نتیجه

مین میزان طور ثابت در ههرحال اگر نیاز است که این پروفایل بالینی تقریباً بهجهت این نوع خدمت رادارند، اما به

ل ودر ط یشناختروان یهاصورت گروهی در خصوص وظایف اصلی و مهارتقرار بگیرد نیاز است تا افراد به

 دوران مسئولیت موردتوجه قرار گیرند.

 

 مینه سوتا یشخصیتی، سرگروهبان، پرسشنامه شخصیتی چندوجه هاییژگی: وواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
علوم  درمان مرکز مشاوره دانشگاه مشاوره ومسئول: کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و کارشناس واحد  . نویسنده1

 aat.moshaver@gmail.com انتظامی امین
 دانشگاه علوم انتظامی امین. کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و کارشناس مرکز مشاوره 2
 . کارشناس ارشد پیشگیری اجتماعی و مسئول واحد مطالعات و تحقیقات مرکز مشاوره دانشگاه علوم انتظامی امین.3

 ی دانشگاه امام حسین علیه السالم. دکتری روانشناسی نظامی و عضو هیئت علم4 



 
 
 

 
 

 

 درآگاهی  زدایی مبتنی بر ذهن های ارتباطی و استرس اثربخشی آموزش مهارت

 افروزفعال آتش کاهش پرخاشگری کودکان بیش

 نسرین صرافسودابه غریبی، محمد حاتمی، 
 

 چکیده

 بساهچفعالی اختاللی بسیار شایع است و در صورت درمان نشدن احتمال دارد تا بزرگسالی ادامه یابد و بیشمقدمه: 

 های رفتاری و خانواده حائز اهمیتبین نقش آموزشیندرابه اختالالتی نظیر اختالل ضداجتماعی تبدیل شود. 

 .است

اهی آگ بر ذهن زدایی مبتنی های ارتباطی و استرساثربخشی آموزش مهارت مقایسههدف: هدف از این مطالعه، 

 است. افروزفعال آتشو مصرف ریتالین در کاهش پرخاشگری فیزیکی، کالمی و کنترل خشم کودکان بیش

زدایی مبتنی ساله، تحت آموزش استرس 12-8دو گروه از کودکان ، هدفمندشده و ها: در این مطالعه کنترلروش

 های ارتباطی، مصرف ریتالین و یک گروه کنترل قرار گرفتند.آگاهی و مهارتذهن بر

های ارتباطی در گروه تحت آموزش منجر به کاهش آگاهی و مهارتذهنمبتنی بر  زداییآموزش استرسنتایج: 

گروه  ی شد. درافروزآتشهای ارتباطی و کاهش رفتار پرخاشگری کالمی، فیزیکی و همچنین افزایش مهارت

 .افروزی بیشتر از دو گروه دیگر بود و در گروه کنترل تغییری دیده نشدریتالین کاهش رفتار آتش کنندهمصرف

باطی های ارتو آموزش مهارت یذهن آگاه بر یمبتنیی دهند که استرس زداها نشان میگیری: این یافتهنتیجه

افروز فعال آتشافزایش کنترل خشم کودکان بیشکاهش پرخاشگری و تواند یک شیوه درمانی اثربخش برای می

 گیری در این کودکان خواهیم بود.باشد و در کنار مصرف ریتالین شاهد بهبود چشم

 

 های ارتباطی، مهارتMBSR(، ADHD) یفعالبیش: واژگان کلیدی
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 انجام در( GIS) جغرافیایی اطالعات سامانه از استفاده با پلیس کارکرد بررسی

  طبیعی بالیای و حوادث در دیدگان حادثه به مشاوره و روانی عملیات

 1صیدال فعال
 

 چکیده

 رییزمینه و هدف: وقوع زلزله در شهر تهران دور از انتظار نبوده و در صورت وقوع زلزله در ای شهر، تعداد کث 

و با توجه به اهمیت  با توجه به وظایف ناجا در امر عملیات روانی گردندیاز مردم دچار آسیب روحی و روانی م

در عملیات روانی به حادثه دیدگان حوادث و بالیا  (GIS)موضوع نگارنده این مقاله باهدف بررسی نقش سامانه 

ا در انجام عملیات روانی به حادثه دیدگان حوادث و بالی تواندیپلیس م (GIS)با طرح سؤال ))آیا سامانه 

 است.گذاشته به بررسی موضوع را باشد؟((  ینآفرنقش

احبه با و مص یاو اسنادی و پرسشنامه یاتحلیلی و ابزار گرداوری کتابخانه -روش: تحقیق از نوع توصیفی

نفر و طیف  80اول نهادهای مرتبط با عملیات روانی و مشاوره به تعداد  یفنمونه در دو ط کارشناسان بوده و جامعه

سؤال با طیف لیکرت  22با  یاصورت هدفمند انتخاب و با پرسشنامهنفر که به 50به تعداد  (GIS)تخصصان دوم م

 شده است. وتحلیلیهتجز spssافزار مورد سنجش و تعیین پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده و با نرم

و  بینیشیکنترل و هدایت و ترکیب، تلفیق، پ ،یدهدر سازمان تواندیها: سامانه اطالعات جغرافیایی پلیس میافته

ت بهینه اطالعا یریکارگو مدیریت اطالعات، نمایش اطالعات، تبادل اطالعات و به یازپردازش اطالعات موردن

ازدور نقشه و تعیین موقعیت جغرافیایی و سنجش ییهها و ته، ردیابی و هدایت انواع کمکیابیامدادی و جهت

 کننده مؤثر باشد.و مدیریت نیروهای عمل صحیح حادثه دیدگان

پلیس قادر است در انجام عملیات روانی و مشاوره به حادثه  (GIS)است که سامانه  یهای پژوهش حاکنتایج: یافته

د را تا ح ربطیذ یهادیدگان در حوادث طبیعی )زلزله( نقش مهمی ایفا و توان نیروهای عملیات روانی و ارگان

 د.زیادی ارتقا بخش

 

 مشاوره، سامانه اطالعات جغرافیایی، زلزله ،عملیات روانی ،: حوادثواژگان کلیدی

 

                                                           
 میعمو حقوق ارشد کارشناس و مرز فنون و علوم ارشد کارشناس – ناجا امین انتظامی علوم دانشگاه علمی هئیت 1



 
 
 

 
 

 

 های آسیب کاهش در نهاد مردم نهای سازما و پلیس تعامل تاثیر میزان بررسی

 سرپرست بی کودکان روانی

 صیدال فعال، 1مسعود فعال
 

 چکیده

 ردولتییاجتماعی و کارکرد نهادهای دولتی و غ هاییبآسزمینه و هدف: با توجه به ارتباط مشکالت روانی افراد با 

 هاییبنهاد در کاهش آسمردم یهادر این زمینه، پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقش تعامل پلیس و سازمان

زان در نهاد تا چه میمردم یهاو برای پاسخ به این سؤال که ))تعامل پلیس و سازمان سرپرستیروانی کودکان ب

 دارد؟(( به بررسی موضوع پرداخته است. یرتأث سرپرستیروانی کودکان ب هاییبکاهش آس

وده که در ب یاو پرسشنامه یاتحلیلی و ابزار گرداوری اطالعات کتابخانه -روش: روش پژوهش از نوع توصیفی

بق با نظر سه نفر ی منطها طبق معیارهاتعامل پلیس با این سازمان یراین راستا ابتدا با مرور ادبیات تحقیق؛ میزان تأث

طیف لیکرت مورد سنجش و با  یسؤال 25از پرسشنامه  یریگنظران )کارول و سرنیا و ناجام( با بهرهاز صاحب

باخ شده و پایایی آن از فرمول آلفای کرون یبندو با استفاده از آزمون فریدمن رتبه وتحلیلیهتجز spssافزار نرم

نظران که در سه طیف )طیف اول کارشناسان ناجا به نفر از صاحب 199تعداد  نمونه محاسبه گردیده است. جامعه

نظران حوزه نفر و طیف سوم صاحب 50نهاد به تعداد مردم یهانفر و طیف دوم کارشناسان سازمان 100تعداد 

شده تخابگیری تصادفی انصورت نمونهتهران به 3نفر( از کل جامعه آماری در منطقه  49روانشناسی به تعداد 

 است.

 یهاهای پژوهش و نقش تعامل پلیس و سازمانها و یافته: با نگرش به نتایج حاصل از دادهگیرینتیجهبحث و 

 هاییبو آموزشی؛ در کاهش آس یااقدامات مشاوره -2روانی بهداشتی  یهاارائه مراقبت -1نهاد شامل: مردم

ص ها متفاوت بوده و در این خصوهرکدام از مؤلفه یرداشته ولی میزان تأث یرتأث سرپرستیروانی کودکان ب

 شده است.پیشنهادهایی ارائه

 

 سرپرستیروانی، کودکان ب هاییب: پلیس، تعامل؛ آسواژگان کلیدی 

 

 

                                                           
 دارویی شیمی ارشد کارشناس1 
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)مطالعه  یربومیمقایسه مشکالت روانی کارکنان وظیفه بومی با کارکنان وظیفه غ

 جا(موردی فرماندهی مرزبانی نا

 مسعود فعال، صیدال فعال
 

 چکیده

هستند لذا  یربومی: با توجه به اینکه بخشی از کارکنان وظیفه مرزبانی ناجا بومی و بخش دیگر غهدف و مسئله بیان

این پژوهش باهدف شناسایی مشکالت روانی کارکنان وظیفه در این فرماندهی و برای پاسخ به این سؤال که ))آیا 

آیا کارکنان  ؟دهندیتفاوتی را نشان م یربومیکارکنان وظیفه بومی ازنظر مشکالت روانی با کارکنان وظیفه غ

ع پرداخته تا از هستند؟(( به بررسی موضو یربومیوظیفه غ وظیفه بومی دارای مشکالت بیشتری نسبت به کارکنان

 نتایج آن در کمک به کارکنان وظیفه استفاده نمود.

صورت عینی، واقعی، منظم و جامعه آماری کارکنان وظیفه مرزبانی در منطقه روش: روش تحقیق توصیفی و به

نفر کارکنان وظیفه  86ان وظیفه بومی و نفر کارکن 86نفر که  172بوده و جامعه نمونه  94جنوب شرق در سال 

و  یسؤال 90،53،35و فرم  Sc1- 90- Rانتخاب و ابزار تحقیق پرسشنامه  یاصورت هدفمند و خوشهبه یربومیغ

آمده توسط جداول فراوانی ا درصد فراوانی دستشده است. اطالعات بهاستفاده Sc1- 90- Rهای فهرست نشانه

 نی و پایایی به روشوگانه این آزمون از دو روش محاسبه پایایی درو پایایی مقوله نه SPSSافزار و نرم tو آزمون 

 آزمون مجدد صورت گرفته است

بیشتر از  دارییعنطور مبه یربومیاست که مشکالت روانی کارکنان وظیفه غ یها حاکها و نتایج: نتایج یافتهیافته

یفه ستادی بیشتر از کارکنان وظ دارییطور معنکارکنان وظیفه بومی و مشکالت روانی کارکنان وظیفه صفی به

کنان وظیفه پریشی کار، وسواسی، حساسیت بین افراد در روانییدیبوده است. افسردگی، اضطراب، افکار پارانو

بین دو  )جسمانی سازی( یمارانگاریزنظر خصومت و خودبداری بیشتر از بومی بوده است. اطور معنیبه یربومیغ

 داری وجود نداشته است.تفاوت معنی یربومیگروه کارکنان وظیفه بومی و غ

 

 : مشکالت روانی، کارکنان وظیفه، مرزبانی ناجاواژگان کلیدی

 



 
 
 

 
 

 

بینی وضعیت سالمت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم پیش

 انشناختی هیج

 3 ، رضا کاظمی 2 د سعادتمندیسع، 1 صیدال فعال
 

 چکیده

تواند داشته یکی از عواملی که تأثیرات متفاوتی بر سالمت روانی افراد )خصوصاً نظامیان( می: هدف و مسئله بیان

ازپیش در تحقیقات به آن پرداخته شود لذا پژوهش حاضر باشد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان که باید بیش

بینی وضعیت سالمت روانی کارکنان مرزبانی ناجا بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و با این باهدف پیش

ندهی بینی و تبیین کنند( در فرماتوانند سالمت روانی را پیشفرض که )راهبردهای تنظیم شناختی هیجان می

 ر حفظ این سرمایه استفاده نمود.مرزبانی استان س و ب به بررسی موضوع پرداخته تا از نتایج آن د

نفر از کارکنان پایور فرماندهی  125روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه موردبررسی 

 گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.بودند که به شیوه نمونه 94استان مرزبانی س و ب در سال 

راب، آمیز پنداری با اختالل جسمانی، اضطدیگران و فاجعه ها: نتایج پژوهش نشان داد بین راهبردهای سرزنشیافته

اختالل در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سالمت روان رابطه مثبت و معنادار و بین راهبردهای مثبت اندیشی و 

پذیرش با اختالل جسمانی، اضطراب، اختالل در کارکرد اجتماعی، افسردگی و سالمت روان رابطه منفی و معنادار 

اندیشی  آمیز پنداری و مثبت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که راهبردهای سرزنش دیگران، فاجعهدارد

 بینی و تبیین کنند.سالمت روانی را پیشدرصد تغییرات مربوط به 2/33توانستند 

المت روانی را در ات ستوانند تغییرخوبی میگیری: نتایج اشاره دارند که راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بهنتیجه

 بینی و تبیین کنند.کارکنان پایور مرزبانی پیش

 

 : سالمت روان، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، کارکنان پایور مرزبانیواژگان کلیدی

 

                                                           
کارشناس ارشد علوم و فنون مرز و کارشناس ارشد  –مربی، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا  .1

 masoud.faal@yahoo.comحقوق عمومی 
کارشناس ارشد علوم و فنون مرز و کارشناس ارشد حقوق  –عضو هئیت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا  .2

 عمومی  

  مربی نور امیپ دانشگاه ی،شناس روانی، گروه مرب .3

mailto:masoud.faal@yahoo.com
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بررسی رابطه الگوهای ارتباطی، ترس از صمیمیت و همسر آزاری در زنان متأهل 

 شهر تهران

 3حدیثه رضایی، 2لیلی پناغی، 1هاجر فالح زاده
 

 چکیده

بررسی رابطه الگوهای ارتباطی و ترس از صمیمیت با همسر آزاری در زنان متأهل شهر  حاضر پژوهش هدف

شده گیری در دسترس و هدفمند انتخابزن متأهل شهر تهران که به روش نمونه 300 منظور این به تهران بود.

گیر، زیر مقیاس زن متوقع/ مرد کناره 4( با 1990هیوی،  های الگوهای ارتباطی )کریستنس وبودند به پرسشنامه

( و 1991گیر کلی و سازنده متقابل، ترس از صمیمیت )دسکاتنر و تلن، گیر، متوقع/ کنارهمرد متوقع/ زن کناره

زیر مقیاس فیزیکی، عاطفی و جنسی، پاسخ دادند.  3(، با 1384همسر آزاری )قهاری، عاطف وحید و یوسفی، 

داد که بین  وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشانبا استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیهها داده

گیر کلی با همسر آزاری رابطه مثبت و معنادار وجود داشت. گیر و متوقع/ کنارهخرده مقیاس مرد متوقع/ زن کناره

کلی با ترس  گیرگیر و متوقع/ کنارهتوقع/ زن کنارهگیر، مرد مهای زن متوقع/ مرد کنارههمچنین بین خرده مقیاس

با  گیر و ترس از صمیمیتاز صمیمیت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین خرده مقیاس زن متوقع/ مرد کناره

یر گهای خرده مقیاس سازنده متقابل و مرد متوقع/ زن کنارهمثبت و معنادار وجود ندارد. مؤلفه همسر آزاری رابطه

أثیر تواند همسر آزاری را تحت ترسد که الگوهای ارتباطی میبینی همسر آزاری را داشتند. به نظر میوان پیشت

 قرار دهد.

 

 : الگوهای ارتباطی، ترس از صمیمیت، همسر آزاریواژگان کلیدی

  

                                                           
 علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار، عضو هیئت 1
 علمی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتیدانشیار، عضو هیئت 2
 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی 3



 
 
 

 
 

 

درمان با  دفاعی در بین معتادان تحت هاییسمشخصیتی و مکان هاییژگیمقایسه و

 گروه خودیاریمتادون و عضو 

 2، الدن معین1میترا فاضلی فارسانی
 

 چکیده

ا متادون دفاعی در بین معتادان تحت درمان ب هاییسمشخصیتی و مکان هاییژگیاین پژوهش باهدف تبیین تفاوت و

 58نفر ) 102منظور دسترسی به هدف فوق تعداد و عضو گروه خودیاری در شهر اصفهان به انجام رسیده است. به

د. انتخاب شدن یاتصادفی خوشه یریگنفر تحت درمان با متادون( به شیوه نمونه 44ضو گروه خودیاری،نفر ع

دفاعی  هاییسم( و مکانNEO-60شخصیتی نئو فرم کوتاه ) هاییژگیابزارهای مورداستفاده دو پرسشنامه و

(DSQ-40بود. پژوهش از نوع علی )- ا از آمار توصیفی؛ میانگین و هداده وتحلیلیهبوده و جهت تجز اییسهمقا

از آن بود  آمده حاکیدستاستفاده شد. نتیجه به یانحراف معیار و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چندعامل

دفاعی معتادان تحت درمان با متادون و عضو گروه خودیاری تفاوت  هاییسمشخصیتی و مکان هاییژگیکه بین و

( بین معتادان تحت درمان با متادون p<0.05تفاوت معناداری ) یریپذبعد انعطاف وجود ندارد و تنها در یمعنادار

 و عضو گروه خودیاری وجود داشت.

 

 شخصیتی، معتادان هاییژگیدفاعی، و هاییسم: مکانواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت دانشجوی 1

Mitrafazeli60@yahoo.com 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت علمییئتهعضو  2

Ladanmoein98@yahoo.com 

mailto:Ladanmoein98@yahoo.com
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 ناکارآمد اولیه در مبتالیان به اعتیاد به اینترنت و مواد یهاوارهمقایسه طرح

 2، رقیه حضوری1رباب فرجی
 

 چکیده

، در رویدادهای شناختی مانند احساسات دارییسوءاستفاده از مواد مخدر تغییرات سریع و معن: هدف و مسئله بیان

ناکارآمد اولیه در افراد معتاد  یهاوارههدف از پژوهش حاضر، مقایسه طرح .آوردیافکار یا خاطرات به وجود م

 به اینترنت در مقایسه با افراد مبتالبه سوءمصرف مواد است.

تخاب در دسترس ان یریگفرد وابسته به اینترنت به روش نمونه 40نفر از افراد وابسته به مواد و  40روش: بدین منظور 

 tآزمون  ها ازداده وتحلیلیهدادند. برای تجزناکارآمد یانگ پاسخ  یهاوارهشدند و به پرسشنامه فرم کوتاه طرح

 مستقل استفاده شد. یهابرای گروه

ها: نتایج نشان داد که در حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت مختل، جهت مندی یافته

ین افراد وابسته به وجود دارد و میانگ p<05/0در سطح  داریوسوسه میل بین دو گروه تفاوت معن یزنگبهو گوش

 ناکارآمد باالتر از افراد وابسته به اینترنت است. یهاوارهمواد در پنج حوزه مربوط به طرح

ان بیشتری چنین نتیجه گرفت که گروه وابسته به مواد دارای میز توانی: با در نظر گرفتن نتایج مگیرییجهنتبحث و 

تگی به نسبت به اختالل وابس پذیرییبزمینه آس توانندیاکارآمد مو این باورهای ن باشندیاز باورهای ناکارآمد م

 مواد و تداوم این اختالل را فراهم سازند.

 

  واره ناکارآمد اولیه، سوءمصرف مواد، اعتیاد به اینترنت: طرحواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 استان اردبیل وپرورشآموزش. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، اداره کل 1
 مرکز مشاوره آرامش سیرئ. کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، 2



 
 
 

 
 

 

خانواده و رضایت زناشویی در کارکنان فرماندهی -بررسی رابطه تعارض کار

 استان خوزستانانتظامی 

 2اهلل شناورفضلو  1علی قاسم پور
 

 چکیده

مقدمه. رضایت زناشویی نقش بسیار مهمی در ثبات و پایداری خانواده، بهداشت روانی زوجین و کارایی فردی و 

خانواده و رضایت زناشویی انجام -، پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه تعارض کاررویناجتماعی افراد دارد. ازا

 گرفت.

نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان کارون  76روش. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه پژوهش شامل 

واده و خان -موردمطالعه از مقیاس تعارض کار یرهایبود که به روش سرشماری انتخاب شدند. برای سنجش متغ

آماری توصیفی  یهابا آزمون شدهیآور( استفاده شد. اطالعات جمع1992شاخص رضایت زناشویی )هودسن، 

 وتحلیلهی)میانگین و انحراف استاندارد( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون( تجز

 شدند.

خانواده و رضایت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. عالوه -ها. نتایج نشان داد که بین تعارض کاریافته

ار و تعارض خانواده، تعارض مبتنی بر فش-تعارض کار هاییطهرگرسیون نشان داد که از بین حاین، نتایج تحلیل  بر

 .باشندیدر تبیین واریانس رضایت زناشویی برخوردار م یامبتنی بر زمان از نقش عمده

رض ار و تعا. تعارض مبتنی بر فششودیخانواده باعث کاهش رضایت زناشویی م-گیری. افزایش تعارض کارنتیجه

 مبتنی بر زمان نیز بیشترین نقش را در نارضایتی زناشویی داشتند.

 

 خانواده، رضایت زناشویی، نیروی انتظامی-: تعارض کارواژگان کلیدی
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 نفساجتماعی بر عزت یهاشبکه یرتأث

 2و فرزانه جایدری 1ابراهیم قبادی
 

 چکیده

-ها با استفاده از پرسشنامه و روش نمونهنفس است. دادهعزتهای اجتماعی بر هدف این مطالعه بررسی اثر شبکه

است. نتایج مربوط به ضریب همبستگی پیرسون  شدهیلآوری و تحلنفر جمع 115گیری تصادفی، با حجم نمونه 

عمومی و  نفسهای اجتماعی و عزتبین ساعات استفاده از شبکه دارییدهند که یک رابطه مثبت و معننشان می

نفس عمومی و اجتماعی در سطح یک نفس شغلی وجود دارد که این رابطه برای عزتاجتماعی و عزت نفسعزت

دهند دار است. همچنین این نتایج نشان میدرصد معنی 5نفس شغلی در سطح دار است اما برای عزتدرصد معنی

خمین اری وجود ندارد. نتایج تدهای اجتماعی رابطه معنینفس خانوادگی و ساعات استفاده از شبکهکه بین عزت

س افراد است؛ نفبر اعتمادبه داریهای اجتماعی دارای اثری مثبت و معندهد که استفاده از شبکهرگرسیون نشان می

 است. 0.308مقدار این ضریب  کهینحوکم است، به یاما میزان این اثرگذار

 

 شغلی نفسنفس عمومی، عزتاجتماعی، عزت یها: شبکهواژگان کلیدی
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یی و راهنما مأمورانیتی شخص یپو ت یبا سالمت روان یشغل استرس رابطه یبررس

 آبادشهرستان خرم یرانندگ

 کاظم گرام ،حدیث چراغیان ن،قدمی، کرم اهلل مرادیان، معصومه قاسمیا امیر سید 
 

 چکیده

 یاتخصوص و آوری، فنیمنابع انسان یریتمد هایسازمانی، روش نقش، روابط، ساختار هاییژگیو متخصصان،

 باهدفپژوهش حاضر کنند. بر این اساس؛افراد معرفی می روان سالمت ارزیابی هایعنوان شاخصرا به یماد

 .ستا شدهانجام آبادخرم شهرستان رانندگی و راهنمایی مأموران روانی سالمت بر شغلیاسترس  اثرات بررسی

 250نفری  833نگراست. نمونه پژوهش از جامعه گذشته و یابی، همبستگیزمینه پژوهش از نوع مطالعات: روش

نفر انتظامی  201نفر ستادی و  49آباد بوده که نفر از مأموران رسمی و مرد راهنمایی و رانندگی شهرستان خرم

 گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.نمونه یهبودند که بر پا

ان گام انجام شد و نتایج نشان داد که مأموربهبا روش گام یونها با استفاده از رگرسداده وتحلیلیهتجز ها:یافته

نند. کزای زندگی میزان باالیی از استرس شغلی را تجربه میبا توجه به رویدادهای استرس یراهنمایی و رانندگ

سال بودند،  46کار بوده و یا به لحاظ سنی باالی بوده، نوبت A یتیشخص یپ، افرادی که دارای تبینازاینضمناً 

 اند.کمتر و استرسورهای شغلی بیشتری را تجربه کرده یاحساس سالمت روان

، یرس شغلهای قبلی؛ استهای پژوهشپژوهش حاضر و در راستای یافته هایگیری: با توجه به یافتهنتیجهبحث و 

پیشنهاد  سالمت روان افراد هستند؛ بنابراینبین میزان عنوان متغیرهای پیشهو تیپ شخصیتی ب یزندگ یدادهایرو

به  زای زندگی، دست، ضمن گاهش عوامل استرسیشود مسئولین امر با کمک متخصصین حوزه علوم رفتارمی

 باشد. رتتر و سالمهای مؤثر بر سالمت روان نیروهای این حوزه زده تا نتیجه کار بهینهآموزش مستمر شاخصه

 

 راهنمایی و رانندگی ،یتیشخص هاییپ، تی: استرس شغلواژگان کلیدی
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معتادان به مواد مخدر  دارنده متادون بر کارکردهای شناختیدرمان نگه یرتأث

 افیونی در زندان گلپایگان

 3، سید رضا میر مهدی2، عباس شمسی1امین قشالقی

 

 چکیده

( بر کارکردهای شناختی MMTدارنده با متادون )درمان نگه یرپژوهش حاضر به بررسی تأث زمینه و هدف:

 پردازد.یکنندگان مواد مخدر افیونی در زندان گلپایگان ممصرف

ی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد وابسته به دروش: با توجه به موضوع پژوهش از روش پس رویدا

نفر  30دارنده با متادون در زندان گلپایگان بودند. نمونه آماری شامل بیماران تحت درمان نگهمواد مخدر افیونی و 

نفر از افراد گروه شاهد  30نفر از افراد وابسته به مواد مخدر افیونی و  30از افراد گروه تحت درمان با متادون،

 در دسترس انتخاب شدند. یریگصورت نمونهبه

 دارییود که در آزمون حافظه وکسلر، گروه شاهد و گروه تحت درمان با متادون تفاوت معنها: حاکی از آن بیافته

روه در آزمون استروپ، گ. داشتند دارییاما هر دو گروه با گروه وابسته مواد مخدر افیونی تفاوت معننداشتند 

 در چهار مرحله زمان واکنش شاهد نسبت به دو گروه تحت درمان با متادون و گروه وابسته به مواد مخدر افیونی

مرحله همخوان، واکنش مرحله ناهمخوان، خطا واکنش مرحله همخوان و خطای واکنش مرحله ناهمخوان تفاوت 

، همچنین گروه تحت درمان با متادون نسبت به گروه وابسته به مواد مخدر در هر چهار مرحله داشت داریمعن

 .وجود داشت داریتفاوت معن

اوتی دارنده با متادون تفری: نتایج نشان داد که در حافظه گروه شاهد و گروه تحت درمان نگهگینتیجهبحث و 

دارنده هدرمان نگ و ابسته مواد مخدر افیونی بهتر استوجود ندارد و عملکرد حافظه هر دو گروه نسبت به گروه و

دازه عملکرد توجه انآن به یرشود ولی تأثیبا متادون باعث بهبود توجه انتخابی در افراد وابسته مواد مخدر افیونی م

 انتخابی گروه شاهد نشان داده شدند.

