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 ایپم رئیس کنگ ه

Dear Colleagues 
 
 It is my great pleasure on behalf of the Organizing Committee of the 

10th International Congress for Psychotherapy / Asian Chapter to invite you all to the 

great City of Tehran, Iran where the Congress will take place on May 13-14, 2018. 
The main theme of 10th Asian International Congress for Psychotherapy is to look at 

the different Approaches and Practices on Family Based Psychotherapy.   
From this perspective, worldwide knowledgeable Psychologists and highly 

distinguished international speakers with different scientific and cultural backgrounds 

will have the opportunity to share the latest research based applications.  
As your hosts, we would do our best in making your participation fruitful and 

memorable. It may worth to mention that we are planning to provide very special 

provisions for our respected foreign guests and their accompanying members to visit 

some historical parts of the country like Isfahan and Shiraz. I am sure all our 

respected Congress participants will carry pleasant memories from Iranians 

hospitality.  
I very much look forward to see in Tehran in mid-May 2018. 

  

With the best wishes 
 

                              

                             Dr. G. Ali Afrooz               

        Distinguished Professor, University of Tehran 

President, Asian Federation of World Council for Psychotherapy 
                            Congress Chairman 
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 کنگ ه ایپم دبیر علمی

 این هک دارم باور بالم.می خود رب و خوشحالم شد، خواهد ربگزار تهران رد 1397 ماهاردتشهبی 24 ات 23 رد ردمانگ یخانواده رب تمرکز با آسیایی کنگ ۀ دهمین اینکه از

کاری  و شد خواهد منجر زبرگی اهیپیشرفت هب رویداد  د.ک  خواهد تقویت را  ما علمی اهیهم

گرران،ی، شررا   انسررانی، اهینگ انرری از گوانگررون تظرراتات از مملررو مررا صرررع  ک ت خررودریریرگ ی، ازخودبی  تنهررایی، اط عررات، رزیسررر سررندروم ماننررد اهیرریچررا   و مشرر

یمیت عدم و افسردگی
صم

 آنهرا از کردام ت خرا  ربانگیرزچرا   ایپمرداهی و اهچندگان،ی شتاب، عظمت، هب نیز ما بهزیستی و زندگی این، از جدای است. انسانی 

 رویکر داهی ضررورت علمری اهییافتره آخ ین دارد. نیاز ردمانیروان عملی و کارربدی نق  هب شدتهب جهان حاضر حال رد هک رسدمی نظرهب است. خورده گ ه

 است. ک ده اثرات است، رغب رد نیشیپ ردمانی اهیمکتب از فرارت هک را  ردمانگ یروان رد یکپارهچ

 ماننرد فلسریی و معنروی اهیسرتت از  ایخر نه راهبررداهی و اهایرده تعهرد، و پرریش  رب مبتنری ردمران و آگراییذهرن مانند رفتاری  -شناختی سوم موج رویک داهی

ک ت ربرسرری رد دارد، افررراد رفتررار رب بسرریاری  ترریریر هک فرهن،رری و اجتمررا ی نیرررواهی شررنا ت آورد.مرری وجررودهب را  هیجرران مرردشیت اهینظررره و بودیسررم  سرر  ت مشرر

کاتب ردبارۀ جامع ربرسی باید روازاین است. اهمیت حازئ روانی  مرورد شرناختیروان اهیردمان ربای آنها شناختیهستی و شناختیمعرفت اهیمؤلفه و شرقی م

یل  دهرد،مری توسرهه ردمرانگ یخرانواده رد را  جرامیی دیردگاه هک را  ژپوهشری اهییافتره و یکپرارهچ رویکر داهی هب تروهج فرایند بتواند کنگ ه این هک امیدوارم گیرد. قرار توهج
تسر

 

چنین کند.
هم

 از شرد. خواهرد متتهری دهرد، قررار تریریر رحرت ردمرانگ یخانواده حروزۀ رد را  اصرلی اهیچرا   از بعضری توانردمری هک ایاتزه اهیایرده هب رویرداد این معتقدم 

یاری  محمد دکتر                                                                                                                                        کنم.می قدردانی و تشک  کنگ ه این رد  شما فعال حضور  فرد خدا

 ، دااگشنه تهرانرتبیتیعلوم و شناسیروان دادکشنۀ رئیس و مای ه  علمی دبیر                                                                                                                                                                                                                 

 ردمانیروان جهانی شورای مقام نئم                                                                                                                                                                                                                                
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 برگزارکننده کنگره 

 درمانیفدراسیون آسیایی شورای جهانی روان     
 دانشگاه تهران، شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان     

 

 

 

 

 

 کنگره هیأت رئیسه
 

 

 رئیس کنگره
 دکتر غالمعلی افروز

 

 دبیر اجرایی کنگره                                      دبیر علمی کنگره  

 پورفرد                                    دکتر محمد جوادیدکتر محمد خدایاری
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 کنگره کمیته علمی
 دکتر محمد خدایاری فرددبیر کمیته علمی: 

 

  (به ترتیب حروف الفبا) اعضای کمیته علمی

 ااکبر ارجمندنیدکتر علی

 دکتر غالمعلی افروز

 دکتر پرویز آزادفالح

 دکتر محمدحسن آسایش 

 پژوهدکتر احمد به

 دکتر هادی بهرامی احسان

 حسیندکتر رضا پور

 دکتر حمید پورشریفی

 دکتر سامان توکلی

 دکتر عذرا جهانی تابش

 دکتر جواد حاتمی

 زادهدکتر سعید حسن

 فرددکتر محمد خدایاری

 دکتر کمال خرازی

 آبادیوا دولتدکتر شی

 دکتر شهرام ده بزرگی

 دکتر فاطمه دهقانی

 نژاددکتر عباس رحیمی

 دکتر رضا رستمی

 دکتر رضا رضازاده

 پورآقای سعید سجادی

 دکتر شهریار شهیدی

 فردکتر زهرا طاهری

 نژادخانم ثریا علوی

 دکتر باقر غباری بناب

 دکتر سیدمحسن فاطمی

 دکتر الدن فتی
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 زادهدکتر سوگند قاسم

 دکتر صبحی قراملکی

 ا قربانیدکتر نیم

 دکتر حسین کشاورز افشار

 دکتر یاسر مدنی

 دکتر فاطمه نارنجی

 دکتر فاطمه نصرتی

 دکتر اعظم نوفرستی

 دکتر کیانوش هاشمیان
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 کنگره میته اجراییک
 جوادی پورمحمد دکتر دبیر کمیته اجرایی: 

 سید حسین نبویآقای مدیر اجرایی: 

 اکبر حدادیر روابط عمومی کنگره: دکتر علیمدی

 

 (به ترتیب حروف الفبا) اعضای کمیته اجرایی

 خانم اعظم ابراهیمی

 خانم اصغری

 آقای قاسم بابایی

 آقای پرویزی

 آقای جمالی

 آقای جوادی 

 راددکتر مرجان حسنی

 آقای جواد حسینی عالی

 آقای محسن حکمت

 خانم خمسه  

 خانم دری

 خانم دریانی

 ی دهقانیآقا

 خانم زیبایی

 آقای سعید سجادی

 خانم شاهمیر

 آقای شعبانی

 آقای شهبازی

 آقای مهدی صفرزاده

 آقای محمدرضا عبدلی

 خانم عراقی

 آقای عزیزی

 خانم ثریا علوی نژاد

 خانم عماری زاده

 آقای غفوری
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 خانم فردوسی زاده

 خانم فالح 

 آبادیخانم زهرا فیض

 آقای قاسمی

 خانم قانع

 مه کاظمیخانم فاط

 آقای مهندس کریمیان

 خانم الهه گلپاشا

 خانم نسرین لطفی

 خانم مجد

 خانم الهام محمدی

 خانم یاسمین محمدیان

 خانم مختاری

 خانم مژگان مرتضوی

 آقای سجاد مقامی

 آقای موسویان 

 آقای منصوری

 خانم مومنی 

 آقای نصراللهی

 پورخانم نعمت

 خانم مهندس سالومه نوروزی

 منشخانم وحید

 خانم همپازاده

 خانم یاوری

 خانم یوسفی
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 فهرست مطالب
 صفحه نویسندگان عنوان مقاله

   چکیده مقاالت ارائه شفاهی

ی   ف ن جدی د در               یهتبیین مبانی نظری و عملی فن تغییر رفتار سیستمی: ارائ  
 درمانیخانواده

 25 محمدحسن آسایش، فردمحمد خدایاری

نگر در کاهش عالئم افسردگی و تعارضات ج درمانی رفتاری یکپارچهاثربخشی زو
 زناشویی زوجین افسرده

 26 زهره هاشمی

کیفیت رواب   زناش ویی زن ان     اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود
 شکنی زناشوییدیده از پیمانآسیب

 27 اسماعیل اسدپور، زادهفرناز بیرام

وف ایی  درمانی پس آس یب در درم ان ب ی   شاوره و روانمعرفی الگوی چندبعدی م
 زناشویی

 28 کیومرث فرحبخش، محمدحسن آسایش

و احس ا    ثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظ یم هیا ان  ا
 دیده از خیانت زناشوییتنهایی در زنان آسیب

         ، منصوره حاج حسینی، سحر صمدی کاشان
 اید اژهجوا، پژوهاحمد به

29 

تهیه و تدوین بسته آموزشی سب  زن دگی عاش نانه و بررس ی اثربخش ی آن ب ر      
 هاشادکامی زوج

 30 فرد، محمد خدایاریالهه گلپاشا

مدار مبتنی ب ر اخ الا اس المی ب ر ص میمیت زوج ین       اثربخشی مشاوره هیاان
 ناسازگار

 31  بنابباقر غباری، حسینیمنصوره حاج ،فاطمه جعفری

 32 ، فاطمه نصرتیباقر غباری بناب شناسی اسالمیش انسان کامل هدف نهایی روانپرور
، مبتنی بر آیات قرآن ) آیات مربوط به ه دف  معنوی -اثربخشی آموزش شناختی 

 و معنایابی زندگی ( بر نارضایتی از زندگی و بی هدفی بازنشستگان

 33 عبداله ایرانمهر

ه ای تلوییی ونی ب ا موض وا خیان ت      ریالهای سینمایی و ستحلیل مضمون فیلم
 زناشویی

 34 وحید نظربیگی، سمیه شاهمرادی

 35 نیازهرا فرج، نیاسعیده فرج جنسی زناشویی عملکرد ننش نگرش معنوی و سازگاری زناشویی:
های خ انواده ب وون   ای بر اسا  نظریه سیستمبخشی مداخلهطراحی و بررسی اثر

 رابطه زوج برای ارتنای سالمت و کیفیت 
، ضا رستمیر، علی بشارتمحمد، باغیفاطمه قره

 مسعود غالمعلی لواسانی
36 

های روانی والدین و انگی یش  رفتاری بر ناسازگاری-تأثیر مشاوره خانواده شناختی
 تحصیلی فرزندان: مطالعه ت  آزمودنی

 37 ، محمدحسن آسایشآمنه شاکری

یشی و شخص یت پارانوئی دی ی      رفتاری اختالالت شخصیت نما-درمان شناختی
 پژوهش موردی

 38 راد، مرجان حسنیفردمحمد خدایاری

من دی زوجی ت و   اثربخشی آموزش برنامه مدیریت رفتارخ انواده مح ور ب ر رض ا    
 بیش فعالی -مبتال به اختالل نارسایی توجه خودکارآمدی مادران دارای فرزند

 39 فروزغالمعلی ا، اکبر ارجمندنیاعلی، علیرضا مالزاده

 اض طرابی  حساس یت  ک اهش  در فراتشخیص ی  رفتاری-شناختی درمان اثربخشی
 هیاانی هایاختالل دیگر با همبود جبری وسواسی اختالل به مبتالافراد 

 40 ساحل خاکپور، جهانگیر محمدی بایتمر، امید ساعد

در  10اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر مییان س رمی س ایتوکین اینترل وکین    
 ن مبتال به سرطان پستانزنا

 41 شهرام وزیری، فرح لطفی کاشانی، لیال فالحی

آوری مادران دارای فرزند بر پذیرش و تعهد بر مییان تاباثربخشی آموزش مبتنی 
 اتیستی 

        ، باقر غباری بناب ،احمد به پژوه، نسترن ارشاد
 عبا  عبدالهی

42 

 43 حسین کشاورز افشار، الهه قنبریان اضطراب عمومی و استر  نوجوانان مدار بر افسردگی،حلاثربخشی درمان راه
 ه ای لف ه ؤآگ اهی ب ر پرخاش گری و م   ثربخشی شناخت درمانی مبتنی ب ر هه ن  ا

 مانده ههنیپرخاشگری مادران دارای کودکان عنب
 44 امیر پناه علی، اعظم محبوبی

 ودکان آهسته گامشادکامی مادران ک های معنوی برثربخشی آموزش منابلها
 

 45 کریم نیکنام، غالمعلی افروز، مریم ممنانیه
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 صفحه نویسندگان عنوان مقاله
 شده در کودکانسازیاثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر اختالالت برونی

 
، زادهسعید حسن ،غالمعلی افروز، سیده فاطمه موسوی

  نژادسیده ثریا علوی
46 

ی انگری و مشاوره بر زندگی خ انوادگی و اعض ای خ انواده   درمی روانتاثیر حرفه
 درمانگرهاروان

 47 سیما فردوسی، رضا خاکپور

ه ای  ( ب ر ش دت نش انه   tDCSای جریان مستنیم )اثر تحری  مکرر فراجمامه
 اختالل پرخوری

 48 جواد حاتمی، رضا رستمی، امیرحسین سامانی

 49 ماتبی دلیر اجبار -وسوا  اثربخشی مواجهه با یاد مرگ در بهبود اختالل
رفتاری کوتاه مدت در کاهش درد قفسه  -بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی

 میترال همبتال به پروالپس دریچ افرادسینه 
 50 فرهاد کهرازئی، عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش

شناختی و کیفیت زن دگی  ثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر بهییستی روانا
  )PTSD( افراد مبتال به اختالل استر  پس از سانحه روانیدر 

 51 مهریار عناصری، مژگان نندی

ی     -رات اختالل خلنی دوقطبی مردان بر رواب   زناش ویی از دی دگاه همس ر    اث
 مطالعه کیفی

فاطمه  ،زادهمریم فاتحی، ورنوسفادرانیمصطفی عرب
 امراله ابراهیمی، السادات جیایریرضوان، بهرامی

52 

رفت اری ب ر اض طراب، افس ردگی و      -اثربخشی گروه درمانی با رویکرد ش ناختی 
 استر  مادران دارای کودک سرطانی

 53 سمانه لعبت، حسین کشاورز افشار، سعید رضایی

 اف راد رفتاری بر کیفیت زندگی م رتب  ب ا س المت در    -بخشی درمان شناختیاثر
 اجتماعیگری حمایت ( با تعدیلMSمولتیپل اسکلروزیس )

           رسول حشمتی، ، جلیل باباپور خیرالدین
 ریحانه پورحیدری

54 

   

   چکیده مقاالت ارائه پوستر

 56 اسماعیل اسدپور، مریم السادات حسینی صدیق هلأخواهی و بهییستی ههنی با سازگاری زناشویی افراد متابطه هیاانر
 57 فاطمه هاشمی گلپایگانی، معصومه صیادی ناشویی زنان متأهلمدار بر افیایش رضایت زاثربخشی درمان هیاان

مب تال ب ه اس کییوفرنی: ی   مطالع ه       افرادهای رویدادهای زندگی تحلیل روایت
 کیفی

 58 خدیاه ابوالمعالی، سروش محمدی کلهری

مصرف م واد  منایسه تحمل پریشانی و حساسیت اضطرابی در زنان وابسته به سوء
 و زنان بهناار

 59 معصومه صیادی، فراده فروزانآز

گاه پدافند هوایی خاتم انبیاء در رسربازان قرادر و سالمت روان  رابطه بین معنویت
 1396سال 

 60 سروش محمدی کلهری، علی اکبر صالحی

فردی گروهی بر اجتناب شناختی دانشاویان مض طرب  درمانی بیناثربخشی روان
 اجتماعی

 61 فرید آسیابانی، جعلیاحمد بر، زهرا اصل سلیمانی

 62 زهرا اکبری سازی زندگی زناشویی بر رضایت جنسی زوجیناثربخشی آموزش غنی
بین ی  ای با اس تر  زوج ین در پ یش   های منابلهتعیین سهم دیدگاه زمان و شیوه

 رضایت زناشویی
 63 باباخانی نرگس ،شنا حق سپیده

 64 حسن بافنده قراملکی، معصومه اسماعیلی شهنا دانشاویان دختر های دلبستگی دراسا  سب  بینی افسردگی برپیش
 های دلبستگیشده بر اسا  سب بینی استر  ادراکپیش
 

 65 حسن بافنده قراملکی، معصومه اسماعیلی شهنا

ثیر درمان فراشناخت ب ر باوره ای فراش ناخت، فرانگران ی و اض طراب فراگی ر:       أت
 مطالعه ت  آزمودنی

 66 هزادآرزو عظیم

 درمانی، آیات و روایات پذیری از دیدگاه واقعیتای مسئولیتبررسی منایسه

 

 67 مهدی دلواری ،بشیر سلیمی

ه ای تنظ یم   سالمت روان و سالمندی: اثربخشی درمان مبتنی بر آموزش مهارت
 هیاان

 68 زادهدانا محمد امین، سارا کریمی
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 صفحه نویسندگان عنوان مقاله
کنندگان مواد آگاهی بر بهییستی ههنی مصرفدرمانی مبتنی بر ههن اثربخشی شناخت

 افیون
حمیه  ،عمادالدین عیت پور، روناک مبارکی

 احمدیان
69 

نگری بر صمیمیت اجتماعی و س وگیری قض اوت در دخت ران    اثربخشی آموزش مثبت
 مارد

زهره ، یارعلی دوستی ،عبدالحکیم تیرگری
 اعتمادی

70 

 71 سعید محمدپور ا پیشکیسالمت روانی در اخال
 72 عارفه محمدنژاد، اسماعیل سلیمانی در دانشاویان دانشگاه ارومیه گرایش به اعتیادبررسی رابطه حمایت خانوادگی و 

کنن ده ب ه   وزن مراجعهگری والدین بر تصویربدن افراد چاا و دارای اضافهنش کنترلن
 تغذیه کلینی 

طاهره  ،عبدالحکیم تیرگری ،صبا عباسپور
 محمودیان

73 

ه ای اجتم اعی   درمانی مادران کودکان اوتیسم ب ر بهب ود مه ارت    ثیر آموزش بازیأت
 کودکان

 74 فرژینو  امراللهی

                                             ه  ای عص  بی ش  ناختی )توج  ه و حافظ  ه( ربخش  ی توانبخش  ی ش  ناختی ب  ر کارکرداث
 یادگیری در کودکان مبتال به اختالل

 ،علیرضا همایونی، علیرضا سنگانی، ناهید رام 
 منصوره نیکو گفتار

75 

 زدگی زناشوییبینی دلآوری در پیشننش بخشش، دینداری و تاب

 
         ، زهرا کرمانی مامازندی، فرمحمدعلی محمدی

 ناهید کاشفی ارزنق
76 

بر افیایش س ازگاری و  رفتاری  -های رویکرد شناختی بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه
 انصراف از طالا زوجین متناضی طالا توافنی در شهرستان پیرانشهر

 77 آراعبدالرحیم جهان، بختیار ملکاری، عییی الچینی

 78 فاطمه نصرتی، باقر غباری بناب های ناکارآمد در قرآنطرحواره
 79 ائینسترن رض اثربخشی حرکات ورزشی بر بهییستی روانی و خودکارآمدی زنان

 80 سوسن رحیم زاده، فاطمه کچویان فینی باورهای فراشناختی و خوداثربخشی در سالمت روانی
ارتن اء س المت روان زن ان ناب ارور      درمانی گروهی برکیفی ت زن دگی و   معنا اثربخشی

 آبادشهرستان خلیل
 81 منشنیال علمی، سعیده جباری

 82 معصومه طیارپور در زنان مبتال به طالا عاطفی شناختی و صمیمیت زناشوییرابطه سرسختی روان
هل أبررسی رابطه بهییستی معنوی و هوش معنوی با سازگاری زناشویی در معلمان مت

 منطع اول متوسطه در منطنه ده تهران
 83 جنان نوین

احسا  حنارت  رفتاری بر باورهای هوشی و-درمانی به شیوه شناختی اثربخشی بازی
 شهرستان کاشمرکودکان دیابتی 

 84 منشنیال علمی، عفت ساالری

بینی خودکارآمدی بر اسا  افسردگی، اضطراب، استر  و کارکردهای اجرایی در پیش
 افراد نابینا

 85 رودپور پیلهمحمد عاشوری، زهرا مهدی

فضل اکبری بلوطبنگا، زهرا کرمانی مامازندی، ا بینی شادکامی دانشاویان متأهلننش سازگاری زناشویی و بخشش در پیش
 ژه، مهدیه نشاط دوست مندمسحر دان

86 

زهرا کرمانی مامازندی، افضل اکبری بلوطبنگا،  بینی رضایت از زندگی دانشاویان متأهل بر اسا  سازگاری زناشویی و بخششپیش
 ژه، مهدیه نشاط دوست مندمسحر دان

87 

                                            ن  ان مب  تال ب  ه  رفت  اری ب  ر نوجوا -بررس  ی م  روری اثربخش  ی درم  ان ش  ناختی  
 بیش فعالی-اختالل کمبود توجه

 88 مهسا میرزاخانی

 89 زهرا سلگی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی
 90 فرحسین کاویان آموزان ت  والدی و عادیله اجتماعی در دانشئمنایسه سب  حل مس

آموزان دختر منطع دبیرستان ه اختالالت روانی، هوش هیاانی و خالقیت دانشمنایس
آموزان همان منطع دارای زن دگی ع ادی   روزی بهییستی با دانشمنیم در مراکی شبانه

 در خانواده
 
 
 
 
 
 

 91 الهه سعادتی، مرجان جعفری روشن
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 صفحه ویسندگانن عنوان مقاله
العابدین سید زین، بهرام رستمی، احسان فکور مبتال به سکته مغیی شهر زناان افراد گیری مذهبی با کیفیت زندگیرابطه جهت

، الهیاله آیتفضل، سیما حاجی یعنوبی، صفوی
 فاطمه مظفری

92 

 مهدی رحیمی، ، آبادفاطمه رسولی فتح طراحی بسته آموزشی مشارکت والدین در اناام تکالیف درسی
 مریم زارا

93 

ی بین ابع اد دلبس تگی و رفتاره ای هنگ ام ب ازی      ت در رابطهگری جنسیننش تعدیل
 دبستانیکودکان پیش

 94 ، مریم زارامهدی رحیمی، یاسمن ماوندادی

ی بین الگوهای ارتباطی زوجین و رفتارهای هنگام گری جنسیت در رابطهننش تعدیل
 دبستانیبازی کودکان پیش

 95 ، مریم زارامهدی رحیمی، یاسمن ماوندادی

آوری ت اب  ،ناشوییکیفی ت رابط ه ز   رفتاری بر -های شناختیزش مهارتموآربخشیثا
 ه آزاد اسالمی اهوازنشگاشناختی و کیفیت زندگی کارمندان متأهل داروان

 96 فاطمه ساکی

 97 ناصر صبحی قراملکی، اندیشه گلشن آموزان با اختالل یادگیری خاصنویسی دانشهای واجی بر نادرستثیر بازیأت
 ، کارینه طهماسیان، اطمه طهرانچیف های مادرسرپرستبر تعارض مادر نوجوان در خانواده آموزش والدین مؤثر ثیر برنامهأت

 منصوره سادات صادقی
98 

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شفنت به خ ود در زن ان دچ ار تعارض ات     
 زناشویی

     ، پورخلیل اسماعیل، تورج هاشمی نصرت آباد
 حمیده عبدی

99 

ثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متناض ی  أبررسی ت
 طالا

 100 مریم زارا ،راحله زمانی میده

زدگی زناش ویی در  بر کاهش دل (PAIRS) اثربخشی آموزش مهارت ارتباط صمیمانه
 زنان متناضی طالا

 101 نژادسعیده ثانی

ه ای  گرایی فرزندان در رابطه بین سب گرایی، درونهای برونیای ویژگننش واسطه
 فرزند پروری و اضطراب دختران منطع متوسطه دوم شهر قم

 102 ، ناهید رام ، مریم یعنوبیمحمدیفرزانه علی

ای هوش هیا انی در رابط ه ب ین ص فات شخص یتی و رض ایت ش غلی        ننش واسطه
 شناختیکارکنان مشاغل روان

 103 مریم مویدی مهر، سمانه متنی

م دار ب ر ک اهش    آموزی زناشویی مبتنی ب ر رویک رد هیا ان   بررسی اثربخشی مهارت
   زدگی زناشوییتعارض زناشویی زنان دچار دل

 104 زاده اصفهانیفاطمه زهرا کرباسی

                ،زهرا طالبی، محمدمهدی باقری توان ههنیرفتاری بر افسردگی مادران دارای کودکان کم -اثربخشی درمان شناختی
 زادهافسانه عرفان

105 

 اف راد بررسی اثربخشی تکنی  آموزش توجه در کاهش افس ردگی و نش خوار فک ری    
 مبتال به افسردگی اساسی

 106 علی افشاری، زهره هاشمی

 107 سمانه متنی، رمریم مویدی مه هلأهای شخصیتی بر راهبردهای منابله با استر  دانشاویان مارد و متثیر ویژگیأت

م ادران   ش ناختی  بر بهییستی روان (ACT) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 کودکان مبتال به اتیسم

 108 فروزان رشه، سامان آسیابانی

 109 یدهراحله زمانی م، فهیمه روزبهانی، اعظم حیدری ثر بر اضطراب زنان دارای اضطراب فراگیرؤفردی راهبردی مدرمانی بینروان

مبتال ب ه   افراددرمانی مبتنی بر حضور ههن بر کاهش مییان استر  اثربخشی شناخت
 میگرن

 110 فرزانه بابایی، علیرضا عسگری

گذاری ع اطفی و عمل ی   ثباتی ازدواج و سرمایهاثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر بی
 در زنان متأهل

 111 افسانه نادری

 112 صغری صفری لفماانی مهناز افراسیابی فسردگی و احسا  تنهایی زنان مطلنها اثربخشی آموزش فراشناخت بر

 بر تنظیم هیاان زنان دارای اضطراب فراگیر (IPT) فردیدرمانی بیناثربخشی روان
 

 ، هلن شرکت خبازی، نوشین اصالحی
 سولماز نافی شعار

113 
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

های اضطراب و افس ردگی  درمان زنان مبتال به اختالل اثربخشی درمان فراشناختی در
 همایند

 114 علی افشاری، زهره هاشمی

 115 حسین سراوانی، منیژه عیتی رستگار معتاد به الکلآگاهی بر بهداشت روان افراد رفتاری و ههن -اثربخشی درمان شناختی
 116 کهرازهیفرهاد ه، زادزهرا مغنی، شیفته شهابی انشاویانکننده اعتیاد به اینترنت در دبینیبررسی متغیرهای شخصیتی پیش

رابطه و سهم معیارهای ارتباطی غیرواقعی در تعارضات زناشویی زنان مراجعه کننده به 
 مراکی مشاوره شهر اصفهان

 117 فهیمه نامدارپور، فاطمه بهرامی، عاطفه صابری

اصغر ، پورحمید آتش ،مریم میرمحمد صادقی سالمت روان در نمونه غیربالینی بینیهای ناسازگار اولیه والدین در پیشننش طرحواره
 آقایی

118 

آم وزان ب ا و ب دون بل ود زودر      منایسه سازگاری اجتماعی و سالمت روان در دانش
 1395-96ی دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلی دبیرستانی دوره

  ،     پور فیروزه سپهریان آهرمرضیه اسکندری
 اسماعیل سلیمانی

119 

های دارای رفتاری بر کارکرد خانواده در خانواده-درمانی شناختیمدی فنون خانوادهآکار
 فرزند نوجوان: مطالعه ت  آزمودنی

 120 محمدحسن آسایش، پگاه ورنو  کپورچال

رفتاری بر س المت روان وال دین دارای    -شناختی یهخانواد یهمدی فنون مشاورآکار
 ت  آزمودنی یهدسال: مطالعکودک خر

 121 محمدحسن آسایش ،مینا عمادی زاده

                                   آگاهی بر رض ایت زناش ویی و کیفی ت زن دگی     بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ههن
 دیالییی افراددر 

 122 ابراهیم رستمی

با فشار روان ی و کیفی ت   های منابله آموزش مدیریت استر  بر یادگیری مهارت ثیرأت
 1396زندگی زنان سرپرست خانوار شهر ایالم سال 

 123 محدثه نعمتی

 های شخصیتی و سازگاری زناشوییبررسی ارتباط میان ویژگی
 

                  ، فاطمه السادات رازقی، مریم کرمی
 پگاه ورنو  کپورچال، زادهمینا عمادی

124 

 125 ساره خدائی های اجتماعی نوجوانانو مهارت رآمدیا خودکابین عملکرد خانواده ب یهرابط
 126 ، اعظم حیدری، مهدیه مااورزادهاکرم رضوانی سرپرستفردی نوجوانان بیدرمانی بر وابستگی بیناثربخشی طرحواره

های اضطراب میمن در سیستم هیاانی خانواده: طراحی و بررسی یافتگی و نشانهتمایی
 های خانواده بوونای بر اسا  نظریه سیستملهبخشی مداخاثر

، محمدعلی بشارت، رضا رستمی، باغیفاطمه قره
 مسعود غالمعلی لواسانی

127 

 درمانی شهرستان کرج -ارتباط معنویت و بهداشت روان کارکنان مراکی بهداشتی

 
شیوا ، فیروزه عاشوری، ماتبی حنانی زمیدانی
 علی قائدنیای جهرمی، فرمانی شهرضا

128 

آوری زن ان  ش ناختی و ت اب  درمانی حمایتی گروهی ب ر س ازگاری روان  اثربخشی روان
 افسرده

 129 سوفیا حیدری

زدگی مناوم به درمان: درمانی بر کاهش شدت عالئم اختالل وحشتوارهحاثربخشی طر
 پژوهش مورد منفرد

 130 پورگنایمحمد فغان

ه ای  آموزش مهارتشی پنج عاملی با اندیهای مثبتمنایسه اثربخشی آموزش مهارت
 آموزاننفس دانشعیت زندگی بر

، فریبا شهریار شهیدیپورگنای، محمد فغان
 زاده قنواتیزرانی، مانا چم

131 

                                                           ش   ده اثربخش   ی آم   وزش فراش   ناخت ب   ر ک   اهش می   یان اس   تر  ادراک   
 پذیرنگان روده تحری با نشا افراد

 132 ، هدیه صفری مذنبیمریم غالمحسینی

اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر بهبود رض ایت زناش ویی و ع یت    
 )ام ا ( نفس جنسی زنان خودایمنی مبتال به تصلب بافت چندگانه

 133 زینب السادات ارشاد

عه د ب ر راهبرده ای منف ی تنظ یم      بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و ت
 1395ای تنیس روی میی استان اصفهان در سال شناختی هیاان ورزشکاران حرفه

 134 مینا جعفری

 بررسی الگوهای بالینی سایکوپاتولوژی  در رانندگان با ترومای ف  و صورت
 

 135 مهین مرادی، فرزانه رعایی
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

 نواده در تبیین دشواری در تنظیم هیاانننش عملکرد خا

 
           ، یشالچ بهیاد، شهنای لیاسماع معصومه

 یاحمد الهعیت
136 

س ال مب تال ب ه اخ تالل      14تا  8منایسه نظریه ههن و سازگاری اجتماعی در پسران 
 اتیسم با عادی

 137 هدی فرامرزی

 -18واج در جوانان گروه سنی ها و نگرش به رواب  جنسی پیش از ازدرابطه بین ارزش
 سال 35

 138 فریبا جعفری روشن ،صدینه احمدی،رویا حمیدی

آموزان پسردبیرس تانی  شادکامی دانش کفایت اجتماعی و خانواده با رابطه بین عملکرد
 شهرستان ری

 139 افسانه بوستان ،لیال بوژآبادی ،حسن عمرانی

 انشاویان دختردرمانی بر جایگاه من هویتی در داثر طرحواره

 
         ،منصوره حاج حسینی ،مریم محمدی

 مسعود غالمعلی لواسانی
140 

 141 زادهزهرا جلولی درمانی بر سازگاری زناشویی در زوجین شهر تهراناثربخشی مثبت
اثربخشی آموزش مدیریت استر  با رویکرد ش ناختی رفت اری ب ر ک اهش اض طراب      

 اجتماعی افراد با لکنت زبان
 142 فرساناز زرین ،فرالناز زرین ،م کالنتریانالها

 143 الهام کالنتریان ،فرساناز زرین ،فرالناز زرین درمانی گروهی بر باورهای غیرمنطنی زوجیناثربخشی واقعیت
 های جوانآوری زوجدرمانی در کیفیت زندگی و تاباثربخشی آموزش معنویت

 
، الهام سیروان راموزمحمد حاتمی، معصومه خرم، 
 پورعبا 

144 

ت  أثیر برنام  ه آموزش  ی راهبرده  ای فراش  ناختی ب  ر پیش  رفت تحص  یلی و خالقی  ت  
 آموزان پسرمبتال به اختالل نارسانویسیدانش

 145 علیرضا مالزاده

، سمانه دوست پژمان بریمانی، علیرضا اسالمی بررسی رابطه بین باورهای دینی با رضایت زناشویی در والدین دارای کودکان استثنایی
 محمد

146 

بینی اض طراب در م دیران و معلم ان ش هر     ننش کیفیت تصویر ههنی از خدا در پیش
 اهواز

 147 ، پرویی عسگریالهام آریازنگنه

تأثیر آموزش گروهی اصالح افکار خودآیند منفی بر افیایش خود ابرازگ ری و ک اهش   
 ع خدمات مشاورههای ناکارآمد در زنان مراجعه کننده به مرکی جامنگرش

نامه ابوسعیدی ، فرهاد کهرازهی محمود شیرازی
 مندم

148 

 آم وزان دخت ر  له اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی دان ش ئاثربخشی آموزش حل مس
 ی ششم ابتداییپایه

 149 سهراب عبدی زرین، فائیه صفری

 150 سهراب عبدی زرین، ریفائیه صف له اجتماعی بر اضطراب اجتماعی نوجوانانئمساثربخشی آموزش حل
 151 پور، سااد ناماوملیحه زمان، نادره سعادتی اثربخشی درمان متمرکی بر شفنت بر سازگاری پس از طالا

 152 سمیه مل  شیخی، علی امامی، علی آقازیارتی سازی زندگی زناشویی بر تر  از صمیمیت زوجیناثربخشی آموزش غنی
 153 علی آقازیارتی، فاطمه سعیدی، سااد هاشمی زدگی زوجینزناشویی )طرح تایم( بر دلسازی زندگی اثربخشی آموزش غنی

 154 سیدعلی دربانی، فردلیال السادات میرصیفی اثربخشی تحلیل رفتار متنابل بر کیفیت رواب  زناشویی
 155 پور، مهسا اخوان، فرود خلیلسهراب عبدی زرین شانرابطه هوش معنوی و هوش هیاانی والدین با هیاانات تحصیلی فرزندان

، زهرا نیکخواه، فرشته سهراب عبدی زرین شناختی در دانشاویان و منایسه جنسیتی آنرابطه تمایی خود با بهییستی روان
 علیخانی

156 

 157 حسن میرزاحسینی، اندیشه گلشن بررسی اختالل شخصیت در زنان بیهکار و زنان عادی
وابس تگی و فراین دهای تع املی    گ ری ه م  فتگی ب ا واس طه  بررسی رابطه بین تمایییا

 زنان شهر تهران زناشویی
 158 ، هادی بهرامیمحاوبه علمیرادی

فر، یاسر مدنی، ، فاطمه خیامکاظم پورطاهری اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی نوجوانان پسر
 سهیال فرتاش

159 

گیری دانش اویان دانش گاه   های تصمیمتار متنابل بر سب اثربخشی درمان تحلیل رف
 علوم و فنون دریایی خرمشهر

 160 ، فرشته رحمانیفریبا کالنتری
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

    -توج ه اخ تالل نن    مب تال ب ه   منایسه وضعیت سالمت روانی وال دین کودک ان   
 فعالی با کودکان سالمبیش

 161 ورستانیامیرحسین منتظری قهاا

سازی زندگی زناشویی ب ر اس ا  تئ وری انتخ اب ب ر بهب ود رواب          اثربخشی غنی
 زناشویی

 162 نادره سعادتی، سودابه هدایت فرد، فاطمه نامی

( بر افکار EMDR) زدایی با حرکات چشم و پردازش مادداثربخشی درمان حساسیت
 مبتال به سوگ افرادخودآیند منفی در 

 163 زهرا ایمانی

های حل تع ارض در زن ان   های آن با صمیمیت و سب رضایت زناشویی و همبسته
 کننده به مراکی جامع خدمات مشاورهمراجعه

 164 نامه ابوسعیدی مندم، غالمرضا ثناگوی محرر

 165 ، حسن حیدریمعصومه دهنان های ایرانیآوری در خانوادهبررسی رابطه معنویت با تاب
پ ردازش ما دد ب ر     سازی تاسمی، بازس ازی ش ناختی و  رقهثیر آموزش درمان غأت

 مبتال به سوگ افرادهای شناختی طرحواره
 166 ناهید رام ، زهرا ایمانی

 اس تر  در  راهبردهای منابله با های استر  ودرمانی گروهی برنشانه واقعیت ثیرأت
 سال  40-65زنان 

 167 مرجان سادات مؤمنی

 نفس زنان مطلنهرفتاری ترومامحور بر عیت-بررسی اثربخشی درمان شناختی

 

، مهدی رستمی، نازنین فردلیال السادات میرصیفی
 هنرپروران

168 

 ،خالد اصالنی، فهیمه زمانی فروشانی گری خودشفنتیشناختی با میانایی دلبستگی به خدا و بهییستی روانتبیین رابطه
 الهیعبا  امان

169 

محور بر رضامندی زوجی ت م ادران   شناختی خانوادهناثربخشی برنامه مداخالت روا
 باردار و وزن تولد اولین فرزند ایشان

 170 منصوره فضیلتی، سمانه ملکی، غالمعلی افروز

سازی سازی و برونیهای مدیریت رفتار والدین بر مشکالت درونیآموزش شیوه ثیرأت
 کودکان با اختالل خواندن

نفیسه قرایی، مونا ا، اکبر ارجمندنی، علیسمانه ملکی
 ، فاطمه فریداسبنی

171 

اهش اس تر  وال دگری م ادران    های مدیریت رفتار والدین بر ک  ثیر آموزش شیوهأت
 با اختالل خواندن کودکان

نفیسه قرایی، مونا اکبر ارجمندنیا، ، علیسمانه ملکی
 ، فاطمه فریداسبنی

172 

ش هودی/   -ون گرایی / حس ی بر -گراییدرونهای شخصیتی )ی تیپبررسی رابطه
( و رض ایت زناش ویی در ب ین دانش اویان     ادراک ی  -احساس ی/ قض اوتی   -تفکری

 دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور شهرستان شاهین شهر

 173 سپیده یاوری

 174 هانیه رضایی های دلبستگی با پایداری ازدواجهای همسرگیینی و سب بررسی رابطه بین سب 
 175 الناز صافدل، مهوش مافی  دیابتی نوا دو و افراد سالم در شهر رشت افراددگی منایسه کیفیت زن

تا  9 های غنای محیطی خواندنی خانه بر مهارت خواندن کودکانلفهؤم ثیرأبررسی ت
 ساله 12

 176 ، جواد حاتمیمیرسبحان سادات، الهه یدالهی

 177 قاسم حسینی اینترنت نوجوانان پسرحل محور بر اعتیاد به مدت راهی کوتاهاثربخشی مشاوره
انگاری اجتماعی در زوج ین متناض ی   های شخصیتی با سهلبررسی رابطه بین تیپ

 طالا و عادی
 178 عییی الچینی

های غنای محیطی خواندنی خانه بر مهارت خواندن کودکان ب ا اخ تالل   لفهؤم ثیرأت
 یادگیری

 179 ، جواد حاتمیمیرسبحان سادات، الهه یدالهی

 180 زهرا قاآنی آموزپذیری نوجوانان دانشننش جو عاطفی خانواده بر مسئولیت
های زندگی بر باورهای غیرمنطنی جوانان در ح ال ازدواج  اثربخشی آموزش مهارت

 کننده به مراکی مشاوره منطنه دو تهرانمراجعه
 181 ، منیژه صادقی بنیسمحمدجواد صادقی

معیارهای ارتباطی ویژه و احسا  مثبت نسبت به همسر درمانی بر اثربخشی واقعیت
 در زنان متأهل

 
 

 182 مسعود غالمعلی لواسانی ،افسانه نادری ،یاسر مدنی
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

گرای ی و احس ا    ب رون  -گرای ی اس ا  درون  بینی نگرانی از تصویر بدنی ب ر پیش
 شادکامی

 183 قاسم حسینی ،افسانه نادری

    ب ا نش انگان    اف راد سه نشخوارفکری و باورهای فراش ناخت بدش کلی ب دن در    منای
 اشتهایی عصبی و افراد بهنااربی

،               سعید تیموری، پروانه برادران ناار
 فرعاطفه سلطانی

184 

بین  منایسه آن در های همسرگیینی وابعاد آن با مالک رابطه تفکرات غیرمنطنی و
 زناان پسر دانشگاه آزاد اسالمی شهر و دانشاویان دختر

 185 قمر کیانی ،معصومه خالنی

آم وزان  گری در دان ش بررسی رابطه ادراک نوجوان از تعارض والدین با خودسرزنش
 دختر منطع متوسطه اول

 186 امین کرایی ،سیده لیال نیرومند

 187 علی بیگی ،سیدحسین حسینی ،اصغر نافیعلی انآموزفردی، مشکالت هیاانی و رفتاری و شادکامی در دانشمشکالت بین
پذیری شناختی، نگرش به زندگی و اضطراب مرگ در افراد مبتال ب ه  منایسه انعطاف

 سرطان زن و مرد
 188 حلیمه صابریان ،علیرضا سنگانی

                                    زا کودک ب ر س المت روان م ادران باردارنخس ت     -تأثیرآموزش بهداشت روانی مادر
 در بیمارستان نفت اهواز

      ،نامه حمید ،نژادسودابه بساک ،آهین عادل
 ایران داودی

189 

 190 شهین شاکری رفتاری بر تعارض زناشویی زنان متناضی طالا -اثربخشی درمان شناختی 
ه شده در مبتالی ان ب   شناختی با حمایت اجتماعی ادراکبررسی رابطه بهییستی روان

 سرطان
 191 سعید جهانیان ،سیده سیمین پورباقری

 اف راد  اثر مداخله گروهی بر اسا  مدل معنویت بر روی ش ادکامی و حرم ت نف س   
 محرک معتاد به مواد مخدر

 192 محمد اورکی، نیاماید صفاری ،شیلر کیخاونی

                                    ش ناختی در  آگ اهی برامی دواری و بهییس تی روان   اثربخشی درمان مبتنی ب ر هه ن  
 دانشاویان دختر دچار شکست عاطفی

 193 سامان آسیابانی ،ابراهیم رستمی

                                            ه ای ارتب اطی و اض طراب در    آگ اهی ب ر مه ارت   اثربخشی درمان مبتنی ب ر هه ن  
 دختران دارای والدین زندانی

 194 ن آسیابانیساما ،ابراهیم رستمی

 195 متین سلطانی های شناختی نوجوانان دخترهای شناختی بر تحریفبخشی آموزش مهارتاثر
، شادکامی و شفنت ب ه خ ود   آورییرش و تعهد بر تابذاثربخشی درمان مبتنی بر پ

 زنان نابارور
 196 سامان آسیابانی

   طراب ریاض ی  اثربخشی درمان ش ناختی مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د ب ر روی اض        
 آموزان شهر تهراندانش

 197 جعفریشیرین حاجی

ش ناختی زوج ین   نگ ر ب ر بهییس تی روان   یکپارچ ه  -درمانی رفتاری اثربخشی زوج
 ناسازگار شهر تهران

 198 میه محمدی، سزادهپیمان یوسف

گری ابعاد بهییستی معنوی در رابطه بین احسا  تنهایی و نوموفوبی ای  ننش واسطه
 آموزان پسر دوره دوم متوسطهدانش

 199 الهه نژادکریم، جواد صفری، عبا  میرزایی

شناختی بر انگییش پیشرفت دانشاویان ننش معنای زندگی و نیازهای اساسی روان
 دانشگاه تهران

، سحر احسانی، رضا پورحسین، مهرنرگس انسانی
 زادهرضا نبی

200 

 201 ، مهدی مهدویزهرا ظاهری زنانثر بر خشونت خانگی علیه ؤشناسایی عوامل م
                                هایی ب ا و ب دون س ابنه    های دلبستگی و طرحواره کودکان در خانوادهمنایسه سب 

 مشاوره قبل از ازدواج
، حسین کشاورز افشار،             مهناز چراغی

 پورعلیرضا بوستانی
202 

ی اوتیسم و رویکردهای مؤثر درمانی ب ا محوری ت   های پدیداینگاه متفاوت به ریشه
 خانواده

 

سیده ثریا ، غالمعلی افروز، سعید ساادی اناری سید
 نژادعلوی

203 
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

ه ای ت     اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر افیایش خودکارآمدی فرزندان خانواده
 والد

 204 وزغالمعلی افر، سعید ساادی اناری سید

مییان  ثیر آموزش ساختارمندی ماتریکس بر نگرشی به مواد، مسئولیت اجتماعی وأت
 اضطراب در مراجعین به ترک اعتیاد شیشه مرکی طلوا نوشهر

 205 یوسف مختاری

ثیر آموزش ساختارمندی ماتریکس بر نگرش به مواد در مراجعین ب ه ت رک   أتعیین ت
 اعتیاد شیشه مرکی طلوا نوشهر

 206 ختارییوسف م

آموزان دختر آگاهی بر نگرانی دانشرفتاری مبتنی بر ههن -اثربخشی درمان شناختی
 ی اول شهرستان سردشتمتوسطه

 د، فاروا احمدنژا، محمود احمدنژاد
 اوین سالخی اقدم ساوجبالغی

207 

 208 رح نادریزهره قنواتی، ف درمانی بر اضطراب و ناامیدی کودکان سرطانی شهر اهواز هاثربخشی قصّ
ی محی  خواندنی خانه در سنین پیش از مدرسه و پس از مدرسه در کودکان منایسه

 ساله عادی و کودکان با اختالل نارساخوانی 12تا  9
 209 ، جواد حاتمیمیرسبحان سادات، الهه یدالهی

شناختی و خودتنظیمی هیاانی ب ا توج ه ب ه نن ش     رابطه بین نیازهای بنیادین روان
 ای خودشناسیواسطه

 210 زهرا مطهری نسب، فاطمه السادات میرحسینی

 های دلبستگی با گسست عاطفی و تنهاییرابطه سب 

 
، محمدجواد اصغری ابراهیم آباد، فاییه صالیانی

راضیه عبا  زاده ، سیدکاظم رسول زاده طباطبایی
 روگوشوئی

211 

تع امالت  )ی یی  آمش ناختی و م ردم   –اثربخشی تئاتردرم انی ب ر مش کالت حس ی    
 کودکان اوتیستی ( اجتماعی

 212 ، زهرا فرمانیناصر صبحی قراملکی

ننش امنیت عاطفی و رضایت جنسی در گرایش زوجین ب ه رواب   خ ارج از حیط ه     
 زناشویی

 213 جانی، حسن توزندهاشرف کیخا

Miاثربخشی روش  cbt    بر اختالل استر  پس از سانحه و افس ردگی اساس ی در
 ده تصادفات رانندگیزنان بازمان

 214 راحله سموعی ،مینا نظری کمال ،نفیسه غائبی

درمانی خالقانه و پالسیبو بر اسا  دیاگرام ب اگرلی ب ا رویک رد     کاربرد تلفینی بازی
 )مطالعه موردی( مدار در درمان کودک دارای اختالل اضطراب جداییحلراه

 215 زاده، نسرین خلیلسید ماید میرابوالناسمی

 216 کیانا هادیان همدانی، رزیتا امانی مدت بر مییان رضایت زناشویی زنانحل محور کوتاهدرمانی راه ثربخشی زوجا
آوری ت اب  رفتاری بر  -اثربخشی آموزش مدیریت استر  مبتنی بر رویکرد شناختی

 و اضطراب در امدادگران هالل احمر
  حسن محمد، مهین حمیدی، مینا نظری کمال

 فرغنی
217 

 218 فرآزاده فروزان مندی زناشویی در زوج های عادی و متعارضمنایسه رضایت
                                منایسه شادکامی، سالمت روان و بهییس تی معن وی دانش اویان متأه ل و ما رد      

 دانشگاه علوم و تحنینات تهران
 219 ، فاطمه صفاجو، راضیه قانعیمرضیه قانعی

 220 کیانوش هاشمیان، آبادحسین سیری فرون با درد میمن افرادنفس درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عیت روهاثربخشی گ
 40تا  25درمانی گروهی بر خطاهای شناختی زنان  بررسی اثربخشی رویکرد واقعیت

 سال شهر تبریی
 221 علی ننی اقدسی، سحر بناخطیبی

افراد مب تال  های ناسازگار اولیه در ی با طرحوارهرابطه سب  والدینی و مکانیسم دفاع
 قلبی به نارسایی

 222 ، لنمان ابراهیمی، قمر کیانیسمیه رزاقی

 223 ، پریسا کیومرثیمحمدرضا رسولی تربیتی( راهکاری برای منابله با اوتیسم-تئاتر پداگوژی  )تعلیمی
ط الا و زن ان    مندی هیاانی و اجتناب ش ناختی در زن ان متناض ی   منایسه مهارت

 عادی
 224 ، شهریار درگاهی، نادر اعیانیداریوش عظیمی

ه ای  ستحکام رواب  زناشویی در خانوادهبررسی اثربخشی مشاوره قبل از ازدواج در ا
 تحت حمایت کمیته امداد شهریار

 
 

 225 ، محمود زیوری رحمانبهار نورزاد
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

 226 محمود زیوری رحمان، بهار نورزاد های هوش هیاانی زنان معتاد و غیرمعتاد در شهر کرمانلفهؤو م منایسه عملکرد خانواده
                            ی ایران ی: بررس ی م ورد    ه ای زنان ه  درم انی از منظ ر ژاک وب مورن و در نم ایش      تئاتر

 «ننه غالمحسینی»و « خاله رو رو»های نمایش
 227 حمدرضا رسولیکیومرثی، مپریسا 

اضطراب و استر  زن ان مب تال ب ه ام     اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر افسردگی،
 ا  شهرستان زاهدان

 228 مهوش رقیبی ،پورسپهر اسمعیل

 229 ، الهام محی بادیآاصغر فتحی عماد درمانی خانوادههای مذهبی در ارتباط با هوش معنوی در بحث روانجایگاه نگرش
و پ رورش شهرس تان   سی رابطه هوش هیاانی با سالمت روان در معلم ان آم وزش   برر

 1396-1395مسادسلیمان در سال 
 230 ، مسعود شهبازیحمیرا بهدار

آموزان متوسطه خواهی با شادکامی در دانشهای شخصیتی و هیاانبررسی رابطه ویژگی
 تان اندیکااول و دوم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( در شهرس

 231 مسعود شهبازی، فریبا طهماسبی

های ناسازگار اولیه و تنظ یم ش ناختی هیا ان ب ا امی دواری      بررسی رابطه بین طرحواره
 ی ازدواج شهر کرمانداشتن در رواب  عاشنانه زوجین در آستانه

 232 ، علی دره کردیسپیده سیدی

 ، مریم بدری کویشاهی، قاییآفریبا  (MS) مبتال به ام ا  افرادی آوری روانی و امید به زندگثیر هنردرمانی بر تابأت
 شینا زینعلی

233 

 آگاهی بر اجتناب شناختی و طرحواره هیاانی مادران دارای فرزنداثربخشی آموزش ههن
 مشکالت یادگیری با

مریم قهرمانی، مهریار ، فردفهیمه کریمی
 عناصری

234 

 ، مریم بدری کویشاهی، قاییآفریبا  بینایی کودکان اتیسم -مانی در رشد ادراک حرکتیبازی درای شنبخشی روش مداخلهاثر
 شینا زینعلی

235 

عملک رد جنس ی و اس تیگمای     رفتاری بر اضطراب س المت، -اثربخشی آموزش شناختی
 زنان نابارور شدهادراک

 ،قاییآفریبا ، مریم بدری کویشاهی
 شینا زینعلی

236 

                                    آم وزان  ج ویی در م ادران ب ا و ب دون دان ش     ی و فندان ل ذت ی احسا  گرفتارمنایسه
 مبتال به ناتوانی یادگیری

 237 آبادیمریم کمال

شهر زناان  سرطان افراد مبتال بهدرمانی در کاهش درد و افسردگی در اثربخشی معنویت
 1396سال 

 238 پروا انصاری

ای و های منابلهاسا  سب  ا  برمبتال به امافراد شناختی در نتبیین سطوح سازش روا
 گیری مذهبیجهت

 239 ، الهه خوشنویسوجیهه بابایی

                                آوازی ایران    ی ب    ر می    یان توج    ه درکودک    ان دارای      ت    أثیر موس    ینی 
 بیش فعالی -اختالل کم توجهی

 240 رضا فیلی، داریوش قاسمیان، علیفرمریم فرزان

بررس  ی رابط  ه منابل  ه م  ذهبی ب  ا اس  تر ، اض  طراب و افس  ردگی م  ادران کودک  ان  
 نارساشنوا

سید حمیدرضا ، زهرا نیکمنش، لیال پرنده
  حسین نیلفروشمحمد ،مهسا سپهرنژاد، ابطحی

241 

نف  س، و ف  ردی، ع  یته  ای ارتب  اطی ب  ر وابس  تگی ب  ین اثربخش  ی آم  وزش مه  ارت
 کننده در باشگاه ورزشیوزن شرکتو دارای اضافهتصویر بدنی زنان چاا 

یارعلی ، عبدالحکیم تیرگری، صبا عباسپور
 دوستی

242 

ه  ای همس  رگیینی قب  ل و بع  د از ازدواج در متناض  یان در ش  رف    وض  عیت م  الک 
 طالا

          ، پیرانبهناز عبدلی، فرنگ رحمتی، برزو امیرپور
 پیرانفاطمه عبدلی

243 

ه ای س ازگاری   کنن ده بین ی ( ب ه عن وان پ یش   OCEANخص یتی ) پنج عامل ب یرگ ش 
 آموزاندانش

 244 گلریی پورمحدث، پورالناز صالحی

بررس  ی اثربخش  ی هنردرم  انی گروه  ی بی  انگر ب  ر خودکارآم  دی، تنظ  یم هیاان  ات و  
 ای دختران نوجوان تحت پوشش بهییستی شهرستان زاهدانراهبردهای منابله

 245 فاطمه کیخا، یبیمهوش رق، پورسپهر اسمعیل

های منش مبتنی ب ر نظری ه س لیگمن در زن ان سرپرس ت      رابطه سب  زندگی و فضیلت
 خانوار و زنان عادی شهر تهران

                 ،محدثه حسن کاریاری، نفیسه هکایی
  اله کردمیرزا نیکوزادهعیت

246 

ک اهش تع ارض    شناختی ب ر بهب ود عملک رد جنس ی و     -درمانی رفتاری اثربخشی زوج
 زناشویی زنان متأهل شهر بوشهر

 247 ، سید اصغر موسویعاطفه نادری سلحشور
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 صفحه نویسندگان

درمانی مبتنی بر تئوری انتخ اب ب ر بح ران هوی ت و ک اهش       اثربخشی آموزش واقعیت
 آموزان پسر منطع متوسطه شهرستان جیرفتهای شناختی دانشنارسایی

 248 فرود بختیاری، یمانیمیثم محمدی سل

 -ش ده و نیم ره هیا انی    س ازی اثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکالت درونی
 سرپرست و بدسرپرستکارکردی کودکان بی

، سید محسن اصغری نکاح، شهربانو عالی
 نفیسه عیدگاهیان طرقبه

249 

آموزان حان دانش( بر اضطراب امتMBCTآگاهی )درمانی مبتنی بر ههناثربخشی شناخت
 های درخشانهای استعداددبیرستان

 250 رسول زرهون ،، حمیدرضا شریفینیره نندی

 251 فرشته یاقوتی، نیره نندی آموزان آهسته گاماثربخشی هنردرمانی با رویکرد نناشی بر مشکالت رفتاری دانش
کاش ان ب ر    ه ل ش اغل شهرس تان   أی ابعاد حمایت اجتماعی با شادکامی مردان مترابطه
 MOSمنیا  حمایت اجتماعی  اسا 

 252 یافتهسید حامد دست

( بر کاهش پرخاشگری کالمی، سکوت A.Tای )اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره
 گیری در تعارضات بین زوجینو جبهه

 253 ساره زمانی

ر بینی اضطراب بارداری بر اسا  بهییستی ههنی و ش ادکامی در زن ان ب اردار ش ه    پیش
 تبریی

 254 مهدی رهنورد بخشایش، فریده نصیری کناری

-بینی اضطراب در دوران بارداری بر اس ا  باوره ای فراش ناختی و س المت روان    پیش

 شناختی در زنان باردار شهر تبریی
 255 مهدی رهنورد بخشایش، فریده نصیری کناری

ابت دایی ناحی ه ی      آم وزان  های قرآنی بر هوش هیاانی و پرخاشگری دانشهثیر قصّأت
 تبریی

 256 فریده نصیری کناری، مهدی رهنورد بخشایش

زدگ ی زناش ویی در   های ارتباطی با دلهای شخصیتی و مهارتبررسی رابطه بین ویژگی
 کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیروان

 257 براتعلی منفردی راز

ر فرزن دپروری وال دین دارای   ک ودک ب   -اثربخشی مداخالت گروهی مبتنی بر رابطه والد
 سال 11-6کمبود توجه -کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی

 258 رقیه موسوی، نسرین محمودی

 259 نوری مسلم درمانی وجودی بر مییان سالمت روان سربازان اثربخشی گروه
                       خودکارآم دی   آگاهی برکیفی ت زن دگی و  درمانی مبتنی بر ههنبررسی اثربخشی شناخت

 دیالییی افراد
      ، علی احمدی، علی مردانی، کمال صولتی

 سااد دانایی
260 

                                      آوری و ک اهش پرخاش گری   ه ای م دیریتی خش م ب ر ت اب     اثربخشی آم وزش مه ارت  
 زنان مبتال به سرطان سینه

 261 راضیه مداح

 262 ، الهام کاظمیمحمد عاشوری شناختی در افراد با آسیب بینایی و افراد عادیتی روانمنایسه امیدواری و سرسخ
، زهرا سمیرا معصومیان، زادههومن یغمایی بینی افکار و رفتار خودکشی در دانشاویانننش افسردگی و رضایت از زندگی در پیش

 کریمی
263 

 264 ، مهری مرادی، سمیرا معصومیانلیال محمدی ن زنان باردارهای ههنی ناسازگار با سالمت رواارتباط بین طرحواره
بررسی مروری اثربخشی مداخالت مبتنی ب ر ش فنت: وض عیت فعل ی ای ن م داخالت و       

 های آیندهگیریجهت
 265 کمریدیار سیاهناسف، سمیرا معصومیان

 درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان ننش بازی
 

              ، علی کریمی، لیال جوادی علمی
 پریا جنگی، افروزمریم شب

266 

 267 علی کریمی، لیال جوادی علمی فعالیبیش -کمبود توجهدرمانی بر کاهش عالئم اختالل  ننش بازی
رفت اری  -( ب ا درم ان ش ناختی   ACTمنایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعه د ) 

(CBTبر کاهش خشم دانشاویان افسرده، با توجه به سط )ح تحول روانی معنوی آنها 

، زاده طباطباییکاظم رسول، سمیه عیییی
 بیرگیمسعود جان

268 

گروه درمانی پذیرش  آوری درتاب اثربخشی آموزش راهبردهای باال بردن معنویت و
 سوگ

 269 ، علی صاحبیپناهناتاشا ییدان

فرهنگی ان  گرایی و احسا  تنهایی بر کیفی ت زن دگی دانش اویان دانش گاه     ننش کمال
 استان مازندران

 

 270 مهدی اکبری، طیبه مصباح هیارجریبی
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 صفحه نویسندگان

ه ای مختل ف دانش گاه پی ام ن ور ب ا       روان بین دانشاویان رش ته  منایسه مییان سالمت
 شناختیتفکی  متغیرهای جمعیت

 271 گرمهدیه کوزه

)آهسته گام( : بررسی م روری ماهی ت،    هنردرمانی برای افراد با ناتوانی هوشی و رشدی
 انواا و اثرات آن

 272 ، عاطفه کریمیقاسم نوروزی

 273 مریم احمدی اسور ساله 25-19ییدی آزمون استفاده بهینه از وقت دانشاویان دختر و پسر أتحلیل عاملی ت
 274 زهرا سلگی آگاهی گسلیده بر کیفیت زندگی نوجواناناثربخشی آموزش مبتنی بر ههن

ثیر هیپنوتییم بر ضربان قلب و فشار خون باال و پایین در أدرمانی در بحران بررسی تروان
 هنگام شنیدن صداهای دلخراش

 275 زهرا مطلب

 276 جمشید امیدی، حسین زاده سمیه محمد ننش هنر در بهبود و ارتنای سالمت روان کودکان دارای اختالالت یادگیری
شان: تعدیل نوجوانان مبتال به وسوا  فکری و عملی و مادرانارتباط بین افکار وسواسی 

 های فرزندپروریاثر سب 
مهران ، علیرضا کاکاوند، الهام علی زاده فرهمند

 پورسرداری
277 

 278 ، غالمرضا ثناگوی محررنامه ابوسعیدی مندم های حل تعارضهای آن با صمیمیت و سب رضایت زناشویی و همبسته
 279 لواکرم قرجه ای فراشناختی در زنان متناضی طالا و غیرمتناضی طالا در شهر زناانمنایسه باوره
آوری و کاهش احسا  تنه ایی  رفتاری به شیوه گروهی بر افیایش تاب -درمان شناختی

 عملی -افراد با وسوا  فکری 
 280 ، هدیه صفری مذنبیمریم غالمحسینی

 281 بادآسیده فاطمه حسینی حسین انیدرمشناسی و روانجایگاه اخالا در روان
 282 اعظم نوفرستی های شادکامی در ایرانتحلیل کیفی مؤلفه

ی، سازگاری زناشویی و احس ا   اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر رضایت از زندگ
 نسبت به همسر مثبت

 283 سید ابوالناسم سیدان

                         ب ه   توج ه کودک ان مب تال    نفس و نگه داری رفتاری بر عیت -اثربخشی درمان شناختی
 بیش فعالی -اختالل نن  توجه

 284 رضا امروزی

 ، قربان فتحی اقدم، مرضیه قانعی اثربخشی آموزش خالقیت بر خودکارآمدی، امیدواری و خالقیت در کودکان
 راضیه قانعی

285 

 286 مریم مشهدی محمدعلی انکاوی لکان و مختصات کاربرد آن در فرهنگ ایرطرحی از روان

اثربخشی آموزش تنظیم هیاان بر کاهش اضطراب و افسردگی زن ان سرپرس ت خ انوار    
 شهر تهران

 287 زاده، زهرا جلولیزادهلیال کمیلی

شناختی و استر  زناش ویی زن ان دارای   آوری روانآگاهی بر تاببخشی آموزش ههناثر
 همسر معتاد

 288 محمدصادا زمانی زارچی

 289 محمدصادا زمانی زارچی اثربخشی گروه درمانی شناختی بر خودکارآمدی و افسردگی زنان مطلنه
 ایرانان زموآانشدتحصیلی   طلبی با استرمدی و رفتار کم آکاربررسی رابطه خود

 
،         زهرا توانگر مروستی ،مصطفی قاسمی

 عبا  عبدالهی
290 

آم وزان ش هر   آگاهی بر می یان افس ردگی دان ش   ناثربخشی درمان شناختی مبتنی بر هه
 تهران

 291 سیده عاطفه مهدوی

 292 نرگس ناارپور نصرآبادی درمانی دینی و معنویتروان
 تایمیا و گرایش به رفتارهای پرخطر دختران نوجوان شهر تهرانلکسیآبررسی رابطه 

 
 293 ، نفیسه هکاییمحدثه حسن کاریاری
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بررسی ارتباط مشکالت بین شخصی، ناگویی هیاانی و گرایش به جنس مخالف 
 در دختران نوجوان شهر تهران

 294 محدثه حسن کاریاری

معنویت درمانی: ی  مطالعه مروری از ننش مذهب و معنویت در توانمندس ازی و  
 ارتنای سالمت

 295 علی محمدی

 296 ، لطیفه سادات مردانیرضا عبدی بینی رفتار رانندگی در رانندگانپیشرابطه ساختاری ابعاد ناهناار شخصیت در 
جوشی فکر و عم ل نوجوان ان مب تال ب ه     های فرزندپروری و همارتباط بین سب 
  شانعملی و مادران -وسوا  فکری 

پور، علیرضا ، مهران سرداریزاده فرهمندالهام علی
 کاکاوند

297 

دگی بر کاهش اضطراب و افکار خودآیند منفی در های زناثربخشی آموزش مهارت
 دانشاویان دختر دانشگاه گیالن

 298 کام، محمدصادا شیرینفرحناز اکبرزاده

ثیر آموزش بهبود نگرش و انتظارات جنسی بر ابعاد تعهد زناشویی زن ان متأه ل   أت
 تهران شهر

 299 ، کیهانه زارعیسعید کیانی

( ب  ر ACTتن  ی ب  ر پ  ذیرش و تعه  د )اثربخش  ی آم  وزش مبتن  ی ب  ر درم  ان مب

 آموزانسازی دانشخودناتوان

 300 زاده، فاطمه روحانیحمیده بهاءالدینی

زا دخت ر و پس ر در   بررسی اثربخشی آموزش در زمینه پیشگیری از رواب   آس یب  
 سیم ) زناان(نگرش دختران منطنه بی

 301 ، فرشته حسنیملیحه اسماعیلی

ای خلن ی در اف راد وابس ته و ناوابس ته ب ه م ت       ههای جنسیتی و شاخ تفاوت
 المو ، هیپوفیی، آدرنالاآمفتامین و و ارتباط آن با عملکرد محور هیپوت

 302 بیژن پیرنیا

 303 پریسا نیلفروشان ، زهرا خوانساری های کاری با رسالت مسیر شغلیبررسی رابطه ارزش
ریت هیا ان ب ر   رفت اری م دی   -ه ای ش ناختی  آموزش مه ارت  هاثربخشی برنام

 بیانگری و کنترل خشم در نوجوانان دختر
 304 ، امید شکری، حسین پورشهریارصدینه کبیری

    ی تغیی ر و امی دواری در   اثربخشی درمان مبتنی ب ر پ ذیرش و تعه د ب ر انگی یه     
 کنندگان موادمصرفسوء

 305 ، سهیال رحمانیپریسا کالهی ، بیژن پیرنیا

آگاهی ب ر رض امندی زوج ین در م ادران کودک ان      نهه هاثربخشی آموزش برنام
 خودمانده

 306 ، غالمعلی افروز، سپیده کریمیمریم ممنانیه

نف س و رض ایت   اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بهبود کیفیت زندگی، ع یت 
 زناشویی زنان مواجه شده با آزار جنسی

 307 سید حسن تنوی

 308 ژولیا عیتی اتوئید از منظر سایکونوروایمونولوژیمیمن آرتریت روم اختاللرابطه خانواده با 
بررسی ننش فرایندهای خودشناختی نوج وان در رابط ه س المت روان وال دین و     

 سالمت روان نوجوان
 309 ، نیما قربانی، محمدعلی بشارتمریم هادی

 310 ، نیما قربانی، محمدعلی بشارتدیمریم ها های فرزندپروری پدر و مادر بر سالمت روان نوجوانثیرات سب أبررسی تفاوت ت
 311 ، محمدرضا شعیریاله یارالهینعمت بینی سالمت عمومی در جمعیت غیربالینیای در پیشبررسی ننش اجتناب تاربه

 312 ، زهرا نصراللهیسمیه تکلوی همودیالییی افرادرفتاری بر سالمت عمومی  -اثربخشی درمان گروهی شناختی
س ازگاری   کیفیت زندگی، شناختی مراکی مشاوره برمات روانبررسی اثربخشی خد

 معرض طالا شهر قم شناختی زوجین دربهییستی روان اجتماعی و
 313 عبا  پاسیار

های حل تعارض در زنان های آن با صمیمیت و سب رضایت زناشویی و همبسته
 کننده به مراکی جامع خدمات مشاوره بهییستیمراجعه

 314 نامه ابوسعیدی مندم، محررغالمرضا ثناگوی 

 بین  ی انعط  اف کنش ی از طری  ق فض  ای ارتب اطی خ  انواده در دانش  اویان   پ یش 
 های تاجیکستاندانشگاه

 315 باالنزاده بیزینب فرج

های شخصیتی والدین با رفتارهای تکانشی های فرزندپروری و ویژگیرابطه سب 
 فرزندان

 316 ناز جوانبخت، زهرا نیساری، العلی رضایی شریف
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

درمانی گروهی ب ه روش مص احبه انگییش ی ب رای ک اهش مص رف       کاربرد روان
 کانابیس در افراد دچار اختالل شخصیت مرزی

 317 سعید ممتازی

 318 ، شهرام وزیریپوپ  رحیمی سنای پرسشنامه اینیاگرام در دانشاویانهای روانبررسی ویژگی
                                     خشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه گربه سازگار درکاهش اضطراباثرب

 سال 11تا  7کودکان 
 319 ، حسین کشاورز افشار، مهدی ربیعیافسانه صمیمی

ه ای کنت رل   رفتاری بر کاهش اضطراب و ارتن ا روش -اثربخشی مداخله شناختی
  به اختالل اضطراب فراگیرفکر در نوجوانان مبتال

،         نژادسیده ثریا علوی، سیدسعید ساادی اناری
 نیامهدی شیخ

320 

 321 ، زهرا امینی راستابیعبا  رئیسی سرتشنییی دار شهر شهرکردنفس در زنان شاغل و خانهبررسی عیت
 322 نگیپریا ج درمانی در کاهش و درمان اختالل سلوک و زورگویی کودکان هننش قصّ

 منایسه معنای زندگی در افراد مبتال به سرطان کولون و افراد سالم

 
 ، میر عبدالحسن عسکری رانکوه، ماریا رسولی جوریابی

 بهمن اکبری
323 

مندی زناشویی مادران دارای فرزند مییان رضایت آگاهی براثربخشی آموزش ههن
 مبتال به اختالل طیف اتیسم

 324 ، مرتضی والییحل مرادیسا، آبادیاهلل فتحروح

 325 سااد دشتی رابطه بین سالمت روانی با استر  شغلی در مدیران مدار 
آگاهی مبتنی بر کاهش استر  بر بهب ود حافظ ه، حافظ ه    اثربخشی مداخله ههن

 استر  پس از سانحهبه اختالل  افرادثیر آن بر أکاری و حافظه کالمی و ت
             ، فردهتابسمیرا ز، زاده بیرکیوحید حسن

 شیوا کیهانی
326 

اخ تالل   اف راد مب تال ب ه   ه ای  بررسی سالمت روان و کیفیت زندگی در خ انواده 
 دوقطبی

 327 علی اکبر ثمری، علی مشهدی، فرسارا سبحانی

                                              ه  وش هیا  ان  و خودتماییی  افتگ  در  رابط  ه ب  ین تنظ  یم ش  ناخت  هیا  ان، 
 شناس / مشاورهدانشاویان روان

 328 رضا خاکپور، لیال حریرچیان

رفتاری و هیپنوتییم شناختی بر افیایش سالمت زن ان   -اثربخشی مداخله شناختی
 مطلنه مشهد

                     ، سید ابوالناسم سیدان، اعظم رکنی
 نژادسید ابوالناسم مهری

329 

 330 زهرا سیالبخوری اختالالت اضطرابیفراشناخت و ننش آن در 
 331 رویا زارا بخشی موسینی درمانی بر بهبود عواطف خودآگاه در افراد معتادبررسی اثر

جدی د در   چش م ان دازی  و ارائه  ییوفایبضربه سندرم  یصیفراتشخ یالگو نییتب
 کارآمد درمانتشخی  جهت 

 332 گلپاشا ، الههفرحبخش، کیومرث  محمدحسن آسایش

، مرجان گشنییجانی ،عبدالصمد آا ،مایسا رادمهر مبتال به افسردگی اساسی افرادهای شناختی اثربخشی شناخت درمانی بر نارسایی
 سمیه علی نژاد

333 

Psychosocial intervention: program to promote 

emotional intelligence and prosociality in the 

classroom 

 334 ماریا ماربدیا

Teaching strategies for students with autism spectrum 

disorder in regular schools: A challenge for inclusion 

Josep Maria Sanahuja 335 

بررسی رابطه ادراک نوجوان از تع ارض وال دین ب ا س ازگاری تحص یلی و ادراک      
 شایستگی اجتماعی در دانش آموزان دختر منطع متوسطه اول

 336 امین کرایی ،سیده لیال نیرومند

اندیشی بر افس ردگی م راجعین   مثبت بر رفتاری مبتنی -اثربخشی درمان شناختی
 مرکی مشاوره

 337 عفت جمشیدی، محسن لطفی

پروری مادران با مییان پرخاشگری های فرزندرابطه بین صفات شخصیت و سب 
 فرزندان

 یوک تاجریب ،صادا تنی لو ،فائیه عبدلی مینان

 
338 
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 عنوان مقاله

 

 صفحه نویسندگان

 339 معصومه دهنان، حسن حیدری آوریبررسی کیفیت ارتباط بین زوجین بر اسا  معنویت خانواده و تاب
هل معتاد و عادی أویت در مردان متهای ناسازگار اولیه و سب  همنایسه طرحواره
 شهر شهرضا

 زهرا قادری ،الهام گالبی

 
340 

 341 ، مصطفی کاظمیانهادی کاظمیان مانی بر مبنای نند ابراهیمی )پارادایم تعالی( و گیارش موردطرح در
یک ی از   ثر ب ر آن )مطالع ه م وردی:   ؤبررسی و تعیین استر  شغلی و عوام ل م   

 سازمان های دولتی شاهرود(
 342 امیر حوری

 343 ه قاسمیاله های ایااد خانواده موفق و پایداربررسی تحلیل رفتاری و روش
 344 مرجان میرشمشیری ؟ناخودآگاه فردی: فروید یا فرویدیسم

های عملکرد جنسی زن ان  شناختی بر بهبود مؤلفه -اثربخشی زوج درمانی رفتاری
 متأهل شهر بوشهر

 345 سید اصغر موسوی، عاطفه نادری سلحشور

A Comparative and Cross-Cultural Study on the 

effectiveness of Integrative Marriage and Couples 

Therapy on Marital Satisfaction in Iranian married 

Students attending at the Universities of Vienna and 

Tehran 

 346 غالمعلی افروز، آلفرد پریتی، شهناز نظرعلی

 347 فاطمه خلیلی درمانی و نوجوانان به روش توصیفی تحلیلیروان
 348 سید رسول موسویان ،فاطمه خلیلی ن درمانی دینی و معنوی به روش توصیفی منطعیروا

 349 سید رسول موسویان ،فاطمه خلیلی فرهنگ و روان درمانی به روش تطبینی منایسه ای
 مرور اجمالی :های شخصیتیها ومدلتکامل نظریه تحول و

 
     ، لطیفه سادات مردانی، سید قاسم سید هاشمی
 م عظیمیمری

350 

 351 احمدرضا قدسی سناانی درمانی مثبتبه سمت روان
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 چکیده مقاالت ارائه شفاهی
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 درمانییک فن جدید در خانواده یهمبانی نظری و عملی فن تغییر رفتار سیستمی: ارائبیین ت
 
 

 2، محمدحسن آسایش*1فردمحمد خدایاری

 

 

 

 چکیده

درم انی اس تب برخ ی از    های اصلی روانشناسی و تغییر رفتار مراجعان از حوزهسی رفتار انسان از موضوعات اصلی علم روانبرر

مد یا ناسازگارانه استب با توجه به اهمیت و تأثیر رفتار رآرفتارهای فردی و اجتماعی انسان سازگارانه و کارامد و برخی رفتارها ناکا

فردی و با توجه به شکایت برخی مراجع ان از کژک اری برخ ی    در سب  زندگی و کیفیت تعامالت بین هر ی  از اعضای خانواده

 درم انگران و  ک ارگیری فن ونی در جه ت تغیی ر رفت ار مراجع ان توس   روان       رفتارهای خود یا سایر اعضای خانواده، ضرورت به

درم انی اس ت، معرف ی ش ده     که فن جدی دی در روان « تمیتغییر رفتار سیس»درمانگران ضروری استب در این مناله فن خانواده

 رفت ار  تغیی ر  فن» نظری مبانی تبیین از یی و رویکرد سیستمی استب پسرفتارگرااستب این فن یکی از فنون برگرفته از رویکرد 

 بالینی یهنمون دو سپس شده، داده توضیح درمانیروان و مشاوره فرایند در آن هایگام اجرای و عملی کاربرد یهشیو «سیستمی

درم انی ف ردی ی ا    توانن د ای ن تکنی   را در روان   درمانگران خانواده مینتیاه اینکه روان باست شده ارائه تکنی  این کاربرد از

 کار گیرندب درمانی با هدف تغییر رفتارهای ناکارامد مراجعان به رفتارهای کارامد بهخانواده

 ی سیستمی، نظریهفتار سیستمی، رفتاردرمانی: اصالح رفتار، تغییر رهاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Khodayar@ut.ac.ir   دانشگاه تهران استاد،*1 

 شناسی دانشگاه تهرانخانواده و ازدواج کلینی  رواندکتری تخصصی مشاوره، مشاور 2 



 

26 

 

 

 

 

               نگر در کاهش عالئم افسردگی و تعارضات زناشویی اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه

 زوجین افسرده

 

 
 *1زهره هاشمی

 
 
 

 چکیده

زناشویی جیء اختالالت روان پیشکی های بالینی نشان داده شده استب هر چند مشکالت شیوا آشفتگی زناشویی در پژوهش

شناختی از جمله افسردگی شناسایی شده استب شوند ولی ارتباط قوی آنها با بسیاری از اختالالت جسمی و روانمحسوب نمی

شناختی زوجین افسرده استب این نگر در در بهبود مشکالت روانهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی یکپارچه

جلسه بر روی سه زوج 16ی پلکانی طیگانهارچوب طرح تاربی ت  موردی با استفاده از طرح خطوط پایه چندپژوهش در چ

درمان مه ی تعارض زناشویی بودندب مورد بررسی قرار گرفتب اییارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ی افسردگی ب  و پرسشنا

دهد، زوج رض زناشویی زوجین ایااد کردب نتایج این پژوهش نشان میتغییرات معنادار و قابل توجهی در عالئم افسردگی و تعا

 ؤثر باشدبتواند در درمان زوجین مبتال به اختالل افسردگی منگر، میدرمانی رفتاری یکپارچه

 نگرزوج درمانی رفتاری یکپارچه، افسردگی، تعارض زناشویی ها:واژهکلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  zhashemi1320@gmail.comاستادیار، دانشگاه مراغه   *1 
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       دیده از کیفیت روابط زناشویی زنان آسیب و تعهد بر بهبود اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش

 شکنی زناشوییپیمان

 

 
 *2اسماعیل اسدپور، 1زادهفرناز بیرام

 
 
 

 چکیده

          گ ذارد و پ رداختن ب ه ای ن منول ه ض رورتی       شکنی زناشویی تأثیرات منفی و مخرب متعددی بر روی رابط ه زوج ی م ی   پیمان

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر  بهبود کیفیت رواب  زناش ویی   باشدبیناپذیر ماجتناب