 

 دارنده با متادون، کارکردهای شناختی: اعتیاد، درمان نگهواژگان کلیدی
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هیجانی عاطفی پسران ساکن  یهامهارتزندگی بر  یهامهارتاثربخشی آموزش 

 در کانون اصالح و تربیت شهرستان گرگان

 5، سید حسن هاشمی کنتی4، مهدی عامری3، عباس کردی2، عالمه قربانی1کابوسی محمدباقر
 

 چکیده

 یشناختروان یهابیآس زانیدر کاهش م تواندیم یامداخلهروشی  عنوانبهزندگی  یهامهارتمقدمه: آموزش 

زندگی  یاهمهارتآموزش  ریتأثبررسی  حاضر پژوهش هدف باشد. مؤثر پسران ساکن در کانون اصالح و تربیت

 .بودهیجانی عاطفی پسران ساکن در کانون اصالح و تربیت  یهامهارتبر 

 پسران ساکن در کانون اصالح و تربیت شهرستانجامعه آماری شامل کلیه  .از نوع آزمایشی است کاربردی و روش:

نفر گروه آزمایش و  15نفر ) 30 از نوع در دسترس و حجم نمونه یریگنمونهروش . بودند 1394گرگان در سال 

از  .دان استفاده ش-از پرسشنامه هوش هیجانی بار اطالعاتی گردآور برای .نفر گروه کنترل(، انتخاب شد 15

استفاده  لیوتحلهیتجز( جهت MANCOVA) رهیمتغچند  ( وANCOVA) رهیمتغتک  کوواریانس آزمون

 شد.

هوش هیجانی شامل  یهامؤلفهزندگی بر  یهامهارتکه آموزش  داد حاضر نشان پژوهش جینتا: هایافته

 ریأثتبین فردی، مقابله با فشار، سازگاری، خلق کلی و هوش هیجانی کلی  یهامهارتدرون فردی،  یهامهارت

 دارد.

 در دگیزن یهامهارتآموزش  ازجمله رفتاری-شناختی یهادرماننتیجه گرفت که  توانیم رونیازا: یریگجهینت

نسبت به مشکالت هیجانی و عاطفی و افزایش بهزیستی روانی در نوجوانان ساکن در کانون  مثبت تغییرات ایجاد

 بسزایی دارد. راتیتأث اصالح و تربیت

 

 زندگی، هوش هیجانی، کانون اصالح و تربیت. یهامهارت :واژگان کلیدی
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 زندگی در پیشگیری از اعتیاد یهابررسی نقش آموزش مهارت

 1کاظمی نیمحمدحس
 

 چکیده

رامون اند ضمن سازگاری با طبیعت پیزندگی در طی حیات اجتماعی توانسته یهاها از طریق فراگیری مهارتانسان 

ا فراهم فرد رو رفتار مثبت و سازنده در جامعه، زمینه بقاء نسل خود و ایجاد و انتقال فرهنگ و تمدن منحصربه

اجتماعی و  یهاتیعقالنی و منطقی و پذیرش مسئول یریگمینمایند. لذا انسان با برخوردار از قدرت تفکر و تصم

سالمت جسمی، روانی و رفتار اجتماعی مطلوب، برقراری روابط اجتماعی مفید و سازنده با دیگران، ضمن نیل به

ق هر فردی را از خردسالی از طری توانیزمینه ایجاد و برقراری جامعه سالم را تدارک ببیند، بنابراین م تواندیم

 همچون هایدرتی )مادی و روانی( برخوردار نمود که با انواع نابهنجارزندگی از چنان توان و ق یهاآموزش مهارت

 اعتیاد، مبارزه و خود و دیگران را از گرفتار شدن به دام آن برهاند.

 

 ، اعتیاد، معتاد، پیشگیریهایزندگی، آموزش، نابهنجار یها: مهارتواژگان کلیدی
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 بروز پدیده کودکان خیابانی نقش سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده در

 و کامران خدادادی  ، علی افشار جهانگیر کرمی، علی موالیی پارده
 

 چکیده

است.  نعتیصیمه: امروزه مشکل کودکان خیابانی یکی از معضالت شهرهای بزرگ صنعتی و نهدف و مسئله بیان

ان، فقر، یا حتی رایگ یمتقمخدر ارزانم دسترسی به امکانات بهداشتی، دسترسی به مواد دزندگی در خیابان، ع

اندازد با توجه به حساسیت موضوع و تهدید جسمی و جنسی سالمت این کودکان را به خطر می یهاسو استفاده

امنیت اجتماعی از سوی این کودکان، پژوهش حاضر به بررسی تعیین نقش سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده در 

 جام گرفت.بروز پدیده کودکان خیابانی ان

عنوان نفره به 60است برای اجرای پژوهش دو گروه  اییسهمقا -روش و ابزار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی

نفر از کودکان خیابانی که در یک مرکز  60اند گروه اول شامل شدهدر دسترس انتخاب یریگنمونه به شیوه نمونه

-نفر از کودکان غیر خیابانی از میان دانش 60دند و گروه دوم کر)در کرمانشاه( زندگی می یروزداری شبانهنگه

 .آموزان یک دبیرستان در شهر کرمانشاه انتخاب شدند

با  های با درآمد کم و پرجمعیتها پژوهش نشان داد که کودکان خیابانی بیشتر در خانوادهها: تحلیل دادهیافته

ی، سوءسابقه کیفری و مصرف مواد و سطح اقتصادی و پرستشوند و به لحاظ سرسطح اجتماعی پایین دیده می

 داری وجود دارد.های کودکان خیابانی و غیر خیابانی تفاوت معنااجتماعی بین خانواده

اده توان نتیجه گرفت که وضیعت اقتصادی و اجتماعی خانوهای پژوهش میگیری: با توجه به یافتهنتیجهبحث و 

 ش دارد.در بروز پدیده کودکان خیابانی نق

 

 : سطح اقتصادی، سطح اجتماعی، خانواده، کودکان خیابانیواژگان کلیدی
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 ثرمؤاثربخشی آموزش خود متمایزسازی بر خودمختاری، زندگی هدفمند و ارتباط 

 در زنان دارای همسر معتاد با دیگران

 4، مهرداد اسفنانی3، ابراهیم نعیمی2، عبداهلل شفیع آبادی1شهرزاد کریم نژاد
 

 چکیده

در  ؤثرمدر این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش خود متمایزسازی بر خودمختاری، زندگی هدفمند و ارتباط 

 پس-پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون این شهر تهران پرداخته شد. 14زنان دارای همسر معتاد منطقه 

 نفری 15 گروه دو در و شدند انتخاب تصادفی صورتبه نفر 30 از میان داوطلبان که ترتیب آزمون بود. بدین

 زمایشآ و جایگزینی تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش، گروه آزمونپیشپس از تکمیل  و شدند جایگزین

 پایان از پس. گرفتند قرار سازی خودمتمایز آموزش تحت گروهی صورتبه نیم و ساعت یک جلسه 8 مدت به

 گردآوری در این ابزار شد. بررسی نتایج کرده و تکمیل را مذکور هایپرسشنامه مجدداً گروه دو هر جلسات

 پژوهش از تحلیل کوواریانس هایفرضیهپژوهش پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف است و برای آزمون 

های جه به دادهوچندمتغیری و تک متغیری برای تعدیل اختالفات اولیه دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. با ت

آموزش خود  بنابراین ؛وجود دارد موردمطالعه هایگروهحاصل از تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری میان 

 است. مؤثردر زنان دارای همسر معتاد  مؤثرزندگی هدفمند و ارتباط  متمایزسازی

 

 معتاد همسر ،مؤثر ارتباط هدفمند، یزندگ ،یخودمختار : خود متمایزسازی،واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 یبخشتوان. کارشناس ارشد مشاوره 1

 . استاد گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی2

 استادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی 3

 روانشناسی تربیتیکارشناس ارشد  4



 
 
 

 
 

 

بررسی وضعیت سالمت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان هرمزگان و ارائه 

 راهکارهای مناسب جهت بهبود سالمت روانی کارکنان

 4، مجتبی گشول3، شعیب قاسمی2، نظام هاشمی1بختیار کرمی

 

 چکیده

 استان و ارائه راهکارهایی جهتهدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت سالمت روانی کارکنان فرماندهی انتظامی 

عنوان نفر از کارکنان و افسران این فرماندهی به 350ارتقای سالمت روان کارکنان است. بر همین اساس تعداد 

( و یک GHQ-28افراد نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطالعات از پرسشنامه سالمت عمومی گلبرگ )

مستقل، همبستگی  tوتحلیل اطالعات از آزمون اده شد. جهت تجزیههای جمعیت شناختی استفی ویژگیپرسشنامه

درصد از افراد  36.9دهد که راهه و تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج کلی نشان میپیرسون، تحلیل واریانس یک

 باند. بیشترین میزان شیوع اختالل به ترتینفر( در شاخص کلی سالمت روان دارای مشکل و اختالل 129نمونه )

-یلو افسردگی بود. نتایج تحل مربوط به اضطراب و اختالل خواب، عالئم جسمانی، اختالل در عملکرد اجتماعی

کنند ازنظر عالئم جسمانی، اضطراب صورت مجرد زندگی میهای آماری آشکار ساخت کارکنان متأهلی که به

با  نسبت افراد متأهلی دارند که تری بهو شاخص کل سالمت روان وضعیت نامطلوب و اختالل خواب، افسردگی

رد و اختالل خواب، عملک انتظامی در عالئم جسمانی، اضطراب کنند. همچنین کارکنان رستهخانواده زندگی می

ارکنان تری برخوردارند. کاجتماعی، شاخص کل سالمت و کارکنان یگان ویژه در افسردگی از وضعیت نامطلوب

د. توجه تری بودنها دارای وضعیت مطلوبکل سالمت به نسبت سایر رستهها و شاخص بخش راهور در کل مقیاس

ان ویژه و ی انتظامی و یگهای افسران و کارکنان مخصوصاً کارکنان رستهشناختی به مشکالت و خواسته پدیدار

 های گروهی روانشاختی، فراهم کردن شرایط جهت دسترسیکارکنان متأهل با وضعیت مجردی، برگزاری کارگاه

های تفریحی ازجمله پیشنهاداتی است که جهت ارتقای سالمت و ارائه برنامه کارکنان به مشاوران و روانشناسان

 روان کارکنان پیشنهاد شد.

 

 : سالمت روان، نیروی انتظامی، افسرانکلیدی واژگان

                                                           
 bak.karami@gmail.com . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی1

 . استادیار دانشگاه علوم انتظامی2

 . دانشجوی دکترای روانسنجی دانشگاه عالمه طباطبایی3

 . کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه خوارزمی4
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 کارکنان کارآمدی خود و روان سالمت با مدیریت های سبک رابطه بررسی

 رشت شهرستانانتظامی  فرماندهی

 فطرت نیک معصومه دکتر فاطمه کریمی و

 

 چکیده

و  کارکنان روانی بهداشت بر را ایکنندهتعیین نقش تواندمی که است سازمان هر عامل مهمترین مدیر

 و تیمشارک، استبدادی) مدیریت هایسبک رابطه بررسی پژوهش این از هدف گذارد برجای آنان خودکارآمدی

، ژوهشپ. است بوده رشت شهرستان انتظامی فرماندهی کارکنان و خودکارآمدی روان سالمت با( دموکراتیک

 روهاینی، هاپاسگاه، هاکالنتری کارکنان تمامی شامل، آن آماری جامعه و بوده همبستگی و از نوع توصیفی

 دو ملشا موردنظر جامعه نمونه حجم. است بوده رشت شهرستان انتظامی فرماندهی امداد یگان و ده صد عملیاتی

 آنان کارکنان، دیگر نفر و گروه 11 تعداد به مدیران آنان از گروه یک که شدند؛ انتخاب نفر 215 تعداد به گروه

 سبک هپرسشنام از اطالعات آوریجمع برای و شد؛ استفاده دسترس در گیرینمونه از. است بوده نفر 204 تعداد به

 پرسشنامه و( 1998) گلدبرگ، GHQ عمومی سالمت پرسشنامه(، 1390) رمضان و مقیمی استانداردشده رهبری

 و اطیاستنب آمار و توصیفی آمار از اطالعات وتحلیلتجزیه برای. شد گرفته بکار( 1982) شرر کارآمدی خود

 spss18 افزارنرم با آماری کارهای تمامی و گردید استفاده متغیری چند رگرسیون پیرسون همبستگی روش

 وجود داریمعنی رابطه روان سالمت و مدیریت هایسبک بین که دهدمی نشان پژوهش نتایج. است شدهمحاسبه

 هایکسب همچنین. دارد وجود منفی معنادار همبستگی، کارکنان و خودکارآمدی مدیریت سبک بین اما ندارد؛

 هایسبک و کنند بینیپیش روان سالمت درصد 15/0 و روان سالمت تغییرات توانسته درصد 8/0 میزان به مدیریت

 نیبیپیش را خودکارآمدی تغییرات اند،توانسته درصد 7/13 میزان به دموکراتیک و مشارکتی استبدادی، مدیریت

 ولیاص و اساسی مفاهیم باید مدیران و مسئولین گرددمی پیشنهاد. نیست دارمعنی آماری سطح در اما نمایند؛

 .کنند داماق کار محیط در خود نظارت تحت کارکنان کلیه روان بهداشت تأمین درصدد و شناخته را روان بهداشت

 

 کارآمدی خود و روان سالمت، مدیریت های: سبکواژگان کلیدی

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 روانشناسی و جرائم سایبری

 2بهناز دورانو  1محسن کریمی

 چکیده

فناوری رایانه و اینترنت باعث تسریع و تسهیل امور و زندگی افراد شده است و هرروز افراد       پیشرفت و تسهیالت  

این فناوری عالوه بر  حالبااینشاااده اسااات.  هاآنو بخشااای از زندگی عادی  کنندمیبیشاااتری از آن اساااتفاده 

ل، باشااد. یکی از این مسااائ های فراوانی که در جهت رفاه بشاار فراهم آورده، مسااائلی را نیز به دنبال داشااتهمزیت

شااوند. اثرات شااناخته می سااایبری جرائمافتد و تحت عنوان اتفاق می ی این پدیدهاساات که در عرصااه جرائمی

 بر سطوح مختلف جامعه اثر گذاشته و   تواندمیجرائم سایبری فراتر از مسائل، مشکالت و صدمات مادی است و      

حتی صادمات روحی و روانی را نیز به دنبال داشاته باشاد. برای مثال نتایج برخی تحقیقات نشاان داده که قربانیان     

کنند، از خود نشااان تجربه می ، شاابیه به آنچه بیماران در اختالل اسااترس پس از سااانحه  شااناختیروانعالئمی 

روانشناسان را در این حوزه ضروری  ویژهبهاجتماعی و رفتاری و  علوم العات دانشمندانمط ،تأثیراتاین  دهند.می

ی قربانیان روانشناخت  هایویژگیشناسی از طریق شناسایی پروفایل شخصیتی و انگیزشی مجرمان،         . روانسازد می

ای هع و اثرات و پیامدتواند نقشی اساسی در کاهش وقولزوم درمان روانشناختی آنان، می صورت درو حمایت و 

ی تعریفی از جرائم سایبری و انواع آن، به ارائه  ی حاضر ضمن ارائه  گونه جرائم داشته باشد. از این رو مطالعه  این

سااخته و   ترآساان اقدامات آتی آنان را  بینیپیشپروفایل شاخصایتی، رفتاری و انگیزشای مجرمان می پردازد که    

شگیران  مؤثرگامی  ست. همچنین به تحلیل رفتار قربانیان پرداخته و در انتها راهکارهایی در جهت  در اقدامات پی ه ا

 از این پدیده ارائه خواهد داد. دیدهآسیبکمک به افراد 

 سایبری، مجازی جرائم، : روانشناسیواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 اهللهیبقدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی  1

 hotmail.comdowranb@اهلل روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه  گروه نویسنده مسئول، 2
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 بزهکار و عادی اجتماعی با حافظه کاذب در نوجوانان مسئلهتوانایی حل  رابطه

 2فریبرز درتاج، 1کریمی اصفهانیفاطمه 

 چکیده

 زهکارب نوجوانان در کاذب حافظه با اجتماعی مسئله حل توانایی رابطه مقدمه: هدف از انجام این پژوهش، بررسی

 سالم بود. و

نفر از نوجوان بزهکار  53این پژوهش را تعداد  موردمطالعهروش: این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی بود. نمونه 

ه شهر تهران ک هایدبیرستاننوجوان غیر بزهکار شاغل به تحصیل در  48و  مقیم کانون اصالح و تربیت شهر تهران

و  تماعیهای حل مسئله اجفرم کوتاه پرسشنامه مهارتتصادفی انتخاب شدند، تشکیل داد. از  روش ازبا استفاده 

 وتحلیلتجزیه منظوربهاطالعات استفاده شد.  آوریجمعجهت  (DMR الگوی) کاذب یحافظه بررسی ابزار

آماری  ارافزنرمآمار توصیفی از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده در  هایروشعالوه بر  هاداده

SPSS .استفاده شد 

 منطقی سبک و مسئله حل مثبت گیریجهت بزهکار، نوجوانان و بحث: نتایج این تحقیق نشان داد که در هایافته

 و سئلهم حل منفی گیریجهت سالم، نوجوانان دارد. در معناداری و مثبت همبستگی کاذب حافظه با مسئله حل

 از حاصل یهاتهیافدارد. همچنین  معناداری و منفی همبستگی کاذب حافظه با مسئله حل دقتی بی-تکانشی سبک

 ابعاد و( β=352/0) مثبت صورتبه را مسئله حل سازگارانه ابعاد کاذب، حافظه که داد نشان پژوهش این

 .کندمی بینیپیش( β=-368/0) منفی صورتبه را مسئله حل ناسازگارانه

 

 کاذب، نوجوانان بزهکار یحافظهاجتماعی،  مسئله: توانایی حل واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران 1

 گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی استادمسئول:  نویسنده 2



 
 
 

 
 

 

 به اعتیاد دانشجویان بررسی نقش عملکرد خانواده در میزان آمادگی

 1علیرضا کریمی وکیل
 

 چکیده

 دی: امروزه مصرف مواد مخدر و الگوی مصرف آن تغییر کرده است که عوامل متعددی در پدهدف و مسئله بیان

ش هدف این پژوه روینها نقش و عملکرد خانواده است. ازاآن ینتراند که ازجمله مهماین مسئله نقش داشته ییآ

 .میزان آمادگی به اعتیاد بر اساس عملکرد خانواده بود بینییشبررسی نقش و پ

روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده 

نفر  301و تعداد نمونه  یاصورت خوشهبه یریگعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز بودند. روش نمونه

( IAPS( و مقیاس آمادگی به اعتیاد )FADسنجش عملکرد خانواده ) یهابودند. برای گردآوری داده از پرسشنامه

 استفاده شد.

 تواندیها: بین عملکرد خانواده و میزان آمادگی به اعتیاد فرزندان رابطه وجود دارد. همچنین عملکرد خانواده میافته

 کند. بینییشاز آمادگی به اعتیاد را پ %30در حدود 

رفتارها و کارکردهای هر فرد در گام اول تحت تأثیر رفتارها و کارکردهای خانواده  شکیگیری: بنتیجهبحث و 

مختلف است و هر میزان  یهارفتاری ازجمله مهارت هاییژگیها و واست و هر خانواده برای خود دارای نگرش

نگرشی و رفتاری قوی و قدرتمند باشد به همان نسبت افرادی را پرورش خواهد داد که  که یک خانواده ازلحاظ

 توان محافظت از خود در برابر خطرهای احتمالی ازجمله گرایش به اعتیاد خواهد کاست.

 

 : آمادگی به اعتیاد، عملکرد خانواده، دانشجویانواژگان کلیدی
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 اهشک برگروهی به شیوه پردازش اطالعات شناختی -آموزش شغلی ریتأثبررسی 

 افکار ناکارآمد شغلی کارکنان نیروهای مسلح

 1عبدالرحیم کسائی

 

 چکیده

 افکار شکاه برپردازش اطالعات شناختی  یشیوهبررسی میزان اثربخشی آموزش شغلی به    پژوهش هدف از این

سلح شغلی( کارکنان نیروی  ) ایشغلی  ناکارآمد ست.  م سی   منظوربه بوده ا ضیه برر ب یک پژوهش در قال هایفر

ه مراکز ب کنندهمراجعهآزمودنی به روش تصادفی ساده از بین کارکنان نیروهای مسلح   30نیمه تجربی تعداد  طرح

یش به آزما گروه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. صورت بهمشاوره نظامی تهران انتخاب و  

شش م شغلی گروهی به      دت  شاوره  سه تحت م شناختی   یشیوه جل ژوهش . ابزار پگرفتند قرارپردازش اطالعات 

تایج ن اجرا شد.  آزمونپسو  آزمونپیش صورت بهبود که در مورد هر دو گروه  پرسشنامه افکار ناکارآمد شغلی    

 سه و اییشغل ناکارآمد افکار کاهش برپردازش اطالعات شناختی  یشیوهمشاوره شغلی به  که دادپژوهش نشان 

 (،P=  01/0) سردرگمی  افکارو  (P= 003/0) فرصت (، افکار نبودن P=  01/0زیرمقیاس آن یعنی افکار ناتوانی )

ار مربوط افک هایمقیاسزیر  کاهش بربوده است. همچنین مشاوره شغلی به شیوه پردازش اطالعات شناختی  مؤثر

 نبوده است. مؤثر( p= 55/0) گراییو افکار کامل ( P= 18/0) دیگرانبه تأیید 

 مشاوره شغلی به شیوه پردازش اطالعات شناختی، افکار ناکارآمد: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مشاوره دانشگاه خوارزمیاستادیار گروه  -1



 
 
 

 
 

 

 و مدیریت اسالمی هایهبا سایر نظر Yو  Xمطالعه تطبیقی نظریه 

 2محمود گودرزیو  1علیرضا کولیوند
 

 چکیده

سیر تحوالت مدیریت منابع انسانی به فراست درخواهیم یافت که توجه به انسان در دنیای سازمان و  یبامطالعه

ه امروز تا جایی ک یافتهیشروز افزانظران مدیریت بوده است. این توجه روزبهمدیریت از دیرباز موردنظر صاحب

بدان  اند. اینی، صنعتی و بازرگانی نام نهادههای دولتی سوم، نیروی انسانی را مشتریان اول سازماندر آغاز هزاره

معنی است که در عصر جدید ضرورت پاسخگویی به نیازهای اساسی کارکنان در هر سازمانی در اولویت قرار 

های منطقی و مشروع منابع انسانی و صدالبته گیرد زیرا نیل به اهداف سازمانی درگرو تأمین اهداف و خواستهمی

 های آن توسط کارکنانها و مأموریتبع انسانی نیز درگرو رسانیدن سازمان به اهداف رسالتتأمین نیازهای منا

قیقات های بیشتر تحکه یافته یاست. ایجاد انگیزه در افراد ازجمله وظایف مهم مدیریت هر سازمان است. باوجود

آن  رک درستی از موضوع و اهمیتدارد، متأسفانه اغلب مدیران د یدبر لزوم ایجاد و حفظ انگیزه در کارکنان تأک

 ها را در سازمان خود به کار ببندند.ندارند و در عمل قادر نیستند به نحوی اثربخش این یافته

 

 سازمانی، پلیس، سازمان: انگیزه، عوامل درونواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 پژوهشگاه یعلمئتیهدکتری و عضو  یدانشجو 1
 کارشناس ارشد مدیریت انتظامی 2
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اطالعات مربوط به اختالالت روانی و رفتاری با رویکرد  یبنداهمیت طبقه

 هابیماری المللیینب یبندطبقه

 1علی گراوند
 

 چکیده

الت طور خاص اختالدر نظام سالمت و به یدشدهو استفاده از اطالعات انبوه تول یبندطبقه: هدف و مسئله بیان

ا هناشی از آن یرومروانی و رفتاری نقش مهمی در ارائه آمارهای صحیح بهداشت عمومی و کنترل میزان مرگ

کرد اختالالت روانی و رفتاری با روی یبندمطالعه حاضر تبیین اهمیت استفاده از سیستم طبقهدارد. لذا هدف از 

 ها بوده است.بیماری المللیینب یبندطبقه

انجام گردیده است. اطالعات مربوطه با جستجو  1394روش: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری است که در سال 

و سایت سازمان  Googleو  Yahooهای جستجوی و موتور Mag Iranو  Pub medهای اطالعاتی در پایگاه

ر آمده بدستای مرجع به دست آمدند و سپس اطالعات به( و مطالعه در منابع کتابخانهWHOجهانی بهداشت )

 اساس اهداف پژوهش خالصه بندی و گزارش گردیدند.

گردد و اختالالت روانی و رفتاری منتشر می WHO( که توسط ICDها )بیماری المللیینب یبندها: نظام طبقهیافته

طالعات و استفاده از ا یبندرا در فصل پنج کتاب قرار داده است. سازمان جهانی بهداشت با توجه به اهمیت طبقه

نی و خاص مربوط به آن به نام توصیفات بالی یبندمربوط به اختالالت روانی و رفتاری اقدام به تهیه یک طبقه

 خیصی نموده است.راهنمای تش

ای پیشرفته هاطالعات مربوط به اختالالت روانی و رفتاری کشور یبندگیری: با توجه به اهمیت طبقهبحث و نتیجه

اقدام به طراحی و تهیه راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی نموده  متحدهیاالتدر علم روانشناسی ازجمله ا

 یبندقههای طبارائه آمارهای دقیق جهت مقاصد مختلف استفاده از این نظام و یبنداست. با توجه به مزایای طبقه

 شود.پیشنهاد می

 

 اختالالت روانی و رفتاری ،روانشناسی ،هابیماری المللیینب یبند: طبقهواژگان کلیدی

 

                                                           
 کارشناس ارشد فناوری اطالعات سالمت، مرکز تحقیقات کاربردی بهداد ناجا1

virya67@yahoo.com 

 

mailto:virya67@yahoo.com


 
 
 

 
 

 

 یها وهیشبررسی روانشناختی اختالالت شخصیتی در میان زنان خیابانی و  

 رویارویی با آن

 1گروسیاکرم 
 

 چکیده

 آنان که اولین و هایخانوادهنسل آتی و نقش  دهندگانپرورشمادران و  عنوانبهبا توجه به نقش حیاتی زنان 

رک هر به د تواندمیخانوادگی و  شناختیروان هایویژگیشناخت  ،پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است

 در این راستا بیانجامد. ترصحیح ریزیبرنامهو  هایویژگیاین  بهترچه

الل ، اختشودمیعام مربوط  طوربه جرائم آنان خاص و یا طوربه خیابانیاختالل روانی که در زنان  ترینمهماما 

مقررات اجتماعی را بپذیرد. نقض مقررات زندگی خانوادگی  تواندنمیاست که در آن فرد  ضداجتماعیشخصیت 

، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، زودهنگام، رفتارهای جنسی گوییروغد، جوییلذتو اجتماعی، ماجراجویی، 

قدان پشیمانی نسبت و ف مسئولیتیبیبه امنیت خود و دیگران،  توجهیبی، پذیریتحریکنداشتن برنامه برای آینده، 

 یجتماعضدااختالل شخصیت  هاینشانه ازجملهبه اعمال خالف خویش و سوابق دستگیری به علت نقض قانون 

 .شودمیمالحظه زنان خیابانی از  ایعمدهاست که در بخش 

. آنان در معرض انواع آزارها و تهدیدها قرار دارند و به کنندمیاین زنان قربانیانی هستند که دیگران را هم قربانی 

 .مبتال هستندروانی  مخصوصاًو واگیردار پوستی، آمیزشی، گوارشی و تنفسی  هایبیماریانواع 

تباط رویکردهای موجود در ار نیزشده است و  نظرانصاحببه تعریف شخصیت از نگاه  ایاشارهدر این مقاله ابتدا 

 نان خیابانیزشیوع اختالالت شخصیت در بین بررسی به  درنهایتو  ، ماهیت شخصیت و مکاتب آنباشخصیت

 ت.اس شدهپرداخته

 

 زنان خیابانی، شخصیت هاینظریهاختالل شخصیت،  ،شخصیت :واژگان کلیدی

 

 

 
 

                                                           
 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی یعلمئتیهعضو  ،کارشناس ارشد روانشناسی 1
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 وردیم مطالعه) پلیس کارکنان فردی نشاط با کاری زندگی کیفیت رابطه بررسی

 (فارس.ا.ا.ف کوپ کارکنان

 2، احمد ایزدی1احمدعلی گودرزی
 

 چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری بانشاط فردی کارکنان کالنتری و پاسگاه فرماندهی 

انتظامی استان فارس است که اهداف فرعی شامل بررسی رابطه امنیت بهداشتی و شغلی، فضای کلی زندگی کاری، 

اط اجتماعی در سازمان کاری بانش های کاری، رابطه بین تناسب اجتماعی زندگی کاری، انسجامتوسعه قابلیت

ت. جامعه همبستگی اس –شده است. روش پژوهش، توصیفی کارکنان در فرماندهی انتظامی استان فارس تعیین

 314ای تعداد گیری تصادفی خوشهآماری، کارکنان کوپ فرماندهی انتظامی استان فارس است که از طریق نمونه

ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام وتحلیل دادهشده تجزیهعنوان نمونه آماری انتخابها بهنفر از آن

نشان داد که امنیت شغلی و بهداشتی، فضای کلی زندگی کاری، رابطه  %95نان آمده با اطمیدستپذیرفت. نتایج به

بین توسعه قابلیت کاری، رابطه بین تناسب اجتماعی زندگی کاری و رابطه بین انسجام اجتماعی در سازمان کاری 

گانه های پنجبانشاط کارکنان کوپ رابطه معناداری داشته و به اثبات رسیده است. لیکن از نظر مخاطبان شاخص

زندگی کاری،  که فضای کلیطوریاند بههای متفاوتی به نشاط کارکنان کوپ ف.ا.ا.فارس داشتهموردبررسی تأثیر

 بیشترین تأثیر و تناسب اجتماعی کمترین تأثیر را داشته است.

 

 انسجام اجتماعی، تناسب اجتماعی امنیت شغلی ی،نشاط، کیفیت زندگی کار :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
 علمی دانشگاه علوم انتظامیدانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی عضو هیئتنویسنده مسئول:  1

 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی 2

Ahmad.ezadi1596@Gmail.com 



 
 
 

 
 

 

 بررسی عالئم اختالالت روانی در افراد دارای سابقه مصرف مواد و افراد سالم

 4، خلیل محمدی3، حمیدرضا براتی2، علیرضا نیک مراد1گودینی اکبریعل
 

 چکیده

سوءمصرف مواد یکی از مشکالت جوامع امروزی و همچنین کشور ما است؛ بنابراین داشتن : هدف و مسئله بیان

 .دکنیبه ما در زمینه پیشگیری و درمان آن کمک م شودیعواملی که باعث این پدیده م ٔ  ینهاطالعات درزم

نفر فرد سالم استفاده شد. از این افراد تست  50نفر سوءمصرف کننده شیشه و  50ها: در این تحقیق از مواد و روش

SCL-90  گرفته شد و با استفاده ازSPSS .نتایج تحلیل شد 

رتباط مستقیم ا ینژندشخصیتی افراد معتاد با روان هاییژگیخص شد که و-ها مشتحلیل داده ها: با توجه بهیافته

 شخصیتی ارتباط معکوس دارد. هاییژگیو با سایر و

ادان و ارتباط مخدوش بین فردی در معت گون بیمارگیری: عالئم اختالالت روانی مانند پرخاشگری و ترس نتیجه

اد عنوان یک عامل خطر در گرایش به اعتیباالتر از جمعیت عادی است؛ بنابراین برخورداری از اختالالت روانی به

تفاوت آماری معنادار نبوده است که این بیانگر آن است که  SCL-90 هاییاس. در سایر خرده مقشودیمحسوب م

 باال است که با افراد معتاد تفاوتی ندارد. یااندازهمعتاد عالئم اختالالت روانی به یرغ حتی در جامعه عادی و

 

 : اختالالت روانی، مصرف مواد، افراد سالم و معتادواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی 1

 نویسنده مسئول: دانشجویی دکتری سالمت. مرکز تحقیقات و علوم رفتاری 2

 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی 3

 یشناسجرمکارشناس ارشد  4
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پرخطر در بین فرزندان  یبررسی کیفیت زناشویی والدین و گرایش به رفتارها

 نوجوان

سیامک و  4نیک مراد رضایعل، 3سوسن محمد زاده اصل، 2سلطانی نژادعبداهلل ، 1گودینی اکبریعل

 5سهرابی
 

 چکیده

 رفتاری بروز مشکالت بر مؤثر عوامل ینترمهم از یکی والدین روابط کیفیت و خانواده: هدف و مسئله بیان

 است.کیفیت زناشویی والدین با گرایش به رفتارهای پرخطر  هدف این پژوهش بررسی .است فرزندان

صورت تصادفی شهرستان البرز به 3نفر از دانش آموزان دوره متوسطه منطقه  357در یک مطالعه همبستگی، :روش

ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه کیفیت زناشویی والدین و گرایش به رفتارهای پرخطر استفاده 

 همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شد. یهاها از آزمونداده وتحلیلیهمنظور تجزگردید... به

 یرمؤلفه( تأث 9و ابعاد زناشویی والدین ) یکدیگرها: در بررسی کیفیت زناشویی والدین و نوع روابط آنان با یافته

 معکوس )منفی و مثبت( در میزان گرایش و عدم گرایش فرزندان نوجوان نوجوانان به رفتارهای پرخطر دارد.

کیفیت روابط زناشویی والدین، عاملی مهم در ایجاد و یا عدم بروز اختالل عاطفی یا رفتارهای  گیری:نتیجهبحث و 

 رشد برای مناسب و سالم عاطفی محیط ایجاد به زناشویی از زندگی پرخطر در بین فرزندان است درواقع رضایت

 باشد. مؤثر والدین و فرزندان بین تعامل در تواندیم رضایت این طبعاً و شودیمنجر م فرزندان نمو و

 

 پرخطر ی: کیفیت زناشویی والدین، گرایش به رفتارهاواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی 1
 دانشگاه امام حسین یعلمئتیه 2
 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 3
 اهللهیبقدانشجوی دکترای روانشناسی سالمت دانشگاه  4
 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 5



 
 
 

 
 

 

 بررسی رابطه ابعاد نگرانی و سالمت روان سربازان وظیفه

 3، زهرا عرب2، شب بو جعفر زاده*1رضا لطفی یدسع
 

 چکیده

 و حساسیت اهمیت از افراد، شخصیت گیریشکل ساززمینه عنوانبه سربازی : دوران خدمتهدف و مسئله بیان

رد و سالمت تواند عملکاست. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توأم بوده و می برخوردار باالیی

های نگرانی با سالمت روان سربازان قرار دهد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه حوزه یرروانی افراد را تحت تأث

 جام گردید.وظیفه ان

نفر از سربازان  105گیری در دسترس بر روی همبستگی با انتخاب به روش نمونه -روش: این پژوهش کاربردی 

 .وظیفه در نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران انجام شد

د. همچنین متأهل بودن %31ها مجرد و آن %69و  64/22 1/3های پژوهش نشان داد میانگین سنی سرباز : یافتههایافته

های مالی ( وجود داشت و نیز نگرانیr=0.718،p0.0001بین ابعاد نگرانی و سالمت روان سربازان همبستگی باال 

را نشان داد، لکن بین  (r=0.284، r=0.395 p0.0001و نگرانی نسبت به آینده با سالمت روان همبستگی کمی )

 ،p0.0001 r=0.578 ن رابطه مثبت و در حد متوسط(نفس، مشکالت خواب و ناامنی با سالمت روااعتمادبه

r=0.698، r=0.480)  و بین خصوصیات شناختی و نگرانی ناشی از تردید با سالمت روان همبستگی باالیی

p0.0001،r= 0.726،r=0.698.دیده شد ) 

ها روانی آن و : بسیاری از سربازان در معرض خطر ابتال به مشکالت روانی هستند که سالمت جسمیگیرییجهنت

 هایخصوص در بدو ورود به خدمت و نیز تدوین برنامهاندازد. لذا حمایت روانی این قشر بهرا به مخاطره می

 گردد.آموزشی جهت ارتقا بهداشت روان و ارتقا مراکز مشاوره توصیه می

 

 : نگرانی، ابعاد نگرانی، سالمت روان، سربازان وظیفهواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 االئمه )ع( ناجا مشهدعلمی داخلی ناجا، واحد پژوهش بیمارستان ثامنبورد تخصصی کودکان عضو هیئت 1

Srlotfi2007@yahoo.com 
)ع( ناجا مشهد  االئمهثامنکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، واحد پژوهش بیمارستان  2

shjafarzadeh54@gmail.com 

 )ع( ناجا مشهد االئمهثامنداخلی ناجا واحد پژوهش بیمارستان  یعلمئتیهکارشناس ارشد پرستاری، عضو  3

mailto:Srlotfi2007@yahoo.com
mailto:shjafarzadeh54@gmail.com
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 درمانی مرکز کارکنان در روان سالمت و سالم زندگی سبک ابعاد رابطه بررسی

 (رضا امام طرح براساس) پلیس

 4، زهرا عرب3، علی طاهری2، شب بو جعفر زاده1رضا لطفی یدسع
 

 چکیده

نیروهای پلیس،  یژهوسالم برای متخصصین حیطه سالمت به : ارتقاء و حفظ سبک زندگیهدف و مسئله بیان

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تعیین  رویناست. ازا ماندهیو جهانی باق صورت یک چالش مداومهمچنان به

 ابعاد سبک زندگی سالم در کارکنان مرکز درمانی پلیس مشهد و رابطه آن با سالمت روان آنان انجام گردید.

کارکنان بیمارستان پلیس مشهد انجام شد. اطالعات با  نفر از 273همبستگی بر روی  -روش: این مطالعه تحلیلی

آوری و با جمع 93در سال  SCL90 یستلهای سالمت کارکنان و چک( و از پروندهHPLاستفاده از پرسشنامه )

 و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یموردبررس spssافزار استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، توسط نرم

تناب از دارو و سالمت روان، اج پذیرییت، مسئولهایماریبه تغذیه و کنترل وزن، پیشگیری از ب ها: بین توجهیافته

دارد.  وجود داریمواد مخدر، پیشگیری از حوادث و سالمت محیطی با سالمت عمومی رابطه مثبت متوسط و معن

 وجود دارد. دارییبین نشانگان مرضی در دو جنس مرد و زن اختالف معن

رفتارهای ناسالم در مراحل اولیه شناسایی و تغییر داده شوند، از بسیاری از عوامل  کهیگیری: درصورتیجهنتبحث و 

اء دهنده تسهیل رفتارهای ارتق هایینهمسئولین زم گرددی. لذا پیشنهاد مشودیسالمتی جلوگیری م یدکنندهتهد

نی وضعیت جسما یاورزش منظم و بررسی دورهسالمتی مانند رژیم غذایی صحیح،  یهاسالمت را از طریق برنامه

ها فراهم آورند تا موجب ارتقا سطح سالمت در کارکنان پلیس شده و از این طریق زندگی سالم و فعال برای آن

 شده و ارتقاء یابد.باعث حفظ

 

 : پایش سالمت، کارکنان انتظامی، معاینات بالینیواژگان کلیدی

 

                                                           
)ع( ناجا مشهد  االئمهثامنداخلی ناجا، بیمارستان  یعلمئتیهبورد تخصصی کودکان، استادیار، عضو  1

Srlotfi2007@yahoo.com 
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 ن مواد مخدرکنندگاآزاری در مصرفشیوع کودک

 3بو جعفرزاده، شب2قراری محمد ،1رضا لطفیسعید

 چکیده

گاهی کانون  متأسفانهو  بر سالمت کودکان دارد مدتطوالنیمقدمه: اعتیاد والدین یک از عواملی است که اثر 

یوع تعیین ش باهدفرو، این بررسی اینای برای بروز خشونت و درد و رنج برای کودکان است. ازخانواده عرصه

 کنندگان مواد مخدر انجام گردید.ساز آن در مصرفآزاری و عوامل زمینهکودک

کننده به آزمایشگاه کننده مواد مخدر مراجعهمصرف مقطعی روی والدین -توصیفی صورتبهروش: این مطالعه 

گردیدند.  انتخاب دارنظامصورت تصادفی نفر به 324تشخیص اعتیاد بیمارستان پلیس مشهد انجام شد که 

با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کا  هادادهانجام و  ساخته محققنامه ها توسط پرسشآوری دادهجمع

 تجزیه و تحلیل شدند.

 جنس(، p=03/0) تحصیالتآزار بودند. بین سطح کودک %80 وسال  60-40ها گروه سنی نمونه %75/ 8ها: یافته

(04/0=p ،)درآمد (03/0=p وضعیت ،)تأهل (01/0=p )اما بین سن و  ؛آزاری رابطه معناداری دیده شدکودک با

 ،ترتیب بهآزاری شیوع کودک بیشترین( <05/0pگونه رابطه معنادار وجود نداشت )آزاری هیچشغل با کودک

 ( و%86/15) صورتبهنوع عاطفی، غفلت، جسمی و جنسی برآورد شد و بیشترین نوع آزار جسمی زدن سیلی 

 %9/85آزاری شامل سابقه اعتیاد، طالق و سطح درآمد پایین در خانواده والدین بودند. بر کودک مؤثرسایر عوامل 

 از والدین تجربه آزارهای مسامحه در دوران کودکی خود داشتند.

ن و کنندگان مواد مخدر، تدوین قوانیآزاری در مصرفگیری: با توجه به شیوع باالی انواع کودکنتیجهبحث و 

مقررات جهت حمایت از قربانیان خشونت خانگی، ایجاد مراکزی برای معرفی و حمایت از این کودکان و نیز 

جهت یاری جستن از  هاخانواده سازیآگاهآموزش والدین معتاد جهت ارتقاء مهارت رفتار شایسته با کودک و 

 شود.آزاری توصیه میپلیس و مراجع قضایی با مشاهده هر نوع کودک

 

 مواد مخدر، اعتیاد کنندگانمصرف آزاری،کودک واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 ع() االئمهثامنواحد پژوهش بیمارستان  داخلی ناجا، علمییئتهتخصصی کودکان، استادیار، عضو  بورد 1

 ، هنرستان بهیاریارشد مدیریت آموزشی کارشناس 2
 ع( ناجا مشهد، ایران.) االئمهثامنارشد مدیریت آموزشی، واحد پژوهش بیمارستان  کارشناس 3
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 پرتنش و تک والد مطلقه یهابررسی و مقایسه سالمت روان کودکان خانواده

 لیال لعلی
 

 چکیده

والد  پرتنش و تک یهاحاضر باهدف بررسی و مقایسه سالمت روان کودکان خانواده : پژوهشهدف و مسئله بیان

 مطلقه انجام شد.

ر تک والد مطلقه شهرستان نیشابو یهاپرتنش و کودکان خانواده یهاروش: جامعه آماری را کلیه کودکان خانواده

 60عداد ها تشکیل داد که از بین آنکه در مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل بودند را ت 1389در سال تحصیلی 

مت اطالعات از پرسشنامه سال یآوردر دسترس انتخاب شدند و برای جمع یریگنفر )دختر و پسر( به روش نمونه

 استفاده شد. یسؤال 28( فرم GHQروان )

روان در  سالمت ها: نتایج نشان داد بین سالمت روان در دو خانواده پرتنش و تک والد مطلقه و همچنین بینیافته

دختر و پسر خانواده تک والد تفاوت معنادار آماری وجود ندارد؛ اما بین سالمت روان در دختر و پسر خانواده 

 پرتنش تفاوت معنادار آماری وجود دارد

ه تنش ک ییهاگیری: سالمت روان در دو خانواده پرتنش و تک والد مطلقه پایین بوده و در خانوادهنتیجهبحث و 

 که تک والد هستند. ییهامراتب بیشتر است از خانوادهاست آسیب به فرزندان به زیاد

 

 : خانواده پرتنش، خانواده تک والد مطلقه، سالمت روان.واژگان کلیدی

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

آوری دانش آموزان اجتماعی با تاب یهاشخصیتی هالند و مهارت هاییپرابطه ت

 دختر

 4کژال اهلل مرادیو  3علی زادهسولماز ،  2پریسا یعقوبی، 1ریتا لیاقت
 

 چکیده

 آوری دانش آموزاناجتماعی با تاب یهاشخصیتی هالند و مهارت هاییپپژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ت

طراحی و در نمونه آماری  1394آموز مقطع متوسطه اول مدارس شهر تهران در سال در جامعه آماری دختران دانش

در دسترس انتخاب شدند، اجراشده است. این پژوهش در زمره  یریگنمونهنفر که به روش  60به حجم 

 .شودهمبستگی محسوب می یهاپژوهش

گرایش مرکزی و پراکندگی، نمودار و تحلیل  یهاها نیز از جداول فراوانی و شاخصداده وتحلیلتجزیهدر 

گرا/ اهل بین تیپ شخصیتی واقع -1: شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است کهرگرسیون چند متغیره استفاده

خصیتی تیپ ش، / متهورکنندهیبتیپ شخصیتی ترغ، تیپ شخصیتی مسئله حل کن/ جستجوگر، کار

اعی و اجتم یهامهارت، تیپ شخصیتی سازمان دهنده/ متعارف، تیپ شخصیتی خالق/ هنری، امدادگر/اجتماعی

 .ددانش آموزان دختر رابطه معناداری وجود دار یآورتاب

جوگر گرا/ اهل کار؛ مسئله حل کن/ جست/ متهور؛ واقعکنندهیبترغ هاییپشخصیتی، تنها ت هاییپدر تجمیع ت

معناداری از  بینییشاجتماعی پ یهامهارت -9(. >p 01/0) دهندیبه دست م یآورمعناداری از تاب بینییشپ

 (.>p 01/0) دهندیبه دست م یآورتاب

 

 آوریاجتماعی، تاب یهاشخصیتی هالند، مهارت هاییپ: تواژگان کلیدی

 
 

 

 

 

 

                                                           
 تهران مرکزیاستاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -1

 گیری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیآموخته کارشناسی ارشد سنجش و اندازهدانش -2

 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیدانش -3

 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیدانش -4
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 های بکس با دلبستگی سبکهای و کمالگرایی رابطه روانسنجی ویژگیهای بررسی

 ذهنی مانده عقب فرزندان با مادران و عادی فرزندان با مادران در یادگیری

 ، لیال نجفی نیارکی، مریم معیشتیآبادریتا لیاقت، مرضیه رضایی سلطان
 

 چکیده

با  یگبستدل یهامثبت و منفی و سبک ییگراپژوهش معناداری رابطه بین کمال یندر ا: هدف و مسئله بیان