 -آزم ون پ س  -آزم ون آزمایشی و از طرح پ یش شکنی زناشویی اناام پذیرفتب روش این پژوهش نیمهدیده از پیمانزنان آسیب

کننده شکنی زناشویی مراجعهدیده از پیمانی زنان آسیبهش شامل کلیهپیگیری با گروه کنترل بوده استب جامعه آماری این پژو

نفر زن به طور تصادفی از جامعه هدف انتخاب و س پس ب ه ط ور تص ادفی در دو گ روه       30به مراکی مشاوره شهر تهران بودندب 

 اس ت ر–اش  ویی گلومب  وک   نفر( جایگیین گردیدندب ابیار سناش پرسش نامه وض عیت زن   15) نفر( و گروه کنترل 15) آزمایش

تاییه و تحلی ل ش دب    15نسخه  SPSSافیار های تکراری و کوواریانس به وسیله نرمها توس  تحلیل اندازه)گریمس( بودب داده

ثیر معنادار درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود کیفیت رواب  زناشویی در گروه آزم ایش  أی تدهندههای پژوهشی نشانیافته

توان د در بهب ود   درمان مبتنی بر پ ذیرش و تعه د م ی   ب آزمون و پیگیری ی  ماهه، بودیسه با گروه کنترل، در مرحله پسدر منا

 شکنی زناشویی اثربخش باشدب کیفیت رواب  زناشویی زنان آسیب دیده از پیمان

 ییکیفیت رواب  زناشو شکنی زناشویی،پیمان درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 خوارزمی دانشگاه، کارشنا  ارشد مشاوره خانواده1 
   dr.iasadpour@yahoo.com    دانشگاه خوارزمی، استادیار گروه مشاوره*2 
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 معرفی الگوی چندبعدی مشاوره و روان درمانی پس آسیب در درمان بی وفایی زناشویی

 
 

     2کیومرث فرحبخش، *1محمدحسن آسایش

 

 

 

 چکیده

های درم انی داردب  های روانی در قربانیان، شیوا قابل توجهی در محی طالا و آسیب یهوفایی به عنوان یکی از دالیل عمدبی

تواند برای زمانی طوالنی فایی تحت درمان مناسبی قرار نگیرند، پیامدهای زیان بار آن میاند اگر قربانیان بیدادهتحنینات نشان 

دوام داشته باشد و موجب بروز اختالالت روانی یا مشکالت خانوادگی شودب این مناله با ه دف معرف ی ی   الگ وی چندبع دی      

وف ایی همس ر طراح ی ش ده     های قربانی ب ی مت روان و رضایت زناشویی زوجآسیب جهت بهبود سالدرمانی پسمشاوره و روان

(، 1396وفایی همس ر )آس ایش،   شناختی قربانیان بیروان ینههای ناسازگاراای بر مبنای الگوی کیفی واکنشمداخله هاستب بست

   کارگیری فن ون پرک اربرد مش اوره و    هبهای عوامل مشترک درمان )فردی و خانواده( و نظریه یهبا نگاهی فراتشخیصی و بر پای

درم انی  تکنیکی تهیه شدب در این الگو ابتدا ی  فرایند تشخیصی و سپس طرح مش اوره و روان  -درمانی به صورت فرایندیروان

اکی د ب ر   درمانی ب ا ت مشخصی از ابتدا تا انتهای آن در نظر گرفته شده است و در بطن این فرایند از فنون مناسب مشاوره و روان

جلس ۀ   1نظریۀ عوامل مشترک درمان در خانواده درمانی، زوج درمانی و درمان فردی استفاده گردیده استب این پروتکل ش امل  

متخص  در حوزه خ انواده   5باشدب روایی این بسته توس  جلسه( می 16ای مداخله )ماموعاً دقینه 120 یهجلس 15سناش و 

ابع اد مختل ف    وف ایی و رش شدب از آناا که این الگوی درمانی بر آثار و پیامدهای مختل ف ب ی  درمانی مناسب گیادرمانی و روان

تواند ب ه عن وان ی      باشد، لذا میکید داشته است و ی  الگوی یکپارچه مبتنی بر تحنینات کیفی بومی میأآسیب در قربانیان ت

 نیان معرفی شودبوفایی در قرباای مؤثر برای بهبود پیامدهای آسیب بیمدل مداخله

 درمانی درمانی پس از آسیب، زوجنوفایی، خیانت، رواب  خارج زناشویی، روابی ها:کلیدواژه

 

 

 

                                                           
 Asayesh@Alumni.ut.ac.ir  شناسی دانشگاه تهرانازدواج کلینی  رواندکتری تخصصی مشاوره، مشاور خانواده و 1 

 گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی دانشیار2 
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و احساس تنهایی در زنان  مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجاناثربخشی 

 دیده از خیانت زناشوییآسیب

 

 

 3ای، جواد اژه3پژوه، احمد به2، منصوره حاج حسینی*1سحر صمدی کاشان

 
 
 

 چکیده

دیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیاان و احسا  تنهایی زنان آسیب

جامع ه   آزمون با گروه گواه بودبآزمون   پس آزمایشی پیشواسطه طرح نیمهروش این پژوهش، آزمایشی به ب از خیانت اناام شد

های خ انواده  های مشاوره و دادگاهکننده به کلینی دیده از خیانت زناشویی مراجعهآماری پژوهش حاضر، دربرگیرنده زنان آسیب

های ورود به گیری هدفمند و در دستر  بر اسا  مالکصورت نمونهنفر به 30بودب از بین آنها،  1396های شهر تهران در سال

نفر( جای گرفتند )مطابق با طرح پ ژوهش،   15نفر( و گواه ) 15صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی )بهپژوهش انتخاب شدند و 

آزمون درآمدند(ب ابیار گردآوری اطالعات برای این پژوهش، پرسشنامه تنظیم هیا ان  آزمون   پس پیش یهتحت سناش دوگان

( بودب زنان در گ روه  1980آنالس )راسل، پپالو و کورتنا، ، لس( و منیا  احسا  تنهایی دانشگاه کالیفرنیا2003)گرا  و جان، 

کنترل آموزش ی را  ای تحت مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و گروه دقینه 90آزمایش به مدت هشت جلسه 

بر پذیرش و تعهد باع ث   متغیری نشان داد که مشاوره گروهی مبتنیهای حاصل از تحلیل کوواریانس چندیافته دریافت نکردندب

ایش نسبت به آزمون متغیر تنظیم هیاان و کاهش نمرات متغیر احسا  تنهایی در گروه آزمافیایش معنادار میانگین نمرات پس

های پژوهش و با توجه به اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، ای ن رویک رد   بر اسا  یافتهگروه گواه شده استب 

دیده از خیانت زناشویی مورد اس تفاده مش اوران و   زمینه بهبود تنظیم هیاان و کاهش احسا  تنهایی در زنان آسیبتواند در می

 درمانگران خانواده قرار گیردب

 خیانت، مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، تنظیم هیاان، احسا  تنهایی، زنان ها:کلیدواژه

 

                                                           
 s.samady2015@gmail.com    دانشگاه تهران مشاوره خانواده، کارشنا  ارشد*1
 دانشگاه تهران ،استادیار2
 راندانشگاه ته ،استاد3
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 زوج های جوان شقانه و بررسی اثربخشی آن بر شادکامیبسته آموزشی سبک زندگی عاتدوین 

 
 

  2فرد، محمد خدایاری*1الهه گلپاشا
 
 

 

 چکیده

فردی در خانواده، بررسی مسائل عاطفی استب عشق به عنوان یک ی از عوام ل اص لی    های مهم ازدواج و رواب  بینیکی از جنبه

تحنیق حاضر تهیه بسته آموزشی سب  زندگی عاش نانه و بررس ی   از  باشدب هدففظ ثبات زندگی مطرح میایااد شادکامی و ح

با گروه کنترل  آزمونپس -آزمونآزمایشی از نوا پیشباشدب روش این پژوهش شبههای جوان میاثربخشی آن بر شادکامی زوج

نف ر ب ه    32باشد که شهر تهران می 4سال( منطنه  35 -18های جوان )باشدب در این پژوهش، جامعه آماری شامل کلیه زوجمی

آزمون پر نمودند، و دوره آموزش ی س ب  زن دگی    پیش در قالب( را OHQپرسشنامه شادکامی آکسفورد ) ،عنوان نمونه پژوهش

آزمون گرفت ه  پس های عشق اجرا شد و در نهایت مادداًنگر و مبانی و نظریهکید بر مبانی مثبتأجلسه با ت 10عاشنانه به مدت 

کنندگان تفاوت معناداری ایا اد ش ده اس ت و    آزمون نشان داد که در مییان شادکامی شرکتمستنل در پس tشدب نتایج آزمون 

جلس ه باع ث اف یایش ش ادکامی      10کنندگان افیایش یافته استب آموزش بسته سب  زندگی عاشنانه در طول شادکامی شرکت

ه ا  ثر در بهبود عملک رد زوج ؤگی عاشنانه به عنوان عامل مهای ایااد سب  زندبنابراین توجه به هیاان عشق و شیوه بگرددمی

 کید و توجه مشاوران و درمانگران قرار گیردبأبایست مورد تمی

 نگرشناسی مثبتروان سب  زندگی، سب  زندگی عاشنانه، عشق، شادکامی، ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 E.Golpasha@alumni.ut.ac.ir   یطوس نیرالدیدانشگاه خواجه نص همشاور مرکی مشاور یدانشگاه تهران ،کارشنا  ارشد مشاوره خانواده*1
 استاد دانشگاه تهران2
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 ناسازگار مدار مبتنی بر اخالق اسالمی بر صمیمیت زوجینمشاوره هیجاناثربخشی 

 
 

 3بنابباقر غباری ،*2حسینیمنصوره حاج ،1فاطمه جعفری

 
 
 

 چکیده

مدار مبتنی بر اخالا اسالمی بر صمیمیت زوجین ناس ازگار  پژوهش حاضر با هدف طراحی و شناسایی اثر الگوی مشاوره هیاان

یا ان و ارزی ابی روای ی محت وایی آن     صورت پذیرفتب پژوهش در فاز اول به استخراج مضامین اخالا اسالمی در باب تنظیم ه

آزمون با گ روه گ واه ب ودب    پس -آزمونآزمایشی از نوا پیشپرداختب در فاز دوم روش پژوهش آزمایشی و در چارچوب طرح شبه

زوج داوطل ب در ش ش    30ه ا  کننده به مرکی مشاوره یارا در شهرستان ساوه بود که از بین آنجامعه آماری کلیه زوجین مراجعه

وری اطالع ات  آانتخاب گردیده و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه ج ایگیین ش دندب ابیاره ای گ رد     1395هه دوم سال ما

جلس ه   10( بودندب برنامه به مدت MINQ( و پرسشنامه نیازهای صمیمیت باگاروزی )1983منیا  صمیمیت تامپسون و واکر )

ه ا از تحلی ل   ا شد اما گروه گواه آموزشی دریافت نکردب ب رای تحلی ل داده  دقینه ای برای گروه آزمایش اجر 90مشاوره گروهی 

( CVR= 0.7125ها حاکی از آن بود ک ه الگ وی طراح ی ش ده از روای ی مناس ب )      کوواریانس چندمتغیره استفاده گردیدب یافته

ش ناختی، معن وی،   نالن ی، روان برخوردار بوده و موجب افیایش معنادار صمیمیت زناشویی و ابعاد آن یعنی ص میمیت ع اطفی، ع  

گرف ت   ت وان نتیا ه  ثیر معناداری بر دو بعد جنسی و فیییکی نداش ته اس تب م ی   أاجتماعی گردیده اما ت -زیباشناختی و تفریحی

توان د زوج ین ناس ازگار را از حال ت     مدار مبتنی بر اخالا اسالمی به عنوان ی  روش کاربردی و مؤثر میالگوی مشاوره هیاان

 ی ناایمن به دلبستگی ایمن، تنظیم هیاانات و صمیمیت بیشتر سوا دهدبدلبستگ

 ر مبتنی بر اخالا اسالمی، صمیمیتمدامدار، مشاوره هیاانرویکرد هیاان ها:کلیدواژه

 

 

 

 
                                                           

 تهران    دانشگاه، خانواده مشاوره ارشد کارشنا 1 

 hajhosseini@ut.ac.ir   دانشگاه تهران ،شناسی تربیتی و مشاورهاستادیار گروه روان*2 
 دانشگاه تهران ،شناسی و آموزش کودکان استثناییاستاد گروه روان3 
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 شناسی اسالمیپرورش انسان کامل هدف نهایی روان

 

 

 *2، فاطمه نصرتی1باقر غباری بناب

 
 
 

 چکیده

ل و چگونگی حرکت و سیر و سلوک به سوی کمال انسانی آنچنان که در متون دینی و عرفانی مط رح ش ده   موضوا انسان کام

ه ای آن،  ها از انس ان کام ل و ویژگ ی   شناسی اسالمی استب هیچوقت مشغله ههنی انسانهای بیرگ رواناست یکی از مشغله

 .شناس  ان ب  ه دور نب  وده اس  ت لس  وفان و روانرابط  ه آن ب  ا خ  دا و ب  ا م  ردم و ب  ا طبیع  ت و خویش  تن از هه  ن عرف  ا، فی  

قابل انکار استب از عرفای بیرگ ی ک ه در   اسالمی در مورد انسان کامل و غیرشناسی مسأله والیت در اسالم شیعی از لحاظ روان

عرب ی و  جیل ی، مح ی ال دین اب ن     اند: عب دالکریم  اند و به بحث انسان کامل عالقه نشان دادهمورد انسان کامل مطالبی نوشته

     کن د ک ه ب ا کش ف     می ت پی دا م ی   توان نام بردب این موض وا از آنا ا اه  الدین نسفی و از متأخرین مرتضی مطهری را میعییی

س هیل کن د و معن ای دیگ ر ب ه      توان د ت شناس ی را م ی  های انسان کامل ورود این ایده از فلسفه و عرفان به ح وزه روان ویژگی

های اندازه گیری آن )حرکت به سوی انس ان کام ل ش دن( در پیوس تاری     ن انسان بدهد و راهشناختی این موضوا در رواپدیدار

کنن ده حرک ت افن ی و    شود، عوامل بازدارنده و تس هیل های مداخله حرکت به سوی کمال شناخته میشود و روشمشخ  می

دب در اصل مناله به توضیح این مس ایل و  که در متون دینی است هموار سازچنانعمودی به سوی رسیدن به کمال انسانی را آن

 .بسیاری از مسایل دیگر که در تبیین کمال و انسان کامل الزم است، مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 شناسی اسالمیانسان کامل در مکتب شیعه، والیت، فرایند حرکت به سوی کمال، روان :هاکلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
 استاد دانشگاه تهران1 

  fnosrati@ut.ac.ir   استادیار دانشگاه تهران*2 
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نی بر آیات قرآن )آیات مربوط به هدف و معنایابی زندگی( معنوی، مبت-اثربخشی آموزش شناختی

 هدفی بازنشستگانبر نارضایتی از زندگی و بی

 
 

 *1عبداله ایرانمهر
 
 

 

 چکیده

بخشی آموزش شناختی معنوی مبتنی بر آیات قرآن در افیایش رضایت از زندگی و افیایش هدفمن دی  پژوهش حاضر با هدف اثر

ش رکت در دوره  ر شهرستان تربت جام اناام شدب به علت عدم استنبال از فراخوان عمومی جهت در زندگی بازنشستگان ارتش د

آزمایش ی ب ا اس تفاده از    هدستر  انتخاب شدندب روش پژوهش نیمداد صد و دو نفر به روش نمونه درتع آموزش شناختی معنوی

ه ای  منی ا  ان ارتش ی ش هر ترب ت ج ام ابت دا خ رده      بازنشستگ صد و دو نفر لذا از آزمون با گروه کنترل بودبآزمون، پسپیش

سپس تعداد چهل نفر به عنوان حا م   ب( تکمیل کردندICQطریق پرسشنامه بحران هویت ) هدفی را ازنارضایتی از زندگی و بی

اده هدفی کس ب ک رده بودن د، ب ه روش تص ادفی س       های نارضایتی از زندگی و بیمنیا خرده ونه که باالترین نمرات را درنم

گ روه کنت رل ق رار     بدین صورت که بیست نفر در گروه آزمایش و بیست نفر در ببه دو گروه بیست نفری تنسیم شدند انتخاب و

ای آموزش شناختی معنوی مبتنی بر آیات ق رآن برگ یار گردی د و پ س از اتم ام      گرفتند برای گروه آزمایش ده جلسه نود دقینه

آزمون تحلیل  و SPSS ها با نرم افیارتحلیل دادهوب تاییهآزمون گرفته شدو کنترل پس جلسات آموزشی از هر دو گروه آزمایش

تی معنوی بر آی ات ق رآن   خآموزش شنا یید قرار گرفته استبأب نتایج نشان داد که فرضیه پژوهش مورد تاریانس اناام گرفتوکو

آموزش مذکور در بازنشستگان گ روه  همچنین،  ر بوده استبهدفی در بازنشستگان تأثیرگذاهم بر نارضایتی از زندگی و هم بر بی

 بناء هدفمندی ننش مثبتی داشته استارت آزمایش در جهت افیایش رضایت از زندگی و

 هدفی، بی، نارضایتی از زندگیمعنوی -آموزش شناختی ها:کلیدواژه

 

 

                                                           
 iranmehr475377@yahoo.com   شناسیکارشنا  ارشد روان*1
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 یانت زناشوییهای تلویزیونی با موضوع خهای سینمایی و سریالتحلیل مضمون فیلم

 
 

 2وحید نظربیگی ،1سمیه شاهمرادی
 
 
 

 چکیده

ه ای  رودب از آناا که محتوای برنامهشمار میدهی رفتار و فرهنگ جوامع بهشکل یههای جمعی یکی از منابع عمدامروزه رسانه

     بر ههن مخاطب ان خ ود برج ای     ادیثیر زیأمدت و بلندمدت تویژه آثار هنری سینمایی و تلویییونی در کوتاهههای جمعی برسانه

ه ای مخ رب   شناسی این آث ار و بررس ی جنب ه   هایی که باید مورد توجه پژوهشگران قرار بگیرد، آسیبگذارند، یکی از حیطهمی

  های جمعی استب لذا پ ژوهش حاض ر در پ ی آن اس ت ک ه مض مون       احتمالی برخی از محصوالت دیداری و شنیداری در رسانه

زناشویی را مورد تحلی ل ق رار ده دب پ ژوهش حاض ر از       ی خیانتمایههای تلویییونی داخلی با درونمایی و سریالهای سینفیلم

-های تلویییونی )ب ین س ال  های سینمایی و سریالروش کیفی از نوا تحلیل مضمون استفاده کردب بدین ترتیب که از بین فیلم

و سپس به دقت مورد بررسی قرار گرفت ه و مض امین م رتب  ب ا موض وا       عنوان نمونه انتخابه مورد ب 6( 1395تا  1380های 

یت توجه به مض امین آث ار هن ری و    بر اهمهای این پژوهش بندی شده و مورد تحلیل قرار گرفتب یافتهخیانت استخراج و طبنه

 تأکید داردب  ثیرات مخرب آن بر مخاطبانأت

 نواده، فیلم سینمایی، سریال تلویییونیهای جمعی، خیانت زناشویی، خارسانه ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
  s.shaahmoradii@ut.ac.irاه تهران شناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاستادیار گروه روان1 

 تهران دانشگاه فرهنگی معاونت کارشنا  ارشد ادبیات نمایشی2 
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 جنسی زناشویی عملکرد نقش نگرش معنوی و سازگاری زناشویی:

 
 

 2نیا، زهرا فرج*1نیاسعیده فرج

 
 
 

 چکیده

ه بعدی اس ت ک   فرآیندی تکاملی و چند کننده کیفیت رابطه زناشویی،ترین عوامل تعیینسازگاری زناشویی به عنوان یکی از مهم

رضایت جنس ی اس تب زی را     و عملکرد سازگاری زناشویی، ثیرگذار برأترین عوامل تاز مهم آیدبدر طول زندگی همسران پدید می

ه ای  گ ردد و موج ب ب روز تع ارض    ناکامی و عدم ایمنی م ی  منار به احسا  محرومیت، بخش نباشند،اگر این رواب  رضایت

سازگاری و نحوه ح ل مس ائل توس   آنه ا      رش معنوی نیی در ارتباط زوجین با هم،معنویت و نگ شودبزناشویی و ناسازگاری می

تالش بیشتری ب رای   شود تا انسان با مالیمت و عواطف بیشتری به مشکالت نگاه کند،زیرا معنویت موجب می ثیرگذار استبأت

بنابراین پژوهش حاضر با  یی و حرکت دهدبهای زندگی را بهتر تحمل کند و به زندگی خود پویاسختی حل داشته باشد،یافتن راه

همبس تگی انا ام ش ده     -جنسی در رابطه با سازگاری زناشویی به روش توص یفی  هدف بررسی ننش نگرش معنوی و عملکرد

ه ای س ازگاری   هل ساکن شهر تهران به روش دردستر  انتخاب شدند و ب ه پرسش نامه  أمت نفر از افراد 300استب بدین منظور

نتایج حاصل از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون نشان داد، ب ین ه ر    جنسی پاسخ دادندب عملکرد ش معنوی ونگر زناشویی،

جنسی نسبت به نگ رش   جنسی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و عملکرد سه متغییر سازگاری زناشویی، نگرش معنوی و عملکرد

جنسی با سازگاری زناشویی نیی رابط ه   های عملکردلفهؤین تمام مب بینی سازگاری زناشویی داردبتری در پیشمعنوی، ننش قوی

لفه های احناا جنسی و مشارکت جنسی بیشترین همبستگی را با س ازگاری  ؤمثبت معنادار وجود دارد که از بین آنها به ترتیب م

م برنام ه و محت وای جلس ات    ت وان در تنظ ی  از نتایج این پژوهش م ی  تری دارندبکنندگی قویبینیزناشویی داشته و ننش پیش

 درمانی استفاده کردبهای پیش از ازدواج و زوجآموزشی زناشویی، مشاوره

 سازگاری زناشویی، نگرش معنوی، عملکرد جنسی ها:کلیدواژه

 

 
                                                           

 saeidehfarajnia@gmail.com  کارشنا  ارشد مشاوره، دانشگاه الیهرا*1
  شناسی، دانشگاه رفاهکارشنا  روان2



 

36 

 

 

 

 

های خانواده بوون برای ارتقای سالمت ای بر اساس نظریه سیستمبخشی مداخلهبررسی اثرطراحی و 

 هاوجو کیفیت رابطه ز

 

 

 3مسعود غالمعلی لواسانی، 2ضا رستمی، ر2علی بشارتمحمد، 1باغیفاطمه قره

 
 
 

 چکیده

مح ور کم ی ب ه منظ ور ک اهش      های خ انواده تعارض در خانواده ننش مهمی در سالمت و کیفیت زندگی افراد دارد ولی مداخله

     آموزش ی   -ی و ارزی ابی ی   مداخل ه روان ی    ان دب ه دف ای ن پ ژوهش طراح      تعارض و بهبود سالمت در خانواده طراحی ش ده 

ه ایی اس ت ک ه    های خانواده بوون برای بهبود سالمت و کیفیت رابط ه در زوج مدت بر اسا  نظریه سیستممحور کوتاهوادهخان

نشان  مدی همسر( راآهای اضطراب میمن در سیستم هیاانی خانواده )تعارض زناشویی، مشکالت فرزندان، اختالل و ناکارنشانه

گی ری در  آزمایش ی ب ا روش نمون ه   زوج به عنوان گروه گواه در این طرح ش به  19زوج به عنوان گروه آزمایشی و  19 دهندبمی

 ب وون  درمان فن 3 اسا  بر جلسه 7 در مدتکوتاه محورزوج آموزشی -یماهه شرکت کردندب مداخله روان 2دستر  و پیگیری 

کنندگان به پرسشنامه کیفیت رابط ه و  ها طراحی و اجرا شدب شرکتروهی زوجگ آموزش بقال در تمایییافتگی اصلی شاخ  4 و

ه ای مک رر   گی ری پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت پاسخ دادندب تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس و اندازه

کننده ننش سیس تم  ییدأارتنا دهدب نتایج این پژوهش تها را تواند کیفیت زندگی و کیفیت رابطه زوجنشان داد که این مداخله می

شناسی سالمت بر تواند برای معرفی مدل جدیدی در روانهیاانی خانواده در سالمت و کیفیت رواب  اعضای خانواده است و می

 فردی و هیاانی در سالمت مورد استفاده قرار بگیردباسا  ننش عوامل بین

 خانواده بوون، سیستم هیاانی خانواده، کیفیت رابطه، سالمتهای نظریه سیستم ها:کلیدواژه

 

 

 

                                                           
  fagh_ 1977@yahoo.com دانشگاه تهران  ،شناسی سالمتدکترای روان1
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانشناسی، دانشکده رواناستاد گروه روان2
  دانشگاه تهران ،شناسی و علوم تربیتیاستاد گروه مبانی روانی آموزش و پرورش، دانشکده روان3
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های روانی والدین و انگیزش تحصیلی رفتاری بر ناسازگاری-مشاوره خانواده شناختیتأثیر 

 فرزندان: مطالعه تک آزمودنی

 
 

 2، محمدحسن آسایش*1آمنه شاکری
 
 
 

 چکیده

و انگییش تحصیلی فرزندان رابطه داردب با توجه به این مهم هدف پژوهش  کیفیت مناسب رواب  اعضای خانواده با سالمت روان

رفتاری بر رواب  خانواده و انگییش تحصیلی فرزندان خانواده استب طرح پ ژوهش   -حاضر، بررسی تأثیر مشاوره خانواده شناختی

با مسالۀ کمبود انگییش تحصیلی ب ودب  بود و نمونه مورد نظر ی  خانواده دارای پسری ده ساله  ABحاضر، ت  آزمودنی از نوا 

( بر روی فرزند اجرا شدب فراین د  1981بر روی والدین و پرسشنامه انگییش هارتر ) FAD، -R90SCLپس از مصاحبه، آزمون 

جلس ه   8مسئله، عفو و گذشت و تغییر رفتار طی نگری، حلهای مثبتکید بر روشأرفتاری با ت-مداخله مبتنی بر رویکرد شناختی

ها حاکی از آن بود که مداخالت موجب بهب ود س المت روان خ انواده،    را شدب نتایج به صورت تحلیل چشمی تفسیر شدب یافتهاج

رفت اری ب ر ای ن موض وا      -درمانی ش ناختی کیفیت رواب  اعضا و انگییش تحصیلی فرزند شده استب از آناا که رویکرد خانواده

ده د، ل ذا   های دیگر اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار میها و هیاانرفتارها، شناختورزد که رفتار هر عضو خانواده، تأکید می

 رفتاری بر بهبود این عوامل کارآمد استب -مشاره خانواده شناختی

 روان، انگییش تحصیلی، مطالعه ت  آزمودنی رفتاری، سالمت-مشاوره خانواده شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
    Shakeri.a@ut.ac.ir    دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران *1
 شناسی دانشگاه تهرانوره، مشاور و درمانگر کلینی  رواندکترای تخصصی مشا2
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 یک پژوهش موردی :ت شخصیت نمایشی و شخصیت پارانوئیدرفتاری اختالال-درمان شناختی

 
 

 2رادمرجان حسنی ،*1فردمحمد خدایاری
 
 

 

 چکیده

ه ا در  های تغییرناپذیری برخوردارند که نه تنها ادراک، ارتباط ات و افک ار آن  افراد دارای اختالالت شخصیت، از صفات و ویژگی

ف ردی، و  دهد، بلکه بر کنترل تکانه، تنظیم هیاانی، کارکردهای ب ین قرار میثیر أتمورد خود، دیگران و محی  را به شدت تحت

گذاردب در صورتی که این اف راد تح ت درم ان ق رار نگیرن د، ای ن ص فات شخص یتی         عملکرد شغلی و اجتماعی آنان نیی اثر می

عملک ردی و   یهه ای گس ترد  ارس ایی ناپذیر خواهند شد که ممک ن اس ت منا ر ب ه ن    تغییرناپذیر، فراگیر، ناسازگارانه و انعطاف

ه ای گون اگون درم انی ب رای     رویکرده ا و روش  یئهرو، پژوهشگران همواره به طراحی و ارااختالالت شدید روانی شودب از این

رفت اری  -ده د ک ه درم ان ش ناختی    م ی اندب از سوی دیگر، نتایج مطالع ات نش ان   مند بودهدرمان این دسته از اختالالت عالقه

درمانی با کاربرد گسترده در درمان بسیاری از مشکالت روانی، به ویژه اختالالت شخص یت اس تب ب ر    ذارترین روش روانثیرگأت

موردی گیارش درمان موفق اختالالت شخصیت نمایشی و پارانوئی د در ی   مراج ع بیرگس ال      یهاین اسا ، هدف این مطالع

درم انی و مطالع ه ق رار    رفت اری م ورد روان  -تفاده از رویکرد درمان ش ناختی باشدب بدین منظور، فردی با این اختالالت با اسمی

ثر ؤتواند برای درمان اختالالت شخصیت مرفتاری می-درمانی بلندمدت مبتنی بر درمان شناختیگرفتب نتایج تایید کرد که روان

 و کارآمد واقع شودب

 رفتاری، مطالعه موردی-ان شناختیاختالالت شخصیت پارانویید، شخصیت نمایشی، درم ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 khodayar@ut.ac.ir   استاد دانشگاه تهران*1
 دانشگاه تهران  ،شناسی تربیتیدانشاوی دکتری روان2
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محور بر رضامندی زوجیت و خودکارآمدی مادران خانواده آموزش برنامه مدیریت رفتاراثربخشی 

 بیش فعالی -مبتال به اختالل نارسایی توجه دارای فرزند

 
 

 3غالمعلی افروز ،2اکبر ارجمندنیاعلی، 1علیرضا مالزاده
 
 
 

 چکیده

انا ام ش دب روش    مندی زوجین، خودکارآمدی مادررنامه آموزش مدیریت بر مییان رضادف تعیین اثربخشی بپژوهش حاضر با ه

آزم ون ب اگروه   آزمون، پ س نوا پیش تحنیق حاضر از رفته در کارطرح به آزمایشی می باشدبهای نیمهتحنیق حاضر از نوا طرح

فعالی ک ه ب ه   بیش -ساله دارای اختالل نارسایی توجه 12 تا 3 انباشد، جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه مادران کودککنترل می

پ س از همتاس ازی و    دارا بودند، انتخاب و های ورود به پژوهش رامادر که مالک 60ای مشتمل برروش گیینش هدفمند، نمونه

نف ری   30گ روه   ب ه دو  ها دعوت شدندب افراد به صورت تصادفینامهدوره آموزش و اجرای پرسش اعالم رضایت برای شرکت در

، SNAPمنی ا   ه ا،  ش ناختی آزم ودنی  ه ای جمعی ت  های ویژگینامهنسیم شدندب در این پژوهش از پرسشکنترل ت آزمایش و

 استفاده شدب نتایج نش ان داد  (AMSSی )فرم کوتاه افروزهمسران منیا  رضامندی و ( PEAM)منیا  خوکارآمدی والدگری 

اندیش ی و  پ روری، مطل وب  گش ایی، فرزن د  مش کل  ش امل  تمندی زوجی  لفه رضایتؤبر سه م آموزش مدیریت رفتار به مادران

 استب ثرؤخودکارآمدی والدینی م

 محورهای خانوادهفعالی، رضامندی زوجیت، خودکارآمدی، آموزش مدیریت رفتار، آموزشبیش -نارسایی توجه ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 alimollazade@yahoo.com   واحد آشتیان دانشگاه آزاد اسالمی شناسی بالینی،گروه روان1 

 دانشگاه تهران ،دانشیار2 
 دانشگاه تهران ،تاد ممتازاس3 
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مبتال به اختالل  افرادخیصی در کاهش حساسیت اضطرابی اثربخشی درمان شناختی رفتاری فراتش

 های هیجانیجبری همبود با دیگر اختالل -وسواسی

 
 

 2خاکپور ساحل ،2جهانگیر محمدی بایتمر ،1ساعدامید 
 
 

 

 چکیده

 اخ تالل مب تال ب ه    اف راد مبتنی بر پروتکل یکپارچه در کاهش حساسیت اضطرابی  TCBTهدف این مطالعه بررسی اثربخشی 

ه ای  مص احبه ب رای اخ تالل    یهدر این مطالع ه ب ا اس تفاده از برنام     های هیاانی بودب با دیگر اختاللهمبود جبری -وسواسی

ای ب االتر از خ   ب رش    ه ای هیا انی ک ه نم ره    همبود با دیگر اختالل جبری-اختالل وسواسیمبتال به  فرداضطرابی، دوازده 

بر اسا  پروتکل یکپارچ ه ق رار    TCBTای دقینه 60جلسه  20تحت درمان  تشخیصی در منیا  حساسیت اضطرابی داشتند،

آزمون و پیگیری ی   ماه ه   دهم، پس یهآزمون، جلسهای مرتب  با پیامدهای درمان در چهار منطعِ زمانی پیشگرفتندب ارزیابی

در مناطعِ زمانی نش ان   افراد مبتالهای هنمر یههای مکرر برای منایسگیرینتایج تحلیل واریانس ی  طرفه با اندازه شدب اناام

بود که نشان از بیرگی اندازه اث ر درم ان    0/85از معنادار بودن اثر درمان در کاهش حساسیت اضطرابی داشتب ضریب اِتا برابر با 

ی اثرات درمانی پای دار  اثرات درمانی قبل و بعد از جلسه دهم معنادار نبودب عالوه براین، بعد از ی  ماه پیگیر داردب بررسی تفاوت

های هیاانی، این های تداوم بخش اختاللدر کاهش سازه TCBTاثربخشی  یههای قبلی درباربودندب همخوان با نتایج مطالعه

-اخ تالل وسواس ی  مب تال   افرادطور قابل توجّهی در تواند حساسیت اضطرابی را بمطالعه نیی نشان داد که پروتکل یکپارچه می

ه ای ب دنی اض طراب اس ت     ها، بخش دوّم پروتکل که متمرکی بر رویارویی با حسفرضخالف پیشهدب ولی برکاهش دجبری 

 آیدبای جالب توجّه به حساب مینبود که این مسأله، پدیده 4تا  1های ثرتر از مودلؤم

 بودیجبری، هم -رفتاری فراتشخیصی، حساسیت اضطرابی، اختالل وسواسی -درمان شناختی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
 o.saed@zums.ac.ir   شناسی بالینی، دانشکده پیشکی، دانشگاه علوم پیشکی زناانگروه رواناستادیار  1
 پیشکی زناانپیشکی، دانشگاه علوم هشناسی بالینی، دانشکدگروه روان2
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            در زنان مبتال به  ١٠اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر میزان سرمی سایتوکین اینترلوکین 

 سرطان پستان

 
 

 3وزیری شهرام ،2فرح لطفی کاشانی ،1لیال فالحی
 
 

 

 چکیده

بدن از جمل ه سیس تم ایمن ی وج ود     های زیستی شواهد فراوانی مبنی بر ارتباط میان مسائل روانی، اجتماعی و معنوی با سیستم

ش ناختی  مرگ و میر، تصویر ب دنی و مش کالت روان   های عمینی را درباره امکان عود،مبتالیان به سرطان پستان پریشانی داردب

 ثیرأکین ها و از سویی دیگر با ت  ثیر بر مییان ترشح سایتوأسو با باال بردن سطح اضطراب و تشرایطی که از ی  کنندبتاربه می

کن دب ه دف ای ن    ای بر کاهش ک ارکرد سیس تم ایا اد م ی    ثر در این نوا سرطان، اثر فیایندهؤهای جنسی ممتنابل بر هورمون

باش دب در  در زنان مبتال به سرطان پس تان م ی   10پژوهش تعیین اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر مییان سرمی اینترلوکین 

مبتال به سرطان پستان بیمارستان شهدای تاریش تهران به صورت هدفمند انتخاب  فرد 16ی بالینی نیمه تاربی، یی  کارآزما

جلسه تحت مداخله مبتنی بر معنویت  12گروه آزمایش به مدت  و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدندب

از اتمام آن و در گروه آزمایش سه ماه پ س  در هر دو گروه قبل از مداخله، بعد 10-سطوح سرمی اینترلوکین  درمانی قرار گرفتب

متغیره س طوح س رمی   نتایج تحلیل واری انس چن د   گیری شدبها اندازهگیری سایتوکیناز آخرین جلسه مداخله با کیت های اندازه

ثر ؤم   10-نشان داد که معنویت درمانی در کاهش معنادار سطوح سرمی اینترلوکین افراد مبتال به سرطان پستان 10-اینترلوکین

 بوده و در طول زمان از پایداری نسبی برخوردار استب

 سرطان پستان معنویت درمانی، ،سایتوکین ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 leila.falahi@yahoo.com   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکی1
 دانشیار  آزاد اسالمی واحد رودهندانشگاه 2
 استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن3
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 آوری مادران دارای فرزند اتیستیکبر پذیرش و تعهد بر میزان تاباثربخشی آموزش مبتنی 

 
 

 4هیعبدال عباس ،3باقر غباری بناب ،2احمد به پژوه ،1نسترن ارشاد
 
 

 

 چکیده

پ ذیری روان ی   رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، بر مبنای اصل کم  به تغییر ساختار فکری فرد معرفی شده که به آن انعط اف 

آوری اس تب ه دف پ ژوهش حاض ر،     کند ت اب پذیری روانی کم  میهای روانی که به افیایش انعطافگویندب یکی از مؤلفهمی

آوری مادران دارای فرزند اتیستی  بودب پژوهش از نوا آزمایشی ر پذیرش و تعهد بر مییان تاببررسی اثربخشی آموزش مبتنی ب

 م ادران  ش امل  آم اری ی هجامع  ب است( ماه 4 بعداز) پیگیریه مرحل، همچنین و گواه گروه با آزمون،پس–آزمون و با طرح پیش

-96اعظم )ص( و ت راب، در س ال تحص یلی     پیامبر ابتدایی استثنایی هایآموزشگاه در تحصیل به شاغل اتیستی  فرزند دارای

دس تر  و هدفمن د انتخ اب    گیری درتی  بود که به روش نمونهمادر دارای فرزند اتیس 40در شهر تهران بودب نمونه شامل1395

پذیرش و تعه د ب ر    گیری مکرر تحلیل شدب طبق نتایج پژوهش، آموزش مبتنی برها با آزمون تحلیل واریانس با اندازهشدندب داده

 پیگیری نیی مؤید این نتیاه بودب یههای مرحلآوری مادران دارای فرزند اتیستی  مؤثر و دادهتاب

 اتیسم، مادران دارای کودک اتیستی  ،آوری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدتاب ها:کلیدواژه

                                                           
 n.ershad1985@gmail.com   کودکان استثنایی، دانشگاه تهراندانشاوی کارشناسی ارشد 1
 شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهرانموزش و روانآاستاد 2
 استثنایی، دانشگاه تهرانشناسی و آموزش کودکان کودکان استثنایی، رواناستاد 3
 مشاوره، روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الیهرادانشیار 4
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 واناناضطراب عمومی و استرس نوج مدار بر افسردگی،حلاثربخشی درمان راه

 
 

 2حسین کشاورز افشار ،1الهه قنبریان
 
 
 

 چکیده

مدار بر افسردگی، اضطراب عمومی و اس تر  نوجوان ان انا ام ش دب ای ن      حلپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان راه

ت ا   16افس ردگی  ه ای  نوجوان با نشانه دختر 30گیری مکرر و گروه کنترل بودب آزمایشی با طرح اندازهپژوهش، ی  مطالعه شبه

طور مس اوی در یک ی از دو گ روه آزم ایش و     دستر  از مدار  شهر تهران انتخاب شدند و بهگیری درساله به روش نمونه 18

( شرکت دقینه 90جلسهی هر جلسه  2ای جلسه درمان )هفته 8نفر( جایگیین شدندب گروه آزمایشی، در  15گروه کنترل )هر گروه 

ه ا ب ا اس تفاده از منی ا  منی ا  افس ردگی، اض طراب،        کنترل در این جلسات شرکت نکردندب آزمودنیکه گروه حالیکردند در

رر و ب ه ک ارگیری   گی ری مک   ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری با طرح اندازهاستر  مورد ارزیابی قرار گرفتندب داده

که گروه آزمایش و کنترل حداقل در یک ی از متغیره ای افس ردگی،    ها نشان داد تحلیل شدندب یافته 22نسخه  SPSSافیار نرم

م دار ب ر   ح ل واریانس چن دمتغیری نش ان داد ک ه درم ان راه    ونتایج تحلیل کب اضطراب عمومی و استر  تفاوت معناداری دارند

م دار س بب   حله درمان راهها حاکی از آن بود کها اثر معناداری داشته استب یافتهافسردگی، اضطراب عمومی و استر  آزمودنی

ه ایی مانن د درم ان    شود با طراحی و اجرای چنین برنامهاضطراب عمومی و استر  نوجوانان شدب پیشنهاد می بهبود افسردگی،

 مدار بتوان افسردگی، اضطراب عمومی و استر  نوجوانان را کاهش دادبحلراه

 استر ، نوجوانان ومی،عم ی، اضطرابمدار، افسردگحلراهدرمان ها:کلیدواژه

                                                           
 مشاوره دانشگاه تهران  ،دانشاوی کارشناسی ارشد1
 keshavarz1979@ut.ac.irدانشگاه تهران    ،استاد مشاوره2
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های پرخاشگری مادران دارای لفهؤآگاهی بر پرخاشگری و مدرمانی مبتنی بر ذهن اثربخشی شناخت

 کودکان عقب مانده ذهنی 

 

 

 2امیر پناه علی ،1اعظم محبوبی

 
 

 

 چکیده

ه ای پرخاش گری م ادران    آگاهی بر پرخاشگری و مولف ه  درمانی مبتنی بر ههنپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت

آزم ون ب ا گ روه    پ س  -آزمونهای پیشتاربی است و از طرحمانده ههنی صورت گرفتب تحنیق از نوا نیمهدارای کودک عنب

 در 1395مانده ههنی شهر ارومیه که در سال باشدب جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای کودک عنبکنترل می

دستر  از مرکی بهییس تی ش هر ارومی ه    نفر از مادران به صورت در 30داد ر حضور داشتند، می باشدب تعمراکی بهییستی این شه

نفر( جایگیین شدندب قبل از اعمال مداخله از همه  15نفر( و کنترل ) 15انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )

( ب رای گ روه آزم ایش    MBSRآگ اهی ) مه مداخله مبتنی بر ههنآزمون به عمل آمد و سپس هشت جلسه برناها پیشآزمودنی

و روش آماری تحلیل  SPSSافیار نرم 23نسخه ها با آزمون به عمل آمدب دادهاعمال شد و دو هفته بعد اعمال متغیر مستنل پس

آزم ون می انگین نم رات    ها، پ س آزمونمتغیری مانکوای آماری صورت گرفتب نتایج نشان داد که با کنترل پیشریانس چندکووا

ب ر اس ا  ای ن مطالع ه     ب به گروه کنترل کاهش یافته بودند های پرخاشگری مادران در گروه آزمایش نسبتلفهؤپرخاشگری و م

 شودبمانده ههنی میهای آن در مادران دارای کودک عنبهلفؤآگاهی موجب کاهش پرخاشگری و ممندماتی، آموزش ههن

 رخاشگری، پرخاشگری کالمی، پرخاشگری بدنیآگاهی، پههن ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 dr.mahbobi1396@gmail.com   شناسیدانشاوی کارشناسی ارشد روان1
  گاهاستادیار دانش2
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 شادکامی مادران کودکان آهسته گام های معنوی برآموزش مقابلهاثربخشی 

 
 

 3کریم نیکنام ،2غالمعلی افروز ،1مریم ممقانیه
 

 

 

 چکیده

دکان آهسته گام اجرا شدب دران کوآوری و شادکامی ماهای معنوی بر تابپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش منابله

نف ر از م ادران دارای    36آزمون با گروه گواه استب گروه نمون ه  پس -آزموناین پژوهش از نوا تحنینات آزمایشی با طرح پیش

ش ادکامی   هدستر  انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندب پرسش نام فرزند آهسته گام بودند که به صورت در

جلس ه  ب ه ص ورت     9ه ای معن وی در   آموزش منابل ه  یهزش در هر دو گروه اجرا شدب برنام( قبل و بعد از آمو1990)آکسفورد 

و تحلیل واری انس چن دمتغیری    SPSSافیار ها با استفاده از نرمسخنرانی، مباحثه، پرسش و پاسخ اجرا گردیدب نتایج تحلیل داده

منابله های معنوی، موجب افیایش ش ادکامی   یهکه حاکی از آن است که آموزش برنام مانوا رابطه معنادار متغیرها را نشان دادی

ه ای  طور اخ ، از روشطور اعم و آموزش منابله های معنوی بهشودب پس آموزش خانواده بهدر مادران کودکان آهسته گام می

توان به عدم سناش ماندگاری اثر، مح دود  های پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت حمایتی والدین کودکان آهسته گام استب

 دستر  بودبگیری دردران و استفاده از نمونهبودن پژوهش به ما

 های معنوی، شادکامی، کودکان آهسته گاممنابله ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهراندانشاوی دکتری تخصصی روان1 

 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهراناستاد ممتاز گروه روان2 
 کارشنا  ارشد، دانشگاه تهران3 
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 شده در کودکانسازیاثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر اختالالت برونی

 
 

 4نژادعلوی سیده ثریا ،3زادهسعید حسن ،2معلی افروزغال ،1یده فاطمه موسویس
 
 

 

 چکیده

ب     ش د ش ده در کودک ان انا ام    س ازی مح ور ب ر اخ تالالت برون ی    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی خانواده

ودند، م ادران کودک انی   گیری در دستر  انتخاب شده بی نمونهمرکی آموزشی که به شیوه 3پس از جلب همکاری  ،منظوربدین

 18تا  6(  ویژه کودکان سنین CBCLکه دارای مشکالت رفتاری تشخی  داده شده بودند، فرم والدین سیاهه رفتاری کودک )

آزمون برای آزمون و پس( همراه با پیش=12n( و گواه )=12nرا تکمیل نمودندب پژوهش به شیوه آزمایشی با دو گروه آزمایشی )

کودک گروه آزمایش ی در مداخل ه ش رکت نم وده و      -زوج مادر 12رحله پیگیری برای گروه آزمایشی اناام شدب هر دو گروه و م

شد، دریاف ت  ساعته که به صورت سه بار در هفته اجرا می 2جلسه  10( را در 2006بازی درمانی خانواده محور با الگوی لندرث )

متغیره نش ان داد ک ه ب ین    اری انس چن د  وردب نتایج حاصل از تحلی ل کو کرده و گروه گواه در این خصوص درمانی را دریافت نک

های حاصل از ی  یافته بشده، تفاوت معناداری وجود داردسازیمیانگین نمرات گروه آزمایشی و گواه در منیا  اختالالت برونی

 ت وان  م ی  ،بن ابراین ب نمای ان س اخت  ماهه در افراد گروه آزمایشی، ثبات تغییرات حاصله از مداخل ه پ ژوهش را    دوره پیگیری دو

ساله  10تا  6شده در کودکان سازیگیری کرد که برنامه بازی درمانی خانواده محور موجب کاهش مشکالت رفتاری برونینتیاه

 دستر  اشاره نمودبری درگیتوان به استفاده از نمونههای پژوهش حاضر میشودب از جمله محدودیتمی

 شدهسازیمانی خانواده محور، اختالالت رفتاری، اختالالت برونیبازی در ها:کلیدواژه

                                                           
 s.f.mousavi@icloud.comشناسی، دانشگاه تهران   دانشاوی دکتری روان1
 دانشگاه تهراناستاد ممتاز، 2
 دانشگاه تهران ،شناسی و علوم تربیتیشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانگروه رواندانشیار 3
  شناسی، دانشگاه تهرانکارشنا  ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان4
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 درمانگرهای رواندرمانگری و مشاوره بر زندگی خانوادگی و اعضای خانوادهی روانحرفهثیر أت

 
 

 2، سیما فردوسی1رضا خاکپور

 
 
 

 چکیده

ثیرات مثب ت و منف ی بگ ذاردب    أر درمانگران هم تتواند بکند، میدرمانی به مراجعان کم  میکه خدمات مشاوره و روانچنانهم

ه ایی را  ها و پ اداش گذارد و استر ثیراتی میأی درمانگرها هم تدرمانگری بر اعضای خانوادهعالوه بر این، کار مشاوره و روان

ی خود اثرات منفی را نوادهدهند که بسیاری از درمانگران و مشاوران در ارتباط با خاها نشان میبرای آنان به همراه داردب پژوهش

مشاوره چه اث رات مثب ت و    یهپردازد که حرفکنندب پژوهش حاضر، از نوا مروری و تحلیلی است و به این موضوا میتاربه می

ی مشاوران و درم انگران را  گذارد و مخاطراتی که اعضای خانوادهی آنان میمنفی بر زندگی خانوادگی درمانگران و افراد خانواده

دهدب همچنین، راهبردهایی برای پیشگیری و کاستن از اثرات منفی این حرفه کند، مورد بررسی، بحث و تبیین قرار میهدید میت

نشان می شود که این موضوا برای اولین بار است ک ه در  خاطر دب ضمناًگردبر رواب  و زندگی خانوادگی درمانگران، پیشنهاد می

    ،شناس ان مش اوره  تواند مورد اس تفاده متخصص ان بهداش ت روان ب ه وی ژه روان     گیرد و میر میایران مورد مطالعه و تبیین قرا

 ، روانپیشکان و مددکاران اجتماعی قرار گیردب  شناسان سالمتشناسان بالینی، روانروان

 درمانگراشت روان، زندگی خانوادگی، مشاور/های بهدحرفه ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
    .khakpour578@gmail.comrدانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 1
 استادیار دانشگاه شهید بهشتی2

mailto:r.khakpour578@gmail.com
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 های اختالل پرخوری( بر شدت نشانهtDCSای جریان مستقیم )رر فراجمجمهاثر تحریک مک

 
 

 3، جواد حاتمی2، رضا رستمی1حسین سامانیامیر
 
 
 

 چکیده

ها مییان زیادی از غذا را طی مدت کوت اهی  ای دارند که در خالل آنشوندهرفتارهای پرخوری تکرار، افراد دچار اختالل پرخوری

توانند رفتار خوردن خ ود را کنت رل کنن دب ول ع     کنند نمیدیدی به مصرف غذا دارند و اغلب احسا  میمعموال ولع ش ،خورندمی

ه ای عص بی   اختیار، بسیار مشابه خصوصیات افراد وابسته به مواد اس ت و درگی ر ب ودن دس تگاه    مصرف و الگوهای مصرف بی

ش مصرف مواد بارها نشان داده شده استی این پژوهش در کاه tDCSبا توجه به اینکه اثر بخشی  کندبمشابهی را منعکس می

ص ادفی ش ده ش اهددار ارزی ابی     را در قالب ی  کارآزمایی بالینی ت اختالل پرخوریهای بر شدت نشانه tDCS برآن بود که اثر

 Eating)    و منیا  تشخی  اختالل خوردن  DSM-5از مصاحبه بالینی بر اسا   با استفاده اختالل پرخوریتشخی  کندب 

Disorder Diagnostic Scale نفر زن، وارد مطالعه شدند و در ی  طرح م وازی ب ه دو گ روه     18گرفتب در نهایت ( اناام

( در روز اول و در پای ان  Binge Eating Scale) BESها ب ا اس تفاده از منی ا     آزمایش و کنترل تنسیم شدندب شدت نشانه

دریاف ت کردن د و گ روه کنت رل ه ی        tDCSتحری     6آزمایش در این سه هفت ه   )سه هفته بعد( سنایده شدب گروه مطالعه

 BES، آن دال راس ت و کات دال چ پ ب ودب من ادیر       و ن وا تحری     DLPFCای دریافت نکردندب محل تحری  ناحیه مداخله

اخ تالل  ه ای  هنشان داد که شدت نش ان  ANCOVAها با هم منایسه شدند و تحلیل کواریانس آزمون گروهآزمون و پسپیش

ب ه   tDCS تواند شاهدی بر اثر بخشیاین نتایج میداری یافته استب نترل کاهش معنیگروه آزمایش نسبت به گروه ک پرخوری

 عنوان راه حلی درمانی در اختالل پرخوری در نظر گرفته شودب

 DLPFC، اختالل پرخوری، tDCSای با جریان مستنیم، اجمامهتحری  الکتریکی فر ها:کلیدواژه

 

 

                                                           
 amir.samani@ut.ac.ir   کارشنا  ارشد1
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانشناسی، دانشکده رواناستاد گروه روان 2
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانشناسی، دانشکده رواندانشیار گروه روان3
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 جبری -یاثربخشی مواجهه با یاد مرگ در بهبود اختالل وسواس

 
 

 *1مجتبی دلیر
 
 
 

 چکیده

    رنا وری محس وب   های روانی و از نظ ر درم ان دش وارترین اخ تالل روان    ترین اختاللیکی از پیچیده جبری-وسواسیاختالل 

الیان به این اختالل اکراه دارندب هدف پژوهش حاضر مطالعۀ ت أثیر  درمانگران از پذیرش مبتشود، و هنوز هم بسیاری از روانمی

ب ا روش   جبری -وسواسیآزمودنی مبتال به اختالل  30بودب بدین منظور  جبری -وسواسیمواجهه با یاد مرگ در بهبود اختالل 

ران انتخ اب و در دو گ روه   های روانپیش کی ش هر ته    کنندگان به مراکی مشاوره و مطبگیری در دستر  از میان مراجعهنمونه

براون  -ییل جبری -وسواسیآزمون منیا  آزمون و پسپیش یهها در دو مرحلآزمایشی و گواه قرار داده شدندب تمامی آزمودنی

نشان داد که مواجهه با یاد م رگ در   05/0داری ادو گروه مستنل در سطح معن tها با روش آزمون را تکمیل نمودندب تحلیل داده

 یهرمانی را به همتوان استفاده از این روش ددست آمده میهتأثیر مثبت داردب با توجه به نتایج ب جبری -وسواسید اختالل بهبو

 درمانگران دارای مراجعان مسلمان توصیه کردبروان

 براون -ییل جبری -وسواسی، مواجهه با یاد مرگ، منیا  جبری -وسواسیاختالل  ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 dalirpsy@gmail.com  دانشگاه تهران ،شناسیتری روانپسادک پژوهشگر*1
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مبتال به  افرادرفتاری کوتاه مدت در کاهش درد قفسه سینه  -اثربخشی گروه درمانی شناختیبررسی 

 میترال یهپروالپس دریچ

 
 

 *2، فرهاد کهرازئی1عبدالرحیم جمشیدزهی شه بخش
 
 
 

 چکیده

برای مبتالیان همراه استب ای مالحظهشناختی قابلسندرم قلبی است که با پیامدهای جسمی و روانافتادگی دریچه میترال ی  

شناختی، عامل نسبتاً های جسمی مشابه، پاتولوژی  هستندی اما در بسیاری موارد، اختالالت روانپروالپس دریچه میترال و پدیده

 ش ودب م ی  افراد مب تال گذارد و باعث تشدید عالیم جسمانی ثیر میأها تاختاللرود، که بر آمادگی جسمی این شمار میثری بهؤم

مبتال پروالپس دریچه میت رال   افراد رفتاری در کاهش درد قفسه سینه-پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی

مب تال ب ه افت ادگی     ف رد نف ر   16آزمون با گروه کنترل استب پس -آزمونآزمایشی از نوا پیشصورت گرفتب روش تحنیق شبه

گی ل ب ه   ها منی ا  درد م    نفر( قرار گرفتندب برای آزمودنی 8نفر( و کنترل ) 8) دریچه میترال به تصادف در دو گروه آزمایش

م ورد تایی ه و    SPSSافیار نرم 22نسخه  با ها با روش تحلیل کوواریانسسپس داده بآزمون اناام شدآزمون، پسصورت پیش

که درد قفسه س ینه  نشان داد  ل شد نتایجاریانس تاییه و تحلیوآوری شده از طریق تحلیل کوهای جمعتحلیل قرار گرفتب داده

مبتال به افت ادگی   افرادرفتاری در کاهش درد قفسه سینه  -درمان شناختیکاهش یافته استب  داری در گروه آزمایشاطور معنبه

رال ش هر  شود برای مبتالیان به پروالپس دریچ ه میت   باشدب بنابراین توصیه میای میدریچه میترال دارای کارایی قابل مالحظه

 رفتاری به عنوان درمان مکمل استفاده شودب-مشهد در کنار دارودرمانی از درمان شناختی

 رفتاری -افتادگی دریچه میترال، درد قفسه سینه، گروه درمانی شناختی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 شناسی بالینی دانشاوی دکتری روان1
  farhad_kahraz@ped.usb.ac.ir    دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شناسیدانشیار گروه روان*2
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ال به و کیفیت زندگی در افراد مبت شناختیاثربخشی امیددرمانی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان

 اختالل استرس پس از سانحه 

 

 
 2، مهریار عناصری1مژگان نقدی

 
 
 

 چکیده

 هارای این اخ تالل انا ام ش دب برنام     شناختی و کیفیت زندگی افراد ددرمانی بر بهییستی روانثیر امیدأپژوهش حاضر با هدف ت

مب تال ب ه    افرادآماری این پژوهش شامل کلیه  یآزمون اناام شدب جامعهتاربی با طرح گروه کنترل و پیششیوه نیمهمداخله به

هدفمن د پ س از    گیری با شیوهبودندب نمونه 1396کننده به کلینی  مشاوره در تهران سال مراجعهاختالل استر  پس از سانحه 

اانده نفری آزمایش و کنترل انتخاب و گن 15در دو گروه  DSM-5های اختالل بر اسا  کسب رضایت آگاهانه و احراز مالک

 120جلس ه   8نفر تنلیل یافتندب پس از تعیین خ   پای ه گ روه آزم ایش ب ه م دت        10ها به شدند که در نهایت هر ی  از گروه

ش ناختی،  ای دریاف ت نک ردب پرسش نامه بهییس تی روان    ای تحت مداخله امیددرمانی قرار گرف ت و گ روه کنت رل مداخل ه    دقینه

منیا  اختالل استر  پس از سانحه روانی از جمل ه ابیاره ای    و DSM-5بر اسا   بالینیکیفیت زندگی، مصاحبه  پرسشنامه

         تحلی ل کوواری انس  ه ای  و آزم ون  SPSSاف یار  ن رم  23نسخه ها از منظور تحلیل داده استفاده شده در این پژوهش بودندب به

ش ناختی و کیفی ت   بر نمره کلی منیا  بهییس تی روان  درمانیشدب نتایج نشان داد مداخله امید متغیره استفاده متغیره و چند ت 

ت وان  ام وا م ی  های این دو متغیر معنادار نب ودب در م ثیر مثبت و معنادار داشته است، اما نتایج در مورد همه زیرمنیا أزندگی ت

 ثیر داردبأاز سانحه ت اختالل استر  پس مبتال به افراد شناختی و کیفیت زندگیدرمانی بر بهییستی رواننتیاه گرفت که امید

 اختالل استر  پس از سانحه ، شناختی، کیفیت زندگیدرمانی، بهییستی روانامید ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
  ahmoud_samavat@yahoo.comM   واحد آشتیان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیشناسی بالینی، گروه روانکارشنا  ارشد روان1 
 واحد آشتیان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیشناسی، گروه رواندکترای تخصصی روان2 
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 یک مطالعه کیفی -ثیرات اختالل خلقی دوقطبی مردان بر روابط زناشویی از دیدگاه همسرأت

 
 

،                     2جزایری السادات، رضوان1، فاطمه بهرامی1زاده،  مریم فاتحی1ورنوسفادرانیمصطفی عرب

  3امراله ابراهیمی

 
 
 

 چکیده

ای ن مطالع ه ب ا     ردان از دیدگاه همسر اناام ش دب هدف تبیین تأثیرات اختالل خلنی دوقطبی بر رواب  زناشویی م این پژوهش با

گی ری  های ب دون س اختار و ب ا نمون ه    احبهرویکرد تحنیق کیفی و با روش تحلیل مضمون )تماتی ( اناام گردیدب از طریق مص

زوج( ادام ه یاف تب    10ه ا ) شروا شد و تا اش باا داده  فرد مبتالدوقطبی و همسر  فرد مبتال بهها با ی  آوری دادههدفمند جمع

ها یند تحلیل دادهای اناام گردیدب در طی فرآصورت منایسهها و بهآوری دادهزمان با جمعطور مستمر همها بهوتحلیل دادهتاییه

ها بیانگر تأثیرات اختالل این مضمون بمباالتی و ضعف مدیریت( قرار گرفتندپذیری، بیگرییی، تحری مضمون فراگیر )تعادل 4

ه ای ج دی   دوقطبی بر رواب  زناشویی استب بر طبق نتایج، تأثیرات اختالل دوقطبی بر رواب  زناشویی منار به بحران و آسیب

توان د در  ش ده از تاربی ات همس ر م ی    ه ای بی ان  آگاهی از تأثیرات اختالل دوقطبی ب ا مض مون   ،بنابراین بگرددیدر خانواده م

و خانواده مورداستفاده متخصصان حوزه س المت، درم ان،    فرد مبتال به دوقطبیهای درمان، مراقبت، مشاوره و آموزش به برنامه

 ر گیردبشناسان قراروان خانواده، پرستاری، مشاوران و 

 تحلیل تماتی ، طالا، رواب  زناشویی، اختالل خلنی دوقطبی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 M.arab@edu.ui.ac.irدکتری مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان     1
 ه اصفهانشناسی، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی، دانشگادکتری روان2
 تنی، دانشگاه علوم پیشکی اصفهانشناسی، مرکی تحنینات رواندکتری روان3
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رفتاری بر اضطراب، افسردگی و استرس مادران دارای  -درمانی با رویکرد شناختی اثربخشی گروه

 کودک سرطانی

 
 

 3لعبت سمانه ،2حسین کشاورز افشار ،1سعید رضایی
 
 

 

    چکیده

فس ردگی و اس تر    اک اهش اض طراب،    رفت اری ب ر   -با رویکرد شناختی یدرمانهدف بررسی اثربخشی گروه با حاضر پژوهش

زمون همراه با گروه کنترل آآزمون، پسآزمایشی با پیشمادران دارای کودک سرطانی اناام شده استب طرح پژوهش از نوا نیمه

 96-97کننده به بیمارستان شریعتی ته ران در س ال   خون مراجعهبودب جامعه آماری شامل کلیه مادرانی دارای کودک با سرطان 

نف ر( و   15) صادفی در دو گروه کنت رل تگیری هدفمند انتخاب و به صورت مادر به صورت نمونه 30بودب از بین کل جامعه تعداد 

        درم  انی  گ  روه برنام  ه به  ا اس  تفاده ش  دب  رای گ  ردآوری داده DASS-21 از پرسش  نامه نف  ر( توزی  ع ش  دندب 15) زم  ایشآ

آماری تحلیل کوواری انس و   از روشب دقینه به مدت دو ماه برای گروه آزمایش اجرا شد 90 جلسه 10 رفتاری به مدت -شناختی

رفت اری ب رای ک اهش     -درمانی ب ا رویک رد ش ناختی    ها استفاده شدب نتایج نشان داد که گروهتحلیل واریانس برای تحلیل داده

ش ناختی  شود که از ای ن روش ب رای بهب ود مش کالت روان    پیشنهاد می ،بنابراین بو افسردگی اثربخش است استر ، اضطراب

 باستفاد شود

 سرطان، افسردگی، ضطرابا رفتاری، -، شناختییدرمانگروه ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 rezayi.saeed10@gmail.com   شناسی استناییگروه روان استادیار1
 دانشگاه تهران  ،استادیار2
 دانشگاه تهران  ،دانشاوی کارشناسی ارشد3

mailto:استادیار
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سکلروزیس مولتیپل ا افرادرفتاری بر کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در -شناختیبخشی درمان اثر

(MS )گری حمایت اجتماعیبا تعدیل 

 

 

 *3، ریحانه پورحیدری2، رسول حشمتی1جلیل باباپور خیرالدین

 
 
 

 چکیده

ف رد مب تال ب ه    ترین موضوعات تحنینات بالینی است که در طی دو دهه گذشته با توجه ب ه حض ور   کیفیت زندگی یکی از مهم

قرار گرفته اس تب ه دف از پ ژوهش حاض ر، بررس ی اثربخش ی        افراد مبتالت از در خانواده مورد توجه محننان در مراقب اختالل

طرح پژوهش ب ا توج ه   بتال به مولتیپل اسکلروزیس استب م افرادرفتاری بر کیفیت زندگی مرتب  با سالمت در  -درمان شناختی

آزم ون و  آزم ون و پ س  گروهی با پیشآزمایشی بینها ی  پژوهش نیمهوری دادهآبه اهداف از نوا کاربردی و از نظر نحوه گرد

زن مبتالی ان،  نف ر از   30و نمونه آم اری تع داد    بتال به مولتیپل اسکلروزیسم افرادگروه کنترل استب جامعه آماری شامل تمام 

-گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیین شدندب از ه ر دو گ روه پ یش   باشد که از طریق روش نمونهمی

( را MOS) ( و منی ا  حمای ت اجتم اعی   MSQOLهای دموگرافی  و کیفیت زن دگی ) ها پرسشنامهمون گرفته و آزمودنیآز

 -کنندگان گروه آزمایش به منظور بهبود کیفی ت زن دگی م ورد درم ان ش ناختی     جلسه شرکت 10تکمیل کردندب سپس در طی 

پرسشنامه کیفیت زن دگی توس   ه ر دو گ روه      نگرفت و مادداٌرفتاری قرار گرفتند و بر روی گروه کنترل هی  درمانی صورت 

س مورد بررسی ق رار گرف تب نت ایج    دست آمده از هر دو گروه، با استفاده از روش تحلیل کوواریانههای بتکمیل شدب سپس داده

 ه ا س نشان دادب یافت ه مبتال به مولتیپل اسکلروزی افرادبخشی درمان را بر روی کیفیت زندگی مرتب  با سالمت این پژوهش اثر

مب تال ب ه    اف راد و کیفیت زندگی روانی در  منار به افیایش کیفیت زندگی جسمیرفتاری -نشان دادند که روش درمان شناختی

 شودبمی مولتیپل اسکلروزیس

 رفتاری، حمایت اجتماعی -کیفیت زندگی مرتب  با سالمت، مولتیپل اسکلروزیس، درمان شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
         دانشگاه تبریی ،یشناسگروه روان استاد1
 دانشگاه تبریی ،شناسیگروه روان استادیار2
 reihaneh.porheidary@gmail.com   دانشگاه تبریی ،شناسی عمومیکارشنا  ارشد روان*3



 

 

 

 

 

 

 

 

 پوستر ارائه چکیده مقاالت
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 هلأخواهی و بهزیستی ذهنی با سازگاری زناشویی افراد متابطه هیجانر

 
 

 2اسماعیل اسدپور، 1مریم السادات حسینی صدیق

       

 
 

 چکیده

ای داردب هدف از پژوهش ندهکنترین نیازهایی است که در کیفیت زناشویی ننش تعیینازدواج مناسب و تشکیل خانواده از اساسی

توص یفی   ی  پژوهشاستب این پژوهش  هلأخواهی و بهییستی ههنی با سازگاری زناشویی افراد متحاضر بررسی رابطه هیاان

ته ران در نیم ه دوم    ش هر  13سال، منطنه  40تا  20هل أمت شامل کلیه افراد ب جامعه آماری این تحنیقاستاز نوا همبستگی 

پرسش نامه   264ها میان آن پرسشنامه توزیع شد که از 300ای ای ت  مرحلهگیری خوشهاستب با روش نمونهبوده  96-95سال 

ها مورد تحلی ل ق رار گرف تب از منی ا      تحلیل دادهومرد در تاییه 132 زن و 132 آوری شد، به عبارت دیگرقابل بررسی جمع

آوری با استفاده از ض ریب  های جمعها استفاده شدب دادهآوری دادهجمعزناشویی برای  خواهی و سازگاریههنی، هیاانبهییستی 

بین ی س ازگاری   ه ا ح اکی از پ یش   تحلیل ش دندب داده  SPSSهمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه توس  نرم افیار 

و بهییستی ههنی در معادل ه  خواهی ثیر متغیرهای هیاانتأ ،در کلباشدب خواهی میزناشویی بر اسا  بهییستی ههنی و هیاان

خواهی را داشتب رابطه بین بین سازگاری زناشویی با بهییستی ههنی و هیاانبینی معنادار نتایج حکایت از پیش. باشدمعنادار می

سازگاری زناشویی دیده ش ده   خواهی ومستنیم بین هیاانباشد و ی  رابطه معکو  غیرسو میسازگاری و بهییستی ههنی هم

 هل مفید باشدبأل زناشویی افراد متئتواند در کاهش مسابینی میآگاهی از این پیشلذا استب 

 هلتأخواهی، بهییستی ههنی، سازگاری زناشویی، افراد مهیاان ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 gmail.comryamalsadathoseinyma@   دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه خوارزمی1
  راهنمایی، دانشگاه خوارزمی مشاوره و استادیار2

mailto:maryamalsadathoseiny@gmail.com
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 مدار بر افزایش رضایت زناشویی زنان متأهلاثربخشی درمان هیجان

 
 

 2یفاطمه هاشمی گلپایگان ،1معصومه صیادی

 
 
 

 چکیده

وهش نیمه ب این پژهل استأمتمییان رضایت زناشویی زنان  مدار برکارگیری رویکرد هیاانثیر بهأپژوهش حاضر بررسی ت هدف

 هلیأای مت  هانشاویان ساکن خوابگاهباشدب جامعه آماری کلیه دآزمون با گروه آزمایش و گواه می، پسآزمونتاربی از نوا پیش

گ ذرد و ب ه   می دانشاوی متأهل که بین دو تا پنج سال از زندگی مشترکشان 24ر گرفته شدب نمونه شامل در نظدانشگاه تهران 

ای ده جلسه نود دقین ه گرفتندب گروه آزمایش به مدت  نفر( قرار 12( و گروه کنترل )نفر 12صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )

پرسشنامه رضایت زناشویی انری   فرم کوتاه گردآوری شدب نتایج تحنی ق  با  هامدار شرکت کردندب دادهدر جلسات مداخله هیاان

ف معناداری وجود دارد، بنابراین راهه نشان داد بین دو گروه آزمایش و کنترل اختالبا استفاده از روش آماری تحلیل واریانس ی 

دهد که تب نتایج پژوهش حاضر نشان میثر بوده اسؤمدار در افیایش شاخ  رضایت زناشویی در زوجین ممداخله درمان هیاان

های زناشویی ب ه منظ ور اف یایش س طح     تواند به عنوان ی  گیینه مداخالتی در آشفتگیمدار میدرمان مبتنی بر درمان هیاان

 رضایتمندی زوجین مورد استفاده قرار بگیردب

 مدار، رضایتمندی زناشویی، زوجینزوج درمانی هیاان ها:کلیدواژه

                                                           
 ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهرانکارشنا  1
 دکتری مشاوره، دانشگاه الیهرا2
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 مبتال به اسکیزوفرنی: یک مطالعه کیفی افرادهای رویدادهای زندگی ایتتحلیل رو

 
 

 2خدیجه ابوالمعالی ،1سروش محمدی کلهری

 

 
 

 چکیده

ه ای  مبتال به اسکییوفرنیای بهبود یافته بودب در این پژوهش بر اسا  روایت افرادهدف از پژوهش حاضر، تحلیل روایت زندگی 

درونی، رویدادهای مهم زندگی از ک ودکی ت ا بیرگس الی در     نگر، ننش و تأثیر عواملکرد گذشتهکننده با رویزندگی افراد شرکت

های زندگی و نیی ننش دیگران مهم در وقایع مهم زندگی مورد بررس ی ق رار گرف تب روش پ ژوهش، تحلی ل      دهی روایتشکل

های روانپیشکی آزادی و یوفرنی بستری در بیمارستانمبتال به اسکی افرادروایتی به شیوه کیفی بود و جامعه پژوهش در برگیرنده 

بودندب نمونه به روش هدفمند انتخاب شد و تعداد افراد گروه نمون ه ت ا زم انی ک ه اش باا حاص ل ش د،         1395رازی که در سال 

ورت ای ص  گ ذاری هس ته  ری، کدگ ذاری نظ ری و کد  گذاری محودست آمده از سه طریق کدههای بافیایش یافتب تحلیل داده

 اختاللگذار بر با دیگران مهم از جمله عوامل اثرزای زندگی و ارتباطات ای وقایع آسیبخانواده هستهنتایج نشان داد که گرفتب 

 اسکییوفرنی هستندب

 رویدادهای زندگی، تحلیل روایتی، اسکییوفرنی ها:کلیدواژه

 

                                                           
 شناسی بالینی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنکارشنا  ارشد روان1
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنناسی تربیتی، گروه روانشدانشیار روان2
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 مصرف مواد و زنان بهنجارمقایسه تحمل پریشانی و حساسیت اضطرابی در زنان وابسته به سوء

 

 

 1معصومه صیادی، *1فرآزاده فروزان

 

 

 

 چکیده

یشانی و حساس یت اض طرابی   قرار گرفته است، تحمل پر های شناختی که در تبیین شروا و قطع مصرف مواد مورد توجهاز سازه

حساسیت اضطرابی در زنان وابسته به با توجه به این امر پژوهش حاضر با هدف بررسی منایسه ابعاد تحمل پریشانی و  باشدبمی

زنان وابسته به  بود و جامعه آماری عبارت بود از ایی منایسهمصرف مواد و زنان بهناار اناام گرفتب روش این پژوهش علّسوء

مع ه  به یکی از مراکی درمانی ترک اعتیاد شهرهای اراک و قم مراجعه کرده بودندب از ای ن جا  1395مصرف مواد که در سال سوء

نفر زن بهناار برحسب سن، جنس و  70گیری در دستر  انتخاب و با مصرف مواد به روش نمونهنفر از زنان وابسته به سوء 70

( اس تفاده ش دب   ASI( و پرسشنامه حساسیت اضطرابی )DTSتحصیالت همتا شدندب در این تحنیق از منیا  تحمل پریشانی )

تحلیل قرار گرفتندب نتایج نشان داد که ب ین دو  ومورد تاییه( MANOVAد متغیره )ها با روش آماری تحلیل واریانس چنداده

های تحمل پریشانی و حساس یت اض طرابی تف اوت    مصرف مواد و زنان بهناار در تمامی زیر منیا گروه از زنان وابسته به سوء

ش انی کمت ر و حساس یت اض طرابی ب االتری در      مصرف مواد از تحم ل پری که زنان وابسته به سوءطوریهمعناداری وجود داردب ب

درم انی مناس ب ب ه منظ ور      -های آموزش ی های پژوهش، تدوین برنامهمنایسه با زنان بهناار برخوردار بودندب با توجه به یافته

 بتواند گامی مؤثر در پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد باشدافیایش تحمل پریشانی و همچنین کاهش حساسیت اضطرابی، می

 مصرف موادتحمل پریشانی، حساسیت اضطرابی، وابسته به سوء کلیدواژه ها:

                                                           
 azadehforouzanfar@yahoo.com   دانشگاه تهران ،ارشد مشاوره خانواده کارشنا *1

mailto:azadehforouzanfar@yahoo.com
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 ١396گاه پدافند هوایی خاتم انبیاء در سال رسربازان قرا در و سالمت روان رابطه بین معنویت

 
 

 *2سروش محمدی کلهری ،1علی اکبر صالحی
 
 
 

 چکیده

با سالمت روان مورد بررسی قرار گرفتب روش مطالع ه   دات مذهبیاعتناو  هدف از اجرای این پژوهش بیان رابطه میان معنویت

 نفر از سربازان قرارگاه پدافند هوایی خاتم انبیاء ب ود  150حاضر از نوا همبستگی بوده استب حام نمونه این پژوهش متشکل از 

ادات اس المی ب رای س ناش    که به روش تصادفی سیستماتی  انتخاب شدندب ابیار این پژوهش شامل پرسشنامه التیام به اعتن  

دس ت  هه ای ب   کنندگان اجرا گردیدب روش تاییه و تحلیل دادهبوده که بین شرکت (GHQ)معنویت و پرسشنامه سالمت روان 

)اعتن ادات م ذهبی( و س المت     آمده در این پژوهش از روش همبستگی پیرسون بودب نتایج پژوهش نشان دادند که بین معنویت

ابعاد معنویت بر سالمت روان افراد تأثیرگذار است و  توان بدین صورت بیان کرد کهمی اینبنابر جود داردبروان رابطه معناداری و

درمانی استفاده نمودب همچن ین الت یام ب ه اعتن ادات م ذهبی و      هایی همچون معنویتتوان برای بهبود سالمت روان از روشمی

 وانی را فراهم آوردبتواند عامل آرامش انسان و ارتنای سالمت رمعنوی می

 معنویت، اعتنادات مذهبی، سالمت روان ها:کلیدواژه

                                                           
 )ره( انشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینیشناسی، مدر  و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دارشد روان کارشنا 1
 S_mohammadik@yahoo.com   رودهنواحد  دانشگاه آزاد اسالمیباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،  شناسی بالینی،ارشد روان کارشنا *2
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 فردی گروهی بر اجتناب شناختی دانشجویان مضطرب اجتماعیدرمانی بیناثربخشی روان

  
 

 3، فرید آسیابانی2، احمد برجعلی1زهرا اصل سلیمانی
 
 
 

 چکیده

ی گروهی بر اجتناب شناختی دانشاویان مضطرب اجتماعی صورت فرددرمانی بینپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان

ی ی آم اری ش امل کلی ه   گروه کنت رل ب ودب جامع ه    آزمون وپس -آزمون آزمایشی با پیشگرفتب طرح پژوهش به صورت نیمه

ی مب تال ب ه   دانش او  24ب ودب   95-94سال دوم سال تحصیلی دانشاویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه عالمه طباطبائی در نیم

اضطراب اجتماعی از طریق غربالگری شناسایی شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزم ایش و کنت رل ق رار گرفتن دب در ای ن      

آزم ون،  ی پیشی اجتناب شناختی سکستون و داگا  در چهار مرحلههای هرا  اجتماعی کانور و پرسشنامهپژوهش پرسشنامه

درم انی ب ین   جلس ه روان  12وس  هر دو گروه آزمایش و کنترل تکمیل شدندب گروه آزمایش آزمون و پیگیری تآزمون، پسمیان

ه ا  درون آزمودنی استفاده شدب یافته ها از آزمون تحلیل واریانس مختل  بینفردی گروهی را دریافت کردب به منظور تحلیل داده

 ن اب ش ناختی ت أثیر معن اداری داش تب     اجتم اعی و اجت  ی اختالل اض طراب فردی گروهی بر نمرهدرمانی بیننشان داد که روان

 تواند بر اجتناب شناختی اثربخش باشدبفردی گروهی میدرمانی بینبنابراین روان

 فردیدرمانی بیناجتناب شناختی، اختالل اضطراب اجتماعی، روان ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشگاه عالمه طباطبائی ،کارشنا  ارشد1
 دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشیار2
 دانشگاه خوارزمی ،کارشنا  ارشد3
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 زناشویی بر رضایت جنسی زوجینسازی زندگی اثربخشی آموزش غنی

 
 

 *1را اکبریزه

 

 

 

 چکیده

ای ن   اشویی بر رضایت جنسی زوج ین ب ودب  سازی زندگی زنهدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی غنی

آزمون با گروه کنترل صورت گرفتب جامعه آماری پ ژوهش کلی ه زوج ین    آزمون و پسآزمایشی از نوا پیشمطالعه به شیوه شبه

( م ورد ارزی ابی ق رار    ISSپرسشنامه رضایت جنسی )زوج بودند که به وسیله  30نمونه رفتب حام ساکن شهر شاهرود را در برگ

های گروه دلیل مالحظات فرهنگی و دینی آزمودنیه گرفتند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیین شدندب ب