قرار گرفت و هدف  یمانده ذهنی موردبررسیادگیری در دو گروه مادران با فرزندان عادی و عقب یهاسبک

شارکتی و یادگیری وابسته و م یهامثبت و منفی بر سبک ییگرااصلی از انجام این پژوهش بررسی تفاوت کمال

 .نزدیکی و وابستگی در دو گروه مورد آزمایش است یبستگرقابتی و همیار و دل

 80مانده ذهنی شهر تهران بود که تعداد روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان عادی و عقب

 ییگراکمال یهای انتخاب شدند و سپس بر روی این دو گروه پرسشنامهتصادف یریگنفر بودند و به روش نمونه

 .یادگیری گراشا ریچمن اجرا شد یهاکولینز ورید و سبک یبستگشورت و دل

مادران  وابسته و نزدیکی با سبک یادگیری مشارکتی در یبستگها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دلیافته

یری منفی و مثبت با سبک یادگ ییگراابطه معناداری وجود دارد، همچنین بین کمالتوان ذهنی ردانش آموزان کم

 مثبت و منفی با سبک ییگرامشارکتی هم در همین گروه مادران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین کمال

 .یادگیری همیار در مادران دانش آموزان عادی رابطه معناداری وجود دارد

که در مورد مادران  اییهفرض 8قرار گرفت که از  یفرضیه موردبررس 16در این پژوهش گیری: نتیجهبحث و 

مثبت  ییراگقرار گرفت فقط یک فرضیه معنادار بود که در آن رابطه بین کمال یدانش آموزان عادی موردبررس

ده نشد، ازجمله معناداری مشاهها تفاوت قرارگرفته بود. در سایر فرضیه یو منفی با سبک یادگیری همیار موردبررس

وابسته و نزدیکی با  یگبستمثبت و منفی با سبک یادگیری مشارکتی. همچنین رابطه بین دل ییگرارابطه بین کمال

توان ذهنی بود دو فرضیه معنادار وجود داشت. که برای مادران کم اییهفرض 8سبک یادگیری رقابتی در مورد 

مثبت و  ییگرانزدیکی با سبک یادگیری مشارکتی و دیگری رابطه معنادار کمالوابسته و  یبستگیکی رابطه دل

ین در این گروه مورد آزمایش ازجمله رابطه ب هایهمنفی با سبک یادگیری مشارکتی در این مادران بود. سایر فرض

 .یستوابسته و نزدیکی با سبک یادگیری رقابتی بود که معنادار ن یبستگدل

 

 مانده ذهنی، عقبییگرایادگیری، کمال یها، سبکیبستگدل یهابک: سواژگان کلیدی

 
 

 



 
 
 

 
 

 

مقایسه بلوغ عاطفی، تحمل پریشانی و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان در افراد با 

 قلبی هاییماریو بدون ب

، زینب خان محمدی، سیمین بهروز یآباد، سروناز جهان زاد، مرضیه رضایی سلطان1ریتا لیاقت

فی لیال نج ،پریسا یعقوبی، مریم معیشت، زهره اخالقی، محمد پازوکی ،کارگندم نژاد، محبوبه

 کژال اهلل مرادی ،سلماز علی زاده، سولماز بلوک صحراگرد، نیارکی
 

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تفاوت میزان سطح بلوغ عاطفی شامل عدم ثبات عاطفی، : هدف و مسئله بیان

شخصیت، ناسازگاری اجتماعی، فقدان استقالل، سطح دشواری در تنظیم هیجان شامل بازگشت عاطفی، فروپاشی 

عدم پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، 

شامل  یبدسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، عدم وضوح هیجانی و سطح تحمل پریشانی در بیماران قل

 و بیماری شریان کرونری و افراد سالم بود. قلب کرونر عروق بیماری

بیماری شریان  روش: جامعه آماری این پژوهش از کلیه افراد بزرگسال بیمار )مبتال به بیماری عروق کرونر،

 .شدیمبر اساس آنژیوگرافی مشخص  شانبیماریکرونری( که به بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی مراجعه و 

ها: گروه بیماران نسبت به گروه افراد سالم، از عدم ثبات عاطفی و بازگشت عاطفی، بیشتری برخوردار بودند یافته

(01/0p< همچنین گروه بیماران نسبت به گروه افراد سالم، فروپاشی شخصیت و فقدان استقالل کمتری داشتند .)

(01/0p<و در نمرات کل ) ( 05/0و خرده مقیاس ناسازگاری اجتماعی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشدp>.) 

شامل عدم  بلوغ عاطفی هایمقیاسها نشان دادند که گروه بیماران در برخی از خرده گیری: یافتهنتیجهبحث و 

ذیرش عدم پ آن شامل هایمقیاسثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و تمامی خرده 

پاسخ هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود 

به راهبردهای تنظیم هیجانی، عدم وضوح هیجانی و مقیاس پریشانی روانشناختی میزان نمرات باالتری داشتند که 

 ور بود.مذک هایمقیاساز  هاآنحاکی از برخورداری بیشتر 

 

 عروقی : بلوغ عاطفی، تحمل پریشانی، تنظیم هیجان، بیماریواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 dr.Liaghat@gmail.com گروه روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی یعلمئتیه عضو 1
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 های کنش به توجه با کودکان در ثبات مقیاس و اضطراب سطح میزان مقایسه

 گشتالت آزمون در اجرایی

 4کار، محبوبه گندم3، زینب خان محمدی2، سروناز جهان زاد1ریتا لیاقت
 

 چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تفاوت میزان سطح اضطراب شامل هراس و ترس از فضای : هدف و مسئله بیان

ومی و عملی، اضطراب عم-باز، اضطراب جدایی، ترس از آسیب فیزیکی، ترس اجتماعی )فوبی(، وسواس فکری

 سطح ثبات در کودکان با کنش اجرایی پیشرفته و دارای تأخیر بود.

آموز دانش 60ساله شهر تهران بود که تعداد  10دانش آموزان دختر عادی  ییهروش: جامعه آماری این پژوهش، کل

ه حرکتی بندرگشتالت به دو گرو-انتخاب شدند و با آزمون دیداری یاچندمرحله یاخوشه یریگبه روش نمونه

س و راب اسپناضط یهابا کنش اجرایی پیشرفته و تأخیری تقسیم شدند و سپس بر روی این دو گروه پرسشنامه

 پایداری و پشتکار کودکان لوفی و کوهن اجرا شد.

ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه در اضطراب جدایی، ترس از آسیب فیزیکی، ترس اجتماعی، یافته

و وجود داشت. این در صورتی است که بین د دارییعملی و سطح پایداری و پشتکار تفاوت معن-وسواس فکری

 وجود نداشت. دارییهراس از فضای آزاد و اضطراب عمومی تفاوت معنگروه در ترس و 

ها نشان دادند که گروه دانش آموزان پیشرفته در رشد ادراکی حرکتی در نمره کلی سطح گیری: یافتهنتیجهبحث و 

شامل اضطراب جدایی، ترس از آسیب فیزیکی، ترس اجتماعی و  اضطراب هاییاساضطراب، برخی از خرده مق

بین  وجودنیعملی از نمرات کمتری برخوردار بودند و در مقیاس ثبات نمرات باالتری داشتند. باا-وسواس فکری

ترس و هراس از فضای آزاد و اضطراب عمومی تفاوت  هاییاسدو گروه پیشرفته و دارای تأخیر، در خرده مق

 .معناداری وجود نداشت

 

 اجرایی یهاپشتکار )ثبات(، کنش: سطح اضطراب، سطح پایداری و واژگان کلیدی

 

                                                           
 dr.Liaghat@gmail.comگروه روانشناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز  یعلمئتیه عضو 1
 ، دانشگاه آزاد واحد مرکزیسنجروانکارشناسی ارشد  اندانشجویسایر اسامی  کلیه 2
 ، دانشگاه آزاد واحد مرکزیسنجروانکارشناسی ارشد  دانشجوی 3
 ، دانشگاه آزاد واحد مرکزیسنجروانکارشناسی ارشد  دانشجوی 4



 
 
 

 
 

 

 بر میزان خشم مردان زندانی (EFT)بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان 

 ، پرویز4، سجاد خانجانی3، یوسف اسمری برده زرد2، دانا محمد امین زاده1محمد مسعود متولی

 6اسکندری نیحس ،5گبلو فداکار

 چکیده

 تنهاهنمتکی بر تنبیه و مجازات  هایروشنشان داده است که  جرائم: تاریخچه زندان و مقابله با هدف وزمینه 

تعداد این  در مواردی نیز بر شدت و بلکه توانند از بروز و ارتکاب پرخاشگری و بالطبع جرم جلوگیری کنند،نمی

خشم  متمرکز بر هیجان بر کاهش درمانیگروهاثربخشی  بررسی حاضرافزایند، بنابراین هدف از پژوهش موارد می

 مردان زندانی شهرستان بوکان بود.

گروه  اب و ماههیکپیگیری  با آزمونپس- آزمونپیش: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح هاروش ومواد 

 .دهدمی تشکیل بردند،در زندان بوکان بسر می 1394زندانیان مرد که در پاییز  یکلیهآماری را  جامعه کنترل است.

آزمودنی که نمرات باالیی داشتند  30 تعداد جواب دادند، پری –به پرسشنامه پرخاشگری باس  هازندانیابتدا همه 

 8قرار داده شدند. گروه آزمایش به مدت دو ماه در  آزمایش 15 و کنترل نفر 15 گروه دوتصادفی در  صورتبه

یان دوره پا در .کردندمیگروه کنترل فقط استراحت جلسه یک ساعت و نیمی در مداخله شرکت داشتند ولی 

 با استفاده از آمار توصیفی میانگین و انحراف هاداده آزمودنی دوباره اجرا شد. هایگروهمداخله پرسشنامه خشم بر 

 تحلیل شد. spss17 افزارنرماستاندارد و آزمون تحلیل کوواریانس به کمک 

مایش و در دو گروه آز داریمعنی تفاوت کنترل نمرات پیش آمون خشم، نتایج تحلیل کوواریانس، با :هایافته

روه داد که بین گ نشانماهپیگیری پس از یک  نتایج و( نشان داد >P/. 05کنترل در میانگین نمرات پرخاشگری را )

مرکز بر هیجان بعد از یک ماه درمان مت اثربخشیو  آزمایش و کنترل در نمرات پرخاشگری تفاوت وجود دارد

 بود. ماندهباقی

 .ستاگفت درمان متمرکز بر هیجان بر کاهش خشم در زندانیان مؤثر  توانمی هایافته: بر اساس گیریبحث و نتیجه

 

 درمان متمرکز بر هیجان، خشم، زندانیواژگان کلیدی: 

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه عالمه طباطبایی-2

 . asmariyousef@yahoo.comبالینی دانشگاه عالمه طباطبایی نویسنده مسئول؛ کارشناسی ارشد روانشناسی-3

 علوم پزشکی شهید بهشتی دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه-4

 دانشگاه عالمه طباطبایی یریگاندازهو  یسنجروانکارشناسی ارشد  -5

 روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی گروه ریمددانشیار و  -6

mailto:asmariyousef@yahoo.com
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 انتظامیمردم از کیفیت خدمات نیروی  در رضایت مؤثر ارزیابی عوامل

 5، سمیه مردانی4، رضا ریش پور3، کلثوم روشن قیاس2، علی احمدی1حمید محبعلی
 

 چکیده

عصر حاضر برخالف گذشته برای حفظ خوشنامی، شهرت، رشد و بقای خود نیازمند مبذول داشتن  یهاسازمان

 قایچندان دور رشد و بنه یاباشند. درگذشتهمختلفی در کنار سهامداران و مالکان سازمان می یهاتوجه به گروه

ها سهامداران قرار داشتند، پیوند خورده بود، اما معدودی که در رأس آن یهاها تنها با ارضای نیاز گروهسازمان

قانونی، اقتصادی، سیاسی، اخالقی و فرهنگی موجب ظهور ذینفعانی شده  یهادر عصر جدید سازمانی، چالش

 رضایت جهت در خدمات کیفیت دانند. در این مقاله برای سنجشمی حقیاست که نسبت به سازمان خود را ذ

 پیمایشی -توصیفی حاضر، تحقیق است. روش شده استفاده سروکوال به معروف کیفیت خدمات مدل از مردم

کنندگان به نیروی انتظامی شهرستان البرز هستند که برای دریافت است. جامعه آماری این مقاله، کلیه مراجعه

، حل اختالف، طرح شکایت که منجر به تشکیل پرونده و ارجاع به مقام قضایی به یشینهخدماتی مانند انجام سوءپ

نفر  108نفر است که از این تعداد  120که نمونه موردنظر که شامل  کنندینیروی انتظامی شهرستان البرز مراجعه م

، پذیرییتمسئول اطمینان، قابلیت بعد چهار که است آن از کیحا نیز این تحقیق هاییافتهاند. نفر زن بوده 12مرد و 

 ابعاد ولی بوده، یرگذارتأث نیروی انتظامی شهرستان البرز خدمات یفیتاز ک رضایت مردم بر همدردی و اعتماد

 .ندارد خدمات کیفیت از رضایت ذینفعان بر یریتأث خدمات، فیزیکی یهاجنبه

 

 اجاذینفعان، ن رضایت خدمات، کیفیت : مشتری،واژگان کلیدی

 
  

                                                           
 تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قزوین پژوهشگر دفترکارشناس ارشد حقوق،  1

 اجتماعی قزوین نیتأممدرس دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی -کارشناس ارشد مدیریت دولتی 2

visitor_5671@yahoo.com 
 اجتماعی قزوین نیتأممدرس دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی  -کارشناس ارشد مدیریت آموزشی 3

saghi7726@yahoo.com. 
 اجتماعی قزوین نیتأممدرس دانشگاه علمی و کاربردی بهزیستی  -کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 4

 کارشناس ارشد علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه 5



 
 
 

 
 

 

 14و  12،13مناطق  دبستانییشاختالل اضطراب جدایی کودکان پ یرشناسیگهمه

 شهر تهران

 6، زهره بیگی5، ناصر حمیدی4، زینب کار آزما3آبادییض، زهرا ف2، سمیه مردانی1حمید محبعلی
 

 چکیده

شایع در دوران کودکی و نوجوانی است که : اختالل اضطراب جدایی یکی از اختالالت هدف و مسئله بیان

روز این سن ب ترینیعباعث اختالل عملکرد اجتماعی و افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان شود شا تواندیم

 سالگی است. 7-6اختالل 

نفر پسر را تشکیل  100نفر آن دختر و  100که  دبستانییشآموز پنفر دانش 200روش: نمونه موردمطالعه شامل 

 استفاده شد. spss 22افزار ها از نرمداده وتحلیلیهکه برای تجز دادندیم

به دست آمد. تفاوت  4/8تهرانی  دبستانییشها: میزان شیوع اختالل اضطراب جدایی در دانش آموزان پیافته

 در میزان شیوع اختالل اضطراب در بین دختران و پسران وجود ندارد. دارییمعن

در گروه موردمطالعه اختالل اضطراب جدایی باسابقه بستری شدن در بیمارستان، تک والدی  گیری:بحث و نتیجه

 داشت. دارییدر بستگان نزدیک و وجود اضطراب والدین ارتباط معن یرومبودن، سابقه مرگ

 

 دبستانییش، اختالل، اضطراب جدایی، پیرشناسیگ: همهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کارشناسی ارشد علوم و حقوق جزا تر تحقیقات نیروی انتظامیرئیس بخش عملیات دف 1

 s.mardani.j@gmail.com نویسنده مسئول: مدرس دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 2

 مدرس دانشگاه پیام نور تاکستان کارشناسی ارشد علوم تربیتی 3

 مدرس دانشگاه پیام نور قزوین کارشناسی ارشد علوم تربیتی 4

 دکترای مدیریت صنعتی علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوینعضو هیئت 5

 کارشناس مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین 6
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دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین با استفاده از بررسی وضعیت سالمت روان 

 ابزار مصاحبه بالینی

 3، روح اله کریمی خویگانی2، سید داوود نوبخت1مصطفی محبی
 

 چکیده

اطالعات برای  یآورمهم و اثرگذار در جمع یهاعنوان یکی از روش: مصاحبه بالینی بههدف و مسئله بیان

برخوردار است. بدین منظور  اییژهتشخص اختالالت روانی از جایگاه و متخصصان روانشناسی و مشاوره جهت

 مصاحبه بالینی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. هاییستلهدف از پژوهش حاضر بررسی چک

 باشندیم 1392تحلیلی است. جامعه موردنظر کلیه دانشجویان سال تحصیلی  -روش: روش پژوهش حاضر توصیفی

 یسرشماری انتخاب شدند، پس از غربالگری اولیه از طریق پرسشنامه شخصیتی چندوجه یریگصورت نمونهکه به

نفر با تشخیص نشانگان بالینی جهت انجام مصاحبه تشخیصی تشخیص داده  527( تعداد MMPI -2منیه سوتا )

 ر گرفتند.قرا وتحلیلیهاز طریق آمار توصیفی مورد تجز شدهیآورها جمعشد. داده

در وضعیت  یشوندگان ازلحاظ فاکتورهای موردبررساکثر مصاحبه دهدیبالینی نشان م یهاها: نتایج مصاحبهیافته

ر وضعیت بیشترین فراوانی د کهیطورمناسب و متوسط قرار دارند و فراوانی وضعیت نامناسب بسیار کم است به

 ( بوده است.1/7( و شادابی )3/7لق و عاطفه )(، خ4/7نامناسب مربوط به ویژگی روابط بین فردی )

نتایج: با توجه به اینکه در حال حاضر جهت گزینش سالمت روان افراد جهت جذب در سازمان در بیشتر بحث و 

بازنگری در این آزمون توسط اساتید  گرددیشود توصیه م( استفاده مییسؤال 71) MMPIاوقات تنها از آزمون 

ده شود تا سنجش استفا حتماًمون گرفتن از مصاحبه بالینی ورت گیرد و همچنین در کنار آزنظر و باتجربه صصاحب

 دقیقی و کاملی از سالمت روانشناختی افراد به دست آید.

 

 : سالمت روان، مصاحبه بالینی، سنجش سالمت روانواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 : دانشگاه علوم انتظامی امیننویسنده مسئول. 1

psy.search@chmail.ir 
 ی امینه علوم انتظام. کارشناس ارشد پیشگیری اجتماعی و مسئول واحد مطالعات و تحقیقات مرکز مشاوره دانشگا2
 . رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم انتظامی امین3



 
 
 

 
 

 

 پرخطر در بین نوجوانان یبرسی کیفیت رابطه همساالن و گرایش به رفتارها

 3گودینی اکبری، عل2، سیامک سهرابی1سوسن محمد زاده اصل
 

 چکیده

دارند بخصوص در جوامع صنعتی  یا: همساالن در رشد روانی و اجتماعی نوجوانان نقش عمدههدف و مسئله بیان

این مسئله  حالین. درعافتدیم یربه تأخ یجتدرخانوادگی به یتساالن و مسئولپیشرفته ورود به جهان کار بزرگ

ر را از تغیی یزچساالن همهبزرگ جلوه داده نشود. بعضی از بزرگ ازحدیشاهمیت دارد که اهمیت همساالن را ب

آنکه لو حا دهندیاجتماع و جنسی گرفته تا اعتیاد نوجوانان بزهکاری آنان را با همساالن ارتباط م یارهایدر مع

پژوهش به دنبال بررسی کیفیت رابطه همساالن با گرایش به رفتارهای  این .کندینم یدشواهد چنین چیزی را تائ

 پرخطر است.

صورت تصادفی شهرستان البرز به 3نفر از دانش آموزان دوره متوسطه منطقه  357روش: در یک مطالعه همبستگی،

استفاده  گرایش به رفتارهای پرخطرساده انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه کیفیت زناشویی والدین و 

 همبستگی پیرسون و تی مستقل استفاده شد. یهاها از آزمونداده وتحلیلیهمنظور تجزگردید... به

در عدم گرایش  یزابس یرتأث تواندیکدیگر میها نشان دادند که کیفیت نوع روابط گروه همساالن با ها: یافتهیافته

 بین نوجوانان باشد. و گرایش به رفتارهای پرخطر در

اخت و آگاهی منظور و ایجاد شنآموزشی به یهاهای پژوهش با تشکیل کالسگیری: با توجه به یافتهنتیجهبحث و 

و ایجاد نگرش و رقابت مثبت باعث کاهش رفتارهای  هایدر نوع برقراری روابط همساالن و دلیل اهداف دوست

 پرخطر در بین نوجوانان گردد.

 

 پرخطر ی: کیفیت رابطه با همساالن و گرایش به رفتارهادیواژگان کلی

 
 

 

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد خمین 1

 کارشناس ارشد مشاوره 2
 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی 3
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ارتباط هوش هیجانی بامهارت حل مسئله در اپراتورهای مراکز پاسخگویی 

 احمرجمعیت هالل 112اضطراری 

 3سعید صادقی و 2مژگان عارفی ،1محمد محمدی
  

 چکیده

 مراکز پاسخگویی یمسئله در اپراتورهاپژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی بامهارت حل 

احمر صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام اپراتورهای مراکز جمعیت هالل 112اضطراری 

همبستگی بود. حجم نمونه در  -نفر و روش این پژوهش، توصیفی 242احمر کشور به تعداد اضطراری هالل

ویی از بین مراکز پاسخگ یار تعیین شد که با روش تصادفی خوشهنف 140پژوهش حاضر با توجه به جدول مورگان 

استان انتخاب شدند. پس از انتخاب حجم نمونه،  31احمر جمهوری اسالمی ایران در جمعیت هالل 112اضطراری 

ها ارسال گردید تا نسبت به تکمیل آن اقدام شود. ابزارهای مورداستفاده در ها توسط پست برای آنپرسشنامه

و پرسشنامه حل  84/0( با آلفای کرونباخ 1998وهش حاضر، شامل پرسشنامه هوش هیجانی )شات و همکاران، پژ

 یهاها و استخراج دادهآوری پرسشنامهبود. پس از جمع 89/0( با آلفای کرونباخ 1988مسئله )هپنر و همکاران، 

های با استفاده از روش 20( ویرایش SPSSافزار )های حاصل از این پژوهش توسط نرمداده وتحلیلیهخام، تجز

آمار توصیفی، تحلیل رگرسیون و همبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که 

نتایج تحلیل رگرسیون  ینچن(. همp<01/0( با حل مسئله دارای رابطه معنادار است )-49/0مؤلفه هوش هیجانی )

معنادار  نیبییشهوش هیجانی، )تنظیم هیجان( و )ارزیابی و ابراز هیجان(، توانایی پ یهانشان داد که از میان مؤلفه

 (.p<01/0احمر رادارند )جمعیت هالل 112مراکز پاسخگویی اضطراری  یحل مسئله در اپراتورها

 

 احمرجانی، حل مسئله، جمعیت هالل: هوش هیواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 mohammadi_zaza@yahoo.comکارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 1 

 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان2 

 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان3 



 
 
 

 
 

 

های کارگیری و گزینش نیرو در محیطدر به MMPIغربالگری با آزمون  یرتأث

 های استان کردستان(نظامی و امنیتی )مطالعه موردی سازمان زندان

 2بتول طامه و 1عبداهلل محمدی
 

 چکیده

گیری روانشناختی، یافتن ابزارهای مطمئن برای ارزیابی و : یکی از موضوعات مهم در اندازههدف و مسئله بیان

 لگری با آزمون غربا یریک ابزار مناسب به بررسی میزان تأث این پژوهش جهت دستیابی به غربالگری است. لذا در

(MMPI) نظامی و امنیتی بودیم. هاییطو گزینش نیرو در مح یریکارگدر به 

 یهاکنندگان به اداره کل زندانتحلیلی و مقطعی، افراد جامعه شامل کلیه مراجعه -ایروش: در این مطالعه مشاهده

نفر  60تعداد  کنندگانصورت تصادفی از بین مراجعهتان کردستان برای استخدام و امریه سربازی بودند که بهاس

( و )گروه سنجش شده با آزمون MMPIنفری )گروه فاقد سنجش با آزمون  30انتخاب شدند و به دو گره 

MMPI.تقسیم شدند ) 

دو گروه را در عملکردهایی چون اجرای دقیق قوانین و مقررات، دار بین های این تحقیق، تفاوت معنیها: یافتهیافته

در  ریاما ازنظر تأخ دهدیانجام صحیح وظایف، رعایت پوشش نظامی، تخلفات و داشتن روحیه خدمتی را نشان م

داری نداشتند. به این صورت که گروه سنجش شده با ورود و تعجیل در خروج از محل خدمت تفاوت معنی

 ملکرد بهتری داشتند.ع MMPIآزمون 

جهت غربالگری و گزینش نیرو  MMPIدهد که آزمون شخصیت گیری: نتایج این تحقیق نشان میبحث و نتیجه

 .اعتماد استبرای استخدامی مناسب و قابل

 

 نظامی هاییط)فرم کوتاه(، گزینش، مح MMPI: آزمون واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 وپرورش کردستاننویسنده مسئول: دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان، دبیر آموزش 1

nawbayan@gmail.com 
دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران  2

mina_tammeh@yahoo.com 
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 ارکنانک شغلی فرسودگی عالئم بر زندگی آموزش زبان بر مبتنی مداخله اثربخشی

 ناجا ویژه یگان

 1مهدی محمدی

 

 چکیده

و  دگردمیکارکنان  وریبهرههدف: فرسودگی شغلی یکی از عواملی است که موجب کاهش  و مسئله بیان

اقدامی برای توقف روند فرسودگی انجام نپذیرد  کهدرصورتی. داردبازمیسازمان را از نیل به اهداف خود  درنتیجه

 باهدف. این پژوهش گرددنمیو اهداف محقق  نشدهانجام درستیبه، ایجادشدهکه سازمان برای آن  مأموریتی

 بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان یگان ویژه پاسداران ناجا انجام شد.تعیین اثربخشی آموزش زبان زندگی 

ل با استفاده از جدو ویژه ویژه پاسداران ناجا انجام شد. با توجه به حجم جامعه یگان این پژوهش در یگانروش: 

 .مورگان حجم نمونه محاسبه گردید

داخله معناداری پس از م طوربهفرسودگی شغلی گروه آزمایش  عالئم: نتایج حاصله نشان داد که میزان هایافته

نشان  وماههدفرسودگی شغلی در آنان پایین بود. همچنین پیگیری  هاینشانهکاهش یافته و نسبت به گروه کنترل 

 .است ترپایینگروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  عالئمحفظ و  شدهارائهداد که آثار آموزش 

جارب درونی ، تولید تگرددمیمهارت زبان زندگی با بازمهندسی فرایند شناختی فرد موجب : گیرینتیجهبحث و 

ادعا نمود که تجارب  تواننمی اگرچهبدل گردد.  زاآسیبناخوشایند متوقف و این تجارب به تجاربی غیر 

فرد از وقایع  هایارزیابیبیان داشت که  توانمی، اما شدهتبدیلناخوشایند فرد پس از آموزش به تجاربی خوشایند 

د توقف رون بساچهو  کندیبهو توقف ادراک فشار روانی منجر  دگردنمیمنجر به بروز فشار روانی در وی 

 فرسودگی شغلی در وی گردیده است.

 

 (NVCارتباط بدون خشونت، ) زندگی: استرس شغلی، فرسودگی شغلی، زبان واژگان کلیدی

 

                                                           
 gmail.com15poyan@ یانتظامدانشگاه علوم  یعلمئتیهدکترای روانشناسی نظامی عضو  1



 
 
 

 
 

 

 آموزش سبک زندگی بر ارتقای روابط مثبت در مادران و دختران نوجوان

 4و فاطمه باقریان 3، محمود حیدری2دامنپاک، شهال 1زهرا محمدی فرد
 

 چکیده

 شود.می عنوان دوره بحرانی در نظر گرفتهشناختی بهواسطه تغییرات جسمانی و روانبیان مسئله و هدف: نوجوانی به

م و تواند منجر به افزایش نرخ جرشکنی میافتادن در دام اعتیاد، مصرف الکل، پرخاشگری، تصادفات و قانون

ناامنی در جامعه شود که ناشی از سبک زندگی نامناسب است. این پژوهش سعی دارد که با آموزش سبک زندگی 

 فرزند که در این دوره با تنیدگی و استرس همراه است یاری رساند.-به رابطه مثبت والد

ست. و پیگیری ا آزمونآزمون، پسروش: طرح پژوهش حاضر آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، شامل پیش 

 .باشندجامعه آماری مادران دارای دختران نوجوان شهر تهران می

ا و نیز بر هشناختی مادران و دختران نوجوان آن: نتایج نشان داد که بسته آموزشی بر ارتقای بهزیستی روانهایافته 

(. پس p<0/05گذار بوده است )بهبود نمرات روابط مثبت با دیگران و پذیرش خود مادر و دختر نوجوان نیز تأثیر

 (.p<0/05از اجرای مداخله نمرات سبک زندگی مبتنی بر عالقه اجتماعی افزایش یافت )

گیری: با توجه به نتایج حاصل، تغییر در الگوهای رفتاری و سبک زندگی مادران، شناخت و به چالش نتیجهبحث و 

رزند، های فسازی و فهم علل بدرفتاریآموزش دلگرم فرزند، -ها، حل تعارضات والدکشیدن باورهای اشتباه آن

 تواند مؤثر واقع شود.فرزند می -در ارتقای پذیرش خود و رابطه مثبت والد

 

 شناختی، نوجوانبت، بهزیستی روان: سبک زندگی، رابطه مثواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه شهید بهشتی 

z.mohamadifar@gmail.com 
 استادیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 2

 دانشیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 3

 استادیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی 4

mailto:z.mohamadifar@gmail.com
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 رابطه بین کیفیت زندگی کاری با ابعاد توانمندسازی روانشناختی

 2شهرام جعفر دوست بستانی ،1قشالقپریوش محمدی 
 

 چکیده

یفیت ارتقای ک روینها هستند و ازاسرمایه سازمان ینتردر دنیای پیوسته در حال تغییر و تحول، کارکنان مهم

زندگی کاری و توانمندی آنان همواره موردتوجه بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کیفیت 

روانشناختی است. پژوهش حاضر، بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی  یزندگی کاری و ابعاد توانمندساز

ستان آذربایجان غربی اعم از کارکنان ستادی و است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان پلیس راهور ا

و میدانی بوده و ابزار پژوهش نیز شامل  یاصورت کتابخانهاست. روش گردآوری اطالعات به 1393صفی در سال 

( و برای متغیر وابسته تحقیق از 1973دو پرسشنامه استاندارد که برای متغیر مستقل تحقیق از پرسشنامه والتون )

های حاصل ( رواسازی شده است استفاده شد. یافته1385( که توسط عبدالهی )2004اندارد اسپریز )پرسشنامه است

 یابط معنادارروانشناختی ر یکه بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد توانمندساز دهدیها نشان مداده وتحلیلیهاز تجز

گیزش ان است باعث بهبود و افزایش انوجود دارد. کیفیت زندگی کاری که هدف آن باال بردنشان و منزلت کارکن

 اختی است.روانشن یکه نتیجه آن همان افزایش توانمندساز شودیم یفهوظدرونی کارکنان پلیس راهور برای انجام

 

 روانشناختی، کیفیت زندگی کاری، پلیس راهور ی: توانمندسازواژگان کلیدی

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
 واحد مهاباد علمی دانشگاه آزاد اسالمیدکترای مدیریت آموزشی، استادیار و عضو هیئت 1
 کارشناس ارشد مدیریت و فرماندهی، جمعی پلیس راهور ناجا 2



 
 
 

 
 

 

 روان کارمندان ناجا سالمت ومقایسه فرسودگی شغلی 

 2و علی عظیمی 1مریم مرادی
 

 چکیده

یجاد روانی ا-نوعی اختالل جسمی  تدریجی طوربهفشارهای روحی   به دلیلکاری برای کارمندان ناجا  هایمحیط

سیدگی  و موقعبهکه عدم آگاهی  کندمی  هایادهخانو وپیامدهای وخیمی برای کارمندان  تواندمیسریع به آن   ر

شد. توجه به عوامل اثرگذار      وریبهرهسطح   کاهش وآنان  شته با ضعیت  درسازمانی دا سمی و   و  تیشناخ روانج

عوامل  یبررس توجه قرارگرفته است.  مورد دیر بسیار  توسعه درحالجامعه امری است که درکشورهای    شاغل  قشر 

سمی و    منابع و شکالت ج شغلی     م شناختی  شته  چندیک رویکرد  عمدتاًروان ن منظور برای ای یعنی ؛بدطلمی ایر

 تأثیر افراد رب کار محیط درکه  فیزیولوژیکی و شناختی جامعه ،شناختی روان مسائل  از ایگسترده الزم است طیف  

ین ا روانشااناختی محیط کار بر مبانی و اسااترس بامرتبط  هایپژوهش عمده .گیرد قرار موردبررساای ،گذاردمی

سترس زاها،  تأکیدنکته  ضعیت  دارند که ا شناختی       و سازگاری روان سب فیزیکی محیط کاروعوامل موجد نا نامنا

ند می مانی،   تأثیرات  عالوه بر توان مل فرد   چگونگی بر سااااز عا عه   وخانواده   در ت ند. ت  تأثیر   نیز جام گذار به  ب جر

 هاییماریباختالالت رفتاری  قبیل ازمتعددی درزمینه سالمت  مسائل با شواهد طبق کارشغلی محیط  هایاسترس

 شغلی رابطه مستقیمی دارد. هایناکارآمدی و تنیروان

 

 ناجا کارمندان روان، شغلی، سالمت فرسودگیواژگان کلیدی: 

 

 

 

                                                           
 دانشگاه استاد دانشجوی دکتری روانشناسی.-1

dr.morady14@yahoo.com 

 mbaارشد دانشجوی کارشناس - 2
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 بررسی رابطه اخالق کار اسالمی و رفتارهای ضد تولید در یک شرکت صنعتی

 2، سید اسماعیل هاشمی1زینب مرضایی
 

 چکیده

اخالقی یکی از  یهاها، پرداختن به اخالق و ارزشرفتار سازمان وتحلیلیهبیان مسئله و هدف: امروزه در تجز

الزامات است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه اخالق سازمانی با رفتار ضد تولید در کارکنان یک 

 شرکت صنعتی است.

تی در شهر کت صنعروش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را کلیه کارکنان یک شر

عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش تصادفی ساده به یریگها با روش نمونهنفر از آن 210بهبهان است که 

 ( بودند.2003( و رفتار ضد تولید )رابینسون وبنت، 1988شامل اخالق کار اسالمی )علی، 

ق کار اسالمی و رفتار ضد تولید رابطه منفی و های حاصل از همبستگی نشان داد که میان اخالها: یافتهیافته

 وجود دارد. دارییمعن

که از اخالق کار اسالمی باالیی برخوردند رفتارهای ضد تولید کمتری از خود  ییهاگیری: سازمانبحث و نتیجه

 .دهندینشان م

 

 : اخالق کار اسالمی، رفتار ضد تولیدواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی -1

 z.marzaei@ gmail.com 
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بزرگ شخصیت، دلبستگی، خودکارآمدی و ظرفیت  مقایسه تحلیلی پنج عاملی

 هوشی نوجوانان بزهکار و بهنجار

 2غالمعلی افروز ،1محمد مشکانی
 

 چکیده

مقدمه مسئله بزهکاری از دیرباز در جامعه بشری موردتوجه دانشمندان بوده است و دالیل احتمالی متعددی بر این 

حصیلی و بستگی، مشکالت تهای شخصیتی، دلها ویژگیپژوهشپدیده ناگوار اجتماعی مترتب است. به استناد 

ظرفیت هوشی در بزهکاری تأثیر مستقیمی دارند. نوجوانان بزهکار معموالً با مشکالت بسیاری نظیر نداشتن موفقیت 

اند. هدف پژوهش مقایسه پنج عامل شخصیتی، دلبستگی، تحصیلی، ماندن در یک کالس و نقایص هوشی مواجه

ای است. نمونه دی و ظرفیت هوشی نوجوانان بزهکار و عادی بود. روش: پژوهش از نوع علی مقایسهخودکارآم

نوجوان عادی است. ابزار شامل پرسشنامه شخصیتی نئو، پرسشنامه دلبستگی  71نوجوان بزهکار پسر و  71پژوهش 

روه های بزهکار بیش از گمودنیها: آزکولینز و رید، مقیاس خودکارآمدی شرر و آزمون هوشی وکسلر بود. یافته

شتر بستگی نوجوانان بزهکار بیهای روان آزردگی نمره باالتر کسب کردند در سبک دلمقایسه در خرده مقیاس

بستگی اضطرابی داشتند. نوجوانان بزهکار خودکارآمدی کمتری نسبت به گروه بهنجار داشتند. در سبک دل

قیاس نمرات کمتری به دست آوردند. بخصوص نتیجه نشان داد که مقیاس هوشی نوجوانان بزهکار در هر سه م

ج نشان گیری: نتایبهر عملی اخذ نمودند. بحث و نتیجهبهر کالمی نمره کمتری از هوشنوجوانان بزهکار در هوش

ند. ها کسب کردند و دلبستگی اضطرابی دارداد که نوجوانان بزهکار در روان آزردگی نمره باالتری از سایر مقیاس

از  گیریآنان همچنین مشکل جدی در هوش کالمی، خودکارآمدی دارند. عدم توجه به مسائل تحصیلی و بهره

 تواند بزهکاری را تسهیل کند.ها مناسب با توجه به شرایط هوشی میکتاب

 

 بستگیهای شخصیتی، دل: نوجوانان، بزهکاری، ویژگیواژگان کلیدی
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سستگی با نظامهای بازداری و ردگی و روان گروان آز، یایمقایسه بین برونگر

 کنشی / نقص توجه و بهنجار فزون ساز رفتاری در اختالل سلوک،فعال

 حسین ملک محمدیو  شیردل هاور لیاسماع ،1محمد مشکانی

 

 چکیده
ا رفتاری در نوجوانان ب سازفعالبازداری و  هاینظامشخصیتی با  هایویژگیحاضر مقایسه بین  پژوهشهدف 

 نوجوان انتخاب شد. 30همین منظور در هر گروه  به .استفزون کنشی / نقص توجه و بهنجار ، اختالالت سلوک

گان و مشاوره و روانشناسی در شهر گر پزشکیرواندر دسترس از طریق مراکز  صورتبهدر گروه بالینی  نوجوانان

قطعی داده  هاتشخیصانجام شد و  DSM-5 مصاحبه بر اساس، از تشخیص پزشک و روانشناس بعد انتخاب شد.

 دند.از طریق مدارس انتخاب ش ایخوشهتصادفی  گیرینمونه صورتبهانتخاب گروه نوجوانان بهنجار  برای شد.

 جزیهت رفتاری کارور و وایت بود. سازفعالبازداری و  هاینظامپرسشنامه شخصیتی آیزنک و  مورداستفاده ابزار

تحلیل آماری با استفاده از تحلیل واریانس چند راهه و آزمون تعقیبی شفه نشان داد که گروه اختالل فزون کنشی 

متری سائق و پاسخدهی به رفتار ک و نقص توجه، بازداری رفتاری کمتری دارند، در زیر مقیاس فعال ساز رفتاری

شخصیتی گروه فزون کنش و نقص توجه با روان  هایویژگی در بیشتری دارند. دارند اما جستجوی سرگرمی

اال هستند و رفتاری ب سازفعالگروه دارای اختالل سلوک در متغیر  .اندمواجهو روان گسستگی بیشتری  آزردگی

متغیر  رد به رفتار و جستجوی سرگرمی بیشتری دارا هستند. دهیپاسخکمتر است،  هاآنزیر مقیاس سایق در 

 باالتر است. هاآنشخصیتی میزان روان گسستگی در 

 

 رفتاری سازفعال، روان گسستگی، روان آزردگی، : برونگراییواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 گرگان مرکز مشاوره و روانشناسی باران،-1

Moshkani.moh@gmail.com 

 گرگان مرکز مشاوره و روانشناسی باران، -2

 تهران یشهرربهزیستی -3

mailto:Moshkani.moh@gmail.com


 
 
 

 
 

 

نش اجتماعی دا یتبررسی عوامل مؤثر بر تربیت سرمایه اجتماعی و رابطه آن با امن

 شهرستان شهرکرد 2آموزان دوره متوسط ناحیه 

 3سحر اکبری کوشکچه و 2محمد نیکخواه، 1سمیه مکوندی
 

 چکیده

پژوهش حاضر باهدف، بررسی عوامل مؤثر بر تربیت سرمایه اجتماعی و رابطه آن بااحساس امنیت دانش آموزان 

 یهاگرفته است. این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت از نوع پژوهششهرستان شهرکرد انجام 2دوره متوسطه ناحیه 

همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان  -کاربردی بوده و روش آن، توصیفی 

تصادفی برای مطالعه  یانفر از آنان به روش طبقه 357نفر( بوده که  5029شهر شهرکرد ) 2دوره متوسطه ناحیه 

مایه اجتماعی )ناهاپیت و گوشال(، شده است. ابزارهای مورداستفاده پژوهش دو پرسشنامه، تربیت سرانتخاب

اخ به ها به روش آلفای کرونبها پنج متخصص و پایایی آناحساس امنیت )پژوهشگر ساخته( بوده که روایی آن

ه عوامل مؤثر بر تربیت سرمای ینترهای پژوهش حاکی است که مهمشده است. یافتهمحاسبه 88/0و  87/0ترتیب 

ه اجتماعی، احساس امنیت، اعتماد اجتماعی، امنیت جانی، اعتماد رسمی، مشارکت اجتماعی عبارت بودند از: سرمای

اجتماعی، امنیت سیاسی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی، امنیت مالی. همچنین بین سرمایه اجتماعی و 

ت کاحساس امنیت، بین اعتماد اجتماعی با امنیت جانی و احساس امنیت و اعتماد رسمی با امنیت جانی، مشار

دار با امنیت مالی رابطه معنا یررسمیاجتماعی و امنیت سیاسی، مشارکت رسمی و امنیت سیاسی و مشارکت غ

است؛ بنابراین پیشنهادمی شود که مسئوالن نظام آموزشی و مدارس برای افزایش اعتماد در دانش آموزان تالش 

 ها را در جامعه فراهم نمایند.یشتر آنها را در اجتماع باالبرده و زمینه حضور بنموده و سطح مشارکت آن

 

 : امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، نظام آموزشی، سرمایه اجتماعیواژگان کلیدی
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 گرایش به مصرف مواد بر اساس صفات و حساسیت اضطرابی در نوجوانان بینییشپ

 2، آمنه سادات کاظمی1علی مهدیمنصور
 

 چکیده

 ینترعنوان یکی از مهمبه مخدر در میان نوجوانان با ایجاد عواقب ناگوارسوءمصرف مواد : هدف و مسئله بیان

مشکالت مرتبط با سالمت موردتوجه قرارگرفته است. یکی از فاکتورهای شناختی که نقش آن در سوءمصرف 

در این  .مواد مخدر و سیگار بیش از گذشته موردتوجه قرارگرفته، حساسیت اضطرابی و صفات اضطرابی است

تا پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه حساسیت اضطرابی و صفات اضطرابی با گرایش به مواد در نوجوانان راس

 انجام گرفت.

ن استا یمکرروش: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بهارستان و رباط

انتخاب و با  یاتصادفی خوشه یریگروش نمونهدختر( با  150پسر، 150نفر ) 300تهران بود که از این میان تعداد 

 ( مورد ارزیابی قرار گرفتند.STAI( و صفات اضطرابی )ASI(، حساسیت اضطرابی )APSمقیاس گرایش به مواد )

تند. نتایج نشان قرار گرف یگام موردبررسبهها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گامها: دادهیافته

وجود دارد و  یساسیت اضطرابی و صفات اضطرابی با گرایش به مصرف مواد رابطه مثبت و معنادارداد که بین ح

 نند.ک بینییشقادرند، تغییرات مربوط به گرایش به مصرف مواد را در نوجوانان پ بینیشمتغیرهای پ

نقش مهمی  عنوان دو متغیر شناختیحساسیت اضطرابی و صفات اضطرابی به رسدیگیری: به نظر مبحث و نتیجه

در گرایش به مصرف مواد ایفا نمایند. در این راستا افراد با اضطراب و حساسیت اضطرابی باال از گرایش بیشتری 

 نسبت به مصرف مواد مخدر برخوردارند.

 

 مصرف مواد، نوجوان: حساسیت اضطرابی، صفات اضطرابی، گرایش به واژگان کلیدی
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نفس، خالقیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان عملکرد تحصیلی، عزت ییسهمقا

 مدارس هوشمند و عادی شهر اهواز

 پور بیرگانی، ناصر بهروزی یسحر مهدیان، منیجه شهنی ییالق، سیروس عال
 

 چکیده

نفس، خالقیت و انگیزش پیشرفت دانش آموزان مدارس عملکرد تحصیلی، عزت ییسههدف این پژوهش مقا

 ییهآماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی پا یهوشمند و عادی است. جامعه

آموز از مدارس دانش 200پژوهش شامل  هاییشهر اهواز است. آزمودن 1391-92ششم ابتدایی در سال تحصیلی 

نفر از دانش آموزان مدارس عادی نیز به شیوه تصادفی  200و  یاصورت تصادفی چندمرحلهشمند است که بههو

ار عنوان معیدروس سال تحصیلی به ییهها از معدل پایانی کلداده یآورانتخاب شدند. برای جمع یاچندمرحله

( و پرسشنامه انگیزه 1372ابدی )(، پرسشنامه خالقیت ع1965نفس روزنبرگ )عملکرد تحصیلی، مقیاس عزت

ها نشان داد که بین دانش آموزان مدارس ( استفاده شد. تحلیل واریانس چند متغیری داده1970پیشرفت هرمنس )

 وجود دارد. داریینفس، خالقیت و انگیزش پیشرفت تفاوت معنهوشمند و عادی ازلحاظ عملکرد تحصیلی، عزت

 

 نفس، خالقیت، انگیزش پیشرفتت: عملکرد تحصیلی، عزواژگان کلیدی
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 بررسی دو دیدگاه در اصول طراحی پرونده مجرمین

 ید ساعیع، سید سیمسعود پور اعتماد ،مهری اصغریعل
 

 چکیده

روز در حال افزایش است. دیدگاه شناختی روزبههای رواندر کشورهای اروپایی و آمریکایی استفاده از پرونده

FBI  در مورد طرح پرونده )تحلیل صحنه جرم( سعی بر این دارد که مجرمین را با توجه به نوع تخلفی که مرتکب

اه فردی تأکید ( بیشتر بر دیدگشناسی تحقیقی. دیدگاه کانتر در انگلیس )روانشوند در یکی از طبقات قرار دهدمی

ی های مختلف زندگت که مجرم در موقعیتهایی اسروش آشکارکنندهگیرد دارد، به روشی که جرم صورت می

. در یستنشناختی های علمی و روانذهنی بوده و بر اساس دیدگاه FBIکانتر اعتقاد دارد که روش نماید. عمل می

ار شناختی )برای مثال نقشه ذهنی( نسبت به رفتعوض او اعتقاد دارد که دیدگاهش به دلیل استفاده از اصول روان

ود که آیا آن برآورد نم یلهوسبهبخشی که بتوان بیشتری است. معیار رضایت علمی و هدفمندیمجرم دارای دقت 

اساسی شناختی توانسته پلیس را در تحقیقات خود کمک کند وجود ندارد، بنابراین ادعاهای بیهای روانپرونده

شناختی های رواناضر پروندهشوند را باید مشکوک تلقی نمود. در حال حپرونده مجرمین مطرح میکه در مورد 

 سهم بسزایی در عملکرد پلیس دارند.

 

 ، دیدگاه روانشناسی تحقیقیFBIدیدگاه  شناختی،های روان: پروندهواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 ویاندانشج روان سالمت بینی پیش در شناختیروانسرسختی  و خود کارآمدی نقش

 انتظامی کشور علوم دانشگاه

 یاشرفسید ابوالفضل  و رکشاورزیمسیده مرضیه 

 چکیده

 تقیممس طوربه شناختیروانسرسختی . است امروز دنیای در مطرح مسائل از یکی روانی سالمت: هدف و زمینه

 ثرمؤ وی روان سالمت بر نیز خودکارآمدی از فرد ادراکات. دهندمی قرار تأثیر تحت را انسان روانی بهداشت

 هاینندهک بینیپیش عنوانبه خودکارآمدی و شناختیروانسرسختی  نقش بررسی باهدف حاضر پژوهش. است

 .شد انجام روان سالمت

 ماریآ جامعه. شد انجام همبستگی روش با و تحلیلی -توصیفی نوع از مقطعی روش با پژوهش: هاروش و مواد

 تحصیل به مشغول 1394-1395که در سال تحصیلی  استدانشگاه علوم انتظامی کشور  دانشجویان تمام شامل

تصادفی  گیرینمونهدانشجوی مرد، با روش  200جدول مورگان تعداد  اساس بر و جامعه حجم توجّه با بودند.

تز اهواز، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوار شناختیروانبا استفاده از پرسشنامه سرسختی  هادادهانتخاب شدند. 