ها از طری ق  زی زندگی زناشویی شرکت نمودندب دادهساشش جلسه آموزش گروهی غنییش بصورت جداگانه )زن و مرد( در آزما

ه ا نش ان داد   های مستنل مورد تاییه و تحلی ل ق رار گرفتن دب تحلی ل داده    آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون منایسه میانگین

یت سازی زندگی زناشویی در افیایش رضایت جنسی زوجین مؤثر بودب نتایج پ ژوهش نش ان داد ب ین رض ا    آموزش گروهی غنی

س ازی زن دگی زناش ویی    توان نتیاه گرفت آموزش گروه ی غن ی  بنابراین میدان تفاوت معناداری وجود نداردب جنسی زنان و مر

 گرددبموجب بهبود رضایت جنسی زوجین می

 زندگی زناشویی، رضایت جنسی ها:کلیدواژه

                                                           
 zakbari14@gmail.com    دانشاوی دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی*1 
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 ی رضایت زناشوییبینای با استرس زوجین در پیشهای مقابلهدیدگاه زمان و شیوهتعیین سهم 

 

 

 *2باباخانی نرگس ،1شناسحق سپیده

 
 
 
 

 چکیده

ان داز زم ان ب ودب روش پ ژوهش     های منابله با استر  و چشمبینی رضایت زناشویی بر اسا  مهارتهدف پژوهش حاضر پیش

نف ر ک ه ب ه     250شهر تهران بودب نمونه آماری این تحنی ق ش امل    2همبستگی و جامعه آماری شامل زوجین ساکن در منطنه 

زناش ویی ان ریج،    پاسخ بود که شامل رض ایتمندی وری اطالعات سه پرسشنامه بستهآصورت در دستر  انتخاب شدندب ابیار گرد

اسا   درصد واریانس رضایت زناشویی بر 12/5انداز زمان زیمباردو بودب نتایج پژوهش نشان داد، ای الزارو ، چشمسب  منابله

ه ا همچن ین نش ان داد، ب ین     ش ودب یافت ه  بین ی م ی  ارگیری راهبردهای منابله با استر  در زوجین پیشکهانداز زمان و بچشم

ک ارگیری راهبرده ای هیا انی ب ا     های با رضایت زناشویی در زوجین رابطه وجود داردب بدین صورت ک ه در ب   راهبردهای منابله

ای متمرکی بر حل مسئله با رضایت زناشویی رابطه هبردهای منابلهکارگیری راهاما در ب، ت زناشویی رابطه معکو  و معناداررضای

در بررسی رواب  دیدگاه های زمان با رضایت زناشویی نتایج پژوهش نش ان داد، رض ایت زناش ویی ب ا     ب معناداری را نشان ندادند

 بن ابراین، ب ر  ب ر وج ود دارد گرا و حال معتند به سرنوشت به صورت معکو  رابط ه معن ادا  دیدگاه زمان گذشته منفی، حال لذت

بینی رضایت زناشویی انداز زمان و راهبردهای منابله با استر  قادر به پیشتوان نتیاه گرفت چشمهای پژوهش میاسا  یافته

ای با اس تر ، رض ایت   های زمانی زوجین و انتخاب درست راهبردهای منابلهتوان با شناسایی دیدگاهباشندب به طوری که میمی

 شویی را در زوجین افیایش دادبزنا

 مدارمدار، راهبردهای مسئلهانداز زمان، راهبردهای هیاانرضایت زناشویی، چشم ها:کلیدواژه

                                                           
 رودهنواحد  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه روان د،کارشنا  ارش1
  babakhani@riau.ac.ir    رودهن واحد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی*2
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 های دلبستگی در دانشجویان دختراساس سبک بینی افسردگی برپیش

 
 

 2حسن بافنده قراملکی ،*1معصومه اسماعیلی شهنا
 
 
 

 چکیده

 شود که معم والً در می ان دانش اویان دخت ر مش اهده     سالمت جسمی، اجتماعی و هیاانی میاختالل افسردگی موجب کاهش 

بن ابراین ه دف از ای ن مطالع ه بررس ی       بخطر ابتال ب ه آس یب روان ی اهمی ت دارد     رو شناسایی عوامل دخیل دراین شودب ازمی

نف ر از   280دب نمونه ای ن پ ژوهش ش امل    های دلبستگی با افسردگی در دانشاویان دختر بودب پژوهش حاضر توصیفی بوسب 

ش ده و پرسش نامه افس ردگی و    گی ری داوطلبان ه انتخ اب   دانشاویان دختر دانشگاه سراسری شهید مدنی آهربایاان، ب ا نمون ه  

گیری از ضریب همبس تگی پیرس ون، محاس به ض ریب آلف ای کرونب اه و       ها با بهرههای دلبستگی را تکمیل نمودندب دادهسب 

ستگی معنادار با افسردگی دارد های دلبستگی همبوتحلیل شده استب نتایج نشان داد که سب چندگانه همیمان تاییهرگرسیون 

درصد واریانس افسردگی  35بینی افسردگی را دارند که حدود های دلبستگی توان پیشرگرسیون افسردگی نشان داد که سب و 

های کند، بنابراین یافتههای دلبستگی در افسردگی را برجسته می، ننش سب کنندب نتایج پژوهش حاضربینی میدختران را پیش

 تواند کاربردهای بالینی داشته باشدباین پژوهش می

 های دلبستگیافسردگی، سب  ها:کلیدواژه

                                                           
 m.esmaeli70@chmail.ir   شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آهربایاانشناسی، گروه روانوانارشد ر کارشنا *1
 شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آهربایااناستادیار گروه روان2
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 های دلبستگیشده بر اساس سبکبینی استرس ادراکپیش
 
 

 2حسن بافنده قراملکی ،*1معصومه اسماعیلی شهنا
 
 
 

 کیدهچ

ش ناختی  پیش گیری از اخ تالالت روان  مکانیسم کلی دی و م ؤثر در رش د و     عنوان باشد که بهاز عواملی میشده استر  ادراک

باشد که در آن ننش مهمی داردی بنابراین ه دف از ای ن مطالع ه بررس ی     های دلبستگی از عواملی میشده است و سب  شناخته

نف ر از   280در دانشاویان بودب پژوهش حاضر توصیفی بودب نمونه این پژوهش شامل ه شدهای دلبستگی با استر  ادراکسب 

ش ده و پرسش نامه افس ردگی و    گی ری داوطلبان ه انتخ اب   دانشاویان دختر دانشگاه سراسری شهید مدنی آهربایاان، ب ا نمون ه  

ون، محاس به ض ریب آلف ای کرونب اه و     همبس تگی پیرس    گیری از ضریبها با بهرههای دلبستگی را تکمیل نمودندب دادهسب 

گی معن ادار ب ا  اس تر     های دلبس تگی همبس ت  نتایج نشان داد که سب وتحلیل شده استب ه همیمان تاییهرگرسیون چندگان

دارند که  شده  رااستر  ادراکبینی های دلبستگی توان پیشسب  شده نشان داد کهاستر  ادراک و رگرسیوندارد شده ادراک

ه ای دلبس تگی در اس تر     هش حاضر، ننش سب کنندب نتایج پژوبینی میرا پیششده درصد واریانس استر  ادراک 35حدود 

 تواند کاربردهای بالینی داشته باشدبهای این پژوهش میکند، بنابراین یافتها برجسته میرشده ادراک

 های دلبستگیشده، سب استر  ادراک ها:کلیدواژه

                                                           
 m.esmaeli70@chmail.ir   شناسی، دانشگاه شهید مدنی آهربایاانم تربیتی و روانشناسی، دانشکده علوشناسی، گروه روانارشد روان کارشنا *1
 شناسی، دانشگاه شهید مدنی آهربایاانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستادیار گروه روان2
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 ناخت بر باورهای فراشناخت، فرانگرانی و اضطراب فراگیر: مطالعه تک آزمودنیثیر درمان فراشأت

 
 

 *1زادهآرزو عظیم

 
 
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر کاهش باورهای فراشناختی، فرانگرانی و اض طراب فراگی ر انا ام    

بودب نمونه دو دانشاوی دختر مبتال ب ه اض طراب    ی همراه با کنترلهخ  پایآزمودنی چندهای ت شدب این پژوهش از نوا طرح

ی درم انی  انتخاب شدندب فن  یکی از مراجعین تحت برنام ه  IVDSM-فراگیر بودند که بر اسا  مصاحبه تشخیصی مبتنی بر 

       آزم ون( و پیگی ری   سپای ه( و بع د از پای ان درم ان )پ      فراشناختی قرار گرفتب هر دو مراج ع در مرحل ه پ یش از درم ان )خ       

نت ایج   را تکمی ل کردن دب   (BAI( و اضطراب ب  )MWQنگرانی )، پرسشنامه فرا(MCQهای باورهای فراشناختی )پرسشنامه

     مراج ع کنت رل   ک ه نم ره  نشان داد که نمره مراجع تحت درمان در هر سه منیا  و تا مرحله پیگیری ک اهش یاف ت، در ح الی   

رس د  با توجه به نتایج ف وا ب ه نظ ر م ی     ا مرحله پیگیری همچنان در وضعیت اضطراب باال قرارداشتبترغم کاهش اندک علی

 ثری باشدبؤدرمان فراشناخت برای مداخله در اضطراب فراگیر روش م

 و درمان فراشناختی باورهای فراشناختی، فرانگرانی، اضطراب فراگیر ها:کلیدواژه

                                                           
  Azimzade71@yahoo.com   تاکستان نور پیام دانشگاه ،شناسیروان گروه مربی*1

 
 

mailto:Azimzade71@yahoo.com
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 درمانی، آیات و روایات دیدگاه واقعیت پذیری ازای مسئولیتبررسی مقایسه

 
 

 2مهدی دلواری ،1بشیر سلیمی
 

 
 

 چکیده

پ ذیری و اخ الا   گذاری کرده و بر سه اصل واقعیت، مسئولیتشناسی است که گلسر پایهواقعیت درمانی رویکرد جدیدی از روان

ای ک ه م انع ب رآورده    های خود است، به ش یوه یازوانایی فرد در برآورده کردن نپذیری تدرست یا نادرست استوار استب مسئولیت

کنند، کنند، بلکه چون غیرمسئوالنه عمل میشدن نیازهای دیگران نشودب مردم نه به علت این که بیمارند غیرمسئوالنه عمل می

از اهم لوازم  هاى خویش استبیمار هستندب این مطلب که در پیشگاه اله  و در یوم دین یا جیا هر کس به تنهای  مسئول کرده

در  و روایات پیاپی مورد اشاره قرار گرفته استب گوش و چشم و دل همگ   مس ئولند و  ن اسالم  است، مطلب  که در قرآن ایما

اى است مسلم ب ر پروردگارت ان ک ه آن را ب ر     (ب این وعده36شود )اإلسراء آیه ها سؤال م اند از آنبرابر کارهای  که اناام داده

طور که در دین اسالم و همچن ین نظری ه   باشدب همانای می(ب روش تحنیق به صورت کتابخانه16 ت )فرقان آیهعهده گرفته اس

باشد اما ب ه  ای در این دو دیدگاه میهای عمدهپذیری دارای شباهتدرمانی مطرح است با اینکه در کلیت مسئولیتجدید واقعیت

توان توان گفت هرکدام نظر درستی در پارادایم خود خواهند داشتب نمیبته میباشند، الهای زیادی میصورت جیئی دارای تفاوت

که از شعور، اراده و جهت عاری است، از مسئولیت انسان سخن گفتب مس ئولیت انس ان، ک ه ریش ه در عم ق هس تی       در عالمی

ک ه ت اب   شی مصنوعی و دعوتی تحکمیآلیستی است یا ارزپایه و پایگاه وجودی باشد، ی  مفهوم ههنی و ایدهنداشته باشد و بی

 تحلیل منطنی و توجیه عنلی نداردب

 درمانی، نظریه انتخاب، قرآن، حدیثپذیری، واقعیتمسئولیت ها:کلیدواژه

                                                           
 theologypnu@yahoo.com    دکترای علوم قرآن و حدیث1 

  تهران مرکیی اسالمی واحد دانشگاه آزاد و راهنمایی ، مشاورهدانشاوی کارشناسی ارشد2 
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 های تنظیم هیجانسالمت روان و سالمندی: اثربخشی درمان مبتنی بر آموزش مهارت

 
 

  *2زاده، دانا محمد امین1سارا کریمی
 
 
 

 چکیده

شود، بر همین مبنا هدف پژوهش دهد و سالمت روان پایین را در این افراد منار میثیر قرار میأندی زندگی افراد را تحت تسالم

پژوهش حاض ر  مت روان در سالمندان بودب ی گروهی بر افیایش سالهای تنظیم هیاان به شیوهحاضر اثربخشی آموزش مهارت

آزمون با گروه کنترل استفاده شدب جامعه آماری ش امل کلی ه س المندان    پس -آزمونیشتاربی بود و در آن از طرح پاز نوا نیمه

نفر از سالمندان مرد واقع در سرای سالمندان کهرییک بود،  26بودب نمونه پژوهش شامل  1396مرد واقع در شهر تهران در سال 

ص ورت تص ادفی در دو گ روه آزم ایش و     ه و ب های ورود به پژوهش انتخاباسا  مالک گیری هدفمند و برکه به روش نمونه

صورت دو روز ه ای بدقینه 60جلسه  8نفر گروه آزمایش(ب گروه آزمایش به مدت  13نفر گروه مالک و  13) گواه قرار داده شدند

له در ( قبل و بعد از مداخGHQ) ی پرسشنامه سالمت روانهای تنظیم هیاان قرار گرفتند و نمرهدر هفته تحت آموزش مهارت

دو گروه آزمایش و کنترل مورد منایسه قرار گرفتب نتایج این پژوهش با استفاده از تحلی ل کوواری انس نش ان داد ک ه آم وزش      

ت وان  دست آمده میهبا توجه به نتایج بب داری داشته استاثیر معنأهای تنظیم هیاان بر افیایش سالمت روان سالمندان تمهارت

کار گرفته ش ده  هشودب بنابراین روش بنظیم هیاان موجب افیایش سالمت روان در سالمندان میهای تگفت که آموزش مهارت

 ای و درمانی در سالمندان قلمداد کردبتربیتی و مشاوره -توان روش مناسبی برای مداخالت روانیدر پژوهش حاضر را می

 تنظیم هیاان، سالمت روان، سالمندان ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائیدانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشکده روان1
 aminzadeh_sh@yahoo.com   شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی  ارشد مشاوره، دانشکده روانکارشنا*2

 

mailto:aminzadeh_sh@yahoo.com
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 کنندگان مواد افیونآگاهی بر بهزیستی ذهنی مصرفمانی مبتنی بر ذهناثربخشی شناخت در

 
 

 روناک مبارکی1، عمادالدین عزت پور2*، حمزه احمدیان3

 
 
 

 چکیده

انطب اقی ب ا اس تفاده از    ای ب رای تغیی ر باوره ای غی ر    دهی رفتار و رویهآگاهی یکی از فنون شکلدرمان شناختی مبتنی بر ههن

باشدب این پژوهش به منظور بررسی تعیین می یان اثربخش ی   ها در اعتیاد میفتاری برای درمان نابهنااریر-های شناختینظریه

          دس تر  ه ای در کنن دگان م واد افی ونی انا ام ش دب ب دین منظ ور از نمون ه        آگاهی بر بهییس تی ههن ی مص رف   آموزش ههن

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ده نفره آزم ایش و کنت رل    نفر 20کنندگان به مراکی ترک اعتیاد شهر سنندج(، مراجعه)

 8معادل بودب برای گروه آزمایش آزمون با گروه کنترل ناپس -آزمونآزمایشی از نوا پیشگماشته شدندب طرح این پژوهش، نیمه

ه ا در ه ر   نگردیدب ابیار گردآوری دادهآگاهی اجرا گردید، اما برای گروه کنترل هی  آموزشی ارائه ای برنامه ههندقینه 90جلسه 

تحلی ل  و( استفاده گردی دب تایی ه  2003) آگاهی، پرسشنامه بهییستی ههنی کی یی و ماگیارمودو گروه قبل و بعد از آموزش ههن

کنن دگان  مصرف داری بر بهییستی ههنی ثیر معنیأآگاهی تاناام شدب نتایج نشان داد که درمان ههن مستنل tآزمون  ها باداده

کند و با زیر سوال به منطنی شدن افراد کم  میآگاهی های پژوهش، شرکت در جلسات ههنمواد افیونی داردب با توجه به یافته

کنند ک ه ب ه ک اهش احس ا  ن اراحتی،      منطنی و جایگیینی باورهای معنول به بینش جدیدی دست پیدا میبردن باورهای غیر

شود که به دنبال آن تالش برای برقراری ارتباط با اطرافیان و بهبود بهییستی ههن ی  ار میهای هیاانی منافسردگی و اختالل

 را به دنبال خواهد داشتب

 آگاهی، بهییستی ههنی، مواد افیونههن ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجکارشنا  ارشد روان1
 emad.ezatpoor@gmail.com    ه آزاد اسالمی واحد سنندجشناسی بالینی، دانشگادانشاوی کارشنا  ارشد روان*2
 واحد سنندج شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیاستادیار گروه روان3
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 مجرد نگری بر صمیمیت اجتماعی و سوگیری قضاوت در دختراناثربخشی آموزش مثبت

 
 

  3، زهره اعتمادی2دوستی ، یارعلی1عبدالحکیم تیرگری
 
 
 

 چکیده

باش دب ط رح   نگری بر صمیمیت اجتماعی و سوگیری قضاوت در دختران مارد م ی هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مثبت

ل کلی ه دخت ران   ش ام  پ ژوهش  آماری جامعهب است( کنترل گروه با آزمونپس -آزمونآزمایشی )پیشپژوهش حاضر از نوا نیمه

باش ندب از ب ین   نفر می 120کنند که شامل مراجعه می 1396موسسه زبان سفیر در شهرستان ساری در سال  مارد هستند که به

ه باش ند، نمون ه م وردنظر ب     سال و مارد ب ودن م ی   35-20های پذیرش که از جمله محدوده سنی این افراد با توجه به مالک

 15ر به عنوان آزمودنی انتخاب شده و با گم ارش تص ادفی   نف 30گیری در دستر  صورت تصادفی انتخاب شدب از طریق نمونه

ها شامل پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میل ر و  نفر در گروه کنترل جایگیین شدندب ابیار گردآوری داده 15نفر در گروه آزمایش و 

گ روه آزم ایش ب ه     آزم ون پرسشنامه احتمال پیامد و هیینه پیامد برای سناش متغیر سوگیری قضاوت بودب پس از اجرای پیش

ای دریافت نکردب پ س از آن آزم ون   نگری قرار گرفت و گروه کنترل هی  مداخلهای تحت آموزش مثبتدقینه 90جلسه  6مدت 

معی ار و ببب( و آم ار اس تنباطی    دو گروه اجرا شدب روش تاییه و تحلیل آماری شامل آمار توصیفی )میانگین، انح راف  بر روی هر

مورد تاییه و تحلیل قرار گرفتب نتایج پ ژوهش نش ان    SPSS افیارنرم 22نسخه نس بود که با استفاده از شامل تحلیل کوواریا

ب ا توج ه ب ه نت ایج      آزمون تفاوت معناداری وج ود داش ته اس تب   داد که بین نمرات در دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس

ت اجتماعی و کاهش سوگیری قضاوت در دختران مارد م وثر  توان نتیاه گرفت که مثبت نگری بر افیایش صمیمیپژوهش می

 استب

 سوگیری قضاوت، صمیمیت اجتماعی ،مثبت نگری ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشگاه علوم پیشکی مازندران ،گروه روانپیشکی و مرکی تحنینات روانپیشکی و علوم رفتاری1
 اسالمی واحد ساری دانشگاه آزاد ،شناسیگروه روان2
 zohreetemadi1371@gmail.com   شناسی بالینیروانکارشنا  ارشد 3
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 سالمت روانی در اخالق پزشکی

 
 

 *1سعید محمدپور

 

 

 

 چکیده

درون ی و   سالمت روانی، ن وعی احس ا   باشدب یکی از موضوعاتی که در اخالا پیشکی مطرح است، موضوا سالمت روانی می

شود که در ط ی آن ف رد از زن دگی خ ود احس ا       ها تعریف میرضایت خاطر همراه با برقراری ارتباط با محی  اطراف و انسان

این مناله ب ا روش ی    باشدکند و همچنین حیات و مرگ در نظر او معنادار میه و زندگی توأم با آرامش را تاربه میرضایت داشت

ای ن پ ژوهش نش ان    ب اس ت  بوده روانی سالمت ارتناءدهنده عوامل و هاشاخ  و روانی سالمت تبین درصدد تحلیلی -توصیفی

 بلکه سالمت روانی، امری تشکیکی و هومراتب است و ه ر ف ردی   باشددهد که سالمت روانی افراد جامعه در ی  سطح نمیمی

ون دینداری و نگرش مذهبی داشتن، توکل به دهد عواملی چهای پژوهش نشان میدر سطحی از سالمت روحی قرار داردب یافته

های متعالی مانند کنترل خشم و عفو و بخشش از عوامل بسیار م ؤثر در ارتن ای   خدا، پایبندی به فضایل اخالقی و کسب ارزش

 م داخالت معن وی پیش کان و س ایر ک ادر     یت بوده اس ت ک ه   عآیندب این مناله نشانگر این واقسالمت روانی انسان به شمار می

بهداشت و درمان نظیر پرستاران، کارکنان فوریت های پیشکی و هر کسی که به نوعی با بحث درمان و بهداش ت روح و جس م   

افراد مبتال به داشته و کاهش اضطراب و تشویش  فرد مبتال به اختالل روانیمرتب است، ننش مؤثری در بازیابی سالمت روانی 

اف راد مب تال ب ه اخ تالل     داشته است و کم  شایانی در تسریع روند بهبودی و درمان  و همراهان آن ها را در پی اختالل روانی

 به ارمغان آورده استب روانی

 ، دینداری، توکل به خدا، فضایل اخالقی، اخالا پیشکیسالمت روانی ها:کلیدواژه

                                                           
 muhammadpour@ut.ac.ir   دانشاوی دکتری الهیات دانشگاه تهران*1
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 در دانشجویان دانشگاه ارومیه گرایش به اعتیادی رابطه حمایت خانوادگی و بررس

 
 

  2عارفه محمدنژاد، *1عیل سلیمانیاسما
 
 
 

 چکیده

در دانشاویان دانشگاه ارومیه صورت گرفتب روش  گرایش به اعتیادطه بین حمایت خانوادگی با این پژوهش با هدف بررسی راب

همبستگی بودب جامعه آم اری پ ژوهش حاض ر ش امل      -مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نوا توصیفی

در منطع کارشناسی و کارشناسی ارش د مش غول ب ه تحص یل      1395 -96یه دانشاویان دانشگاه ارومیه که در سال تحصیلی کل

آوری انتخاب شده بودن دب ب ه منظ ور جم ع     اییگیری تصادفی خوشهنفر بود که به روش نمونه 200بودندب نمونه پژوهش شامل 

 اده ش ده اس تی همچن ین جه ت     چر و منیا  حمایت خ انوادگی ث امنی اس تف   اطالعات از پرسشنامه آمادگی به اعتیاد وید و بو

استفاده گردیدب نتایج  استفاده شدب برای آزمون فرضیات نیی از ضریب همبستگی پیرسون SPSSافیار ها از نرمتحلیل دادهوتاییه

طوری که در صورت حمای ت از  به د داردب مطالعه حاضر نشان داد بین آمادگی به اعتیاد با حمایت خانوادگی رابطه معناداری وجو

توانند از طریق ایا اد مح ی  ح امی در    یابدب مسئولین و مشاوران میسوی خانواده مییان گرایش به اعتیاد در جوانان کاهش می

 دبچه بهتر رواب  اعضا مییان گرایش به سوی اعتیاد را در جوانان کاهش دهن خانواده و ارائه راهکارهایی جهت ایااد هر

 گرایش به اعتیاد، دانشاوحمایت خانوادگی،  ها:کلیدواژه

                                                           
 mia.ac.irE.soleimani@ur   علوم انسانی، دانشگاه ارومیه شناسی دانشکده ادبیات وگروه روان شناسی،استادیار روان*1 

   دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه شناسی تربیتی،ارشد روان کارشنا 2 
 

mailto:E.soleimani@urmia.ac.ir
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 تغذیه کننده به کلینیکوزن مراجعهگری والدین بر تصویربدن افراد چاق و دارای اضافهقش کنترلن

 
 

 3طاهره محمودیان ،2عبدالحکیم تیرگری ،*1صبا عباسپور

 

 
 

 چکیده

کنن ده ب ه کلینی      تصویربدن افراد چاا و دارای اضافه وزن مراجعه گری والدین برهدف از پژوهش حاضر بررسی ننش کنترل

تغذیه ربیعی )شهرستان  کنندگان به کلینی آماری شامل تمام مراجعه همبستگی استب جامعه -تغذیه بودب روش مطالعه توصیفی

ب ه عن وان اف راد     9/29 -9/24بر با برا BMIی بدنی )نفر بوده است که با توجه به توده 72به تعداد 1394ساری(، در خردادماه 

به صورت هدفمند به عنوان نمونه در نظر گرفت ه ش دند و   نفر  55به عنوان چاا(  30بیرگتر مساوی  BMIدارای اضافه وزن و 

 ( وPBIدینی پ ارکر ) وال   ها قرار نگرفتند از نمونه حذف شدند ابیار گردآوری اطالع ات پرسش نامه پیون د   افرادی که در این بازه

( بوده استب نتایج آزمون همبستگی، رگرسیون و تحلی ل واری انس نش ان داد ب ین     MBSRQبعدی تصویربدن )پرسشنامه چند

ج ایی ک ه   در واق ع از آن  گ ری پ در و م ادر ب ا تص ویربدنی اف راد چ اا و دارای اض افه وزن رابط ه وج ود داردب          مییان کنترل

ای رای شخ  و هم برای دیگران قابل رویت و نمایش است، به عنوان نشانههای اولیه مهم هستند و ظاهر نیی هم بتأثیرگذاری

 گیری تصویربدن استبگری والدینی، از عوامل شکلکنترل توان گفتشود و میکار گرفته میبرای تفسیر کنش به

 گری والدینی، افراد چاا تصویربدنی، کنترل ها:کلیدواژه

                                                           
  Mahmodian.mina@yahoo.comشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهشهر   استادیار گروه روان*1 
 پیشکی مازندران نات روانپیشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علومروانپیشکی و مرکی تحنی گروه2 
 بالینیب دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهشهر شناسی کارشنا  ارشد روان3 

mailto:Mahmodian.mina@yahoo.com
mailto:بالینی.%20%20sabaabbaspour71@gmail.com
mailto:بالینی.%20%20sabaabbaspour71@gmail.com
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 های اجتماعی کودکانکان اوتیسم بر بهبود مهارتدرمانی مادران کودثیر آموزش بازیأت

 
 

 *1فرژینوس امراللهی
 
 
 

 چکیده

ه ای اجتم اعی کودک ان    درمانی مادران کودکان اوتیستی  بر بهب ود مه ارت  ثیر آموزش بازیأمطالعه حاضر به منظور بررسی ت

ام گردیدب آزمون با گروه کنترل اناپس -آزمونباشد که به صورت پیشاوتیسم بودب مطالعه حاضر از نوا آزمایشی و کاربردی می

ب ین  با درجه متوس  درخودماندگی مراکی نگهداری کودکان اوتیسم ب ودب از   جامعه آماری این پژوهش شامل کودکان اوتیستی 

انتخ اب   کال  از کودکان دارای اوتیسم 2ی از هر مرک مرکی به طور در دستر  انتخاب شدب 2، مراکی نگهداری کودکان اوتیسم

که ب ه   94-95نفر از کودکان اوتیستی   با درجه متوس  درخودماندگی در سال   30 ر این مطالعه نمونه عبارت است ازشدندب د

های اجتماعی در جایگیین شدندب نتایج نشان داد بین میانگین مهارت خاب و در دو گروه کنترل و آزمایشصورت در دستر  انت

توان گفت این مییان قابل توج ه اس تب در مرحل ه    ثیر میأبا توجه به اندازه تب معناداری وجود داردگروه آزمایش و کنترل تفاوت 

توان د ب ه ط ور    درم انی م ی  توان گفت که بازیدر واقع می بآزمون همچنان اثر درمان ماندگار استپیگیری نیی با حذف اثر پیش

 بهای اجتماعی کودکان اوتیسم شودثری باعث افیایش مهارتؤم

 ننش مادران، اوتیسم های اجتماعی،درمانی، مهارتبازی ها:کلیدواژه

                                                           
 j_amrollahi@yahoo.com   دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام*1
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                                             اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکرد های عصبی شناختی )توجه و حافظه( 

 در کودکان مبتال به اختالل یادگیری

 
 

 4، منصوره نیکو گفتار3، علیرضا همایونی2، علیرضا سنگانی1ناهید رامک
 
 
 

 چکیده

مطالعه حاضر با هدف نشان دادن اثربخشی توانبخشی شناختی بر کارکرد های عص بی ش ناختی )توج ه و حافظ ه( در کودک ان      

آزمون ب ا  آزمون پسمایشی است که در آن از طرح پیشآزمبتال به اختالل یادگیری صورت گرفته استب این پژوهش از نوا شبه

کودک مبتال به اختالل یادگیری بوده است ک ه ب ه ط ور     22استفاده شده استب نمونه مورد بررسی در این پژوهش  گروه کنترل

س اعته تح ت    5/1کودک بودب گروه آزمایش طی ده جلس ه   11تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندب هر گروه شامل 

  و آزم ایش در جلس ه اول و آخ ر درم ان م ورد ارزی ابی ق رار گرفتن دب          توانبخشی شناختی قرار گرفتندب افراد هر دو گروه کنترل

ه ای حافظ ه   منیا ی استروپ، خردهواژههای ویسکانسین، آزمون رنگشناختی برج لندن، مرتب کردن کارتهای عصبآزمون

نویسی ها، رمیطراحی مکعب هایمنیا منطنی، بازآفرینی دیداری و فراخنای ارقام آزمون تادیدنظر شده حافظه وکسلر و خرده

و ب ه کم      مستنل،  تحلیل واری انس آمیخت ه    t های این پژوهش با آزمون آماریو لغات آزمون هوش وکسلر گرفته شدب داده

نتایج پژوهش نشان داد که نمره دقت حافظه کاری گروه درم ان در منایس ه ب ا گ روه      تحلیل شدندبوتاییه 20SPSSافیار نرم

گون ه  ت وان ای ن  معنادار استب م ی  005/0ذراندن جلسات توانبخشی بهبود پیدا کرده است و این تفاوت در سطح کنترل بعد از گ

شناختی )توجه و حافظه( در کودکان مبتال به اختالل یادگیری م وثر   -های عصبیکه این برنامه درمانی در کارکرد نتیاه گرفت

 واقع شده استب

 های عصبی، شناختی، اختالل یادگیریرکردتوانبخشی شناختی، کا ها:کلیدواژه

                                                           
  nahidramak@yahoo.com   شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد بندرگیارشد روان ا کارشن1 

 واحد اهواز شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسالمیدانشاوی دکتری روان2 

 درگیواحد بن شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه روان3 

 شناسی، دانشگاه پیام نور گرمسارگروه روان4 
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 زدگی زناشوییبینی دلآوری در پیشنقش بخشش، دینداری و تاب

 
 

  3و ناهید کاشفی ارزنق *2، زهرا کرمانی مامازندی1فرمحمدعلی محمدی
 
 
 

 چکیده

تواند سالمت نوبه خود میام بهکد ها در حل اختالفات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرناکامی زوج

ه ای بس یاری را   زدگی زناشویی است ک ه زوج رواب  زناشویی را به خطر بیندازدب یکی از انواا بروز اختالفات زناشویی، پدیده دل

زدگ ی زناش ویی انا ام    بینی دلآوری در پیشکندب بنابراین پژوهش حاضر با هدف ننش بخشش، دینداری و تابدرگیر خود می

ب روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوا مطالعات همبستگی بودب جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران متأهل زن شهرستان شد

دبی ر   150ای، تع داد  مرحل ه ای تص ادفی چن د  گیری خوشهبودند که با استفاده از روش نمونه 1396-97پیشوا در سال تحصیلی 

زدگ ی زناش ویی   آوری کانر و دیویدسون، دینداری خدایاری فرد و دلری، تابهای بخشش متأهل زن انتخاب شدند و پرسشنامه

های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده ها از روشپاینی را تکمیل کردندب به منظور تحلیل داده

دگ ی زناش ویی رابط ه منف ی وج ود داردب      زآوری ب ا دل شدب نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین بخشش، دینداری و تاب

زدگی زناشویی را تبیین نمایدب ب ا  درصد از واریانس دل 2/5آوری توانسته همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد تاب

یااد چنین توان با ازدگی زناشویی هستند میهای معناداری برای دلکنندهبینیآوری پیشتوجه به اینکه بخشش، دینداری و تاب

 زدگی زناشویی را کاهش دادبهایی، دلظرفیت

 زدگی زناشوییآوری، دلبخشش، دینداری، تاب ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنانشناسی تربیتی، دانشکده روانتادیار گروه رواناس1
 z.kermani@semnan.ac.ir   عضو گروه پژوهشی علوم شناختی، جهاد دانشگاهی البرز*2
 دانشگاه پیام نور واحد پیشوا ،شناسیب دانشاوی کارشناسی روان3
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رفتاری بر افزایش سازگاری و انصراف از  -های رویکرد شناختی بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه

 طالق زوجین متقاضی طالق توافقی در شهرستان پیرانشهر

 
 

 3آرا، عبدالرحیم جهان 2ختیار ملکاری، ب1عزیز الچینی
 
 
 

 چکیده

 متناض ی  زوج ین  ط الا  از انص راف  و سازگاری افیایش بر رفتاری -یهای رویکرد شناختبخشی آموزش مؤلفههدف بررسی اثر

ا جین متناضی طالزوی کلیه را پژوهش این آماریی جامعه و است آزمایشینیمه نوا از پژوهش طرحب شد اناام توافنی طالا

زوج(،  138به دادگاه شهرستان پیرانشهر مراجع ه ک رده بودن د )تع داد      1393فروردین  31تا  1392آبان  19توافنی که از تاریخ 

زوج در گروه  15طور تصادفی انتخاب شده و از بین این تعداد زوج به طور تصادفی هزوج ب 30اندب بدین منظور تعداد تشکیل داده

رفت اری ب ا   -ه ای رویک رد ش ناختی   گروه کنترل جایگیین شدندب هر دو گروه قبل از آموزش مؤلف ه  زوج دیگر در 15آزمایش و 

ه ای  گروهی برای گروه آزمایش، آموزش مؤلفه یهسناش قرار گرفتندب برنامه مشاور سازگاری بل مورد یهاستفاده از پرسشنام

ا گردید و پس از اتمام جلسات، هر دو گروه مادداً توس    ای اجردقینه 90 یهجلس 6باشد که طی رفتاری می -رویکرد شناختی

دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی آزمون واریانس چند متغی ره ب ه هم راه تص حیح     هبل سناش شدندب نتایج ب یهپرسشنام

 اف یایش  ب ر  رفتاری-بنفرونی و همچنین مصاحبه در خصوص تصمیم به انصراف از طالا، نشان داد که آموزش رویکرد شناختی

( آم وزش  از پ س  آموزش، از پیش) آموزش سطوح بین ماموا در همچنین و است داشته تأثیر طالا متناضی زوجین سازگاری

 بشد مشاهده دارمعنا تفاوت سازگاری، وابسته متغیر در

 رفتاری، سازگاری، انصراف از طالا -رویکرد شناختی  ها:کلیدواژه

                                                           
 نندجشناسی، دانشگاه آزاد سدانشاوی دکترای روان1
 دانشاوی دکترای مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی2 
 دانشگاه پیام نور سردشت3 
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 های ناکارآمد در قرآنطرحواره

 
 

  2، فاطمه نصرتی1باقر غباری بناب

 
 
 

 چکیده

های روانی و معنوی با هم اختاللطور معناداری بیان شده استب تعدادی از این های روانی و معنوی بهاختاللدر قرآن سالمت و 

و  وی وج ود دارد انی و معن  های رواختاللارتباط نیدی  دارندب به نحوی که در برخی مواقع تناظر ی  به ی  در بین سالمت و 

های دست آمده استب یکی از این موارد طرحوارههشناختی باین ادعا از راه مشاهده و مطالعه و تدبر در قرآن و متون دینی و روان

ش ودب  ها )روانی و معن وی( نی ی دی ده م ی    اختاللاین  أهای عایبی در منشناکارآمد روانی و معنوی استب عالوه بر این شباهت

ها در این است که ع الوه ب ر تبی ین و توص یف ای ن      آن أهای ناکارآمد و بررسی منشها و طرحوارهاختاللراج این اهمیت استخ

ه ا را در مع رض   ح ل ه ا و راه توان پیدا ک رد و آن روش های پیشگیری نیی برای آنان میهای درمانی و روشحلها، راهاختالل

   ش ود و  ه ا بی ان م ی   گون ه طرح واره  های پیشگیری از ابتال ب ه ای ن  ر نیی روشتوان آزمون نمودب در آخهای تاربی میآزمایش

گرددب الزم ب ه هک ر اس ت ک ه الگ وی      ها تاویی میاختاللگونه قابل پیشگیری بودن برای اینهای درمان در صورت غیرروش

ینی از قبی ل نم از و روزه و عب ادات دیگ ر     تواند الگوی مناسبی برای تبیین و تغییر رفتارهای دهای ناکارآمد معنوی میطرحواره

توان د  گردد، عواطف دینی را از قبیل لذت بردن از مناجات با خدا، نیایش، لذت بردن از اعمال و مناس  دینی تبیین کن د و م ی  

 را تبیین کندبتواند رابطه فرد در هر لحظه با خدا تر میپایه شناخت و یا عدم شناخت فرد از خدا و صفات او گرددب از همه مهم

  خانوادههای معنوی، دلبستگی ناایمن به خدا، طرحواره ها:کلیدواژه

                                                           
 استاد دانشگاه تهران1 

 استادیار دانشگاه تهران2 
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 اثربخشی حرکات ورزشی بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان

 
 

 *1نسترن رضائی

 

 

 

 چکیده

توان د  ثر باش دب چن ین حرک اتی م ی    ؤتواند بر عواطف و خلق و خوی زن ان م   دهد حرکات ورزشی میشواهد پژوهشی نشان می

ث تغیی ر مثب ت در   ثیر قرار دهد و از طریق تعامل با یاران تمرینی، باعأتهای حالتی مانند فرم ایستادن و راه رفتن را تحتبازتاب

بر این اسا ، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی این نوا حرکات بر بهییستی روان ی زن ان ب وده اس تب     زندگی فرد شودب 

آزمون، گیری در دستر  انتخاب و در ی  طرح تاربی پیشنفر زن به روش نمونه 30ای به حام نهبرای نیل به این هدف نمو

جلسه در ی  برنامه آموزشی شرکت  10پس آزمون با گروه کنترل، به دو گروه آزمایش و کنترل تنسیم شدندب گروه آزمایش در 

شناختی در پژوهش عبارت بوده است از منیا  بهییستی روان کردند ولی گروه کنترل آموزشی دریافت نکردندب ابیار مرد استفاده

اریانس نشان داده است حرکات هماهن گ ورزش ی   و(ب نتایج تحلیل کو1982( و منیا  خودکارآمدی شخصی شرر )1980ریف )

این اس ا  از   شودب برشناختی داشته هم خودکارآمدی عمومی داشته و موجب ارتنای آنها میاثر معناداری هم بر بهییستی روان

 های درمانی استفاده کردبتوان برای ارتنای بهییستی روانی و خودکارآمدی در محی هایی میچنین مداخله

 شناختی، خودکارآمدی، زنانحرکات ورزشی، بهییستی روان ها:کلیدواژه

                                                           
  r.shahabi@ihcs.ac.ir استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی *1 

 

mailto:r.shahabi@ihcs.ac.ir
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 باورهای فراشناختی و خوداثربخشی در سالمت روانی
 

 

   2سوسن رحیم زاده ،1فاطمه کچویان فینی

 
 
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و توجه به ننش باورهای فراشناختی و خوداثربخشی در سالمت روانی دانش اویان انا ام ش دب    

(، 2004هاتون،  -های باورهای فراشناختی )ولی و کارترایتپسر( به تکمیل پرسشنامه100دختر و 100دانشاو ) 200بدین منظور 

( پرداختندب نتایج حاصل از آزم ون  1979( و سالمت عمومی )گلدبرگ و هیلر، 1995رزر و جروزلم، شده )شواخوداثربخشی ادراک

درص د از واری انس س المت روان ی را      25بینی رگرسیون چندگانه نشان داد که باورهای فراشناختی و خوداثربخشی توانایی پیش

درصد توانایی تبی ین س المت روان ی را     12صد و خوداثربخشی در 6دارندب هر کدام به تنهایی نیی به ترتیب باورهای فراشناختی 

ثیرگ ذار  أه ای روان ی از عوام ل مه م و ت    -دارندب بنابراین باورهای فراشناختی و خوداثربخشی برای سالمت روانی و نبود آسیب

 هستندب 

 باورهای فراشناختی، خوداثربخشی، سالمت روانی، دانشاویان  ها:کلیدواژه

                                                           
  s.kachooyan49@yahoo.com   بالینی شناسیروان ارشد ناسیکارشی دانشاو1 

  جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاهشناسی بالینی، گروه روان2 
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 آبادارتقاء سالمت روان زنان نابارور شهرستان خلیل برکیفیت زندگی ورمانی گروهی د معنا اثربخشی

 
 

 2منشنیال علمی ،*1سعیده جباری

 
 
 

 چکیده

زای ج دی ب رای   تاربیات استر  مشکالت روانی و به بروز های دوران زندگی است که منارترین بحرانناباروری یکی از مهم

 ارتن اء س المت روان زن ان ناب ارور     ن تحنیق بررسی اثربخش ی معنادرم انی برکیفی ت زن دگی و    ای هدف از شودبمی مبتال افراد

جامعه آم اری   اناام شدب گروه کنترل برابر آزمون باپس -آزمونطرح پیش آزمایشی بابودب این پژوهش نیمه شهرستان خلیل آباد

آب اد  زایمان شهرس تان خلی ل   ننده به مطب متخص  زنان وکساله مراجعه 45 تا 25 هلأمت این تحنیق شامل کلیه زنان نابارور

هل که س المت  أمت از زنان نابارور نفر 30نمونه این پژوهش را باشدبمی نفر 250 که تعدادشان تنریباً باشدمی1395 -96 درسال

 ته انتخ اب ب ه ص ور   داوطلبان   و روش نمون ه گی ری هدفمن د    استفاده از که با تشکیل داد روان وکیفیت زندگی پایینی داشتند

            پرسش نامه کیفی ت زن دگی    ه ا گ ردآوری داده  اب یار  تنس یم ش دندب   نف ر( 15) کنت رل  و نف ر( 15) گروه آزم ایش  تصادفی به دو

(SF-36) (1992) پرسشنامه سالمت عمومی و (GHQ 1972، گلدبرگی) اری انس  وتحلی ل کو  بررس ی نت ایج از   به منظور بودب

توجه به  با باثربخش است ارتناء سالمت روان زنان نابارور ن داده که آموزش معنادرمانی برکیفیت زندگی واستفاده شدب نتایج نشا

 ارتناء سالمت روان زنان ناب ارور ش ده اس ت و    کیفیت زندگی و توان گفت آموزش معنادرمانی باعث بهبودهای پژوهش مییافته

 توصیه نمودب سالمت روان زنان نابارور دگی وکیفیت زن بهبودتوان این روش درمانی را جهت می لذا

 زنان نابارور سالمت روان، کیفیت زندگی، معنادرمانی، ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسیکارشنا  ارشد روان*1 
 دانشگاه تهران2 
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 مبتال به طالق عاطفی شناختی و صمیمیت زناشویی در زنانرابطه سرسختی روان

 
 

 *1معصومه طیارپور

 
 
 

 چکیده

زناشویی در زنان مبتال ب ه ط الا ع اطفی انا ام ش دب روش      شناختی و صمیمیت پژوهش حاضر با هدف رابطه سرسختی روان

    ی مراجع ه کنن ده ب ه مراک ی و     پژوهش توصیفی از نوا همبستگی استب جامعه آم اری ش امل کلی ه زن ان دچ ار ط الا ع اطف       

گی ری  نمون ه نف ر ب ود ک ه ب ه روش      150ی این پژوهش تعداد اندب نمونهنفر بوده  300شناختی که تعداد آنها های رواننی یکل

( و 1983) (، ص میمیت زناش ویی واک ر و تامپس ون    2008) های طالا ع اطفی گ اتمن  دستر  انتخاب شدند و به پرسشنامهدر

از طریق همبس تگی پیرس ون و   دست آمده های بهپاسخ دادندب داده (1377) شناختی کیامرثی و همکارانمنیا  سرسختی روان

ش ناختی رابط ه   رس ختی روان سنشان داد بین صمیمیت زناش ویی و   ل قرار گرفتندب نتایجمورد تاییه و تحلی SPSSافیار با نرم

ثر در ص میمت  ؤش ناختی م   ش ناختی متغی ر روان  توان گفت ک ه سرس ختی روان  با توجه به نتایج پژوهش می بمثبت وجود دارد

 باشد و باید در برنامه آموزشی به این گروه مدنظر قرار گیردبزناشویی می

 طالا عاطفی، شناختیصمیمیت زناشویی، سرسختی روان ها:ژهکلیدوا

                                                           
   tayarpour.psy2016@gmail.com ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتشناسی عمومیکارشنا  ارشد روان*1

 

mailto:tayarpour.psy2016@gmail.com
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هل مقطع اول أبررسی رابطه بهزیستی معنوی و هوش معنوی با سازگاری زناشویی در معلمان مت

 متوسطه در منطقه ده تهران

 

 

 *1جنان نوین
 
 
 

 چکیده

هل منطع اول متوسطه أشویی معلمان متهدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بهییستی معنوی و هوش معنوی با سازگاری زنا

توصیفی از نوا همبستگی بودب جامعه آم اری ای ن پ ژوهش ش امل هم ه معلم ان        ه ده تهران بودب روش اناام پژوهشدر منطن

نمون ه آم اری ب ر اس ا  ج دول کرجس ی و        بنفر است که بودند (247) هل منطع اول متوسطه در منطنه ده تهران به تعدادأمت

اب یار گ ردآوری اطالع ات و     گیری اناام ش دب گیری خوشهگیری با استفاده از روش نمونهنفر تعیین گردید، نمونه (140مورگان )

، پرسشنامه هوش معنوی کین گ و پرسش نامه   آزمون سازگاری زناشویی الک واال ها شامل سه پرسشنامه که عبارتند از: داده

ده و اطالعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرس ون و تحلی ل رگرس یون    دا شدبده ستفابهییستی معنوی پولوتیین و الیسون ا

بین بهییستی معنوی  دست آمده نشان داد کههای بهیافته تحلیل شدب SPSSچندگانه به روش گام به گام و از طریق نرم افیار 

 هل رابطه مثبت و معنادار وجود داردبتأو هوش معنوی با سازگاری زناشویی در معلمان م

 سازگاری زناشویی ،هوش معنوی، بهییستی معنوی ها:لیدواژهک

                                                           
 شناسی عمومی، دانشگاه تهرانارشد روان کارشنا *1 
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احساس حقارت کودکان  رفتاری بر باورهای هوشی و-درمانی به شیوه شناختی بازیاثربخشی 

 دیابتی شهرستان کاشمر

 
 

 2منشنیال علمی ،*1عفت ساالری
 
 
 

 چکیده

 فرد مب تال ب ه دیاب ت   های های زیادی در فعالیته محدودیتهای میمن است کاختاللترین هیینهترین و پردیابت یکی از شایع

پایین بودن سطوح  باشدبمی افراد مبتال به اختاللشناختی عوامل برانگیینده مشکالت روان از اختاللعدم پذیرش  کندبایااد می

م رگ و  اف یایش ن ره    سالمت هیاانی افراد دیابتی موجب کاهش کیفیت زندگی، احسا  حنارت، کنترل متابولی  نامطلوب و

درمانی به شیوه شناختی رفتاری بر باوره ای هوش ی و احس ا  حن ارت     بررسی اثربخشی بازی میر می شودب هدف این تحنیق

با گروه کنترل برابر اناام ش دب   آزمونپس -آزمونآزمایشی با طرح پیشکودکان دیابتی شهرستان کاشمر بودب این پژوهش نیمه

شهرستان کاش مر  در  1396-1395ابت در سال تحصیلی سال مبتال به دی 15تا  9شامل کلیه کودکان  جامعه آماری این تحنیق

گی ری  که ب ا اس تفاده از روش نمون ه   ودکان مبتال به دیابت تشکیل داد نفر از ک 30نفرندب نمونه این پژوهش را  80باشد که می

ه ا  نف ر( تنس یم ش دندب اب یار گ ردآوری داده      15کنت رل ) و  (نفر 15هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش )

بودب به منظور بررسی  (1391) پرسشنامه احسا  حنارت خدادای و بهرانی و (2005پرسشنامه باورهای هوشی دوپی را و مارینه )

 وو هات ی   ش ی افیایش ی  رفت اری ب ر باوره ای هو   -درمانی ش ناختی نتایج از تحلیل کواریانس  استفاده شدب نتایج نشان داد بازی

رفت اری ب ر   -درمانی شناختیتوان به اثربخشی بازیثر استب با توجه به نتایج این پژوهش میؤکودکان دیابتی م احسا  حنارت

باوره ای هوش ی و   ن این روش درم انی را ب رای بهب ود    احسا  حنارت کودکان دیابتی پی برد و لذا می توا باورهای هوشی و

 دیابتی توصیه کردباحسا  حنارت کودکان 

 ،کودکان دیابتیاحسا  حنارت باورهای هوشی، رفتاری،-مانی شناختیدر بازی ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسیکارشنا  ارشد روان*1 
 دانشگاه تهران2 
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 خودکارآمدی بر اساس افسردگی، اضطراب، استرس و کارکردهای اجرایی در افراد نابینابینی پیش

 
 

 2رودپور پیله، زهرا مهدی*1محمد عاشوری
 
 

 
 

 چکیده

بینی خودکارآم دی  تأثیر قرار دهدب این پژوهش با هدف پیش های زندگی فرد را تحتیب بینایی تمام جنبهرسد که آسبه نظر می

بر اسا  افسردگی، اضطراب، استر  و کارکردهای اجرایی در افراد نابینای ش هر اص فهان انا ام ش دب  ای ن پ ژوهش از ن وا        

گی ری  دانشاو با روش نمون ه  35 شد که از بین آناناصفهان میهمبستگی بودب جامعه آماری شامل همه دانشاویان نابینا شهر 

دستر  انتخاب شدندب همه آنها پرسشنامه خودکارآمدی شرر، مادوکس، مرکندانت، پ رتیس دون، ج اکوبی و راج رز، منی ا      در

ه ا ب ا روش تحلی ل    دهرا تکمیل کردن دب دا پرسشنامه توانایی شناختی نااتی  افسردگی، اضطراب و استر  الویباند و الویباند و

نتایج نشان داد که افس ردگی،  ب مورد تاییه و تحلیل قرار گرفت SPSSافیار نرم 23رگرسیون گام به گام و با استفاده از نسخه 

اضطراب و استر  با خودکارآمدی ارتباط منفی و معنادار داشتب همچنین، کارکردهای اجرایی با خودکارآم دی ارتب اط مثب ت و    

بینی کنن د  درصد از واریانس خودکارآمدی را پیش 42ب افسردگی، اضطراب، استر  و کارکردهای اجرایی توانستند معنادار داشت

بینی خودکارآمدی داشتب توجه به متغیرهایی مانند افسردگی، اضطراب، اس تر   و کارکردهای اجرایی بیشترین ننش را در پیش

 رآمدی داردب بنابراین توجه به این متغیرها در افراد نابینا ضرورت داردببینی خودکاو کارکردهای اجرایی ننش حیاتی در پیش

 خودکارآمدی، افسردگی، اضطراب، استر ، کارکردهای اجرایی ها:کلیدواژه

                                                           
  ashorihh2@gmail.com   اصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ه، دانشکدبا نیازهای ویژهشناسی و آموزش کودکان گروه روان استادیار1
  پیشوا -واحد ورامینشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، ارشد روان کارشنا 2

mailto:ashorihh2@gmail.com
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 بینی شادکامی دانشجویان متأهلسازگاری زناشویی و بخشش در پیشنقش 

 
 

 3مهدیه نشاط دوست مقدم ،3ژه، سحر دان2، افضل اکبری بلوطبنگان*1زهرا کرمانی مامازندی

 
 
 

 چکیده

یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در زندگی و پویایی آن، شادکامی استب شادکامی به معن ای خوش ی، خرم ی، س رور، ط راوت و      

دلی در رشد و بالندگی همسران و همچنین در بروز استعدادها و خالقیت آنان ننش اساسی داردب بنابراین پژوهش حاض ر ب ا   زنده

بینی شادکامی دانشاویان متأهل اناام گرفتب پ ژوهش حاض ر توص یفی و از    هدف ننش سازگاری زناشویی و بخشش در پیش

نوا مطالعات همبستگی بودب جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه دانشاویان متأهل دانش گاه آزاد اس المی واح د پیش وا در س ال      

گی ری در دس تر  انتخ اب ش دندب ب ه      مرد( به روش نمونه 130ن و ز 170دانشاوی متأهل ) 300بودند که  96-97تحصیلی 

ها از منیا  سازگاری زناشویی اسپانیر، منیا  بخشش ری و پرسشنامه شادکامی آکسفورد اس تفاده ش دب   آوری دادهمنظور جمع

 19نس خه   کم    ب ا  سیون چندگانه ب ه روش گ ام ب ه گ ام    از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگربا استفاده ها تحلیل داده

ابط ه مثب ت و   ( ب ا ش ادکامی ر  55/0( و بخش ش ) 43/0شدب نتایج نش ان داد ب ین س ازگاری زناش ویی )     اناام SPSS افیارنرم

درص د از واری انس    34نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام ب ه گ ام نش ان داد ک ه      ،همچنینب داری وجود داشتمعنی

شودب بررسی رابطه می ان س ازگاری زناش ویی، بخش ش و     بینی میزناشویی و بخشش پیش شادکامی توس  متغیرهای سازگاری

ه ای بخش ش ب ه    توان با توجه به برخوردار بودن دانشاویان متأه ل از مه ارت  شادکامی در این پژوهش، روشن ساخت که می

 بینی کردبگر تنیدگی، شادکامی را در آنها پیشعنوان عامل تعدیل

 بخشش، شادکامی، دانشاویان متأهل گاری زناشویی،ساز ها:کلیدواژه

                                                           
 z.kermani@semnan.ac.irعضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی البرز  *1
  تربیتی، دانشگاه سمنان سی و علومشناشناسی تربیتی، دانشکده رواندانشاوی دکتری روان2
 واحد پیشوا دانشاوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور3
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 رضایت از زندگی دانشجویان متأهل بر اساس سازگاری زناشویی و بخششبینی پیش

 
 

 3نشاط دوست مقدم ، مهدیه3ژه، سحر دان2اکبری بلوطبنگان، افضل *1زهرا کرمانی مامازندی
 
 
 

 چکیده

باشد، به بیان دیگر هر چه ش کاف می ان س طح    و وضعیت فعلی افراد میرضایت از زندگی بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی 

بینی رضایت یابدب بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیشمندی او کاهش میآرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد رضایت

ا مطالع ات همبس تگی   از زندگی دانشاویان متأهل بر اسا  سازگاری زناشویی و بخشش بودب پژوهش حاضر توصیفی و از ن و 

بودندب تعداد  96-97بودب جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشاویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا در سال تحصیلی 

های رض ایت از زن دگی   دستر  انتخاب شدند و پرسشنامهگیری درمرد( به روش نمونه 130زن و  170دانشاوی متأهل ) 300

های ضریب همبستگی پیرسون روشبا استفاده از ها ی اسپانیر و بخشش ری را تکمیل کردندب تحلیل دادهدینر، سازگاری زناشوی

نت ایج پ ژوهش نش ان داد ب ین     شدب  اناام SPSS افیارنرم 19نسخه  کم  باو تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام 

همچن ین نت ایج تحلی ل    ب داری وج ود دارد ابت و معن  بطه مثا( با رضایت از زندگی ر60/0( و بخشش )42/0سازگاری زناشویی )

درصد از واریانس رضایت از زندگی توس  متغیرهای سازگاری زناش ویی   39رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که 

اویان متأهل تبیین تواند رضایت از زندگی را در دانششودب با توجه به اینکه سازگاری زناشویی و بخشش میو بخشش تبیین می

 هایی مانند آموزش بخشش و زوج درمانی در جهت افیایش رضایت از زندگی گام برداشتبکارگیری آموزشکند، با به

 زناشویی، بخشش، دانشاویان متأهل : رضایت از زندگی، سازگاریهاکلیدواژه

                                                           
 z.kermani@semnan.ac.irجهاد دانشگاهی البرز   ،گروه پژوهشی علوم شناختی*1
  تربیتی، دانشگاه سمنان شناسی و علومشناسی تربیتی، دانشکده رواندانشاوی دکتری روان2
 واحد پیشوا شناسی، دانشگاه پیام نورشناسی رواندانشاوی کار3
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                                            رفتاری بر نوجوانان مبتال به -مروری اثربخشی درمان شناختیبررسی 

 بیش فعالی-اختالل کمبود توجه

 

 

 *1مهسا میرزاخانی

 
 
 

 چکیده

ه ، محننان شروا بشودب اخیراًفعالی مشخ  میبا سطوح باالی عدم توجه، تکانشگری و بیش، کمبود توجه -اختالل بیش فعالی

و نت ایج اولی ه مثبت ی را     ان د ک رده  کمبود توجه -اختالل بیش فعالی بهبرای نوجوانان مبتال ، رفتاری-درمان شناختی استفاده از

-رفتاری نوجوانان مبتال به اختالل کمب ود توج ه   -پژوهش، بررسی چندین مطالعه از درمان شناختیاندب هدف این گیارش کرده

ت اری در نوجوان ان مب تال ب ه     رف-بخشی درم ان ش ناختی  ها و مداخالت مرتب  با اثرباشدب بررسی مروری پژوهشفعالی میبیش

رفتاری که در درمان نوجوان ان  -راهبردهای سنتی درمان شناختیدهنده این امر است که نشان کمبود توجه -اختالل بیش فعالی

ک ه  رفتاری -از درمان شناختیی  مدل  ، اثرات اندکی بر نوجوانان دارندب از طرفی، درکمبود توجه -اختالل بیش فعالیمبتال به 

 -کارگیری درمان شناختیهبکمبود توجه نوجوانان طراحی شد، -اختالل بیش فعالیسفرن و همکارانش در رابطه با درمان  توس 

تواند ب رای  میرفتاری -درمان شناختیدهند که های جدید نشان میثر واقع شدب در ماموا دادهؤرفتاری در ارتباط با نوجوانان م

شده که در ماموا، مطالعات با کیفیت باال، تکراری و کنترلثر واقع شودب ؤم کمبود توجه -یاختالل بیش فعالنوجوانان مبتال به 

باشد و پژوهش در این حیط ه  دستر  نمیوز به اندازه کافی دررا برای نوجوانان نشان دهد هنرفتاری -درمان شناختیبخشی اثر

 ضرورت داردب

 نوجوانیرفتاری، -ناختیکمبود توجه، درمان ش-اختالل بیش فعالی ها:کلیدواژه

                                                           
 Mahsa.myrzakhany@gmail.com   شناسی بالینی، دانشگاه علوم پیشکی ایرانشناسی بالینی، گروه روانارشد روانکارشنا  *1 
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 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری زناشویی

 
 

 *1زهرا سلگی

 

 

 
 چکیده

بخش، مهمترین موضوا زندگی مشترک است که در تداوم و شکست زندگی زوجین بیش ترین اث ر را   سازگاری زناشویی رضایت

پذیرش و تعهد در کاهش ناسازگاری دانشاویان متأهل بودب روش  داردب هدف از اناام پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر

آزمون با گروه کنترل بودب جامعه آماری شامل کلیه دانش اویان متأه ل دانش گاه    پس -آزمونتاربی و از نوا پیشپژوهش نیمه

ای در مدت جلسه 10اخله بودب پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به صورت مد 95-96پیام نور کرمانشاه در سال تحصیلی 

دانشاوی متأهل بودند که کمترین نمرات را در پرسشنامه سازگاری زناشویی کسب  22دو ماه اجرا گردیدب نمونه پژوهش شامل 

تایی ه و   SPSS ن رم اف یار   20نسخه ها با استفاده از کرده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندب داده

اف یایش   ک اهش ناس ازگاری زناش ویی و   های پژوهش نشان دادند که درمان مبتنی ب ر پ ذیرش و تعه د در    دب یافتهتحلیل شدن

 توان از این روش درمانی برای افیایش سازگاری زناشویی استفاده کردبرضایتمندی تأثیر داشته استب بنابراین می

 ر پذیرش و تعهد، سازگاری زناشوییدرمان مبتنی ب ها:کلیدواژه

                                                           
  @pnu.ac.irZ_solgiشناسی، دانشگاه پیام نور  استادیار گروه روان*1 

 

mailto:Z_solgi@pnu.ac.ir
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 و عادی آموزان تک والدیله اجتماعی در دانشئمقایسه سبک حل مس

 
 

 *1فرحسین کاویان

 
 
 

 چکیده

پژوهش حاضر از نوا پ ژوهش  آموزان ت  والدی و عادی بودب نشله اجتماعی در دائسب  حل مسهدف پژوهش حاضر منایسه 

سال که در سه ماهه )اردیبهش ت، خ رداد و    15تا  10ن آموزان دختر و پسر سنیای بودب جامعه آماری شامل دانشمنایسه -علّی

 14ش امل   شناختیِ در شهر ته ران مراجع ه نمودن دب نمون ه    برای مشاوره فردی به مرکی مشاوره و خدمات روان 1396تیر( سال 

ه ای  ی دب داده اجتم اعی اس تفاده گرد   لهئمس  آموز عادی بودندب در این پژوهش از پرسشنامه ح ل  دانش 18والد و آموز ت دانش

م ورد تایی ه و تحلی ل ق رار گرف تب          SPSS مستنل و نرم افیار tاجتماعی با استفاده از آزمون  لهئمسحاصل از پرسشنامه حل 

گیری منفی به (، جهتPPOگیری مثبت به مساله )های آن )منیا  جهتلفهؤاجتماعی و م لهئمسنتایج نشان داد در سب  حل 

والدی و عادی تفاوت آموزان ت دقتی، سب  اجتنابی( بین دانش(، سب  تکانشی/ بیRPSنطنی )(، حل مساله مNPOمساله )

اجتماعی برخوردار بودندب ب ا توج ه    لهئمسهر دو گروه از سطح باالی مهارت حل آموزان و اکثر دانشداری مشاهده نگردید معنی

الگ وبرداری از وال دین، تعام ل ب ا همس االن، تحص یالت و       های پژوهش، عوامل متعددی مانند آموزش توس  والدین، به یافته

 باشندبوالد و عادی در این پژوهش موثر میفرزندان ت  لهئمسفرهنگ نیی در سب  حل 

 والدی  آموزان، ت ی، دانشاجتماع لهئمسحل  ها:کلیدواژه

                                                           
 hosseinkavianfar@gmail.com  مازندران دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده تربیتی، شناسیروان دکترای دانشاوی *1 
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مقیم در مراکز آموزان دختر مقطع دبیرستان ، هوش هیجانی و خالقیت دانشمقایسه اختالالت روانی

 آموزان همان مقطع دارای زندگی عادی در خانوادهروزی بهزیستی با دانششبانه

 
 

   2الهه سعادتی ، 1مرجان جعفری روشن

 

 
 

 چکیده

آموزان دختر منطع دبیرستان منیم در مراکی هدف اصلی پژوهش حاضر منایسه اختالالت روانی، هوش هیاانی و خالقیت دانش

منایس ه ای ب ودب    -ین بهییستی با دانش آموزان دارای زندگی عادی در خانواده بودب روش پژوهش از نوا علّشبانه روزی سازما

روزی بهییس تی بودن د ک ه    سرپرست منیم در مراکی شبانهنفر بی 75نفر دانش آموزان عادی و  75جامعه آماری پژوهش شامل 

دس تر   گی ری در سرپرست از طریق نمونهآموزان گروه بیی و دانشای تصادفگیری خوشهگروه عادی با استفاده از روش نمونه

آن و خالقی ت عاب دی    -های استاندار اختالالت روانی آخنباه، هوش هیاانی ب ار ها پرسشنامهانتخاب شدندب ابیار گردآوری داده

ل واریانس چندمتغیره )مانوا( اناام ش د،  تحلی ها با استفاده از جداول و نمودارهای توصیفی و نیی آزمونوتحلیل دادهبودندب تاییه

های عیت نفس، همدلی، منیا نتایج مطالعه نشان دادی تفاوت معناداری بین هوش هیاانی دو گروه وجود نداردب اگرچه در خرده

رابط ه ب ا     آموزان عادی باالتر ب ودب در بینی و شادمانی میانگین نمرات دانشفردی، حل مسئله، خوشپذیری، رواب  بینمسئولیت

  اختالالت روانی  نیی نمرات دانش آموزان بهییستی به ص ورت معن اداری ب االتر از گ روه ع ادی ب ودب در خص وص خالقی ت و         

ها نشان از باال ب ودن اخ تالالت   یافتهب اری نمرات باالتری را کسب نمودندآموزان عادی به صورت معنادنیی دانشهای آن لفهؤم

سرپرس ت  آم وزان ب ی  های هوش هیاانی در دان ش های آن و همچنین برخی از مؤلفهخالقیت و مؤلفه روانی و نیی پایین بودن

     ه م ذکور ض روری و حی اتی ب ه نظ ر      روزی بهییستی داشتب از این رو توجه بیشتر به این عوام ل در گ رو  منیم در مراکی شبانه

 رسدبمی

 سرپرست و عادیکودکان بیاختالالت روانی، هوش هیاانی، خالقیت،  ها:کلیدواژه

                                                           
 riroshan@gmail.comMarjanjafa   شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکیگروه روان استادیار1 

 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوهارشد، گروه روان کارشنا 2 
 

mailto:Marjanjafariroshan@gmail.com
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 مبتال به سکته مغزی شهر زنجان افرادگیری مذهبی با کیفیت زندگی رابطه جهت

 
 

، 5یالهاله آیتفضل، 4یسیما حاجی یعقوب ،*3یصفو العابدینزین سید، 2یرستم بهرام ،1فکور احسان

 6فاطمه مظفری
 

 
 

 چکیده

مبتال به سکته مغیی شهر زنا ان انا ام گرف تب     افرادا کیفیت زندگی در گیری مذهبی بهدف تعیین رابطه جهت این مطالعه با

مب تال ب ه س کته مغ یی ب ود ک ه در        اف راد همبستگی بودب جامعه آماری پژوهش شامل کلیه  -این مطالعه ی  مطالعه توصیفی

ری ب رای آن ان تش کیل    عصر )عج( زناان مراجعه و پرونده بستبه بخش مغی و اعصاب بیمارستان ولی 1394و  1393های سال

ها وارد مطالعه نفر از آن ها با توجه به معیارهای ورود نمونه 120نفر بودند که تعداد  180گردیده بود که بنا بر آمار اعالمی حدود 

گیری مذهبی بیرون ی و درون ی آلپ ورت و کیفی ت زن دگی بهداش ت جه انی        های جهتها با استفاده از پرسشنامهگردیدندب داده

های همبستگی پیرسون و رگرس یون چندگان ه انا ام    ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمونوتحلیل دادهوری گردیدب تاییهآجمع

محیط ی و  و ش ناختی  روان، های جس مانی گیری مذهبی بیرونی با کیفیت زندگی کل و حیطهشدب نتایج نشان داد که بین جهت

جتماعی و محیطی ارتباط معناداری وجود داردب همچنین نتایج رگرسیون چندگان ه  های رواب  اگیری مذهبی درونی با حیطهجهت

 40، 50شناختی را به مییان های جسمانی و روانگیری مذهبی بیرونی توان تبیین کیفیت زندگی کل و حیطهنشان داد که جهت

بن ابراین،  درصد داش تب   30را به مییان ماعی گیری مذهبی درونی توان تبیین حیطه رواب  اجتدرصد داردب همچنین جهت 66و 

 مبتال به سکته مغیی ننش داشته باشدب افرادتواند در بهبود کیفیت زندگی در باورهای مذهبی می

 ی مذهبی، کیفیت زندگی، سکته مغییگیرجهت ها:کلیدواژه

                                                           
 ای و سالمت، دانشگاه علوم پیشکی زناانرشتهمرکی تحنینات علوم میان1 

 مرکی تحنینات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پیشکی زناان2 

  zainolabedinsafavi@gmail.com   شگاه علوم پیشکی زناانواحد آموزش، دانشکده داروسازی، دان*3 

 دانشگاه آزاد اسالمی زناان تربیتی، شناسی و علومگروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان4 

 گروه داخلی، دانشکده پیشکی، دانشگاه علوم پیشکی زناان5 

 اسالمی زناان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاددانشکده روان شناسی،گروه روان6 
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 طراحی بسته آموزشی مشارکت والدین در انجام تکالیف درسی

 
 

 2زارع ، مریم2مهدی رحیمی، *1آبادفاطمه رسولی فتح

 
 
 

 چکیده

ه ای  مشارکت از دیرباز، از ابیارهای زندگی انسان به شمار رفته استب کانون خانواده بر پایه مشارکت استوار است و تأمین هدف

مری گیردب در مشارکت خانواده کم  و راهنمایی فرزندان توس  والدین اتر صورت میآن از راه مشارکت میان اعضای آن آسان

ج ا ک ه   توان کار آموزش را تنها به مدرسه محول ساخت و از ننش خانواده در این زمین ه غاف ل ش دب از آن   است ضروری و نمی

نهادهای خانه و مدرسه هر دو وظیفه تعلیم و تربیت فرزندان را بر دوش دارند لذا ارتباط بین این دو نهاد تربیتی الزم و ض روری  

ها رسالت تعلیم و تربیت خویش را به شکل صحیح اجرا نماید و تواند بدون همکاری خانوادهمدرسه میرسدب چرا که نه نظر میبه

توانند بدون ارتباط مستمر با مدرسه در جهت تربیت صحیح، انگییه پیشرفت و رفع مشکالت تحصیلی فرزن دان  ها مینه خانواده

بسته آموزشی مشارکت والدین مبتنی بر مدل دسی و رایان اق دام ش ده   خود اقدامی مناسب اناام دهد، لذا در این رابطه به تهیه 

ای آموزش مشارکت والدین در اناام تکالیف بر انگی یه پیش رفت تحص یلی و اض طراب     استب طبق نتایج پژوهش روش مداخله

وال دین در انا ام    آموزان مؤثر بوده استب نتیاه نهایی پژوهش اناام شده نشان داد که بس ته آموزش ی مش ارکت   مدرسه دانش

 باشدبتکالیف درسی بر افیایش انگییش پیشرفت تحصیلی و کاهش اضطراب مدرسه مؤثر می

 ، تعلیم و تربیتمشارکت والدین، تکالیف درسی ها:کلیدواژه

                                                           
 fatemerasouli4@gmail.comدانشگاه یید   ،شناسی تربیتیکارشنا  ارشد روان*1
 دانشگاه یید ،شناسی تربیتیاستادیار روان2
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ی بین ابعاد دلبستگی و رفتارهای هنگام بازی کودکان گری جنسیت در رابطهتعدیلنقش 

 دبستانیپیش

 
 

 2مریم زارع ،2، مهدی رحیمی*1یاسمن ماوندادی

 
 
 

 چکیده

ی ابع اد دلبس تگی و ر فتاره ای هنگ ام ب ازی کودک ان       گ ری جنس یت در رابط ه   هدف از پژوهش حاضر بررسی ننش تع دیل 

س ال مش غول در مراک ی     4-6دخت ر(   162پس ر و   198ک ودک )  360دبستانی بودب این پژوهش از نوا توصیفی ب ود ک ه   پیش

ای گی ری تص ادفی خوش ه   در آن شرکت داشتند و با استفاده از روش نمون ه  1395-96در سال تحصیلی  دبستانی شهر ییدپیش

( و ب رای  PPBSدبس تانی ) رفت ار ب ازی کودک ان پ یش     گیری رفتارهای بازی از منیا ای انتخاب شدندب برای اندازهچندمرحله

استفاده شدب نتایج تحلی ل رگرس یون چن د متغی ره ب ه       (KCAQی رواب  میانی دلبستگی )سناش ابعاد دلبستگی از پرسشنامه

ی گام به گام نشان داد از میان ابعاد دلبستگی، واکنش هیاانی به صورت مثبت در پس ران و تکام ل انطب اقی مثب ت ب ه      شیوه

جتم اعی راب ه   کنندب همچنین رفتارهای تکامل انطباقی مثبت بازی ابینی میگویی را پیشصورت منفی در دختران، رفتارهای کم

اجتم اعی  ی/ فرد مراقب، بازی خشن  و بازی ی دلبستگگیینی از حمایت نگارهکندب دوریبینی میصورت مثبت در دختران پیش

گی ری منفع ل و   ی   از ابع اد دلبس تگی رفتاره ای گوش ه     کندب همچنین ه ی  بینی میرا به صورت منفی تنها در دختران پیش

 کنندببینی نمیدختران پیش گیری فعال را در پسران وگوشه

 دبستانیابعاد دلبستگی، کودک پیشرفتارهای هنگام بازی،  ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی تربیتی، دانشگاه ییدارشد روان کارشنا *1

 دانشگاه یید ،شناسی تربیتیاستادیار روان2 
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ی بین الگوهای ارتباطی زوجین و رفتارهای هنگام بازی کودکان گری جنسیت در رابطهتعدیلنقش 

 دبستانیپیش

 

 

 2، مریم زارع2، مهدی رحیمی*1یاسمن ماوندادی

 
 
 

 چکیده

ی بین الگوهای ارتب اطی زوج ین و رفتاره ای هنگ ام ب ازی      گری جنسیت در رابطهش حاضر بررسی ننش تعدیلهدف از پژوه

سال مشغول در مراکی  4-6دختر(  162پسر و  198کودک ) 360دبستانی بودب این پژوهش از نوا توصیفی بود که کودکان پیش

ای گی ری تص ادفی خوش ه   تند و با استفاده از روش نمون ه در آن شرکت داش 1395-96دبستانی شهر یید در سال تحصیلی پیش

( و ب رای  PPBSدبس تانی ) رفت ار ب ازی کودک ان پ یش     گیری رفتارهای بازی از منیا ای انتخاب شدندب برای اندازهچندمرحله

دب نت ایج  اده ش  ( اس تف CPQ-SFفرم کوتاه ش ده )  -ی الگوهای ارتباطی زوجینسناش الگوهای ارتباطی زوجین از پرسشنامه

ی گام به گام نشان داد از میان الگوهای ارتباطی زوجین، الگوهای ارتباطی مرد متوقع / زن متغیره به شیوهتحلیل رگرسیون چند

گیری منفعل و بینی رفتارهای گوشهگیر به صورت منفی به ترتیب قادر به پیشگیر به صورت مثبت و زن متوقع / مرد کنارهکناره

بینی رفتاره ای هنگ ام ب ازی    ی  از الگوهای ارتباطی زوجین قادر به پیشی در پسران هستندب در دختران هی گویرفتارهای کم

 نبودندب

 دبستانیارتباطی زوجین، کودک پیشرفتارهای هنگام بازی، الگوهای  ها:کلیدواژه

                                                           
 ییدشناسی تربیتی، دانشگاه ارشد روان کارشنا *1

 دانشگاه یید ،شناسی تربیتیاستادیار روان2 
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شناختی و آوری روانتاب ،ناشوییکیفیت رابطه ز رفتاری بر -های شناختیمهارتزش موآثربخشیا

 اهواز ه آزاد اسالمینشگاکیفیت زندگی کارمندان متأهل دا

 
 

 *1فاطمه ساکی

 

 

 

 چکیده

ش ناختی و  آوری روانتاب ،ناشوییکیفیت رابطه ز رفتاری بر -های شناختیزش مهارتموآ ثربخشیا تعیین حاضر هشوپژ فهد

دس تر  انتخ اب ش دند و    گیری دراهواز به روش نمونه هنشگادامتأهل کارمندان بین زوج از  30ر بدینمنظودب بوکیفیت زندگی 

ب اب یار م ورد اس تفاده پ ژوهش ش امل پرسش نامه منی ا  کیفی ت         روه آزمایش و کنترل جایگیین شدندطور تصادفی در دو گبه

نی آوری کانر و دیویدسون و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جه ا (، منیا  تابRDASزناشویی باسبی و همکاران )

ک ه از تم ام کارمن دان     د شزش داده و مهفته آ 6ای در نهدقی 90جلسه  12رفتاری به مدت  -مهارت شناختی بباشدمی (1989)

 به مورد تاییه و تحلیل قرار گرفتمتغیرمتغیره و چندیانس ت دست آمده با آزمون تحلیل کوارهعمل آمد و داده به پس آزمون ب

ش ناختی و  آوری روانت اب  ،بط ه زناش ویی  را کیفیت بر( رفتاری -یایشی )آزمایش به شیوه شناختنتایج نشان داد که مداخله آزم

ند امیتورفت اری   -رت ش ناختی مها ،هشون پژ یا هایبر اسا  یافته بثیر مثبت و معنادار داردأهل تأکیفیت زندگی کارمندان مت

 بدگرفته شوکار بهمد رآکارت ی  مهاان عنو بهء کیفیت تناای اربر

 شناختی و کیفیت زندگیآوری روانتاب رفتاری، کیفیت رابطه زناشویی، -های شناختیمهارت ها:کلیدواژه

                                                           
 fatemesaki60@yahoo.com  ، دانشگاه آزاد اسالمی اهوازشناسی بالینی، دانشکده روانگروه علوم انسانی*1 
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 آموزان با اختالل یادگیری خاصنویسی دانشهای واجی بر نادرستبازیثیر أت

 
 

  2ناصر صبحی قراملکی، 1اندیشه گلشن
 

 
 

 چکیده

آموزان دختر پایه سوم ابتدایی کاشان ک ه ب ه   نویسی دانشی بر مییان نادرستثیر بازی های واجأاین پژوهش به منظور بررسی ت

     تارب ی، از ب ین   مراجعه نمودن د، انا ام ش دب در ای ن پ ژوهش ب ه ش یوه نیم ه         1396هسته مشاوره آموزش و پرورش در سال 

ه و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش دستر  انتخاب گردیدگیری درنفر به صورت نمونه 30 یادگیری آموزان با ناتوانیدانش

ها در این پژوهش از آزمون امالء و آزمون ری ون اس تفاده ش دب    نفر( قرار گرفتندب به منظور گردآوری داده 15) نفر( و کنترل 15)

زم ون اج را ش د و    آها در هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از آزمون ریون و آزمون امالء، پ یش ابتدا، پس از انتخاب گروه

ای دو جلسه برگیار شد و بالفاصله بعد از اتمام های واجی به صورت هفتهدقینه ای بازی 60جلسه  10سپس برای گروه آزمایش

اری انس  وه ا از تحلی ل کو  یه و تحلیل دادهیآزمون اناام شدب برای تاجلسات آموزشی بر روی هر دو گروه آزمایش و گواه، پس

نویسی در دانش آم وزان گ روه   داری سبب کاهش نادرستطور معنیهای واجی بهیج نشان داد که اجرای بازیاستفاده گردیدب نتا

 بهب ود  در واج ی  هایبازی اناام که رسدمی نظر به چنین تحنیق این نتایج به توجه با بآزمایش نسبت به گروه کنترل می گردد