 میانگین، آمار توصیفی و استنباطی شامل یهاروش و با یآورجمع MHIو جروسلم و پرسشنامه سالمت روانی 

 .شدند تحلیل spss22 افزارنرمدر  یریمتغرگرسیون چند  ضریب و همبستگی ضریب معیار، انحراف

روان  متسال با و بین خودکارآمدیروان  سالمت با یشناختروانسرسختی  بین که داد نشان هایافته: هایافته

(001/0P< رابطه ) هاآن خودکارآمدی و افراد یشناختروانسرسختی  میزان چه هر که معنی بدین .وجود دارد 

 72/0نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که  همچنین .برخوردارند بیشتری روان سالمت از باشد، باالتر

 .شودیم تبیین یشناختروانسرسختی  و خودکارآمدی طریق از روان سالمتبه درصد واریانس مربوط

 بینیشیپ هاآن خودکارآمدی و هیجانی هوش به توجّه با را افراد روان سالمت میزان توانیم: گیرییجهنتبحث و 

 .نمود

 

 خودکارآمدی. ،یشناختروانسرسختی ، سالمت روانیکلیدی:  واژگان
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-ر دانشقطعی نگر د بستگی و تفکرهای دلبینی گرایش به اعتیاد از روی سبکپیش

 آموزان

 4، یوسف اسمری*3پور لیاولی، احد اله حسن2، خالد عباسی1دانا محمدامین زاده
 

 چکیده

تگی و تفکر بسهای دلبینی گرایش به مصرف مواد بر اساس سبکپژوهش حاضر باهدف پیش: هدف و مسئله بیان

 آموزان صورت گرفت.قطعی نگر در دانش

سر آموزان پپژوهش حاضر از نوع توصیفی به روش همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش روش:

آموز دانش 150ای تعداد گیری خوشهدر شهر تهران است که به روش نمونه 1394-95مقطع متوسطه در سال 

( وید و AASرایش به اعتیاد )عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه گبه

 بستگی هزن و شیور و مقیاس تفکر قطعی نگر یونسی و همکاران بود.های دلبوچر، مقیاس سبک

های گر و سبکداری بین تفکر قطعی نها: نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معنییافته

تایج حاصل ن نیز .آموزان وجود داردمواد در دانش گرایش به مصرفبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا با دل

ن اجتنابی و بستگی نایمهای دلبینی گرایش به مصرف مواد بر اساس سبکاز تحلیل رگرسیون بیانگر پیش

 دوسوگرا و بر اساس تفکر قطعی نگر بود.

ین مادر و گرفت که نبود تعامل مناسب بتوان نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مینتیجهبحث و 

ت ناپذیر نسباندیش و انعطافهای عاطفی و همچنین داشتن موضعی جزمکودک در دوران کودکی و محرومیت

 های خوبی برای گرایش به مصرف مواد در دوران نوجوانی هستند.بینی کنندهبه مسائل پیش

 

 آموزنگر، دانشبستگی، تفکر قطعی : اعتیاد، سبک دلواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 مشاوره، دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوی کارشناسی ارشد . 1
 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی2

 . دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد قزوین3

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشجوی 4



 
 
 

 
 

 

 مواد در دانشجویان سوءمصرفاعتیاد و عوامل مؤثر بر آمادگی 

، اکرم 4امیرحسین هاشمیان ،3، سید مجتبی احمدی2، حسین صادقی1اهلل منتظرینصرت

 5احمدزاده
 

 چکیده

 اغلب در اجتماعی و بهداشتی مهم معضالت از یکی داروها، از سوءاستفاده و مخدر مواد: هدف و مسئله بیان

 برخوردار بیشتری اهمیت از هستند، ترجوان جمعیت دارای که جوامعی در این معضل، .است بشری جوامع

هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر آمادگی  دانشجویان های جوان،گروه ترینمهم از یکی .است

 .به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود ()گرایش

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که به روش  130مقطعی در روی  -: این پژوهش تحلیلروش

های ها در این پژوهش پرسشنامهآوری دادهابزار جمع ...شده بودند، انجام شدای تصادفی انتخابگیری طبقهنمونه

 هایی مقابله با موقعیت(، پرسشنامهSASQ) های اسنادی سلیگمنی سبکنامه(، پرسشGHQ28) سالمت روان

ها با استفاده از ( بودند. دادهIAPS) ( و مقیاس ایرانی پذیرش اعتیادSIS) (، مقیاس هوش معنویCISSزا )استرس

 های آمار توصیفی و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفتند.و روش 16نگارش  SPSS افزار آمارینرم

ا، کند. از بین متغیرهدرصد واریانس گرایش به اعتیاد را تبیین می 42د پژوهش در مجموع ها: متغیرهای موریافته

های و بعد از آن به ترتیب متغیرهای هوش معنوی، نشان =51/0Beta پذیری از بیشترین قدرت تبیینمتغیر دسترس

 بینی قرار داشتند.پرتی و خوشبدنی، حواس

پرتی واسهای بدنی و حپذیری، هوش معنوی، نشانههای این پژوهش دسترسگیری: با توجه به یافتهنتیجهبحث و 

بینی گرایش به مواد در دانشجویان هستند. با اصالح و تقویت برخی از این از متغیرهای مهم پیش بینیو خوش

 توان از سوءمصرف مواد در دانشجویان جلوگیری به عمل آورد.متغیرها احتماالً می

 

 دانشجویان مخدر، آمادگی، مواد بر مؤثر وامل: عواژگان کلیدی

 

                                                           
 . استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1

 . نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه2
 . استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه3
 . استادیار گروه آمار زیستی4
 . دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه5



 

 مشاوره و روانشناسی پلیس، همایش مقاالتهمایش چکیده مقاالت اولین                                           222

 
 

 

 در آن ارتقاء راههای و روایات و قرآن در روانی بهداشت تأمین راهکارهای بررسی

 ناجا کارکنان

 2اکبر زاده، مهدی 1مهدی ناجی عظیمی
 

 چکیده

، که تنها ابعاد جسمی اندپرداختهسالمت روان  هایمؤلفهاز  دسته آندر پرداختن به مقوله روان انسان اغلب به 

بعد وجودی انسان است غفلت گردیده است.  ترینمهمشود و از معنویت که روانی و اجتماعی انسان را شامل می

سالمت و بهداشت روانی انسان از منظر قرآن و روایات که در آن به تمام ابعاد وجودی انسان،  هایمؤلفهبررسی 

 هاییبیماربهداشت روانی؛  هایمؤلفهما را در شناخت  تواندمی پیشازبیشاست  شدهپرداختهمعنویت  ازجمله

س در میان کارکنان پلی ویژهبهآن  تهدیدکنندهبهداشت روانی و عوامل  کنندهتأمینروحی و روانی، راهکارهای 

خود و نقش مهم امور انتظامی در زندگی شهری، ارتباط  هایمأموریتنوع  به دلیلانتظامی  نیروی یاری رساند.

نزدیک و مستمری با مردم دارد. لذا برخورداری مأمورین از سالمت و بهداشت روان در اجرای موفق مأموریت و 

. در یک جامعه اسالمی نیاز به پلیس اسالمی بوده و تحقق استجلب رضایت مردم به نحو چشمگیری ضروری 

 پذیرامکانروحی و روانی  هایبیماریجزء با برخورداری از سالمت روح و روان و دوری از پلیس اسالمی نیز 

توجّه به بهداشت روان در سازمان یعنی تقویت نقاط مثبت شخصیت کارکنان،  درواقعنخواهد گردید. 

 تواندمی هاآسیب و اهبیماریبه  ابتالخود ضمن تحقق پیشگیری از  نوبهبهتوانمندسازی روانی آنان، که این مسئله 

 توانایی عملکرد مثبت در بین کارکنان را افزایش دهد و به رضایت عمومی از پلیس منجر شود.

 

 ناجا کارکنان ارتقاء، هایراه ،روایات و قرآن در روانی : بهداشتواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 naji.moshavere@gmail.com. کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، 1
 . کارشناسی ارشد علوم و معارف قرآن کریم2

mailto:naji.moshavere@gmail.com


 
 
 

 
 

 

بینی آسیب های حل تعارض و فرسودگی زناشویی زوجین در پیشنقش سبک

 خیانت زناشوییاجتماعی 

 2، زهرا رودباری1مهدی ناجی عظیمی
 

 چکیده

های بینی شوندگی خیانت زناشویی بر اساس سبکپژوهش حاضر باهدف تعیین میزان پیش: هدف و مسئله بیان

ند ی زنان و مردانی هستی پژوهش شامل کلیهحل تعارض و فرسودگی زناشویی زوجین صورت پذیرفت. جامعه

هر قم و های سطح شی کالنتریوشوهری به دفاتر مشاورهمشکالت زناشویی و اختالفات زنکه به علت مسائل و 

 سایر مراکز مشاوره مراجعه نموده بودند.

ن گیری از ایروش: روش آماری مورداستفاده در این پژوهش تحلیل رگرسیون ساده و چندمتغیره است. نمونه

ای و به کمک جدول مورگان انجام پذیرفت. ابزار حلهای چندمرگیری تصادفی خوشهجامعه، به روش نمونه

های حل تعارض (، پرسشنامه سبک2008مورداستفاده در پژوهش شامل پرسشنامه سنجش خیانت همسر واگهان )

 ( بود که از روایی و پایایی باالیی برخوردار بودند.1996( و پرسشنامه فرسودگی زناشویی پاینز )1983رحیم )

بینی خیانت های حل تعارض زوجین، سبک یکپارچگی توان پیشدهد که از بین سبکها نشان میها: یافتهیافته

بینی (. همچنین نتایج نشان داد که فرسودگی روانی زوجین نیز، توان پیشF=6.25  /p<0.05زناشویی را دارد )

 (.F=96.353/p<0.01خیانت زناشویی را دارد )

های خیانت بینی کنندهعنوان پیشتعارض و فرسودگی روانی، بهگیری: سبک یکپارچگی حل بحث و نتیجه

دست آورند.  های خیانت زناشویی بهبینی کنندهشده و توانستند نتیجه مطلوبی را در بین پیشزناشویی شناخته

واند تمی بینی نماید، بنابراینعنوان یک آسیب اجتماعی پیشتواند خیانت زناشویی را بهازآنجاکه این عوامل می

 ناجا ارائه دهد. سطح درها، برای برخورد با مسائل زناشویی دید جدیدی را در پژوهش

 

 : خیانت زناشویی، حل تعارض، صمیمیت جنسی، فرسودگی زناشوییواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 مسئول: کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی. نویسنده 1

Naji.moshavere@gmail.com 
 Roodbari.z@gmail.com. کارشناسی ارشد رشته تعلیم و تربیت اسالمی 2
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 سپلی نقش به توجه و ای مشاوره و روانشناسی مشکالت و مسائل شیوع بررسی

 روانشناس

3، محمد حبیبی2زاده، مرتضی امین 1معصومه ناصری
 5، نسرین مصطفایی4اکبر پریزی،  

 

 چکیده

 سرعت تغییرات در دنیای امروز و بروز بحران تطابق و تطبیق با آن، سبب شده خدمات: هدف و مسئله بیان

شده است.  انسان ضروری و روزمره نیازهای از یکی به تبدیل امروزی، جوامع اغلب در زندگی روانشناختی

و توجه به نقش  زنان و مردان ای در بینمطالعه، بررسی شیوع مسائل و مشکالت روانشناسی و مشاورههدف این 

 پلیس روانشناس است.

 پس از مرکز مشاوره که به کنندهمراجعه نفر 721جمعاً  .است یابیزمینه نوع از توصیفی تحقیق، روش، روش

ها از طریق است. داده شده تشخیص گذاری DSM–IV کرایتریای اساس بر بالینی که مصاحبه و حالشرح اخذ

 موردبررسی قرار گرفتند. spss20افزار نرم

-مسائل خانوادگی و جنسیت و اختالالت روان به ابتال جنسیت و ها: نتایج مجذور خی حاکی از آن بود بینیافته

ی، فردی، شغلی و ازدواج مسائل تربیتی، تحصیل و جنسیت بین پزشکی و اجتماعی معناداری وجود دارد، اما

با بررسی آمار مراجعان، مشکالت خانوادگی، فردی و ازدواج غالب علل مراجعه را تشکیل  داری وجود نداردمعنی

 اند.داده

 مشاوران پلیس و پیشنهاد شناختیروان هایصالحیت و آموزش ایحرفه گیری: لزوم توانمندسازیبحث و نتیجه

 پزشکی.روان مسائل ازدواج و خانوادگی، فردی، مشکالت بر مشاوره مرکز هایبرنامه اولویت و تأیید اول بر

 

 ای: پلیس روانشناس، شیوع، مشکالت روانشناسی و مشاورهواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 gmail.com92naserimasoomeh@. نویسنده مسئول: کارشناس ارشد علوم تربیتی 1

 . کارشناس روانشناسی بالینی2

 یتی. کارشناس روانشناسی ترب3

 . کارشناس روانشناسی عمومی4

 yahoo.com1987nmostafa@.. کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی5

mailto:کردستان.nmostafa1987@yahoo.com


 
 
 

 
 

 

 نقش تکانشوری در پیش بینی بزهکاری نوجوانان

 6یعقوب حقی ،5، حسین حقی4، احد ناظمی3، فهیمه هاشمی2، رقیه علی زاده اصل1عالیه ناظمی
 

 چکیده

به اجرا  بزهکاری نوجوانان بینیپیشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تکانشوری آنها در : هدف و مسئله بیان

 نفر 2500به تعداد  94 سال درشامل کلیه نوجوانان بزهکار اردبیل  که حاضردرآمد. از بین جامعه آماری پژوهش 

. برای تصادفی ساده انتخاب شدند گیرینمونهبا استفاده از شیوه  پژوهش درشرکت  برای نفر 120،اندشدهگزارش

 تکانشوری بارات استفاده شد. پرسشنامه از هاداده آوریجمع

تایج: تحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گرفت. ن همبستگی اسپیرمن و ضریب ازبا استفاده  هادادهروش: تحلیل 

( و نتایج تحلیل رگرسیون چند =p 05/0وجود دارد ) دارمعنیبزهکاری رابطه نتایج نشان داد که بین تکانشوری با 

 .کندمی بینیپیشتکانشوری بزهکاری را  موردمطالعهمتغیره نشان داد که متغیرهای 

عامل روانشناختی  عنوانبهنتیجه گرفت که تکانشوری  توانمیهای پژوهش گیری: با توجه به یافتهبحث و نتیجه 

نقش مهمی در پیشگیری از بزهکاری داشته  تواندمی هاآنو توجه به  کندمیمهم در پیش بینی بزهکاری عمل 

 باشد.

 

 : تکانشوری، بزهکاری، نوجوانانواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                           
 یل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل. نویسنده مسئول: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اردب1

 a.nazemi283@gmail.comکارشناس ارشد روانشناسی 

 . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل2

 . کارشناس ادبیات فارسی، دبیر آموزش پرورش اردبیل3

 . کارشناس ادبیات فارسی، دبیر آموزش پرورش اردبیل4

 . کارشناس علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی تهران5

 ریزی شهری، دانشگاهی ارشد رشته مدیریت برنامه. دانشجوی کارشناس6
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 نقش خودکارآمدی در پیش بینی اعتیاد به مواد مخدر در زنان

 6، حسین حقی5، یعقوب حقی4، فهیمه هاشمی3احد ناظمی ،2، رقیه علی زاده اصل1عالیه ناظمی
 

 چکیده

نان اعتیاد به مواد مخدر در ز بینیپیشپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودکارآمدی در : هدف و مسئله بیان

 به اجرا درآمد.

 نفر 500به تعداد  94 سال درشامل کلیه زنان معتاد شهر اردبیل  که حاضرروش: از بین جامعه آماری پژوهش 

رای تصادفی ساده انتخاب شدند. ب گیرینمونهبا استفاده از شیوه  پژوهش درنفر برای شرکت  50،اندشدهگزارش

گی همبست ضریب ازبا استفاده  هادادهاستفاده شد. تحلیل  شرراز پرسشنامه خودکار آمدی  هاداده آوریجمع

 ام گرفت.اسپیرمن وتحلیل رگرسیون چند متغیره انج

( و نتایج =p 05/0وجود دارد ) دارمعنینشان داد که بین خودکارآمدی با وقوع بزهکاری رابطه  نتایج وها: یافته

؛ و با کندمی بینیپیشخودکارآمدی بزهکاری را  موردمطالعهتحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای 

 کند. بینیپیشمعناداری  صورتبه رااعتیاد در زنان  تواندمی (=160/0Bخودکار آمدی ) بتا مقادیرتوجه به 

عامل  عنوانهبهای پژوهش می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی پایین گیری: با توجه به یافتهبحث و نتیجه

ته شروانشناختی مهم در پیش بینی اعتیاد عمل می کند و توجه به آنها می تواند نقش مهمی درپیشگیری از اعتیاد دا

 باشد.

 

 : خودکارآمدی، اعتیاد به مواد مخدر، زنانواژگان کلیدی
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 . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل2

 آموزش پرورش اردبیل. کارشناس ادبیات فارسی، دبیر 3

 . کارشناس ادبیات فارسی، دبیر آموزش پرورش اردبیل4

 ریزی شهری. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت برنامه5

 . کارشناس علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی تهران6



 
 
 

 
 

 

 مواد در زنان سوءمصرفنقش سرسختی روانشناختی در پیش بینی 

، رقیه علی زاده 4، سعیده مظفری سمرقند3، مهدیه پورحمیدی2، رضا کاظمی1عالیه ناظمی

 5اصل
 

 چکیده

ژوهش مواد در زنان اجرا شد. پ سوءمصرف بینیپیشتعیین نقش سرسختی روانشناختی در  باهدفپژوهش حاضر 

 (.n=120همبستگی است و جامعه آماری کلیه زنان شهر اردبیل بود ) نوع از

در دسترس  گیرینمونهعادی که با روش  هاینمونهنفر از  30نفر از زنان زندانی و  30روش: نمونه این پژوهش 

( استفاده شد. 1984از پرسشنامه سرسختی روانشناختی بارتون ) موردمطالعه. برای سنجش متغیرهای اندشدهانتخاب

 ازلحاظان داد زنان معتاد نش وتحلیلتجزیهنتایج: برای تحلیل نتایج از آزمون رگرسیون لجستیک استفاده شد، نتایج 

 قرار دارند. تریپاییندی در سطح عا هاینمونهخصوصیات اخالقی سرسختی روانشناختی از 

 تواندیمگیری: تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که سرسختی روانشناختی و ادراک خود و نتیجه بحث

 مواد در زنان است. سوءمصرفکننده معناداری برای وقوع جرم  بینیپیش

 

 مواد، زنان معتاد سوءمصرف: سرسختی روانشناختی، واژگان کلیدی
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 ، استادیار و معاون دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلپزشکروان. بورد تخصص 2

 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل3

 اهواز . کارشناس ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور4

 . کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل5



 

 

 

 بینی وقوع جرم در نوجوانان دارای سابقه وقوع جرمنقش ادراک خود در پیش

 5، همت صفری4، سعیده مظفری سمرقند3، مهدیه پور حمیدی2، رضا کاظمی1عالیه ناظمی
 

 چکیده

 بینی وقوع جرم نوجوانان شهر اردبیلپیشپژوهش حاضر باهدف تعیین نقش ادراک خود در : هدف و مسئله بیان

(. n=120اجرا شد. روش: پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری کلیه نوجوانان مجرم شهر اردبیل بود )

نفر از نوجوانان غیر بزهکار که با روش  30نفر از نوجوانان کانون اصالح و تربیت و  30نمونه این پژوهش 

اند. برای سنجش متغیرهای موردمطالعه از پرسشنامه ادراک از خود هارتر شدهبگیری در دسترس انتخانمونه

وتحلیل نشان داد هها: نتایج تجزی( استفاده شد؛ و برای تحلیل نتایج از رگرسیون لجستیک استفاده شد، یافته1985)

ارند. تری قرار دپاییننوجوانان بزهکار ازلحاظ خصوصیات اخالقی ادراک خود از نوجوانان غیر بزهکار در سطح 

کننده معناداری  بینیتواند پیشگیری: تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که ادراک خود میبحث و نتیجه

بینی تواند جرم نوجوانان را پیشهای ادراک خود فقط مؤلفه مالمت و ارزیابی میبرای جرم است. ولی از بین مؤلفه

 کند.

 

 وقوع جرم، نوجوانان: ادراک خود، واژگان کلیدی
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 ، استادیار پزشکروان( و روان)اعصاب  بورد تخصص. 2

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل. 3

 . کارشناس ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه پیام نور اهواز4

 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل5



 
 
 

 

 

 بینی وقوع جرم در نوجواناننقش نظم جویی شناختی هیجان در پیش

 5، عزیزه پاداشیان4، سعیده مظفری سمرقند3، مهدیه پور حمیدی2، رضا کاظمی1عالیه ناظمی

 

 چکیده

نوجوانان م بینی وقوع جرپژوهش حاضر باهدف تعیین نقش نظم جویی شناختی هیجان در پیش: هدف و مسئله بیان

 اجرا شد.

(. نمونه n=120روش: پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری کلیه نوجوانان وقوع جرم شهر اردبیل بود )

گیری نفر از نوجوانان غیر بزهکار که با روش نمونه 30نفر از نوجوانان کانون اصالح و تربیت و  30این پژوهش 

متغیرهای موردمطالعه از پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی، اند. برای سنجش شدهدر دسترس انتخاب

 ( استفاده شد.2001کرایج و اسپینهاون )

ن مجرم ازلحاظ وتحلیل نشان داد نوجواناها از رگرسیون لجستیک استفاده شد، نتایج تجزیه: برای تحلیل دادههایافته

 تری قرار دارند.وانان عادی در سطح پایینخصوصیات اخالقی خود نظم جویی شناختی هیجان از نوج

تواند بحث و نتیجه و گیری: تحلیل رگرسیون لجستیک نیز نشان داد که خود نظم جویی شناختی هیجان می

 بینی کننده معناداری برای وقوع جرم باشد.پیش

 

 : ادراک خود، نظم جویی شناختی هیجان، وقوع جرم، نوجوانانواژگان کلیدی
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 ، استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلپزشکروان( و روان)اعصاب  بورد تخصص. 2

 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل3

 ی، دانشگاه پیام نور اهواز. کارشناس ارشد رشته روانشناسی بالین4

 . کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات واحد اردبیل5
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 اعتیاد و برابر در دانش آموزان سازیمقاوم در خشم کنترل شآموز نقش

 مواد سوءمصرف

 1مرتضی نجاری

 

 چکیده

 از طرح، روش .گرددمی اجتماعی امنیت شدن مختل و پرخطر رفتارهای جنایت، و جرم افزایش اعتیاد موجب

 شهرستان متوسطه مقطع پسر آموزان دانش کلیه .است و کنترل آزمایش گروه با آزمونپس -آزمونپیش نوع

 با جامعه این از نمونه انتخاب .دادندمی تشکیل را پژوهش این آماری جامعه استان خراسان شمالی، در گرمه

 غربال و شدهمدرسه انتخاب آموزان دانش در آزمونپیش از انجام پس .گرفت صورت ایخوشه روش تصادفی

 انتخاب هاآن میان از تصادفی طوربه نفر داشتند، سی باالیی نمره پذیری اعتیاد و خشم ازنظر که آموزانیدانش

 کنترل آموزش شدند، برنامه نفر( جایگزین گواه )پانزده و نفر( آزمایش )پانزده دو گروه در تصادفی صورتبه و

 متغیرهای وابسته از به مربوط هایداده آوریجمع شد. برای اجرا آزمایش گروه در جلسه مدت دوازده به خشم

 با شدهآوریجمع هایداده.شد استفاده اعتیاد به آمادگی ایرانی مقیاس و 2 خشم حالت-صفت ابراز پرسشنامه

 موجب خشم کنترل که، آموزش داد نشان وتحلیل قرار گرفت. نتایجمورد تجزیه مستقل tآزمون  از استفاده

 میزان اعتیاد کاهش در خشم کنترل اهمیت نشانگر پژوهش هاییافته .شد آموزان در دانش پذیری اعتیاد کاهش

 نوجوانان، و کودکان میان خشم در کنترل آموزش جهت در رویکردهایی اتخاذ با روازاین.است نوجوانان پذیری

 .میان دانش آموزان برداشت مواد در سوءمصرف از پیشگیری جهت در مهمی گام توانمی

 

 آموزان دانش پذیری، اعتیاد خشم، کنترل : آموزشکلیدی واژگان
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آوری روانی بر احساس شادکامی و بهبود کیفیت زندگی اثربخشی آموزش تاب

 کارکنان ناجا همسران

 آسیه نجف نژاد و نعمت غالمی
 

 چکیده

افزایش ظرفیت سازگاری  عنوان میزان توانایی فرد در تطابق با شرایط ناگوار وآوری بهتاب: هدف و مسئله بیان

نفس و کننده و تقویت عزتحال تقویت فرآیندهای خانوادگی محافظتافراد با استرس، درعینکنار آمدن 

آوری بر احساس شادکامی و بهبود کیفیت طوری؛ که هدف اثربخشی آموزش تابشود بهخودبسندگی بیشتر می

 زندگی همسران کارکنان نیروی انتظامی تا بتوانند بر مشکالت منفی محیطی غلبه کنند

روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر همسران کارکنان  روش:

نفری بود. برای تشکیل گروه آزمایش و  30نیروی انتظامی استان گیالن بود. حجم نمونه متشکل از دو گروه 

دوم  ها در گروهنیمی از آنها در گروه اول و گیری تصادفی، نیمی از آزمودنیکنترل، با استفاده از روش نمونه

و تحت  زمانها در یکگیری متغیر وابسته برای هردو آنجایگزین شدند. دو گروه مشابه همدیگر بودند و اندازه

 یک شرایط صورت گرفت.