 باست مفید مؤثری طوربه خاص یادگیری اختالل با آموزاندانش نویسینادرست

 نویسی و اختالل یادگیری خاصهای واجی، نادرستبازی ها:کلیدواژه

                                                           
 andisheh_golshan@yahoo.com   دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،شناسی عمومیدانشاوی دکتری روان1
 مه طباطبائیدانشگاه عال ،دانشیار2 
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 های مادرسرپرستبر تعارض مادر نوجوان در خانواده آموزش والدین مؤثر ثیر برنامهأت

 

 

 3منصوره سادات صادقی ،2کارینه طهماسیان ،1اطمه طهرانچیف
 

 

 

 چکیده

های چندگانه و گ اه متعارض ی را ایف ا کنن دب ای ن      زنان شاغل تمام وقتی هستند که باید ننش مادران سرپرست خانواده، همانند

ش وند  مادران به دلیل عدم حضور همسر یا مردی که در کنار آنها باشد، استنالل و آزادی کمتری برای فرزندان خ ود قائ ل م ی   

 در نتیاهد، مشکالت بیشتر خواهد شد، رسنسن نوجوانی می ویژه زمانی که فرزندان این مادران به(ب به1386)معیدفر و حمیدی، 

آم وزش وال دین   »(ب هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی برنام ه  1987، )استینبرگ یابدتعارض میان والد و نوجوان افیایش می

ه ای ک اربردی   وهشهای مادرسرپرست بودب این مطالعه از نظر هدف ج یء پ ژ  بر تعارض مادر نوجوان در خانواده «(PET) مؤثر

باش دب  جامع ه آم اری م ادران     آزمون ب ا گ روه کنت رل م ی    پس -آزمونآزمایشی و از نوا  پیشباشدب طرح این تحنیق شبهمی

)گ روه آزم ایش و    نف ره  20سرپرست خانواده تحت حمایت کانون فرهنگی ال یاسین در شهر تهران بودب نمونه آماری دو گ روه  

ساعت( برای گ روه آزم ایش برگ یار     3)ی  روز در هفته و هر جلسه به مدت  ه به مدت هشت جلسهگروه کنترل( بودندب مداخل

ه ا ب ه منظ ور تایی ه و تحلی ل      آوری داده( استفاده شدب پس از جمع1390) نوجوان اسدی -شدب از منیا  سناش تعارض والد

آزمون باعث ک اهش تع ارض   ثر در پسؤآموزش والدین ماین مطالعه نشان داد دیدب اریانس استفاده گرونتایج از آزمون تحلیل کو

ش ود از ای ن   شده و همچنین آزمون پیگیری نشان داد که در مرحله پیگیری اثربخشی درمان ماندگار بوده اس تب پیش نهاد م ی   

 مداخله درمانی در مؤسسات خیریه و مدار  استفاده شودب

 مادرسرپرستآموزش والدین مؤثر، تعارض مادر نوجوان،  ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی خانواده درمانی، دانشگاه شهید بهشتیکارشنا  ارشد، روان1 
 شناسی، دانشگاه شهید بهشتیاستادیار دانشکده روان2 
 دانشیار پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی3 
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 مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شفقت به خود در زنان دچار تعارضات زناشوییبخشی درمان اثر

 
 

  *3، حمیده عبدی2پورخلیل اسماعیل، 1آبادتورج هاشمی نصرت
 
 
 

 چکیده

شمار شویی بهسازه محوری در رواب  زنا شفنت بر خود ی  ،تعارضات زناشویی از مشکالت شایع قرن حاضر استب بنابه نظر نف

در  آگ اهی اشتراکات انسانی در مناب ل ان یوا و هه ن    ی مهربانی با خود در منابل قضاوت کردن خود،لفهؤرود که شامل سه ممی

بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود افیایش شفنت بر هدف پژوهش حاضر اثر سازی افراطی بوده استبمنابل همانند

ها س ه زن بودن د   کنندهپژوهش حاضر از نوا کاربردی و مطالعه موردی بود که شرکت ضات زناشویی بودبخود در زنان دچار تعار

تعه د در  ه ا درم ان مبتن ی ب ر پ ذیرش و      کنن ده برای شرکت که بر اثر تعارضات زناشویی به مرکی مشاوره مراجعه کرده بودندب

 های شفنت بر خود رایس و تعارضات زناشویی ثن ایی ب ودب  شنامهابیارهای مورد استفاده شامل پرس بساعته اجرا شد1.5جلسه 10

های آمار اس تنباطی ش امل تحلی ل    های پراکندگی مرکیی و روشهای آمار توصیفی شامل شاخ روشها از برای تحلیل داده

دار بالینی و قاب ل  ات معنمداخله موجب تغییرا دیداری بر اسا  رسم نمودار و نیی محاسبه درصد بهبودی و اندازه اثر استفاده شدب

 06/67اشتراکات انس انی )  درصد بهبودی(،  57/85) مهربانی به خود درصد بهبودی(، 70/75) توجهی در افیایش شفنت بر خود

   درم ان مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د      ده د  این پژوهش نشان می نتایج درصد بهبودی( شدب 16/65آگاهی )ههن درصد بهبودی(،

 ثر باشدبؤیش شفنت بر خود زنان دچار تعارضات زناشویی متواند در افیامی

 تعارضات زناشویی ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شفنت بر خود ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشگاه تبریی ،شناسیاستاد گروه روان1
 دانشگاه تبریی ،شناسیدانشیار گروه روان2
 Abdi_hamideh@yahoo.com   دانشگاه تبریی ،شناسی عمومیا  ارشد روانکارشن*3
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 ثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متقاضی طالقأبررسی ت

 

 
 *2مریم زارع، 1راحله زمانی مزده

 
 
 

 

 چکیده

در  بالا اناام شدبا هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کیفیت زندگی زناشویی زنان متناضی ط این پژوهش

آزمون با گروه کنترل استفاده شدب جامع ه آم اری ای ن پ ژوهش را     آزمون و پساین پژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش

نف ر   30گی ری در دس تر    که از این جامعه با استفاده از روش نمونه تمامی زنان متناضی طالا شهرستان تهران تشکیل دادند

صورت تصادفی جایگیین شدندب اجرای پژوهش بدین ترتیب بود ک ه اول ب رای   ه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل ب

 8تنی بر پذیرش و تعهد در آزمون کیفیت زندگی زناشویی اجرا شد، سپس جلسات درمان مبهر دو گروه )آزمایشی و کنترل( پیش

ای اعمال نشد و بالفاصله بعد از اتمام مداخله آزمایشی گونه مداخلهجلسه برای گروه آزمایش اجرا شد اما برای گروه کنترل، هی 

نس خه   SPSSاف یار  آزمون کیفیت زندگی زناشویی اجرا شد و در نهایت با استفاده از نرمبرای گروه آزمایش و گروه کنترل پس

اریانس نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد کیفیت زندگی زناش ویی  وها پرداخته شدب نتایج تحلیل کوبه تحلیل یافته 20

شود که مشاوران و درم انگران از ای ن روش ب یش از پ یش ب رای      بنابراین پیشنهاد میب بخشدزنان متناضی طالا را بهبود می

 شکالت زناشویی بهره ببرندبدرمان زنان متناضی طالا و دارای م

 زنان ،طالا ،کیفیت زندگی زناشویی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ها:کلیدواژه

                                                           
    شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنکارشنا  ارشد روان1 

 zarem65@yahoo.com  شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیوینکارشنا  ارشد روان*2 
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                                    زدگی زناشویی بر کاهش دل (PAIRS) اثربخشی آموزش مهارت ارتباط صمیمانه

 در زنان متقاضی طالق

 

 

 *1نژادسعیده ثانی

 
 

 

 چکیده

PAI)آموزش مهارت ارتباط صمیمانه اصلی این پژوهش تعیین مییان اثربخشی  هدف RS) زدگی زناش ویی زن ان   بر کاهش دل

آزمون به همراه گروه کنترل بودب کلیه پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشمتناضی طالا شهر تهران بودب روش این پژوهش، نیمه

تهران به منظور تناضای طالا، جامعه آماری این پژوهش را تش کیل دادن دب از    1 های سالمت منطنهکننده به خانهزنان مراجعه

طور تصادفی گماشته ش دندب قب ل از ش روا    صورت داوطلبانه، انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل بهه نفر ب 30جامعه مذکور 

PAIمرحله، برای گروه آزمایشی جلسات زدگی زناشویی برای هر دو گروه اجرا شدب بعد از این آزمون دلدوره آموزشی، پیش RS 

آزمون اجرا شدب ب دین  جلسه اعمال شد، اما گروه کنترل هی  آموزشی را دریافت نکردندب بعد از انتهای جلسات آموزشی پس 8در 

دست آمدب برای فرض یه پ ژوهش از طری ق آم ار توص یفی و تحلی ل       ههای پژوهش بهای الزم برای بررسی فرضیهمنظور یافته

PAIنن ده در جلس ات   کزدگی زناشویی زنان شرکتاریانس ی  راهه گویای این بود که نمرات دلوکو RS     داری اب ه ط ور معن

PAI ،نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده استب بنابراین RS زدگی زناشویی اثربخش است و این اثربخشی بعد بر کاهش دل

 ماه همچنان پابرجاستب 3از 

 ازنان، طال ،زدگی زناشوییدل ،مهارت ارتباط صمیمانه آموزش ها:کلیدواژه

                                                           
 S.saninejad@ut.ac.ir  کارشنا  ارشد مشاوره، دانشگاه تهران *1 
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های فرزند پروری گرایی فرزندان در رابطه بین سبکگرایی، درونهای برونای ویژگیواسطهنقش 

 و اضطراب دختران مقطع متوسطه دوم شهر قم

 
 

 3مریم یعقوبی، 2ناهید رامک، 1محمدیفرزانه علی
 
 
 

 چکیده

ه ای  ن دان در رابط ه ب ین س ب     گرای ی فرز گرایی، درونهای برونای ویژگین تحنیق ننش واسطهموضوا مورد بررسی در ای

جامعه آماری ای ن  ب بود روش تحنیق توصیفی از نوا همبستگی بتران منطع متوسطه دوم شهر قم بودپروری و اضطراب دخفرزند

 96-95متوسطه دوم شهر قم در س ال تحص یلی    آموزان دختر دبیرستانی مشغول به تحصیل در منطعتحنیق شامل کلیه دانش

ای و مرحل ه ای چن د گی ری خوش ه  نفر بود که با استفاده روش نمون ه  375حام نمونه  بنفر بود 15872تعداد آنها برابر  است که

نامه پرسش  های فرزندپروری بامریند و هها پرسشنامه شخصیت آیین ، پرسشنامه شیوآوری دادهابیار جمع بدتصادفی انتخاب شدن

ه از آلف ای کرونب اه محاس به ش د،     دها با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با استفاراب اسپیل برگر بود، اعتبار پرسشنامهاضط

    ه ای شخص یتی  نت ایج نش ان داد ب ین ویژگ ی    انا ام ش دب    SPSSنرم اف یار   21نسخه ها نیی با استفاده از تحلیل دادهوتاییه

)آزاد،  پروریهای فرزن د معنادار داردب بین سب گرایی( و اضطراب دختران منطع متوسطه دوم شهر قم رابطه ندرو -گرایی)برون

گرایی( و اضطراب دختران منطع متوسطه دوم شهر درون -گرایی)برون های شخصیتیاستبدادی، اقتدار منطنی( از طریق ویژگی

آزاد، استبدادی، اقتدار منطنی( و اض طراب دخت ران منط ع متوس طه دوم     ) های فرزندپروریقم رابطه معناداری وجود، بین سب 

 شهر قم رابطه معناداری وجود داردب

 پروریگرایی، شیوه فرزندگرایی، دروناضطراب، برون ها:کلیدواژه

                                                           
 alimohamadi602@yahoo.com  واحد تهران شمال اسالمی شناسی بالینی، دانشگاه آزادکارشنا  ارشد، گروه روان1 
 واحد بندرگی اسالمی شناسی عمومی، دانشگاه آزادکارشنا  ارشد، گروه روان2 
 واحد اردبیل اسالمی شناسی بالینی، دانشگاه آزادشد، گروه روانکارشنا  ار3 

mailto:alimohamadi602@yahoo.com
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ای هوش هیجانی در رابطه بین صفات شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان مشاغل نقش واسطه

 شناختیروان

 
 

 1مریم مویدی مهر ،1قیسمانه مت

 
 
 

 چکیده

ای هوش هیاانی در رابطه بین صفات شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان مش اغل  هدف از پژوهش حاضر بررسی ننش واسطه

ش ناختی ب ا   نفر مش اور خ دمات روان   210شناختی بودب روش پژوهش توصیفی از نوا همبستگی بودب بدین منظور خدمات روان

(، پرسش نامه اس تاندارد   2000) آن -های هوش هیاانی بارگیری در دستر  انتخاب شدند و به پرسشنامهاستفاده از روش نمونه

روش تایی ه تحلی ل    ( پاس خ دادن دب  1951) و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیل د و روث  (1992) شخصیتی کاستا و م  کری

رناورخ ویی ب ا   این پژوهش نشان داد ک ه ب ین روان   هایمراتبی بودب یافتهها ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسهداده

گرایی، گش ودگی، منبولی ت و   داری وجود داردب بین بروناشناختی رابطه منفی و معنات روانرضایت شغلی کارکنان مشاغل خدم

یا انی و  داری وجود داردب ب ین ه وش ه  اشناختی رابطه مثبت و معنشناسی با رضایت شغلی کارکنان مشاغل خدمات روانوظیفه

 وج ود داردب نت ایج رگرس یون     داریاش ناختی رابط ه مثب ت و معن     ت روانهای آن با رضایت شغلی کارکنان مشاغل خ دما لفهؤم

شناختی مراتبی نشان داد که هوش هیاانی در رابطه بین صفات شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان مشاغل خدمات روانسلسله

ات شخص یت و رض ایت ش غلی،    فای هوش هیاانی در رابط ه ب ین ص    طهیید ننش واسای داردب این پژوهش، با تأننش واسطه

 شناختی را برجسته کردباهمیت هوش هیاانی در زندگی شغلی کارکنان مشاغل خدمات روان

 شناختیهوش هیاانی، صفات شخصیتی، رضایت شغلی، کارکنان مشاغل روان ها:کلیدواژه

                                                           
 sama_m4@yahoo.com  ،واحد تهران شمالاسالمی شناسی بالینی، دانشگاه آزادکارشنا  ارشد، گروه روان1 
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مدار بر کاهش تعارض زناشویی بتنی بر رویکرد هیجانآموزی زناشویی ماثربخشی مهارتبررسی 

   زدگی زناشوییزنان دچار دل

 
 

 *1زاده اصفهانیفاطمه زهرا کرباسی

 
 
 

 چکیده

مدار بر کاهش تعارض زناش ویی  آموزی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیاانهدف اصلی این پژوهش تعیین مییان اثربخشی مهارت

آزمون به همراه گ روه  پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشر اصفهان بودب روش این پژوهش، نیمهزدگی زناشویی شهزنان دچار دل

های شهر اصفهان مراجعه کردند، جامع ه آم اری ای ن پ ژوهش را     له زناشویی به کلینی سئرل بودب کلیه زنانی که به دلیل مکنت

ط ور تص ادفی ج ایگیین    ه دو گروه آزمایش و کنترل ب ه دستر ، انتخاب و بصورت درنفر به 30ز جامعه مذکور تشکیل دادندب ا

تعارض زناشویی پاسخ دهن دب   نامهآموزی از افراد هر دو گروه خواسته شد که به سؤاالت پرسششدندب قبل از شروا دوره مهارت

 8م دار در  یا ان آموزی زناشویی ب ر اس ا  درم ان ه   شده برای گروه آزمایشی در جلسات مهارتبعداز این مرحله، زنان انتخاب

جلسه شرکت کردندب اما گروه کنترل هی  آموزشی را دریافت نکردندب بعد از انتهای جلسات آموزشی برای گروه آزمایش و کنترل 

ها های پژوهش به دست آمدب تحلیل یافتههای الزم برای بررسی فرضیهپژوهش اجرا شدندب بدین منظور یافته نامهدوباره پرسش

آموزی زناشویی مبتنی بر رویک رد  اریانس اناام شدب نتایج پژوهش نشان داد که مهارتوروش کوو  SPSSافیار نرم با استفاده از

 دهدبزدگی زناشویی را کاهش میداری تعارض زناشویی زنان دچار دلاطور معنهمدار، بهیاان

 زدگی زناشوییدل ،تعارض زناشویی ،مداررویکرد هیاان ها:کلیدواژه

                                                           
  zahra.karbasi2018@gmail.comواحد خمینی شهر  ره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمیدانشاوی کارشناسی ارشد مشاو *1 
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 توان ذهنیرفتاری بر افسردگی مادران دارای کودکان کم -شی درمان شناختیاثربخ

 
 

 1زادهافسانه عرفان ،1زهرا طالبی ،1مهدی باقریمحمد

 
 
 

 چکیده

ت وان ههن ی ب وده اس تب     رفتاری بر افسردگی مادران دارای کودکان کم-هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختی

از می ان   هر اصفهان بوده استب نمون ه آم اری  توان ههنی شل کلیه مادران مراکی آموزش کودکان کمجامعه آماری پژوهش، شام

نفر که شرای  الزم را داشتند انتخاب ش دندب داش تن ح داقل     30دستر  تعداد توان ههنی، به صورت درمادران دارای فرزند کم

رفت اری،  -مان در طی مدت برگ یاری دوره درم ان ش ناختی   توان ههنی، استفاده نکردن از مشاوره به صورت همیی  فرزند کم

  اش تن ح داقل س واد راهنم ایی از     ه ا، د طور همیمان با شرکت در ک ال  هبخش و ضد افسردگی بمصرف نکردن داروهای آرام

نفره  15گروه  طور تصادفی در دوترین شرای  الزم برای شرکت در این بررسی بودب پس از انتخاب مادران مورد نظر، آنها بهمهم

ش دندب روش  ( قرار داده رفتاری-کنترل بدون آموزش شناختی نفر گروه 15نفر گروه آزمایش با آموزش شناختی و رفتاری و  15)

ون باشدب ابیار گردآوری اطالعات منیا  افسردگی دابسای و به صورت تصادفی میگیری در این پژوهش به صورت خوشهنمونه

و از روش تحلیل کوواریانس )مانکوا( تحلیل شده استب نتایج پ ژوهش نش ان داد ک ه درم ان      ده است( بو2004) و محمد خانی

 ثر استبؤتوان ههنی منگر بر افسردگی در مادران دارای کودک کمشناختی رفتاری مثبت

 توان ههنینگر، کم، مثبترفتاری-افسردگی، درمان شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
  bagherimohammad006@gmail.com   خوراسگان واحد دانشگاه آزاد اسالمی ،شناسیدانشاوی کارشناسی روان1
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مبتال به افسردگی  افرادتوجه در کاهش افسردگی و نشخوار فکری  اثربخشی تکنیک آموزشبررسی 

 اساسی

 
 

 1علی افشاری، 1زهره هاشمی 

 
 
 

 چکیده

مبتال به افسردگی اساسی اجرا شدب این تکنی  مبتنی بر  افرادپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تکنی  آموزش توجه در 

این پژوهش در چارچوب  پردازدبتمرکیی میناپذیر و خودبه  توجه انعطافمدل پردازش اطالعات در اختالالت هیاانی است که 

فرد مبتال به اختالل افسردگی جلسه بر روی دو  8ی پلکانی طی گانهبا استفاده از طرح خطوط پایه چندموردی طرح تاربی ت 

ی افس ردگی  تفاده ش امل پرسش نامه  یارهای مورد اسبشش ماهه مورد بررسی قرار گرفتب ا، در دوره  پیگیری ی ، سه و اساسی

نش خوار  تغییرات معنادار و قاب ل ت وجهی در عالئ م افس ردگی و      درمان ی نشخوار فکری بودندبب ، اضطراب ب  و پرسشنامه

مب تال   اف راد تواند در درمان تکنی  آموزش توجه می دهدب نتایج این پژوهش نشان میکرد ایااد دگیافسر افراد مبتال بهفکری 

های درم انی ت ا   شد و بهره فرد مبتالکه درمان موجب تغیرات معنادار در عالئم هر سه طوریثر باشدب بهؤتالل افسردگی مبه اخ

 ی پیگیری ادامه یافتندبزمان دوره

 تکنی  آموزش توجه ،افسردگی، اضطراب، نشخوار فکری ها:کلیدواژه

                                                           
 zhashemi1320@gmail.comدانشگاه مراغه   ،ستادیارا1
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 هلأدانشجویان مجرد و متهای شخصیتی بر راهبردهای مقابله با استرس ویژگیثیر أت

 
 

 1سمانه متقی ،1مریم مویدی مهر

 
 
 

 چکیده

هل بودب روش أمت های شخصیتی بر راهبردهای منابله با استر  دانشاویان مارد وثیر ویژگیأهدف از پژوهش حاضر بررسی ت

دس تر   گی ری در روش نمون ه با استفاده از هل أنفر دانشاو مارد و مت 90ن منظور پژوهش توصیفی از نوا همبستگی بودب بدی

( و راهبرده ای منابل ه ب ا اس تر  ان دلر و      1992) های استاندارد شخص یتی کاس تا و م   ک ری    انتخاب شدند و به پرسشنامه

ها ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چن دمتغیره و تحلی ل واری انس چن د     ( پاسخ دادندب روش تاییه تحلیل داده1990پارکر)

داری وج ود داردب  مدار رابطه منف ی و معن ی  رناورخویی با منابله مسئلهاین پژوهش نشان داد که بین روان هایمتغیره بودب یافته

رناورخ ویی ب ا منابل ه    داری وج ود داردب ب ین روان  او معن  م دار رابط ه مثب ت    های مثبت شخصیتی با منابله مسئلهبین ویژگی

مدار و اجتنابمدار های مثبت شخصیتی با منابله هیاانود داردب بین ویژگیداری وجامدار رابطه مثبت و معنو اجتنابمدار هیاان

های شخص یتی نن ش   داری وجود داردب همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که ویژگیارابطه منفی و معن

     ب همچن ین نت ایج نش ان داد ک ه     ده ل دارن   أله با اس تر  دانش اویان ما رد و مت   معناداری در تبیین واریانس راهبردهای مناب

مدار بر اس ا   هل تفاوت وجود داردب بین منابله مسئلهأمدار دانشاویان مارد و متاجتنابمدار و رناورخویی، منابله هیاانروان

تر از ویان ما رد بیش   م دار دانش ا  م دار و اجتن اب  رناورخویی و منابله هیاانطول مدت ازدواج تفاوت وجود داردب نمرات روان

 هل بودبأدانشاویان مت

 دهای منابله با استر ، دانشاویانهای شخصیتی، راهبرویژگی ها:کلیدواژه

                                                           
 mmoayedimehr@gmail.com   واحد تهران شمال اسالمی شناسی بالینی، دانشگاه آزادکارشنا  ارشد، گروه روان1 
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                                        شناختی بر بهزیستی روان (ACT) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

 مادران کودکان مبتال به اتیسم

 
 

 2رشه، فروزان 1آسیابانی سامان

 
 
 

 چکیده

شناس ان س المت ق رار گرفت ه     های شناختی و مؤثر زندگی مورد توجه بس یاری از روان بهییستی روان شناختی به عنوان ارزیابی

شناختی مادران کودکان مبتال به اتیسم استب پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهییستی روان

آماری این پ ژوهش را    جامعهب است کنترل گروه با آزمونپس -نآزموآزمایشی با طرح پیشز نوا نیمهاناام شدب روش پژوهش ا

 28گیری دردستر  از بین آن ها با استفاده از روش نمونهکه  دادندم شهر ارومیه تشکیل میکلیه مادران کودکان مبتال به اتیس

دقین ه ای تح ت درم ان     90جلسه  8جای داده شدندب گروه آزمایش طی  (14( و کنترل )14دو گروه آزمایش )نفر  انتخاب و در 

شناختی ریف فرم کوتاه اس تفاده ش د و   ها از پرسشنامه بهییستی روانآوری دادهمبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتندب برای جمع

واریانس نشان داد که درمان مبتن ی ب ر   نتایج کومورد تاییه و تحلیل قرار گرفتب  اریانسوهای آماری کوها از طریق آزمونداده

توان از درم ان مبتن ی ب ر    شناختی مؤثر بوده استب براسا  نتایج این پژوهش میپذیرش و تعهد بر افیایش نمره بهییستی روان

شناختی مادران کودکان مبتال ب ه اتیس م اس تفاده    پییرش و تعهد به عنوان روشی مفید و اثربخش جهت افیایش بهییستی روان

 نمودب

 ی، مادران کودکان مبتال به اتیسمشناختدرمان مبتنی بر پییرش و تعهد، بهییستی روان ها:کلیدواژه

                                                           
  Samanabm@yahoo.com   دانشگاه پیام نور مرکی مهاباد ،شناسیدانشاوی کارشناسی روان1

 2کارشنا  ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
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 اضطراب فراگیر مبتال بهثر بر اضطراب زنان ؤفردی راهبردی مدرمانی بینروان

 

 
 3راحله زمانی مزده ،*2، فهیمه روزبهانی1اعظم حیدری

 
 
 

 چکیده

اضطراب فراگیر بودب این پژوهش  مبتال به( بر اضطراب زنان IPTفردی )درمانی بینربخشی روانهدف از این پژوهش بررسی اث

آزمون با گروه گواه اناام پذیرفتب جامعه آماری این پ ژوهش را  پس -آزمونآزمایشی پیشبه روش آزمایشی و بر پایه طرح نیمه

دس تر  و  گی ری در که از میان آنها ب ا اس تفاده از روش نمون ه   دادند تمامی زنان دارای اضطراب فراگیر شهر تهران تشکیل می

مراجع ه ک رده بودن د،      1396های ورود که در تابس تان س ال   درمانی دارای مالکهای رواننفر از مراجعان کلینی  30 هدفمند

پرسشنامه اضطراب ب    وری اطالعات آصورت تصادفی جایگیین شدندب ابیار گرده انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی و گواه ب

نایده شدند، آزمون اضطراب سدر پیشدا هر دو گروه )آزمایشی و گواه( بودب به منظور اجرای پژوهش مطابق با طرح پژوهش ابت

ای دریاف ت  گون ه مداخل ه  فردی قرار گرفتند و گروه گواه، ه ی  درمانی بینجلسه تحت آموزش روان 8 سپس گروه آزمایشی طی

ها هر دو گروه اجرا شدب تحلیل داده آزمون اضطراب برایبعد از اتمام مداخله آزمایشی برای گروه آزمایش، پس نکردندب بالفاصله

ها کاهش معنادار اضطراب زنان گروه آزم ایش  واریانس صورت گرفتب یافتهودر دو سطح توصیفی و استنباطی و طریق تحلیل ک

ف ردی در ک اهش اض طراب زن ان دارای اض طراب      درمانی بیناثربخشی روان نسبت به گروه گواه را نشان داده و نتایج حاکی از

 فراگیر بودب

 ردی، اضطراب فراگیر، اضطراب زنانفدرمان بین ها:کلیدواژه

                                                           
 کارشنا  ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر1 
 fahimroz3067@gmail.com  شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحنیناتکارشنا  ارشد روان*2 
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهنکارشنا  ارشد روان3 

mailto:fahimroz3067@gmail.com
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 مبتال به میگرن افراددرمانی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش میزان استرس بخشی شناختاثر

 
 

 2فرزانه بابایی، *1علیرضا عسگری

 
 

 
 

 چکیده

ه ای  توان د فعالی ت  هایی است که علل متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده استب میگ رن م ی  ترین سردردیگرن یکی از رایجم

از ای ن پ ژوهش بررس ی و    وری ش ودب ه دف   روزمره زندگی را محدود سازد، کیفیت زندگی را تنلیل دهد و باعث ک اهش به ره  

مبتال ب ه میگ رن ب ودب ای ن      افرادشده در بر کاهش مییان استر  ادراک درمانی مبتنی بر حضور ههنبخشی شناختمنایسه اثر

 یکلی ه  شامل پژوهش این آماری یجامعهب باشدمی کنترل گروه با آزمونپس -نآزموآزمایشی با طرح پیشپژوهش از نوا نیمه

ش دب   ییدأت آنها میگرن تشخی  متخص ، پیش  توس  که بود همدان بهشتی شهید بیمارستان میگرن به مبتال سرپایی افراد

نفر در ه ر   16های آزمایش و کنترل )نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده است و به صورت تصادفی در گروه 32تعداد 

ماه تحت آموزش برنامه مداخله شناختی مبتنی بر حضور هه ن ق رار گرفتن دب     2جلسه و به مدت  8گروه( جایگیین شدند و طی 

دار استب به این معنی که امعن 001/0محاسبه شده در سطح  Fاریانس نشان داد که وی پژوهش در مورد نتایج تحلیل کوهایافته

شده معنادار بوده استب نتایج پژوهش ثیر حضور آموزش ههن، در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در کاهش استر  ادراکأت

درمانی مبتنی بر حضور ههن در ک اهش  شناختی دارد، زیرا شناخت -جنبه ههنی  نیی نشان داد استر  افراد دارای میگرن بیشتر

 گذار استبثیرأشده تشدت استر  ادراک

 درمانی مبتنی بر حضور ههن، استر ، میگرنشناخت ها:کلیدواژه

                                                           
   asgaripsychologis@gmail.comاه عالمه طباطبایی دانشگ ،شناسی عمومیکارشنا  ارشد روان*1

 2دانشاوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی کاشان 

mailto:asgaripsychologis@gmail.com
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                      گذاری عاطفی و عملی ثباتی ازدواج و سرمایهاثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر بی

 در زنان متأهل
 
 

 *1افسانه نادری

 
 
 

 چکیده

گ ذاری ع اطفی و عمل ی در زن ان     ثباتی ازدواج و س رمایه درمانی بر بیاثربخشی آموزش واقعیت»بررسی مطالعه حاضر با هدف 

ه کنت رل،  آزمون همراه با گروپس -آزمونآزمایشی از نوا پیشاناام گرفتب این پژوهش به روش آزمایشی با طرح شبه «متأهل

نفر از اف راد   30باشندب نمونه، شامل کننده به مرکی مشاوره سالمت شهر مشهد میری، زنان مراجعهی آمااناام شده استب جامعه

نفر( گماشته 15نفر( و کنترل )15طور تصادفی، در دو گروه آزمایش )دستر  انتخاب و بهگیری دره بودند که به روش نمونهجامع

باشدب ب ه منظ ور   می (MII)ثباتی ازدواج ( و شاخ  بیISRSش شامل دو پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه )شدندب ابیار پژوه

درم انی ب ر   اریانس چندمتغیری به کار برده شدب نتایج نشان داد که آم وزش واقعی ت  وهای پژوهش، روش تحلیل کوارزیابی داده

ثر ب وده اس تب ب ه عب ارتی،     ؤثب اتی ازدواج، م   تبع، بر کاهش بیو بهگذاری عاطفی و عملی( کاهش معیارهای ارتباطی )سرمایه

گ ذاری بی انی و عمل ی(،    هدرمانی، به واسطه کاهش معیارهای ارتب اطی )س رمای  توان چنین اظهار داشت، که آموزش واقعیتمی

بهبود رواب  زناشویی و اف یایش  های این پژوهش، جهت گردد که از یافتهتوصیه می، گرددب لذاثباتی ازدواج میل بیموجب تعدی

 ثبات ازدواج استفاده گرددب

 گذاری عاطفی و عملیثباتی ازدواج، سرمایهدرمانی، بیآموزش واقعیت ها:کلیدواژه

                                                           
 afsanenaderi14822@gmail.com   دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران*1

mailto:afsanenaderi14822@gmail.com
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 افسردگی و احساس تنهایی زنان مطلقه اثربخشی آموزش فراشناخت بر

 
 

 2صغری صفری لفمجانی، *1مهناز افراسیابی
 
 
 

 چکیده

ب پژوهش حاض ر ب ا ه دف    شناختی و روانی نشان داده است لفه هایؤهای  فراشناختی را در مبخشی درمانی اثرفراوانتحنینات 

روش تعیین اثربخشی مداخله آموزش فراشناخت بر کاهش مییان افسردگی و احسا  تنهایی زنان مطلن ه انا ام ش ده اس تب      

ی زن ان  و گروه آزمایش و کنترل بودب جامعه آماری شامل کلی ه آزمون با دپس -آزمونآزمایشی با طرح پیشپژوهش از نوا نیمه

      ی و احس ا  تنه ایی از می ان    افس ردگ  نف ر از زن ان مطلن ه  ب ا نم رات ب اال در       32سال شهر یهارس تان  ب ودب   20-45مطلنه 

ر این پژوهش پرسش نامه  دب نفره گمارده شدند 16در دو گروه  سپس به روش تصادفی ،کنندگان به مراکی مشاوره انتخابمراجعه

اس تفاده   (IIBDI-)  وی رایش دوم  -( و  پرسشنامه افسردگی ب   SELSA-Sاحسا  تنهایی اجتماعی   عاطفی بیرگساالن )

قرار گرفتن د ول ی  گ روه کنت رل      ماه 2دقینه در طول  90ی به مدت اجلسه 8فراشناختی  شدب افراد گروه آزمایش تحت آموزش

نتیا ه حاص ل از تحلی ل     بررس ی ش دب  مده از طریق تحلیل کوواریانس دومتغیره آدست های بهداده آموزشی را دریافت نکردندب

در کاهش احسا  تنهایی زنان مطلن ه   صورت معناداری سبب کاهش مییان افسردگی وه ها نشان داد، آموزش فراشناخت بداده

ش وند و  و خود واقعی خود با شکافی عظیم روبرو م ی آرمانی  اری از زنان متناضی طالا بین خودزمایشی شده استب بسیآگروه 

که ای ن   رودرو احسا  تنهایی و افسردگی آنان نیی باال میاز این ،تری یافتهنسبت به سایر اعضای جامعه خود را در سطح پایین

ه ای فراش ناختی   های درمانی پیگیرانه مانن د آم وزش  اما از طریق روش گر مشکالت روانی بیشتری باشدبخود ممکن است آغاز

 ناپذیر را تا حدی زیادی کاستبمخرب این پدیده اجتنابثیرات أتوان تمی

 فراشناخت، احسا  تنهایی، افسردگی، زنان مطلنه ها:کلیدواژه

                                                           
 afrasiabi_2001@yahoo.com   دانشگاه الیهرا روانشناسی عمومی، ارشد کارشناسی*1 

 دانشگاه آزاد رشت ،دانشاوی کارشنا  ارشد مشاوره توانبخشی2 
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 اضطراب فراگیر بر تنظیم هیجان زنان دارای (IPT) فردیدرمانی بیناثربخشی روان

 
 

 3نجفی شعار و سولماز 2، هلن شرکت خبازی1نوشین اصالحی

 
 
 

 چکیده

بر تنظیم هیاان زن ان دارای اض طراب فراگی ر ب ودب ای ن       (IPT) فردیدرمانی بینهدف از این پژوهش بررسی اثربخشی روان

آزمایش ی و ط رح   ی اس تب در ای ن پ ژوهش از روش نیم ه    ه ا، ی   پ ژوهش کمّ     پژوهش از نوا هدف کاربردی و از نوا داده

ه کنترل استفاده شدب جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان دارای اضطراب فراگی ر شهرس تان   آزمون با گروآزمون و پسپیش

نف ر از زن ان دارای اض طراب فراگی ر      30دس تر ،  گی ری در با استفاده از روش نمونهتهران تشکیل دادندب از این جامعه آماری 

و گروه کنترل و آزمایش تنسیم شدندب بدین ترتیب ک ه اول  انتخاب شدب زنان انتخاب شده با استفاده از روش تصادفی ساده به د

ب رای  ، ف ردی ای درمان بینجلسه 8رح در  آزمون تنظیم هیاان اجرا شد، سپس طبرای هر دو گروه )آزمایشی و کنترل( پیش

ب رای گ روه    IPTام گونه آموزش یا درمانی اعمال نشدی بالفاص له بع د از اتم    گروه آزمایش اجرا شد اما برای گروه کنترل، هی 

و آزم ون   20نس خه   SPSSاف یار  آزمون تنظیم هیاان برای هر دو گروه اجرا شده و در نهایت با اس تفاده از ن رم  پس، آزمایش

فردی بر بهبود تنظیم هیاان زنان دارای اضطراب درمانی بینها پرداخته شدب نتایج نشان داد که روانکوورایانس به تحلیل یافته

 داری داردبار مثبت و معنثیأفراگیر ت

 اضطراب فراگیر، تنظیم هیاان، فردیدرمانی بینروان ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشاوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه1 
 شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحنیناتکارشنا  ارشد روان2 
 s.najafishoar@outlook.com   شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکیدکتری رواندانشاوی 3 
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 همایند های اضطراب و افسردگیدرمان فراشناختی در درمان زنان مبتال به اختاللاثربخشی 

 
 

  1زهره هاشمی ،1علی افشاری

 
 
 

 چکیده

و افس ردگی  ی افراد مبتال به اختالل اض طراب  باورهای فراشناخت  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر

)رویک رد   درم ان فراش ناختی مبتن ی ب ر م دل پ ردازش اطالع ات در اخ تالالت هیا انی          )زنان کارمند( اناام گرف تب  همایند

ب ا  ت   م وردی   تمرکیی می پردازدب این پژوهش در چارچوب ط رح تارب ی   ناپذیر و خودفراشناختی( است که به توجه انعطاف

ماه ه   6ماه ه و   3پیگی ری   ، در دورهفرد مبتال به اختالل 2هفته بر روی  9ی پلکانی طی گانهاستفاده از طرح خطوط پایه چند

ی باورهای فراش ناختی ب ودب درم ان تغیی رات معن ادار و قاب ل       یارهای مورد استفاده شامل پرسشنامهبمورد بررسی قرار گرفتب ا

دهد، درمان فراش ناختی،  ایااد کردب نتایج این پژوهش نشان می افراد مبتالاختی، اضطراب و افسردگی اشنباورهای فر توجهی در

جب تغیی رات معن ادار در   طوری که درمان موثر باشدب بهؤو افسردگی همایند ماختالل اضطراب مبتال به  افرادتواند در درمان می

 ی پیگیری ادامه یافتندب درمانی تا زمان دوره هایشد و بهره فرد مبتال به اختاللدو عالئم هر 

 درمان فراشناختی ،های اضطراب و افسردگی همایند، باورهای فراشناختیلاختال ها:کلیدواژه

                                                           
 aliafshari.psy@gmail.com   دانشگاه مراغه ،استادیار1
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 معتاد به الکل آگاهی بر بهداشت روان افرادرفتاری و ذهن -اثربخشی درمان شناختی

 
 

 *2، حسین سراوانی1منیژه عزتی رستگار

 
 
 

 چکیده

ارقام انواا اعتیاد  که مییان و باشدبرخورداری افراد آن جامعه از بهداشت روانی می جامعه، کننده سالمت هراز عوامل تعیینیکی 

لحاظ آماری وآثار مخ رب  ه یکی از بدترین انواا اعتیاد در جامعه امروزی ب اعتیاد به الکل باشدبهای این مهم مییکی از شاخ 

 کولی را در مراک ی مغ یی مرب وط ب ه درک ل ذت،     بیشترین آسیب مول الکل،ی مصرف افراط بباشدیمممکن  زمان تریندر سریع

رفت اری و   -اضر منایسه اثربخش ی درم ان ش ناختی   هدف از پژوهش ح کندباستنتاج وکنترل رفتارهای فردی ایااد می قضاوت،

نف ر    69ی ای ن ه دف   ب را  ش از ن وا آزمایش ی و  روش پ ژوه  باشدبآگاهی در سالمت روانی افراد معتاد به مواد الکلی میههن

-آگاهی، گروه درم ان ش ناختی  )گروه درمان ههن نفری 23دستر  انتخاب شدند و سپس در سه گروه گیری درصورت نمونهبه

ن ی  کار رفته در این پژوهش، آزمون تادیدنظر شده عالئ م روا ابیار به صورت تصادفی جایگیین شدندبرفتاری و گروه کنترل( به

اری نشان های مکرر و آزمون تعنیبی توکی تحلیل شدب نتایج حاصل از تحلیل آمها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازهداده بودب

داری وج ود  اانی، اضطراب و افسردگی تفاوت معنهای آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سالمت روگروه درداد که بین مواد الکلی 

آگاهی از نظر تأثیر بر س المت  رفتاری و  ههن -اد که دو روش درمانی شناختیآزمون تعنیبی توکی نشان د نتایج ن،داردب همچنی

-رفتاری و روش هه ن  -درمان شناختی داری ندارندب نتایج تحنیق حاکی از آن است که ااضطراب و افسردگی تفاوت معن روانی،

 بمؤثر استی ن، افسردگی و اضطراب مواد الکلآگاهی در کاهش سالمت روا

 آگاهیرفتاری، درمان ههن -، سالمت روان، درمان شناختی اعتیاد به الکل ها:کلیدواژه

 

 

                                                           
 کارشنا  ارشد مشاوره و راهنمایی1 
 saravani79@gmail.com  شناسی کودکان استثنایی  نکارشنا  ارشد روا*2 
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 کننده اعتیاد به اینترنت در دانشجویانبینیبررسی متغیرهای شخصیتی پیش

 
 

   2کهرازهیفرهاد  ،1زادهزهرا مغنی ،1شیفته شهابی

 
 
 

 چکیده

دانش اوی   319اعتیاد به اینترنت مورد بررسی قرار گرفتب ب دین منظ ور    شخصیتی و هایارتباط بین ویژگی پژوهش حاضر در

ای تص ادفی انتخ اب   به روش طبنه 1395-94تمام مناطع تحصیلی در سال در پسر( 106 دختر، 213)  دانشگاه فردوسی مشهد

 کاس تا وم   ک را،   ی NEO) نئ و  پرسش نامه شخص یتی   ( و1998ی IAT) های اعتیاد اینترنت یانگبا تکمیل پرسشنامه و شدند

شناختی در این پژوهش شرکت کردندب نتایج پ ژوهش نش ان داد، از می ان پ نج     همچنین چ  لیست اطالعات جمعیت ( و1992

دار بودن این رابطه، بدان معناست که ه ر  معنا ببه اینترنت رابطه معناداری دارد رناورخویی با اعتیادویژگی شخصیتی، فن  روان

ه ای  رناورخویی باالتر بوده، نمره اعتیاد به اینترنت نیی بیشتر بوده استب این در حالی است که بین سایر ویژگیوانچه نمرات ر

ها بی انگر آن اس ت ک ه    شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطه معناداری وجود نداشتب همچنین، ضرایب رگرسیون و معناداری آن

  ه ا ق ادر ب ه    اس ت و دیگ ر ح وزه    ی معن اداری کنندهبینیورخویی و باوجدان بودن پیشرنابرای اعتیاد به اینترنت، ویژگی روان

به عبارتی  های پژوهش حاضر با بسیاری از مطالعات گذشته همسوستبدر قلمرو نظری یافتهبینی اعتیاد به اینترنت نیستندب پیش

زمینه را برای  تواندمی رناورخویی است،لفه روانؤخشم که زیرماموعه مو  زدگیشتاب تکانشی بودن، پذیری به استر ،آسیب

 های ناسالم از جمله وابستگی به اینترنت فراهم سازدبایااد وابستگی

 متغیرهای شخصیتی، اعتیاد به اینترنت، دانشاویان ها:کلیدواژه

                                                           
 zohreh_moghanizadeh@yahoo.com  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهداندانشاوی دکتری روان1 
 و بلوچستان دانشگاه سیستان2 
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مشاوره سهم معیارهای ارتباطی غیرواقعی در تعارضات زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز رابطه و 

 شهر اصفهان

 
 

 2پورفهیمه نامدار ،2فاطمه بهرامی ،*1عاطفه صابری

 
 
 

 چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه و سهم معیارهای ارتباطی غیرواقعی در تعارضات زناشویی اناام گرفتب جامعه آم اری ش امل   

 پژوهش نمونه و بودند کرده مراجعه اصفهان رشه در مشاوره مرکی دو به ،(94 -95کلیه زنانی که در زمان اجرای پژوهش )سال 

ه ا از دو  آوری دادهر جم ع منظ و  ب ه ب اس ت  بوده دردستر  پژوهش گیرینمونه روش باست بوده کنندهمراجعه زنان از نفر 105

ها، یل دادهفاده گردیدب به منظور تحلو پرسشنامه تعارضات زناشویی )براتی و ثنایی( است( ISRSی معیارهای ارتباطی )پرسشنامه

و تحلیل رگرسیون همیمان استفاده گردیدب نتایج نشان داد ارتباط مستنیم و معن اداری ب ین   بستگی پیرسون از روش ضریب هم

ی ه ا دهد که زیرمنی ا  زمان نشان میهمبستگی همزناشویی وجود داردب نتایج ضریب  معیارهای ارتباطی غیرواقعی و تعارضات

 بینی کردندب در نتیا ه، معیاره ای ارتب اطی منطن ی و درس ت      درصد تعارضات زناشویی را پیش 85 معیارهای ارتباطی غیرواقعی

 های حل تعارض زناشویی افیایش دهدبتواند بر مهارتمی

 معیارهای ارتباطی غیرواقعی تعارضات زناشویی، ها:کلیدواژه

                                                           
 Daryasaberi90@gmail.com  کارشنا  ارشد مشاوره و راهنمایی  *1 
 دکتری تخصصی مشاوره2 
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 نمونه غیربالینی بینی سالمت روان درهای ناسازگار اولیه والدین در پیشطرحوارهنقش 

 
 

 2اصغر آقایی ،2پورحمید آتش ،*1محمد صادقیمریم میر

 
 
 

 چکیده

ه ای  نن ش طرح واره  استب پژوهش حاض ر ب ه منظ ور بررس ی     سالمت روانی نیازی اساسی و ضروری برای افراد در هر زمان 

ه ای  ای ن پ ژوهش در چه ارچوب ط رح     بینی سالمت روان در نمونه غیربالینی اناام شده اس تب ناسازگار اولیه والدین در پیش

ن ب ه  های عمومی فرهنگسرای شهر اصفهاکننده در کال نفر از افراد شرکت 120گیردب نمونه آماری شامل همبستگی قرار می

ه ای  و والدین آنها پرسشنامه طرحواره (R90SCL-)عالیم روانی  یهشدشیوه دردستر  انتخاب شدند و پرسشنامه تادیدنظر

مورد تاییه  رهیمتغوش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندهای پژوهش با استفاده از رولیه یانگ را تکمیل کردندب دادهناسازگار ا

های ناسازگار اولی ه وال دین و س المت روان    دست آمده نشان داد که رابطه معناداری بین طرحوارهنتایج بهو تحلیل قرار گرفتب 

      باطی ناک افی و  ض  ثب اتی، خودان ه ای رهاش دگی/بی  رگرس یون نش ان داد ک ه طرح واره    فرزندان آنها وجود داردب نتایج تحلی ل  

دست آمده از ای ن  بینی اختالالت روانی در فرزندان را دارندب بر اسا  نتایج بهگرایی/ بدبینی در والدین بیشترین توان پیشمنفی

 مت روان فرزندان آنها استببینی سالهای ناسازگار اولیه والدین قادر به پیشپژوهش طرحواره

 های ناسازگار اولیه، سالمت روان، والدینطرحواره ها:کلیدواژه

                                                           
 m.sadeghi2717@gmail.com  خوراسگان ، دانشگاه آزاد اسالمی واحدشناسی عمومینا  ارشد روانکارش*1 
 واحد خوراسگان اه آزاد اسالمیشناسی عمومی، دانشگدکترای روان2 



 

119 

 

 

 

    آموزان با و بدون بلوغ زودرس دبیرستانی مقایسه سازگاری اجتماعی و سالمت روان در دانش

 ١395-96 ی دوم متوسطه شهر ارومیه در سال تحصیلیدوره

 
 

 2، اسماعیل سلیمانی2ریان آذر، فیروزه سپه1مرضیه اسکندری پور

 
 
 

 چکیده

ی دوم آم وزان دوره هدف پژوهش حاضر منایسه سازگاری اجتماعی و سالمت روان در دختران با و ب دون بل ود زودر  دان ش   

ی دوم متوس طه  استب جامعه آماری مطالعه حاضر دانش آموزان دخت ر دوره  1395-96ی شهر ارومیه در سال تحصیلی متوسطه

ای ب ه  ای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهنفر با روش نمونه 204باشد که تعداد نفر می 12250باشدب تعداد جامعه یه میشهر اروم

ه ای  نفر دارای بلود عادی بودندب نمونه 102نفر دارای بلود زودر  و  102عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدندب از این تعداد 

ای منایس ه  -یزگاری اجتماعی و سالمت روان پاسخ دادندب روش پژوهش توصیفی از نوا علّ  های سامورد مطالعه به پرسشنامه 

نح راف معی ار و   های آماری توصیفی و اس تنباطی از جمل ه می انگین، واری انس، ا    های پژوهش با استفاده از آزمونباشدب دادهمی

 و اجتم اعی  س ازگاری  آم ده  دس ت ب ه  نتایج اسا  بر که گرفت قرار تحلیل مورد( MANOVAمتغیری )تحلیل واریانس چند

دهد که تفاوت معن اداری  شان مین پژوهش اینب دارد وجود داریمعنا تفاوت زودر  بلود بدون و با دختران بین در روان سالمت

 بین سازگاری اجتماعی و سالمت روان در بین دختران با و بدون بلود زودر  وجود داردب

 انگاری اجتماعی، سالمت روبلود زودر ، ساز ها:کلیدواژه

                                                           
 marziye.eskandaripour1987@gmail.comشناسی تربیتی، دانشگاه ارومیه   کارشنا  ارشد روان1
 ه ارومیهشناسی دانشگاگروه روان2
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رفتاری بر کارکرد خانواده در خانواده های دارای فرزند -درمانی شناختیفنون خانوادهمدی آکار

 نوجوان: مطالعه تک آزمودنی

 
 

 2محمدحسن آسایش ،*1پگاه ورنوس کپورچال

 
 
 

 چکیده

دهن د و در نتیا ه   های سالمی را تش کیل م ی  اند، الگود گرفتههایی که روش برقراری ارتباط و ارسال پیام را به خوبی یاخانواده

درم انی  م دی فن ون خ انواده   آکنندب هدف پژوهش حاض ر بررس ی کار  تعارضات و مشکالت کمتری را در زندگی خود تاربه می

نوا آزمودنی و طرح آن از های ت رفتاری بر کیفیت رواب  اعضای خانواده استب پژوهش حاضر یکی از انواا پژوهش -شناختی

A-B شناختی خصوصی، ب ه  کننده به ی  مرکی روانهای مراجعهمی باشدب در این پژوهش ی  خانواده سه نفره از میان خانواده

گی ری  بعد از جلسات مداخله جهت اندازه بود که قبل و FADصورت هدفمند انتخاب شدب ابیار پژوهش شامل مصاحبه و آزمون 

جلس ه ص ورت گرف تب در ای ن جلس ات از       10ته پس از مداخله تکمیل گردیدب مداخله طی گیری متغیر وابسسطح پایه و اندازه

فاده شده اس تب بررس ی چش می    نگری، عفو و بخشش، بازسازی شناختی و تغییر رفتار استمسئله، مثبتفنونی نظیر آموزش حل

ثر اس تب  ؤدر بهبود کیفیت رواب  خ انوادگی م   رفتاری -درمانی شناختیها قبل و بعد از مداخله نشان داد که فنون خانوادهنمودار

 ها در پایان مورد بحث واقع شده استبسویی یافتهسویی و عدم همهم

 آزمودنیواده، نوجوان، مطالعه ت رفتاری، کارکرد خان -درمانی شناختیخانواده ها:کلیدواژه

                                                           
 pegahvarnoos@gmail.com  دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه دانشگاه تهران*1
 شناسی دانشگاه تهراندکترای تخصصی مشاوره، مشاور و درمانگر کلینی  روان2
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ن دارای کودک والدیرفتاری بر سالمت روان  -شناختی یهخانواد یهمدی فنون مشاورآکار

 تک آزمودنی یهخردسال: مطالع

 
 

 2آسایش محمدحسن ،*1مینا عمادی زاده

 
 
 

 چکیده

درم انی  خ انواده  گذاردبهای جوان، بر رواب  زناشویی و مییان اضطراب و سالمت روان والدین تأثیر میورود فرزند در زندگی زوج

ها استب بنابراین هدف پژوهش حاضر بررس ی  ها و خانوادهن زوجهای مؤثر در ارتنای سالمت روارفتاری یکی از روش-شناختی

رفتاری بر سالمت روان زوجین دارای کودک خردسال بودب روش پ ژوهش حاض ر    -شناختی یهخانواد یهمدی فنون مشاورآکار

ای ه و  پص ورت خ    ه بود که ب GHQو  R90SCL– بودب ابیارهای پژوهش شامل پرسشنامه ABت  آزمودنی و از نوا طرح 

      ه ای  و فرزن د(، از خ انواده  پس از مداخله، برای خانواده اجرا شدب در ای ن پ ژوهش ی   خ انواده چه ار نف ره )پ در و م ادر و د        

ای ص ورت  مداخل ه ی هجلس   10خاب شدب فرایند درمان ط ی  صورت هدفمند انته شناختی، بکننده به ی  کیلینی  روانمراجعه

  نگری، عفو وگذشت، تغییر رفتار و تن آرام ی اس تفاده ش دب نت ایج     مسئله، مثبتهایی چون حلشگرفتب در جلسات درمانی از رو

رفتاری بر سالمت روان والدین بودب نتایج مورد  -دست آمده از طریق تحلیل چشمی بیانگر تأثیر فنون مشاوره خانواده شناختیهب

 بحث قرار گرفته استب

 آزمودنیرفتاری، سالمت روان، فرزندآوری، مطالعه ت  -درمانی شناختیوادهخانواده، خان یهمشاور ها:کلیدواژه

                                                           
  minaemadi1373@gmail.com   دانشگاه تهران ،دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه*1
 شناسی دانشگاه تهرانشاور و درمانگر کلینی  رواندکترای تخصصی مشاوره، م2
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                                   آگاهی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی بخشی درمان مبتنی بر ذهناثربررسی 

 دیالیزی افراددر 

 
 

 *1ابراهیم رستمی
 
 
 

 چکیده

ررس ی اثربخش ی درم ان مبتن ی ب ر      پژوهش حاضر به منظور بزاستب درمانی تنشکلیه،  حل درمانی نارساییدیالیی به عنوان راه

 -آزم ون آزمایشی از نوا پیشطرح پژوهش نیمهاناام شده استب دیالییی  افرادآگاهی بر رضایت زناشویی و کیفیت زندگی ههن

وده به بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان مهاباد ی مراجعه نمیدیالی افرادآزمون با گروه گواه بودب جامعه آماری شامل کلیه پس

هایی که رضایت کامل داشتند در گروه آزم ایش  نفر از آزمودنی 14نفر بود که از این تعداد،  28بودب حام نمونه  95-96در سال 

( و Enrichی )ه ای رض ایت زناش وی   نفر دیگر در گروه گواه جایگیین شدندب ابیاره ای م ورد اس تفاده ش امل پرسش نامه      14و 

آگاهی را دریافت کردند و گروه ای درمان مبتنی بر ههندقینه 90جلسه  8بودب گروه آزمایش  (36SF-پرسشنامه کیفیت زندگی )

متغیری م ورد تایی ه و تحلی ل ق رار گرفتن دب      ها با کم  روش تحلیل کوواریانس چندکنترل در لیست انتظار قرار داشتندب داده

اف راد  آزمون موجب افیایش رضایت زناش ویی و کیفی ت زن دگی در    آگاهی در مرحله پسدرمان مبتنی بر ههنها نشان داد یافته

ثیر أتوان د ت   آگ اهی م ی  ها درمان مبتنی بر ههندیالییی گروه آزمایش در منایسه با گروه گواه شده استب با توجه به نتایج یافت

 دیالییی بگذاردب افراددر معناداری بر افیایش رضایت زناشویی و کیفیت زندگی 

 دیالییی افرادآگاهی، رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، درمان مبتنی بر ههن ها:کلیدواژه

                                                           
  دانشگاه پیام نور ،شناسیدانشاوی کارشناسی روان*1 
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های مقابله با فشار روانی و کیفیت زندگی زنان آموزش مدیریت استرس بر یادگیری مهارت ثیرأت

 ١396سرپرست خانوار شهر ایالم سال 

 
 

 *1محدثه نعمتی

 
 
 

 چکیده

های منابله با فشار روانی و کیفیت زندگی زنان سرپرست ثیر آموزش مدیریت استر  بر یادگیری مهارتأژوهش حاضر، تهدف پ

آزمون با گ روه کنت رل   پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشهای نیمهبودب این تحنیق از نوا پژوهش 1396خانوار شهر ایالم سال 

زن سرپرست خ انوار ب ود    60وار تحت پوشش بهییستی می باشدب نمونه شامل استب جامع آماری شامل همۀ زنان سرپرست خان

نفر( قرار گرفتن دب اطالع ات ای ن پ ژوهش از      30نفر( و کنترل ) 30گری انتخاب و در دو گروه آزمایش )گیری غربالکه با نمونه

آوری ش دب روش  ن جهانی بهداش ت جم ع  ای اندلر و پارکر و پرسشنامه کیفیت زندگی سازماطریق، پرسشنامه راهبردهای منابله

ه ا در س طح   متغیره ب ود، فرض یه  متغیره و کوواریانس ت های پژوهش تحلیل کوواریانس چندهمورد استفاده برای آزمون فرضی

های پژوهش نشان داد که آموزش مدیریت استر  سبب افیایش تاییه و تحلیل شدب یافته SPSSنرم افیار  22نسخه با  05/0

مدار و اجتنابی در ای هیاانمدار و افیایش کیفیت زندگی و کاهش استفاده از راهبردهای منابلهلهئای مساز راهبرد منابلهاستفاده 

توان نتیاه گرفت که ارائه مداخله آموزش دست آمده از این پژوهش میههای بزنان سرپرست خانوار شده استب با استناد به داده

تواند به عنوان ی  مداخله مفید، در بهبود سالمتی و افیایش کیفیت زندگی آنان رست خانوار میمدیریت استر  برای زنان سرپ

 استفاده شودب

 مدیریت استر ، راهبردهای منابله، فشار روانی، کیفیت زندگی، سرپرست ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ایالمکارشنا  ارشد روان*1 
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 های شخصیتی و سازگاری زناشوییارتباط میان ویژگیبررسی 

 
 

 3پگاه ورنوس کپورچال، 3زادهمینا عمادی ،2دات رازقیفاطمه السا ،*1مریم کرمی

 
 
 

 چکیده

زا در زندگی و رواب  زناشویی وارد عم ل  سان ی  عامل تنشتواند بهشخصیتی افراد می -های روانیها یا ابعادی از ویژگیجنبه

لی و سازگاری زناشویی افراد منطع تحصی های شخصیتی، تفاوت جنسیتی،شودب این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان ویژگی

شناس ی  دانشاویان تحصیالت تکمیلی روان ی آماری،جامعه اناام شدب روش پژوهش حاضر از نوا توصیفی و همبستگی استب

نف ر از   130دس تر  اس تب   گی ری در گیری پ ژوهش از ن وا نمون ه   ی دانشگاه تهران و خوارزمی هستندب روش نمونهو مشاوره

ی س والی و پرسش نامه   60ی شخصیتی نئ و  های سناش شامل پرسشنامهابیار گروه نمونه انتخاب شدندب دانشاویان به عنوان

گام  ی همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیونهای آمارها از روشجهت تحلیل داده والی استبئس 32 (DAS)سازگاری زناشویی 

پذیری به گرایی و توافقبرون ،رناوری به صورت منفیرواننتایج نشان داد که های مستنل استفاده شدب گروه tبه گام و آزمون 

ه ای  گ روه  tزم ون  آنت ایج   ،همچن ین  کندببینی میپذیری به صورت مثبت سازگاری زناشویی را پیشصورت مثبت و مسئولیت

گاری زناش ویی  مستنل نشان داد که بین دو گروه زن و مرد، و منطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معناداری در می یان س از  

ه ای  دهد که ویژگ ی های شخصیتی با سازگاری زناشویی نشان میهای پژوهش در بررسی ارتباط میان ویژگیوجود نداردب یافته

ام ا عوام ل    بین ی کن دب  تواند سازگاری زناشویی را پیشرناوری میپذیری و روانمسئولیت پذیری،توافق گرایی،شخصیتی برون

 های مناسبی برای سازگاری زناشویی نیستندبکنندهبینییشجنسیت و منطع تحصیلی پ

 های شخصیتی، پنج عامل بیرگ شخصیتیسازگاری زناشویی، ویژگی ها:کلیدواژه

                                                           
 maryamkarami4@yahoo.com  دانشگاه خوارزمی ،دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده*1 

 دانشگاه آزاد اسالمی قم ،شناسی تربیتیی دکتری رواندانشاو2 
 دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه یدانشاو3 
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 های اجتماعی نوجوانانو مهارت رآمدیبین عملکرد خانواده با خودکا یهبطرا

 
 

 *1ساره خدائی
 
 
 

 چکیده

کند که سازگاری چندجانبه در هر مرحل ه الزم ه موفنی ت وی در زن دگی     احلی عبور میآید از مرهر انسان زمانی که به دنیا می

ه ای مختل ف ب دنی،    نبهجای انتنالی و شامل تغییر در دوره ،پایان کودکی و شروا بیرگسالی استای بین نوجوانی مراحله استب

ش ودب ب ر   مشکالت بسیاری برای منابله مواجه میاجتماعی، شناختی، احساسی و روانی استی به دلیل همین تغییرات، نوجوان با 

ی و بین عملکرد خ انواده ب ا خودکارآم د    یهپذیرترین مرحله رشد خوانده شده استب هدف این پژوهش رابطهمین اسا  آسیب

امه ه ا از پرسش ن  آوری دادههمبستگی از نوا کاربردی استب برای جمع -با روش تحنیق توصیفیهای اجتماعی نوجوانان مهارت

 ،این دربیتین و فوس تر  ی TISSهای نوجوان ان ) ، پرسشنامه مهارت(2001 ،موریسی SEQ-Cخودکارآمدی کودکان و نوجوانان  )

آم وزان نوجوان ان دخت ر    ( استفاده ش دب در ای ن پ ژوهش دان ش    1983، م  مستری FADو پرسشنامه عملکرد خانواده )( 1992

ای و ب ا توج ه   گیری تصادفی خوشه( با استفاده از روش نمونه1396-1397ی )سال تحصیل متوسطه )دوره اول( شهر اصفهان در

اول انتخ اب   یهآموز از سه منطع اول، دوم و سوم دوردانش 331ای شامل کوکران نمونهها و با استفاده از فرمول گویه به تعداد

یی د ق رار   أسازه و همچنین آلف ای کرانب اه م ورد ت    های مطرح از جمله روایی محتوایی وو روایی و پایایی با استفاده از روش شد

 هاتحلیل دادهب استفاده شد SPSSای اناام گرفت از نرم افیار ها که به صورت تصادفی خوشهگرفتب برای تاییه و تحلیل داده

ی با اف یایش ک ارکرد   یعن ی اجتماعی ارتباط مستنیمی دارندبهاو ابعاد آن با خودکارآمدی و مهارت دهد کارکرد خانوادهنشان می

 شود و بالعکسبهای اجتماعی نیی بهتر میخانواده، خودکارآمدی و مهارت

 های اجتماعی، نوجوانان، مهارتعملکرد خانواده، خودکارآمدی ها:کلیدواژه

                                                           
 Sare.khodaee@gmail.comشناسی و علوم تربیتی تهران جنوب    روان هارشد مشاوره خانواده، دانشکد کارشنا *1 
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 سرپرستفردی نوجوانان بیدرمانی بر وابستگی بیناثربخشی طرحواره

 
 

 *3ه مجاورو مهدی 2اعظم حیدری، 1زادهاکرم رضوانی

 
 
 

 چکیده

در این  بسرپرست شهرتهران اناام شدفردی نوجوانان بیدرمانی بر وابستگی بیناین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرحواره

آزمون با گروه کنترل استفاده شدب جامعه آماری این پ ژوهش را تم امی   آزمون و پسپژوهش از روش نیمه آزمایشی و طرح پیش

نفر انتخ اب   30دستر  گیری درست شهرستان تهران تشکیل دادند که از این جامعه با استفاده از روش نمونهسرپرنوجوانان بی

، اجرای پ ژوهش  های الزم با مسئوالناز هماهنگی صورت تصادفی جایگیین شدندب بعده شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل ب

فردی اجرا ش د،  پرسشنامه وابستگی بینبا کم  آزمون پیش ،و کنترلن ترتیب که اول برای هر دو گروه آزمایش شروا شد بدی

ای اعمال نش د و  گونه مداخلهاما برای گروه کنترل، هی  یجلسه برای گروه آزمایش اجرا شد 8درمانی در سپس جلسات طرحواره

ها اجرا شد و در نهایت با اس تفاده  امهآزمون پرسشنپس ،بالفاصله بعد از اتمام مداخله آزمایشی برای گروه آزمایش و گروه کنترل

درم انی وابس تگی   واریانس نشان داد ک ه طرح واره  وها پرداخته شدب نتایج تحلیل کبه تحلیل یافته 20نسخه  SPSSافیار از نرم

 بخشدبداری بهبود میاطور معنهسرپرست را بفردی نوجوانان بیبین

 سرپرستنوجوانان بی ،یفردوابستگی بین، درمانیطرحواره ها:کلیدواژه

                                                           
 علوم و تحنینات شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدگروه روان1 
 کارشنا  ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر2 
 com@gmailMahdieh.mogaver.     تهران شگاه آزاد اسالمی واحد الکترونی دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره، دان*3 

https://web.telegram.org/#/im?p=%40gmail


 

127 

 

 

 

 

بخشی های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده: طراحی و بررسی اثریافتگی و نشانهتمایز

 های خانواده بوونای بر اساس نظریه سیستممداخله

 
 

 3غالمعلی لواسانی مسعود، 2ضا رستمی، ر2علی بشارتمحمد، 1باغیفاطمه قره  
 
 
 

 چکیده

ه ای  مدت بر اسا  نظریه سیستممحور کوتاهآموزشی زوج -احی و بررسی اثر بخشی ی  مداخله روانیاین مطالعه به هدف طر

ب روش پژوهش بدین ترتیب یافتگی و کاهش اضطراب میمن در سیستم هیاانی خانواده اناام شدخانواده بوون برای بهبود تمایی

گیری در دستر  گواه در این طرح نیمه آزمایشی با روش نمونهزوج به عنوان گروه 19زوج به عنوان گروه آزمایشی و 19 بود که

 اف یایش ) بوون درمان فن 3 اسا  بر جلسه 7 در مدتکوتاه محورزوج آموزشی -یماهه شرکت کردندب مداخله روان 2و پیگیری 

ه ا  ش گروه ی زوج ب آم وز قال   در تماییی افتگی  اصلی شاخ  4 و( زداییمثلث و هیاانی هایواکنش کاهش پذیری،مسئولیت

ها نشان دادن د ک ه ای ن    یافتهبه ژنوگرام خانواده پاسخ دادندب یافتگی و مصاحکنندگان به منیا  تماییطراحی و اجرا شدب شرکت

جوشی( در سیستم هیا انی خ انواده را   پذیری هیاانی، خودپیروی، گسستگی عاطفی و همیافتگی )واکنشتواند تماییمداخله می

فرزند( در خانواده را ک اهش  مدی و اختالل همسر، مشکالت آهای اضطراب میمن )تعارض زناشویی، ناکارنشانه بهبود بخشیده و

گی ری  کید بر ننش سیستم هیاانی خانواده در شکلأهای آموزشی و درمانی با تریییتوان در برنامهاز نتایج این تحنیق میدهدب 

 های اختالالت استفاده کردبو درمان نشانه

 های خانواده بوونهای اضطراب، سیستم هیاانی خانواده، نظریه سیستمیافتگی، نشانهتمایی ها:دواژهکلی

                                                           
  fagh_ 1977@yahoo.com  دانشگاه تهران ،سی سالمتشنادکترای روان1

  شناسی، دانشگاه تهراناستاد گروه روان2

  ، دانشگاه تهرانگروه مبانی روانی آموزش و پرورش استاد3
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 درمانی شهرستان کرج -معنویت و بهداشت روان کارکنان مراکز بهداشتیارتباط 

 
 

 4قائدنیای جهرمی ، علی*3شیوا فرمانی شهرضا، 2، فیروزه عاشوری1مجتبی حقانی زمیدانی

 
 
 

 چکیده

درمانی شهرستان کرج با استفاده از  -وهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت و بهداشت روان کارکنان مراکی بهداشتیپژ

روش تحنیق توصیفی از نوا همبستگی اناام شده استب جامعه آم اری م ورد نظ ر در ای ن تحنی ق را  کلی ه کارکن ان مراک ی         

باشد که ب ر  نفر می 348بر اسا  آخرین آمار و اطالعات تعداد این اعضاء  دهد کهدرمانی شهرستان کرج تشکیل می -بهداشتی

ای مورد اس تفاده در  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدندب به منظور سناش متغیره 150ای گیری تصادفی طبنهاسا  روش نمونه

        گردی  دب روای  ی محت  وایی و پرسش  نامه س  المت عم  ومی اس  تفاده  (1996ش  نامه معنوی  ت ه  ال ادواردز )پرس پ  ژوهش از دو

ها ب ر اس ا  ض ریب آلف ای کرونب اه، ب رای پرسش نامه        نامهشصصان قرار گرفته استب پایایی پرسها مورد تأیید متخنامهشپرس

های آماری توصیفی و آم ار  ( برآورد گردیدب برای تاییه و تحلیل از روش86/0( و برای پرسشنامه بهداشت روان )91/0معنویت )

های پژوهش نشان داد ک ه ب ین معنوی ت و بهداش ت روان رابط ه      مستنل( استفاده شدب یافته t و )همبستگی پیرسون طیاستنبا

نمایی، عدم ناامی دی، پ ذیرش   مثبت و معناداری وجود داردب نتایج همچنین نشان داد که بین تمامی ابعاد معنویت )آگاهی، بیرگ

مس تنل نش ان دارد ک ه     tداری وجود داردب در نهایت نتایج آزمون اروان رابطه معن ثباتی، مدیریت برداشت( با بهداشتواقعی، بی

 داری وجود داردبابین معنویت و بهداشت روان با جنسیت تفاوت معن

 عنویت، سالمت روان، بهداشت روانیم ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی روان وره شغلی، گروه مشاوره، دانشکدهارشد مشا کارشنا 1
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطباییروان ی ارشد مشاوره شغلی، گروه مشاوره، دانشکدهدانشاوی کارشناس2
 کارشنا  ارشد مشاوره خانواده، عضو گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز *3
  یشناسی، دانشگاه شهید بهشتشناسی بالینی، گروه رواندانشاوی دکتری تخصصی روان4
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 ردهآوری زنان افسشناختی و تابدرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری رواناثربخشی روان

 
 

  *1سوفیا حیدری

 
 
 

 چکیده

برانگیی در عرصه بهداش ت روان ی اس تب اخ تالل افس ردگی ب ا ش یوا        ای چالششده اما مسئلهای شناختهامروزه افسردگی واژه

شودب روش این درصد در زنان به عنوان سرماخوردگی روانی شناخته می 25تا  10درصد در مردان و  12تا  5ای با حدود گسترده

ی زن ان  آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بودب جامعه آماری ش امل کلی ه  پس -آزمونتاربی با طرح پیشش از نوا نیمهپژوه

دستر ، انتخاب شدند و سپس ب ه روش تص ادفی در دو   گیری درنفر از زنان مطلنه به روش نمونه 30افسرده شهر زناان بودب 

افسردگی را تکمیل کردن دب   هر دو گروه پرسشنامه سازگاری و بهش قرار گرفتندترل جهت اناام پژونفره آزمایش و کن 15گروه 

درم انی  آموزش روان ها نشان دادحاصل از تحلیل داده نتیاههی قرار گرفتندب درمانی حمایتی گروافراد گروه آزمایش تحت روان

 ثر ب وده اس تب  ؤشناختی زنان افس رده م   وانآوری و سازگاری رصورت معناداری در افیایش تابه حمایتی گروهی زنان مطلنه ب

    بین ی ش ودب پ یش  افسردگی اثرات منفی مهمی در عملکرد شناختی و هیاانی افراد داشته و یکی از علل ن اتوانی محس وب م ی   

ب یش   های جسمی و روانی خواهد بود، یعنیاختاللکننده در بین تمام ناتوان اختاللومین تا چند سال آینده افسردگی دشود می

 های انسداد ریوی استباختاللهای عروا مغیی و اختاللای، از تصادفات جاده

 آوریشناختی، تابدرمانی حمایتی گروهی، سازگاری روانروان ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی بالینیارشد روان یدانشاوی کارشناس*1
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زدگی مقاوم به درمان: پژوهش مورد درمانی بر کاهش شدت عالئم اختالل وحشتوارهحطراثربخشی 

 منفرد

 

 *1پورگنجیفغان محمد

 
 
 

 چکیده

اند توس عه یافت ه اس تب    ای معنادار نبردهشناختی میمن که از درمان شناختی بهرهبا مشکالت روان افرادینظریه طرحواره برای 

توانن د از  دارای اختالالت اضطرابی و خلنی نی ی م ی  افراد کار رفته است، اما هاگرچه این نظریه بیشتر برای اختالالت شخصیت ب

زدگی مناوم به درمان بودب از بین درمانی بر عالئم اختالل وحشتوارهه تعیین اثربخشی طرحرندب هدف این مطالعاین مدل سود بب

واره یان گ و  ه ای اض طراب ب  ، ط رح    دستر  انتخ اب ش د و ب ا پرسش نامه    گیری درنفر بر اسا  نمونه 1جامعه مورد نظر 

رح مطالعه م ورد منف رد ب ه ص ورت     پژوهش حاضر ی  ط بقرار گرفت ( مورد بررسیSCID) یافتهساختاری بالینی نیمهمصاحبه

نتایج پژوهش نشان داد که ها از تحلیل نموداری و ترسیمی استفاده شده استب پایه چندگانه است ببرای تاییه و تحلیل دادهخ 

درصد به دست آم ده اس تب    63ثیر مثبت دارد و درصد بهبودی به مییان أزدگی تدرمانی در کاهش شدت عالئم وحشتوارهحطر

 مؤثر استبزدگی مناوم به درمان درمانی در کاهش عالئم اختالل وحشتوارهحطر

 ، مطالعه موردیدرمانیوارهحزدگی مناوم به درمان، طراختالل وحشت ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتیکارشنا  ارشد روان *1 
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  های زندگی بر آموزش مهارتاندیشی پنج عاملی با های مثبتمقایسه اثربخشی آموزش مهارت

 آموزاننفس دانشزتع

 
 

 3زاده قنواتیمانا چم ،فریبا زرانی ،2شهریار شهیدی، *1پورگنجیمحمد فغان

 
 
 

 چکیده

ه ای زن دگی ب ر    اندیشی پ نج ع املی ب ا آم وزش مه ارت     های مثبتهدف از پژوهش حاضر، منایسه اثربخشی آموزش مهارت

نوا آزمایشی با طرح دو گروهی )گ روه آزم ایش و منایس ه( ب ا     آموزان دختر دوره ابتدایی استب این پژوهش از نفس دانشعیت

ص ورت در دس تر  انتخ اب و ب ه ش کل      سال ب ه  11تا  9دانش آموز دختر  28آزمون استب در این پژوهش آزمون و پسپیش

ندب س پس ی     نفس پاسخ دادی عیتنفر( قرار داده شدندب هر دو گروه به پرسشنامه 14تصادفی در دو گروه آزمایشی )هر گروه 

ای، دقینه 60جلسه  10اندیشی پنج عاملی و گروه دیگر به مدت های مثبتای، آموزش مهارتدقینه 60جلسه  10گروه به مدت 

ها در سطح توصیفی از جدول فراوانی و درصد فراوان ی و در  وتحلیل دادهمنظور تاییههای زندگی دریافت کردب بهآموزش مهارت

های پژوهش نش ان داد ب ین دو گ روه اثربخش ی آم وزش      ل کوواریانس چند متغیری استفاده شدب یافتهسطح استنباطی از تحلی

آزمون و پیگیری تف اوت معن اداری   نفس در مرحله پسعیت های زندگی در متغیراندیشی پنج عاملی و مهارتهای مثبتمهارت

 نفس مؤثر استبهای زندگی در افیایش عیتاندازه مهارت اندیشی پنج عاملی به همانهای مثبتوجود نداردب لذا آموزش مهارت

 اندیشی پنج عاملیهای مثبتهای زندگی، مهارت، مهارتنفسوزان دختر دوره ابتدایی، عیتآمدانش ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتیکارشنا  ارشد روان*1 
 شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتیگروه روان2 
 شناسی، دانشگاه اصفهاندانشاوی دکتری روان3 
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                                                           شده اثربخشی آموزش فراشناخت بر کاهش میزان استرس ادراک

 پذیربا نشانگان روده تحریک افراد

 
 

 مریم غالمحسینی1، هدیه صفری مذنبی1
 
 
 

 چکیده

      اخ تالل ش ودب ای ن   پذیر اختاللی است که با درد میمن ش کمی و مش کل در اجاب ت م یاج ش ناخته م ی      نشانگان روده تحری 

 اف راد ده دب  ارج اعی را تش کیل م ی    افراددرصد  50تا  20 به متخصصین گوارش بوده است و افراد مبتالترین علت ارجاا شایع

حاض ر  دهدب پژوهش متخصصین گوارش را تشکیل می کننده بهافراد مراجعهپذیر بیش از ی  چهارم کل نشانگان روده تحری 

 اف راد  یلی ه ک ش امل  پ ژوهش  ای ن  آم اری  جامعهب باشدمی کنترل گروه با آزمونپس -نآزموآزمایشی با طرح پیشاز نوا نیمه

 یی د أت آنها تشخی  متخص ، پیش  توس  که بود گیالن هایبیمارستان از یکی پذیرتحری  روده نشانگان به مبتال سرپایی

نفر در ه ر گ روه(    15های آزمایش و کنترل )ماری در نظر گرفته شده و به صورت تصادفی در گروهآ ننمونه عنوا به نفر 30ب شد

های پژوهش در ای قرار گرفتندب یافتهدقینه 60جلسه  8روه آزمایش تحت درمان فراشناختی گروهی در جایگیین شدند و افراد گ

ثیر أدار استب معنی این یافته ای ن اس ت ک ه ت     امعن 001/0محاسبه شده در سطح  F اریانس نشان داد کهومورد نتایج تحلیل کو

شده معنادار بوده استب نتایج پژوهش در کاهش استر  ادراک، در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل حضور آموزش فراشناخت

شناختی دارد، زیرا آم وزش فراش ناخت در ک اهش     -پذیر بیشتر جنبه ههنی نشان داد استر  افراد دارای نشانگان روده تحری 

 گذار بوده استبثیرأشده تشدت استر  ادراک

 پذیرتحری  شده، نشانگان رودهفراشناخت، استر  ادراک ها:کلیدواژه

                                                           
 نا  ارشد مشاوره خانوادهدانشاوی کارش1 
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اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب بر بهبود رضایت زناشویی و عزت نفس جنسی زنان 

 )ام اس( خودایمنی مبتال به تصلب بافت چندگانه

 
 

 *1زینب السادات ارشاد

 
 
 

 چکیده

 ه ای جنب ه  و اس ت  ج وان  االنبیرگس   در مرکیی عصبی سیستم میمن هایاختالل ترینشایع از(  تصلب بافت چندگانه )ام ا

رمانی مبتنی بر نظریه دواقعیت اثربخشی بررسی پژوهش این هدف رو،این ازب دهدمی قرار تأثیرتحت را مبتال فرد زندگی مختلف

 ط رح  ب ا  و آزمایش ی نیمه انو از پ ژوهش  ینانفس جنسی زنان مبتال ب ه ام ا  ب ودب   انتخاب بر بهبود رضایت زناشویی و عیت