رافزایش آوری بآمده با استفاده از شاخص تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تابدستها: نتایج بهیافته

دگی مؤثر های کیفیت زنآوری برافزایش مؤلفهکیفیت زندگی مؤثر بوده است. همچنین آموزش تابشادکامی و 

 بوده است.

زایش تواند رهیافتی مناسب برای افآوری روانی میگیری: بر اساس نتایج این تحقیق آموزش تاببحث و نتیجه

 شادکامی و کیفیت زندگی باشد.

 

 کارکنان امی، کیفیت زندگی، همسرانآوری روانی، شادک: تابواژگان کلیدی

 
 

 

 

 

 



 

 مشاوره و روانشناسی پلیس، همایش مقاالتهمایش چکیده مقاالت اولین                                           232

 
 

 

 آوری با تعهد سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهر رشتارتباط تاب

 آسیه نجف نژاد، نعمت غالمی 
 

 چکیده

آوری با تعهد سازمانی و افزایش کم و کیفی کار در بیان مسئله و هدف: این تحقیق باهدف بررسی رابطه تاب

ها فشارهای ها، تهدیدآوری فرایند سازگاری بهینه در مواجهه با سختیپرداخته است تابکارکنان نیروی انتظامی 

ت شناختی یا چسبیدگی به سازمانی اسی همانندسازی روانزاست. تعهد سازمانی درجهشغلی یا هر موقعیت استرس

 کندکه فرد برای آن کار می

نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهر  234هش شامل روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژو

کو  آوریای انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تابای چندمرحلهصورت خوشهرشت بود که به

های آماری ضریب همبستگی ها از روشنور و دیوید سون، تعهد سازمانی آلن و مه یر بودند. برای تحلیل داده

 رگرسیون چند متغیره استفاده شد ساده پیرسون و تحلیل

بینی آوری بهترین پیشباشند و تاببینی تعهد سازمانی میآوری قادر به پیشها: نتایج رگرسیون نشان داد تابیافته

آوری با تعهد سازمانی و ابعادش در کارکنان رابطه معناداری وجود کننده تعهد سازمانی است و اینکه بین تاب

 .دارد

کارکنان نیروی انتظامی به دلیل ماهیت شغلی پراسترس که دارند عموماً در حال تنیدگی قرار دارند لذا نتایج: 

باشند که با سازگاری و مقابله مناسب عملکرد کاری خود را آوری در محل کار مینیازمند میزان مناسبی از تاب

 انتظار داشت.توان میزان تعهد به کار را بهبود ببخشند... باوجوداین خصیصه می

 

 آوری، کارکنان نیروی انتظامی، تعهد سازمانی: تابواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در تبیین کارکرد خانواده

 ، ماریا فیروز شاد، سید کمال حسین پور، نعمت غالمی1آسیه نجف نژاد
 

 چکیده

جامعه است هدف پژوهش بررسی کارکرد خانواده و تبیین نقش ترین نهادها در خانواده از مهم: هدف و مسئله بیان

بینی عملکرد این نهاد مهم است، چگونگی عملکرد خانواده نقش کلیدی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش

 در ایجاد انعطاف کاهش خطرات فعلی و آینده مرتبط با شرایط نامناسب دارد

ی آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان پسر ی بود. جامعههمبستگ -روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی

ها دادند که از بین آنتشکیل می 92-93های آزاد و غیرانتفاعی شهرستان رشت در نیمسال اول تحصیلی دانشگاه

و مقیاس سنجش کارکرد  (CERQ)های تنظیم شناختی هیجان نفر به شیوه در دسترس انتخاب شد و پرسشنامه 400

 را تکمیل نمودند (FAD)ده خانوا

های حاصل از این پژوهش مشاهده شد که بین راهبردهای تنظیم هیجان با کارکرد خانواده ها: با توجه به یافتهیافته

 رابطه وجود دارد.

های بحث و نتایج: تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت است، دستاوردهایی چون رشد صالحیت

های روانی نشده با اشکال برجسته آسیبکارگیرنده تنظیم هیجان و در مقابل، هیجان تنظیمهاجتماعی، سالمتی ب

 همراه است

 

 : راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، کارکرد خانواده، خانوادهواژگان کلیدی
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رسی برآنالیز مدیریت بهداشت و سالمت روان کارکنان کادر و وظیفه، مفهوم قابل

 در پلیس

 نجمیحسین 
 

 چکیده

سمانی باشند که از سالمت جهای آن دسته از افراد تحت نظارتشان میسازی فعالیتفرماندهان تنها قادر به هماهنگ

و روانی، برخوردار هستند. حال اگر یک یا چند نفر از افراد تحت نظارت یک فرمانده گرفتار یک یا چند اختالل 

رماندهان درستی انجام دهد. فتواند وظیفه خود را بهانده موردنظر نمیشایع رفتاری یا پریشانی روانی باشند، فرم

برای اینکه بهداشت روان محیط یگان را تأمین کنند باید با مفاهیم اساسی بهداشت محیط یگان را تأمین کنند باید 

ان، ی هر یگوربا مفاهیم اساسی بهداشت روان آشنا شوند ازآنجاکه یکی از عوامل درون یگانی مؤثر بر بهره

برخوردار بودن کارکنان کادر و وظیفه یگان از سالمت روانی است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است. در 

مدل موردبحث ضمن معرفی بهداشت روان، اصول بهداشت روانی در یگان و ابعاد بهداشت روانی، با استفاده الهام 

ها و تهدیدات در نظام بهداشت روان قوت، ضعف، فرصت عنوان یک ابزار کارآمد مجموعه نقاطبه آمیز از مدلی

قاط که یگان دارای نپردازد. هنگامیها موردبررسی قرارگرفته است و به ارائه راهکاری در این خصوص مییگان

که یک ها را به نقاط قوت تبدیل کند. هنگامیکوشد این نقاط ضعف را از بین ببرد یا آنضعف عمده است می

ای درآورد که گونهها برهاند و وضع را بهکوشد خود را از دست آنشود میدیدات عمده مواجه مییگان به ته

ها معطوف نماید. هدف استراتژی این است که یگان با برداری از فرصتبتواند بیشتر توجه خود را به بهره

 را بهبود بخشد. های موجود در محیط خارج از یگان بکوشد نقاط ضعف داخلیبرداری از فرصتبهره

 

 : مدیریت بهداشت سالمت و روان، نقاط قوت، ضعف، کارکنانواژگان کلیدی

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای آمادگی به اعتیاد در کارکنان 

 برداری نفت و گاز آغاجاریشرکت بهره

 4زرگر، یداهلل 3، سید اسماعیل هاشمی2، هیفا بریحه بریهی1عبدالزهرا نعامی
 

 چکیده

های کاری باعث ایجاد ها ازجمله محیطای است که در همه محیطبیان مسئله و هدف: سوءمصرف مواد پدیده

مشکالت و خسارات فراوانی شده است. هدف پژوهش حاضر طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای 

 ری است.برداری نفت و گاز آغاجاآمادگی به اعتیاد در کارکنان شرکت بهره

برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش نفر از کارکنان شرکت بهره 292کنندگان شامل روش: شرکت

های استرس شغلی )پارکر و تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه

( و تعارض بین فردی 1379ت شغلی )نیسی، (، امنی1385(، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد )زرگر، 1983دکوتیس، 

( SEM( استفاده شد. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگو یابی معادالت ساختاری )1998)اسپکتور و جکس، 

 انجام گرفت. 21ویراست  AMOSافزار و با استفاده از نرم

تأیید  های مستقیم و غیرمستقیم پژوهش رافرضیهی های حاصل از الگو یابی معادالت ساختاری، همهها: یافتهیافته

 کردند و مدل پیشنهادی نیز از برازش خوبی برخوردار شد.

ترس شغلی با گری اسصورت مستقیم و هم با میانجیگیری: ناامنی شغلی و تعارض بین فردی هم بهنتیجهبحث و 

 آمادگی به اعتیاد رابطه دارند.

 

 استرس شغلی، امنیت شغلی، تعارض بین فردی. : آمادگی به اعتیاد،واژگان کلیدی
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 heifab60@gmail.com 
 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 3
 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز 4
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 شناسی اعتیاد به اینترنت دانشجویان شهر همدانآسیب

 2، حمیدرضا مرادی رستگار1یاور نورعلیان
 

 چکیده

شده مطالعه حاضر باهدف بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان شهر همدان انجام: هدف و مسئله بیان

ترم از که حداقل یک 93های همدان در بهار تحلیلی بر روی دانشجویان دانشگاه -مطالعه مقطعیاست. در یک 

 که ترتیباینبه .شد استفاده دسترس در جامعه روش از گیرینمونه کل دوره تحصیل را گذرانده بودند برای

 دانشجویان مختلف اختیار در را هاپرسشنامه تصادف طوربه و کردندمی مراجعه مختلف هایبه دانشکده محققان

آوری اطالعات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت نفر به پرسشنامه پاسخ دادند ابزار جمع 230درمجموع  .دادندمی قرار

آن با روش  4مورد تأیید قرار گرفت و پایایی 3یانگ بود که اعتبار آزمون اعتیاد به اینترنت توسط اعتبار محتوی

استفاده شد. جهت بررسی نتایج از  spssافزار ها از نرمبرای تحلیل داده .درصد محاسبه شد 91 کرونباخآلفای 

 شده است.های آمار توصیفی )فراوانی و درصد( و آزمون تی استفادهروش

دهد بین میزان شیوع اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد آمده نشان میدستها: بررسی نتایج بهیافته

( بیانگر آن بوده که این تفاوت معنادار بوده و میزان شیوع اعتیاد 0.00آمده )دستبه sigتفاوت وجود دارد. میزان 

به اینترنت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد نسبت به دولتی بیشتر بوده است. همچنین تفاوت معناداری بین اعتیاد به 

 19اعتیاد در پسران نسبت به دختران بیشتر بوده است. درمجموع  اینترنت و جنسیت وجود دارد و میزان شیوع این

ر مقابل که داند درحالی( درصد از دانشجویان دانشگاه آزاد اعتیاد باالیی به اینترنت را نشان داده16.52نفر معادل )

 اند.تهنفر از دانشجویان دانشگاه دولتی میزان اعتیاد باالیی را به اینترنت داش 6( درصد معادل 5.2)

 

 ، وضعیت تحصیلیدانشجویان، اینترنت، اعتیاد :واژگان کلیدی

 

                                                           
 دانشگاه بوعلی سینا یشناسجامعهکارشناسی ارشد  1
 همدان آزاددانشجوی ارشد روانشناسی دانشگاه  2

 

 

 

 

http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AF
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AF
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://amuj.arakmu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&key=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86


 
 
 

 

 

اثربخشی انجمن معتادان گمنام بر بهبود کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی و 

 کاهش ولع مصرف مواد

 3، ایرج صالحی2، سید موسی کافی1اد نورکامیفره
 

 چکیده

های معتادان گمنام با تأکید بر جنبه دارویی، انجمن -های جسمانینظر به عدم موفقیت درمان: هدف و مسئله بیان

روانی و معنوی درمان اعتیاد و باهدف ایجاد امید و تغییر در روند زندگی معتادان ایجاد شد. پژوهش حاضر باهدف 

بررسی اثربخشی جلسات انجمن معتادان گمنام بر بهبود کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی و کاهش ولع مصرف 

 شده است.انجام

به عضویت  94روش: جامعه آماری پژوهش شبه آزمایشی حاضر شامل تمامی مردان معتادی است که در تابستان 

این بیماران که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند، نفر از  30انجمن معتادان گمنام شهر رشت درآمدند؛ تعداد 

نفر( از بین معتادانی که شرایط درمانی  30عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. گروه کنترل )با روش در دسترس به

های گیری مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامهکردند، انتخاب شد. همچنین ابزار اندازهرا تجربه نمی

 زندگی سازمان جهانی بهداشت، سازگاری اجتماعی بل و ولع مصرف فرانکن بود.کیفیت 

ات دهد، مشارکت در جلسآزمون نشان میآزمون و پسها و مقایسه نمرات پیشها: نتایج حاصل از تحلیل دادهیافته

کاهش داد؛  داری کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی بیماران را افزایش و ولع مصرف راطور معنیانجمن به

 که وضعیت در گروه کنترل تغییری نکرد.درحالی

 توان گفت که انجمن معتادان گمنام با توجه به ماهیت روحانیهای پژوهش میگیری: بر اساس یافتهبحث و نتیجه

و امیدبخش خود در بهبود کیفیت زندگی، سازگاری اجتماعی و کاهش ولع مصرف اثربخش است و شرکت در 

 کند.در ثبات درمان و پیشگیری از عود نقش چشمگیری ایفا میجلسات انجمن 

 

 ولع سازگاری اجتماعی، کیفیت زندگی، انجمن معتادان گمنام، :واژگان کلیدی
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 . استادیار گروه روانشناسی دانشگاه گیالن3
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مجتمع آموزشی زنان  13رابطه هوش معنوی با سالمت عمومی در فراگیران دوره 

 پلیس

 1طاهره نوری چناشک
 

 چکیده

ها و منابع معنوی است و از عواملی محسوب ها و ظرفیتای از تواناییمجموعهزمینه و هدف: هوش معنوی بیانگر 

شود که در سالمت روان افراد تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی رابطه هوش معنوی با سالمت عمومی می

 مجتمع آموزشی زنان پلیس بود. 13فراگیران دوره 

مجتمع آموزشی زنان  13پژوهش؛ توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را فراگیران دوره 

 گیری درمشغول آموزش بودند، تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه 1393-1392پلیس که در سال 

شتمل بر پرسشنامه خود گزارش دهی ها با پرسشنامه معنوان حجم نمونه انتخاب شدند و دادهنفر به 150دسترس 

آوری گردید و با استفاده از آزمون آماری ( جمع1972گلدبرگ ) 28( و سالمت عمومی ا 2008معنوی کینگ )

 .وتحلیل قرار گرفتندضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه

دار است. ؛ مثبت و معنیعنوان دو متغیر مهم در زندگی افرادها: رابطه بین سالمت عمومی و هوش معنوی بهیافته

گیری معنوی هستند، تحمل آنان در مقابل فشارهای زندگی بیشتر بوده و توانایی باالتری افرادی که دارای جهت

 برای سازگاری با محیط دارند.

هایی اتخاذ شود مسئولین برنامهگیری: با توجه به وجود ارتباط بین هوش معنوی و سالمت عمومی توصیه مینتیجه

م آموختگان را فراهیند که موجبات ارتقای و تقویت هوش معنوی و همچنین باال بردن سالمت عمومی دانشنما

ای، های آموزشی و بروشورهای مرتبط و همچنین مداخالت درمانی )مشاورهآورند برای این امر برگزاری کارگاه

 تواند حائز اهمیت فراوان باشدپزشکی( می

 

 سالمت عمومی، فراگیران دختر، زنان پلیس : هوش معنوی،واژگان کلیدی
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های مؤثر در میان اعضاء مرکز نظامی برانگیزش بندی سلسله مراتبی مؤلفهطبقه

 شغلی

 2، محسن نوری چناشک1طاهره نوری چناشک
 

 چکیده

له مراتبی ها به روش تحلیل سلسبندی آنهای مؤثر برانگیزش شغلی و اولویتپژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه

 تحلیلی است که به روش مقطعی در سال –در یک مرکز نظامی انجام گرفت. پژوهش به روش مطالعه توصیفی 

ها شامل ر بود. ابزار گردآوری دادهنف 100شده است. حجم نمونه پژوهش شامل در یک مرکز نظامی انجام 1394

بندی، روش دو پرسشنامه بود که بر اساس تئوری انگیزش هرزبرگ طراحی شدند. روش مورداستفاده برای اولویت

های امنیت شغلی و دستمزد مناسب به ترتیب با ضریب ها نشان داد مؤلفهبود. یافته (AHP)تحلیل سلسله مراتبی 

در  02/0مشی و محیط با ضریب اهمیت های ارتباط و خطهای اول و دوم و مؤلفهویتدر اول 20/0و  29/0اهمیت 

 تواند از طریق فراهم آوردن امنیتاین پژوهش به این نتیجه رسیدیم که سازمان می در های آخر قرار دارند.اولویت

تر امنی را جهت رد، بسشغلی و توجه به مشکالت اقتصادی و معیشتی کارکنان و همچنین پرداخت مبتنی بر عملک

 تحقق اهداف سازمان و عملکرد بهتر کارکنان فراهم کنند.

 

 : انگیزش شغلی، مرکز نظامی، تحلیل سلسله مراتبیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره، کارشناس مرکز مشاوره و مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین 1

nori.t1363@gmail.com 
 . کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت2
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ا هشناختی بر توانمندی کاری مسئوالن کالنتریهای روانمطالعه مشخصات و مؤلفه

 هاو پاسگاه

 2چناشک ، محسن نوری1طاهره نوری چناشک
 

 چکیده

ها ست. کالنتریهااصلی نیروهای مسلح تقویت سرانگشتان آن بر اساس فرمایشات فرمانده کل قوا، یکی از وظایف

فیزیکی و نیروی  هایباشند؛ و در این خصوص تقویت پشتیبانیها سرانگشتان ناجا در نیروی انتظامی، میو پاسگاه

ق ها نیز در دستور کار ناجا قرار گرفت شده است. مطابو فرماندهان پاسگاهها انسانی، توانمندسازی رؤسای کالنتری

وش های روانشناختی )انگیزش، هوش، هترین عوامل مؤثر بر توانمندی کاری، ویژگیمطالعات پیشین یکی از مهم

وهش ژشده است. روش انجام پها معرفیها و فرماندهان پاسگاههیجانی، خالقیت و شخصیت( رؤسای کالنتری

ها با روش ها و فرماندهان پاسگاهنفر از رؤسای کالنتری 300پیمایشی بوده و تعداد  -ای، کاربردی حاضر کتابخانه

 ها گردآورینامه دادهاند. از طریق پرسششدههای تحقیق انتخابعنوان نمونهاستان به 10ای از گیری خوشهنمونه

از  76ین شناختی با میانگهای روانایم: ویژگییافتهشده دستتایج مطرحها به نوتحلیل دادهاقدام و پس از تجزیه

ها مؤثر است. ترتیب تأثیر هریک از ها و فرماندهان پاسگاهای بر توانمندی رؤسای کالنتریدرجه 100مقیاس 

 اند از: شخصیت، انگیزش، هوش، خالقیت و هوش هیجانی.شناختی عبارتعوامل روان

 

 های روانشناختی، کالنتریتوانمندی، ویژگی: واژگان کلیدی 

 

 

 

 

                                                           
 . نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مشاوره، کارشناس مرکز مشاوره و مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین1

nori.t1363@gmail.com 
 . کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت2

mailto:nori.t1363@gmail.com


 
 
 

 

 

در کودکان و  (A.S.B)مقایسه باورهای مربوط به کنترل با رفتارهای ضداجتماعی 

 نوجوانان کانون اصالح و تربیت و کودکان عادی

 3، سمیرا السادات حسینی بنویدی2سهیال دشتی ،1نویدی مقدم مسعود
 

 چکیده

باورهای مربوط به کنترل با رفتارهای ضداجتماعی در کودکان و نوجوانان کانون مقایسه بین : هدف و مسئله بیان

 اصالح و تربیت و عادی شهر تهران

کودک و نوجوان شهر تهران است که  80ای و اساس بررسی بر روی مقایسه –روش: پژوهش فوق از نوع علی 

صورت مشخص دارای نفر از کودکان و نوجوانانی که به 300ها از میان حدود نفر از آن 40صورت تصادفی به

 کیکشدند با تفرفتارهای ضداجتماعی )نابهنجار( بودند و در کانون اصالح و تربیت شهر تهران نگهداری می

کودک و نوجوان شهر تهران )گروه بهنجار( که در مدارس در سه مقطع به تحصیل مشغول  40جنس و سن با 

ررسی و بین تشخیص برای بی بالینی و مقیاس پیشبودند همتا سازی شد. مالک انتخاب گروه مبتال، مصاحبه

اس مقیاس ادراک کنترل، مقیی تحصیلی، رفتاری و اجتماعی از سنجش باورهای مربوط به کنترل در سه حوزه

همکاران  ادراک شرایط وقوع و مقیاس ادراک کفایت استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها توسط بختیاری و

 های توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره انجام گردید.آمده و تحلیل نتایج با آمارهدستبه

رفتارهای ضداجتماعی و بهنجار در باورهای مربوط به کنترل، ها: این پژوهش نشان داد بین دو گروه دارای یافته

 ی تحصیلی، رفتاری و اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد.شرایط وقوع و کفایت در سه حوزه

گیری: باور شرایط وقوع بر اساس این پژوهش ارتباط معناداری با رفتارهای ضداجتماعی دارد و بحث و نتیجه

کنند. در باورهای مربوط به کنترل رفتاری و اجتماعی و کفایت تحصیلی دو را متمایز میگروه بهنجار و بزهکار 

 گروه متفاوت بودند.

 

 : ضداجتماعی، کودکان، نوجوانان، کانون اصالح و تربیتواژگان کلیدی

  

                                                           
 قم –علمی دانشگاه پیام نور عضو هیئت 1

کارشناس اداره مشاوره و  –واحد علوم تحقیقات، اراک  –کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد  2

 مددکاری فرماندهی انتظامی استان قم

 المللی کیشدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بین 3
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دیدگی در کارکنان یک شرکت های حادثهبینعنوان پیشخستگی و پرخاشگری به

 صنعتی

 3، علی مظفر2نسرین ارشدی ،1عبدالکاظم نیسی
 

 چکیده

پیوندند وظیفه در محیط کار به وقوع میحوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین انجام: هدف و مسئله بیان

ان ومیر در جهشوند. این حوادث در حال حاضر سومین علت مرگهای کشنده یا غیر کشنده میو منجر به آسیب

دگی در دیعنوان پیس بینی حادثهپژوهش حاضر بررسی خستگی و پرخاشگری بهشوند. هدف از محسوب می

 کارکنان یک شرکت صنعتی است.

بین است. جامعه این پژوهش شامل کلیه کارکنان صف یک شرکت روش: پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیش

های خستگی شده و به پرسشنامهعنوان نمونه انتخابگیری تصادفی ساده بهنفر به روش نمونه 255صنعتی است که 

ها از آزمون پاسخ دادند. برای تحلیل داده SCL-90-Rای از مقیاس ماده 6( و پرخاشگری 1993چالدر و همکاران )

 آماری تحلیل تمییز استفاده شد.

یرهای خستگی غدیگر از روی متبیانهای حاصل از کاربرد معادله ممیز، فرضیه پژوهش را تأیید کرد. بهها: یافتهیافته

 بینی کرد.دیدگی کارکنان را پیشتوان حادثهو پرخاشگری می

وع دیدگی کارکنان مهم بوده و مدیران باید به این موضگیری: خستگی و پرخاشگری در میزان حادثهبحث و نتیجه

 ای داشته باشند.توجه ویژه

 

 دیدگی، خستگی: پرخاشگری، حادثهواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 yahoo.com23kazem@دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز دکترای روانشناسی  1

 narshadi@scu.ac.irروانشناسی  یاهواز دکترادانشیار دانشگاه شهید چمران  2
 yahoo.co24alimozaffar@نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز  3



 
 
 

 

 

 های شخصیتی کارکنان رسته انتظامی و آگاهی ناجاویژگی بررسی و مقایسه

 5، خلیل محمدی4، سعید کفراشی3، عبداهلل سلطانی نژاد2، سجاد مطهری1مراد علیرضا نیک
 

 چکیده

ن سرمایه هر تریترین منابع و مهمترین و حساسعنوان پیچیدهدر دنیای امروز، منابع انسانی به: هدف و مسئله بیان

های شخصیتی کارکنان رسته انتظامی شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ویژگیب میسازمان محسو

 و آگاهی ناجا است.