 1396 س ال  در ته ران  ش هر  در ا  ام به مبتال خودایمنی زنان شامل آماری جامعهب بود کنترل گروه و نموآزپس -ونآزمپیش

 گ روه  و آزمایش گروه دو به ساده تصادفی صورت به و انتخاب سال به عنوان نمونه 50تا  20 با دامنه سنی فرد مبتال 30دب بودن

 ه ا آن از س پس ب دیدن د  آم وزش  را درم انی واقعی ت  ای،دقینه 60 جلسه 8 ماه، ی  مدت به آزمایش گروهب شدند تنسیم کنترل

نف س  ( و ع یت 1989)ف وروز و الس ون،    های رضایت زناشویی ان ری  از پرسشنامه هاداده آوریجمع برایب شد گرفته آزمونپس

واری انس چن دمتغیره ص ورت گرف تب     وه ا تحلی ل ک  تحلی ل داده و( استفاده شدب برای تاییه1966) جنسی دویل زینا و اسچوارز

ش درم انی در گ روه آزم ای   نفس جنسی پس از مداخل ه واقعی ت  های آماری نشان داد که نمرات رضایت زناشویی و عیتبررسی

 رض ایت  اف یایش  ب ر  درمانیواقعیت پژوهش، این هاییافته اسا  برداری افیایش یافته استب اطور معننسبت به گروه کنترل به

ای بهبود مشکالت بر مناسبی شیوه تواندمی درمانیواقعیت بنابراین،ب دارد تأثیر ا  امبه  مبتال زنان جنسی نفسعیت و زناشویی

 جنسی و زناشویی مبتال به ام ا  باشدب

 نفس جنسی، تصلب بافت چندگانهدرمانی، نظریه انتخاب، رضایت زناشویی، عیتواقعیت :هاکلیدواژه

                                                           
 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهرانکارشنا  ارشد روان*1 
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گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان تأثیر مشاوره بررسی 

 ١395ای تنیس روی میز استان اصفهان در سال ورزشکاران حرفه

 
 

 *1جعفری مینا
 
 
 

 چکیده

    م راهب رد تنظ یم هیا ان اس تفاده     کاران از ک دا ش  است و این موضوا ک ه ورز موضوا تنظیم هیاان در ورزش موضوا مهمی 

اثربخش ی رویک رد   »شودب پژوهش حاضر ب ا ه دف بررس ی     ثر واقعؤتواند در این میان مشناختی میهای روانآموزشدب کننمی

ای ن  انا ام ش ده اس تب    « 95 ای استان اص فهان در س ال  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیاان ورزشکاران حرفه

نف ر از ب انوان ورزش کار     24باشدب نمونه شامل وه آزمایش و کنترل( میآزمون با گرپس -آزمونطرح پیشآزمایشی )مطالعه نیمه

نامه رسش  گیری در دستر  انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزماش و کنترل جایگیین شدندب پاست که به صورت نمونه

 8گ روه آزم ایش در    روی ( ب ر سپس مداخالت درمانی )رویکرد پذیرش و تعهد ( اجرا شدبCERQجویی شناختی هیاان )نظم

جویی شناختی هیاان ب ر روی  نامه نظمدر آخر پرسشجلسه )ی  و نیم ساعته( اناام گرفت و گروه گواه آموزشی دریافت نکردب 

های منفی نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد برکاهش مؤلفه هاهر دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردیدب یافته

مشاوره گروهی مبتنی بر رویک رد پ ذیرش و تعه د ب ر بهب ود      ب ای تأثیر معناداری داشتهیاان ورزشکاران حرفهتنظیم شناختی 

ای توان از آن به عنوان ی  روش مداخل ه ای اثربخش بوده است و میهای منفی تنظیم شناختی هیاان ورزشکاران حرفهمؤلفه

 ثر سود جستبؤم

 ای، ورزشکاران حرفههای منفی تنظیم شناختی هیاانتعهد، مؤلفه مشاوره مبتنی بر پذیرش و ها:کلیدواژه

                                                           
 Mina.jafari@iaukssh.ac.ir   خمینی شهرواحد کارشنا  ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی *1
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 بررسی الگوهای بالینی سایکوپاتولوژیک در رانندگان با ترومای فک و صورت

 

 

 2مهین مرادی ،1فرزانه رعایی

 
 
 

 چکیده

ن در جستاو عوام ل  بینی اصلی مربوط به سالمت جامعه امروز است و محننیهای تروماتی  یکی از مشکالت قابل پیشآسیب

ها پیدا کنندب هدف اص لی  شوند تا بتوانند راهی برای پیشگیری آنو ریس  فاکتورهایی هستند که باعث ایااد این تصادفات می

ثر در رانن دگان  ؤی بالینی اختالالت روانی به عن وان ی   ف اکتور مه م و م      العه بررسی شیوا اختالالت روانی و الگوهااین مط

باش دب روش مطالع ه ب ه ص ورت     م ی  1395ش جراحی ف  و صورت بیمارستان باهنر شهر کرم ان در س ال   شده در بخبستری

  60نفر بودند که  به صورت تصادفی انتخاب و شرای  ورود را دارا بودن د )  120 افراد مبتالباشدب تعداد منطعی و مورد شاهدی می

استفاده  مبتالیانجهت ارزیابی  MMPI-71(ب از پرسشنامه عابر پیادهاننده و یا نفر به عنوان کم  ر 60نفر راننده در تصادف و 

می انگین   زن در گروه شاهد قرار داشتندب 6مرد و  54زن در گروه مورد و  8مرد و  52کننده شرکت فرد مبتالی 120شدب از بین 

 ،ینی هیس تری، پسیکاس تنی  لگوه ای ب ال  ب ودب تف اوت معن اداری در می انگین ا     25و در گ روه ش اهد    24سنی در گ روه م ورد   

 پاتی  در بین گروه مورد و شاهد پیدا نشد اما در الگوی بالینی مانیا و پارانویا بین دونی، هیپوکندریا، افسردگی و سایکواسکییوفر

ی های ناشی از تصادفات رانندگی مرب وط ب ه الگوه ا   رسد اختالالت روانی با آسیبگروه تفاوت معناداری وجود داردب به نظر می

 باشد که در درمان این اختالالت بایستی مداخالت فوری صورت گیردببالینی خاص  مانند مانیا و پارانویا مربوط می

 ترومای ف  و صورت ،رانندگان ،سایکوپاتولوژی  ،الگوهای بالینی ها:کلیدواژه

                                                           
 گروه روانپیشکی، دانشکده پیشکی، دانشگاه علوم پیشکی کرمان استادیار1 
 نس علوم اجتماعیلیسا2 
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 نقش عملکرد خانواده در تبیین دشواری در تنظیم هیجان

 
 

 2یاحمد الهعزت ،2یشالچ بهزاد ،*1شهنا یلیاسماع معصومه
 
 
 

 چکیده

سیایی در آن دارن دب  هعوامل خانوادگی ننش بکه باشد میشناختی ها مشکل اساسی در اختالالت رواندشواری در تنظیم هیاان

هدف بررسی ننش عملکرد خانواده در دشواری در تنظ یم هیا ان ص ورت گرف تب پ ژوهش حاض ر        رو پژوهش حاضر بااین از

باشد ک ه ب ا روش   های تبریی میدختر( دانشگاه 245پسر و  207نفر از دانشاویان ) 452ی بودب نمونه این پژوهش شامل توصیف

های دشواری در تنظیم هیاان و کارکرد خانواده را تکمیل نمودن دب  ای انتخاب شدند و پرسشنامهای چندمرحلهگیری خوشهنمونه

وتحلی ل  پیرسون، محاسبه ضریب آلفای کرونباه و رگرسیون چندگانه همیم ان تایی ه   گیری از ضریب همبستگیها با بهرهداده

معنادار منفی با دشواری در تنظیم هیاان داردب نتایج تحلیل رگرس یون  داد که عملکرد خانواده همبستگی  شده استب نتایج نشان

درص د   36در تنظ یم هیا ان را داردب ح دود     بین ی دش واری  دشواری در تنظیم هیاان نشان داد که عملکرد خانواده توان پیش

توان نتیاه گرفت عملکرد خانواده های پژوهش حاضر میکنندب بر اسا  یافتهبین میواریانس دشواری در تنظیم هیاان را پیش

و مداخل ه در   تواند پیشنهادهایی برای پیشگیریبنابراین، توجه به این امر میب ای در تنظیم هیاان داردکنندهینننش مهم و تعی

های تنظ یم هیا انی را برجس ته    دشواری در تنظیم هیاان داشته باشدب نتایج پژوهش حاضر، ننش عملکرد خانواده در دشواری

 تواند کاربردهای بالینی داشته باشدبهای این پژوهش میکند، بنابراین یافتهمی

 ر تنظیم هیاانعملکرد خانواده، دشواری د ها:کلیدواژه

                                                           
 m.esmaeli70@chmail.ir    شناسی، دانشگاه شهید مدنی آهربایاانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانکارشنا  ارشد روان*1
 شناسی، دانشگاه شهید مدنی آهربایاانشناسی، گروه رواناستادیار روانب 2
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 سال مبتال به اختالل اتیسم با عادی ١4تا  8ظریه ذهن و سازگاری اجتماعی در پسران مقایسه ن

 
 

 *1هدی فرامرزی
 
 
 

 چکیده

 سال مبتال به اختالل اتیسم با ع ادی  14تا  8منایسه نظریه ههن و سازگاری اجتماعی در پسران هدف از اناام پژوهش حاضر، 

ای ب ودب جامع ه آم اری ش امل مراک ی      منایس ه  -یها از نوا علّ  وری دادهبرحسب هدف بنیادی و روش گردآ روش پژوهش بودب

دستر  و از مرکی و مدرسه به عنوان نمونه در 3استب از میان این مراکی  95 -96 و مدار  اتیسم شهر تهران در سال آموزشی

نف ر ک ودک ع ادی     30ن ین  و همچ نت داشتند به صورت هدفمن د انتخ اب  پژوهش مطابنفر که با معیارهای  30مراجعان  میان

( بودب در 1975منیا  سازگاری اجتماعی واینلند )و  (1999های تئوری ههن استرنمن )هگیری پرسشنامانتخاب شدندب ابیار اندازه

  SPSSراهه در ن رم اف یار آم اری    ها عالوه بر آمار توصیفی از آزمون فرضیه تحنیق از تحلیل واریانس ی تاییه و تحلیل داده

مب تال ب ه اخ تالل    راهه و تئوری ههن نشان دادند که از نظر سازگاری اجتماعی ب ین کودک ان   تحلیل واریانس ی ده شدب استفا

و  05/0داری وجود داردب آزمون لوین در نظریه ههن و س ازگاری اجتم اعی بیرگت ر از    ابدون اختالل تفاوت معن اتیسم با کودکان

در  Anovaدس ت آم ده در آزم ون     هب    Fین با توج ه ب ه مام وا ما ذورات و    ها است و همچندهنده همگنی واریانسنشان

دهنده تفاوت معنادار درکودک ان مب تال ب ه اخ تالل     و نشان دار استامعن 01/0متغیرهای نظریه ههن و سازگاری اجتماعی سطح 

دار از نظ ر  نظری ه هه ن و    ان  تف اوت مع  ی پژوهش حاضر،هاباشدب یافتهاتیسم و عادی در نظریه ههن و سازگاری اجتماعی می

 سازگاری اجتماعی بین پسران مبتال به اختالل اتیسم با پسران عادی را مورد تائید قرار دادب

 سازگاری اجتماعی، کودکان اتیسم، نظریه ههن ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی عمومی کارشنا  ارشد روان*1 
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 سال 35 -١8و نگرش به روابط جنسی پیش از ازدواج در جوانان گروه سنی ها رابطه بین ارزش

 
 

  3، فریبا جعفری روشن*2، صدیقه احمدی1ا حمیدیروی

 
 
 

 چکیده

سال در تهران م ورد   18-35گروه سنی  ب  جنسی پیش از ازدواج در جوانانها و نگرش به روادر این پژوهش، رابطه بین ارزش

ی بودن دب ب را   93-94بررسی قرار گرفتب جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشاویان دانشگاه آزاد اس المی در س ال تحص یلی    

گیری تصادفی انتخاب ش دندب اب یار   با استفاده از روش نمونه سال، 35تا  18جوانان مارد سنین  نفر از 385، تعداد انتخاب نمونه

ورن ون و   ،گانه آلپورتهای ششنامه ارزش( و پرسش1386سنج جنسی اشتیاقی )مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه نگرش

از روش رگرسیون چندگانه و ضریب آلف ای   هاتوصیفی از نوا همبستگی استب به منظور تحلیل داده ،پژوهشلیندزی بودب طرح 

 ر جوان ان رابط ه وج ود داردب    ها و نگرش به رواب   جنس ی پ یش از ازدواج د   نتایج نشان داد که بین ارزشکرونباه استفاده شدب 

اج در جوانان، رابطه منفی با نگرش مثبت به رواب  جنسی پیش از ازدو های نظری، سیاسی و مذهبیها نشان داد بین ارزشیافته

گرایی، اقتصادی و اجتماعی با نگ رش مثب ت ب ه رواب   جنس ی پ یش از ازدواج در       های زیباداری وجود دارد و بین ارزشو معنا

 ، سیاس ی و م ذهبی ب ه   ای نظ ری ه  داری وجود داردب همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که ارزش، رابطه مثبت و معناجوانان

گرای ی،  ، زیب ا های اقتص ادی و ارزش بینی نگرش مثبت، به رواب  جنسی پیش از ازدواج بودهصورت منفی و معنادار قادر به پیش

 باشندببینی نگرش مثبت، به رواب  جنسی پیش از ازدواج میصورت مثبت و معنادار قادر به پیش اجتماعی به

 ازدواجاز پیش  ، رواب  جنسیهاها، نگرشارزش ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشگاه آزاد واحد رودهن  ارشد مشاوره شنا کار1
 Dr.ahmadi.sedighe@khu.ac.ir    گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی استادیار*2
  شناسی بالینی، دانشگاه عالمه طباطباییارشد روان کارشنا 3
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 آموزان پسردبیرستانی شهرستان ریشادکامی دانش کفایت اجتماعی و خانواده با عملکردرابطه بین 

 
 

 3افسانه بوستان ،2لیال بوژآبادی ،1حسن عمرانی

 
 
 

 چکیده

پسر دبیرستانی شهرستان  آموزانشادکامی دانش واجتماعی  بین عملکرد خانواده با کفایت یهتحنیق حاضر با هدف بررسی رابط

بودن دب   1394-95 پسر دبیرستانی شهرستان ری در سال تحص یلی  آموزاناستب جامعه آماری این پژوهش دانشری اناام شده 

خ اب  های دوره دوم متوسطه شهرستان ری انتگیری تصادفی ساده از میان دبیرستانبود که به روش نمونه نفر 250حام نمونه 

پرسشنامه عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی و پرسش نامه ش ادکامی آکس فورد اس تفاده ش دب       3ها از شدندب برای گردآوری داده

تحلی ل ش ده   وهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آم ار اس تنباطی تایی ه   شده از طریق روشهای خام گردآوریداده

از رگرسیون چند متغیره استفاده شده استب نتایج این تحنیق نشان داده است که بین عملک رد  های استنباطی استب برای تحلیل

عملک رد   ی این تحنیق نشان داد ک ه متغی ر  هاشادکامی رابطه معناداری وجود داردب در نهایت یافته خانواده با کفایت اجتماعی و

ت وان نتیا ه   دست آمده م ی های بهکندب با توجه به یافتهبینی میاز متغیر شادکامی را پیش %7و  از کفایت اجتماعی %8 خانواده

 بینی هستندبپیشعملکرد خانواده قابل  وسیله متغیره گرفت که کفایت اجتماعی و شادکامی ب

 پسرآموزان دانش ،، کفایت اجتماعی، شادکامیعملکرد خانواده ها:کلیدواژه

                                                           
 و پرورش ناحیه ی  شهرریرشنا  مسئول مشاوره اداره آموزش کارشنا  ارشد مشاوره خانواده و کا1 
 کارشنا  ارشد پرستاری سالمت جامعه و پرستار بیمارستان فارابی2 
 هندانشگاه آزاد اسالمی واحد رود متخص  مشاور خانواده،3 



 

140 

 

 

 

 نشجویان دختردرمانی بر جایگاه من هویتی در دااثر طرحواره

 
 

 3مسعود غالمعلی لواسانی ،*2منصوره حاج حسینی ،1مریم محمدی

 
 
 

 چکیده

درمانی بر جایگاه من ه ویتی در دانش اویان دخت ر انا ام پ ذیرفتب روش پ ژوهش       پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر طرحواره

پ ژوهش ش امل کلی ه    گواه بودب جامعه آم اری  آزمون با گروه پس-آزمونآزمایشی از نوا پیشآزمایشی و در چارچوب طرح نیمه

نف ر در   30ه ا  ب ود ک ه از ب ین آن    1396سال ساکن در خوابگاه چمران ته ران در س ال    21تا  18دانشاویان دختر کارشناسی 

وری اطالعات در این پژوهش ش امل  آدستر  انتخاب گردیده و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگیین شدندب ابیار گرد

ها در دو مرحله قب ل و بع د از اج رای آم وزش گروه ی ب ه س ناش        بود و مطابق با طرح، آزمودنیرسشنامه خودمتماییسازی پ

ای برای گروه آزمایش اجرا ش د ام ا گ روه گ واه، آموزش ی      دقینه 90جلسه آموزش گروهی  11درآمدندب برنامه اجرایی به مدت 

ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلی ل  ده شده و یافتهمتغیری استفااریانس ت ها از تحلیل ودریافت نکردب برای تحلیل داده

وهی مبتنی بر طرحواره از روایی مناسب برخوردار ب وده و باع ث اف یایش معن ادار     گره آموزش ها حاکی از آن بود کگردیدب یافته

درم انی ب ه عن وان ی   روش     روه ی طرح واره  توان نتیاه گرفت که آم وزش گ جایگاه من و بهبود آن شده استب در پایان می

ر مواقع فش ار و تش کیل خ ود محک م     تواند دانشاویان دختر را به توانمند شدن برای بیان عناید شخصی دثر میؤکاربردی و م

 توانند از این روش به عنوان ی  راهکار مشاوره استفاده نمایندبسوا دهد، لذا مشاوران خوابگاه می

 دانشاویان دختر ،درمانی، جایگاه من هویتیهطرحوار ها:کلیدواژه

                                                           
 تهران دانشگاه مدرسه، مشاوره ارشد کارشنا 1 
 hajhosseini@ut.ac.ir  تهران دانشگاه مشاوره، و تربیتی شناسیروان گروه استادیار*2 
 تهران دانشگاه مشاوره، و تربیتی شناسیوانر گروه دانشیار3 
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 درمانی بر سازگاری زناشویی در زوجین شهر تهراناثربخشی مثبت

 
 

 *1زادهزهرا جلولی

 
 
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مثبت درمانی بر سازگاری زناشویی زوجین شهر تهران به اناام رسیدب روش پژوهش ب ه  

 ب ه  کنن ده مراجع ه  زوج ین  کلیه حاضر پژوهش آماری جامعهب گرفت صورت آزمونپس -آزمونا طرح پیشی بشآزمایشیوه نیمه

 روش ب ا  ک ه  دادن د م ی  تش کیل  نف ر  100 آنها تعداد که باشدمی تهران شهر در 1396 سال پاییی ماهه سه در ایمشاوره مراکی

دس ت آم ده   ی ب ه یش قرار گرفتندب زوجین براسا  نم ره نفر مشخ  شده و در دو گروه گواه و آزما 30 دردستر  گیرینمونه

جلسه 2 جلسه هفته ای 15نفری قرار گرفتند، در گروه آزمایش به این افراد طی  15پرسشنامه سازگاری زن و شوهر در دو گروه 

ه ای  از طری ق روش ها آزمون گرفته شدب دادهمذکور پسآوری اطالعات از طریق پرسشنامه ماه اناام شدب برای جمع 2در مدت 

طور کل ی نش ان داد   متغیره مورد تحلیل قرار گرفتب نتایج پژوهش بهمتغیره و روش تحلیل کوواریانس چندآماری کووارانس ت 

درم انی در  ثر استب عالوه بر این در گروهی که افراد تحت آموزش بودند، مثب ت ؤدرمانی بر افیایش سازگاری زوجین مکه مثبت

شود ولی بر روی همبستگی زوجین و تواف ق  باشد و باعث افیایش آن میگذار میثیرأها تن و ابراز محبت آنزوجی لفه رضایتؤم

 ثر بوده استبؤدرمانی بر روی سازگاری زوجین متوان نتیاه گرفت که مثبتچنانی نداشته استب بدین ترتیب میثیر آنتأزوجین 

 واج، سازگاری زناشویی، ازددرمانیمثبت ها:کلیدواژه

                                                           
  z.jalali 700 @gmail.com شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامینکارشنا  ارشد روان*1
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                اثربخشی آموزش مدیریت استرس با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب اجتماعی 

 افراد با لکنت زبان

 
 

 1فر، ساناز زرین1فرالناز زرین ،*1الهام کالنتریان

 
 
 

 چکیده

ت اضطراب اجتماعی بر افراد و بر کیفیت افراد مبتال به لکنت زبان تا حدودی از اضطراب اجتماعی رنج می برند و با توجه به اثرا

زندگی آنها، شناسایی این مشکل به ویژه در افراد مبتال به لکنت از اهمیت بسیار برخوردار استب در این راستا ه دف از پ ژوهش   

زب ان   حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استر  با رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب اجتم اعی اف راد ب ا لکن ت    

 و افس ردگی  اجتماعی، اضطراب هایپرسشنامه از استفاده با مطالعه این درب است پیمایشی -یاستب روش پژوهش حاضر توصیف

 15فرد در گروه آزم ایش  و   15باشندب می 30 تا 18 سنی گروه یادار افراد از نفر 30 آماری جامعه گرفت، صورت ب  اضطراب

ها را پیش از آزمون و پس از آزمون بررسی گردیدب نتایج نشان داد که لفهؤن میانگین مفرد در گروه کنترل قرار گرفتند و همچنی

افراد با لکنت کاهش اضطراب اجتماعی و افسردگی و اجتناب از اجتماا در آموزش مدیریت استر  با رویکرد شناختی رفتاری بر 

 ثیر مثبت داشته استبأزبان ت

 یکرد شناختی رفتاری، اضطراب اجتماعی، لکنت زبانت استر  با روآموزش مدیری ها:کلیدواژه

                                                           
 elhamkalantarian671@gmail.com  شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمش ارشد روان کارشنا *1
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 درمانی گروهی بر باورهای غیرمنطقی زوجیناثربخشی واقعیت

 
 

 1کالنتریان ، الهام1فرزرین ، ساناز*1فرزرین الناز
 
 
 

 چکیده

ن پژوهش از درمانی گروهی بر باورهای غیرمنطنی زوجین صورت گرفتب روش ایاثربخشی واقعیتاین پژوهش با هدف بررسی 

درمانی به مراکی آزمون با گروه کنترل بوده استب جامعه پژوهش مراجعان متناضی زوجپس -آزمونی پیشنوا آزمایشی به شیوه

بوده استب ابیار پژوهش سناش باورهای غیرمنطنی توس  جونی صورت گرفت و  1396ای شهرستان اندیمش  در سال مشاوره

 یهمراج ع ب ه ش یو    30مشخ  شدندب بعد از برگیاری پرسشنامه از ای ن جامع ه    یق پرسشنامهباورهای منطنی از طر زوجین با

      ت رل ق رار گرفتن د و رویک رد     نف ر کن  15نف ری آزمایش ی و    15گ روه   تصادفی ساده طی چن د مرحل ه انتخ اب ش دند و در دو    

متغیری نش ان  اریانس چن د وشدب نتایج تحلیل کو ساعته در هر هفته اناام1جلسه  8درمانی گروهی در گروه آزمایشی در واقعیت

درمانی گروهی بر باورهای های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داردب نتایج نشان داد که رویکرد واقعیتداد که بین گروه

 غیرمنطنی زوجین موثر بوده استب

 ، زوجمنطنیباورهای غیر ،درمانی گروهیواقعیت ها:کلیدواژه

                                                           
   ی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمش شناسارشد روان کارشنا *1
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 جوان هایآوری زوجدرمانی در کیفیت زندگی و تابوزش معنویتاثربخشی آم

 
 

 4پور، الهام عباس3سیروان راموز، *2، معصومه خرم1محمد حاتمی
 
 
 

 چکیده

ت رین رابط ه بش ری    ترین و اساسیازدواج به دلیل ننشی که در بنا نهادن نظام خانوادگی و تربیت نسل آینده دارد به عنوان مهم

گذارد، رواب  سالم و تفاهم بین اعضا به خصوص زن و ش وهر اس تب   عاملی که بر بنا و رشد خانواده اثر می توصیف شده است و

آوری زوج های جوان شهر تهران می درمانی بر کیفیت زندگی و تابهدف این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه آموزش معنویت

نفر زوج جوان به   30آزمون، با گمارش تصادفی استفاده شده استب پس -آزمونآزمایشی پیشباشدب در این پژوهش، از طرح شبه

نفر در گروه کنترل به صورت تص ادفی ق رار گرفتن دب    15 نفر در گروه آزمایش و  15دستر  انتخاب شدند و در یهصورت نمون

های نامهین پژوهش، از پرسشرگیار شدب در ادقینه ( ب 90درمانی )هر جلسه جلسه معنویت 8کنندگان گروه آزمایش، برای شرکت

اری انس و همچن ین ن رم اف یار آم اری      ودست آمده با روش آماری تحلیل کوهای بهآوری استفاده شدب دادهت زندگی و تابیکیف

SPSS آوری اری در افیایش کیفیت زندگی و تابطور معناددرمانی بههای پژوهش نشان داد، معنویتیافته، تاییه و تحلیل شدب

در گروه آزمایش آوری را به عبارت دیگر، این مدخله درمانی توانست مییان کیفیت زندگی و تابب ثر بوده استؤجوان م هایزوج

   ه ای جس مانی و روان ی ش ناخته     ثر برای منابله با پاس خ ؤدرمانی، راهبردی مهای پژوهش نشان داد که معنویتیافتهارتنا دهدب 

 کار برده شودبهای جوان بهآوری زوجارتنای کیفیت زندگی و تاب تواند برایشود و این مداخله میمی

 های جوانآوری، زوجدرمانی، کیفیت زندگی، تابمعنویت ها:کلیدواژه

                                                           
 خوارزمی دانشگاه، بالینی شناسیروان گروهدانشیار 1 

 khoram.m539@gmail.com    غرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد کارشناسی دانشاوی*2 
 تهران تربیتی علوم و شناسیروان دانشگاه خانواده، مشاوره ارشد کارشناسی دانشاوی3 
 تحنینات علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه راهنمایی، و مشاوره ارشد کارشناسی دانشاوی4 
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آموزان پسرمبتال به برنامه آموزشی راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت دانشتأثیر 

 اختالل نارسانویسی

 
 

 *1علیرضا مالزاده

 
 
 

 چکیده

آم وزان پس ر مب تال ب ه     هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر پیشرفت تحص یلی و خالقی ت دان ش   

آزمون استفاده شدب جامع ه  آزمون و پسدر این پژوهش از ی  طرح آزمایشی دو گروهی با پیش باشدبنویسی میاختالل نارسایی

 202 که تع داد  رای اختالل یادگیری مراجعه کننده به مراکی اختالل یادگیری شهر شیرازداآموزان اری این پژوهش کلیه دانشآم

ها، آنها به دو گروه نفری پژوهش از روش تصادفی ساده استفاده شد و پس از انتخاب آزمودنی 50برای انتخاب نمونه  بنفر بودند

جایگیین شدندب گروه آزمایشی در ط ول دوره آم وزش    نفری تنسیم شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل 25

آوری ب رای جم ع   و گروه کنترل به شیوه سنتی به مطالعه متون و کتب درسی مشغول ب ودب اهبردهای فراشناختی را فرا گرفت ر

نم رات   آزمون هوشی ریون و آزمون خالقیت ت ورنس اس تفاده ش دب    ها از ابیارهای آزمون پیشرفت تحصیلی محنق ساخته،داده

آزم ون نس بت ب ه    ها تحلیل شدب نتایج بیانگر افیایش میانگین پسآزمون از طریق منایسه میانگینآزمون و پسها در پیشگروه

آزمون در گروه آزمایشی بودب به عبارت دیگر، آموزش راهبردهای یادگیری فراشناختی موجب پیشرفت تحصیلی و خالقی ت  پیش

 ده استبآموزان در گروه آزمایشی شدانش

 خالقیت نویسی،نارسایی ، پیشرفت تحصیلی،برنامه آموزش فراشناخت ها:کلیدواژه

                                                           
 alimollazade@yahoo.com   واحد آشتیان دانشگاه آزاد اسالمی شناسی بالینی،گروه روان*1
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 بین باورهای دینی با رضایت زناشویی در والدین دارای کودکان استثناییبررسی رابطه 

 
 

 1سمانه دوست محمد ،1، علیرضا اسالمی*1پژمان بریمانی

 
 
 

 چکیده

باشد که با استفاده از روش توص یفی  دی زناشویی والدین دارای کودکان استثنایی میمنهدف این پژوهش بررسی مییان رضایت

 ای ن  در پ ژوهش  پیمایش ی  بخش اجرای برایب است پیمایشی -و ابیار پرسشنامه اجرا شده استب روش پژوهش حاضر توصیفی

 اعتب ار  س ناش  ب رای  کرونب اه  ایآلف   ض ریب ب اس ت  ش ده  اس تفاده  افروز زناشویی رضایت استانداردشده پرسشنامه از مطالعه

ب جامعه آم اری ای ن پ ژوهش را وال دین دارای کودک ان      دست آمده استهب 95/0مندی زناشویی افروز برابر با یترضا پرسشنامه

نفر از آنها ب ه عن وان جمعی ت     180باشد که نفر می 360دهندب تعداد آنها در شهرستان بابل تشکیل می 1396استثنایی در سال 

 t( و آزم ون  ANOVAطرفه )در این پژوهش شرکت کردندب برای آزمون فرضیات تحنیق از آزمون تحلیل واریانس ی  نمونه

دهن ده رض ایت   های تحنیق نشان داد میانگین رضایت زناش ویی پاس خگویان نش ان   های مستنل استفاده شده استب یافتههنمون

به فرضیات تحنیق نشان داد که ب ین باوره ای دین ی و رض امندی      زناشویی پایین پاسخگویان این پژوهش استب نتایج مربوط

 زناشویی والدین دارای کودکان استثنایی شهرستان بابل رابطه معنادار وجود داردب

 والدین دارای کودکان استثنایی، رضایت زناشویی ،باورهای دینی ها:کلیدواژه

                                                           
  pshba@yahoo.com   واحد ساریاسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی شنارشد روان کارشنا *1

 

mailto:pshba@yahoo.com
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 ران و معلمان شهر اهوازبینی اضطراب در مدیکیفیت تصویر ذهنی از خدا در پیشنقش 

 

 

 2پرویز عسگری ،1الهام آریازنگنه

 
 
 

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ننش کیفیت تصویر ههنی از خدا با اضطراب در مدیران و معلمان شهر اهواز بودب در این مطالع ه  

نف ر   357مان و مدیران شهر اهواز همبستگی جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معلمان شهر اهواز بودند، که از بین معل

های پژوهش ابیارهای م ورد اس تفاده   آوری دادهای انتخاب شدندب جهت جمعای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهبه صورت نمونه

های آماری ها از روشدر پژوهش پرسشنامه کیفیت تصویر ههنی از خدا و پرسشنامه اضطراب آرون ب  بودندب برای تحلیل داده

همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شدب نتایج ضریب همبستگی نشان داد، که ضرایب همبستگی در ضریب 

باشند، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای تصویر ههنی مثب ت از خ دا و   دار میای فرضیه ها معنهمه

با توجه به نتایج پژوهش توجه به تصور ههنی مثب ت از   کنندب بنابراینن میدرصد اضطراب را تبیی 13تصویر ههنی منفی از خدا 

 شودبخدا که با سالمت روان و کاهش اضطراب رابطه دارد پیشنهاد می

 تصویر ههنی از خدا، اضطراب ها:کلیدواژه

                                                           
 Elham.arya1358@gmail.com   هوازواحد ا اسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمیشنارشد روان کارشنا 1 
 اهواز شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحداستادیار گروه روان2 

mailto:Elham.arya1358@gmail.com
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های آموزش گروهی اصالح افکار خودآیند منفی بر افزایش خود ابرازگری و کاهش نگرشتأثیر 

 ارآمد در زنان مراجعه کننده به مرکز جامع خدمات مشاورهناک

 

 

 3نجمه ابوسعیدی مقدم، 2فرهاد کهرازهی، *1محمود شیرازی

 
 
 

 چکیده

    و س ازگاری آنه ا در مح ی  ک اهش      گذارن د، توان ایی، عملک رد   افرادی که الگوی پایداری از افکار خودآیند منفی به نمایش می

ه ای  بررسی تأثیر آموزش گروهی اصالح افکار خودآیند منفی بر مییان خود ابرازگری و نگ رش  هدف از پژوهش حاضریابدب می

آزمون با گروه گواه ب ودب جامع ه آم اری ای ن پ ژوهش زن ان       پس -آزمونآزمایشی، با طرح  پیشاین پژوهش نیمه ناکارآمد بودب

نفر بود که به صورت داوطلب انتخاب و به صورت  24شامل نمونه مورد مطالعه  بکننده به مرکی جامع خدمات مشاوره بودمراجعه

( و 1975گ ان ابیاره ای خ ود ابرازگ ری گمبری ل و ریچ ی )      کنندتصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگیین شدندب مشارکت

هی اص الح  تحت آموزش گروجلسه  10( را تکمیل کردندب افراد گروه آزمایش 1987های ناکارآمد واییمن و ب  )منیا  نگرش

اری انس م ورد   وها با استفاده از تحلیل کوداده ای دریافت نکردندبآیند منفی قرار گرفتندب افراد گروه کنترل هی  مداخلهافکار خود

آموزش گروه ی اص الح    بهای مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود داردها نشان داد که بین گروهتحلیل قرار گرفتب یافتهوتاییه

گذار استب بنابراین با اصالح افک ار خودآین د   های ناکارآمد تأثیرابرازی و کاهش نگرشند منفی بر افیایش مییان خودودآیافکار خ

 توان کیفیت زندگی افراد را ارتنا بخشیدبمنفی می

 ابرازگریکارآمد، افکار خودآیند منفی، خودهای نانگرش ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستانگروه روان شیاردان*1
 واحد زاهدان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه روان استادیار2
 واحد زاهدان ، دانشگاه آزاد اسالمیشناسیشناسی عمومی، گروه روانرواندانشاوی دکتری 3
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                       آموزان دختر کارآمدی اجتماعی دانشله اجتماعی بر خودئآموزش حل مساثربخشی 

 ی ششم ابتداییپایه

 
 

 2سهراب عبدی زرین ،*1فائزه صفری
 
 
 

 چکیده

آم وزان دخت ر پای ه    له اجتماعی بر خودکارآمدی اجتماعی دان ش ئمسهدف از اناام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حل

آزمون با گروه کنترل ب ودب جامع ه آم اری پ ژوهش را     آزمون و پسایشی به صورت پیشآزمششم ابتدایی بودب روش تحنیق شبه

ور اج رای پ ژوهش   ب ه منظ   دادب تشکیل می 1395 -96آموزان دختر پایه ششم مدار  ابتدایی شهر قم در سال تحصیلی دانش

( و ی   ک ال  ب ه عن وان     n=29دستر  انتخاب شد که شامل ی  کال  ششم به عنوان گروه آزمایش )نمونه به صورت در

( 1989نامه خودکارآمدی اجتماعی نوج وان )کنل ی،   نفر بودب پرسش 62راد نمونه شامل ( بود که در ماموا افn=33گروه کنترل )

ای آم وزش داده  دقین ه  60ی له اجتماعی در طی ده جلس ه ئمسهای حلآزمون اجرا شدب به گروه آزمایش مهارتبه عنوان پیش

اری انس  وه ا، آزم ون تحلی ل کو   آزمون گرفته شدب برای تحلی ل داده پساز دو گروه کنترل و آزمایش ن آموزش شدب پس از پایا

له اجتم اعی ب ر   ئمس  ( مورد استفاده قرار گرفتب نتایج کلی پ ژوهش نش ان داد ک ه آم وزش ح ل     MANCOVAمتغیره )چند

له اجتم اعی در  ئمس  ای برای بررسی فرآیند رش د ح ل  نهثیر نداردب نتایج این پژوهش زمیأخودکارآمدی اجتماعی نمونه پژوهش ت

       له، اعتم اد ب ه   ئمس  له اجتم اعی چ ون نگ رش ح ل    ئمس  گذار بر توانایی ح ل ثیرأهای تلفهؤی ایرانی و بررسی اندازه اثر مجامعه

اعی برای اثرگ ذاری ب ر   له اجتمئمسله را برای تدوین برنامه آموزشی حلئمسهای حلله و مهارتئمسهای حلله و سب ئمسحل

 خودکارآمدی اجتماعی را فراهم نموده استب

 آموزانله اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی، دانشئحل مس ها:کلیدواژه

                                                           
 fsz1989@gmail.com    تربیتی شناسیروان ارشد کارشنا *1 
 قم دانشگاه، تربیتی علوم روهگ استادیار2 
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 له اجتماعی بر اضطراب اجتماعی نوجوانانئمساثربخشی آموزش حل

 
 

 2سهراب عبدی زرین ،*1فائزه صفری
 
 
 

 چکیده

 نوجوان ان اج را ش دب روش تحنی ق     اجتماعی بر اضطراب اجتم اعی  له ئمسحلآموزش پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی 

آموزان دختر پایه ششم مدار  آزمون با گروه کنترل بودب جامعه آماری پژوهش، دانشآزمون و پسآزمایشی به صورت پیششبه

( و گ روه  n=29داد که گروه آزم ایش ) نفر تشکیل می 62نمونه پژوهش را بودندب  1395 -96ابتدایی شهر قم در سال تحصیلی 

آزمون اج را ش دب ب ه    ( به عنوان پیش1998الجرسا  یSASAنامه اضطراب اجتماعی برای نوجوانان )( بودب پرسشn=33کنترل )

آم وزش از دو گ روه   داده ش دب پ س از پای ان     ای آموزشدقینه 60ی اجتماعی در ده جلسهله ئمسحلهای گروه آزمایش مهارت

( مورد استفاده MANCOVAمتغیره )اریانس چندوآزمون گرفته شدب برای تحلیل نتایج، آزمون تحلیل کوپس آزمایش کنترل و

رس د اف راد   ثیر نداردب به نظر میأاجتماعی بر اضطراب اجتماعی تله ئمسحلقرار گرفتب نتایج کلی پژوهش نشان داد که آموزش 

، لهئمسحلکه عواملی چون عدم اعتماد به  ها دچار مشکل هستندحلاجرای راه حل دردارای اضطراب اجتماعی به جای تولید راه

ی توان د در نح وه  سازنده چون سب  درمان دگی، مه ارگری و اجتن اب م ی    های غیرله، داشتن سب ئنگرش منفی نسبت به مس

اجتماعی ضروری به نظر له ئمسحلوزشی ب در نتیاه توجه به این عوامل نیی در تدوین برنامه آمثیرگذار باشدأها تحلکاربست راه

 رسدبمی

 اجتماعی، اضطراب اجتماعی، نوجوانله ئمسحل ها:کلیدواژه

                                                           
 fsz1989@gmail.com     تربیتی شناسیروان ارشد کارشنا *1 
 قم دانشگاه، تربیتی علوم گروه استادیار2 
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 اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سازگاری پس از طالق

 
 

 3، سجاد نامجو2پور، ملیحه زمان*1نادره سعادتی

 
 
 

 چکیده

های عمده زندگی خانوادگی اس تی  ه، یعنی خانواده و یکی از فندانترین بخش جامعگسیختگی ساختار بنیادیطالا عامل از هم

از این رو هدف پژوهش تعیین اثربخشی درمان متمرکی بر شفنت بر سازگاری پس از طالا زنان مطلنه شهر اصفهان بودب روش 

ری این پژوهش زن ان مطلن ه   آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بودب جامعه آماآزمون، پستاربی با طرح پیشپژوهش نیمه

باش دب در ای ن   به مرکی خدمات مشاوره یارستان در ش هر اص فهان م ی    1395کننده در بازه زمانی خردادماه تا شهریورماه مراجعه

ی سازگاری پ س از  گیری در دستر  استفاده شده است که از این بین زنانی که کمترین میانگین در نمرهتحنیق از روش نمونه

زن( کاربن دی ش دندب    12زن( و گواه ) 12) صورت تصادفی به دو گروه آزمایشنفر انتخاب و به  24ر برخوردار بودند طالا فیش

مذکور مورد ارزی ابی ق رار گرفتن دب     ی پرسشنامهماهه به وسیله 2آزمون و پیگیری آزمون، پسی پیشهر دو گروه در سه مرحله

ی بیست و دوم اس تفاده  نسخه SPSSافیار گیری مکرر و از نرمتحلیل واریانس اندازه ها از روش آزمونتحلیل دادهوبرای تاییه

آزمون و پیگیری اث ر داش ته اس تب ب ر     شدب نتایج نشان داد که درمان متمرکی بر شفنت بر بهبود سازگاری پس از طالا در پس

تنا سطح سازگاری پس از ط الا در زن ان مطلن ه    گیری کرد که درمان متمرکی بر شفنت موجب ارتوان نتیاهها میاسا  یافته

 شده استب

 سازگاری، طالا، متمرکی بر شفنت ها:کلیدواژه

                                                           
 n.saadati@khuisf.ac.ir    د اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(دانشاوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزا*1
 کارشنا  ارشد توانبخشی 2
 یاسوج واحد شناسی، دانشگاه آزادسی ارشد رواندانشاوی کارشنا3
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 زوجین سازی زندگی زناشویی بر ترس از صمیمیتاثربخشی آموزش غنی

 
 

 3شیخی ، سمیه ملک2، علی امامی*1علی آقازیارتی

 
 
 

 چکیده

زندگی زناشویی بر کاهش تر  از صمیمیت در زوجین بودب پژوهش سازی هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش غنی

آزمون با پیگیری دو ماهه بودب جامعه آماری در پژوهش حاضر آزمون، پستاربی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیشحاضر نیمه

بودن دب   همراه مراجعه ک رده  شامل زوجینی بود که به دلیل داشتن نارضایتی زناشویی و مشکالت ارتباطی به مرکی مشاوره گروه

زوج( و گ واه   10دست آورده بودند انتخ اب و در دو گ روه آزم ایش )   زوجی که نمره بیشتری در منیا  تر  از صمیمیت به 20

صورت گروهی دریافت و زوج ین  ای را بهجلسه 8ای زوج( به صورت تصادفی جایگیین شدندب زوجین گروه آزمایش، مداخله 10)

ر لیست انتظار قرار گرفتندب هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش، منیا  ت ر  از ص میمیت را پاس خ دادن د و پ س از      گروه گواه د

گی ری مک رر   آمده از تحلیل واریانس اندازهدست های بهتحلیل دادهوگذشت دو ماه مادداً مورد ارزیابی قرار گرفتندب برای تاییه

طور معناداری کاهش داده است سازی زندگی زناشویی مییان تر  از صمیمیت را بهش غنیاستفاده شدب نتایج نشان داد که آموز

سازی زندگی زناشویی ت ر   گیری کرد که آموزش غنیتوان نتیاهها میو نتایج در مرحله پیگیری نیی پایدار بودب بر اسا  یافته

 دهدباز صمیمیت را در زوجین کاهش می

 ، زوجینزناشویی سازی زندگیغنی تر  از صمیمیت، ها:کلیدواژه

                                                           
  ali_ziarati99@yahoo.com   شناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختیکارشنا  ارشد روان*1
 ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت کارشنا 2
 می، دانشگاه رازی، کرمانشاهشناسی عموارشد روان کارشنا 3
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 زدگی زوجینسازی زندگی زناشویی )طرح تایم( بر دلاثربخشی آموزش غنی

 
 

 

 *3، علی آقازیارتی2سجاد هاشمی، 1فاطمه سعیدی
 
 
 

 چکیده

زدگ ی زناش ویی ب ودب پ ژوهش     سازی زندگی زناشویی )طرح تایم( ب ر دل هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش غنی

آزمون با پیگیری ی  ماه ه ب ودب جامع ه آم اری در پ ژوهش      آزمون، پستاربی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیشضر نیمهحا

زدگ ی  حاضر شامل زوجین متناضی مشاوره از مرکی مشاوره مهرآور بود که از این بین زوجینی که نمره بیش تری در منی ا  دل  

ص ورت تص ادفی انتخ اب در دو گ روه     زوج ب ه  20ای به حا م  های ورود نمونهکزناشویی به دست آورده بودند با توجه به مال

ص ورت گروه ی دریاف ت و    ای را بهجلسه 8های زوج( کاربندی شدندب افراد گروه آزمایش، مداخله 10زوج( و گواه ) 10آزمایش )

زدگی زناشویی را پاسخ دادند و پس از منیا  دلافراد گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتندب هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش، 

گیری مک رر  آمده از تحلیل واریانس اندازهدست های بهتحلیل دادهوماه مادداً مورد ارزیابی قرار گرفتندب برای تاییهگذشت ی 

ط ور معن اداری   را ب ه زدگ ی زناش ویی   سازی زندگی زناشویی )طرح تایم( مییان دلاستفاده شدب نتایج نشان داد که آموزش غنی

س ازی  گیری کرد ک ه آم وزش غن ی   توان نتیاهها میکاهش داده است و نتایج در مرحله پیگیری نیی پایدار بودب بر اسا  یافته

 دهدبزدگی زناشویی را در زوجین کاهش میزندگی زناشویی )طرح تایم( مییان دل

 سازیزدگی، زناشویی، غنیدل ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشگاه علوم پیشکی تهران   ،شناسی عمومیارشد روان کارشنا 1
 واحد رودهن  ،دانشاوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی2
 ti99@yahoo.comali_ziara    پژوهشکده علوم شناختی ،شناسی شناختیروان ارشد کارشنا  *3
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 ل رفتار متقابل بر کیفیت روابط زناشوییاثربخشی تحلی

 
 

 2سیدعلی دربانی، 1فردلیال السادات میرصیفی

 
 
 

 چکیده

این پ ژوهش    زناشویی زوجین اناام شده استب بر کیفیت رواب تعیین تأثیر تحلیل رفتار متنابل پژوهش حاضر با هدف بررسی و

هایی است ک ه ب ه   باشدب جامعه آماری شامل زوجماهه می یگیری دوآزمون با گروه گواه و پپس -آزمونتاربی با طرح پیشنیمه

 1396دلیل داشتن مشکالت ارتباطی و نارضایتی زناشویی به مراکی مشاوره )مهرآور( شهر تهران در بازه زمانی تیر تا مهر س ال  

وض عیت زن دگی    ر پرسش نامه ه ا د نفر( هستند که نمرات کسب ش ده آن  40زوج ) 20مراجعه کرده بودندب نمونه مورد پژوهش 

زوج ین  زوج( کاربن دی ش دندب    10و گ واه )  زوج( 10زناشویی باالتر از میانگین بوده که به روش تصادفی در دو گروه آزم ایش ) 

ابیار مورد اس تفاده در س ه مرحل ه    حلیل رفتار متنابل شرکت کردندب ای در جلسات گروهی تدقینه 90جلسه  8گروه آزمایش در 

های آمار توصیفی دست آمده از روشهای بهتحلیل دادهوبرای تاییهپیگیری )دو ماهه( تکمیل گردیدب  آزمون وپس آزمون،پیش

نتایج نشان داد که تحلیل رفتار متنابل منار به بهبود کیفیت رواب  زناشویی در گیری مکرر استفاده شدب س اندازهو تحلیل واریان

بر کیفیت رواب  زناشویی،  بررسی تأثیر تحلیل رفتار متنابل های پژوهش حاضر،جه به یافتهبا توب آزمون و پیگیری شده استپس

 تواند تلویحات ارزشمندی را در مورد بهداشت روانی زوجین فراهم کندبمی

 متنابل، کیفیت رواب  زناشویی تحلیل رفتار ها:کلیدواژه

                                                           
 واحد کاشاناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی شنکارشنا  ارشد روان1
 1981darbani@gmail.com    دانشاوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحنینات تهران2
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 شانفرزندان یهوش معنوی و هوش هیجانی والدین با هیجانات تحصیلرابطه 

 
 

 3پورخلیل فروغ، 2مهسا اخوان، *1سهراب عبدی زرین

 
 
 

 چکیده

)مثب ت و منف ی(    ه ای تحص یلی  تحنیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی و ه وش هیا انی وال دین ب ا هیا ان     

ی شهرس تان رب اط ک ریم و    آموزان دختر پایه دوم تاربشان صورت پذیرفتب جهت دستیابی به این هدف از جامعه دانشفرزندان

های هوش معنوی )بدیع و گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامهنفر و به روش نمونه 200ای به تعداد شان، گروه نمونهوالدین

آموزان و پرسشنامه هیاانات تحصیلی ( بر روی یکی از والدین دانش1988) ( و هوش هیاانی شات و همکاران1389همکاران، 

در دو  SPSS نرم اف یار  22نسخه دست آمده با استفاده از هب یهاآموزان اجرا شدب داده( بر روی دانش2005اران )پکران و همک

تحلیل ق رار  وو تحلیل داده ها )ضریب همبستگی پیرسون( مورد تاییهمحاسبه میانگین و انحراف معیار( ها )بخش توصیف داده

داری اهای تحصیلی رابطه مثب ت و معن   والدین )از متغیر هوش هیاانی( با هیاان لفه مهارت اجتماعیؤگرفتب نتایج نشان داد م

یاانات تحصیلی های تفکر کلی، ساایای اخالقی و خودآگاهی و عالقه با هلفهؤدر متغیر هوش معنوی م ،همچنین استب داشته

ثیرگ ذار در  أهوش معنوی والدین متغی ری ت  گیری کرد کهتوان چنین نتیاهمی یصورت کله اندب بداری داشتهارابطه مثبت و معن

توان د در موفنی ت تحص یلی    لف ه م ی  ؤهیاانات تحصیلی فرزندان و در نتیاه در فرایند تحصیلی فرزندان است و توجه به این م

 آموزان مهم باشدبدانش

 هوش هیاانی، هوش معنوی، هیاانات تحصیلی )مثبت و منفی( ها:کلیدواژه

                                                           
   Moshavere.Qomuniv@gmail.comاستادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم    *1
 کارشنا  ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی2 
 شناسی تربیتیکارشنا  ارشد روان3
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 شناختی در دانشجویان و مقایسه جنسیتی آنزیستی روانرابطه تمایز خود با به

 
 

 3فرشته علیخانی، 2زهرا نیکخواه، *1سهراب عبدی زرین

 
 
 

 چکیده

         ی تم ایی خ ود ب ا بهییس تی روان ی در دانش اویان دانش گاه آزاد ق م در س ال تحص یلی          پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه

آزمایش ی(، از ن وا همبس تگی اس تب جامع ه آم اری ای ن پ ژوهش را تم امی          غیرتوصیفی )اناام شدب این پژوهش  95-1394

تش کیل دادن دب روش    ،در دانشگاه آزاد قم مشغول به تحصیل بودند 1394-95 دانشاویان دانشگاه آزاد قم که در سال تحصیلی

ار نفر دختر انتخ اب ش دندب اب ی    165نفر پسر و  200نفر که شامل  365دستر  اناام شدب حام نمونه صورت در گیری بهنمونه

شناختی ری ف  ( و پرسشنامه بهییستی روان1988اسکورن و فریدلندر، ی DSI-Rه تمایی خود )گردآوری اطالعات شامل پرسشنام

ه ای آم ار   ها از طریق ش اخ  های حاصل از پرسشنامهبودب روش گردآوری اطالعات به صورت میدانی بودب داده (1980)ریف، 

  مس تنل( توس      t طی )ض ریب همبس تگی پیرس ون و آزم ون    های آمار استنباگین و انحراف استاندارد( و شاخ توصیفی )میان

ی پژوهشی مبتنی بر ضریب همبس تگی پیرس ون نش ان داد ک ه ب ین      هاتحلیل قرار گرفتب یافتهومورد تاییه SPSSافیار نرم

تغی ر تم ایی خ ود و    مستنل نشان داد که ب رای م  tنین نتایج آزمون خود رابطه مستنیم وجود داردب همچ بهییستی روانی با تمایی

 درصد وجود نداردب 5داری در سطح او گروه زنان و مردان اختالف معنبین دبهییستی روانی در 

 شناختی، جنسیتتمایی خود، بهییستی روان ها:کلیدواژه

                                                           
   Moshavere.Qomuniv@gmail.comاستادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم    *1
  ی تربیتیشناسارشد روان ارشنا ک2
  ارشد مشاوره کارشنا 3
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 بررسی اختالل شخصیت در زنان بزهکار و زنان عادی

 
 

 2حسن میرزاحسینی ،1اندیشه گلشن

 
 
 

 چکیده

اناام ش دب در   1396این پژوهش به منظور بررسی تفاوت اختالل شخصیت بین زنان بیهکار و زنان عادی شهر کاشان در سال 

ی و زندان و ی   گ روه   رهای بازپرونفره از بین زنان مستنر در کمپ 25تاربی و تصادفی، ی  گروه این تحنیق به شیوه نیمه

نامه میل ون ب ه   گیری دردستر  انتخ اب ش دندب از پرسش    نفر(، به صورت نمونه 50)در ماموا  از بین زنان عادینفره نیی  25

، م ورد تایی ه و   SPSS مستنل توس  نرم افیار tهای آزمایش با استفاده از آزمون عنوان ابیار این پژوهش استفاده گردیدب داده

گروه زنان عادی و زنان بیهکار، در اختالل شخصیت مرزی، اختالل شخصیت  بین دو آماری قرار گرفتب نتایج نشان دادتحلیل 

وج ود داش ت و در اخ تالل شخص یت      درص د آم اری   1داری در س طح  اتالل شخص یت اس کییویید تف اوت معن     پارانوئید و اخ

که از لحاظ در حالیدار مشاهده گردیدی اصد آماری بین دو گروه تفاوت معندر 5اجتماعی و اختالل شخصیت وابسته در سطح ضد

    الل شخص یت اس کییوتایپال و   اختالل شخص یت اجتن ابی، اخ تالل شخص یت خودش یفته، اخ تالل شخص یت وس وا ، اخ ت         

( در ب ین دو  Cو  A، B) اختالل شخصیت دستههمچنین بین سه  بداری وجود نداشتاخویی بین این دو گروه تفاوت معنافسرده

تف اوت   Cه دس ت دار مشاهده ش د ام ا در   ادرصد آماری تفاوت معن 5و  1ه ترتیب در سطوح ب B دستهو  A دستهگروه نمونه در 

تواند از عوامل مهم در ایااد رسد اختالل شخصیت میداری بین دو گروه وجود نداشتب با توجه به نتایج پژوهش به نظر میامعن

 جرم و بیهکاری زنان باشدب

 زنان، اختالل شخصیت، بیهکار ها:کلیدواژه

                                                           
 andisheh_golshan@yahoo.com   دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ،شناسی عمومیدانشاوی دکتری روان1 
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قماستادیار گروه روان2 



 

158 

 

 

 

                    وابستگی و فرایندهای تعاملی زناشویی گری همبررسی رابطه بین تمایزیافتگی با واسطه

 زنان شهر تهران

 
 

 2هادی بهرامی ،*1محجوبه علمیرادی
 
 
 

 چکیده

متع ددی مانن د   نظام اصلی بوده و عوامل ی مراحل تکوین آن زوجین، خردهخانواده، ی  نظام اجتماعی طبیعی است که در همه

وابستگی در فرایندهای تعامل زناشویی آنها ننش دارندب هدف از اناام این پ ژوهش بررس ی رابط ه    های تمایییافتگی و هملفهؤم

 -ب روش تحنی ق توص یفی  ب ود  وابستگی و فرایندهای تع املی زناش ویی زن ان ش هر ته ران     گری همبین تمایییافتگی با واسطه

های شهر تهران بودب های شهرداریکننده به مراکی مشاوره سرای محلهزنان مراجعه ی پژوهش کلیههمبستگی بود، و جامعه آمار

های مناطق شهر ته ران،  ای، از بین سرای محلهمرحلهای چندگیری خوشهبرای تعیین حام نمونه ابتدا با استفاده از روش نمونه

ر  دس ت گی ری در با استفاده از روش نمونهنفر  147تخاب، و سپس ان« بهاران»ی تهران انتخاب، و سپس سرای محله 2منطنه 

نامه ( و پرسش  HCI) وابستگی ه الیوک نامه هم(، پرسشDSIهای استاندارد تمایییافتگی )نامهشانتخاب شدندب ابیار پژوهش پرس

ص یفی از می انگین و انح راف    ه ا در س طح تو  تحلی ل داده ومنظ ور تایی ه  فرایندهای تعاملی زناشویی )فرم کوتاه انری ( بودب به

و فنون معادالت ساختاری استفاده شدب نت ایج نش ان داد   های آماری همبستگی پیرسون آزموناستاندارد و در سطح استنباطی از 

(، تماییی افتگی و فراین دهای   589/0وابستگی و فرایندهای تعاملی زناش ویی ) (، هم-554/0وابستگی و تمایییافتگی )همکه بین 

درصد بر متغی ر   36وابستگی به مییان یابی نیی نشان داد که همداری وجود داردب نتایج مدل امعن رابطه (،377/0زناشویی ) تعاملی

درصد بر متغیر  59و تمایییافتگی به مییان  است ی تأثیر داشتهدرصد نیی بر تمایییافتگ 37فرایندهای تعاملی زناشویی و به مییان 

 تأثیر گذاشته استب فرایندهای تعاملی زناشویی

 وابستگی، تمایییافتگی، فرایندهای تعاملی زناشوییهم ها:کلیدواژه

                                                           
 mahjoobehalimoradi@yahoo.comات   شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحنینکارشنا  ارشد روان*1 
 شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحنیناتاستاد گروه روان2 
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 آموزش گروهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی نوجوانان پسراثربخشی 

 
 

 4، سهیال فرتاش3، یاسر مدنی2فر، فاطمه خیام*1کاظم پورطاهری

 
 
 

 چکیده

موزش گروهی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی نوجوانان پسر صورت گرفت ه  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آ

ی ی پ ژوهش ش امل کلی ه   باش دب جامع ه  آزم ون ب ا گ روه کنت رل م ی     پ س  آزمونآزمایشی از نوا پیش استب روش پژوهش،

نف ر ب ه روش نمون ه گی ری تص ادفی       40ها، باشد که از بین آنشهر میدولتی باقری نمونهی نهم مدرسهآموزان پسر پایهدانش

 16نف ر )  32ها به تع داد  انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش گمارده شدندب این تعداد، در طول آموزش به دلیل افت آزمودنی

دن د،  آزم ون را تکمی ل کر  ها، پیشنفر در گروه کنترل( تنلیل یافتب قبل از شروا مداخالت، آزمودنی 16نفر در گروه آزمایش و 

آزم ون در ه ر دو گ روه اج را     ساعته صورت گرفت و در انته ا پ س   2جلسه  8های الزم برای گروه آزمایش طی سپس آموزش

ه ای حاص ل از تحلی ل    ( اس تفاده گردی دب یافت ه   1989 یOHIها از سیاهه شادکامی آکسفورد )گردیدب به منظور جمع آوری داده

وه کنترل و آزمایش در نمرات شادکامی تفاوت معنادار وجود داردب لذا آموزش گروه ی  بین دو گر متغیره نشان دادواریانس ت وک

شود رویکرد بهبود کیفیت زندگی در تدابیر باشدب لذا پیشنهاد میمبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی نوجوانان تأثیرگذار می

 آموزشی مورد توجه قرار گیردب

 ی، نوجوانانکیفیت زندگی، شادکام ها:کلیدواژه

                                                           
 kpoortaheri.55@ut.ac.ir   اه تهرانی و علوم تربیتی، دانشگشناسکارشنا  ارشد مشاوره مدرسه، دانشکده روان*1
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهراندانشکده روانکارشنا  ارشد مشاوره خانواده، 2
 و علوم تربیتی، دانشگاه تهرانشناسی دانشکده روانشناسی تربیتی، استادیار گروه مشاوره و روان3
 هب پردیس نسیب استادیار گروه مشاوره، دانشگاه فرهنگیان  4
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گیری دانشجویان دانشگاه علوم و فنون های تصمیماثربخشی درمان تحلیل رفتار متقابل بر سبک

 دریایی خرمشهر

 
 

 1فرشته رحمانی، *1فریبا کالنتری
 
 
 

 چکیده

گی ری )اجتن ابی، آن ی، عنالن ی، ش هودی و      ه ای تص میم  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متنابل بر س ب  

تارب ی ب ود ک ه از ط رح     ابستگی( دانشاویان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بودب طرح پژوهش از نوا مطالعات نیم ه و

آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشاویان دخت ر و پس ر    یآزمون با گروه گواه استفاده گردیدب جامعهپس-آزمونگروهی پیش

دس تر  و از  گی ری در بودند که ب ه روش نمون ه   95 -96در سال ل به تحصیلی ریایی خرمشهر و مشغودانشگاه علوم و فنون د

ای دقینه 90جلسه  12نفر تعیین شدب گروه آزمایش طی  30طریق فراخوان عمومی انتخاب گردیدندب حام نمونه برای هر گروه 

دو گروه پیش از اناام مداخله و پ س از   ی دریافت نکردب هراشناختی دریافت کردند اما گروه گواه هی  گونه مداخلهمداخله روان

ها با استفاده از تحلی ل کوواری انس   تحلیل دادهوگیری اسکات و برو  را تکمیل کردندب تاییههای تصمیمسب  آن، پرسشنامه

آزم ون در  های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات سب  های تصمیم گیری گ روه آزم ایش در مرحل ه پ س    اناام شدب یافته

ه ای  درمان تحلی ل رفت ار متناب ل ب ر بهب ود س ب       تب به عبارتی نتایج نشان داد که نایسه با گروه گواه تفاوت معناداری داشم

 ثر بوده استبؤگیری اجتنابی، آنی، عنالنی، شهودی و سب  وابستگی گروه آزمایش متصمیم

 گیری، دانشاوهای تصمیمابل، سب تحلیل رفتار متن ها:کلیدواژه

                                                           
  kalantari_fr@yahoo.comشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمی  گروه روان*1

mailto:kalantari_fr@yahoo.com
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                               فعالی بیش -توجهاختالل نقصمبتال به ه وضعیت سالمت روانی والدین کودکان مقایس

 با کودکان سالم

 
 

 *1امیرحسین منتظری قهجاورستانی
 
 
 

 چکیده

تر از کودک ان  اختاللی است که در آن پرتحرکی، بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بیشتر و شدید ،فعالیبیش –توجه اختالل نن 

ثیرات منف ی و  أها تمدت بر سالمت روان آنتواند در درازدین این کودکان میآمده به والوجود دارد و نگرانی و استر  وارددیگر 

ی از ن وا منطع ی   امنایس ه  -یقابل جبرانی از جمله در برخورد با کودک خود بر جای بگذاردب این پژوهش ی  مطالع ه علّ   غیر

فعالی مورد بررسی قرار گرفتندب نمونه هدف بیش –توجه سالمت روانی والدین کودکان مبتال به اختالل نن باشد که در آن می

ها کانرز توس  والدین دانش آم وزان تکمی ل ش د و کودک ان     ای استفاده شده و پرسشنامهمرحلهای تصادفی چندبه روش خوشه

آم وزان س الم ب ه تع داد گ روه      اسایی شده است، س پس از ب ین دان ش   آموز شندانش 30فعال به تعداد بیش –توجه دارای نن 

 در روان س المت  می انگین  ب ین  داد نش ان  tوالد به عنوان گروه والدین کودکان عادی انتخاب شدندب نتایج آزمون  30آزمایش، 

ی که براب ر ب ا   فعالبیش به مبتال کودکان مادران روانی سالمت با گیریچشم تفاوت باشدکهمی 7/17±4/5 سالم کودکان مادران

 کودکان گروه دو در مادران افسردگی و اجتماعی عملکرد در اختالل اضطراب، جسمانی، هاینشانه بینب وجوددارد 84/6±36/29

مام ابعاد ت در فعالبیش کودکان والدین که دریافت توانمی اسا  این برب دارد وجود داریمعنا تفاوت فعالیبیش به مبتال و سالم

توان این وض عیت  های مشاوره و آموزش مدیریت صحیح میباشند و با روشتر از والدین کودکان سالم میسالمت روانی ضعیف

 را بهبود بخشیدب

 خانواده فعالی، اختالل توجه، سالمت روانی،بیش ها:کلیدواژه

                                                           
 Universitat Autònoma de Barcelona  a.h.montazeri2016@gmail.com و تغییر،شناسی ارتباطات دکترای روان دانشاوی*1 
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 ییسازی زندگی زناشویی بر اساس تئوری انتخاب بر بهبود روابط زناشواثربخشی غنی

 

 

 2، فاطمه نامی2، سودابه هدایت فرد*1نادره سعادتی

 
 
 

 چکیده

بر بهب ود رواب   زناش ویی انا ام ش ده      ی زناشویی بر اسا  تئوری انتخاب سازی زندگپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر غنی

هایی است که ب ه  شامل زوجباشدب جامعه آماری آزمون با گروه گواه میپس -آزمونتاربی با طرح پیشاستب  این پژوهش نیمه

مراجعه ک رده بودن دب    1396دلیل داشتن مشکالت ارتباطی و نارضایتی زناشویی به مرکی مشاوره یارستان شهر اصفهان در سال 

وضعیت زندگی زناشویی باالتر از میانگین  ها در پرسشنامهنفر( هستند که نمرات کسب شده آن 40زوج ) 20نمونه مورد پژوهش 

 90جلس ه   8زوجین گروه آزم ایش در   زوج( کاربندی شدندب 10( و گواه )زوج 10ه روش تصادفی در دو گروه آزمایش )بوده که ب

ت آمده از دسهای بهتحلیل دادهوبرای تاییهاسا  تئوری انتخاب شرکت کردندب  ای درمان غنی سازی زندگی زناشویی بردقینه

سازی زندگی زناشویی بر اسا  تئوری نتایج نشان داد که آموزش غنیه شدب فادتحلیل کوواریانس است های آمار توصیفی وروش

های پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش با توجه به یافتهب آزمون شده استاب  زناشویی در پسانتخاب منار به بهبود کیفیت رو

ات ارزش مندی را در م ورد بهداش ت روان ی     توان د تلویح   بر بهبود رواب  میی زناشویی بر اسا  تئوری انتخاب سازی زندگغنی

 زوجین فراهم کندب

 سازی زندگی زناشویی، تئوری انتخاب، رواب  زناشوییغنی ها:کلیدواژه

                                                           
 nadiasa46@yahoo.com    د اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(دانشاوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزا*1
 دانشگاه آزاد واحد مرودشت ،شناسی بالینیدانشاوی کارشناسی ارشد روان2

mailto:nadiasa46@yahoo.com
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( بر افکار خودآیند منفی EMDR) زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدداثربخشی درمان حساسیت

 مبتال به سوگ افراددر 

 
 

 *1زهرا ایمانی
 

 

 

 چکیده

 افک ار  ب ر ( EMDRزدایی با حرک ات چش م و پ ردازش ما دد )    تعیین اثربخشی درمان حساسیت»وهش حاضر تعیین هدف پژ

ب بود کنترل گروه با آزمونپس -نآزموپیش طرح با آزمایششبه پژوهش مطالعه اینب بود «سوگ به مبتال افراد در منفی خودآیند

سال بود که به خ اطر داش تن افک ار خودآین د منف ی ب ه مراک ی         20-40ن داغدیده دارای س افراده کلیه دربرگیرند آماری جامعه

دس تر   گیری درمراجعه نمودند که از طریق روش نمونه 1394پیشکی شهر تهران در سال های روانمشاوره و درمانی و کلینی 

، افراد مب تال ب ه   نپیش  معالجسا  تشخی  بالینی روا، براهای روانپیشکیاز بین مراجعین به مراکی مشاوره و درمان و کلینی 

تشخی  ب االبودن افک ار    و مصاحبه بالینی( ATQکه با روش غربالگری )پرسشنامه  مبتالیانیاختالل سوگ شناسایی شدند و 

نف ره آزم ایش و    15ط ور تص ادفی ب ه دو گ روه     به ،سپسب نفر انتخاب شدند 30(، 75های باالتر از )نمره خودآیند منفی گرفتند

ها و از دو آزمون ( را تکمیل کردندب برای تحلیل دادهATQ) افکار خودآیند منفی کنندگان پرسشنامهیم شدندب شرکتکنترل تنس

حساسیت زدایی با حرکات چش م  »اکی از آن بود که جلسات درمانی دست آمده حهآماری تحلیل کوواریانس استفاده شدب نتایج ب

کنندگان در دوره درمانی شایان توجهی از مییان افکار خودآیند منفی شرکت توانسته است به طور(« EMDRو پردازش مادد )

 بکاهدب

 مبتال به سوگ افرادزدایی با حرکات چشم و پردازش مادد، افکار خودآیند منفی، حساسیت ها:کلیدواژه

                                                           
 Goliimani 55@gmail .com   ناسی بالینی، دانشگاه آزاد رودهنشکارشنا  ارشد روان*1 
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کز کننده به مراهای حل تعارض در زنان مراجعههای آن با صمیمیت و سبکرضایت زناشویی و همبسته

 جامع خدمات مشاوره

 
 

 2نجمه ابوسعیدی مقدم، *1غالمرضا ثناگوی محرر
 
 
 

 چکیده

های حل تعارض صورت گرفت ه  ای صمیمیت در رابطه بین رضایت زناشویی و سب پژوهش حاضر با هدف بررسی ننش واسطه

کننده به مراکی مشاوره ط الا  جعههای همبستگی بودب جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مرااستب پژوهش اکتشافی و از نوا طرح

ه ای از پرسش نامه   دس تر  انتخ اب ش دندب ب رای گ ردآوری داده     زن متاهل بود که به صورت در 150بوده استب نمونه شامل 

( اس تفاده ش ده اس تب    1983(، و صمیمیت داکر و تامسون )1983های حل تعارض رحیم )(، سب 1989رضایت زناشویی انری  )

کننده به مرکی ط الا  های پژوهش از رگرسیون گام به گام استفاده شدب نتایج نشان داد که در بین زنان مراجعهبرای تحلیل داده

ه ای ح ل تع ارض    های حل تعارض یکپارچه، ملیم و مصالحه معنادار اس تب س ب   رابطه رضایت زناشویی با صمیمیت و سب 

میت هم با رضایت زناشویی رابط ه دارن دب در نتیا ه ب رای بهب ود      عالوه بر اثر مستنیم بر روی رضایت زناشویی، از طریق صمی

نظر ح ل تع ارض و ارتن ای ص میمیت را م د      هایهای مهارتهای پیشگیرانه به همراه آموزشتوان برنامهرضایت زناشویی می

 داشتب

 های حل تعارض، صمیمیترضایت زناشویی، سب  کلیدواژه ها:

                                                           
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهداناستادیارگروه روان*1
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدانگروه روان شناسی عمومی،دانشاوی دکتری روان2
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 های ایرانیخانواده آوری دربررسی رابطه معنویت با تاب

 
 

 2، حسن حیدری*1معصومه دهقان
 
 
 

 چکیده

های ایرانی اناام شدب این پژوهش از نظر هدف ک اربردی و  آوری در خانوادهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت با تاب

آوری و تفاده از پرسشنامه جمعباشدب اطالعات جامعه مورد مطالعه با اسبا استفاده از روش پژوهش توصیفی از نوا همبستگی می

دس تر ،  گی ری در تحلیل گردیدب جامعه آماری این پژوهش نیی شامل کلیه زوجین شهر اراک بود که با اس تفاده از روش نمون ه  

گرفته و مورد آزمون قرار گرفتندب نتایج این پژوهش حاکی از این ب ود ک ه    نفر زن و مرد به عنوان نمونه آماری مدنظر قرار 110

به این معناست که ب ا اف یایش نم رات اعض ای خ انواده       نتیاه آوری رابطه مثبت معناداری برقرار استب اینین معنویت و تابب

ت وان گف ت ب ا تنوی ت     های پ ژوهش م ی  کندب با توجه به یافتهآوری نیی افیایش پیدا می)زوجین( در معنویت نمرات آنها در تاب

آوری در زوجین شد که در افیایش تحمل آنها در برابر مش کالت زن دگی زناش ویی    ااد تابتوان باعث ایمعنویت در خانواده می

 بسیار اهمیت داردب

 خانواده، آوریتاب ،معنویت ها:کلیدواژه

                                                           
 comMasumeh dehghan 48@yahoo.   کارشنا  ارشد مشاوره خانواده*1
 دانشیار، دانشگاه آزاد واحد خمین2 
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های پردازش مجدد بر طرحواره سازی تجسمی، بازسازی شناختی وآموزش درمان غرقهثیر أت

 مبتال به سوگ افرادشناختی 

 
 

 2ناهید رامک ،1زهرا ایمانی
 

 

 

 چکیده

مبتال ب ه   افرادهای شناختی بر طرحواره سازی تاسمی، بازسازی شناختیغرقهثیر آموزش درمان أت»دف پژوهش حاضر تعیین ه

 کلی ه  دربرگیرنده آماری جامعهب بود کنترل گروه با آزمونپس -آزمونبا طرح پیش یآزمایشبودب این مطالعه پژوهش شبه« سوگ

بنیادین منفی به مراکی مشاوره و  باورهای شناختی و سال بود که به خاطر داشتن طرحواره های 20-40 سن دارای دهداغدی افراد

گیری در دستر  از ب ین  مراجعه نمودند که از طریق روش نمونه 1394های روان پیشکی شهر تهران در سال درمانی و کلینی 

، افراد مبتال به اخ تالل  ، براسا  تشخی  بالینی روانپیش  معالجروانپیشکی هایمراجعین به مراکی مشاوره و درمان و کلینی 

بنی ادین   بودن باوره ای  تشخی  باال و مصاحبه بالینی( ATQکه با روش غربالگری )پرسشنامه  افرادیسوگ شناسایی شدند و 

نفره آزمایش و کنترل تنسیم  15ه دو گروه سپس به طور تصادفی بب نفر انتخاب شدند 30(، 75)نمره های باالتر از  منفی گرفتند

ه ا و از دو آزم ون   ( را تکمیل کردندب برای تحلی ل داده ATQ) نامه افکار خودآیند منفیپرسش کنندگان پرسشنامهشدندب شرکت

ازی س ازی تاس می، بازس    غرق ه »اکی از آن بود که جلسات درمانی دست آمده حهآماری تحلیل کوواریانس استفاده شدب نتایج ب

کنن دگان در  توانسته است به طور شایان توجهی از مییان باورهای بنیادین منفی ش رکت (« EMDRپردازش مادد ) شناختی و

 دوره درمانی بکاهدب

 مبتال به سوگ افرادسازی تاسمی، بازسازی شناختی، پردازش مادد، غرقه ها:کلیدواژه

                                                           
 comGoliimani 55@gmail.   زاد رودهنآدانشگاه  شناسی بالینی،روانکارشنا  ارشد 1
 زاد بندرگیآدانشگاه  شناسی عمومی،روانکارشنا  ارشد 2
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                             استرس در اهبردهای مقابله بار های استرس ودرمانی گروهی برنشانه واقعیت ثیرأت

 سال  4٠-65زنان 

 
 

 *1مرجان سادات مؤمنی

 
 
 

 چکیده

 40-65های استر  و راهبردهای منابله با استر  زنان میانسال درمانی بر نشانهپژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات واقعیت

آزمون ب ا اس تفاده از گ روه    پس -آزمون)پیش آزمایشیتب طرح پژوهش شبهایران صورت گرف سال طرح حسا  انامن آلیایمر

گی ری در  شد که با اس تفاده از روش نمون ه  می طرح حسا  کننده درکلیه زنان شرکتکنترل( بودب جامعه آماری پژوهش شامل 

پاس خ دادن دب    ایردهای منابلههای استر  و منیا  راهبهای نشانهکننده انتخاب شدند و به پرسشنامهزن شرکت 100دستر  

ه ا ی     )نم ره آن  های استر  و راهبردهای منابله با استر  ناکارآمد بودن د زن میانسال که دارای نشانه 30 از بین این افراد،

از نف ر( ج ایگیین ش دندب پ س      15)هر گروه  طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترلتر از میانگین بود(، بهمعیار پایینانحراف

م اه، از   4ای و پیگی ری آن پ س از   دقین ه  120جلسه  10گروه آزمایش در طی  ان میانسالدرمانی برای زنارائه جلسات واقعیت

( MANCOVA) اری انس چن دمتغیره  وها از روش تحلی ل کو تحلیل دادهوآزمون به عمل آمدب به منظور تاییهها پسآزمودنی

هیا انی(   -)جسمانی، رفتاری و روانی های استر کدام از نشانهدرمانی بر هی واقعیت های پژوهش نشان داداستفاده شدب یافته

درمانی شودب واقعیتای کارآمد نمینابلهدرمانی منار به افیایش راهبردهای مسال تأثیری نداردب واقعیت 40-65زنان میانسال  در

واقعیت درم انی باع ث اف یایش راهبرده ای      بسال مؤثر نیست 40-65رزنان میانسال  د ای ناکارآمدراهبردهای منابله بر کاهش

ت وان نتیا ه گرف ت ک ه آم وزش      ه ا م ی  یافته از ،همچنینشودب سال می 40-65زنان میانسال  ای مراجعه به دیگران درمنابله

زن ان   ای دری منابل ه های استر  و تغیی ر راهبرده ا  بر کاهش نشانه کار گرفته شدطوری که در این مطالعه بهدرمانی بهواقعیت

 مؤثر بودب سال 40-65میانسال 

 های استر ، زنان میانسالای، نشانهدرمانی، راهبردهای منابلهواقعیت ها:کلیدواژه

                                                           
  Marjanmomeni51@yahoo.com   اسالمی واحد قم دانشگاه آزاد ،شناسیدانشاوی دکتری روان*1
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 مطلقه نفس زنانمحور بر عزترفتاری تروما-بررسی اثربخشی درمان شناختی

 
 

 3نازنین هنرپروران، *2مهدی رستمی، 1فردلیال السادات میرصیفی

 
 
 

 چکیده

ام ع کن ونی ب ه ش مار     پاشیدگی کانون خانواده معضلی اجتماعی است که پیام دهای آن از مش کالت اساس ی جو   طالا و از هم

محور در ع یت نف س پ س از ط الا زن ان      رفتاری تروما-ربخشی درمان شناختیاین هدف پژوهش حاضر تعیین اثرودب بنابرمی

روزه ب ودب جامع ه آم اری ای ن      45آزمون با گروه گواه و پیگی ری  آزمون، پستاربی با طرح پیشمطلنه بودب روش پژوهش شبه

به مرکی خدمات مشاوره مهرآور واق ع در جم الیاده ته ران     1396مهر تا آبان ماه ای بودند که در بازه زمانی طلنهپژوهش زنان م

 49که پس از طی مراحل اولیه ارزیابی از بین گیری هدفمند استفاده شده است مراجعه کرده بودندب در این تحنیق از روش نمونه

صورت تصادفی ب ه   زن انتخاب و به 24عیت نفس کوپر اسمیت کسب کرده بودند  کننده که کمترین میانگین را در نمرهمراجعه

 90جلس ه   8زن( گمارده شدندب گروه آزمایش مداخله هفتگی را ب ه ش کل گروه ی در     12زن( و کنترل ) 12)دو گروه آزمایش 

ها تفاوت معناداری را ب ین  گیری مکرر تحلیل شدب یافتهها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازهای دریافت کردندب دادهدقینه

داخل ه  ده د ک ه م  آزمون و پیگیری نشان دادب نتایج نشان میدر مرحله پسآزمایش و گواه در نمره عیت نفس  عملکرد دو گروه

شود درمانگران از ای ن  رو توصیه میشودب از اینمحور منار به بهبود عیت نفس در زنان مطلنه میرومارفتاری ت-درمان شناختی

 فردی و ارتناء سطح کیفی زندگی پس از طالا در زنان مطلنه استفاده کنندبروش درمانی در جهت بهبود عیت نفس، رواب  بین

 امحور، عیت نفس، طالرفتاری، تروما-شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشانرشنا  ارشد روانکا1
 ma.rostami@mail.sbu.ac.ir   سالمی واحد علوم و تحنینات تهراندانشاوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد ا*2
   استادیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت3
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 گری خودشفقتیشناختی با میانجیی دلبستگی به خدا و بهزیستی روانرابطهتبیین 

 
 

 3الهیعباس امان ،2خالد اصالنی ،*1فهیمه زمانی فروشانی

 

 

 

 چکیده

ش فنتی در  گ ری خ ود  شناختی ب ا می انای  پژوهش حاضر به منظور بررسی مدل رابطه سب  دلبستگی به خدا با بهییستی روان

شناختی متغیری که با س المت روان اف راد در ارتب اط    دختر دانشگاه شهید چمران اهواز اناام گرفتب بهییستی روان دانشاویان

ی م ذهب و  شودب با توجه به تأیید رابط ه های زمانی حال و گذشته شناخته میاست، به عنوان رضایت از زندگی خویش در دوره

شناختی نیی در ارتباط دانس تب  توان معنویت و مذهب را با بهییستی روانمی های گذشتهمعنویت با سالمت روان مطابق پژوهش

دستر  انتخ اب  گیری درنفر به روش نمونه 214ها غول به تحصیل بودند که از بین آنی آماری همه دانشاویان دختر مشجامعه

ریف، منیا  دلبستگی به خدا ب  و م   شناختیه در این پژوهش فرم کوتاه منیا  بهییستی رواندشدندب ابیارهای مورد استفا

معی ار،  ه ا از آم ار توص یفی )می انگین، انح راف     دونالد و منیا  خودشفنتی نف بودب در این پژوهش برای تحلیل من دماتی داده 

با ها کمترین و بیشترین نمره و ضریب همبستگی( و برای ارزیابی مدل پیشنهادی از روش تحلیل مسیر استفاده شدب تحلیل داده

ب رای   AMOSاناام شده و از نرم افیار تحلیل ساختاری گشتاوری  22نسخه ی  SPSSافیارهای تحلیل آماری استفاده از نرم

ارزیابی برازش مدل فرضی استفاده شده استب نتایج حاصل حاکی از آن بود که بین سب  دلبستگی ب ه خ دا و بهییس تی روان    

ب ین  ی و دار وج ود دارد ای منف ی معن   بین سب  دلبستگی  به خدا و خودشفنتی رابطه یدار وجود نداردای منفی معنشناختی رابطه

 بگری خودشفنتی رابطه وجود داردشناختی با میانایدلبستگی به خدا و بهییستی روان

 شناختی، خودشفنتیدلبستگی به خدا، بهییستی روان ها:کلیدواژه

                                                           
 fahimezamani1370@gmail.com   کارشنا  ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز*1 
 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز2 
 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز3 
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حور بر رضامندی زوجیت مادران باردار و وزن مشناختی خانوادهاثربخشی برنامه مداخالت روان

 تولد اولین فرزند ایشان

 
 

 3،  غالمعلی افروز2، سمانه ملکی1منصوره فضیلتی

 
 
 

 چکیده

محور بر رض امندی زوجی ت م ادران ب اردار و وزن تول د      شناختی خانوادههدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه مداخالت روان

گیری ستب با استفاده از نمونهآزمون با گروه گواه اپس -آزمونآزمایشی با طرح پیشش از نوا شبهاولین نوزاد ایشان استب پژوه

های بارداری پرونده داش تند و در م اه س وم ب ارداری     نفر از مادران بارداری که در بیمارستان پار  برای مراقبت 30دستر ، در

ه ای  وزن وجود داشت، برای گروه مداخله انتخ اب ش دندب ک ل زایم ان    کم بوده و با توجه به سونوگرافی آنها، احتمال تولد نوزاد

به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شدب با اس تفاده از منی ا  رض امندی     1394تا اول آبان  1393بیمارستان در فاصله اول آبان 

آزمون، اطالعات مربوط دب در مرحله پسآزمون مورد ارزیابی قرار گرفتنآزمون و پسکنندگان در مرحله پیشزوجیت افروز، شرکت

مستنل استفاده شدب نتایج نشان دادن د   tهای پژوهش از تحلیل کوواریانس و آزمون منظور تحلیل دادهبه کودک نیی ثبت شدب به

ه ای   منی ا شناختی خانواده محور تأثیر معناداری بر ارتنای رضامندی زناشویی، هم در نمره کل و هم در خ رده مداخالت روان

شناختی در دوران بارداری به مداخالت روان جهته استب طبق نتایج این پژوهش، توآزمون و افیایش وزن هنگام تولد نوزادان داش

 رسدبدر راستای بهبود رضامندی زناشویی و افیایش وزن تولد نوزادان ضروری به نظر می

 محورشناختی خانوادهرضامندی زوجیت، وزن هنگام تولد، مداخالت روان ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسالمیدکترای روان1

 2کارشنا  ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران
 دانشگاه تهران، و آموزش کودکان استثناییشناسی استاد ممتاز گروه روان3
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سازی کودکان با سازی و برونیهای مدیریت رفتار والدین بر مشکالت درونیشیوهآموزش  ثیرأت

 اختالل خواندن

 
 

 3، فاطمه فرید3مونا اسبقی، 1، نفیسه قرایی*2اکبر ارجمندنیا، علی1سمانه ملکی

 
 
 

 چکیده

س ازی  س ازی و برون ی  یریت رفت ار وال دین ب ر مش کالت درون ی     های مدحاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شیوه پژوهش

آزمون با گروه کنترل اس تب  پس -آزمونآموزان با اختالل خواندن اجرا شدب این پژوهش از نوا شبه آزمایشی با طرح پیشدانش

اختالل ی ادگیری ش هر    های دوم و سوم بود که به مراکیآموزان پایهگیری گیینش هدفمند و شامل سی نفر از دانشروش نمونه

ی مدیریت ها)ا( مراجعه نموده و تشخی  اختالل خواندن گرفته بودندب شیوه پیشکی بیمارستان امام حسینتهران و بخش روان

، توس   ماری ان   دقین ه  60هفته، ه ر هفت ه    12تنظیم شده بود که در طول  ایجلسه 12تار والدین به صورت ی  پروتکل رف

س ازی، از  س ازی و برون ی  ی آموزش ی ب ر مش کالت درون ی    ص  اجرا شدب برای ارزیابی اثربخش ی برنام ه  آموزش دیده و متخ

واریانس چن دمتغیره اس تفاده   وهای پژوهش از تحلیل کاستفاده شدب به منظور تحلیل یافته (CBCL)لیست رفتاری کودک چ 

و مش کالت   س ازی ار والدین باع ث ک اهش مش کالت برون ی    مدیریت رفت هایشیوه ها نشان دادند برنامه آموزشیگردیدب یافته

 در کودکان دارای اختالل خواندن شده استب سازیدرونی

 سازی، اختالل خواندنشکالت برونیسازی، مآموزش مدیریت والدین، مشکالت درونی ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهرانکارشنا  ارشد روان1

 دانشیار دانشگاه تهران*2
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهرانرواندانشاوی دکترای 3
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                        دکان های مدیریت رفتار والدین بر کاهش استرس والدگری مادران کوثیر آموزش شیوهأت

 با اختالل خواندن

 
 

 3، فاطمه فرید3، مونا اسبقی1، نفیسه قرایی*2اکبر ارجمندنیا، علی1سمانه ملکی

 
 
 

 چکیده

آم وزان  های مدیریت رفتار والدین بر کاهش استر  والدگری مادران دانشپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش شیوه

آزم ون ب ا گ روه کنت رل اس تب روش      پ س -آزم ون آزمایشی با ط رح پ یش  اجرا شدب این پژوهش از نوا شبهبا اختالل خواندن 

های دوم و سوم بود که به مراک ی اخ تالل ی ادگیری    آموزان پایهگیری گیینش هدفمند و شامل بیست نفر از مادران دانشنمونه

ی ه ا نموده و تشخی  اختالل خواندن گرفته بودن دب ش یوه   )ا( مراجعه پیشکی بیمارستان امام حسینشهر تهران و بخش روان

هفته توس  ماریان آموزش دیده تنظیم و اج را   12ای در طول دقینه 60 جلسه 12مدیریت رفتار والدین به عنوان ی  پروتکل 

استفاده شدب ب ه منظ ور   ی آموزشی بر استر  والدگری مادران، از پرسشنامه استر  والدگری شدب برای ارزیابی اثربخشی برنامه

هش نش ان داد ک ه آم وزش    وهای پژوهش از روش تحلیل کوواریانس ت  متغیری اس تفاده ش دب یافت ه ه ای پ ژ     تحلیل یافته

تواند بر کاهش استر  والدگری آنان موثر باشد و این امر در تعامالت والد و فرزند بس یار  های مدیریت رفتار به والدین میشیوه

 بودب حائی اهمیت خواهد

 آموزش مدیریت والدین، استر  والدگری، اختالل خواندن ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهرانکارشنا  ارشد روان1

 دانشیار دانشگاه تهران*2
 شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهرانرواندانشاوی دکترای 3
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 -شهودی/ تفکری -برون گرایی / حسی -گراییدرونهای شخصیتی )ی تیپبررسی رابطه

( و رضایت زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور ادراکی -احساسی/ قضاوتی

 شهرستان شاهین شهر

 
 

 *1یده یاوریسپ

 
 
 

 چکیده

ان د ک ه در س ال    ب وده  ش هر ی پژوهش مورد نظر دانشاویان متأهل دانشگاه آزاد اسالمی و پیام ن ور شهرس تان ش اهین   جامعه

ی اگی ری خوش ه  ( نف ر، ب ه روش نمون ه   170زوج ) 85ی با تعداد اباشند که از آنها نمونهمشغول به تحصیل می 1393تحصیلی 

بیشترین مییان رضایت زناش ویی، زم انی دی ده ش د ک ه      : زیر از پژوهش حاضر حاصل گردید دیدب نتایجب گری انتخاامرحلهچند

ی دوم از سطح باالی رضایت زناش ویی،  مرتبهی دست آورده بودندپذیر نمرات باالیی بهزوجین در بعد شخصیتی ادراکی یا انعطاف

بیشترین مییان از عدم رضایت زناشویی، زمانی دی ده ش د ک ه    ی انداشتههای شخصیتی مشابهی دپگیرد که تیمیبرزوجینی را در

ی دوم از س طح ب االی ع دم رض ایت زناش ویی،      مرتب ه ی دست آورده بودن د زوجین در بعد شخصیتی قضاوتی نمرات باالتری به

ه ای شخص یتی   مردان با تیپبین مییان رضایت زناشویی ی و اندهای شخصیتی نامشابهی داشتهگیرد که تیپمیبرزوجینی را در

یت زناشویی زن ان ب ا تی پ شخص یتی     دست آمده از تحنیق نشان داد که رضااما نتایج بهداری وجود نداشت، امختلف تفاوت معن

کنن ده( و تی پ   داوری -فک ری  -حسی -گرابرون( بیشتر از زنان با تیپ شخصیتی )کنندهمالحظه -احساسی -حسی -گرابرون)

منیا  رواب  با اقوام و دوس تان همس ر مش اهده    تنها تفاوت در زیر( استب کنندهداوری -احساسی -حسی -گرابرونشخصیتی )

 شده زیرا میانگین رواب  مردان با اقوام و دوستان همسر بیشتر از میانگین رواب  زنان با اقوام و دوستان همسر استب

 جنسیتهای شخصیتی، رضایت زناشویی، تیپ ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشگاه خوارزمی تهران  ،ارشد مشاوره خانواده کارشنا *1
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 های دلبستگی با پایداری ازدواجهای همسرگزینی و سبکررسی رابطه بین سبکب

 
 

 *1هانیه رضایی
 
 
 

 چکیده

ه ای دلبس تگی ب ا پای داری ازدواج ب ودب روش ای ن پ ژوهش        های همسرگیینی و سب هدف پژوهش بررسی رابطه بین سب 

ه به مراکی مشاوره )مرکی مشاوره طرح نو، کلینی  جامع کنندهمبستگی بودب جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعه -توصیفی

تشکیل دادندب  1396توانبخشی روان پیشکی ایران مهر، مرکی مشاوره احیا( جهت مشاوره زناشویی شهر رشت در نیمه اول سال 

های های سب شنامهنفر انتخاب شدند و به پرس 180ای به حام دستر ، نمونهگیری دربر این اسا  با استفاده از روش نمونه

دست آمده نیی با اس تفاده از آزم ون آم اری ض ریب     ههای بهای دلبستگی و پایداری ازدواج پاسخ دادندب دادههمسرگیینی، سب 

متغیره تحلیل شدب نتایج این پژوهش نشان داد ک ه تف اوت معن اداری ب ین     همبستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس ت 

ه ای  از نظر پایداری وجود داشته و بیشترین مییان پایداری مربوط ب ه اف رادی اس ت ک ه دارای س ب      های همسرگیینی سب 

خواستگارى و ازدواج با رضایت خود و خانواده و آشنای  و ازدواج با رضایت خود و خانواده هستند و کمترین مییان پای داری نی ی   

همچنین همبستگی  اجباری و آشنایی و ازدواج اجباری برخوردارندبهای خواستگارى و ازدواج مربوط به افرادی است که از سب 

 34/0های دلبس تگی قادرن د   های دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی با پایداری ازدواج وجود داشته و سب معناداری بین سب 

 بینی نمایندبدرصد از پایداری ازدواج را پیش

 ، پایداری ازدواجبستگیهای دلهای همسرگیینی، سب سب  ها:کلیدواژه

                                                           
 miss.rezaei1368@gmail.com   شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیاانکارشنا  ارشد روان*1
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 نوع دو و افراد سالم در شهر رشت دیابت افراد مبتال به مقایسه کیفیت زندگی

 
 

  2مهوش مافی ،1الناز صافدل

 
 
 

 چکیده

با افراد عادی اناام شدب روش پ ژوهش حاض ر    2مبتال به دیابت نوا  افرادپژوهش حاضر با هدف منایسه کیفیت زندگی در بین 

مبتال به دیابت نوا دو ساکن در شهر رشت بودند که در شش م اه   افرادی بودب جامعه آماری پژوهش شامل کلیه امنایسه -یعلّ

 2نفر افراد دیابتی نوا  60نفر که  120گذشته به بیمارستان رازی مراجعه نمودند و تحت درمان قرار گرفتندب نمونه پژوهش شامل

کیفیت زندگی س ازمان بهداش ت جه انی )س ازمان بهداش ت       ب و به پرسشنامهنفر افراد سالم به صورت در دستر  انتخا 60و 

متغی ره انا ام ش دب نت ایج     تحلیل اطالعات با استفاده از آزمون آماری تحلیل واری انس چن د  وپاسخ دادندب تاییه (1996 جهانی،

های پژوهش حاکی از آن است یافته اردبزندگی تفاوت معنادار وجود د پژوهش نشان داد بین دو گروه مورد منایسه از نظر کیفیت

ری یی  تر برخوردارندب بر اسا  نتایج ای ن مطالع ه، ض روری اس ت ک ه در برنام ه      که افراد دیابتی نوا دو از کیفیت زندگی پایین

ب ه متغی ر   توج ه ک افی   مداخالت انا ام ش ده،    مداخالت ارتنای سالمت در حوزه دیابت، به منظور اثربخشی و کارآمدی بیشتر

 کیفیت زندگی مبذول شودب

 ارتنای سالمت ،دیابت نوا دو کیفیت زندگی، ها:کلیدواژه

                                                           
 زاد اسالمی واحد الهیااندانشگاه آ شناسی بالینی،ارشد روان یاسدانشاوی کارشن1 

 اد اسالمی واحد الهیاانآزدانشگاه استادیار 2 
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 ساله ١2تا  9 های غنای محیطی خواندنی خانه بر مهارت خواندن کودکانلفهؤم ثیرأتبررسی 

 
 

 3جواد حاتمی، 2تمیرسبحان سادا، 1یالهه یداله

 
 
 

 چکیده

ثر در بهب ود  ؤکودک در سنین اولیه مدرسه است و بنابراین شناسایی عوامل م  ترین تکالیف ی  از مهم مهارت خواندن و نوشتن

ده ثیر غنای محیطی خانه بر مهارت خواندن کودک ان انا ام ش    أها حائی اهمیت استب این پژوهش با هدف بررسی تاین مهارت

 ب رای  همچن ین ب ش د  رااج   س ال  9-12 آموزدانش 102 مشارکت با که است همبستگی -یاستب پژوهش حاضر از نوا توصیف

 غن ی  مح ی   ب ین  معن اداری  رابطه داد نشان هایافتهب شد استفاده خانه در خواندن محیطی غنای پرسشنامه از هاداده آوریجمع

ها وج ود  های خواندن کودکان در سنین مدرسه و توانمندی خواندن آنهای مهارتلفهؤاز مدرسه و م پس و پیش سنین در خانه

 های مهارت خواندن را دارن د و ه ر  لفهؤبینی مهای غنای محی  خانه قابلیت پیششان داده شد که از زیرمنیا داردب همچنین ن

های پژوهش، غنای محیطی خان ه در  یابدب بر اسا  یافتهتر باشد، مهارت خواندن در کودک افیایش میچه که محی  خانه غنی

 ینه آموزش کودکان، این موضوا باید مورد توجه قرار بگیردببهبود وضعیت آموزشی کودکان ننش مهمی دارد و در زم

 خواندن، کودکان، غنای محیطی، خانه ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی عمومی، دانشگاه تهرانکارشنا  ارشد روان1 
 شناسی عمومی، دانشگاه عالمه طباطباییارشد روان کارشنا 2 
 استادیار دانشگاه تهران3 
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 حل محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسرمدت راهی کوتاهاثربخشی مشاوره

 

 

 *1حسینی قاسم

 

 

 

 چکیده
وان بودب روش این پژوهش ر، بر اعتیاد به اینترنت پسران نوجحل محومدت راهی کوتاههدف پژوهش حاضر، شناسایی اثر مشاوره

ی ی آم اری تحنی ق، ش امل هم ه    آزمون، با گ روه کنت رل ب ودب جامع ه    پس -آزمونآزمایشی پیشآزمایشی با طرح نیمهاز نوا 

دب از میان م دار   آموزش و پرورش شهر تهران بو 16ی ی دوم مشغول به تحصیل در منطنهآموزان پسر دبیرستانی دورهدانش

نفر ب ر اس ا     30آموزان آن دبیرستان،ی دانشگیری در دستر  انتخاب و از بین کلیهآن منطنه، ی  دبیرستان به روش نمونه

انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ی و   (IAT)ی اعتیاد به اینترنت یانگ باالترین نمرات کسب شده در پرسشنامه

حل محور قرار گرفت، مدت راهی گروهی کوتاهای تحت مشاورهدقینه 75ی حدوداً جلسه 6ب گروه آزمایشی در کنترل قرار گرفتند

ه ا ب ا   آزم ون گرفت ه ش ده و داده   ای دریافت نکردب در پایان دوره، از هر دو گروه پ س اما گروه کنترل در این مدت هی  مشاوره

ی  ها نشان داد ک ه مش اوره  ل کوواریانس مورد تاییه و تحلیل قرار گرفتب یافتهو آزمون تحلی SPSSافیار آماری استفاده از نرم

ت وان نتیا ه   م ی کنندگان گروه کنترل تأثیر معناداری داشته اس تب  حل محور در کاهش اعتیاد به اینترنت شرکتمدت راهکوتاه

 باشدببه اینترنت نوجوانان  ش اعتیادای مؤثر برای کاهتواند مداخلهحل محور میکوتاه مدت راهی گرفت که مشاوره

 حل محور، اعتیاد به اینترنت، نوجوانانمدت راهی کوتاهمشاوره ها:کلیدواژه

                                                           
 gmail.com@gh.t.hoseini    ی خانواده، دانشگاه تهرانمشاوره دانشاوی کارشناسی ارشد*1

 

mailto:gmail.com@gh.t.hoseini
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 انگاری اجتماعی در زوجین متقاضی طالق و عادیهای شخصیتی با سهلرابطه بین تیپبررسی 

 
 

 *1عزیز الچینی

 
 
 

 چکیده

( نفر به شیوه هدفمند )دردستر  200گیری طبق جدول مورگان  به مندار همبستگی است و نمونه -روش این تحنیق توصیفی

در این تحنیق از پرسشنامه شخص یتی   ب دگستری و بهییستی شهرستان مهاباد انتخاب گردیدازمیان زوجین متناضی طالا در دا

(NEO) ه ای آم اری در   روشب گرفته شد ( بهره1389نیا )انگاری اجتماعی از پرسشنامه صفاریاستفاده شد و برای متغیر سهل

ه ای تحنی ق نش ان داد ک ه ب ین ویژگ ی       ب یافتهباشدهمبستگی ضریب گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون میاین پژوهش 

ب ودن ب ا   ب ودن، ب ین شخص یت مواف ق    گرا با موافقانگاری و بین شخصیت برونبودن و سهلآزردگی با وجدانیشخصیتی روان

تایج مربوط به تحلی ل رگرس یون   ن ،در نهایتب آزردگی همبستگی وجود نداردی و شخصیت وجدانی با روانانگارگرا و سهلبرون

انگ اری  گرایی، گشودگی و موافق بودن در افراد متناضی طالا با سهلنهای شخصیتی برومتغیره نشان داد که بین ویژگیچند

انگاری در بین افراد متناض ی ط الا   بودن با سهلرایی و وجدانیگهای شخصیتی برونداری وجود ندارد و بین ویژگیارابطه معن

 داری وجود داردبارابطه مثبت و معن

 های شخصیتی، ازدواجانگاری اجتماعی، ویژگیطالا، سهل ها:کلیدواژه

                                                           
  شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجدانشاوی دکتری روان*1
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 های غنای محیطی خواندنی خانه بر مهارت خواندن کودکان با اختالل یادگیریلفهؤم ثیرأت

 
 

 3، جواد حاتمی2سبحان ساداتمیر، 1الهه یدالهی

 

 

 

 چکیده

ثر در بهب ود  ؤترین تکالیف ی  کودک در سنین اولیه مدرسه است و بنابراین شناسایی عوامل ممهارت خواندن و نوشتن، از مهم

ثیر غنای محیطی خانه بر مهارت خوان دن کودک ان ب ا اخ تالل     أها حائی اهمیت استب این پژوهش با هدف بررسی تاین مهارت

 دارای س ال  9-12 آم وز دان ش  50 مش ارکت  با که است همبستگی -دگیری اناام شده استب پژوهش حاضر از نوا توصیفییا

 اس تفاده  خان ه  در خوان دن  محیطی غنای پرسشنامه از هاداده آوریجمع برای، همچنینب شد اجرا تهران شهر در خواندن اختالل

ه ای خوان دن   لفه های مه ارت ؤ  غنی خانه در سنین پیش و پس از مدرسه و مها نشان داد رابطه معناداری بین محیافتهیب شد

ه ای غن ای   نشان داده شد که از زیرمنیا  ،کودکان نارساخوان در سنین مدرسه و توانمندی خواندن آن ها وجود داردب همچنین

تر باشد، مهارت خواندن در ک ودک  نیهای مهارت خواندن را دارند و هرچه که محی  خانه غلفهؤبینی ممحی  خانه قابلیت پیش

های پژوهش، غنای محیطی خانه در بهبود وضعیت آموزشی کودکان ننش مهمی دارد و در زمینه یابدب بر اسا  یافتهافیایش می

 آموزش کودکان نارساخوان، این موضوا باید مورد توجه قرار بگیردب

 مدرسه، غنای محیطی خانه پیش از مدرسه، توانش خواندن اختالل یادگیری، غنای محیطی خانه پیش از ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی عمومی، دانشگاه تهرانکارشنا  ارشد روان1 
 مه طباطباییشناسی عمومی، دانشگاه عالارشد روان کارشنا 2 
 استادیار دانشگاه تهران3 



 

180 

 

 

 

 آموزپذیری نوجوانان دانشنقش جو عاطفی خانواده بر مسئولیت

 

 

  *1زهرا قاآنی

 
 
 

 چکیده

ه ا  ش ودب بچ ه  های مه م س المت روان محس وب م ی    شود و از شاخ های جامعه محسوب میپذیری یکی از ارزشمسئولیت

آموزند و با آموختن، این مهارت با ارزش را، تا آخر عمر حفظ ک رده  دین، مدرسه، دوستان و اجتماا میاحسا  مسئولیت را از وال

ی گیرشکلدر  ست کهدی اترین نهادیبنیاو لین اده اوخانوآوردب و این امر زمینه موفنیت بیشتر آنها در امور زندگی را فراهم م ی 

ای ن پ ژوهش قص د    یدب آمیاده درنگ محی  عاطفی خانورهمیشه به ده فرد در آینشخصیت داردب ساسی اننش ن نسااشخصیت 

ارتباط و طرز برخورد  یهنوجوانان بپردازدب منظور از جو عاطفی خانواده، نحوپذیری دارد به ننش جو عاطفی خانواده بر  مسئولیت

ها در سیار مطلوبی برای آماده کردن آنبها برای پذیرش مسئولیت در درون خانواده روش افراد خانواده با هم استب آموزش بچه

ه ا مواجه ه خواهن د ش د و وس ایل الزم را ب رای       شماری است که در بیرون از خانواده با آنبی هایپذیرش وظایف و مسئولیت

( اناام ش ده اس ت و ض من بررس ی تفص یلی      یاکتابخانه -یاسناد) این پژوهش با روش مروریکندب ها فراهم میاستنالل آن

داخ ل و خ ارج    نا ام ش ده در  پذیری نوجوانان، بر اسا  دستاوردهای پژوهشی اخانواده و جو عاطفی خانواده در مسئولیت ننش

پذیری در محی  خانواده پرداخت ه و در  و موانع مسئولیت پذیری،مسئولیتپذیر، اثرات سازنده های افراد مسئولیتویژگیکشور به 

تعامل والدین با نظام آموزشی ارائ ه  پذیری در محی  خانواده از طریق ایااد حس مسئولیت رراهکارهایی اجرایی به منظو ،نهایت

 دهدبمی

 نظام آموزشی ،پذیری، جو عاطفی خانواده، رفتار والدین، تعامل با مدرسهمسئولیت ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحنینات کارشنا  ارشد روان*1
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کننده به ههای زندگی بر باورهای غیرمنطقی جوانان در حال ازدواج مراجعاثربخشی آموزش مهارت

 مراکز مشاوره منطقه دو تهران

 
 

 2منیژه صادقی بنیس ،1جواد صادقیمحمد

 
 
 

 چکیده

منطنی اناام شده استب جامعه مورد مطالعه در ای ن تحنی ق   های زندگی بر باورهای غیراین پژوهش با هدف اثر آموزش مهارت

دستر ، گیری درباشد که با استفاده از نمونهنطنه دو تهران میکننده به مراکی مشاوره خانواده مشامل تمام مردان و زنان مراجعه

نف ر(   15نفر( و گواه ) 15طور تصادفی به دو گروه آزمایش )شان باال بود، انتخاب و بهمنطنیهایی که نمره باورهای غیرآزمودنی

آزمون بر روی در پایان آموزش، پس بهای زندگی قرار گرفتندجلسه تحت آموزش برنامه مهارت 8تنسیم شدندب گروه آزمایش در 

( م ورد  MANCONA) متغیری( و چن د ANCOVA) متغی ری ها با استفاده از تحلیل کوواریانس ت دو گروه اجرا شد، داده

نت ایج   گذار اس ت و ثیرأها تمنطنی آزمودنیهای زندگی بر کاهش باورهای غیرتحلیل قرار گرفتب نتایج نشان داد آموزش مهارت

گرای ی جنس ی و   خوانی، کم ال پذیری همسر، توقع ههنتغییرکنندگی مخالفت، عدم)تخریب منطنیکاهش باورهای غیرحاکی از 

ت وان نتیا ه گرف ت آم وزش     باش دب بن ابراین م ی   های زندگی به گروه آزمایش م ی های جنسیتی( در اثر آموزش مهارتتفاوت

ه ای زن دگی ب ه    رسد آموزش مهارتبه نظر می ،کندب در این راستایهای زندگی ننش اساسی را در بهداشت روانی ایفا ممهارت

بر سالمت روان ی وازدواج موف ق و   در نتیاه منطنی و تواند برای کنترل و تغییر افکار منفی یا نادرست و باورهای غیرزوجین می

 ها تأثیرگذار باشدبرضایت زناشویی آن

 طنی، جوانانمنهای زندگی، باورهای غیرمهارت ها:کلیدواژه

                                                           
 کارشنا  ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن1 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن2 
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 احساس مثبت نسبت به همسر در زنان متأهلدرمانی بر معیارهای ارتباطی ویژه و اثربخشی واقعیت

 
 

 3لواسانی مسعود غالمعلی، *2، افسانه نادری1یاسر مدنی

 
 
 

 چکیده

ب ت نس بت ب ه    بررسی اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب بر معیارهای ارتباطی ویژه و احسا  مث»مطالعه حاضر با هدف 

آزمون همراه با آزمون، پسآزمایشی از نوا پیشاناام گرفتب این پژوهش به روش آزمایشی با طرح شبه «همسر در زنان متأهل

 30باشندب نمونه شامل کننده به مرکی مشاوره سالمت شهر مشهد میری، زنان مراجعهی آماگروه کنترل، اناام شده استب جامعه

نف ر(  15نف ر( و کنت رل )  15دستر  انتخاب ش دند و در دو گ روه آزم ایش )   گیری دربودند که به روش نمونه هنفر از افراد جامع

( PFQ( و احسا  مثب ت نس بت ب ه همس ر )    ISRSگماشته شدندب ابیار پژوهش شامل دو پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه )

چندمتغیری به کار برده شدب نتایج نش ان داد ک ه آم وزش     واریانسوهای پژوهش، روش تحلیل کباشدب به منظور ارزیابی دادهمی

ها و افیایش می یان رض ایت از ب رآورده    تئوری انتخاب بر کاهش معیارهای ارتباطی و واکنش هیاانی در صورت عدم تحنق آن

ت وان چن ین   م ی  شدن معیارهای ارتباطی فعلی، و به تبع بر افیایش احساسات مثبت نسبت به همسر، موثر بوده استب بن ابراین، 

  ن )م رز، ق درت و   ه ای آ منی ا  که آموزش تئوری انتخاب، به واسطه ک اهش معیاره ای ارتب اطی وی ژه و خ رده      اظهار داشت

 گرددبگذاری بیانی و عملی( موجب افیایش احساسات مثبت نسبت به همسر میسرمایه

 ثبت نسبت به همسرآموزش تئوری انتخاب، معیارهای ارتباطی ویژه، احسا  م ها:کلیدواژه

                                                           
 دکترای تخصصی تربیت مشاور، دانشگاه تهران1
 afsanenaderi14822@gmail.com  ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران ارشنا ک*2
 شناسی تربیتی، دانشگاه تهراندکترای تخصصی روان3

 

mailto:afsanenaderi14822@gmail.com
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 گرایی و احساس شادکامیبرون -گراییاساس درون بینی نگرانی از تصویر بدنی برپیش

 
 

    2یقاسم حسین، 1افسانه نادری                           

 

 
 

 چکیده

ی رابط ه ب ین   گرای ی و ش ادکامی، و بررس    ب رون  ی    گرای  از تصویر بدنی بر اسا  درونبینی نگرانی هدف این پژوهش پیش

ی ده م  آم وزان پس ر پای ه   ی آماری پژوهش شامل تمامی دانشو شادکامی با تصویر بدنی بودب جامعهگرایی برون    گراییندرو

سال داشتندب ب ه منظ ور اج رای ای ن پ ژوهش از ب ین        16تهران شهر تهران بود که همگی  16های دوره دوم منطنه دبیرستان

آموزان آن، به نفر از دانش 80ی در دستر  انتخاب و تعداد گیر، ی  دبیرستان به روش نمونه16 ی منطنههای پسرانهدبیرستان

 ،لیتلت ون و همک اران   یBICI) پرسشنامه نگران ی از تص ویر ب دنی    شاملهای پژوهش پاسخ دادندب ابیارهای پژوهش پرسشنامه

ب بودن د  (OHQ-SFاه پرسش نامه ش ادکامی آکس فورد )   گرایی میشل گوکلن و فرم کوت    برون  گراییپرسشنامه درون ،(2005

گرایی با نگرانی از   درون گراییدر پسران نوجوان، بین برونهای آماری توصیفی و استنباطی نشان دادکه ها با روشبررسی داده

و معناداری وجود داش ته   که میان شادکامی و نگرانی از تصویر بدنی رابطه منفیتصویر بدنی رابطه معناداری وجود ندارد در حالی

 بهای نگرانی از تصویر بدنی لحاظ گرددکنندهبینیتواند به عنوان یکی از پیشو شادکامی می

 گرایی، شادکامی، نوجوان، برونگراییتصویر بدنی، درون ها:کلیدواژه

                                                           
 afsanenaderi14822@gmail.com  کارشنا  ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران1
 ی خانواده، دانشگاه تهراندانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره2 

mailto:afsanenaderi14822@gmail.com
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ایی عصبی اشتهبا نشانگان بی افراد مبتالنشخوارفکری و باورهای فراشناخت بدشکلی بدن در مقایسه 

 و افراد بهنجار

 
 

 3فرسلطانی عاطفه ،2سعید تیموری ،1پروانه برادران نجار

 
 
 

 چکیده

اشتهایی عص بی و اف راد بهنا ار    نشانگان بی افراد مبتال بهبررسی منایسه نشخوارفکری و باورهای فراشناخت بدشکلی بدن در 

   بستری در بیمارس تان روانپیش کی    فرد 30نه این تحنیق شامل منایسه ای استفاده شدب نمو -یبودب  در این پژوهش از روش علّ

اشتهایی عصبی بود و ، با نشانگان بیکنندگان به مراکی خصوصیهپیشکی بیمارستان امام رضا و مراجعهای روانکلینی  ،سیناابن

مورد نظ ر  افراد ین پژوهش ابتدا از دستر  انتخاب شده بودندب در اگیری درفرد بهناار که با استفاده از روش نمونه 30همچنین 

در ای ن   ه ا زم ودنی آ، در صورتی که اری به عنوان غربال بود گرفته شدزمون نگرش به تغذیه گارنر و گارفیل که ابیآپرسشنامه 

کردند وارد گروه نمون ه ش ده و دو اب یار اص لی یعن ی پرسش نامه نش خوار فک ری و باوره ای          را کسب می 20 زمون نمره باالآ

و روش  SPSSاف یار  ن رم  21نس خه   استفاده از های پژوهش باداده شدبها داده مینآشناخت بدشکلی بدن جهت تکمیل به فرا

مده، نشخوار فکری و باورهای فراشناخت بدشکلی ب دن در  آدست با توجه به نتاج بهقرار گرفتب تحلیل وماری مانوا مورد تاییهآ

طلبد که با در نظر گرفتن ننش نشخوار فکری و باورهای این شواهد و نتایج میب بهناار بود بیشتر از گروه مبتال به اختاللگروه 

درم انی  ه ای روان نها در قالب برنامهآ، به درمان اشتهاییبا نشانگان بی افرادفراشناخت بدشکلی بدن در تداوم اختالالت در این 

 ه مبذول داشتبژهای حل مسئله توجه وی، شیوهح کنترل فکرهای صحیموزش شیوهآ ،مدآهای ناکارمبتنی بر اصالح نگرش

 صبیاشتهایی عباورهای فراشناخت بدشکلی بدن، بی نشخوار فکری، ها:کلیدواژه

                                                           
 baradaranpa71.nba@gmail.com    تربت جامواحد زاد آ، دانشگاه شناسی بالینیکارشنا  ارشد روان1
 یناتعلوم و تحندانشگاه آزاد واحد شناسی کودکان استثنایی، دکترای تخصصی روان2
 ن خردسال، بریتیش کلمبیا، کانادافلوشیپ روانپیشکی کودکا3
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بین دانشجویان دختر  مقایسه آن در گزینی وهای همسرابعاد آن با مالک منطقی وتفکرات غیررابطه 

 زنجان پسر دانشگاه آزاد اسالمی شهر و

 
 

  2، قمر کیانی1مه خالقیمعصو

 
 
 

 چکیده

پسر  منایسه آن در بین دانشاویان دختر و گیینی وهای همسرمنطنی با مالکر با هدف بررسی رابطه تفکرات غیرپژوهش حاض

دانشاویان  یهروش پژوهش توصیفی از نوا همبستگی بودب جامعه آماری کلی به اجرا درآمدب 1396دانشگاه آزاد زناان در سال 

 نتخ اب ش دب  دخت ر( ا  155پسر و  208دانشاو ) 363ای ای طبنهگیری خوشهروش نمونه اب نمونه این دانشگاه بودب و پسر دختر

ها ب ا  بودب داده پرسشنامه چهار عاملی باورهای غیر منطنی اهواز ،های همسرگیینی ثناییرسشنامه مالک، پهاآوری دادهابیار گرد

گرفتب  مورد تاییه وتحلیل قرارمانوا  زمان وآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون هم ی وبرا 16نسخه  SPSSافیار کم  نرم

ی گیینی فرآین دی و هم ه  بین همس ر  بن رابطه مثبت معناداری وجود داشتهای همسرگیینی محتوایی با تأیید دیگرابین مؤلفه

رابط ه مثب ت معن اداری وج ود      (باوری غیرمنطن ی ل، کیید دیگران، اجتناب از مشکلأمنطنی )درماندگی و تهای باور غیرمالک

درص د، از واری انس همس ر گیین ی محت وایی را       14و  گیینی محتوایی بودبین معناداری برای همسر، پیشتأیید دیگرانب داشت

فرایندی  گیینیدرصد از واریانس همسر 27بین معناداری برای همسرگیینی فرایندی بود و کردب تأیید دیگران پیشبینی میپیش

 توان نتیاه گرفتبنابراین می داری داشتندباگیینی تفاوت معنهای همسرپسران دانشاو در مالک کردب دختران وبینی میرا پیش

 همسر ننش داردبمنطنی در انتخاب تفکرات غیر

 ، دانشاوگیینیهای همسر، مالکمنطنیتفکرات غیر ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زناان شناسی بالینی، گروه روانکارشناسی روان1 
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنااناستادیار گروه روان2 
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آموزان دختر مقطع گری در دانشتعارض والدین با خودسرزنش رابطه ادراک نوجوان ازبررسی 

 متوسطه اول

 
 

 *2کرایی ، امین1سیده لیال نیرومند

 
 
 

 چکیده

های منفعل رفتارهای والدینی نیستندب مخالفت و تع ارض،  پذیرند اما پذیرندهفرزندان در فرآیند رشد خود از بافت خانواده تأثیر می

ش ان از تع ارض،   رغم تالش والدین ب رای حف ظ فرزن دان   ناپذیر است، علیبطه زناشویی امری اجتنابای از جمله رادر هر رابطه

شوندب ه دف پ ژوهش حاض ر بررس ی ادراک نوج وان از تع ارض وال دین ب ا         طور روزمره با تعارض والدین مواجه میهب کودکان

باش د  آموزان دختر متوسطه اول میشامل کلیه دانش باشدب جامعه پژوهش،آموزان دختر شهر اهواز میگری در دانشخودسرزنش

گیری متغیرها شامل ای انتخاب شدندب ابیارهای اندازهنفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی خوشه 250ها تعداد که از میان آن

باش دب ط رح   ی م ی ی تنظیم ش ناختی هیا ان  گری از پرسشنامهسرزنشمنیا  خودمنیا  تعارض زناشویی والدین لوپی و خرده

ه ا از روش آم اری ض ریب همبس تگی دو متغی ری      باشد که برای آزمون فرضیهپژوهش حاضر توصیفی و از نوا همبستگی می

 داری دارندبای مثبت معنگری رابطهها نشان داد که ادراک نوجوان از تعارض والدین با خودسرزنشپیرسون استفاده شدب یافته

 ، نوجوانگریوالدین، خودسرزنشادراک تعارض  ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اهواز دانشگاه آزاد اسالمی واحدکارشنا  ارشد مشاوره و راهنمایی، 1
 am.koraei@gmail.com واحد اهواز    گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی*2

mailto:am.koraei@gmail.com
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 آموزانفردی، مشکالت هیجانی و رفتاری و شادکامی در دانشمشکالت بین

 
 

 3، علی بیگی2حسین حسینی، سید1اصغر نجفیعلی

 
 
 

 چکیده

ش شادکامی حالتی از احسا  خوشحالی و رضایت فرد از زندگی است که با فندان افس ردگی و اض طراب هم راه اس تب پ ژوه     

آم وزان منط ع   بین ی ش ادکامی در دان ش   فردی و مشکالت هیاانی رفتاری در پیشحاضر به منظور بررسی سهم مشکالت بین

آم وزان دخت ر و پس ر منط ع     متوسطه اول اناام گرفتب روش تحنیق توصیفی همبستگی استب جامعه آماری شامل کلیه دانش

 77دخت ر و  155نفر  ) 232ای به تعداد آموزان نمونهاز میان این دانش باشد کههای شاهرود و میامی میمتوسطه اول شهرستان

ف ردی و منی ا  نن اط    های احسا  شادکامی آکسفورد، مشکالت بینای تصادفی انتخاب شدند و منیا پسر(، به روش خوشه

 spss-16اف یار  ام  و با ن رم گبهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گامقوت و ضعف را تکمیل کردندب داده

ه ای نن اط   منیا های پژوهش نشان داد که بین مشکالت هیاانی، مشکالت فرااجتماعی )خردهمورد تحلیل قرار گرفتب یافته

ه ای مش کالت ب ین ف ردی( ب ا ش ادکامی       منی ا  عاطفگی، گرییان از اجتماا و سوءاستفاده ش ونده )خ رده  قوت و ضعف(، بی

چنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مشکالت هیاانی، مشکالت ب ا همتای ان و   ادار وجود داردب همهمبستگی منفی و معن

رسد، تنویت رواب  کنندب به نظر میبینی میآموزان پیشمشکالت رفتاری به ترتیب، به طور معناداری شادکامی پایین را در دانش

آم وزان  اطف در مواجهه با مشکالت با تنویت شادکامی و بهییستی دانشفردی موثر با دیگر همساالن و آموزش مدیریت عوبین

 همراه استب 

 فردی، مشکالت هیاانی رفتاریشادکامی، مشکالت بین ها:کلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
   anajafi1960@yahoo.comشاهرود   انتفاعی برآیند ، مؤسسه غیرشناسیگروه روان1
 شنا  ارشد کار2
 شناسی عمومی، دانشگاه سمناندانشاوی دکتری روان3

mailto:شاهرود%20%20%20anajafi1960@yahoo.com
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 پذیری شناختی، نگرش به زندگی و اضطراب مرگ در افراد مبتال به سرطان زن و مردانعطافمقایسه 

 
 

 2ه صابریانحلیم ،1علیرضا سنگانی

 
 
 

 چکیده

پذیری شناختی، نگرش به زندگی و اضطراب مرگ در افراد مبتال به س رطان زن و  هدف پژوهش حاضر، بررسی منایسه انعطاف

کننده ب ه مرک ی   مراجعه سرطان افراد مبتال بهمنایسه ای بودب جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی  -یمرد بودب روش پژوهش علّ

 افراد مبتال ب ه نفر از  100ل بودندب نمونه آماری به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه پژوهش درمانی امید شهر باب

(، CFIپ ذیری ش ناختی )  انعط اف  ابیار پ ژوهش ش امل   ندبنفر زن( مراجعه کننده به کلینی  امید بود 50نفر مرد و  50) سرطان

متغی ره  ها که از آزم ون تحلی ل واری انس چن د    تحلیل دادهوتاییه( بودب جهت LRI(، نگرش به زندگی )DAS) اضطراب مرگ

ها نشان داد که تفاوت معناداری بین نگرش به زندگی و اض طراب م رگ در اف راد    مستنل استفاده شد و نتایج آزمون t)مانوا( و 

 داری مشاهده نگردیدباتفاوت معنپذیری شناختی مبتال به سرطان زن و مرد وجود دارد، اما بین دو گروه در متغیر کلی انعطاف

 اضطراب مرگ، سرطان ،رش به زندگیپذیری شناختی، نگانعطاف ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دانشگاه آزاد واحد اهواز ،آموزش کودکان استثنایی شناسی وروان یدانشاوی دکترا1
 nahidramak@gmail.com   کارشنا  ارشد دانشگاه ساری2
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                                    زا کودک بر سالمت روان مادران باردارنخست -بهداشت روانی مادرآموزش تأثیر

 در بیمارستان نفت اهواز

 
 

 2ایران داودی، 2نجمه حمید ،2نژادبه بساکسودا ،1آذین عادل

 
 
 

 چکیده

زا در بیمارس تان  کودک بر سالمت روان مادران باردار نخست -ثیر آموزش بهداشت روانی مادرأبررسی ت ،هدف از پژوهش حاضر

زای مراجعه دار نخستآزمون با گروه کنترل بودب جامعه آماری شامل کلیه زنان بارپسآزمون، ز بودب پژوهش از نوا پیشنفت اهوا

نفر که  24کننده تعداد از بین داوطلبین مراجعه بودب 1394ت شهر اهواز در زمستان کننده به مراکی بهداشتی درمانی بیمارستان نف

ی ح اد جس مانی و روان ی و س ایر متغیره ای م وردنظر در       هالاختالاقتصادی، عدم ابتالء به  -از لحاظ سن، وضعیت اجتماعی

طور تصادفی به گروه آزمایش وگروه کنترل تنسیم شدندب از می ان اف رادی ک ه دارای    همگون بودند، انتخاب و به الًپژوهش کام

آموزش بهداشت روانی بودن د خواس ته ش د ت ا      زا( و داوطلب شرکت در جلساتهفته بارداری نخست 32تا  12های ورود )مالک

ماه تح ت آم وزش بهداش ت    دو جلسه و به مدت  8گروه آزمایش طی ( را تکمیل کنندب 28GHQ-پرسشنامه سالمت عمومی )

آزمون هر دو گ روه آزم ایش و گ روه کنت رل ب رای ارزی ابی ما دد        به منظور اناام پس ،کودک قرار گرفتندب سپس-روانی مادر

نشان داد که می ان گ روه   ها تحلیل دادهوهای پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شدب تاییهفراخوانده شدند برای تحلیل داده

ده د آم وزش بهداش ت    ها نش ان م ی  این یافته بداری وجود دارداآزمایش و کنترل از لحاظ شالمت روانی و ابعاد آن، تفاوت معن

 ثیر معناداری داردبأزا تکودک بر سالمت روان و )ابعاد آن( در زنان باردار نخست -روانی مادر

 زاکودک، سالمت روان، مادران نخست-رآموزش بهداشت روانی ماد ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 
                                                           

 azim.shahroiee@yahoo.comیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز   شناسی بالینی، دانشکده علوم تربدانشاوی کارشناسی ارشد بالینی، گروه روان1 
 شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهوازشناسی بالینی، گروه روانرواندانشیار 2 
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 رفتاری بر تعارض زناشویی زنان متقاضی طالق -اثربخشی درمان شناختی 

 

 

 *1شهین شاکری
 
 
 

 چکیده

ترین مشکالتی اس ت ک ه از س وی همس ران ناراض ی اب راز       شکست در برقراری ارتباط زناشویی و تناضای طالا یکی از رایج

رفتاری -کنندب پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختیت پدیده طالا را بررسی میاد متفاوها ابعشودی پژوهشمی

شهر تهران، اناام شده استب جامعه آماری در این پ ژوهش را کلی ه    6بر کاهش تعارضات زناشویی زنان متناضی طالا منطنه 

زن ک ه در   30دس تر  تع داد   گیری تص ادفی در روش نمونه دادند، که باشهر تهران، تشکیل می 6زنان متناضی طالا منطنه 

نف ری )گ روه آزم ایش و گ روه      15گ روه   تری را کسب نموده بودند، انتخاب و در دوپرسشنامه تعارضات زناشویی نمرات پایین

ه ای گ روه   آزمون با گروه کنت رل ب ودب آزم ودنی   پس -آزمونآزمایشی با طرح پیشکنترل( جایگیین شدندب روش پژوهش، نیمه

رفتاری قرار گرفتندب بررسی فرضیه پژوهش از طریق  -ای به صورت هفتگی، تحت درمان شناختیدقینه 90جلسه  8آزمایش در 

-کننده در جلس ات درم ان ش ناختی   راهه گویای این بود که تعارض زناشویی زنان شرکتاریانس ی وآمار توصیفی و تحلیل کو

 گروه کنترل کاهش پیدا کرده استبداری نسبت به اطور معنبه رفتاری

 تعارض زناشویی، زنان متناضی طالادرمان شناختی رفتاری،  ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 sh.shakeri592@gmail.com   دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکی*1 
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 شده در مبتالیان به سرطانشناختی با حمایت اجتماعی ادراکرابطه بهزیستی روانبررسی 

 
 

 *2سعید جهانیان ،1سیده سیمین پورباقری
 
 
 

 چکیده

ت أثیر  شود که جسم و روان مبتالیان را تح ت ترین مشکالت بهداشتی در سراسر جهان محسوب میمهمامروزه سرطان یکی از 

شده در مبتالیان به سرطان بودب در شناختی با حمایت اجتماعی ادراکدهدب هدف این تحنیق تعیین رابطه بهییستی روانقرار می

ه س رطان بیمارس تان   در این پژوهش را تمامی افراد مب تال ب    این پژوهش از طرح تحنیق همبستگی استفاده شدب جامعه آماری

گی ری  تشکیل دادند ک ه ب ا اس تفاده از روش نمون ه     1396شهر تهران در سال  2و بیمارستان پارسیان منطنه  1شهدای منطنه 

ش ناختی ری ف   وانهای بهییستی رمبتال به سرطان انتخاب شدندب روش اجرا بدین ترتیب بود که پرسشنامه 230تصادفی ساده، 

های انتخاب شده پخش، و اطالعات الزم گردآوری شدب نتایج ( در بین نمونه1998(، حمایت اجتماعی زیمت و همکاران )1984)

        با آزمون همبستگی مورد تحلیل قرار گرفتب نت ایج آزم ون همبس تگی نش ان داد حمای ت اجتم اعی ب ا نم ره ک ل بهییس تی           

کنن ده  بین ی داری دارد و همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که حمای ت اجتم اعی، پ یش   ثبت و معناهمبستگی م ،شناختیروان

 شناختی استبمعنادار بهییستی روان

 سرطان ،شدهحمایت اجتماعی ادراک ،شناختیبهییستی روان ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 S_pourbaghery@yahoo.comواحد تهران جنوب    سالمیشناسی، دانشگاه آزاد اشناسی، گروه روانکارشنا  ارشد روان1
 واحد تهران جنوب شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه روان*2
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 معتاد به مواد مخدر افراد گروهی بر اساس مدل معنویت بر روی شادکامی و حرمت نفساثر مداخله 

 محرک

 
 

 2محمد اورکی ،2نیامجید صفاری ،1شیلر کیخاونی

 
 
 

 چکیده

مح رک   معتاد به مواد مخدر افرادنفس شادکامی و حرمتروهی بر اسا  مدل معنویت بر روی این مطالعه با هدف اثر مداخله گ

فرد مبتال به سوءمصرف م واد مح رک وارد مطالع ه ش دندب      40تاربی بود، که در آن اناام شده استب این پژوهش از نوا نیمه

 ،گرفتن دب س پس   نف ر( ق رار   20نف ر( و کنت رل )   20هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله )ها به صورت نمونه

نمون ه ب ه   جلسه به شیوه گروهی برای گروه آزمایشی برگیار شدب حرمت نف س و ش ادکامی اف راد     8جلسات مداخله معنوی، در 

         ،گی ری ش دب در نهای ت   نف س ک وپر اس میت و ش ادکامی آکس فورد قب ل و بع د از مداخل ه ان دازه         های حرمتوسیله پرسشنامه

ها نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه آزم ایش  یافتهاناام شدب  SPSS افیار آماریها با استفاده از نرمتحلیل دادهوتاییه

ای طوری که شرکت کنندگان گروه آزمایش ارتناء قابل مالحظ ه نفس و همچنین شادکامیوجود داردی بهن حرمتو کنترل در مییا

ای مفی د  تواند به عنوان ی   روش مداخل ه  نفس نشان دادندب مداخله گروهی بر اسا  مدل معنویت میرا در شادکامی و حرمت

ه ای  مؤثر باشد و به عنوان درمان مکم ل همیم ان ب ا س ایر روش     نفس و شادکامی معتادان به مواد محرکبرای ارتناء حرمت

 کار برده شودبمصرف مواد بهدرمانی برای کاهش احتمال بازگشت افراد به سوء

 ، حرمت نفس، شادکامیمداخله معنوی ها:کلیدواژه
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                                    شناختی در آگاهی برامیدواری و بهزیستی روانبخشی درمان مبتنی بر ذهناثر

 دانشجویان دختر دچار شکست عاطفی

 
 

 1سامان آسیابانی ،1ابراهیم رستمی
 
 
 

 چکیده

ب ه   ،دهدب پژوهش حاضرشکست عاطفی، حالت سرخوردگی و حنارت است که پس از طرد شدن توس  محبوب به فرد دست می

شناختی در دانش اویان دخت ر دچ ار شکس ت     یدواری و بهییستی روانآگاهی بر اممنظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ههن

آزمون با گروه گواه بودب جامعه آم اری ش امل کلی ه    آزمون، پسآزمایشی از نوا پیشعاطفی اناام شده استب طرح پژوهش نیمه

نفر بود ک ه از   30م نمونه بودب حا 95 -96دانشاویان دختر مبتال به شکست عاطفی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد در سال 

نف ر دیگ ر در گ روه گ واه ج ایگیین ش دندب        15هایی که رضایت کامل داشتند در گروه آزمایش و نفر از آزمودنی 15این تعداد، 

شناختی ری ف ب ودب   و پرسشنامه بهییستی روان ابیارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه ضربه عشق، پرسشنامه امیدواری اشنایدر

آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتندب ای درمان مبتنی بر ههندقینه 90ایش هشت جلسه گروه آزم

   ه ا نش ان داد درم ان مبتن ی ب ر      متغیری مورد تاییه و تحلیل قرار گرفتن دب یافت ه  با کم  روش تحلیل کوواریانس چند هاداده

شناختی در دانشاویان دختر دچ ار شکس ت ع اطفی    امیدواری و بهییستی روانایش آزمون موجب افیآگاهی در مرحله پسههن

ثیر معناداری ب ر  أتواند تآگاهی میها درمان مبتنی بر ههنگروه آزمایش در منایسه با گروه گواه شده استب با توجه به نتایج یافته

 عاطفی بگذاردب شناختی در دانشاویان دختر دچار شکستافیایش امیدواری و بهییستی روان

 شکست عاطفی شناختی،امیدواری، بهییستی روان آگاهی،درمان مبتنی بر ههن ها:کلیدواژه
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                                            های ارتباطی و اضطراب در آگاهی بر مهارتبخشی درمان مبتنی بر ذهناثر

 دختران دارای والدین زندانی

 
 

 1سامان آسیابانی ،1ابراهیم رستمی
 
 
 

 چکیده

های ارتباطی و اض طراب در دخت ران دارای وال دین    آگاهی بر مهارتبخشی درمان مبتنی بر ههنهدف پژوهش حاضر تعیین اثر

جامعه آماری شامل کلیه دختران منطع  آزمون با گروه گواه بودبپس -آزمونآزمایشی از نوا پیشزندانی استب طرح پژوهش نیمه

ای تص ادفی  نف ر ب ه ش یوه خوش ه     20بودب ک ه ازمی ان آنه ا     95-96سطه دارای والد زندانی شهرستان مهاباد در سال دوم متو

نف ر دیگ ر در    10هایی که رضایت کامل داشتند در گروه آزم ایش و  نفر از آزمودنی 10از این تعداد  ای انتخاب شدندبمرحلهچند

و پرسش نامه اض طراب ب       (CSTRهای ارتباطی )اده شامل پرسشنامه مهارتابیارهای مورد استف گروه گواه جایگیین شدندب

(BAIبودب )  آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیس ت انتظ ار   مان مبتنی بر ههنای دردقینه 90ی جلسه 8گروه آزمایش

ها نشان داد درمان مبتنی یافته قرار گرفتندبتحلیل ومتغیری مورد تاییهها با کم  روش تحلیل کوواریانس چندداده قرار داشتندب

های ارتباطی و کاهش اضطراب در دخت ران داری وال دین زن دانی در    آزمون موجب افیایش مهارتآگاهی در مرحله پسبر ههن

   اف یایش   ثیر معن اداری ب ر  أتوان د ت   آگ اهی م ی  مان مبتنی ب ر هه ن  ها درمنایسه با گروه گواه شده استب با توجه به نتایج یافته

 های ارتباطی و کاهش اضطراب در دختران دارای والدین زندانی بگذاردبمهارت

 اضطراب، های ارتباطیمهارت، آگاهیدرمان مبتنی بر ههن ها:کلیدواژه
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 های شناختی نوجوانان دخترهای شناختی بر تحریفبخشی آموزش مهارتاثر

 
 

 *1متین سلطانی
 
 
 

 چکیده

می ان   در های ش ناختی مبتن ی ب ر نظری ه ال یس     تحریفهای شناختی بر بخشی آموزش مهارتتعیین اثر این پژوهش،هدف از 

با گ روه کنت رل ب ودب     آزمونآزمون   پس با طرح پیش دب روش این پژوهش از نوا آزمایشیباشآموزان دبیرستانی دختر میدانش

   ته ران ب ودب یک ی از     16ه س تانی مش غول ب ه تحص یل در منطن      آم وزان دخت ر دبیر  جامعه آماری پژوهش شامل هم ه دان ش  

آم وزان پای ه هف تم آن مدرس ه ب ه      و هم ه دان ش  دس تر  انتخ اب   گیری درآن منطنه به روش نمونههای دوره اول دبیرستان

ه دارای سش نام نف ر از کس انی ک ه ب ر اس ا  آن پر      30( پاسخ دادندب1389زاده و ساالر )های شناختی عبداهللپرسشنامه تحریف

نف ری آزمایش ی و کنت رل ج ایگیین ش دندب       15های شناختی بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه تحریف بیشترین

  آموزش ی  در این مدت ه ی  های شناختی دریافت کردندب اما گروه کنترلجلسه آموزش مهارت 8کنندگان گروه آزمایشی شرکت

واری انس    ودس ت آم ده ب ا اس تفاده از آزم ون ک     ه ای ب ه  آزمون اخذ و دادهدر پسها آزمودنی همه نمراتدریافت نکردب در پایان 

بخش های گروه آزمایش ی اث ر  آزمودنی شناختی درهای مهارتنشان داد که جلسات آموزشی گروهی ها تحلیل شدب یافتهوتاییه

تواند به عنوان یکی از های شناختی میکه آموزش مهارت توان نتیاه گرفتداری وجود داردب میابوده و بین دو گروه تفاوت معن

 های شناختی در نوجوانان مورد استفاده قرار گیردبراهکارهای اصالح تحریف

 های شناختی، نوجوانتحریف ،شناختیمهارت های ها:کلیدواژه
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 ه خود زنان نابارور، شادکامی و شفقت بآورییرش و تعهد بر تابذاثربخشی درمان مبتنی بر پ

 
 

 *1سامان آسیابانی
 
 
 

 چکیده

زا در ترین وقایع استر دهدب شاید بتوان گفت ناباروری یکی از عمدهتأثیر قرار میهای مختلف زندگی فرد را تحتناباروری جنبه

شفنت به ، شادکامی و آوریزندگی افراد استب هدف از اناام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب

 زن ناب ارور   28مون ه پ ژوهش   آزم ون ب ا گ روه گ واه ب ودب ن     آزمون، پسآزمایشی از نوا پیشپژوهش نیمهخود زنان نابارور بودب 

نف ر(   14بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )  95 -96کننده به پیشکان زنان و زایمان شهر مهاباد در سال مراجعه

(، ش ادکامی  CD-RSCآوری ک انر و دیویدس ون )  ت اب ه ای  گیری، پرسشنامهنفر( جایگیین گردیدندب ابیار اندازه 14رل )و کنت

کنن دگان  کنندگان تکمیل گردیدب س پس ش رکت  بود که توس  شرکت (SFSCS-فرم کوتاه ) -شفنت خود و (OHIآکسفورد )

ب  ای دریافت نک رد کنترل هی  مداخلهرش و تعهد شرکت کردندب گروه ای درمان مبتنی بر پذیدقینه 90جلسه  8گروه آزمایش در 

ها نیی از روش تحلیل کوواریانس استفاده شدب نتایج نش ان داد  ک ه درم ان تعه د و پ ذیرش ب ر       تحلیل آماری دادهوبرای تاییه

توان نتیاه گرفت که با ن پژوهش میهای ایاسا  یافته ، شادکامی و شفنت به خود زنان نابارور مؤثر استب برآوریافیایش تاب

، شادکامی و شفنت به خ ود زن ان ناب ارور اس تفاده     توان برای افیایش تاب آوریتوجه به مییان باالی ناباروری از این درمان می

 کردب

 ، شفنت به خود، زنان نابارورآوری، شادکامی، تابیرش و تعهدذدرمان مبتنی بر پ ها:کلیدواژه
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 آموزان شهر تهرانربخشی درمان شناختی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی اضطراب ریاضی دانشاث

 
 

 *1جعفریشیرین حاجی
 
 
 

 چکیده

پژوهش حاضر به منظور تعیین مییان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی اضطراب ریاضی دانش آم وزان  

 آم اری  یجامعهب بود کنترل گروه و آزمونپس–آزمون مطالعات آزمایشی با طرح پیش شهر تهران اناام شدب این پژوهش از نوا

نفر تشکیل دادن دب ب رای تعی ین حا م      5724ران به تعداد ته شهر مدار  کلیه ششم پایه دختر و پسر آموزاندانش را پژوهش

ای تصادفی جهت غرب الگری اولی ه انتخ اب    شهگیری خونفر با روش نمونه 360 ،مورگان -نمونه ابتدا با توجه به جدول کرجسی

پسر دارای اضطراب ریاضی باال بودن د و   145دختر و  101هنری( پاسخ دادند که  شدند و به پرسشنامه اضطراب ریاضی )چیو و

 طور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیین شدندب س پس گ روه آزم ایش تح ت    هنفر ب 40از میان آنان 

دقین ه( ق رار گرف تب جه ت تحلی ل       60صورت هفتگی )هر جلسه جلسه، به 8درمان شناختی مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت 

آزم ون دو گ روه   ه ای پ س  دار میان میانگینااریانس استفاده شدب نتایج حاکی از تفاوت معنوهای پژوهش از روش آماری کوداده

آموزان را کاهش تواند مییان اضطراب ریاضی دانشناختی مبتنی پذیرش و تعهد میمعنی که درمان شآزمایش و کنترل بود بدین

 دهدب

 ی بر تعهد و پذیرش، اضطراب ریاضیدرمان شناختی، درمان مبتن ها:کلیدواژه
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 شناختی زوجین ناسازگار شهر تهراننگر بر بهزیستی روانیکپارچه -درمانی رفتاری وجاثربخشی ز

 
 

 2سمیه محمدی ،1زادهیوسفپیمان 
 
 
 

 چکیده

شناختی زوجین ناسازگار انا ام ش دب   نگر بر بهییستی روانیکپارچه -درمانی رفتاریپژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج

آزم ون ب ا گ روه کنت رل و مرحل ه      پ س  -آزمونآزمایشی با  طرح پیشاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه

دادند که به مراکی مش اوره سیاوش ان، آوای مه ر، ک امران و     بودب جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجینی تشکیل می پیگیری

نف ر( از   32زوج ) 16مراجعه نموده بودندب جهت اناام پژوهش حاض ر   1394مرکی تخصصی اعصاب و روان شهر تهران در سال 

های آزمایش و کنت رل ق رار   در دستر  انتخاب و به صورت تصادفی در گروه گیریکنندگان به این مراکی با روش نمونهمراجعه

( بودب قبل از اجرای مداخله آموزشی، اعض ای ه ر   1967) سوالی بهییستی روانی ریف 84گرفتندب ابیار پژوهش شامل پرسشنامه 

ای ی   جلس ه( ب رای گ روه     جلسه )هفته 10دو گروه به وسیله پیش آزمون مورد سناش قرار گرفته و سپس طرح درمان طی 

ها با تحلی ل  ماه مرحله پیگیری اجرا گردیدب داده آزمون و پس از دوگردیدب  پس از اتمام جلسات درمان مرحله پس آزمایش اجرا

تحلیل ق رار گرف تب   ومورد تاییه SPSSنرم افیار  24نسخه  آزمون واریانس طرح ترکیبی و آزمون تعنیبی بونفرنی با استفاده از

گ روه  شناختی زوجین نگر منار به افیایش معنادار میانگین نمرات بهییستی رواندرمانی رفتاری یکپارچهنشان داد که زوج ایجنت

ه ای  با توجه با پایین بودن بهییستی روانی زوجین ناسازگار، بر اسا  یافت ه  بآزمون و پیگیری شده استآزمایش در مراحل پس

 شناختی این زوجین بهره بردبنگر جهت بهبود بهییستی روانیکپارچه -درمانی رفتاریز زوجتوان احاصل از پژوهش حاضر، می

 شناختی، زوجین ناسازگارنگر، بهییستی رواندرمانی رفتاری یکپارچهزوج ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 pyousefzadeh@hotmail.com   تنیناعلوم و تحدانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره، ،دکترای تخصصی1
 تنکابنواحد دانشگاه آزاد اسالمی  لوم انسانی،دانشکده ع گروه مشاوره،دانشاوی 2
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ن پسر آموزاگری ابعاد بهزیستی معنوی در رابطه بین احساس تنهایی و نوموفوبیای دانشنقش واسطه

 دوره دوم متوسطه

 
 

 3الهه نژادکریم، 2یجواد صفر، *1عباس میرزایی
 

 

 

 چکیده

گری ابعاد بهییستی معنوی در رابطه بین احسا  تنهایی و نوموفوبی ای انا ام ش دب    پژوهش حاضر با هدف بررسی ننش واسطه

آم وزان پس ر دوره دوم   کلی ه دان ش   روش پژوهش، توصیفی از نوا همبستگی  و معادالت ساختاری بودب جامع ه آم اری ش امل   

نف ر   300حا م نمون ه    ب ا ای ای چندمرحل ه گیری خوش ه بود که به روش نمونه 95-96متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 

(، احسا  تنهایی اجتماعی و عاطفی بیرگس االن  NMP-Qها شامل پرسشنامه های نوموفوبیا )انتخاب شدب ابیار گردآوری داده

(SELSA-Sو ب )  ه ا  وتحلی ل داده هییستی معنوی دهشیری بودب از آزمون تحلیل مسیر و معادالت ساختاری به منظ ور تایی ه

گری )به جی ارتباط ب ا دیگ ران(   های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که ابعاد بهییستی معنوی ننش واسطهاستفاده شدب یافته

گری نوموفوبیا با واسطهاز تغییرات واریانس نمرات  %22  در ماموا شته وبین احسا  تنهایی اجتماعی و عاطفی  و نوموفوبیا دا

 باشدبقابل تبیین می ی و عاطفی در بین پسران نوجوانابعاد بهییستی معنوی توس  متغیر احسا  تنهایی اجتماع

 آموز، نوجوانموبایل هراسی، احسا  تنهایی، دانشبهییستی معنوی، بی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 واحد سمنانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی کارشنا  ارشد، گروه روان*1 
 مسارواحد گر یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم اجتماع ،یشناسکارشنا  ارشد جامعه2 
 واحد تهران ناتیدانشگاه علوم تحن، یکارشنا  ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالم3 
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 شناختی بر انگیزش پیشرفت دانشجویان دانشگاه تهرانهای اساسی رواننقش معنای زندگی و نیاز

 
 

 3زادهرضا نبی ،1سحر احسانی ،2رضا پورحسین ،1مهرنرگس انسانی
 
 
 

 چکیده

ای براف راد  ست که اتالشی و میل شناسی برخوردار استب ای ن ن وا انگی یش    انگییش پیشرفت از اهمیت قابل توجهی در روان

فی مشخ  دارندب معناداری در زندگی نیی حالتی است که فرد در برخورد با تاارب زندگی این احسا  را دارد ک ه  به هدرسیدن 

باشندب از آناایی که معنای زندگی یکی از منابع اصلی انگییش در انسان است، یکی از اهداف این های زندگی هدفمند میرویداد

گی بر انگییش پیشرفت بودب متغیر دیگری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت نیازه ای  پژوهش بررسی ننش معنای زند

سری نیاز های اولیه بوده که شامل شناختی بودب طبق نظریه رایان و دسی فرد به عنوان ی  موجود زنده دارای ی اساسی روان

گ ردد و اف یایش   ها باعث افیایش سالمت روان میب این نیازاست «ارتباط»و نیاز به  «شایستگی»، نیاز به «مختاریخود»نیاز به 

شود، هدف دیگر این پژوهش بررسی نن ش نیازه ای اساس ی ب ر انگی یش      سالمت روان موجب باالرفتن انگییش پیشرفت می

دس تر   گی ری در نمون ه دانشگاه ته ران ب ا    پسر(،91 دختر،110) نفر از دانشاویان دختر و پسر 201پیشرفت بودب بدین منظور 

اویش ی و ک الر و    فری یر،  های معنای زندگی اس تیگر، انتخاب شدند و به منیا  برآورده شدن نیازهای اساسی گانیه و پرسشنامه

انگییش پیشرفت هرمنس پاسخ دادندب نتایج بر اسا  روش همبستگی و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتب نت ایج آم اری ای ن    

   معنای زندگی و انگییش پیشرفت ب ود و همچن ین رابط ه معن ادار ب ین نیازه ای اساس ی         پژوهش حاکی از معناداری مثبت بین

شناختی و انگییش پیشرفت حاکم بودب در ماموا مدل این پژوهش از ب رازش مناس بی برخ وردار ب ودب بن ابراین انگی یش       روان

 باشدبشناختی میثر از معنای زندگی و نیازهای روانأپیشرفت مت

 دانشاو شناختی،نیازهای اساسی روان معنای زندگی، انگییش پیشرفت، ها:کلیدواژه

 

 

 

                                                           
 mehr.narges@yahoo.com   دانشگاه تهران ،شناسیدانشاوی کارشناسی ارشد روان1
 دانشیار دانشگاه تهران 2
  دانشگاه تهران ،دانشاوی کارشناسی ارشد3
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 ثر بر خشونت خانگی علیه زنانؤشناسایی عوامل م

 
 

 2مهدی مهدوی ،1زهرا ظاهری
 
 

 

 چکیده

ثر بر خشونت خانگی علیه زنان اس تب روش تحنی ق توص یفی پیمایش ی اس تب      ؤهدف از اناام این پژوهش شناسایی عوامل م

نفر از بین زنان شهر تهران متغیر به عن وان   384ای و تصادفی آماری زنان شهر تهران می باشندب به روش ترکیبی خوشه جامعه

جمعی و نوا آن، مالکیت خان ه،  حام نمونه انتخاب شدندب عوامل درآمد، داشتن فرزند، جنسیت فرزندان، استفاده از وسایل ارتباط

های منابع، فمینیسم و دیدگاه صاحب نظرانی چ ون  باشند که از نظریهور متغیرهای مستنل مینوا خانه، اشتغال و اعتناد به مشا

ها در دو سطح آمار توصیفی و اس تنباطی )ض ریب   تحلیل دادهودست آمدندب تاییهکالینی، لرنر، مارشال، مارکس، انگلس، چیل به

ها نشان داد بیشترین ن وا خش ونت، کالم ی و    شدب یافته طرفه، آزمون تی تست( اناامهمبستگی پیرسون، تحلیل واریانس ی 

روانی و کمترین نوا، جنسی استب بین متغیرهای اعتناد مردان به مشاور، نوا وسیله ارتب اط جمع ی م ورد اس تفاده، اس تفاده از      

دوران کودکی در خانواده، ساالرانه، تاربه و مشاهده خشونت در مردان در جمعی، اعتناد زنان به مشاور، نگرش مردوسایل ارتباط

ضعف امکان نظارت دولت بر خانواده، فشار اقتصادی، نظام اجتماعی سنتی )رواب  نابرابر ق درت در جامع ه(، ب ا خش ونت رابط ه      

 داری وجود نداردباداری وجود دارد ولی بین تعداد و جنسیت فرزندان، درآمد زنان، نوا منیل با خشونت رابطه معنامعن

 وسایل ارتباط جمعی ،ساالرانه، فشار اقتصادیشونت علیه زنان، نگرش مردخ ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 submit.hna2@gmail.comشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی قروه   روان رشنا کا1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحنینات تهران ،کارشنا  ارشد روانشناسی عمومی2

mailto:کارشناس
mailto:کارشناس
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                                هایی با و بدون سابقه های دلبستگی و طرحواره کودکان در خانوادهمقایسه سبک

 مشاوره قبل از ازدواج

 
 

 3پورعلیرضا بوستانی ،2حسین کشاورز افشار ،1مهناز چراغی
 
 
 

 چکیده

ه ای  هایی که مشاوره قبل از ازدواج در شبکههای دلبستگی و طرحواره کودکان در خانوادهپژوهش حاضر با هدف منایسه سب 

و از  بر اسا  هدف از نوا کاربردی است اند، صورت گرفته استب این تحنیقبهداشتی استان البرز دریافت کرده و دریافت نکرده

 ف رم ) یان گ  طرح واره  پرسش نامه  از ه ا داده آوریجمع برای پژوهش این درب است ایمنایسه -یوا علّنظر کنترل متغیرها از ن

 پرسش نامه  و 81/0 دلبس تگی  سب  کرونباه آلفای و شد استفاده( AAQ) شیور و هازان بیرگسال دلبستگی پرسشنامه و( کوتاه

آموزان پایه ششم الی پای ان متوس طه دوم ک ه    پژوهش دانشدست آمدب جامعه آماری در این هب 92/0فرم کوتاه یانگ  طرحواره

هستندب تع داد نمون ه از ج دول     ،اندهای بهداشتی استان البرز دریافت کرده و دریافت نکردهوالدین آنها مشاوره سالمت در شبکه

لی ل واری انس چن دمتغیره    ه ا از روش آم اری تح  به منظور تحلی ل داده  ،در نهایت بدست آمدهنمونه ب 150 ،گیری مورگاننمونه

های سب  دلبستگی و طرحواره در دو گروه لفهؤتوان نتیاه گرفت که بین ممی MANOVAاستفاده گردیدب بر اسا  جداول 

ثیری در س ب  دلبس تگی و طرح واره    أدهد که مشاوره قبل از ازدواج هی  تهای این پژوهش نشان میتفاوت وجود نداردب یافته

 کودکان نداشته استب

 های دلبستگی، مشاوره قبل از ازدواجهای ناسازگار، سب طرحواره ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

                                                           
 نات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحنی، گروه مشاوره، شناسیکارشنا  ارشد روان1
 keshavarz1979@ut.ac.ir   اناستاد گروه مشاوره دانشگاه تهر 2
 دکتری تخصصی دانشگاه خوارزمی3
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 های پدیدایی اوتیسم و رویکردهای مؤثر درمانی با محوریت خانوادهنگاه متفاوت به ریشه

 
 

 3نژادسیده ثریا علوی ،2غالمعلی افروز ،1سعید سجادی اناری سید
 
 
 

 چکیده

پذیرفته در شهرهای مختلف ایران متأسفانه فراوانی اوتیسم با فراوانی طالا همخ وانی داش ته اس تب ب ه     های اناام در پژوهش

ش ویمب از س ویی دیگ ر ب ا     سخن دیگر هر ننطه از کشور ایران که شاهد طالا بشتری باشیم، شاهد فراوانی اوتیس م ه م م ی   

  رض امندی زوجی ت در ب ین ایش ان      نتیاه رسیدیم که می یان  پدر و مادر کودکان اوتیسم به این 180مصاحبه بالینی با بیش از 

ت وان ای ن نظری ه را    العاده ناچیی بوده و ی  نوا سردی عاطفی بر رواب  بین ایشان از دیرباز حاکم بوده استب بنابراین م ی فوا

ان انعن اد نطف ه، دوران   خصوص از زمه مطرح نمود که ریشه اصلی پدیدایی اوتیسم با سردی رواب  و یا فنر رضامندی زوجیت ب

ت رین رویکرده ای   رس د ک ه از مه م   به نظر م ی  ،های اول تولد کودک حاکم بوده استب بنابراینها و سالها، ماهبارداری، هفته

ه ای  درمانگری در حوزه کودکان اوتیسم تنویت رواب  پرجاهبه ارتناء رضامندی زوجیت در بین والدین با فراهم نم ودن فرص ت  

باش دب ب ه   های غنی حسی، عاطفی و رفتاری والدین میی برای فرزند جهت مشاهده رواب  خوشایند و تعامل جاهبهالزم و ضرور

گ ری  گ ری و ن وازش  گیری از اکسیر رواب  پرمحبت با نگاه و کالم پرجاهبه به فرزن د، رام ش  درمانی و بهرهسخن دیگر محبت

تواند مؤثرترین شیوه برای بازپروری ش ناختی و ع اطفی ک ودک اوتیس م     میگامی و همراهی ایشان با فرزند، متنابل والدین، هم

 باشدب

 محور، رضامندی زوجیتاوتیسم، درمان، خانواده ها:کلیدواژه

 

 

 

 

                                                           
  sajjadi90ir@gmail.com   دانشگاه تهران ،دانشاوی دکتری1
 دانشگاه تهران  ،استاد ممتار2
  دانشگاه تهران، کارشنا  ارشد3



 

204 

 

 

 

 

 های تک والداثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر افزایش خودکارآمدی فرزندان خانواده

 
 

 2غالمعلی افروز ،1سعید سجادی اناری سید

 
 
 

 یدهچک

شودب ای ن پ ژوهش ب ا ه دف     های ت  والد شدیدتر میهای عاطفی است، این دوره به خصوص در خانوادهنوجوانی دوره بحران

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افیایش خودکارآمدی فرزندان خانواده های ت  والد شهرتهران انا ام ش دی   

آزمایش ی و ط رح   ها، ی  پژوهش کمی استب در این پ ژوهش از روش نیم ه  وا دادهپژوهش حاضر از نوا هدف کاربردی و از ن

های ت  والدی که در م دار   آزمون با گروه کنترل استفاده شدب جامعه آماری این پژوهش را فرزندان خانوادهآزمون و پسپیش

نفر انتخ اب ش دند و در    38ری در دستر  گیتهران مشغول به تحصیل هستند تشکیل دادند، با استفاده از روش نمونه 2منطنه 

آزمون عیت نفس اج را  صورت تصادفی جایگیین شدندب برای هر دو گروه )آزمایشی و کنترل( پیشه دو گروه آزمایش و کنترل ب

اری انس نش ان داد ک ه    وجلسه برای گروه آزمایش اجرا شدب نت ایج تحلی ل کو   8شد، جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 

شود که مشاوران و درم انگران  پیشنهاد می ،شودب بنابرایننفس فرزندان ت  والدی میان پذیرش و تعهد منار به ارتنا عیتدرم

 آموزان ت  والد بهره ببرندباز این روش بیش از پیش برای درمان دانش

 های ت  والدنفس، فرزندان خانوادهدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، عیت ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  sajjadi90ir@gmail.com   دانشگاه تهران ،دانشاوی دکتری1
 دانشگاه تهران  ،استاد ممتار2
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میزان اضطراب در  ، مسئولیت اجتماعی وآموزش ساختارمندی ماتریکس بر نگرشی به موادثیر أت