ه از بین دهند؛ کروش: جامعه پژوهش حاضر را کلیه کارکنان رسته انتظامی و آگاهی ناجا شهر تهران تشکیل می

گیری در دسترس انتخاب شدند. انتظامی( به روش نمونهنفر رسته  50نفر رسته آگاهی و  50نفر ) 100ها تعداد آن

گیری پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو است که پنج زمینه اصلی شخصیت را مورد ارزیابی قرار ابزار اندازه

 ری است.پذیگرایی، سازگاری، باز بودن نسبت به تجربه و مسئولیتدهد که عبارت از روان رنجوری، برونمی

استفاده گردید. نتایج حاصل آشکار ساخت که میان دو گروه  SPSSافزار ها از نرمها: برای تحلیل دادهیافته

، باز گرایی، سازگاریهای شخصیتی شامل روان رنجوری، برونکارکنان رسته انتظامی و آگاهی ازنظر ویژگی

 (.P> 05/0)پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد بودن نسبت به تجربه و مسئولیت

جا های شخصیتی یکسان و نزدیک به هم در کارکنان ناهای این پژوهش بیانگر وجود ویژگیگیری: یافتهنتیجه

های شخصیتی مشابه و بعضاً نزدیک به هم؛ دارای عالیق مشترک، تمایالت رسد افرادی با ویژگیاست. به نظر می

 کنند.ا انتخاب میمشابه و ساختارهای روانی نزدیک به هم مشاغل پلیس ر

 

 های شخصیتی: شخصیت، کارکنان ناجا، منابع انسانی، ویژگیواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 . نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت مرکز تحقیقات و علوم رفتاری1

alinik524@yahoo.com 
 بخشی از دانشگاه عالمه طباطبایی. کارشناسی ارشد مشاوره توان2
 علمی دانشگاه امام حسین )ع(. دکتری تخصصی روانشناسی نظامی عضو هیئت3
 ارشد مدیریت و فرماندهی انتظامی و مدرس دانشگاه علوم انتظامی . کارشناسی4
 شناسی عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم5
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 های شخصیتی و سالمت روانی در افراد سوءمصرف کننده مواد و افراد سالمویژگی

 4، فاطمه زالکان3، حمیدرضا براتی2اکبر گودینی، علی1علیرضا نیک مراد
 

 چکیده

سوءمصرف مواد یکی از مشکالت جوامع امروزی و همچنین کشور ما است؛ بنابراین داشتن : هدف و مسئله بیان

 د.کنشود به ما در زمینه پیشگیری و درمان آن کمک میاطالعات درزمینه عواملی که باعث این پدیده می

های افراد آزمودننفر فرد سالم استفاده شد. از این  50نفر سوءمصرف کننده شیشه و  50: در این تحقیق از روش

SCL-90  وNEO ها با استفاده از گرفته شد و دادهSPSS21 .نتایج تحلیل شد 

جبری،  –های وسواسی های معتاد در زیر مقیاسها مشخص شد که نمرات آزمودنیها: با توجه به تحلیل دادهیافته

 پرخاشگری و ترس بیمارگونه نسبت به افراد نرمال باالتر است.

سردگی هایی مثل خشم و اضطراب و افهای شخصیتی مانند روان آزردگی که با مؤلفهگیری: ویژگینتیجهبحث و 

های ارتباط دارد. با عالئم اختالالت روانی در افراد معتاد نیز رابطه دارد. تفاوت میان دو گروه در تمام ویژگی

نژندی در سایر ی شخصیتی روانجز ویژگدیگر بهعبارت. به(P<01/0شخصیتی ازنظر آماری معنادار است )

 های شخصیتی افراد معتاد باالتر هستند.ویژگی

 

 های شخصیتی، سالمت روان، سوءمصرف مواد: ویژگیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: دانشجویی دکتری سالمت مرکز تحقیقات و علوم رفتاری 1
 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی 2

 کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی 3

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 4



 
 
 

 

 

بررسی نقش عوامل سازمانی، جمعیت شناختی و شخصیتی بر روی فرسودگی شغلی 

 افسران پلیس

 1سمانه نیل فروشان زاده
 

 چکیده

به فرسودگی شغلی تنها به خاطر خسارت اقتصادی آن نیست. اثرات آن بر سالمت جسم و روان فرد،  اهمیت توجه

توجه است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان عوامل سازمانی، جمعیت خانواده و جامعه از موارد مهم قابل

نفر از افسران پلیس راهور  142شناختی و شخصیتی با فرسودگی شغلی افسران پلیس به روش همبستگی بر روی 

 شده بودند و با استفاده از پرسشنامه فرسودگیای انتخابگیری خوشهکه به روش نمونه 1394شهر اصفهان در سال 

 شده بود، صورت گرفته است.آوریها جمعشغلی، عوامل سازمانی، نئو و عوامل جمعیت شناختی اطالعات آن

نشان داد که بین روان رنجوری با هر سه بعد فرسودگی شغلی، بین خستگی هیجانی و مسخ شخصیت، بین  نتایج

سازگاری و  پذیری،گرایی، مسئولیتپذیرا بودن و مسخ شخصیت رابطه مثبت معنی وجود دارد. بین ابعاد برون

و بین ارتباطات  مسخ شخصیتفرسودگی شغلی، بین یکنواختی کار با عملکرد شخصی، بین روشن بودن وظیفه و 

 دار وجود دارد.سازمانی با تمام ابعاد فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی

 

 : فرسودگی شغلی، شخصیت، عوامل سازمانی، جمعیت شناختیواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 کارشناس ارشد مشاوره شغلی، دانشگاه اصفهان 1
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ار نابهنج در کاربران رفتاری -های روانیهای هویت و آسیببررسی مقایسه سبک

 فضای مجازیسال(  18 تا 15و عادی )

 1خامنه یهاداعظم 

 چکیده

و  ندکمیهایی که در آن رشد کرده بیگانه با واقعیت را فرد ،ی مجازیدر این فضامستمر  کاربرد نادرست و

لوه جاهمیت ارزش و کمها ارتباط برقرار کند، بیبا آنبه راحتی توانست هنجارها و الگوهایی را که زمانی می

 فیتعرقابلدر بطن فضای مجازی  تنها سازد کهمی هایی را جایگزین آنو ارزش هامؤلفهو در مقابل دهد می

در  .ندازداشود که سالمت روانی او را به مخاطره میهستند. نتیجه این امر، دوگانگی در هویت و شخصیت فرد می

ت فردی هوی ازجملهاین مقاله سعی بر آن است که به برخی از مخاطرات کاربرد نابهنجار و نادرست فضای مجازی 

رفتاری ناشی از آن پرداخته شود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کاربران نابهنجار و  -های روانیو آسیب

تهران مشغول به تحصیل هستند، تشکیل دادند. نمونه  های شهرسال( فضای مجازی که در دبیرستان 18تا  15عادی )

نفر از کاربران عادی که از نظر سن، جنس و میزان تحصیالت  53نفر از کاربران نابهنجار و  53مورد نظر شامل 

که  رفتاری محقق ساخته -های روانیهای هویت برزونسکی و آسیببودند، انتخاب و آزمون سبک همتاشده باهم

، کاهش آستانه تحریک و انحرافات و روابط نابهنجار یضداجتماعفسردگی، وسواس، رفتارهای مواردی چون ا

های پژوهش حاکی از آن است ها اجرا گردید. نتایج حاصله از دادهداد، در مورد آنقرار می موردسنجشجنسی را 

اربران عادی ک کهیصورتدراجتنابی و هنجاری بود.  -که سبک هویت کاربران نابهنجار بیشتر از نوع سردرگم

س، رفتاری چون افسردگی، وسوا -بیشتر از سبک هویتی اطالعاتی برخوردار بودند. همچنین اختالالت روانی

، کاهش آستانه تحریک و انحرافات و روابط نابهنجار جنسی در کاربران نابهنجار بیشتر از یضداجتماعرفتارهای 

 کاربران عادی بود.

 

 مجازی رفتاری، فضای -روانی هایآسیب هویت، هایسبک: واژگان کلیدی

 

                                                           
 دکتری روانشناسی یدانشجو 1



 
 
 

 

 

ا شناختی و استرس شغلی بشناختی، توانمندسازی روانبررسی رابطه سرمایه روان

 فرسودگی عاطفی کارکنان

 2سحر سوادکوهی و 1سید اسماعیل هاشمی
 

 چکیده

رسودگی استرس شغلی با فشناختی و شناختی، توانمندسازی روانپژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه سرمایه روان

از کارکنان یک شرکت صنعتی در شهر اهواز  نفر 210عاطفی کارکنان انجام گرفت. اعضای نمونه این پژوهش 

ناختی، شکنندگان در پژوهش، پرسشنامه سرمایه روانای انتخاب شدند. شرکتبودند که به روش تصادفی طبقه

 spssافزار ها با استفاده از نرمی عاطفی را تکمیل نمودند. دادهشناختی، استرس شغلی و فرسودگتوانمندسازی روان

های آمار توصیفی و استنباطی )میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون چندگانه و با روش

 یهای پژوهش حاضر نشان داد که استرس شغلی با فرسودگوتحلیل شدند. یافتهبا روش سلسله مراتبی( تجزیه

تی، منفی شناخشناختی و توانمندسازی روانعاطفی رابطه مثبت دارد و رابطه فرسودگی عاطفی با سرمایه روان

ش استرس واسطه کاهتواند بهتوان دریافت که آثار منفی فرسودگی عاطفی کارکنان میاست. بر این اساس می

 کاهش یابد.شناختی، شناختی و توانمندسازی روانشغلی و افزایش سرمایه روان

 

 شناختی، توانمندسازی، استرس شغلی، فرسودگی عاطفی: سرمایه روانواژگان کلیدی

 

 

 

 

                                                           
 علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهوازعضو هیئت 1

Esmaeil @ scu.ac.ir 
 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز 2

S.savadkouhi70@gmail.com 
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 کودکان کار و خیابانیبررسی ابعاد روانی 

 2اکرم درتاجو  1فخرالسادات هاشمیان
 

 چکیده

و  تهیافرایج در کشورهای توسعه یباًاجتماعی تقر هاییدهپدیده کودکان کار و خیابانی از معضالت و پد

 کنندیتوسعه است؛ این کودکان به دالیل مختلف دوره گذار از کودکی تا بزرگسالی را خیلی زود طی مدرحال

ی اسناد و بررس یا. هدف این مقاله که به روش کتابخانهروندیو محروم از کودکی کردن به دنبال کسب درآمد م

ها نشان ابله با پدیده کودکان کار و خیابانی است. یافتهگرفته است، شناسایی علل و راهکارهای مقو مدارک انجام

مهمترین عامل ایجاد کودکان کار و خیابانی حاصل یک ساختار ناکارآمد در نهاد خانواده است که در  دهدیم

هاست. در این رابطه نظام حمایتی ها و حمایت از آنچنین شرایطی مهمترین اقدام شناسایی و آموزش این خانواده

، یاها باید رقم بخورد و به دلیل جلوگیری از پیامدهای ثانویه چنین خانوادهدولت و تشکل گذارییهواده با سرماخان

ازجمله  ییهایدهدر این بخش به نفع جامعه، اجتماع و دولت است؛ بنابراین در روند توسعه جامعه پد گذارییهسرما

نسبت به این  پذیرییتجامعه باید مسئول یریت است وکودکان خیابانی و کودکان کار، نیازمند کنترل و مد

 نماید. بینییشها پایجاد مراکز الزم برای حمایت از آن یژهوو به یزیرکودکان را از طریق نظام برنامه

 

 پذیرییت: حمایت، کودکان کار، کودکان خیابانی، کنترل، مسئولواژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مرکز مدرس؛ دانشگاه آزاد تهران  دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی؛ دانشگاه عالمه طباطبایی؛ 1

fa_hashemian@yahoo.com 
س، دانشگاه پیام نور دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی؛ دانشگاه عالمه طباطبایی؛ مدر 2

dortaj.akram@yahoo.com 



 
 
 

 

 

ترافیکی شهروندان شیرازی در هنگام تردد در معابر پیمایشی در ارتباط با رفتار 

 شهری

 2و حبیب هادیانفرد 1یاسین فرشچی تبریزی
 

 چکیده

بیشتر  یاین نیاز مسلماً به استفاده ؛ وشوداستفاده از وسایل نقلیه یکی از نیازهای مهم جامعه امروزی محسوب می

بینی (. پیش2004اعث افزایش سوانح را در پی دارد )بنر، خود این مسئله بخودیشود که بهاز وسایل نقلیه منجر می

 %80درآمد تا میزان آمار سوانح و تلفات ناشی از سوانح ترافیکی در کشورهای کم 2020شود که در سال می

آیتی و قاسمی نوقابی  ین(. همچن2004افزایش پیدا کند )پدن،  %30افزایش و این آمار در کشورهای پردرآمد تا 

ن روند. همچنینفر در ایران به دلیل سوانح ترافیکی از بین می 200هرروز  2014بینی کرد که در سال ( پیش1388)

های سراسر میلیون انسان هرسال در اثر سوانح رانندگی در جاده 3/1( اعالم کردند که 2009نقوی و همکاران )

نفر برآورد کردند. از  27000شدگان در ایران را ( آمار کشته1387کاران )شناس و همروند. حقدنیا از بین می

رفتار  (.2009هست )نقوی و همکاران،  2005ومیر در سال طرفی سوانح ترافیکی در ایران سومین عامل مرگ

انند کنند، می رانندگی خود انتخاب میشود که در آن راننده الگویی برای نحوهرانندگی به رفتاری گفته می

ی رفتار در رابطه با میزان سرعت در حین رانندگی، میزان تمرکز در حین رانندگی و یا حفظ میزان فاصله نحوه

( یک عامل مؤثر در رانندگی 1384گودرزی ) (.1384رو )گودرزی و شیرازی، مناسب و استاندارد با ماشین روبه

که برخی افراد با خصوصیات شخصیتی خاص ( در تحقیق خود نشان داد 2002داند. بورگس )را شخصیت می

تحقیقات نیز  کرات درشوند. ازجمله خصوصیات شخصیتی مؤثر در رفتار رانندگی که بهدچار سوانح بیشتری می

 .طلبی، اضطراب و تکانشگری استشده است هیجانها یادشده است و بررسیاز آن

 

 شهری معابر شیرازی، شهروندان ترافیکی، رفتار واژگان کلیدی:

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: دانشگاه شیراز  1
 شیراز دانشیار دانشگاه 2
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رابطه نحوه استفاده از فیسبوک با رضایتمندی زناشویی و طالق عاطفی در 

 دانشجویان متأهل

 3الهام یوسفی سرودو  2، محسن رضایی1زهرا همایی مجاز
 

 چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه نحوه استفاده از فیسبوک با رضایتمندی زناشویی و طالق عاطفی  :هدف و مسئله بیان

 دانشجویان متأهل بود.در 

عضو  92-93های شهر همدان که در سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان متأهل دانشگاهروش: 

گیری هدفمند عنوان نمونه و به روش نمونهنفر دانشجو به 220دادند. از این تعداد، فیسبوک بودند تشکیل می

(، رضایت زناشویی انریچ 2007های استفاده از فیسبوک الیسون )نامهها با استفاده از پرسشانتخاب شدند. داده

آوری گردید. به علت نقص در اطالعات وارد شده تعداد ( جمع2004( و طالق عاطفی جان گاتمن )1994)

 هایو روش SPSS19افزار آمده از نرمدستهای بهوتحلیل دادهمورد تقلیل یافت. برای تجزیه 175ها به پرسشنامه

 زمان و همبستگی پیرسون استفاده شد.آماری، رگرسیون چندگانه هم

ی منظور برقراری ارتباط با اعضای خانواده و رضایتمندی زناشویها: نشان داد که بین استفاده از فیسبوک بهیافته

ایتمندی زناشویی ضدار و مثبت و بین استفاده از فیسبوک برای برقراری ارتباط با دوستان غیر صمیمی و رمعنی رابطه

دار و منفی، همچنین بین استفاده از فیسبوک برای برقراری ارتباط با دوستان غیر صمیمی و طالق عاطفی معنی رابطه

 دار و مثبت و بین استفاده از فیسبوک برای برقراری ارتباط با اعضاء خانواده و طالق عاطفی رابطهمعنی رابطه

 دار و منفی وجود دارد.معنی

 گردد.گیری: استفاده از فیسبوک باعث کاهش رضایتمندی زناشویی و افزایش طالق عاطفی مینتیجهث و بح

 

 : فیسبوک، طالق عاطفی، رضایتمندی زناشوییواژگان کلیدی

 

 

                                                           
 نویسنده مسئول: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 1

ZahraHomaee@yahoo.com 
 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان 3

mailto:Homaee@yahoo.com


 
 
 

 

 

مقایسه رابطه شفقت بر خود، بهوشیاری، خودشناسی انسجامی و حرمت خود بانظم 

 دهی هیجانات

 4، کوروش محمدی3، اقبال زارعی2، فریبرز درتاج1مریم ولی زاده
 

 چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط شفقت به خود، بهوشیاری، خودشناسی انسجامی و حرمت خود بانظم دهی 

هیجانات ناشی از وقایع بود. جهت تعیین مهمترین مؤلفه در نظم دهی هیجانات از بین این چهار مؤلفه، با توجه به 

شدیم تا  موردنظر به اثبات رسیده لذا بر آنهای این نکته که در پیشینه تحقیقات انجام شده تأثیر هریک از مؤلفه

 58نفر ) 127ها را در نظم دهی هیجانات در رابطه با یکدیگر تعیین نماییم بدین منظور اولویت و اهمیت این مؤلفه

گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند در این پژوهش زن( از کارکنان بیمارستان که به شیوه نمونه 72مرد و 

آیتمی  10آیتمی شفقت بر خود،  26آیتمی بهوشیاری،  15کنندگان خواسته شد، مقیاس ز شرکتشرکت کردند. ا

آیتمی حرمت خود روزنبرگ را تکمیل کنند. نتایج  10آیتمی خودشناسی انسجامی و  12نظم دهی هیجانی،

ییر معنادار جانات تغپژوهش نشان داد مؤلفه خودشناسی انسجامی، در مقایسه با مؤلفه دیگر در واریانس نظم دهی هی

ه بخشی به هیجانات افراد و ایجاد صفت خودکنترلی ابتدا باید مؤلفکند این بدین معنا است که جهت نظمایجاد می

 کننده در افراد تقویت نمود.ای و تعدیلعنوان صفتی واسطهخودشناسی انسجامی را به

 

 خود : شفقت بر خود، خودشناسی، بهوشیاری، حرمت بهواژگان کلیدی

 

 

 

                                                           
 yahoo.com54Mvalizadeh@دانشکده علوم انسانی، بندرعباس  دانشجوی دکتری 1
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 یالنگ پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجویان در زااسترس عوامل شیوع بررسی

 4اسدی پور شقایق، 3یوسفی نیال، 2پاسخی مینا، 1یوسفی نوید
 

 چکیده

 شغل ردنک رها ،کار از غیبت شغلی، نارضایتی قبیل از روانی مشکالت و مسایل باالی شیوع متعددی مطالعات

 یگوارش ،عروقی قلبی هایبیماری همچون جسمی هایبیماری و وریبهره کاهش ،کار از ناشی حوادث افزایش

 در را ویانهج ستیزه رفتارهای – مخدر مواد و الکلی مشروبات روزافزون مصرف مانند رفتاری مشکالت و پوستی

 بر مؤثر واملع شناختن جهت حاضر پژوهش. است کرده ثابت پزشکی رشته التحصیالن فارغ و دانشجویان بین

 اجراشده نگیال پزشکی علوم دانشگاه در تحصیل به مشغول پزشکی دانشجویان بین در روانی هایتنش ایجاد

 .است

 ابزار. گرفت انجام تحصیل به شاغل پزشکی دانشجوی 350 شرکت با مقطعی صورتبه مطالعه این: کار روش

 ترساس فیزیکی و روانی هایجنبه خصوص در متعددی سؤاالت حاوی ایپرسشنامه طرح این در هاداده آوریجمع

 آلفای ریبض پایلوت مطالعه یک در ابتدا ،کردمی برآورد کل امتیاز صورتبه را فرد استرس کلی سطح و بوده

 .بود آمدهدستبه حدود در پرسشنامه کرونباخ

 ضریب و ویتنی ا من هایتست از استفاده با و( Isolated) منفرد صورتبه متغیرها اثر تعیین بررسی در: نتایج

 دوستان و ادهخانو با کم تماس. بودند ارتباط در استرس باالتر سطوح با عوامل این اسپیرمن ابتدای همبستگی

 صورتبه عوامل تمام اثر بررسی در. نامناسب اقتصادی وضعیت زن، جنس بودن، متأهل باالتر، مقاطع در تحصیل

 تأثیر و شد بدیلت دوحالتی متغیر به فرد کلی استرس سطح ابتدا شد؛ استفاده لجستیک رگرسیون مدل از زمانهم

 سطح ایجادکننده عنوانبه را زیر عوامل نتایج. گردید بررسی زمانهم طوربه استرس باالی سطح ایجاد در عوامل

 .زن جنس و باالتر مقطع در تحصیل خانواده کنار در شدهسپری کم زمان: کرد معرفی استرس باالی

 

 مقطعی مطالعه عوامل، پزشکی، دانشجویان استرس،: واژگان کلیدی

 

 

                                                           
 پزشکی یاحرفهدکتری 1 

 س( رشتالزهرا )کارشناس مامایی بیمارستان 2 

 دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن یاحرفهدانشجو دکتری 3 

 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد قزوین4 



 
 
 

 

 

 میزان شادکامی مأموران پلیس بر اساس توانایی دیدگاه گیری اجتماعی بینییشپ

 3فاطمه زارعی متهور، 2سروه محمد زاده، 1ابوالقاسم یعقوبی
 

 چکیده

رای ضروری ب یها. یکی از این مهارتپذیردیم یراجتماعی افراد تأث یهاشادکامی از مهارت: هدف و مسئله بیان

روابط بین فردی مناسب دیدگاه گیری اجتماعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شادکامی مأموران پلیس 

 نیروی انتظامی سنندج بر اساس مهارت دیدگاه گیری اجتماعی آنان است.

امور نیروی انتظامی  100توسط  یری اجتماعروش: هر دو پرسشنامه شادکامی آکسفورد و مهارت دیدگاه گی

 تحلیل شد. spssافزار ها با نرمتکمیل شد و داده

 دارییها نشان داد که بین میزان توانایی دیدگاه گیری اجتماعی و میزان شادکامی همبستگی مثبت معنها: یافتهیافته

 زانیباشد، میزان شادکامی نیز باالتر است م هرچه میزان دیدگاه گیری اجتماعی باالتر یگردعبارت؛ بهوجود دارد

 کرد. بینییشنمره شادکامی را توانایی دیدگاه گیری اجتماعی پ 235/0بود.  485/0 دومتغیرههمبستگی بین 

المت روان تبع آن بهبود سو به ینتیجه گرفت که مهارت دیدگاه گیری در شادکام توانیگیری: منتیجهبحث و 

 نقش اساسی دارد.

 

 کامی، پلیس، دیدگاه گیری اجتماعی: شادگان کلیدیواژ
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 یکارشناس ارشد روانشناسی تربیت 3
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 خشم مدیریتمهارت  با  هیجان و تنظیم یشناختسرسختی روان ی بینرابطهبررسی 

 در دانشجویان 

 آرمین جوالیی منش 
 

 چکیده

مدیریت خشم  ،گیردیرفتار موردتوجه قرار م بینییشو پ یابیکه در علت هاییینهیکی از زم هدف: و مسئله بیان

ارت و تنظیم هیجانی بامه یشناختسرسختی روان بین رابطهبررسی  باهدف حاضر پژوهشلیکن  افراد است،

 مدیریت خشم تدوین گردید.

از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه  توصیفی و روش پژوهش حاضرروش: 

نفر  1599نفر دانشجوی پسر و  2238از این تعداد  نفر هستند؛ که 3837بر دزفول است که بالغ واحدآزاد اسالمی 

نتخاب و مورد ااز دانشکده علوم انسانی  نسبتی -یاصورت تصادفی طبقهنمونه تحقیق به باشند.یمدانشجوی دختر 

  آزمون قرار گرفتند.

 .وجود دارد ایرابطه انیخشم در دانشجو تیریمد بامهارت یجانیه میو تنظ شناختیروان یسرسختبین ها: یافته

 یسرسخت نیب .وجود دارد %5معناداری در سطح رابطه  انیدر دانشجو یجانیه میو تنظ شناختیروان یسرسخت نیب

و  یجانیه میتنظ نیب .وجود دارد %5معناداری در سطح  رابطه انیدر دانشجو مهارت مدیریت خشمو  شناختیروان

 .وجود دارد %5معناداری در سطح رابطه  انیخشم در دانشجو تیریمهارت مد

روانی  توان گفت که داشتن شخصیتی سرسخت نشانه سالمتهای پژوهش میتوجه به یافته باگیری: یجهنتبحث و 

است و کسی که از سالمت روانی برخوردار نباشد، در برابر رویدادهای مهم زندگی دچار ناامیدی و افسردگی 

 نظیمت کنترل خشم و سرسختی( الزم و ملزوم همدیگر هستند. همچنین)توان گفت که این دو متغیر یشود، ممی

 تری تهیاف سازش افراد رفتارهای و کرده عمل ترموفق بیرونی چه و درونی صورتبه چه خشم کنترل در هیجان

 دهند.می بروز
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