 مراجعین به ترک اعتیاد شیشه مرکز طلوع نوشهر

 
 

 *1یوسف مختاری

 
 
 

 چکیده

ترک اعتی اد  به  مییان اضطراب در مراجعین وثیر آموزش ساختارمندی ماتریکس بر نگرشی به مواد، مسئولیت اجتماعی أتعیین ت

جامع ه   بآزمون ب ا گ روه گ واه ب ود    پس -نآزموآزمایشی، طرح پیش شیشه مرکی طلوا نوشهر بودب این پژوهش از نوا مطالعات

به عنوان نمونه اولی ه  ب ر    نفر  108که بر اسا  جدول مورگان  نفر( 150حاضر، بین معتادین وابسته به شیشه ) آماری پژوهش

با توجه ب ه ننط ه    نفر 60 از بین آنهاب مسئولیت اجتماعی و اضطراب پاسخ دادند های نگرش به مواد،امهگییده شدند و به پرسشن

و مسئولیت اجتماعی پایین بودند ) غربالگری( و از مییان اضطراب باال هایی که اجرا شد دارای نگرش به مواد و پرش پرسشنامه

جایگیین  (نفر 15زمایشی و کنترل )هر گروه  ا همین روش در گروه های آنفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و ب 30این تعداد 

فاده گردیدب برنام ه آم وزش   استاجتماعی ، مییان اضطراب و مسئولیت ها از پرسشنامه نگرش به موادآوری دادهشدندب برای جمع

پس  رل هی  آموزشی را دریافت نکرد ودقینه ای به گروه آزمایشی ارائه گردید و گروه کنت 45جلسه  24مندی ماتریکس ساختار

اریانس ها با شاخ  آماری تحلیل کوب دادهآزمون قرار گرفتندمندی ماتریکس هر دو گروه مورد پساز اتمام آموزش طرح ساختار

ثیر آم وزش س اختارمندی م اتریکس ب ر نگرش ی ب ه م واد،        أت تایج نشان داد کهنقرار گرفتب متغیره( مورد تحلیل )مانکووآ چند

تر ثرؤو بر  مییان اضطراب م کندیید میأباشد را تثر میؤمییان اضطراب در مراجعین به ترک اعتیاد شیشه م ومسئولیت اجتماعی 

 ببود

 ، اضطراب، اعتیاد به شیشهمسئولیت اجتماعی، نگرش به مواد مندی ماتریکس،ساختار :هاواژهکلید
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به مواد در مراجعین به ترک اعتیاد شیشه مرکز  ر نگرشمندی ماتریکس بثیر آموزش ساختارأتتعیین 

 طلوع نوشهر

 
 

 *1یوسف مختاری

 
 
 

 چکیده

رک اعتیاد شیشه مرکی طل وا نوش هر ب ودب ای ن     بر نگرشی به مواد در مراجعین به تثیر آموزش ساختار مندی ماتریکس أتعیین ت

جامعه آماری پ ژوهش حاض ر، ب ین معت ادین      به گواه بودآزمون با گروپس -آزمونآزمایشی، طرح پیشپژوهش از نوا مطالعات 

های نگ رش  گییده شدند و به پرسشنامهبه عنوان نمونه اولیه بر نفر  108که بر اسا  جدول مورگان  نفر(150وابسته به شیشه )

ش به م واد پ ایین بودن د    ارای نگرهایی که اجرا شد دبا توجه به ننطه برش پرسشنامه نفر 60که از بین آنها  به مواد پاسخ دادند

نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و با همین روش در گروه های آزمایشی و کنترل )ه ر گ روه     30غربالگری( و از این تعداد )

من دی  ها از پرسشنامه نگ رش ب ه م واد اس تفاده گردی دب برنام ه آم وزش س اختار        آوری دادهجایگیین شدندب برای جمع نفر( 15

پ س از اتم ام    ای به گروه آزمایشی ارائه گردید و گروه کنترل ه ی  آموزش ی را دریاف ت نک رد و    دقینه 45 سهجل 24ماتریکس 

اری انس  وه ا ب ا ش اخ  آم اری تحلی ل کو     ب دادهآزمون قرار گرفتندمندی ماتریکس هر دو گروه مورد پسآموزش طرح ساختار

اطمینان بی ان   99/0ها د که با عنایت به معنادار شدن تفاوت میانگیننتایج نشان دا )مانکووآ چندمتغیره( مورد تحلیل قرار گرفتب

بر نگرشی به م واد در م راجعین ب ه ت رک اعتی اد      ثیر آموزش ساختارمندی ماتریکس أهای پژوهش مبنی بر تشود که فرضیهمی

 کندبیید میأثر می باشد را تؤشیشه م

 هشیش ،به موادنگرش  مندی ماتریکس،ساختار ها:کلیدواژه
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ی آموزان دختر متوسطهآگاهی بر نگرانی دانشرفتاری مبتنی بر ذهن -درمان شناختیاثربخشی 

 اول شهرستان سردشت

 
 

 1ساوجبالغی اوین سالخی اقدم ،1فاروق احمدنژاد ،1محمود احمدنژاد

 

 

 

 چکیده

ی اول آموزان دختر متوسطهی بر نگرانی دانشآگاههدف از اناام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ههن

آموزان متوسطه اول شهرس تان سردش ت    نفر از دانش 30تاربی و بر رویاین مطالعه به روش نیمه باشدبشهرستان سردشت می

ول ی اآموزان دختر منطع متوس طه جامعه آماری تحنیق شامل دانش صورت گرفتب اند،که بیشترین نمره نگرانی را کسب کرده

گی ری  آم وز ب ه ش یوه نمون ه    دان ش  30باش دب م ی  اند،مشغول به تحصیل بوده 96-97تحصیلی  شهرستان سردشت که در سال

جلس ه   8نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتندب برای گروه آزم ایش،   15دستر  انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه در

ای ص ورت نگرف تب قب ل و بع د از اج رای برنام ه       گروه کنترل هی  ن وا مداخل ه   آگاهی اجرا گردید، اما دربرنامه آموزش ههن

ه ا از آزم ون تحلی ل    تحلی ل داده و( اجرا گردیدب برای تاییهPSWQآموزشی، برای هر دو گروه پرسشنامه نگرانی پن استیت )

جلسه شناخت درم انی مبتن ی    8بعد از آموزان های تحنیق نشان داد که نگرانی دانشاریانس ت  متغیری استفاده شدب یافتهوکو

توان نتیاه گرفت که شناخت درمانی مبتن ی ب ر   های این مطالعه میبر اسا  یافتهب داری داشته استاآگاهی کاهش معنبر ههن

 ثر بوده استبؤآموزان مآگاهی در کاهش نگرانی دانشههن

 آگاهی، نگرانی، ههنرفتاری -درمان شناختی ها:کلیدواژه
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 درمانی بر اضطراب و ناامیدی کودکان سرطانی شهر اهواز هبخشی قصّاثر

 
 

  2نادری فرح، *1زهره قنواتی
 
 
 

 چکیده

شهر اه واز   2درمانی بر اضطراب، ناامیدی کودکان سرطانی بیمارستان بنایی  ههدف از این پژوهش، تعیین مییان اثربخشی قصّ

نفر ب ه گ روه    7نفر به گروه آزمایش و  7 مذکور، به روش تصادفی ساده انتخاب شدندب نفر بود که از جامعه 14حام نمونه  بودب

ابیاره ای پژوهش ی م ورد     آزمون با گ روه کنت رل ب ودب   آزمون و پسکنترل تخصی  یافتندب طرح پژوهش، تاربی از نوا پیش

 آزمون گرفته ش دب از هر دو گروه پیش ،ابتدا( بودب در 1983( و ناامیدی کازدین )2007های اضطراب اسپنس )پرسشنامه، استفاده

بعد از پایان مداخل ه از ه ر دو    درمانی دریافت کردند و هدقینه قصّ 90جلسه به مدت  ، هرسپس گروه آزمایش در طول نه جلسه

    ره و اری انس چن دمتغی  وه ا از تحلی ل کو  ب رای تحلی ل داده  س از ی  ماه پیگیری به عم ل آم دب   آزمون گرفته شد و پگروه پس

ثیر در مرحل ه  أثر ب ود، و ای ن ت    ؤه درمانی بر کاهش اضطراب و ناامیدی سرطانی مها نشان داد قصّیافته متغیره استفاده شدبت 

 ادامه داشتبپیگیری نیی 

 ،کودکان سرطانیه درمانی، اضطراب، ناامیدیقصّ ها:کلیدواژه
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ساله  ١2تا  9مدرسه و پس از مدرسه در کودکان  ی محیط خواندنی خانه در سنین پیش ازمقایسه

 عادی و کودکان با اختالل نارساخوانی

 

 

 3، جواد حاتمی2میرسبحان سادات، 1الهه یدالهی

 

 
 

 چکیده

 12ت ا   9اختالالت یادگیری  مبتال به و عادی کودکان بین در مدرسه محیطی ای غنایاین پژوهش با هدف بررسی منایسه

آم وز مب تال ب ه اخ تالل     دان ش  50ای و ب ا مش ارکت   منایس ه  -یپژوهش حاضر با روش علّام شده استب ساله شهر تهران انا

ب در این پ ژوهش از پرسش نامه   آموزان مهار شدو متغیر طبنه اجتماعی اقتصادی دانش آموز عادی اجرا شددانش 102یادگیری و 

ه ا نش ان داد   نک وا تحلی ل ش دب یافت ه    آها با استفاده از آزمون نما استفاده شده استب دادهغنای محیطی خواندن در خانه و تست

ای که گروه کودکان عادی از غنای محیط ی  تفاوت غنای محیطی خانه پیش و پس از مدرسه در دو گروه معنادار است، به گونه

از مدرس ه، ب ین طبن ه    های مختلف غنای محیطی خواندن در خانه در سنین پیش و پ س  لفهؤخانه بهتری برخوردار بودندب در م

ه ای پ ژوهش، غن ای    های معناداری دیده ش دب ب ر اس ا  یافت ه    آموزان و جنسیت دختر و پسر تفاوتاجتماعی اقتصادی دانش

محیطی خانه در سنین پیش و پس از مدرسه در جلوگیری از بروز و پیشرفت اختالل یادگیری ننش مهمی دارد و الزم اس ت در  

 ن موضوا توجه شودبزمینه پرورش کودکان به ای

 اختالل یادگیری، غنای محیطی خانه پیش از مدرسه، غنای محیطی خانه پیش از مدرسه، توانش خواندن :هاکلید واژه
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ای شناختی و خودتنظیمی هیجانی با توجه به نقش واسطهرابطه بین نیازهای بنیادین روان

 خودشناسی

 
 

 2نسبطهریزهرا م، 1فاطمه السادات میرحسینی
 
 
 
 

 چکیده

ای ای برخوردار استب پژوهش حاضر با ه دف بررس ی نن ش واس طه    تنظیم هیاان به خصوص در دوره نوجوانی از اهمیت ویژه

 329تع داد  هیاانی در نوجوانان اناام گرف تب   یشناختی و راهبردهای خودتنظیمخودشناسی در رابطه بین نیازهای بنیادین روان

ه ا ش امل پرسش نامه    پسر( در این پژوهش ش رکت کردن دب اب یار گ ردآوری داده     162دختر و  157طه )دانش آموز منطع متوس

نت ایج پ ژوهش نش ان داد ک ه     ردهای تنظیم شناختی هیا انی ب ودب   شناختی، خودشناسی انساامی و راهبنیازهای بنیادین روان

اختی و خودشناس ی همبس تگی مثب ت و راهبرده ای     ش ن یافته خودتنظیمی هیاانی با نیازهای بنی ادین روان راهبردهای سازش

شناختی و خودشناسی انساامی همبستگی منف ی داردب نت ایج تحلی ل    نایافته خودتنظیمی هیاانی با نیازهای بنیادین روانسازش

ا انی  اهبرده ای خ ودتنظیمی هی  ش ناختی و ر ای خودشناسی در رابطه بین نیازهای بنیادین روانمسیر نیی حاکی از ننش واسطه

  ش ناختی را ب ه س مت ارض ای نیازه ای بنی ادین       از این رو الزم است در زمینه تنظیم هیاانی در نوجوانان، مداخالت روانبودب 

 سوا دهیمبشناختی و خودشناسی روان

 شناختی، خودتنظیمی هیاانی، نیازهای بنیادین روانخودشناسی ها:کلیدواژه
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 گسست عاطفی و تنهاییهای دلبستگی با ابطه سبکر

 
 

راضیه عباس زاده ، 3سیدکاظم رسول زاده طباطبایی ،*2ابراهیم آبادمحمدجواد اصغری  ،1فایزه صالیانی

 4روگوشوئی
 
 

 چکیده

ترین عامل انحالل و زوال رابطه زناشویی است و نماد وجود مشکل در ارتباط سالم و صحیح ب ین زوج ین   گسست عاطفی مهم

کننده رواب  ع اطفی ف رد در دوران بیرگس الی اس تب ه دف      دهد که خاطرات دلبستگی کودکی، تعیینمیاستب مطالعات نشان 

این پ ژوهش از ن وا   در افراد متأهل شهر مشهد بوده استب های دلبستگی و گسست عاطفی ه سب پژوهش حاضر بررسی رابط

ب ود   1396هد در سال ردان م تأهل در شهر مشبوده استب جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و م همبستگی -یتوصیف

های ها از پرسشنامهآوری دادهنفر به شیوه در دستر  انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتندب برای جمع 150ها، تعداد که از بین آن

ه از آزم ون آم اری   ها با استفاد( استفاده شدب داده1990( و سب  دلبستگی کالینی و رید )1999و تنهایی گاتمن )گسست عاطفی 

طفی  همبس تگی  های دلبستگی و گسست ع ا تحلیل قرار گرفتندب نتایج نشان داد که بین سب وهمبستگی پیرسون مورد تاییه

 ارتباط داردب سست عاطفیهای دلبستگی با گهای تحنیق، سب اسا  یافته برب معناداری وجود دارد

 هایی، تنی دلبستگی، گسست عاطفیهاسب  ها:کلیدواژه
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                     ( جتماعیت اتعامال) آمیزیمردم و شناختی –حسی مشکالت بر تئاتردرمانی اثربخشی

 اوتیستیک کودکان
 
 

  2، زهرا فرمانی1ناصر صبحی قراملکی

 
 
 
 

 چکیده

  ه ا ب ه حس اب      درم ان آن  ه ای )تعامل اجتماعی( کودکان اوتیستی  هم واره از دغدغ ه   آمیییشناختی و مردم -یمشکالت حس

 ک ه  هاییدیالوگ گروهی، فعالیت های این هنر ازجملهدرمانی به دلیل ویژگی، هنردرمانی با تأکید بر تئاتربنابراین آمده استبمی

در بهب ود   م وردنظر  درم ان  مبن ای  ب ر  ش ده  نگ ارش  نم ایشِ  متن و مکرر تمرینات موسینی، دکورصحنه، شوند،می ادا صحیح

-یحس   مش کالت  اثربخشی تئاتردرم انی ب ر   پژوهش، این آمییی آنها مؤثر خواهد بودب هدفشناختی و مردم -یمشکالت حس

 -آزم ون پ یش  ط رح  ب ا  آزمایش ی نیمه نوا از تحنیق روش باست اوتیستی  کودکان( جتماعیات تعامال) آمیییمردم و شناختی

دس تر   مبر اعظ م ته ران ب ه روش تص ادفی در    از دبس تان پی ا  کودکان اوتیستی   از نفر10بباشدمی کنترل گروه با آزمونپس

 و ATECآزم ون  ، هاداده گردآوری ابیارب قرار گرفتند ،(نفر 5 گروه هر) و آزمایش کنترل گروه دو در تصادفی شیوه به و انتخاب

 رد ه ا داده وتحلیلاییهت برایب شد اناام ایهفته صورت به و دوساعتهی هجلس10های تئاتردرمانی طینیی تکنی  مداخله روش

 tو  (ANCOVA)کوواری انس  تحلی ل  آزمون استنباطی از سطح در و استانداردانحراف و میانگین هایاز آماره توصیفی سطح

 ،همچن ین  باس ت  یافته افیایش معناداری طوربه آزمایش گروه در شناختی -یآگاهی حس که داد نشان نتایج شدب استفاده مستنل

ت تعامال) آمیییمردم و شناختی -یحس بهبود مشکالت بر تئاتردرمانی طور معنادار بهبود پیدا کرده استبنیی به آمییی آنهامردم

 باثربخش بوده است اوتیستی  کودکان( جتماعیا

 های تئاتریتکنی  آمییی،مردم شناختی، -تئاتردرمانی، آگاهی حسی :هاکلیدواژه
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 شناسی تربیتیدانشاوی دکترای روان2 
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 ر گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویینقش امنیت عاطفی و رضایت جنسی د

 
 

 2جانیحسن توزنده ،1اشرف کیخا
 
 

 

 چکیده

تحنیق حاضر جهت بررسی ننش امنیت عاطفی و رضایت جنسی در گرایش زوجین به رواب   خ ارج از حیط ه زناش ویی انا ام      

ر از زوج ین س اکن ش هر مش هد ب ودب      نف 380همبستگی استب نمونه شامل  -های توصیفیگرفتب این پژوهش از نوا پژوهش

( و گرایش به رواب  خ ارج  ISQ-R(، امنیت عاطفی تادیدنظر شده )GRISSراست ) -های وضعیت جنسی گلومب پرسشنامه

ها بر اسا  آزمون ضریب همبستگی پیرس ون و رگرس یون چن دمتغیره م ورد     ها استفاده شدب دادهآوری دادهاز ازدواج برای جمع

قرار گرفتب نتایج نشان داد که گرایش زوجین به رواب  خارج از حیطه زناشویی با امنیت عاطفی و رضایت جنس ی  تحلیل وتاییه

چنین، نتایج حاصل از آزمون رگرسیون در این پژوهش حاکی از ای ن ب ود ک ه امنی ت ع اطفی و      ها رابطه معناداری داردب همآن

 باشندب ز حیطه زناشویی میکننده گرایش به رواب  خارج ابینیرضایت جنسی پیش

 ناشویی، امنیت عاطفی، رضایت جنسیگرایش به رواب  خارج از حیطه ز ها:واژهکلید 

                                                           
 a.keykhah@gmail.comشناسی   روان دانشاوی کارشناسی ارشد1 
 یار دانشگاه آزاد اسالمی نیشابوردانش2 
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بر اختالل استرس پس از سانحه و افسردگی اساسی در زنان بازمانده تصادفات  Micbtاثربخشی روش 

 رانندگی

 
 

 3راحله سموعی ،2مینا نظری کمال، 1نفیسه غائبی
 
 

 

 چکیده

بر کاهش عالئم اختالل استر  پ س از س انحه و افس ردگی اساس ی در      Micbtاز این پژوهش بررسی اثربخشی روش  هدف

و افس ردگی   PTSDزنان بازمانده تصادفات رانندگی شهر تهران بودب مطالعه از نوا نیمه تاربی و آزمایشی استب از پرسش نامه  

ای شهر تهران که س ه  زن بازمانده از تصادفات جاده 30صورت که یندستر  است، بدگیری دری استفاده شدب روش نمونهاساس

نف ری گم ارش ک رده، پ س از اتم ام       15ص ورت تص ادفی در دو گ روه    شده و بهگذشت، انتخابها میماه از تاربه تصادف آن

و ب ا روش   SPSSاف یار  ن رم  16نسخه  ها باآزمون در دو گروه آزمایش و گواه اجرا گردیدب دادهعنوان پسبه جلسات، پرسشنامه

منار به کاهش عالئ م اخ تالل اس تر      Micbtوتحلیل شدب نتایج نشان داده است که روش آماری تحلیل کوواریانس تاییه

ب ار برگ یار ش دندب    ای ی   صورت هفتهجلسه مشاوره فردی که به 8پس از سانحه و افسردگی اساسی در این زنان گشته استب 

 ه پس از خاتمه جلسات اجرا شدب نتایج آن مؤید اثربخشی این رویکرد پس از سه ماه ادامه داشته استبآزمون دوم، سه ماپس

 اختالل استر  پس از سانحه، افسردگی اساسی، تصادفات رانندگی ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمیکارشنا  ارشد روان1
 النیدانشگاه گ ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعموم یشناسگروه روان ،یشناسکارشنا  ارشد روان2
 ، دانشگاه علوم پیشکی اصفهانثر بر سالمتؤدانشاوی دکترای مدیریت اطالعات سالمت، مرکی تحنینات عوامل اجتماعی م3 
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مدار در حلدرمانی خالقانه و پالسیبو بر اساس دیاگرام باگرلی با رویکرد راه کاربرد تلفیقی بازی

 )مطالعه موردی( درمان کودک دارای اختالل اضطراب جدایی

 
 

 2نسرین خلیل زاده، 1سید مجید میرابوالقاسمی
 
 

 

 چکیده

پردازدب ای ن درم ان   ها به درمان مشکالت میحلله، تغییر و توجه به راهئدرمانی پست مدرن با تمرکی بر حل مس رویکرد خانواده

  یک ی از   ،ی قاب ل آم وزش  های س اده مدت بودن، ماهیت کاربردی و عملی آن و تکنی تاهشناختی، کوآسیببه دلیل دیدگاه غیر

ه ا داردب    ح ل ترین رویکردهای درمانی کنونی است که کمترین تأکید را نسبت به مشکالت و بیشترین تأکید را نسبت به راهرایج

ک ودک  واده محور با کم  اثر پالسیبو برای حل مش کل  درمان خان ورد تلفینی  بازی درمانی خالقانه هدف پژوهش حاضر کارب

تنس یم   درمان به س ه مرحل ه  فتن به مدرسه خوددداری می کردب درد در ابتدای سال از ردلول دبستان بود که به دلیل کال  ا

ل مش ک رد ک ودک در جه ت پی دا ک ردن دالی ل      کم  گرفتن از اثر پالسیبو برای ک اهش دل د  شد: بازی درمانی با کودک و

های ای باگرلی که به تفاوتگرفتن دو دیاگرام چهار پنارهاین روش با کم   لدینبحل به واه راهئاضطراب جدایی کودک و و ارا

مح ور  درمان تلفینی خانوادهب شروا و خاتمه اناام گرفته است احسا  و افکار و کارهای در حال اناام و رابطه مغی و رفتار را در

نی و کم  گرفتن همیمان از اثر پالسیبو در کاهش اضطراب و ح ل مش کالت ک ودک و تغیی ر رواب        درمابازی بر اسا  شعر

به بررسی ه ای بیش تری نیازمن د    تثبیت و تعمیم این نتایج البته باید درنظر داشت که ب ثر بوده استؤجلسه بسیار م 4والدین در 

 باست

 درمانی خالقانه بازی، دیاگرام باگرلی، اب جداییاختالل اضطر، حل محوردرمانی راه خانواده ها:کلیدواژه

                                                           
  majidmirabolghasemmi@gmail.com   کارشنا  ارشد مشاوره1
 شناسیدکترای تخصصی روان2
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 مدت بر میزان رضایت زناشویی زنانحل محور کوتاهدرمانی راه اثربخشی زوج

 
 

 2کیانا هادیان همدانی، 1رزیتا امانی
 
 

 

 چکیده

کر کردن و بودن استب ساختاری و راهی برای فنظر پسابینی فراگیر، ی  تادیدمدت ی  جهانحل محور کوتاهاسا  درمان راه

این رویکرد قدرت درونی افراد را مهم شمرده، با این فرض که مراجعان دارای شایس تگی، خالقی ت، و امکان ات مناس بی ب رای      

این مطالع ه جه ت بررس ی     آوردبهای جدیدی را برای تاربه و تعامل به همراه میاندازها به نحوی هستند که گیینهتغییر چشم

-آزم ون تاربی از نوا پیشاین مطالعه نیمه مدت بر رضایت زناشویی زنان اناام گرفتبحل محور کوتاهانی راهدرماثربخشی زوج

ی خ انواده  ی مورد نظر از میان زنانی انتخاب شد که به مراکی مشاورهآزمون و روش آماری آن تحلیل کوواریانس بودب نمونهپس

طور شرکت در این مطالعه بودند که به نفر واجد شرای  24شویی گرفته بودندب شهر همدان مراجعه کرده و تشخی  نارضایتی زنا

    درم انی  هفت ه تح ت زوج   12هایی که در گروه آزمایشی بودن د ب ه م دت    تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتندب زوج

یت زناش ویی ان ری    ش ناختی، و رض ا  های جمعیتحل محور کوتاه مدت قرار گرفتندب ابیارهای مورد استفاده شامل پرسشنامهراه

 ویی م ؤثر ب وده اس تب   در افیایش رضایت زناشمدت حل محور کوتاهدرمانی راهنتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که زوجبودندب 

اجعان احت رام  شناختی ناسازگارانه، به منابع خود مرهای روانحل محور به جای افیایش بینش زوجین نسبت به مکانییمدرمان راه

 دهد و معموالً مؤثر استبحل سوا مینهاده و آنها را به سوی ایااد راه

 مدت، رضایت زناشویی، زنانحل محور کوتاهدرمانی راه زوج ها:کلیدواژه

                                                           
 نایس یدانشگاه بوعل1
 دانشاوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا 2
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آوری و اضطراب در رفتاری بر تاب -اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر رویکرد شناختی

 امدادگران هالل احمر

 
 

  3فرحسن غنیمحمد ،2مهین حمیدی ،*1ا نظری کمالمین

 
 
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استر  با استفاده از الگوی شناختی رفت اری ب ر ک اهش اض طراب و     

منطع ی   زمایش ی  آه ای  روش پژوهش حاض ر از ن وا روش  ب ل احمر استان تهران اناام شدآوری در امدادگران هالافیایش تاب

 احم ر  ه الل  ام دادگران  کلیه شامل ما ماریآ جامعه است شده استفاده گواه گروه با زمونآ پس -نزموآاست که از طرح پیش 

م دادگران ک ه در   ا از نف ر  30 تع داد  وب ش دند  انتخ اب  دردس تر   گی ری نمونه صورته ب نفر 60 تعداد و باشدمی تهران استان

 نف ری ق رار گرفتن د    15و به طور تصادفی در دو گروه  میانگین نمرات داشتند انتخاب شدندپرسشنامه اضطراب نمره باالتری از 

ک رد ش ناختی   زمایش هشت جلسه م دیریت اس تر  ب ر اس ا  روی    آنفرگروه گواه ( و برای گروه  15گروه آزمایش و  نفر 15)

آوری کانر و دیویدسون قبل و بعد از تاب جهت ارزیابی ازپرسشنامه اضطراب ب  )نسخه دوم( و منیا ب رفتاری آموزش داده شد

توص یفی، آزم ون تحلی ل واری انس     ه ای آم ار   ه ش اخ  ئ  ها پ س از ارا وتحلیل دادهجلسات آموزشی استفاده شدب برای تاییه

ی رابط ه منف ی و   آوراض طراب ب ا چه ار بع د ت اب      های پژوهش نشان داد کهاستفاده شدب یافته ضرایب همبستگی چندمتغیره،

 آوری را افیایش دهدبرفتاری میتواند مییان تاب -آموزش مدیریت استر  با رویکرد شناختیری  داردب معنادا

 رفتاری -آوری، مدیریت استر ، اضطراب، امدادگران هالل احمر، رویکرد شناختیتاب ها:کلیدواژه

                                                           
 mnkamalabadi@gmail.com   النیشگاه گدان ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعموم یشناسگروه روان ،یشناسکارشنا  ارشد روان*1
 شناسی  دانشاوی دکتری روان2
 استادیار دانشگاه3
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 مندی زناشویی در زوج های عادی و متعارضمقایسه رضایت

 
 

 *1فرآزاده فروزان
 
 

 

 کیدهچ

جامعه پ ژوهش ش امل زوج ین     های عادی و متعارض اناام شدبمندی زناشویی در زوجپژوهش حاضر، با هدف منایسه رضایت

گی ری هدفمن د انتخ اب و منی ا      زوج متعارض( به روش نمونه 2زوج عادی و 2زوج ) 4ساکن شهر تهران بودب به این منظور، 

متغی ره  مستنل و تحلیل واریانس ت    tهای آماری نتایج با استفاده از آزمون ( را پاسخ دادندبAMSSرضامندی زوجیت افروز )

های عادی باالتر از رض ایت زناش ویی   مستنل نشان داد که رضایت زناشویی زوج tتحلیل قرار گرفتب نتایج آزمون ومورد تاییه

، های مطلوب اندیش ی بین دو گروه در مؤلفهمتغیره نشان داد های متعارض استب همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس ت زوج

دار وجود داردب با شناسایی عواملی که منار به ایااد نارضایتی از زن دگی زناش ویی   رضایت زناشویی و اوقات فراغت تفاوت معنی

در جهت توان شود، میمی شود و شناسایی عواملی که منار به افیایش احسا  رضایت و شادکامی زوجین در رابطه متنابل می

گسیختگی خانواده اق دامات م ؤثرتری انا ام داد و می یان رض ایتمندی      کاهش ناسازگاری و در نتیاه کاهش نابسامانی و از هم

 زناشویی را ارتنا دادب

 های متعارضهای عادی، زوجرضایتمندی زناشویی، زوج ها:کلیدواژه

                                                           
   azadehforouzanfar@yahoo.com   کارشنا  ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران*1

mailto:azadehforouzanfar@yahoo.com
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                                هل و مجرد مقایسه شادکامی، سالمت روان و بهزیستی معنوی دانشجویان متأ

 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 
 

 2راضیه قانعی ،1فاطمه صفاجو ،1مرضیه قانعی

 
 
 

 چکیده

اس المی   اویان متأهل و ما رد دانش گاه آزاد  سالمت روان و بهییستی معنوی بین دانش هدف پژوهش حاضر منایسه شادکامی،

 75ما رد و   75دانش او )  150ای بودب برای ای ن منظ ور   منایسه -یدب پژوهش حاضر از نوا علّواحد علوم و تحنینات تهران بو

ه ای ش ادکامی   ه ا ب ا اج رای پرسش نامه    متأهل( به صورت تصادفی از دانشگاه علوم و تحنینات انتخاب شدند و اطالع ات آن 

تحلیل وآوری شدب سپس برای تاییهو هیلر جمعسالمت روان گلدبرگ  هآکسفورد، بهییستی معنوی پالتون و الیسون و پرسشنام

ها نشان داد که دانشاویان ( استفاده شدب یافتهMANOVAمتغیری )ژوهش از آزمون تحلیل واریانس چندهای حاصل از پداده

ترین دیدهترین و پسناز آناا که ازدواج مطمئنان و بهییستی معنوی قرار دارندب شادکامی، سالمت روهل در سطح باالتری از أمت

ت وان از آن اجتن اب   رسم اجتماعی برای ایااد رابطه با جنس مخالف جهت دستیابی به هویت انسانی و هویت جنسی است، نمی

ترین و پایدارترین رواب  انسانی منتهی شود و نیازهای جسمی و روانی انس ان را ارض ا کن دب ازدواج    تواند به غنیکردب ازدواج می

ترن د و از س المت عم ومی ب االتری برخوردارن د و عم ر        داردب افراد متأهل سالمدگی و فردی بسیاری دربری، خانوامنافع اجتماع

 تری دارندبطوالنی

 سالمت روان، بهییستی معنوی، شادکامی، دانشاویان متأهل و مارد ها:کلیدواژه

                                                           
 marziehghanei@gmail.com   زاد اسالمی واحد علوم و تحنیناتشناسی، دانشگاه آشناسی، دانشکده روانگروه روان1
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتشناسی، دانشکده روانگروه روان2
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 با درد مزمن افراد نفسدرمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت اثربخشی گروه

 
 

 2کیانوش هاشمیان ،1آبادحسین سیری فرون
 
 

 

 چکیده

درد میمن بودب این  افراد مبتال بههدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عیت نفس 

ه ای درد  کلینی  کننده به یکی ازمراجعه افرادی پژوهش شامل آزمایشی بودب نمونهشناختی شبهپژوهش کاربردی از منظر روش

نف ره کنت رل و    12دستر  انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گ روه  نفر به صورت در 24ه از بین آنها در شهر تهران بود ک

 8نفس آیین  پاسخ دادند و در ادامه ب رای گ روه آزم ایش    نامه عیتکنندگان در ابتدا به پرسشآزمایش جایگذاری شدندب شرکت

ب ار دیگ ر ه ر دو گ روه ب ه      درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد اعمال شدب در پای ان جلس ه آخ ر ی      روهای گدقینه 90جلسه ی 

ه ا  های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تاییه و تحلیل ش دب یافت ه  نفس آیین  پاسخ دادندب دادهنامه عیتپرسش

 پ ژوهش  ه ای یافت ه  به شده اس ت نفس در اعضای نمونعیت نشان داد که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب بهبود

 ببگیرد قرار درد با مرتب  نهادهای و درد متخصصان شناسان،روان مشاوران، یاستفاده مورد تواندمی حاضر

 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نفس، درد میمن،عیت ها:کلیدواژه

                                                           
 hossein.siri@gmail.com   شناسیکارشنا  ارشد روان1
  شناسیدانشیار روان2
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 سال شهر تبریز 4٠تا  25اهای شناختی زنان درمانی گروهی بر خط بررسی اثربخشی رویکرد واقعیت

 
 

 2علی نقی اقدسی ،1سحر بناخطیبی
 
 

 

 چکیده

س ال ش هر    40تا  25درمانی گروهی بر خطاهای شناختی زنان ای اثربخشی رویکرد واقعیتاین پژوهش با هدف بررسی منایسه

    ف وا ب ا روش    نا ام ش ده اس تباز جامع ه آم اری     آزمون با گ روه گ واه ا  آزمون و پستاربی و با طرح پیشتبریی با روش نیمه

نفری، ی  گروه آزمایشی و ی   10گروه  2نفر انتخاب و به روش تصادفی در  20 تصادفی هدفمند با شرط ورودگیری غیرنمونه

وه ی ده  درم انی گر منظور از واقعی ت  گروه کنترل جایگیین شدندب برای گردآوری اطالعات از  پرسشنامه خطاهای استفاده شدب

است که در هفته دو  درمانی است که شامل آموزش اصول تئوری انتخاب و فرآیند واقعیت درمانی گالسر -برنامه آموزشیجلسه 

می انگین و   نموداره ا،  ،ر توصیفی ب ا ج داول توزی ع فراوان ی    تحلیل نتایج در بخش آماوها و تاییهجلسه برگیار شدب بررسی داده

درمانی گروه ی ب ر   طرفه اناام شده استب نتایج نشان داد واقعیتواریانس ی واستنباطی با روش ک و در بخشاستاندارد انحراف

 باشدبخطاهای شناختی زنان اثربخش می

 ، زنانواقعیت درمانی، خطاهای شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تبریی1
 ه مشاوره دانشگاه تبرییاستادیار گرو2
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 قلبی رساییافراد مبتال به ناهای ناسازگار اولیه در رابطه سبک والدینی و مکانیسم دفاعی با طرحواره

 

 

 2قمر کیانی ،2لقمان ابراهیمی ،*1سمیه رزاقی

 

 
 

 چکیده

شناس ان ب وده   ، هم واره م ورد توج ه روان   قلبی افراد مبتال به نارساییماتی  و از جمله در سوهای سایکواختالل عوامل مؤثر در

مش کل  ناسازگار اولی ه در مب تال ب ه    های پژوهش حاضر با هدف یافتن رابطه سب  والدینی و مکانیسم دفاعی با طرحواره استب

اف راد مب تال ب ه     نوا همبستگی از جامعه آم اری  اناام شده استب با روش پژوهش توصیفی از 1396 قلبی در شهر زناان سال

اام شدندب ابیار دستر  اننفر به روش نمونه گیری در 90داد کننده به مطب متخصصان قلب تعقلبی )زن و مرد( مراجعه نارسایی

اعی ه ای دف   های ناسازگار اولی ه یان گ، پرسش نامه س ب     ، پرسشنامه سب  والدینی شفر، پرسشنامه طرحوارههاوری دادهگردآ

و ب ا کم   همبس تگی پیرس ون و      SPSSاف یار  ن رم  22نس خه  ، با هاتحلیل دادهوبود و تاییه (1993)اندروز، سینگ و بوند، 

فرزن دپروری و مک انییم دف اعی     در س ب   ،ی کنت رل شان داده که بین مؤلف ه نتایج ن سیون چندگانه همیمان اناام گرفتبرگر

نیافته رابط ه  ازگار اولیه و مکانییم دفاعی رشدمؤلفه های طرحواره ناس بین برخیب یافته همبستگی منفی معناداری وجود داردرشد

 ،همچنین بی مثبت معناداری وجود داردیافته همبستگهمبستگی مثبت معناداری وجود داردب بین شکست و مکانییم دفاعی رشدو 

های ناس ازگار  های والدینی و طرحوارهسب ب معناداری دارندآزرده همبستگی مثبت و مکانییم دفاعی روانهای دیگر برخی مؤلفه

رح واره  و ط ه ای وال دینی کنت رل   کنندب س ب  بینی نمیرا پیشقلبی  افراد مبتال به نارسایینیافته در ، مکانییم دفاعی رشداولیه

  بین ی  را پ یش قلب ی   افراد مبتال ب ه نارس ایی  آزرده در ، مکانییم دفاعی رواننیوای اجتماعیو ا افتهیشکست، مکانییم دفاعی رشد

 کندبمی

 عروقی قلبی و افراد مبتال به نارسایی، طرحواره ناسازگار اولیه، مکانیسم دفاعی، والدین ها:کلیدواژه

                                                           
 somayeh_r2000@yahoo.com   دانشگاه آزاد زناان ،شناسی عمومیکارشنا  ارشد روان*1
 دانشگاه آزاد اسالمی زناان  شناسی،استادیار گروه روان2
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 تربیتی( راهکاری برای مقابله با اوتیسم-تئاتر پداگوژیک )تعلیمی

 
 

 1پریسا کیومرثی ،1محمدرضا رسولی
 
 

 

 چکیده

گذاردب این اخ تالل، مش کالتی را ب رای تعام ل و     های اجتماعی کودکان تأثیر میاوتیسم از جمله اختالالتی است که در مهارت

ه ای  آوردب از هنردرمانی به عن وان یک ی از راه  به وجود می برقراری ارتباط در سطح خانواده و اجتماا برای این دسته از کودکان

ای از های نمایشی در بهبود ایفای ننش افراد در جامعه اثرگذار بوده اس تب ش اخه  شودب از دیرباز بازیدرمان این اختالل، یاد می

تربیتی استب تئاتر پداگوژی  در تم امی   -علیمیهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، تئاتر پداگوژی  یا تئاتر تتئاتر که در سال

خواه د  ی تئاتری این است که میهای نمایشی، آموزش دهدب یکی از کارکردهای این گونهی بازیها، سعی دارد به وسیلهزمینه

رو، ب ه  دب پژوهش پ یش ها نیی اثرگذار باشهای فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان، بر آموزش و تعلیم آنضمن ارتنای مهارت

 ،های تئاتر پداگوژی  از سوی دیگر استب در نهایتسو و تببین ویژگیهای کودکان مبتال به اوتیسم از ی دنبال بررسی ویژگی

ها، بایستی به این نتیاه رسید که تئاتر پداگوژی  راهی مناسب ب رای درم ان اخ تالل اوتیس م محس وب      با بررسی این ویژگی

 خیربشود یا می

 های نمایشیئاتر پداگوژی ، بازیاوتیسم، کودکان، ت ها:کلیدواژه

                                                           
 .ac.irrasouli71@utن   ردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهراگروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسینی، پ1
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 مندی هیجانی و اجتناب شناختی در زنان متقاضی طالق و زنان عادیمقایسه مهارت

 
 

 3نادر اعیادی ،2شهریار درگاهی ،1داریوش عظیمی
 
 

 

 چکیده

شناختی استب بن ابراین ای ن پ ژوهش ب ا ه دف      امل روانها عودهد که یکی از آنی طالا در پی عوامل مختلفی ره میپدیده

ضی طالا و زنان عادی صورت گرفتب پ ژوهش حاض ر از   ی نارسایی شناختی و هیاانی و اجتناب شناختی در زنان متنامنایسه

 این متأهل نزنا سایر نیی و شیراز شهر در طالا متناضی زنان شامل حاضر پژوهش در آماری جامعه و بود ایمنایسهی    نوا علّ

ه ای  دستر  انتخاب شدند و به منیا گیری درزنان عادی از طریق نمونهنفر از  60الا و ط متناضی زنان از نفر 60ب بود شهر

ع املی  ی واری انس چن د  وس یله ه آوری شده ب  های جمعنارسایی شناختی و نارسایی هیاانی و اجتناب شناختی پاسخ دادندب داده

اض ی  آن است که نارسایی شناختی و نارسایی هیاانی و اجتناب ش ناختی در زن ان متن   یکنندهتایج بیانتاییه و تحلیل شدندب ن

تواند این داللت ضمنی را داشته باشد که نارسایی شناختی و نارس ایی هیا انی و   این یافته میب طالا بیشتر از زنان عادی است

های ازدواج امری هایی از این قبیل به عنوان مهارتبراین آموزش مهارتتواند یکی از دالیل طالا باشد، بنااجتناب شناختی می

 ضروری استب

 ، طالا، زناننارسایی شناختی، نارسایی هیاانی ها:کلیدواژه

                                                           
 dazimi038@gmail.com   دانشگاه عالمه طباطبایی ،شناسی و علوم تربیتیگروه مشاوره، دانشکده روان1
 دانشگاه محنق اردبیلی، شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان، گروه علوم تربیتی2
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمیارشد مشاوره خانواده، دانشکده روان کارشنا 3
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اثربخشی مشاوره قبل از ازدواج در استحکام روابط زناشویی در خانواده های تحت حمایت کمیته 

 امداد شهریار

 
 

 1مود زیوری رحمانمح ،1بهار نورزاد

 
 
 

 چکیده

کننده زندگی مانند ازدواج امری ضروری اس تببرای پیش گیری از اختالف ات زناش ویی یک ی از بهت رین       تعیین در نناط مشورت

تحنیق حاضر با  ،رواین تواند در استحکام خانواده ننش چشمگیری داشته باشدبازکه می ها مشاوره قبل از ازدواج است چراحلراه

 های تحت حمایت کمیته ام داد ش هریار انا ام ش دب    ررسی اثربخشی مشاوره قبل از ازدواج در استحکام رواب  در خانوادههدف ب

آم اری آن ش امل کلی ه زوج ین تح ت پوش ش کمیت ه ام داد          معهای بوده و جامنایسه -یروش این تحنیق توصیفی از نوا علّ

نفر که حداقل  60نفر ) 120حام نمونه  ها گذشته بودبزمان ازدواج آن سال از 2تا  1، 1396شهرستان شهریار است که در سال 

ان د( ب وده ک ه ب ا روش     دقین ه مش اوره قب ل ازدواج داش ته     45نفر ک ه کمت ر از     60اند و جلسه مشاوره قبل از ازدواج داشته 3

( 1994یچ ی ) اطات خ انواده پاتری   و ر  ها از پرسشنامه الگوی ارتبآوری دادهبرای جمع اندبگیری دردستر  انتخاب شدهنمونه

ش د ک ه   مستنل اس تفاده   tهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون وتحلیل داده از آمارهجهت تاییه استفاده شدب

ه ان د ب ا زوجین ی ک     بین مییان استحکام رواب  زناشویی زوجینی که مشاوره قب ل از ازدواج داش ته   نتایج حاصل از آن نشان داد

داری وجود دارد و مییان استحکام رواب  زناشویی زوجینی که مش اوره قب ل از ازدواج   ااند تفاوت معناز ازدواج نداشته مشاوره قبل

وشنود و همنوایی زناشویی زوجینی ک ه مش اوره   اند و مییان گفتاند بیشتر از زوجینی بوده که مشاوره قبل از ازدواج نداشتهداشته

شود که مش اوره قب ل از   اندب پس نتیاه گرفته میاند بیشتر از زوجینی بوده که مشاوره قبل از ازدواج نداشتهشتهقبل از ازدواج دا

 های تحت حمایت کمیته امداد باشدبای در استحکام رواب  زناشویی در خانوادهکنندهتواند عامل تعیینازدواج می

 ، کمیته امدادقبل از ازدواج، رواب  زناشویی مشاوره ها:کلیدواژه

                                                           
 bahar.noorzad@ut.ac.ir   دانشگاه تهرانانشاوی دکتری د1
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 های هوش هیجانی زنان معتاد و غیرمعتاد در شهر کرمانلفهؤمقایسه عملکرد خانواده و م

 
 

 1بهار نورزاد ،1محمود زیوری رحمان
 
 

 

 چکیده

زیست از مش کالت ب یرگ جوام ع بش ری اس ت ک ه تم امی جوام ع ص نعتی و           های محی اعتیاد در کنار سوءتغذیه و آلودگی

س وء مص رف و وابس تگی ب ه م واد      از ماموع ه عوام ل تأثیرگ ذار ب ر گ رایش جوان ان ب ه        باس ت  ار ک رده غیرصنعتی را گرفت

ک ه   هوش هیاانی است چرا ،دارندباز دیگر عوامل مؤثر در گرایش به اعتیادمخدر،متغیرهای خانوادگی بیشترین ننش را برعهده 

تحنی ق   ،روای ن  ازاس تب   ش ده با تحوالت، بیشتر مش خ   گاری عنوان عاملی برای سازدر مسیر تحوالت زندگی اهمیت آن به

روش ای ن تحنی ق    هدف منایسه عملکرد خانواده و هوش هیاانی زنان معتاد و غیرمعتاد در ش هر کرم ان انا ام ش دب     حاضر با

کرمان در س ال   سال شهر 60تا   20 ای بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان معتاد و غیرمعتادمنایسه -یصیفی از نوا علّتو

گیری دردستر  انتخ اب  زن غیر معتاد( بود که با روش نمونه 110زن معتاد و  110نفر ) 220است، حام نمونه به تعداد  1395

و پرسشنامه هوش هیاانی مایر  (1983، اپشتاین و همکارانی FAD) ها از پرسشنامه عملکرد خانوادهآوری دادهبرای جمع شدندب

مس تنل   tهای توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون وتحلیل داده از آمارهجهت تاییه فاده شدباست 1998) و سالووی

داری ابین عملکرد خانواده و هوش هیاانی زنان معتاد و غیرمعتاد تفاوت معن   استفاده شده است که نتایج حاصل از آن نشان داد

ارزی ابی از   ب ین تنظ یم هیا ان،    باس ت  عتاد کمتر از زنان غیر معتاد بودهوجود داشته و عملکرد خانواده و هوش هیاانی زنان م

ارزیابی از  داری وجود داشته و تنظیم هیاان،اهای اجتماعی و کاربرد هیاانات زنان معتاد و غیرمعتاد تفاوت معنمهارت هیاانات،

ش ود ک ه   بنابراین نتیا ه گرفت ه م ی    معتاد استبهای اجتماعی و کاربرد هیاانات زنان معتاد کمتر از زنان غیرمهارت هیاانات،

 ای در گرایش به اعتیاد زنان باشندبکنندهتوانند عوامل تعیینعملکرد خانوادگی و هوش هیاانی می

 عملکرد خانواده، هوش هیاانی، زنان، معتاد، غیر معتاد ها:کلیدواژه

                                                           
 m.zivari@ut.ac.ir دانشاوی دکتری دانشگاه تهران1
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                            رانی: بررسی مورد ی ایهای زنانهدرمانی از منظر ژاکوب مورنو در نمایش تئاتر

 «ننه غالمحسینی»و « خاله رو رو»های نمایش

 
 

 2محمدرضا رسولی ،1پریسا کیومرثی
 
 

 

 چکیده

ه ای  وردار استب در می ان ش یوه  های مرتب  با روان، هنردرمانی از جایگاهی مهم برخاختاللهای درمانی مختلف برای در شیوه

رنو یکی از ی موپردازی کردب به عنیدهدرمانی نظریهی متأخری را به نام تئاترشیوه شده در هنردرمانی، ژاکوب مورنوکار گرفته به

گون ه ک ه ب ازیگر اص لی ب ا همراه ی ب ازیگران دیگ ر         ی رفتار جمعی بازیگران اس تب ب دین  درمانی، روش مطالعههای تئاترراه

کنند که مرتب  با احوال بازیگر اصلی استب این ش یوه ب ه   غیرمستنیم نمایشی را بازی می ی مستنیم وهایی که به شیوهنمایش

ای که های نمایشیهای زنانه استب بازیهای نمایشی، بازیگرددب یکی از انواا بازیهای نمایشی مختلف اجرا میی بازیوسیله

گذاش تب ای ن   ی آیینی داشت و تأثیر فراوانی بر روان فرد م ی اغلب جنبهکردند های دور در محافل خود اجرا میزنان در گذشته

درم انی  این منظور ابتدا به معرفی تئاتر های نمایشی زنانه در ایران بپردازد و برایهای درمانی بازیپژوهش در نظر دارد به جنبه

پردازدب به فراخ ور ای ن پ ژوهش، تئ اتر درم انی در دو      یهای نمایشی زنانه مهای درمانی بازیپردازد و سپس به بیان ویژگیمی

بررسی خواهد شدب در پایان از ای ن مبح ث بای د    « ننه غالمحسینی»و « خاله رو رو»های های نمایشی زنانه به نامی بازیگونه

 ی درمانی روانی هستندبهای نمایشی زنانه دارای عنصر پیشگیرانهشود که بازینتیاه گرفته 

 های نمایشی زنانهمورنو، بازی درمانی، ژاکوبتئاتر ها:لیدواژهک

                                                           
 روه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسینی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانکارشنا  ارشد، گ1
  rasouli71@ut.ac.ir   ی نمایشی و موسینی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهرانروه هنرهای نمایشی، دانشکده هنرهادانشاوی کارشناسی ارشد، گ2
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                  اضطراب و استرس زنان مبتال به ام اس  اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر افسردگی،

 شهرستان زاهدان

 
 

 2مهوش رقیبی ،1پورسپهر اسمعیل
 
 

 

 چکیده

تان زاه دان  مب تال ب ه ام ا  شهرس     ان، اضطراب و استر  زنر بر افسردگیردرمانی گروهی بیانگدر این پژوهش اثربخشی هن

ب آزمون و پیگی ری ب ود  آزمون و پسآزمایشی با گروه گواه و به صورت پیشب این پژوهش ی  طرح نیمهمورد بررسی قرار گرفت

گیری داوطلبانه انتخاب صورت نمونهام ا  شهرستان زاهدان بودند که به  اختاللنفر از زنان مبتال به  21ی این پژوهش نمونه

نفر رییش مواجه  1ه آزمایش با نفر تنسیم شدند که گرو 10نفر و گروه گواه با  11، آزمایش با دگان به دو گروهکننشدندب شرکت

گ واه   هفته دریافت کردند و گروه 10ی هنردرمانی گروهی بیانگر را به مدت ای مداخلهدقینه 90ی جلسه 10ب گروه آزمایش شد

ی منی ا   ، پیگیری سه و شش ماهه ب ه وس یله  ، پس آزمونآزمونه در مرحله پیشهی  مداخله ای دریافت نکردندب هر دو گرو

نت ایج آزم ون تحلی ل    ب ( م ورد س ناش ق رار گرفتن د    1995 الویبوند و الویبوند،ی 21DASS-)اضطراب و استر   افسردگی،

طور معناداری کاهش یافته کنندگان گروه آزمایش به، اضطراب و استر  شرکتکوواریانس چندمتغیره نشان داد سطح افسردگی

زنان مبتال به ام  اضطراب و استر  های این پژوهش هنردرمانی گروهی بیانگر بر افسردگی،ب با توجه به یافتهو پایدار بوده است

 با  اثربخش است

 زنان مبتال به ام ا  اضطراب، افسردگی، هنردرمانی گروهی بیانگر، ها:کلیدواژه

                                                           
 sepehr171@gmail.com    شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشنا  روان1
  دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان2
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 درمانی خانوادههای مذهبی در ارتباط با هوش معنوی در بحث روانجایگاه نگرش

 

 

 2الهام محیط ،1بادیآاصغر فتحی عماد

 

 
 

 چکیده

ننش اعتنادات دینی و تنیدات مذهبی، بر تمامی ابعاد مثبت زندگی انسان بر کسی پوشیده نیست و این ننش را در م وارد بس یار   

 یهکنن د رض ایتمندی از رواب   خ انوادگی تعی ین    ز جمله رواب  خانوادگی که مییان ، امشاهده نماییم توانیماز زندگی می زیادی

کنند، هوشی که هوش معنوی برقرار می م این اعتنادات ارتباط نیدیکی بادانیطور که میب  همانعملکرد سالم نهاد خانواده است

   توان د موج ب اف یایش    های منابع معنوی اس ت و کاربس ت آنه ا در زن دگی روزان ه م ی      ظرفیت ها،ای از تواناییبیانگر ماموعه

شود که انسان با مالیمت و عطوفت بیشتری به مش کالت نگ اه کن د، ت الش     پذیری فرد شودب هوش معنوی موجب میانطباا

حرک ت ده دب ب ه نظ ر      ه زندگی خود پویایی وهای زندگی را بهتر تحمل کند و بحل داشته باشد، سختیبیشتری برای یافتن راه

    خ انواده داردب ل ذا نگ رش م ذهبی     روان ی اف راد در    -یباط مثبتی با سالمت جسمی و و روح  که معنویت و دینداری ارت رسدمی

  وره ا و  س امانه با  یهتواند در ارتباط اجتماعی افراد مؤثر باشدی زیرا مذهب ش امل رهنموده ایی ب رای زن دگی و ارائ ه دهن د      می

رسد این است ای که بسیار جالب به نظر میثیر خود قرار دهدب نکتهأتتوانند زندگی فرد را تحتمیها گیهاست که این ویژارزش

ب ما در این مناله به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت ک ه آی ا ه وش    رش مذهبی راه به جایی نخواهد بردکه معنویت بدون نگ

 بمانی خانواده خواهد بود یا خیردرذهبی خاص راهگشای مباحث روانمعنوی بدون باورهای م

 ، خانوادهدرمانی، روان، هوش معنویهای مذهبینگرش ها:کلیدواژه

                                                           
 fathiasghar@yahoo.com    استادیار دانشگاه اصفهان1
 دانشگاه پیام نور واحد خرامه ،شناسیاندانشاوی کارشناسی ارشد رو2
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و پرورش شهرستان مسجدسلیمان در بررسی رابطه هوش هیجانی با سالمت روان در معلمان آموزش 

 ١396-١395سال 

 
 

 *2مسعود شهبازی ،1حمیرا بهدار
 

 

 

 چکیده

کلی ه معلم ان    ش امل باش دب جامع ه آم اری ای ن تحنی ق      حاضر بررسی رابطه هوش هیاانی با سالمت روان میهدف تحنیق 

نفر از این معلم ان بودن د    265باشدب نمونه مورد تحنیق  می 95-96وپرورش شهرستان مسادسلیمان در سال تحصیلی آموزش

گی ری  زهای انتخ اب ش دندب ب رای ان دا    گی ری تص ادفی طبن ه   به روش نمونه ( و1970که بر اسا  جدول کرجسی و مورگان )

استفاده شده استب نتایج حاکی از آن  (28GHQ-)سالمت روان  آن و -های هوش هیاانی بارنامهشمتغیرهای موردنظر از پرس

س تنالل، هم دلی،   تمن دی، حرم ت نف س، خودش کوفایی، ا    أاست که بین ابعاد هوش هیاانی شامل )خودآگ اهی هیا انی، جر  

بینی( با سالمت روان معلمان رابط ه  آزمایی، تحمل فشار روانی، کنترل تکانه، شادکامی، خوشپذیری اجتماعی، واقعیتمسئولیت

ای مشاهده نگردی دب  پذیری( با سالمت روان معلمان رابطهمعناداری وجود داردب ولی بین )رواب  میان فردی، حل مسئله، انعطاف

 شودبدرصد واریانس سالمت روان توس  متغیر هوش هیاانی تبیین می 55رگرسیون نشان داد که حدود نتایج تحلیل 

 هوش هیاانی، سالمت روان، معلمان ها:کلیدواژه

                                                           
 گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مساد سلیمان   1
 masoud shahbazi66@yahoo.com اه آزاد اسالمی، واحد مساد سلیمان  دانشگ ،ستادیار، گروه مشاورها*2
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آموزان متوسطه اول و دوم خواهی با شادکامی در دانشهای شخصیتی و هیجانبررسی رابطه ویژگی

 در شهرستان اندیکاتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 

 

 *2مسعود شهبازی ،1فریبا طهماسبی

 
 

 

 چکیده

آموزان متوس طه اول و دوم  های شخصیتی و هیاان خواهی با شادکامی در دانشهدف شناسایی رابطه ویژگی پژوهش حاضر با

اس تب روش  ص ورت گرفت ه    1395-96تحت پوشش کمیته امداد امام خمین ی )ره( در شهرس تان ان دیکا و در س ال تحص یلی      

آموزان متوسطه اول و دوم تح ت پوش ش کمیت ه    پژوهش حاضر توصیفی از نوا همبستگی بودب جامعه آماری شامل کلیه دانش

عن وان نمون ه    نفر ب ه  182گیری تصادفی نفر( بود که با استفاده از روش نمونه 340امداد امام خمینی )ره( در شهرستان اندیکا )

نامه ش  ه ای شخص یتی نئ و و پرس   نامه شادکامی آکسفورد، پرسش نامه ویژگ ی  شها از پرسری دادهندب برای گردآوانتخاب گردید

های آن با ش ادکامی رابط ه   خواهی مؤلفهآمده نشان داد بین ویژگی شخصیتی و هیااندستخواهی استفاده شدب نتایج بههیاان

خواهی پذیری، سازگاری و هیاان، انعطافگراییاوری، برونرنمعنادار وجود داردب نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد روان

به عنوان متغیرهای مستنل با شادکامی رابطه خطی معنادار دارد ولی رابطه خطی مؤلفه وجدانی بودن ب ا ش ادکامی م ورد تأیی د     

 قرار نگرفتب

 خواهی، شادکامیای شخصیتی، هیاانهویژگی ها:کلیدواژه

                                                           
 
    زاد اسالمی، واحد مسادسلیمانمشاوره، دانشگاه آشناسی و روانگروه کارشنا  ارشد مشاوره و راهنمایی، 1
   masoud shahbazi66@yahoo.com   مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مسادسلیمانشناسی و رواناستادیار، گروه *2
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ای ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان با امیدواری داشتن در روابط هرابطه بین طرحوارهبررسی 

 ی ازدواج شهر کرمانعاشقانه زوجین در آستانه

 
 

 2علی دره کردی ،1سپیده سیدی
 
 

 

 چکیده

ه بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیاان با امی دواری در رواب   عاش نان    ژوهش حاضر با هدفپ

 1395-96زوجین در آستانه ی ازدواج شهر کرمان اناام گرفتب جامعه آماری پژوهش را کلی ه زوج ین در آس تانه ازدواج س ال     

دستر  انتخاب شدب جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه  گیری درنفر به روش نمونه 150 شهر کرمان تشکیل می دادندب تعداد

( و امیدواری اشنایدر اس تفاده ش دب ط رح پ ژوهش ب ه ص ورت       YSQ) ه یانگ(، طرحوارCERQهای تنظیم شناختی هیاان)

گران ه نی ی از   مورد تحلیل قرار گرفت و ننش می انای  Amosو   SPSS افیارها با استفاده از نرمهمبستگی بودب داده -توصیفی

، تنظیم شناختی هیا ان و امی دواری   های ناسازگار اولیههای پژوهش نشان داد بین طرحوارهطریق بوت استراپ اناام شدب یافته

دار نبوده ابا رواب  عاشنانه در زوجین ارتباط وجود دارد و مسیر استاندارد برای طرحواره خودگردانی به تنظیم شناختی هیاان معن

 برتباط وجود دارد، تنظیم شناختی هیاان و امیدواری با رواب  عاشنانه در زوجین اهای ناسازگار اولیهاستب بنابراین بین طرحواره

 های ناسازگار، تنظیم شناختی هیاان، امیدواری، رواب  عاشنانه زوجینطرحواره ها:کلیدواژه

                                                           
 seyedii91@gmail.com   شناسیدانشاوی کارشناسی ارشد روان1
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی2
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 (MS) مبتال به ام اس افرادآوری روانی و امید به زندگی ثیر هنردرمانی بر تابأت

 
 

 3شینا زینعلی ،2مریم بدری کویشاهی ،*1قاییآفریبا 

 
 

 

 چکیده

( انا ام ش ده   MS) مب تال ب ه ام ا    اف راد آوری روانی و امید به زندگی درمانی بر تابثیر هنرأبررسی تپژوهش حاضر با هدف 

 باش دب ( م ی MS) مبتال ب ه ام ا   افرادآوری روانی و امید به زندگی درمانی بر تابر هنرثیأاستب جامعه آماری پژوهش حاضر ت

تص ادفی انتخ اب ش دندب    گی ری  باشند که به روش نمون ه ه ام ا  میمبتال ب افرادنفر از  30نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 

آوری روانی و امید به زن دگی اج رای   آموزان در دو گروه گواه و آزمایش عبارت از آزمون تابهای مربوط به همتایابی دانشابیار

 ب ه ام ا  در دو گ روه گ واه و آزم ایش،     ی اجرا به این شکل بود که ابتدا افراد مب تال درمانی )موسینی(، بودندب نحوهبرنامه هنر

 ایدقینه 30جلسه  15ی که به مدت ی حرکتبرنامه ،های آموزشی برای آنان اجرا گردیدب بعد از اتمامو سپس برنامه تنسیم شدند

 وان ی اث ر  آوری رت اب ز اجرای آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که اجرای هنردرمانی بر اناام گرفتب نتایج حاصل ا

درم انی توانس ته اس ت ب ر     توان نتیاه گرفت که هنرمی ،روب از اینثیر نداشته استأامید به زندگی تداری داشته استب اما بر امعن

ش ان  خ اص   له لیوم توجه به این قشر از افراد با توجه به ش رای   ئثیر داشته باشدب با توجه به این مسأآوری روانی تافیایش تاب

 ضرورت داردب

 (MS) مبتال به ام ا  افراد، امید به زندگی، آوری روانیدرمانی بر تاب ها:کلیدواژه

                                                           
 میشناسی عموکارشنا  ارشد روان*1 
 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد رشتکارشنا  ارشد روان2 
 دانشاوی دکتری دانشگاه آزاد واحد رشت3 
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                                    آگاهی بر اجتناب شناختی و طرحواره هیجانی مادران اثربخشی آموزش ذهن

 مشکالت یادگیری با دارای فرزند

 
 

  2عناصری، مهریار 2مریم قهرمانی ،1فردکریمیفهیمه 
 

 

 چکیده

های یادگیری است که هم خود آموزان دوره ابتدایی ممکن است با آن مواجه شوند، مشکالت و ناتوانییکی از مسائلی که دانش

آگ اهی ب ر ک اهش اجتن اب     دهدب پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آم وزش هه ن  ثیر قرار میأتشان را تحتآنها و هم مادران

پردازدب روش پژوهش حاض ر ب ه ش یوه    ه هیاانی ناکارآمد مادران دارای فرزند با مشکالت یادگیری میشناختی و تعدیل طرحوار

باشدب جامعه آم اری ای ن پ ژوهش ش امل م ادران دارای      آزمایشی و با استفاده از طرح قبل و بعد و همراه با گروه کنترل مینیمه

گی ری در دس تر  انتخ اب    نفر به ش یوه نمون ه   30ودب تعداد ب 1396-97فرزند مشکالت یادگیری شهر اراک در سال تحصیلی 

ها خواسته شد که به همه سواالت نفر( جایگیین شدند از آن 15شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل )هر گروه 

ب ا اس تفاده از ن رم اف یار      وتحلیل نتایج پژوهشهای خودشان، صادقانه پاسخ دهندب به منظور تاییهپرسشنامه با توجه به ویژگی

SPSS  های پژوهش استاندارد و در ادامه به منظور آزمون فرضیههای میانگین و انحراف، در بخش توصیفی از شاخ 18نسخه

اریانس نشان داد ب ین متغیره ای   و( استفاده شدب نتایج آنالیی کوMANCOVAمتغیره )اریانس چندوآزمون آماری تحلیل کو از

آگ اهی  آموزش ههن برحواره هیاانی و اجتناب شناختی(، بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود داردمورد منایسه )ط

ها ب ه ارتن ای   ثر استب این آموزشؤهای هیاانی و اجتناب شناختی مادران دارای فرزند مشکالت یادگیری مدر کاهش طرحواره

 اناامدبشان و سایر افراد خانواده میارتباط آ نها با کودک توان ههنی و بهبودسالمت عمومی مادران کودکان کم

 توان ههنی، کمهای هیاانیآگاهی، طرحوارهههن ها:کلیدواژه

                                                           
 karimi.fahimeh96@gmail.com   دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان ،شناسیشناسی بالینی، گروه روانکارشنا  ارشد روان1 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان ،شناسیمربی گروه روان2 
 

mailto:karimi.fahimeh96@gmail.com
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 بینایی کودکان اتیسم -بازی درمانی در رشد ادراک حرکتیای شنبخشی روش مداخلهاثر

 
 

 2شینا زینعلی ،1مریم بدری کویشاهی ،*1قاییآفریبا 

 
 

 

 چکیده

ب ازی درم انی در رش د    ای ش ن بخشی روش مداخل ه میدانی است که با هدف بررسی اثر -وهش حاضر ی  پژوهش آزمایشیپژ

آم وز  دان ش  30ی پ ژوهش حاض ر را   نمونه مدرسه خیایلی شهر رشت اناام گرفته استببینایی کودکان اتیسم  -ادراک حرکتی

    ک ه ب ه روش   دهن د  در مدرس ه اس تثنایی بودن د، تش کیل م ی     مشغول به تحصیل  1396ساله که در سال تحصیلی  7-9دختر 

های مربوط به همتایابی دانش آم وزان در دو گ روه گ واه و آزم ایش عب ارت از آزم ون       تصادفی انتخاب شدندب ابیارگیری نمونه

، آزم ون ادراک  ه ای رفت اری کودک ان   و آزمون آمادگی جسمانی ایفرد، فهرست وارسی ویژگ ی ی ریون روندههای پیشماتریس

آموزان در دو گروه گ واه و  ی اجرا به این شکل بود که ابتدا دانشبینایی فراستیگ و اجرای برنامه شن بازی درمانی، بودندب نحوه

نتایج  های آموزشی برای آنان اجرا گردیدبآزمایش، از لحاظ توانایی هوشی، آمادگی جسمانی و سن همتایابی شده و سپس برنامه

داری داش ته  ابازی درمانی بر رشد اث ر بخش ی معن    متغیری نشان  داد که اجرای شنجرای آزمون تحلیل واریانس چندز احاصل ا

ب ازی  دار داردب شنامعن بازی درمانی بر رشد ادراک بینایی اثردار نداردب شنابازی درمانی بر ادراک حرکتی اثربخشی معناستب شن

های حرکتی ب رای کودک ان   توان نتیاه گرفت که عامل اساسی در برنامهمی ،روب از اینددار ندارامعن بر رشد جسمانی اثردرمانی 

هایی تنویت کردن، ی   نی از مب رم    ها را جلب کندب در چنین برنامههایی است که نظر آنی ههنی، استفاده از فعالیتماندهعنب

 بباشدهای هدف میری بر رفتارگذاثیرأبرای ترغیب کودکان به اجرای منظم و مرتب برنامه و برای ت

 بینایی، کودکان اتیسم -، رشد ادراک حرکتیبازی درمانیشن ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد رشتکارشنا  ارشد روان*1 
 دانشاوی دکتری دانشگاه آزاد واحد رشت2 
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  شده عملکرد جنسی و استیگمای ادراک رفتاری بر اضطراب سالمت،-اثربخشی آموزش شناختی

 زنان نابارور

 
 

 2شینا زینعلی ،1، فریبا آقایی*1مریم بدری کویشاهی

 
 

 

 چکیده

شده زنان نابارور انا ام  عملکرد جنسی و استیگمای ادراک ،رفتاری بر اضطراب سالمت-ش شناختیاضر با هدف آموزپژوهش ح

ب وده و ب ه روش   نف ر    1100که تعداد آن ان  ور شهر رشت از دو مرکی ناباروری بودند شده استب جامعه آماری، کلیه زوجین نابار

 تحنی ق  ای ن  در نمونه حامب قرارگرفتند کنترل، گروه و رفتاری -یدرمان شناختگروه با  ه شامل، در دو گروگیری تصادفینمونه

عملک رد   ،پرسش نامه اض طراب س المت    ،(ب بر روی هر دو گروهکنترل گروه نفر 25 آزمایش، گروه نفر 25) شدمی نفر 50شامل

 90جلس ه   10گروه آزمایش به م دت  آزمون اجرا شدب آزمون و پسشده زنان نابارور در دو بخش پیشجنسی و استیگمای ادراک

اف یار  ن رم  18نس خه   نتایج ب ا اس تفاده از   رفتاری به شیوه فردی قرار گرفتندب-ای دو بار تحت آموزش شناختیبا هفته ای،دقینه

SPSS دست آمده با اس تفاده از ش اخ  تحلی ل کوواری انس نش ان داد ک ه آم وزش        هنتایج بتحلیل قرار گرفتب ومورد تاییه

ثر ؤشده زن ان ناب ارور م    اما بر استیگمای ادراک ثر بودؤافیایش عملکرد جنسی م و رفتاری بر کاهش اضطراب سالمت-تیناخش

رهی افتی   تواندمیدرمانی شناختی رفتاری و زوج -توان گفت که تلفیق درمان شناختیمیاسا  نتایج این تحنیق  برنبوده استب 

ه ای  ش ده بای د از روش  ب سالمت زنان باشد اما برای ک اهش اس تیگمای ادراک  مناسب برای افیایش عملکرد جنسی و اضطرا

 دیگری بهره بردب

 استیگمای ادراک شده ،عملکرد جنسی ،رفتاری، اضطراب سالمت-آموزش شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی، مشاور آموزش و پرورشکارشنا  ارشد روان*1 
 شناسی، مشاور آموزش و پرورشدانشاوی دکتری روان2 
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                                    آموزان جویی در مادران با و بدون دانشی احساس گرفتاری و فقدان لذتمقایسه

 مبتال به ناتوانی یادگیری

 
 

 *1آبادیمریم کمال
 
 

 

 چکیده

آم وزان مب تال ب ه ن اتوانی     جویی در مادران ب ا و ب دون دان ش   ی احسا  گرفتاری و فندان لذتهدف از پژوهش حاضر منایسه

آموزان ی مادران دانششامل کلیه ای استب جامعه آماری این پژوهشیادگیری بوده استب طرح پژوهش، توصیفی از نوا منایسه

آم وزان مب تال ب ه ن اتوانی     نفر از مادران دانش 40باشدب گروه مورد مطالعه دختر و پسر مبتال و غیر مبتال به ناتوانی یادگیری می

صورت تصادفی گیری به دادندب روش نمونهمبتال تشکیل میآموزان غیرنفر از مادران دانش 40یادگیری و گروه قابل منایسه نیی 

آوری ( اس تفاده ش دب ب رای جم ع    MANOVA) متغی ری های این پژوهش از تحلیل واریانس چن د ساده بودب برای تحلیل داده

( استفاده گردیدب نت ایج  1995جویی اسنیش و هامیلتون )( و فندان لذت1998) ها از منیا  احسا  گرفتاری آالن و گیلبرتداده

    ج ویی وج ود دارد   که تفاوت معناداری بین دو گروه مادران در احسا  گرفت اری و فن دان ل ذت    تحلیل آماری نشان دادویهتای

ج ویی نم ره   فن دان ل ذت   ه ای احس ا  گرفت اری و   منیا آموز مبتال به ناتوانی یادگیری در خردهطوری که مادران با دانشبه

توان د در درک و تفس یر   یادگیری در فرزندان خ انواده م ی  توان نتیاه گرفت وقوا مشکالت بر این اسا  می باندکمتری داشته

های اجتم اعی ب رای   تدوین الگوهای آموزشی و افیایش حمایت ،روثیرگذار بوده و از اینأزا اعضای والدین تهای استر موقعیت

 رسدبآموزان مبتال به ناتوانی یادگیری ضروری به نظر میوالدین دانش

 جویی، والدین، ناتوانی یادگیری، فندان لذتاحسا  گرفتاری ها:کلیدواژه

                                                           
 mkhorasanimaryam20@gmail.co   ا  ارشد روان شناسیکارشن*1
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 ١396شهر زنجان سال  افراد مبتال به سرطاندرمانی در کاهش درد و افسردگی در اثربخشی معنویت

 

 

 *1پروا انصاری

 
 
 

 چکیده

س ال   ش هر زنا ان   س رطان  افراد مبتال بهدرمانی در کاهش درد و افسردگی در پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی معنویت

آزمون و پیگیری با گروه کنترل ب ودب جامع ه م ورد    آزمون، پستاربی با پیشاناام شدب پژوهش حاضر از نظر روش، نیمه 1396

آزم ودنی ب ه روش    30عصر شهر زناان ب ودب از می ان آن ان    کننده به بیمارستان ولیپژوهش کلیه افراد مبتالبه سرطان مراجعه

ص ورت تص ادفی   عنوان افراد گروه نمونه در نظر گرفته شدند و بههای ورود و خروج بهمالکدستر  و بر اسا  گیری درنمونه

جلسه دریافت کردندب  8نفر( قرار گرفتندب گروه آزمایش، مداخله معنویت درمانی را در  15نفر( و کنترل ) 15در دو گروه آزمایش )

( 1992گیری ع ددی درد ون ک ورف و همک اران )     اندازه( و منیا1975وری اطالعات از پرسشنامه افسردگی ب  )آجهت گرد

درمانی ب ر  معنویت نتایج نشان دادهای مکرر اناام شدب ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازهاستفاده گردیدب تحلیل داده

ت داوم یافت ه اس تب ب ا عنای ت ب ه       به سرطان تأثیر دارد و این تأثیر تا مرحله پیگیری نیی  مبتال افرادکاهش درد و افسردگی در 

شناختی ی معنوی باید در پکیج درمانی یا حداقل ماموعه اقدامات و مداخالت روانرسد که مداخلههای موجود، به نظر مییافته

 مبتالبه سرطان، مورد تأکید قرار گیردب افرادبا 

 درمانی، درد، افسردگی، سرطانمعنویت ها:کلیدواژه

                                                           
 p.ansari1328@gmail.com   کارشنا  ارشد پرستاری*1
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                                    ای های مقابلهاساس سبک اس برمبتال به ام افرادشناختی در وانتبیین سطوح سازش ر

 گیری مذهبیو جهت

 
 

 2الهه خوشنویس، *1وجیهه بابایی

 
 

 

 چکیده

 ش ناختی انا ام ش ده اس تب روش    گیری م ذهبی ب ا س ازش روان   های منابله و جهتاین پژوهش به منظور تعیین رابطه سب 

باشند که در س ه ماه ه   ا  می مبتال به ام افرادباشدب جامعه آماری کلیه های همبستگی میبژوهش توصیفی و در زمره پژوهش

گیری ا  است که به شیوه نمونه مبتال به ام فرد 100اند و نمونه شامل های شهر تهران مراجعه کردهبه انامن 1395اول سال 

( و منیا  1984، های منابله )الزارو  و فولکمنهای سب آوری اطالعات از پرسشنامهای جمعانتخاب شدندب بر تصادفی ساده

ه ای  ( اس تفاده ش دب ب رای تحلی ل داده    1967 ،گیری م ذهبی )آلپ ورت  ( و جهت1990 ،سازگاری روانی و اجتماعی )دروگییتس

ایب همبس تگی و تحلی ل   ، ض ر tزم ون  آ، معیارف، انحرامیانگین ،درصد ،های آماری شامل فراوانیها و روشپژوهش از شاخ 

ش ناختی رواب     گیری م ذهبی و س ازش روان  سلسله مراتبی استفاده گردیدب نتایج نشان داد که میان جهترگرسیون چندمتغیره 

ر و مدار به صورت مثبت و سب  منابله متمرکی بر هیاان به صورت منفی معن ادا لهئمثبت و معنادار و همچنین سب  منابله مس

گی ری  ت وان اس تنباط ک رد ک ه جه ت     کنندب با توجه به نتایج میبینی میا  را پیش مبتال به ام افرادرا در  اختاللسازگاری با 

 با  رابطه دارند مبتال به ام افراددر  اختاللای بر سازگاری با مذهبی و راهبردهای منابله

 شناختیسازش روان ،ا  ام ختاللا ،گیری مذهبیجهت ،ایهای منابلهسب  ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قد شناسی عمومی، دانشکده روانکارشنا  ارشد روان*1 
 ن غربشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهرااستادیار گروه روان2 
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 بیش فعالی -آوازی ایرانی بر میزان توجه درکودکان دارای اختالل کم توجهی تأثیر موسیقی

 
 

 3علیرضا فیلی ،2داریوش قاسمیان، *1فرمریم فرزان
 
 

 

 چکیده

ه مش کالت نن   توج ه،    ترین اخ تالالت دوران ک ودکی اس ت ک     ترین و شایعفعالی یکی از پیچیدهبیش -توجهیاختالل کم

تحری  مفرط، بیش فعالی، تکانشگری و ناتوانی در به تأخیر انداختن ارضاء نیاز را به همراه داردب این اختالل بر تعامالت کودک 

بخشی موسینی آوازی ایرانی بر مییان افیایش توجه، در تعدادی گذاردب هدف از پژوهش حاضر بررسی اثردر محی  خود تأثیر می

آزمایشی و به صورت شهر شیراز بوده استب این پژوهش از نوا مطالعات نیمه فعالی دربیش-توجهیکان دارای اختالل کمکود از

ساله است ک ه   7-9دانش آموز پسر و دختر  24آزمون همراه با گروه کنترل صورت گرفتب جامعه آماری شاملآزمون و پسپیش

و  IV-DSM( ب ر اس ا    CSI-4فرم ویژه وال دین ) ای عالئم مرضی کودکان هپرسشنامهپس از مصاحبه با والدین و تکمیل 

آموزان دارای این اختالل انتخاب و به نفر از دانش 80پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر فرم والدین انتخاب شدندب این تعداد از میان 

دخت ر تعی ین    4پس ر و   8 گ روه ش امل   نفری جهت گروه آزمایش و کنترل و هر 12روش جایگیینی تصادفی ساده به دو گروه 

آزمون شنامه نگرش نسبت به درمان جهت پسهای مذکور به همراه پرسپرسشنامهاً گردیدندب پس از اجرای مداخله درمانی مادد

خله توجهی، در این اختالل پس از مداداری از نظر میانگین نمرات کمتوس  والدین تکمیل گردیدب نتایج نشان داد که تفاوت معنا

توان د روش ی   توان نتیاه گرفت که موسینی آوازی ایرانی م ی های تحنیق میبین دوگروه وجود داردب بنابراین از یافته درمانی در

 مؤثر بر افیایش مییان توجه در این کودکان باشدب

 IVDSM-فعالی، بیش -توجهیکم اختالل درمانی، آواز ایرانی، موسینی ها:کلیدواژه

                                                           
 farzanfarmaryam@yahoo.com   کارشنا  ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحنینات مازندران*1 
 استادیار دانشگاه آزاد علوم و تحنینات مازندران2 
 شناسی فار استادیار و رییس انامن روان3 
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 مقابله مذهبی با استرس، اضطراب و افسردگی مادران کودکان نارساشنوابررسی رابطه 

 
 

 4حسین نیلفروشمحمد، 4مهسا سپهرنژاد ،3سید حمیدرضا ابطحی، 2زهرا نیکمنش، 1لیال پرنده
 
 

 

 چکیده

س رخوردگی را ب ه   زا تلنی شود که احتم اال تنی دگی،   تواند رویدادی نامطلوب و چالشای میتولد کودکی استثنائی در هر خانواده

ای ن  کن دب  ت روانی در خانواده فراهم میدنبال خواهد داشت و بدون توجه به نوا فرهنگ و جامعه، شرای  را برای کاهش سالم

پژوهش، با هدف بررسی رابطه منابله مذهبی با استر ، اضطراب، افسردگی مادران کودکان نارساشنوا به انا ام رس یده اس تب    

مادران کودکان نارساشنوا مراجعه کننده به مرکی کاشت حلیون اصفهان در ب ازه زم انی خ رداد م اه ت ا       نفر از 55دراین پژوهش 

( پاس خ  DASSهای منابله مذهبی، افسردگی، اضطراب و استر  )به روش سرشماری انتخاب و به پرسشنامه 1391مرداد ماه 

داری اغیر افسردگی، اضطراب، استر  رابط ه مثب ت و معن    دادندب نتایج تحلیل همبستگی نشان داد احساسات منفی با هر سه مت

داری وجود داردب بین ارزیابی خیرخواهانه با اضطراب رابطه اداردب بین ارزیابی خیرخواهانه با افسردگی و استر  رابطه منفی و معن

ابطه ب ین اس تر  و منابل ه منفع ل     داری داردب راداری مشاهده نشدب منابله منفعل با افسردگی و اضطراب رابطه مثبت و معنامعن

درصد از واریانس  7/27دار وجود داردب تحلیل رگرسیون نشان داد که ادار نبودب بین منابله فعال با افسردگی رابطه منفی و معنامعن

     ه ا را غیی رات اض طراب آزم ودنی   درص د از ت  4/15ها وابسته به احساسات منفی آنهاس تب احساس ات منف ی    افسردگی آزمودنی

درص د از می یان    3/24ه ا نش ان داد   بینی اضطراب ندارندب یافتههای دیگر منابله مذهبی ننشی در پیشلفهؤکندب مبینی میپیش

بینی استب با افیایش در رفتارهای منابل ه م ذهبی منف ی اض طراب،     استر  به وسیله رابطه خطی با احساسات منفی قابل پیش

 یابدبنارساشنوا افیایش می افسردگی و استر  مادران کودکان

 کودکان نارساشنوا ،منابله مذهبی، استر ، اضطراب، افسردگی مادران ها:کلیدواژه

                                                           
 leilaparandeh252@yahoo.comشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان    کارشنا  ارشد روان1
 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان 2
 استادیار دانشگاه علوم پیشکی اصفهان3
 دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پیشکی اصفهان4
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نفس، و تصویر بدنی زنان چاق و فردی، عزتهای ارتباطی بر وابستگی بیناثربخشی آموزش مهارت

 کننده در باشگاه ورزشیوزن شرکتدارای اضافه

 
 

 3یارعلی دوستی ،2م تیرگریعبدالحکی ،1صبا عباسپور
 
 

 

 چکیده

نفس، و تصویر بدنی در افراد چ اا  فردی، عیتهای ارتباطی بر وابستگی بینهدف از اناام این تحنیق اثربخشی آموزش مهارت

های کننده در کال و دارای اضافه وزن بوده استب جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام زنان چاا و دارای اضافه وزن شرکت

ی بدنی نفر از طریق فرمول نمایه توده 30نفر بوده استب  90ورزشی میرعماد واقع در شهرستان ساری به تعداد  ایروبی ِ باشگاه

نف ر   15نفر در گروه آزمایشی و  15طور تصادفی ی نهایی، انتخاب شدنده و بهگیری در دستر  به عنوان نمونهو به روش نمونه

ه ای ارتب اطی ق رار گرفتن دب اب یار      ای تحت آموزش مهارتدقینه 90جلسه  6گروه آزمایشی به مدت  در گروه گواه قرار گرفتندب

نفس خود و پرسشنامه عیت -عدی بدنبُگردآوری اطالعات شامل پرسشنامه وابستگی بین فردی هرشفیلد، پرسشنامه رواب  چند

نف س و   اطی باعث کاهش وابستگی بین فردی، افیایش عیتهای ارتبتکوپر اسمیت بوده استب نتایج نشان داد که آموزش مهار

     ب همچن ین ب ین وابس تگی    داری وج ود دارد افردی بر حس ب س ن تف اوت معن     بهبود تصویر بدنی شده استب بین وابستگی بین

اما بین تصویر ب دنی،  دیده شدب داری اعیت نفس و تصویر بدنی در افراد چاا با افراد دارای اضافه وزن نیی تفاوت معن فردی،بین

تواند های ارتباطی میداری مشاهده نشدب مداخله آموزش مهارتافردی بر حسب تحصیالت تفاوت معننفس و وابستگی بینعیت

نفس و تصویر بدنی افراد چاا و دارای فردی، عیتبه عنوان برنامه منرون به صرفه و آسان و با هدف بهبود سطح وابستگی بین

 شناسان و متخصصان بهداشت روان قرار گیردبدستر  رواناضافه وزن در 

 های ارتباطیر بدنی، آموزش مهارت، تصویینفس، چاقفردی، عیتوابستگی بین ها:کلیدواژه

                                                           
 sabaabbaspour71@gmail.com   کارشنا  ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی ساری1
 دانشگاه علوم پیشکی مازنداران ،پژوهشکده اعتیاد دانشکده پیشکی ،رفتاریمرکی تحنینات روانپیشکی و علوم  ،گروه روانپیشکی ،شناسی بالینیرواندکتری 2
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،گروه روانشناسی3
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 های همسرگزینی قبل و بعد از ازدواج در متقاضیان در شرف طالقوضعیت مالک

 
 

  4مه عبدلی پیران، فاط3پیران، بهناز عبدلی2، فرنگ رحمتی1برزو امیرپور

 
 

 

 چکیده

های همسرگیینی در قبل و پس از ازدواج در متناض یان در ش رف   بخشی به مالکپژوهش حاضر با هدف بررسی منایسه الویت

ای استب جامعه آماری ش امل تم ام زوج ین    منایسه -یطالا شهرستان کنگاور اناام گرفتب روش پژوهش، توصیفی از نوا علّ

جهت طالا اقدام به تشکیل پرونده کرده بودند که  1394ای حل اختالف شهرستان کنگاور بود که در سال کننده به شورمراجعه

آوری مرد( انتخاب شدندب اب یار م ورد نی از ب رای گ رد      46زن و  54نفر از آنها ) 100گیری در دستر ، با استفاده از روش نمونه

( ب ودب ب ه منظ ور بررس ی وض عیت      1387رفاهی، ثن ایی و ش ریفی )   زینیگهای همسربخشی مالکها، پرسشنامه اولویتداده

های سن، ها نشان داد که میانگین مالکهای همسرگیینی در قبل و بعد از ازدواج، از آمار توصیفی استفاده شدب نتایج یافتهمالک

اخالق ی و م ذهبی    ی و توافقجذابیت ظاهری، درآمد، تحصیالت، سالمت جسمانی، ارتباط اجتماعی خوب، عدم وجود ازدواج قبل

ه ا، تناس ب   ه ای ش غل، تناس ب فرهنگ ی خ انواده     در موقعیت قبل از ازدواج بیشتر از موقعیت بعد از ازدواج است، اما در مالک

گیری، توانایی بی ان احساس ات، عف ت و پاک دامنی، داش تن قومی ت       ها، سالمت روانی، توانایی تصمیمموقعیت اجتماعی خانواده

پ ذیری، عش ق و عالق ه، نداش تن رابط ه جنس ی قب ل از ازدواج و        های شخصیتی، مس ئولیت لت خانوادگی، ویژگییکسان، اصا

توان در مراکی مشاوره قب ل  از نتایج این پژوهش میر از موقعیت قبل از ازدواج استب استنالل رأی در موقعیت بعد از ازدواج بیشت

 ده استفاده کردبهای مشاوره خانواازدواج، دادگستری و کلینی از 

 های همسرگیینی، ازدواج، طالامالک ها:کلیدواژه

                                                           
 borzooamirpour@gmail.com   شناسی، دانشگاه پیاماستادیار گروه روان1
 شناسی تربیتی       کارشنا  ارشد روان2
 شناسی عمومی  کارشناسی روان3
   ناسی ارشد مشاورهکارش4
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 آموزانهای سازگاری دانشکنندهبینی( به عنوان پیشOCEANپنج عامل بزرگ شخصیتی )

 
 

 2گلریز پورمحدث ،1پورالناز صالحی
 
 

 

 چکیده

ا مورد بحث قرار گرفته استب در ای ن پ ژوهش   هآیند، مدتهای تحصیلی کنار میای که افراد با موقعیتتأثیر شخصیت بر شیوه

 300پ ژوهش ش امل    یهنوجوانان مورد بررسی ق رار گرف تب نمون    « سازگاری»بینی سهم پنج صفت بیرگ شخصیتی در پیش

ای گی ری خوش ه  ه ب ا روش نمون ه  ه ای اس تان ف ار  ب ود ک      های مختلف دبیرستانپسر( رشته 150دختر و  150آموز )دانش

پنج ع املی   ه( و پرسشنامSAIآموزان )سازگاری دانش یهپرسشنامدب به منظور گردآوری اطالعات از نتخاب شدنای امرحلهچند

مثب ت، و ص فت    یهکنن د بین ی ، پ یش «پذیریتاربه»( استفاده شدب نتایج نشان داد که صفت شخصیتی NEO) شخصیتی نئو

 اس تب از س ویی دیگ ر، ص فات شخص یتی     « ری تحص یلی س ازگا »منف ی   یهکنن د بینی، پیش«گراییآزردگیروان»شخصیتی 

بودن دب ع الوه ب ر ای ن، ص فت شخص یتی       « س ازگاری ع اطفی  »مثب ت   یهکنن د بین ی پ یش  «پ ذیری تارب ه »و « دلپذیری»

آم وزان  استب عالوه ب ر ای ن، نت ایج نش ان داد ک ه دان ش      « سازگاری اجتماعی»منفی  یهکنندبینی، پیش«گراییآزردگیروان»

ص فات   بودن دب ب ر ای ن اس ا ،    « سازگار»، «ریاضی» یهکمتر از دانشاویان رشت« علوم تاربی»و « علوم انسانی» هایرشته

« دلپذیری»های شخصیتی آموزان هستند و پرورش رگههای سازگاری یا ناسازگاری دانششخصیتی از عوامل تأثیرگذار در شیوه

 زا در موقعیت تحصیلی مؤثر خواهد بودبدر رویارویی کارآمد با عوامل تنش« پذیریتاربه»و 

   ، شخصیترشته تحصیلی، سازگاری ها:کلیدواژه

                                                           
 elnaz.salehi.pour@gmail.com    شناسیکارشنا  ارشد روان1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، دکتری یدانشاو2
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ای بررسی اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر خودکارآمدی، تنظیم هیجانات و راهبردهای مقابله

 دختران نوجوان تحت پوشش بهزیستی شهرستان زاهدان

 

 

 3فاطمه کیخا، 2مهوش رقیبی ،1پورسپهر اسمعیل

 
 

 

 چکیده

ای دخت ران  ، تنظیم هیاانات و راهبرده ای منابل ه  هی بیانگر بر خودکارآمدی اجتماعیدر این پژوهش اثربخشی هنردرمانی گرو

آزمایشی با گ روه گ واه و   ب این پژوهش ی  طرح نیمهتان زاهدان مورد بررسی قرار گرفتنوجوان تحت پوشش بهییستی شهرس

نفر از دختران نوجوان تحت پوشش بهییستی شهرستان زاهدان  21ی این پژوهش ب نمونهبودآزمون آزمون و پسبه صورت پیش

نف ر   10نفر و گروه گواه با  11کنندگان به دو گروه ، آزمایش با دستر  انتخاب شدندب شرکتگیری درورت نمونهبودند که به ص

ی هنردرم انی گروه ی   ای مداخلهدقینه 90ی جلسه 10ب گروه آزمایش نفر رییش مواجه شد 1ه آزمایش با تنسیم شدند که گرو

   آزم ون و  ب ه ر دو گ روه در مرحل ه پ یش    ای دریافت نکردن د هفته دریافت کردند و گروه گواه هی  مداخله 10بیانگر را به مدت 

 )گرت ی و رویم ر،   ، دشواری در تنظیم هیاانات(1989 رآمدی اجتماعی نوجوانان )کنلی،اهای خودکی منیا آزمون به وسیلهپس

نتایج آزمون تحلی ل کوواری انس   ب تند( مورد سناش قرار گرف1993 ای نوجوانان )فرایدنبرگ و لوییس،(، راهبردهای منابله2004

تم اعی تغیی رات   ای بهبود یافته است و در سطح خودکارآمدی اجمتغیره نشان داد سطح تنظیم هیاانات و راهبردهای منابلهچند

ای های این پژوهش هنردرم انی گروه ی بی انگر ب ر تنظ یم هیاان ات و راهبرده        ب با توجه به یافتهیفتاده استمعناداری اتفاا ن

 بثیر معنادار استأتای دختران نوجوان تحت پوشش بهییستی اثربخش و بر خودکارآمدی اجتماعی بیمنابله

 ایراهبردهای منابله ،نااتنظیم هی خودکارآمدی اجتماعی، هنردرمانی گروهی بیانگر، ها:کلیدواژه

                                                           
 sepehr171@gmail.com   شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشنا  روان1
 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان 2
  و بلوچستان کارشنا ، دانشگاه سیستان3
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های منش مبتنی بر نظریه سلیگمن در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی زندگی و فضیلترابطه سبک 

 شهر تهران

 

 

 3اله کردمیرزا نیکوزادهعزت ،2محدثه حسن کاریاری ،1نفیسه ذکایی

 

 
 

 چکیده

های فراوان تالش بسیار در جهت رفاه د، که با تحمل سختیتوان به زنان سرپرست خانوار اشاره کرپذیر میاز جمله اقشار آسیب

اند ناشی از توکنند و سب  زندگی خود را که طبق نظریه آدلر میشان میهای خود و فرزندانرمانآخانواده و رسیدن به اهداف و 

س ب    نظریه س لیگمن و های منش مبتنی بر دهندب هدف از پژوهش حاضر رابطه فضیلتشکل می باشد،خاطرات اولیه کودکی 

باشدب جامعه پژوهش کلیه زنان عادی و زنان سرپرست خانوار ش هر  زندگی در زنان سرپرست خانوار و زنان عادی شهر تهران می

زن سرپرس ت خ انوار و    150ای ساده انتخاب گردیدندب تعداد حام نمون ه ش امل   گیری خوشهکه به روش نمونه باشدتهران می

ها و فض ائل م نش   شدند، بودب ابیارهای پژوهش شامل، پرسشنامه توانمندینفر را شامل می 300ماموا زن عادی که در  150

(VIA-IS ی پرسشنامه منیا)فردی بیرگساالنهای اساسی آدلری برای موفنیت بین (BASIS-A 1993 کرن و همک اران، ی )

 6ی تحلی ل ق رار گرفت ه نت ایج در رابط ه     و، مورد تاییهشدندب نتایج با استفاده از تحلیل آماری و ضریب همبستگی اسپیرمنمی

 آم ده  دس ت ب ه های زندگی در گروه زنان سرپرست خانوار و زنان عادی همبستگی مثبت و معن ادار  شاخه فضائل منش با سب 

 د گردیدبتأیی پژوهش هایفرضیه نتیاه درب است

 خانوار زنان سرپرست ،سب  زندگی ،نگرمثبت ،فضائل منش ها:کلیدواژه

                                                           
 nafisehzokaei@gmail.comهمدان     -گاه علوم و تحنینات تهران، دانشگاه آزاد دانشکارشنا  ارشد1
 دانشگاه آزاد مرکی ،کارشنا  ارشد2
  استادیار دانشگاه پیام نور3
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شناختی بر بهبود عملکرد جنسی و کاهش تعارض زناشویی زنان  -درمانی رفتاری اثربخشی زوج

 متأهل شهر بوشهر

 
 

 2سید اصغر موسوی ،1عاطفه نادری سلحشور
 
 

 

 چکیده

 شناختی بر بهبود عملکرد جنسی و کاهش تع ارض زناش ویی زن ان    -هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری

ی پ ژوهش ب ه   ب ودب نمون ه   1396ی آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل شهر بوشهر در سال متأهل شهر بوشهر بودب جامعه

دستر  و از بین کسانی که به مراکی مشاوره در سطح شهر بوشهر مراجعه و مایل به حضور در پژوهش بودند انتخاب و روش در

ط ور تص ادفی در دو گ روه )آزم ایش و     ها بودند، گیینش شدندب این اف راد ب ه  گروههای ورود به نفر که واجد مالک 3 در نهایت

جلس ه   8آزمون را تکمیل نمودندب مداخل ه ط ی   آزمون و پسکنترل( گمارده شدندب هر دو گروه ابیارهای پژوهش در مرحله پیش

اده از آزم ون آم اری آنک وا و م انکوا م ورد      ها با اس تف دوساعته به صورت گروهی برای زنان متأهل گروه آزمایش اجرا شدب داده

آزمون از لحاظ ی پستحلیل قرار گرفتندب نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله

بهب ود   ش ناختی ب ر   -درم انی رفت اری  داری وجود داردب براسا  نتایج، زوجاعملکرد جنسی و کاهش تعارض زناشویی تفاوت معن

    ت وان نتیا ه گرف ت ک ه     حاض ر م ی   عملکرد جنسی و کاهش تعارض زناشویی زنان متأهل تأثیر داردب براسا  نت ایج پ ژوهش  

تواند به عنوان ی  درمان کارآمد و مؤثر در کاهش تعارض زناشویی و بهب ود عملک رد جنس ی    شناختی می -درمانی رفتاریزوج

 ناسان بالینی و زوج درمانگران مورد استفاده قرار گیردبشپیشکان، روانی روانمورد استفاده

 درمانی، عملکرد جنسی، تعارض زناشویی شناختی، زوج -درمان رفتاری ها:کلیدواژه

                                                           
 atee_jonn2007@yahoo.com    شناسیکارشنا  ارشد روان1
  استادیار2
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های درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر بحران هویت و کاهش نارسایی اثربخشی آموزش واقعیت

 جیرفتآموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان شناختی دانش

 
 

 2فروغ بختیاری ،1میثم محمدی سلیمانی
 
 

 

 چکیده

سازند فرد در پرتو وج ود اث رات   نشان میهای پژوهشی است که خاطرای از یافتهدرمانی گروهی مبتنی بر ماموعهروش واقعیت

ی قبلی مشکالت ناشناختههای گروهی در عین حال که فرد را از آوردب فعالیتهایی در خود به وجود میانگییشی گروه، دگرگونی

رسد ک ه دیگ ران نی ی مش کل ی ا      شود چرا که فرد به این نتیاه میسازد، آرامش و تسکین را در شخ  سبب میخود آگاه می

درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب  ب ر بح ران   بررسی اثربخشی آموزش واقعیت پژوهش حاضر با هدف بمشکالتی مشابه وی دارند

های شناختی دانش آموزان پسر منطع متوسطه شهرستان جیرفت اناام گرفتب جامعه آماری پ ژوهش   هویت و کاهش نارسایی

گی ری  نف ر ب ه روش نمون ه    40دادندب تع داد شهر کرمان تشکیل می 1395 -96آموزان پسرمنطع متوسطه در سال را کلیه دانش

ی و نارس ایی ش ناختی برادبن ت اس تفاده ش دب ط رح       های هویت احمدها از پرسشنامهای انتخاب شدب برای گردآوری دادهخوشه

 بم ورد تحلی ل ق رار گرف ت     SPSS افیارها با استفاده از نرمزمون با گروه کنترل بودب دادهآآزمون و پسپژوهش به صورت پیش

 شودب   می درمانی بر کاهش بحران هویت و نارسایی شناختی تأییداثربخشی آموزش واقعیتکه ست ا نتایج پژوهش حاکی از آن

 آموزدرمانی، بحران هویت، نارسایی شناختی، دانش واقعیت ها:کلیدواژه

                                                           
 meysammohamadisoleymani@yahoo.com    دانشگاه آزاد اسالمی ،شناسیدانشاوی کارشناسی ارشد روان1
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی2
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کارکردی  -شده و نیمرخ هیجانی سازیاثربخشی هنردرمانی بیانگر گروهی بر مشکالت درونی

 سرپرست و بدسرپرستکودکان بی

 
 

 2نفیسه عیدگاهیان طرقبه ،1سید محسن اصغری نکاح ،1شهربانو عالی
 
 
 

 

 کیدهچ

 -ش ده و نیم ره هیا انی    س ازی بررسی اثربخشی هنردرمانی گروهی بیانگر بر مشکالت درون ی هدف از اناام پژوهش حاضر، 

 7ت ا   6 جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه پسران بی سرپرست و بدسرپرستاستب سرپرست سرپرست و بدکارکردی کودکان بی

پسر ب ه   30بودب بدین منظور از این جامعه تعداد  1395علی شهر مشهد در سال ساله ساکن در یکی از مراکی وابسته به گلستان 

 ه ا از تحلیل دادهونما و کنترل قرار گرفتندب برای تاییهدستر  انتخاب شدند و در سه گروه مداخله، مداخلهگیری درروش نمونه

ک ارکردی  -اضر شامل پرسش نامه نیم ره هیا انی    متغیره استفاده شدب ابیار تحنیق حمتغیره و چنداریانس ت وروش تحلیل کو

نت ایج پ ژوهش نش ان داد می انگین نم رات نیم ره       ( بودب CBCL( و پرسشنامه فهرست رفتاری کودکان )FEDQ) گرینسپن

درمانی گروهی بیانگر، پس از دریافت درمان نسبت به گروه کنت رل ب ه ص ورت    رکردی کودکان در گروه مداخله هنرهیاانی کا

یاف تب   گروه کنترل ب ه ص ورت معن اداری ک اهش     آن ها در منایسه با یهشدیسازو نمرات مشکالت درونی فیایشمعناداری ا

بودب با توجه ب ه نت ایج    نما )آموزش کامپیوتر(درمانی گروهی بیانگر بیش از گروه مداخلهاین مییان در گروه مداخله هنر ،ینهمچن

ش ده و نیم ره هیا انی ک ارکردی     س ازی ان مناسبی برای بهبود مشکالت دروندرمانی گروهی بیانگر را درمتوان روش هنرمی

 کودکان در نظر گرفتب

سرپرس ت و ب د   ش ده، کودک ان ب ی   س ازی ، مش کالت درون کارکردی-مانی گروهی بیانگر، نیمره هیاانیهنر در ها:کلیدواژه

 سرپرست

                                                           
 aali@um.ac.ir   استادیار دانشگاه فردوسی مشهد1
 دانشگاه فردوسی مشهد ،شناسیکارشنا  ارشد روان2
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آموزان تحان دانش( بر اضطراب امMBCTآگاهی )درمانی مبتنی بر ذهناثربخشی شناخت

 های درخشانهای استعداددبیرستان

 
 

 3رسول زرهون، 2حمیدرضا شریفی ،1نیره نقدی
 
 

 

 چکیده

های درخشان به خوبی مستند شده استب بر این اسا ، پژوهش حاضر ب ا ه دف   آموزان استعدادوجود اضطراب امتحان در دانش

ه ای  ه ای اس تعداد  آموزان دبیرستان( بر اضطراب امتحان دانشMBCTآگاهی )درمانی مبتنی بر ههنتعیین اثربخشی شناخت

آزمون با گروه کنترل استب جامعه آماری پ ژوهش  آزمون   پس درخشان اناام گرفتب روش این پژوهش، آزمایشی با مدل پیش

ه ا  ود ک ه از می ان آن  ب 1396-97های درخشان شهر اصفهان در سال تحصیلی های استعدادآموزان دبیرستانشامل کلیه دانش

نف ر( گم ارش    15نف ر( و کنت رل )   15گیری دردستر ، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزم ایش ) نفر به روش نمونه 30تعداد 

( پاسخ دادندب 1375آزمون، به پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالناسمی و همکاران )آزمون و پسشدندب هر دو گروه در مراحل پیش

ب ار در هفت ه اج را ش د، ام ا گ روه       آگاهی به صورت ی درمانی مبتنی بر ههنیش، هشت جلسه گروهی شناختبرای گروه آزما

های تحلیل دادهوصورت گرفتب نتایج حاصل از تاییه SPSSافیار ها از طریق نرمای دریافت نکردب محاسبه دادهکنترل، مداخله

داری موج ب  اآگ اهی ب ه ش کل معن     درمانی مبتنی بر هه ن ود که شناختپژوهش از طریق تحلیل آنالیی کوواریانس بیانگر آن ب

شودب نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد ک ه  های درخشان میهای استعدادآموزان دبیرستانکاهش اضطراب امتحان دانش

ش ودب  های درخشان میادهای استعدآموزان دبیرستاندرمانی مبتنی بر ههن آگاهی موجب کاهش اضطراب امتحان دانششناخت

 آموزان در مدار  استفاده کردبتوان از این روش جهت کاهش اضطراب امتحان این دانشمی ،بر این اسا 

 آگاهی درمانی مبتنی بر ههناستعدادهای درخشان، اضطراب امتحان، شناخت ها:کلیدواژه

                                                           
 @ut.ac.irna.naghdi   شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهراندانشاوی دکتری روان1
 شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهرانروان کارشنا  ارشد2
 کارشنا  ارشد مشاوره تحصیلی، دانشگاه تهران3 
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 ان آهسته گامآموزاثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر مشکالت رفتاری دانش

 
 

 2فرشته یاقوتی ،1نیره نقدی
 
 

 

 چکیده

آم وزان  اند، مشکالت رفتاری است که ناشی از شرای  ویژه این دان ش آموزان آهسته گام با آن مواجهیکی از مشکالتی که دانش

آم وزان  دان ش  استب بر این اسا ، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی هنر درمانی با رویکرد نناشی ب ر مش کالت رفت اری   

آزم ون ب ودب   پس -آزمونآزمایش و پیش -های کنترلآزمایشی همراه با گروهروش پژوهش از نوا نیمهآهسته گام اناام گرفتب 

این کودکان، ی   یهآموزان آهسته گام در شهر اصفهان بودندب برای انتخاب نمونه، از بین مدار  ویژجامعه آماری شامل دانش

نفر انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تنس یم ش دندب    22آموزان دارای مشکالت رفتاری، از بین دانشمدرسه انتخاب شد و 

ای ارائه نش دب  ( ارائه شد و برای گروه کنترل مداخله2009آموزشی هنر درمانی مارتین ) یهجلسه بست 8برای گروه آزمایش طی 

نت ایج حاص ل از   ص ورت گرف تب    SPSSاف یار  ها از طریق ن رم به دادهابیار پژوهش، پرسشنامه رفتار کودک آیبرگ بودب محاس

درم انی ب ا رویک رد نناش ی ب ه ش کل       های پژوهش از طریق تحلیل آنالیی کوواریانس بیانگر آن بود که هن ر تحلیل دادهوتاییه

ل از پ ژوهش حاض ر   حاص   شودب نتایجآموزان آهسته گام میداری در شدت مشکالت رفتاری دانشاداری موجب کاهش معنامعن

ت وان از ای ن   آموزان آهسته گام تأثیر داردب بر این اسا  میدرمانی با رویکرد نناشی بر مشکالت رفتاری دانشنشان داد که هنر

 بخشی بهره بردبآموزان در مدار  و مراکی آموزشی و توانروش جهت کاهش مشکالت رفتاری این دانش

 درمانیرفتاری، هنرآهسته گام، مشکالت  ها:کلیدواژه

                                                           
 na.naghdi@ut.ac.ir   دانشاوی دکتری مشاوره1
 علوم و تحنینات  آزاد اسالمی واحد دانشگاه ،دانشاوی دکتری2
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           هل شاغل شهرستان کاشان بر اساس أی ابعاد حمایت اجتماعی با شادکامی مردان مترابطه

 MOSمقیاس حمایت اجتماعی 

 
 

 *1یافتهسید حامد دست
 
 
 

 چکیده

نف ر   240پژوهش تع داد  برای اناام این  باشدبی ابعاد حمایت اجتماعی با شادکامی میهدف از اناام این پژوهش بررسی رابطه

و ف رم کوت اه    MOSتصادفی انتخاب شدند که به منیا  حمایت اجتم اعی   طور کامالًهل شهرستان کاشان بهأمرد شاغل و مت

ده د  ضریب همبستگی پیرسون نشان می روش پژوهش توصیفی از نوا همبستگی استب دهندب پاسخی شادکامی آکسفورد شده

داری ای مثبت و معنحمایت اجتماعی ملمو  با شادکامی رابطه جیبه MOSحمایت اجتماعی  که ابعاد حمایت اجتماعی منیا 

کنندب بینی میدهد که ابعاد حمایت اجتماعی به صورت همیمان شادکامی را پیشمتغیره نشان میدارند و همچنین رگرسیون چند

باش د ام ا حمای ت    حمایت اجتماعی تعام ل مثب ت م ی   بینی مربوط به حمایت اجتماعی هیاانی و بعد ترین مندار پیشیشبولی 

 بینی کنن دب حمایت اجتماعی اطالعاتی و حمایت اجتماعی عاطفی نتوانستند به صورت منفرد شادکامی را پیش اجتماعی ملمو ،

اعی حمایت اجتم اعی هیا انی و حمای ت اجتم      ی حمایت اجتماعی به صورت همیمان و مخصوصاًتوان با ارائهنتیاه اینکه می

 بینی کردبهل شاغل شهرستان کاشان پیشأهای متامل مثبت، شادکامی را در بین مردتع

 MOSمنیا  حمایت اجتماعی ، شادکامی، ابعاد حمایت اجتماعی ها:کلیدواژه

                                                           
  hamedhorr@gmail.com   باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،سالمی رودهندانشگاه آزاد ا ،شناسی عمومیکارشنا  ارشد روان*1
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گیری ( بر کاهش پرخاشگری کالمی، سکوت و جبههA.Tای )اثربخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره

 در تعارضات بین زوجین

 
 

 *1اره زمانیس
 
 

 

 چکیده

گی ری  (  بر کاهش پرخاشگری کالمی، سکوت و جبه ه T.Aای )پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل ارتباط محاوره

هایی بود که برای ح ل اختالف ات زناش ویی ب ه مراک ی مش اوره       آماری شامل زوج ههای دارای تعارض صورت گرفتب جامعزوج

 24 گیری هدفمند انتخ اب ش ده و ش امل    ب گروه نمونه با استفاده از نمونهمراجعه کرده بودند 1396تابستان  تهران در 8منطنه 

زوج( ق رار   12دفی در دو گروه آزمایشی و گ واه )ه ر ک دام    ( که با جایگیینی تصاسال 5 تا 2با زمان زندگی مشترک بین زوج )

( و پرسشنامه طالا ع اطفی محم دی و همک اران    1992)ب برای سناش متغیرها از پرسشنامه پرخاشگری با  و پری  گرفتند

 ب ود  کنترل گروه با آزمونپس -آزمونتاربی و از نوا پیشب طرح  پژوهش نیمهگیری استفاده شد( در بعد سکوت و جبهه1394)

نس م ورد بررس ی   اریاکوو تحلیل از استفاده باا هدادهب کرد دریافت را T.A آموزش ایدقینه 90 جلسه ده طی آزمایشی گروه که

 بگیری را نشان دادند، سکوت و جبههکاهش معنادار در پرخاشگری کالمی ب نتایجقرار گرفتند

 گیری ، سکوت و جبهه، پرخاشگری کالمیایتحلیل ارتباط محاوره ها:کلیدواژه

                                                           
 zamani_sb@yahoo.com   استادیار*1
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 تبریز بینی اضطراب بارداری بر اساس بهزیستی ذهنی و شادکامی در زنان باردار شهرپیش

 
 

 1، مهدی رهنورد بخشایش1یده نصیری کناریفر

 

 

 

 چکیده

ی بهییستی ههنی و شادکامی با اضطراب بارداری زنان باردار شهر تبریی انا ام گرفت ه اس تب    این تحنیق با هدف بررسی رابطه

 97آم اری،  ی طرح تحنیق حاضر در چهارچوب طرح های توصیفی از نوا همبستگی قرار داردب با توجه به طرح تحنیق و جامعه

ه ا، از  دستر  برای این تحنیق در نظر گرفت ه ش دندب در فرآین د گ ردآوری داده    گیری درنفر زن باردار با استفاده از روش نمونه

ه ا ب ا   تحلی ل داده وهای شادکامی آکسفورد، اضطراب ب  و بهییستی ههنی کی یی و ماگیارمو استفاده گردیدب تایی ه پرسشنامه

کارگیری آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شدب با اس تفاده از  و با به SPSSنرم افیار  23نسخه استفاده از 

ن بهییس تی ههن ی و اض طراب    ی معنادار منفی بینتایج نشانگر رابطه، آماری پیرسون و رگرسیون چندگانهتحلیل وروش تاییه

ها حاکی از آن بود ک ه ترکی ب   ی اصلی تحنیق، یافتهر خصوص فرضیهو شادکامی و اضطراب بارداری بودب همچنین، د بارداری

ک ه متغی ر بهییس تی    داری توانستند اضطراب بارداری را تبیین کنند و در حالیاییستی ههنی و شادکامی به طور معنمتغیرهای به

مایدی شادکامی سهمی در تبیین م دل  درصد از واریانس اضطراب بارداری را در این مدل تبیین ن 35ههنی به تنهایی توانسته بود 

دهد بهییستی ههنی و شادکامی ب ه عن وان دو س ازه مثب ت در ک اهش      ایفا نکردب بر این اسا ، نتایج پژوهش حاضر نشان می

 توانند استفاده نمایندبشناسان میباشند و از نتایج این پژوهش متخصصان زنان و زایمان و رواناضطراب مؤثر می

 هییستی ههنی، شادکامی، اضطراب بارداریب ها:کلیدواژه

                                                           
 faridehnk@gmail.comشناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحنینات واحد تبریی   کارشنا  ارشد روان1 
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شناختی در زنان بینی اضطراب در دوران بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سالمت روانپیش

 باردار شهر تبریز

 
 

 1، مهدی رهنورد بخشایش1فریده نصیری کناری

 
 

 

 چکیده

اختی با اضطراب زنان باردار شهر تبری ی انا ام گرفت ه    ی باورهای فراشناختی و سالمت روانشناین تحنیق با هدف بررسی رابطه

ی آماری، های توصیفی از نوا همبستگی قرار داردب با توجه به طرح تحنیق و جامعهاستب طرح تحنیق حاضر در چهارچوب طرح

ها، از ند گردآوری دادهدستر  برای این تحنیق در نظر گرفته شدندب در فرآیگیری درنفر زن باردار با استفاده از روش نمونه 100

تحلیل وهای سالمت عمومی کلبرگ، اضطراب ب  و باورهای فراشناختی ولی استفاده گردیدب با استفاده از روش تاییهپرسشنامه

و باورهای  شناختی و اضطراب بارداریی معنادار مثبت بین سالمت رواننتایج نشانگر رابطه، آماری پیرسون و رگرسیون چندگانه

ی اصلی تحنیق، یافته حاکی از آن بود که ترکی ب متغیره ای   ختی و اضطراب بارداری بودب همچنین، در خصوص فرضیهفراشنا

که متغیر س المت  داری توانستند اضطراب بارداری را تبیین کنندی در حالیاطور معنهتی و باورهای فراشناختی بشناخسالمت روان

رصد از واریانس اضطراب بارداری را در این مدل تبیین نمایدی باورهای فراش ناختی نی ی   د 35شناختی به تنهایی توانسته بود روان

توان د در  درصد از واریانس اضطراب بارداری را در این مدل توانست تبیین نمایدب بر این اسا ، نت ایج پ ژوهش حاض ر م ی     24

 ناسان، اطالعات مفیدی را فراهم آوردبشراستای ارتنای دانش علمی و کاربردی برای متخصصان زنان زایمان و روان

 شناختی، اضطرابباورهای فراشناختی، سالمت روان ها:کلیدواژه

                                                           
 faridehnk@gmail.comی   شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحنینات واحد تبریکارشنا  ارشد روان1 
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 آموزان ابتدایی ناحیه یک تبریزهای قرآنی بر هوش هیجانی و پرخاشگری دانشهثیر قصّأت

 
 

 1فریده نصیری کناری، *1مهدی رهنورد بخشایش

 
 

 

 چکیده

آموزان ابتدایی اناام گرف تب ط رح در   های قرآنی بر هوش هیاانی و پرخاشگری دانشهر قصّثیأتحنیق حاضر با هدف بررسی ت

آزمون با گروه کنترل اجرا گردیدب با توج ه ب ه ط رح تحنی ق جامع ه آم اری،       آزمون و پسآزمایشی با پیشچهارچوب روش شبه

آم وز ب ا روش   دان ش  30باشدب ( می94-95ل تحصیلی سا شهر تبریی در 1 آموزان ابتدایی پسر دوره دوم ناحیه)شامل کلیه دانش

( به صورت تصادفی ج ایگیین ش دندب ب رای    15) (، آزمایش15) گروه کنترل 2 ای تصادفی ساده انتخاب و درگیری خوشهنمونه

ش دب  ( اس تفاده  2005) گری وز -( و پرسشنامه هوش هیاانی برادبری1992) پری-ها از پرسشنامه پرخاشگری با گردآوری داده

و  SPSSنرم اف یار   23نسخه ها با استفاده از های قرآنی تعیین شده استفاده گردیدب دادهبرای مداخله بر گروه آزمایش از داستان

ه ای قرآن ی   آموزش قصه نشان دادمتغیره اریانس ت وهای کواریانس تحلیل شدب یافتهواستاندارد، میانگین و کوبا تعیین انحراف

توان بیان نم ود، آم وزش   خوب می داری و با توان نسبتاًاثیر دارد و به صورت معنأآموزان ترخاشگری دانشبر هوش هیاانی و پ

دهدب بنابراین نت ایج پ ژوهش   آموزان کاهش میهای قرآنی مییان هوش هیاانی را افیایش و مییان پرخاشگری را در دانشقصه

آموزان ابت دایی اف یایش و   توانند هوش هیاانی را در دانشتربیتی می های قرآنی با مضامین آموزنده ودهد قصهحاضر نشان می

جهت ک اهش   توانند درکاهش دهندب از نتایج این پژوهش معلمان، مدار ، متخصصان و مراکی تعلیم وتربیت می پرخاشگری را

ی اصالحی و تربیتی در مراک ی  تواند به عنوان روشپرخاشگری و افیایش هوش هیاانی جامعه خود استفاده نمایندب این روش می

 تعلیم وتربیت استفاده شودب

 های قرآنی، هوش هیاانی، پرخاشگریهقصّ ها:کلیدواژه

                                                           
  mehdihani1019@gmail.comشناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحنینات واحد تبریی   کارشنا  ارشد روان*1
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زدگی زناشویی در کارکنان اداره های ارتباطی با دلهای شخصیتی و مهارتبررسی رابطه بین ویژگی

 آموزش و پرورش شهرستان شیروان

 
 

 *1براتعلی منفردی راز
 
 

 

 چکیده

زدگی زناشویی در کارکنان اداره آم وزش  های ارتباطی با دلهای شخصیتی و مهارتاین پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگی در

همبس تگی   -توص یفی   ،و پرورش شهرستان شیروان پرداخته شده استب تحنیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت

نف ر    150شهرستان شیروان در نظر گرفته شد که تعداد آنها برابر ب ا  و پروش ری کارکنان اداره آموزش امآجامعه ی عضااستب ا

برآورد شده است که این تعداد پرسشنامه ب ه    108گیارش شدب نمونه آماری تحنیق حاضر با توجه به جدول کرجسی و مورگان  

ه ای  پرسش نامه اس تاندارد ویژگ ی   های شخصیتی از صورت تصادفی ساده بین نمونه مورد نظر توزیع شدب برای سناش ویژگی

( و 1990) ج ی  ه ای ارتب اطی ب ارتون ایب   (، مهارت ارتباطی از پرسشنامه مه ارت 1985، کری و کوستام ی NEOشخصیتی )

ه ا ب ا   ( اس تفاده ش دب پای ایی پرسش نامه    1996زدگی زناشویی پاینی )زدگی زناشویی از پرسشنامه دلهمچنین برای سناش دل

خ ویی،  رنا وری )روان ه ای شخص یتی  ه ای ویژگ ی  آلفای کرونباه مورد بررسی قرار گرفت که هر سه مؤلفهاستفاده از ضریب 

ه ای  زدگی زناشویی همبستگی معنادار و منفی وجود داردب همچن ین ب ین مؤلف ه   جویی و وجدانی بودن( با دلگرایی، توافقبرون

 زدگی زناشویی همبستگی معنادار و منفی وجود داردبالمی( با دل)مهارت بازخورد، مهارت شنود و مهارت ک های ارتباطیمهارت

 زدگی زناشوییهای ارتباطی، دلهارتهای شخصیتی، مویژگی ها:کلیدواژه

                                                           
 sotan3193@yahoo.co   شناسی و معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان شیرواندکتری تخصصی روان*1
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کودک بر فرزندپروری والدین دارای کودکان مبتال -اثربخشی مداخالت گروهی مبتنی بر رابطه والد

 سال ١١-6کمبود توجه -به اختالل بیش فعالی

 
 

 *2، نسرین محمودی1قیه موسویر

 
 

 

 چکیده

کن دب   پذیری هیاانی و رفت اری کودک ان ایف ا م ی    فرزند و خانوده ننش معناداری در آسیب -دهند، رواب  والدمطالعات نشان می

ری های فرزندپروکودک( بر بهبود روش-محور )آموزش مبتنی بر رابطه والدشناختی خانوادههدف پژوهش حاضر، مداخالت روان

تاربی ب ا اس تفاده از ط رح    سال بودب در ی  مطالعه شبه 11-6کمبود توجه -والدین دارای کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی

کودک مبتال ب ه   30محور، مادران محور( و خانوادهدارودرمانی، ترکیبی )دارودرمانی و خانواده آزمون با سه گروهآزمون و پسپیش

ای، به صورت انتخاب تصادفی از میان مناطق آم وزش و  گیری چندمرحلهصورت روش نمونهتوجه، به کمبود-فعالیاختالل بیش

آموزان مدرسه انتخاب شده، و ب ه س ه گ روه تنس یم     پرورش شهر تهران، سپس انتخاب تصادفی مدار  منطنه و در آخر دانش

ک ودک ق رار   -گروهی آموزش مبتنی بر رابط ه وال د   جلسه تحت آموزش برنامه 10محور به مدت شدندب گروه ترکیبی و خانواده

مرحل ه   2ها به وسیله منیا  کانرز و منیا  فرزندپروری آالبام ا در  گرفت و گروه دارودرمانی فن  دارو دریافت کردندب آزمودنی

تحلی ل ق رار   ونس مورد تاییهها با استفاده از روش تحلیل کوواریا)قبل از مداخله و بعد از مداخله( مورد ارزیابی قرار گرفتندب داده

های فرزندپروری وال دین دارای کودک ان   کودک منار به بهبود معنادار روش-گرفتب اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر رابطه والد

ک ودک در  -خانواده محور شده استب آموزشی مبتنی بر رابط ه وال د   کمبود توجه در گروه ترکیبی و-مبتال به اختالل بیش فعالی

شود درمانگران از این روش برای کم   ب ه ای ن گ روه از وال دین      پیشنهاد میب ثر استؤمهای فرزندپروری والدین روشهبود ب

 استفاده نمایندب

 کمبود توجه، فرزندپروری-کودک، اختالل بیش فعالی -آموزش مبتنی بر رابطه والد ها:کلیدواژه

                                                           
 شگاه شاهددان ،گروه علوم تربیتی و مشاورهاستادیار 1 
 Nasrin.mahmoudi20@gmail.com  دانشگاه علوم و تحنینات تهران ،شناسی و آموزش کودکان استثناییدانشاوی دکتری روان*2
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 ازاندرمانی وجودی بر میزان سالمت روان سرب اثربخشی گروه

 
 

 *1نوری مسلم
 
 
 

 

 چکیده

شناسی برای ای ن دوره ک امالً   های فروانی برای افراد همراه استب ضرورت خدمات مشاوره و رواندوره خدمت سربازی با چالش

درم انی وج ودی ب ه ش یوه     بخشی روانتر استب این پژوهش با هدف اثرثر برای سربازان ضروریؤهای مجدی و شناخت درمان

       روش پ ژوهش از ن وا   انا ام ش ده اس تب     1396ییان سالمت روان س ربازان زن دان مرک یی کرمانش اه در س ال      گروهی بر م

 1396 س ال  در زندان آن سربازان تمامی پژوهش آماری جامعهب بود کنترل گروه با آزمونپس -نآزموبا طرح پیشآزمایشی شبه

نف ر   3نفر بودندب از ای ن می یان    19داد ی از عدم سالمت روان را نشان میشان مییاننمره آزمون تعداد سربازانی کهشد که بامی

نف ر( ق رار گرفتن دب     8نفر( و گروه کنت رل )  8نفر در گروه آزمایش ) 16درمانی را نداشتند و به این ترتیب شرای  حضور در گروه

جلس ه در فراین د    8وه آزم ایش ب ه م دت    دیدب گر( استفاده گرGHQ-28ها از پرسشنامه سالمت عمومی )داده آوریبرای جمع

های گردآوری شده با اس تفاده  ای دریافت نکردب دادهگونه مداخلهدرمانی وجودی شرکت کرد، در حالی که گروه کنترل هی گروه

د داری وج و اآزمون گ روه آزم ایش تف اوت معن     آزمون و پستحلیل شدندب بین میانگین نمرات پیشواز تحلیل کوواریانس تاییه

      ایج پ ژوهش حاض ر نش ان داد ک ه     ط ور معن اداری س المت روان س ربازان را اف یایش دادب نت       درمانی وجودی بهداشت و گروه

توان د در  تواند باعث افیایش سالمت روان سربازان شود، لذا اناام مداخالت بر اسا  ای ن رویک رد م ی   درمانی وجودی میگروه

 سالمت روان مفید باشدب ءارتنا

 رمانی وجودی، سالمت روان، سربازدگروه ها:دواژهکلی

                                                           
 dr.moslemnoori@yahoo.com  های استان کرمانشاهکارشنا  مشاوره، سازمان زندان*1
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                       آگاهی برکیفیت زندگی وخودکارآمدی درمانی مبتنی بر ذهنبررسی اثربخشی شناخت

 دیالیزی افراد

 
 

 4سجاد دانایی، 3علی احمدی ،2علی مردانی ،1کمال صولتی
 
 

 

 چکیده

ثیرات أب  ر ابع  اد مختل  ف س  المت آنه  ا ت  که  باشدمی نیت رواهستند مشکال وبرن روآ با ران دی  الیییبیما که مهمی مسائل از

اف راد  خودکارآم دی در   کیفیت زندگی و آگاهی برههن درمانی مبتنی برثیر روش شناختأهدف این مطالعه ت گذاردبمینامطلوب 

وه گردر دو فی دتصا رطوبیمارس تان ه اجر ب ه   تحت همودیالیی در بخ ش دی الیی    فرد 50حاضر  بالینی مائیرآزکا دیالییی بودب در

درم انی مبتن ی   ساعته تحت درمان با برنامه شناخت 5/2تا  2گروه آزمایش هشت هفته درجلسات گرفتندب  ارقرل کنتر ومایش آز

س   ف رم   عنوان پیام دهای مطالع ه تو  ه کیفیت زندگی و خودکارآمدی ب آگاهی قرار گرفتندب قبل و دو ماه بعد از مداخله،ههن بر

ارزی ابی  ش یرر  و منیا  خودکارآمدی عمومی ( 36SF-؛ 36Item Short Form Survey-)کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی 

         Stataاف یار  زوج ی و ویلکاکس ون در ن رم    tمس تنل،   tه ای  ه ای آم ار توص یفی و آزم ون    ها با استفاده از ش اخ  شدب داده

امتیاز  05/2دو ماه مداخله میانگین کیفیت زندگی درگروه شاهد  توجه به نتایج پس ازردیدب دار تلنی گاتحلیل شدند و معنوتاییه

میانگین خودکارآمدی  ،همچنینب دار بوداآماری معن نظرز امتیاز افیایش داشت که این افیایش ا 30/10گروه مداخله  در کاهش و

اگرچه می انگین  ب بود داراآماری معن ش داشت که این افیایش از نظرامتیاز افیای 2/5گروه مداخله  در امتیاز و 95/0درگروه شاهد 

نمرات کیفیت زندگی و خودکارآمدی پس از مداخله افیایش یافته بود، اما اختالف میانگین نمرات کیفیت زندگی و خودکارآم دی  

درم انی مبتن ی ب ر    ن داد که برنامه شناختنتایج این مطالعه نشا بدار نبودابین دو گروه در مرحله بعد از مداخله از نظر آماری معن

 شودبهمودیالییی می افرادآگاهی سبب افیایش نمره میانگین کیفیت زندگی و خودکارآمدی ههن

 آگاهی، دیالیی، کیفیت زندگی، خودکارآمدیدرمانی مبتنی بر ههنشناخت ها:کلیدواژه

                                                           
 _solati@yahoo.comkamal   دانشگاه علوم پیشکی شهرکرد گروه روانپیشکی،دانشیار 1
 دانشگاه علوم پیشکی شهرکرد گروه نفرولوژی،استادیار 2
 دانشگاه علوم پیشکی شهرکرد گروه اپیدمیولوژی،3
 دانشگاه علوم پیشکی شهرکرد کمیته تحنینات دانشاویی،دکترای پیشکی 4
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                                      پرخاشگری آوری و کاهش های مدیریتی خشم بر تاباثربخشی آموزش مهارت

 زنان مبتال به سرطان سینه

 
 

 *1راضیه مداح
 
 
 

 

 چکیده

آوری و کاهش پرخاشگری زن ان مب تال   های مدیریتی خشم بر تابای رابطه بین آموزش مهارتمطالعه حاضر به بررسی منایسه

آزمون با گ روه کنت رل اس تفاده    آزمون و پسبا استفاده از طرح پیشپردازدب در این پژوهش از روش تاربی به سرطان سینه می

فر از آنه ا  ن 50نفر از زنان مبتال به سرطان سینه شهرستان سیرجان بودند که  181شده استب جامعه آماری این پژوهش، شامل 

نف ر   25ا در گ روه آزم ایش و   نفر از آنه   25طور تصادفی، دستر  انتخاب شده و توس  پژوهشگران، بهگیری دربه روش نمونه

های پرخاشگری ب ا  و  آوری کونر و دیویدسو و پرسشنامهدیگر در گروه کنترل گمارده شدندب در این پژوهش از پرسشنامه تاب

های مدیریتی خش م در  های مدیریتی خشم استفاده شده استب آموزش مهارتپری استفاده شده است و راهنمای آموزش مهارت

های پژوهش نش ان  یافتهآزمون به عمل آمدب عتی اجرا گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پسسا 5/1جلسه  8

همچنین بین زنان مبتال به س رطان س ینه از    بآوری تفاوت معناداری وجود داردداد بین زنان مبتال به سرطان سینه از لحاظ تاب

 بشودمیلحاظ کاهش پرخاشگری تفاوت معناداری مشاهده 

 آوری، پرخاشگریآموزش مهارت مدیریتی خشم، تاب ها:کلیدواژه

                                                           
 r_a_m_a1366@yahoo.com   شناسیکارشنا  ارشد روان*1
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 شناختی در افراد با آسیب بینایی و افراد عادیمقایسه امیدواری و سرسختی روان

 
 

 2الهام کاظمی ،1محمد عاشوری
 
 

 

 چکیده

و افراد عادی شهر اصفهان انا ام ش دب    شناختی در افراد با آسیب بینایی این پژوهش با هدف منایسه امیدواری و سرسختی روان

س اله   40ت ا   20ای بودب جامعه آماری این پژوهش را افراد با آسیب بینایی و افراد عادی پژوهش حاضر، ی  مطالعه علّی منایسه

اد ب ا  نفری تنسیم شدندب گروه اول از اف ر  60ها به دو گروه تشکیل دادندب به نحوی آزمودنی 1396-1395شهر اصفهان در سال 

که گروه دوم، افراد عادی بودند و به روش تصادفی دستر  انتخاب شدندی در حالییری درگآسیب بینایی بودند که به روش نمونه

   ( و پرسش نامه سرس ختی   1988های استفاده شده در این پ ژوهش پرسش نامه امی د ب ه زن دگی میل ر )      ساده انتخاب شدندب ابیار

آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل واری انس چن دمتغیری ب ا اس تفاده از     بودب اطالعات جمع( 1377شناختی کیامرثی )روان

طور معناداری بیش تر  ها نشان داد که امیدواری در افراد عادی بهیافته تحلیل قرار گرفتبومورد تاییه SPSSافیار نرم 23نسخه 

ب ب ا آس یب بین ایی ب ود     طور معناداری کمتر از افرادناختی افراد عادی بهشکه سرسختی رواناز افراد با آسیب بینایی بودب در حالی

های چندبُعدی هستند که وضعیت بینایی ننش مهمی در آنها داردب بنابراین توجه ب ه  شناختی از پدیدهامیدواری و سرسختی روان

 این متغیرها ضروری استب

 ییشناختی، آسیب بیناامیدواری، سرسختی روان ها:کلیدواژه

                                                           
 ashorihh2@gmail.com   شناسی، دانشگاه اصفهانی و روانموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتو آ شناسیاستادیار گروه روان1
 واحد اصفهان )خوراسگان( یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناسارشد روان یکارشناس2
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 بینی افکار و رفتار خودکشی در دانشجویاننقش افسردگی و رضایت از زندگی در پیش

 

 

 3، زهرا کریمی2، سمیرا معصومیان1زادههومن یغمایی

 
 
 

 چکیده

 باش دب ار خودکشی در دانش اویان م ی  بینی افکار و رفتبررسی ننش افسردگی و رضایت از زندگی در پیش هدف پژوهش حاضر،

ی  بررسی توصیفی و از نوا همبستگی استب جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده کلیه دانشاویان دخت ر و پس ر   این مطالعه، 

مشغول به تحصیل بودندب در این پژوهش عالوه ب ر پرسش نامه    1395 -1396باشد که در سال تحصیلی های تهران میدانشگاه

(، SWLS( ، منی ا  رض ایت از زن دگی )   S-STSشی ش یهان ) ها منیا  پیگیری خودکشناختی، آزمودنیهای جمعیتویژگی

مس تنل   tمتغیره و های پژوهش از طریق آزمون رگرسیون خط ی چن د  ( را تکمیل کردندب دادهIIBDI-فهرست افسردگی ب  )

ان نشان تحلیل شدندب در ابتدا، بررسی الگوی جنسیتی خودکشی با توجه به منایسه مییان شیوا خودکشی در مردان و زنوتاییه

ری می ان م ردان و زن ان تف اوت     معیار نمره منیا  پیگیری خودکشی ش یهان از نظ ر آم ا   داد که با منایسه میانگین و انحراف

داری وجود نداردب همچنین، بررسی ننش دو عامل رضایت از زندگی و افسردگی در بروز افکار و رفتار خودکشی بی انگر ای ن   امعن

کنندب  با توجه به واریانس افکار خودکشی را تبیین می 19/0بین با هم ار است و متغیرهای پیشمعناد مشاهده شده Fبود که که 

داری وجود ندارد و رضایت ادست آمده از پژوهش حاضر، در الگوی جنسیتی خودکشی میان مردان و زنان تفاوت معنههای بیافته

ت وان در کلینی   و در پ ژوهش ای ن     رو، م ی اهمیت داردب از این بینی بروز افکار و رفتار خودکشیاز زندگی و افسردگی در پیش

 در نظر داشتبثیرگذار در خودکشی را أمتغیرهای ت

 خودکشی ،رضایت از زندگی ،افسردگی ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحنیناتکارشنا  ارشد روان1 
 شناسی بالینی، انستیتو روانپیشکی تهران، دانشگاه علوم پیشکی ایراندانشاوی دکترای روان2 

 شناسی، دانشگاه پیام نور، تهرانکارشنا  ارشد روان3 
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 های ذهنی ناسازگار با سالمت روان زنان باردارارتباط بین طرحواره

 
 

 *1، سمیرا معصومیان1، مهری مرادی1لیال محمدی

 
 
 

 چکیده

های ناسازگار اولیه، بررسی ای ن  با توجه به اهمیت باالی سالمت روان در دوران بارداری و رابطه سالمت روان پایین با طرحواره

های ههنی ناسازگار ب ا س المت   رو، هدف پژوهش بررسی ارتباط بین طرحوارهرابطه در دوره بارداری امری ضروری استب از این

های همبستگی بودب جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زن ان ب اردار   ر تهران بودب این پژوهش از نوا پژوهشروان زنان باردار شه

ای انتخ اب  گیری تص ادفی خوش ه  شهر تهران و نمونه پژوهش شامل صد نفر از زنان باردار شهر تهران بودند که به روش نمونه

طور تصادفی انتخاب شدب در این پژوهش عالوه بر پرسش نامه  هارستان ببیم 8 های شهر تهرانبین تمام بیمارستانشدندب ابتدا از 

آوری های ناسازگار اولیه یانگ و سالمت عم ومی جم ع  های طرحوارهها با استفاده از پرسشنامهشناختی، دادههای جمعیتویژگی

تحلیل قرار گرفتندب با توج ه ب ه   واییهو همبستگی پیرسون مورد ت X2ها از طریق آمار توصیفی و آزمون غیرپارامتری  شدب داده

     لی ه ب ر نم ره ک ل س المت روان،      ه ای ناکارآم د او  های آماری رگرسیون متغیره ای طرح واره  نتایج تحلیل واریانس و شاخ 

همچن ین، نت ایج   ب دست آمده معنادار ب ود هب Fمییان طراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی های سالمت جسمانی، اضمنیا خرده

ه ای ناکارآم د   باشندب از می ان طرح واره  بینی عالئم سالمت روان میهای ناکارآمد اولیه قادر به پیشژوهش نشان داد طرحوارهپ

های شکست )در افس ردگی  بینی بخشی از واریانس تمامی ابعاد سالمت روان بود و طرحوارهشرم قادر به پیش ی نن /طرحواره

صورت کل و ه بینی بخش مهمی از سالمت روان بجسمانی( قادر به پیش جتماعی/اکارکرد ) یکفایتبی و اضطراب( و وابستگی/

 های آن بودندبمنیا خرده

 زنان باردار ،سالمت روان ،های ههنی ناسازگارطرحواره ها:کلیدواژه

                                                           
 Samira.masumian@yahoo.com  دانشگاه علوم پیشکی ایران ،شناسی بالینیدانشاوی دکترای تخصصی روان1 

mailto:Samira.masumian@yahoo.com
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 های آیندهگیریمروری اثربخشی مداخالت مبتنی بر شفقت: وضعیت فعلی این مداخالت و جهت
 

 

 2کمریدیار سیاهناسف ،1سمیرا معصومیان
 
 

 
 چکیده

شناختی و ایا اد ش فنت نس بت ب ه خ ود و      های اخیر عالقه به مداخالت مبتنی بر شفنت جهت کاهش مشکالت رواندر سال

رمانی دجدیدی از روان دیگران دارای ی  روند رو به رشد و چشمگیر بوده استب در واقع، مداخالت مبتنی بر شفنت، شکل نسبتاً

شکل گرفت  ،انتنادگری بودندت سالمت روان مرتب  با شرم و خودمنظور کم  به افرادی که دارای مشکاله است که در ابتدا ب

بررسی اثربخشی مداخالت مبتنی بر شفنت و ارائه  ،ی مروری اولیههای دیگر  گسترش یافتب هدف این مطالعهو سپس به حوزه

ه ای  در این مطالعه، جستاوی من ابع و کارآزم ایی  باشدب های آینده میتناء کمی وکیفی پژوهشپیشنهاداتی به منظور ایااد و ار

 ط ور هعنوان مداخله درمانی ب ودب ب   ه بالینی اناام شده تاکنون بیانگر اثربخشی متوس  و نسبتاً زیاد مداخالت مبتنی بر شفنت ب

ط ور  منار به شفنت به خود و ک اهش عالئ م ب الینی، هم ین    ها بیانگر این هستند که مداخالت مبتنی بر شفنت کلی، پژوهش

ش ناختی، ک اهش افس ردگی و    شناختی و س المت روان های منفی و بهبود کیفیت زندگی و بهیستی روانکاهش شرم و هیاان

     ،ط ور کل ی  هش ودب ب   (  م ی BID(، پریشانی تص ویر ب دنی )  PTSD) اضطراب و اجتناب، عالئم اختالل استر  پس از سانحه

 ش ناختی خصوص اً  عن وان م داخالتی اث ربخش در اخ تالالت روان    ه تواند بتوان اشاره کرد که مداخالت مبتنی بر شفنت میمی

ه منظور در نظرگرفتن این مداخالت ب  ه انتنادگری باال همراه هستند، در نظر گرفتی با این حال، بهایی که با شرم و خوداختالل

 تر و در اختالالت مختلف نیاز استبهایی دقیق، به کارآزماییعنوان مداخالتی مبتنی بر شواهد

 درمانیروان، بهییستی، ها: مداخالت مبتنی بر شفنتکلیدواژه

                                                           
 Samira.masumian@yahoo.com   شناسی بالینی، دانشگاه علوم پیشکی ایرانشناسی بالینی، گروه رواندانشاوی دکترای روان1 
 بالینی، دانشگاه علوم پیشکی ایران شناسیشناسی بالینی، گروه رواندانشاوی کارشناسی ارشد روان2 

mailto:Samira.masumian@yahoo.com
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 درمانی بر کاهش پرخاشگری کودکان نقش بازی

 

 

 4پریا جنگی ،3افروزمریم شب ،2علی کریمی ،1لیال جوادی علمی

 

 
 

 چکیده

ترین اختالالت رفتاری دوران کودکی استب در فرایند رشد، مشکالت کودک ان اغل ب   شایع اختالل پرخاشگری به عنوان یکی از

های آنها جهت ارتباط استب این شکاف ثر به احساسات و کوششؤبه خاطر عدم توانایی بیرگساالن برای درک و یا پاسخگویی م

بیان کالمی استفاده کنندب در صورتی ک ه ب ازی ب رای    گردد که بیرگساالن اصرار دارند تا کودکان از تر میارتباطی زمانی عمیق

توانند تفکرات و احساسات خود را به روشنی برای بیرگساالن توصیف ب وقتی کودکان نمیودکان همانند کالم بیرگساالن استک

یله ب رای ورود ب ه   های خود را در خالل بازی نشان دهند و این بهترین وس  نمایندب اغلب قادرند ادراک، تاربیات، آرزوها و تر 

درم انی  ب ازی  تواند ننش درمانی برای کاهش پرخاش گری داش ته باش د،   هایی که مییکی از شیوه ،دنیای کودک استب بنابراین

      ود را ب ه دس ت خ ویش، از طری ق     ش تابد ت ا اینک ه بتوانن د مس ائل خ       درمانی روشی است که به یاری کودکان میاستب بازی

یاب د و  ب فعالیت بازی در واقع تالش کودک برای کنار آمدن با محی  است که از این طریق او خود را میشان حل کنندهایبازی

های پرخاشگرانه و همچنین افیایش درمانی به کاهش نشانهکنندب پژوهش حاضر در پی آن است تا با روش بازیدنیا را درک می

 سازگاری اجتماعی در کودکان بپردازدب

 درمانی، اختالالت رفتاریخاشگری، بازیپر ها:کلیدواژه

                                                           
 javadi.elmi@gmail.com   ماتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ،دکتری تخصصی1
 سبیوار دانشگاه آزاد علوم تربیتی، دانشاوی دکتری2
 شناسی تربیتیی رواندکتر3
 دانشگاه تهران ،شناسی تربیتیدکتری روان4
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 فعالیبیش -کمبود توجهدرمانی بر کاهش عالئم اختالل  نقش بازی

 
 

 2علی کریمی، 1لیال جوادی علمی
 
 

 چکیده

درم انی   بنابراین شناس ایی روش  یشناختی دوران کودکی استترین اختالالت روانیکی از شایع فعالیبیش -کمبودتوجهاختالل 

ه ای درم انی ب رای    توان به عنوان ی  روش درمانی اث ربخش در کن ار س ایر روش   ای آن بسیار مهم استب بازی را میثر برؤم

ه ای  ب ازی فعال با بازی ب ا اس باب  کودکان به کار بردب کودکان بیش فعالیبیش -های رفتاری اختالل کمبود توجهکاهش نشانه

های مواجه شدن با یشتری کسب کرده، نسبت به مشکالت مهم خود و روشگوناگون نسبت به احساسات و افکار خود، آگاهی ب

اندیش ند  شده و به پیامدهای رفتاری خود میکننده خود مواجهها و احساسات ناراحتکنند، با تعارضمشکالت شناخت حاصل می

    در ای ن پ ژوهش    ،ن دب در نتیا ه  کاههای انگیختگی خ ود م ی  حالت و در خالل بازی توجه و دقت پایدار خود را حفظ کرده و از

 ثر استبؤم فعالیبیش -کمبودتوجهدرمانی در کاهش عالئم کودکان مبتال به اختالل توان بیان کرد که مداخالت بازیمی

 فعالی، دوران کودکیبیش -کمبودتوجهدرمانی، اختالل بازی ها:کلیدواژه

                                                           
 ail.comjavadi.elmi@gm ماتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایندکتری تخصصی، 1
  سبیوار دانشگاه آزاد تربیتی، علومدانشاوی دکتری 2
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( بر CBTرفتاری )-با درمان شناختی( ACTمقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

 کاهش خشم دانشجویان افسرده، با توجه به سطح تحول روانی معنوی آنها

 
 

 3بزرگیمسعود جان ،2زاده طباطباییکاظم رسول ،1سمیه عزیزی
 
 

 

 چکیده

ثیرگ ذار در تارب ه   أت باشدب با توجه به اینکه یک ی از عوام ل  شناختی مرتب  با افسردگی میهای روانهیاان خشم یکی از سازه

-این پژوهش سعی دارد دو روش درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی ستیا ، سطح تحول روانی معنوی افرادخشم

نظر گ رفتن س طح    کار برده و اثربخشی این دو شیوه درمانی را، با دررفتاری را در مورد خشم افراد مبتال به افسردگی اساسی به

کنن ده ب ه   افسردگی بسنادب بدین منظور از بین اف راد مراجع ه   اختاللنوی آنها، بر کاهش خشم و عالیم بالینی تحول روانی مع

دستر  انتخاب و به تکمیل گیری دردگی اساسی به شیوه نمونهنفر مبتال به افسر 24مرکی مشاوره دانشگاه تربیت مدر ، تعداد 

(، و پرسشنامه تحول روانی معنوی )جان بیرگی و همک اران،  1986، یگلردگی ب ، پرسشنامه خشم چندبعدی )سپرسشنامه افس

نف ری ب ا س طح تح ول روان ی       12( پرداختندب در مرحله بعد افراد نمونه بر اسا  سطح تحول روانی معنوی به دو گ روه  1390

-و تعهد، و درمان شناختی طور تصادفی درمان مبتنی بر پذیرشهمعنوی باال و سطح تحول روانی معنوی پایین تنسیم شده، و ب

های آزمایشی، نش ان داد ک ه اثربخش ی روش درم انی     دست آمده از منایسه نمرات افراد گروههرفتاری را دریافت کردندب نتایج ب

افس رده، و ک اهش عالی م ب الینی      مبتنی بر پذیرش و تعهد در سطوح پایین تحول روانی معنوی افراد ب ر ک اهش خش م اف راد    

باشدب اما این اثربخشی در سطوح ب االی تح ول روان ی معن وی     رفتاری می -ور معناداری بیشتر از درمان شناختیطهافسردگی، ب

رسد توجه به سطوح تحول روانی معنوی در انتخاب روش درمانی مناسب برای اختالل نظر میه تفاوت معناداری نداردب بنابراین ب

 ت باالیی برخوردار استبمیافسردگی از اه

 رفتاری -یرش و تعهد، درمان شناختیخشم، افسردگی، سطح تحول روانی معنوی، درمان مبتنی بر پذ ها:ژهکلیدوا

                                                           
   msm.azizi@gmail.comشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدر گروه رواندانشاوی دکتری 1
 شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدر گروه روان2
 هشکده حوزه و دانشگاه، قمپژو3

mailto:msm.azizi@gmail.com
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 پذیرش سوگ گروه درمانی آوری درتاب بخشی آموزش راهبردهای باال بردن معنویت واثر

 
 

 2صاحبی علی ،1پناهناتاشا یزدان
 
 

 

 چکیده

ه ای الزم  کنندب اما برخی فاق د حمای ت  را تاربه می باشد که اکثر مردم آنی، فرآیندی طبیعی و الزم مسوگواری در قبال مرگ

گرددب شناختی ظاهر میی مسائل مختلف روانیسوگ غالباً به عنوان علّت زیربنازدگی هستند و برای حلّ و فصل کردن دردِ ماتم

زدگ ی  ب آنها بر این باورند ک ه م اتم  اندهکنند در سوگواری خویش گیر کردمتناضیان درمان سوگ کسانی هستند که احسا  می

   آزمایش ی، ب ا ط رح    از ن وا نیم ه   ای ن پ ژوهش   بزگشت به زندگی به کم  نیاز دارن د یابد و برای طی کردن آن و باخاتمه نمی

ک ه اف رادی   باشد نیاد خیریه در شهر تهران میبنفر از ی   200ب جامعه آماری تعداد  آزمون با گروه کنترل بودپس آزمون وپیش

به صورت  نفر انتخاب شدند و  40را داشتند بعد از مصاحبه انفرادی  تعداد  که تمایل به شرکت در دوره و شرای  سوگ نابهناار

آوری ق رار  م اه تح ت آم وزش معنوی ت و ت اب      6ب گروه آزمایش به مدت روه آزمایش و کنترل جایگیین شدندتصادفی در دو گ

 و آزم ون معنوی ت ج ان فیش ر    ( 14RS-)آوری نامه ت اب ( ، پرسش  GFQ)از پرسشنامه تاربه سوگ  ها با استفادهگرفتندب داده

(SHALOMمورد بررسی قرار گرفت ،) ه ا از ن رم اف یار    تحلی ل داده وب به منظور تایی هSPSS     و تحلی ل کوواری انس م ورد  

ت وان گف ت   م ی  ،ب لذادار بوده استاو معنویت  معن آوریتاب هتفاوت بین میانگین نمر ب نتایج نشان دادلیل قرار گرفتتحوتاییه

 بباشدثر میؤگیری مطور چشمآوری در درمان گروهی سوگ بهآموزش راهبردهای باال بردن معنویت و تاب

 آوریتاب ،معنویت ،سوگ ها:واژهکلید

                                                           
 natasha_yp@yahoo.com   کارشنا  ارشد1
 مربی ارشد مؤسسه ویلیام گالسر و موسس تئوری انتخاب در ایران2
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 درانگرایی و احساس تنهایی بر کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان مازننقش کمال

 
 

 2مهدی اکبری ،1طیبه مصباح هزارجریبی
 

 

 

 چکیده

گرایی و احسا  تنهایی را بر کیفیت زن دگی دانش اویان دانش گاه فرهنگی ان اس تان      ثیر کمالأحاضر درصدد است تا تپژوهش 

ان اس تان  دانش گاه فرهنگی   باش دب کلی ه دانش اویان    مازندران بررسی نمایدب پژوهش حاضر از نوا مطالعات طرح همبستگی می

 150ای گیری غیراحتم الی طبن ه  دهندب با روش نمونهجامعه این پژوهش را تشکیل می ،1395 -96در سال تحصیلی  ،مازندران

گی ری احس ا     و ب رای ان دازه   (2004هیل و همکاران )گرایی از منیا  کمالی گرایدانشاو انتخاب شدندب برای ارزیابی کمال

ش ده کیفی ت زن دگی    فی ت زن دگی از پرسش نامه استاندارد   و جهت سناش کی (1992هایی آشر )احسا  تنتنهایی از پرسشنامه 

ها در این پ ژوهش از تحلی ل مس یر اس تفاده ش ده      تحلیل دادهو( استفاده شده استب برای تاییه1996سازمان بهداشت جهانی )

دست آمده است که حاکی هشاویان رابطه منفی بگرایی و متغیر کیفیت زندگی دانهای کمالستب نتایج نشان داد که بین متغیرا

گرای ی  و  ب ین یعن ی کم ال   از تبیین قابل مالحظه از واریانس نمره متغیر کیفیت زندگی دانشاویان  به کم  متغیره ای پ یش  

رای کیفیت تری بکننده قویبینی، پیشگراییکه نسبت به کمال احسا  تنهایی بودب مییان بتای باالتر احسا  تنهایی نشان داد

ر دانش اویان دانش گاه فرهنگی ان    گرایی و احسا  تنهایی از عواملی هستند که موجب افت کیفیت زن دگی د زندگی بودب کمال

شود که مرکی مشاوره گرایی بهینه دانشاویان پیشنهاد میشوندب برای درمان و بهبود احسا  تنهایی و کیفیت زندگی و کمالمی

شناختی مورد توجه این مطالع ه   های روانها را برگیار کند تا در تغییر ویژگیمختلف آموزش مهارتهای و سالمت دانشگاه دوره

 مثمرثمر باشدب

 او معلمی، دانشگاه فرهنگیانگرایی، احسا  تنهایی، کیفیت زندگی، دانشکمال ها:کلیدواژه

                                                           
 shaghayegh.teymoori2074@gmail.com شناسی، دانشگاه آمل کارشنا  روان1
 علوم انسانی، دانشگاه مازندران دهشناسی، دانشکروه روانگ2
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نور با تفکیک متغیرهای های مختلف دانشگاه پیام روان بین دانشجویان رشته مقایسه میزان سالمت

 شناختیجمعیت

 
 

 *1گرمهدیه کوزه
 
 

 

 چکیده

مطالعه حاضر درصدد بوده سالمت روان را بین دانشاویان رشته های مختلف دانشگاه پیام نور با تفکی  جنسیت منایسه نمایدب 

نفر از دانشاویان  413مطالعه از روان استفاده شده استب نمونه این  سالمتبرای تحنق اهداف پژوهش از آزمون محنق ساخته 

اریانس به منظور تحنق اهداف مطالعه استفاده ش ده  وتحلیل کوودانشگاه پیام نور استان مازندران تشکیل شده و از آزمون تاییه

دهد که در س المت روان ب ین دانش اویان    تحلیل بررسی تفاوت سالمت روان بین رشته تحصیلی نشان میواستب نتایج تاییه

شناس ی در س المت روان ی بیش تر از     دهد که میانگین رواندار وجود داردب نتایج نشان میاهای مختلف تحصیلی تفاوت معنتهرش

شناسی از دانشاویان رشته مهندسی کامپیوتر، حسابداری، مدیریت و علوم تربیتی استب میانگین سالمت روانی دانشاویان روان

داری با آنها داردب میانگین سالمت روان ی دانش اویان رش ته ریاض ی از دانش اویان      اعنادبیات فارسی هم بیشتر است و تفاوت م

داری با آنها داردب میانگین سالمت روانی دانشاویان رشته ریاضی از دانش اویان  امهندسی کامپیوتر هم بیشتر است و تفاوت معن

ها بیش تر  شناسی از همه رشتهمت روان دانشاویان روانداری با آنها داردب میانگین سالارشته حسابداری بیشتر است و تفاوت معن

 استب

 ت روان، دانشاو، جنسیت، پیام نورسالم ها:کلیدواژه

                                                           
 sah251820@gmail.com   رشناسی، دانشگاه شمالدانشاوی کا1
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هنردرمانی برای افراد با ناتوانی هوشی و رشدی )آهسته گام( : بررسی مروری ماهیت، انواع و 

 اثرات آن

 
 

 2عاطفه کریمی ،1قاسم نوروزی
 
 

 

 چکیده

های منحصر به فرد خود برای رسیدن ی ویژگیناپذیر بشریت استب در طول تاریخ، هنر به واسطهداییی مهم و جهنر مشخصه

ی علمی قرار گرفته است، های اخیر موضوا مطالعههای هنر که در سالیکی از کاربرد کار گرفته شده استببه مناصد مختلف به

های مختل ف اف راد ب ا عمک رد     درمانی برای درمان گروه ور مشخ ، هنرطباشدب بهاستفاده از آن به عنوان ی  ابیار درمانی می

شودب در این منال ه تحنین ات   رشدی را شامل می ها افراد با ناتوانی هوشی وکار گرفته شده استب یکی از این گروهدیده بهآسیب

ی حاض ر، م رور ادبی ات در    اندب در منالهشده درمانی بر این گروه از افراد مرور ثیرات هنرأشده در این زمینه با هدف فهم تاناام

درمانی و ناتوانی هوشی و رشدی به عنوان واژگان کلی دی در اینترن ت و کتابخان ه     رابطه با مناالت این زمینه اناام گرفتب هنر

ر درم انی فن ون   اندب هن  جو قرار گرفتند و مناالت در ارتباط با موضوا مورد بحث به صورت منظم سازمان داده شدهومورد جست

مروری بر منابع در این زمینه  ندبوشتن و هنرهای دیایتالی در تغییردرمانی تا ن شود که از موسینی و تئاترگوناگونی را شامل می

   توان د در کش ف احساس ات آن ه ا، ب اال ب ردن       درمانی برای افراد با ناتوانی هوش ی و رش دی م ی    نشان داد که استفاده از هنر

 ثر باشدبؤجتماعی، بهبود روش برقراری ارتباط با دیگران، تسهیل فهم زبان و در نهایت توانمندسازی آنان مهای امهارت

 سازیتوانمند ،هنر درمانی، ناتوانی هوشی و رشدی ها:کلیدواژه

                                                           
  g_norouzi@yahoo.co.uk   دانشگاه اصفهان ،خاص یازهایو آموزش کودکان با ن یشناسگروه روان اریاستاد1
 شناسی، دانشگاه اصفهانشناسی، دانشکده علوم تربینی و روانگروه روان2
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 ساله 25 -١9ییدی آزمون استفاده بهینه از وقت دانشجویان دختر و پسر أتحلیل عاملی ت
 

 

 *1مریم احمدی اسور
 
 

 

 چکیده

های مختلف به بهره وری رساندب این مطالع ه  توان آن را به روشرفتنی است و نمی توان آن را هخیره کرد، تنها میزمان از میان

دانشاویان اناام گرفته استب نمونه ش امل  « استفاده بهینه از وقت»ییدی آزمون مهارت فردی أبا هدف بررسی تحلیل عاملی ت

-1396دولتی شمال آمل درسال تحص یلی  رشناسی دانشگاه غیرانتفاعی و غیردانشاوی پسر منطع کا 28دانشاوی دختر و  64

اس تفاده ش ده    ماکان و شاهانی« استفاده بهینه از وقت»از آزمون  دستر  انتخاب شدندبگیری درکه با روش نمونه بودند 1395

دست آم ده  هدست آمده استب به منظور تأیید ساختار عاملی بهب 83/0استب پایایی آن از طریق آلفای کرونباه در این مطالعه نیی 

گی ری س ازه   در اندازه« استفاده بهینه از وقت»گویه آزمون آزمون مهارت فردی  30ی  از  و آزمون قدرت و معناداری سهم هر

ادیر، متغیرهای م ورد نظ ر ب ا    عاملی تأییدی سطح اناام گرفتب براسا  این من متغیر پژوهش با استفاده از برنامه لییرل تحلیل

شده مسیر از لح اظ آم اری   گیری کردندب ضرایب برآوردرا اندازه« استفاده بهینه»آزمون مهارت فردی توان مناسبی ساختار متغیر 

املی دهنده ق درت بارع   ، نشانهای مشاهده شدهنشده برای  همه گویهشده و استانداردمعنادار استب منادیر پارامتر بتای استاندارد

دهدب این ض رایب در واق ع   معناداری این بارهای عاملی را نشان می tبوده و منادیر « استفاده بهینه»آزمون مهارت فردی باالی 

ی س ازه  یای مورد نظر با توان نسبتاً ب اال دهد که متغیرهمعیار قوت و قدرت همبستگی خطی و ماذور آنها استب نتایج نشان می

 کنندبگیری میرا اندازه« ده بهینه از وقتاستفا»آزمون مهارت فردی 

 ییدی، دختر و پسر، سنین جوانیأمهارت فردی، استفاده بهینه از وقت، تحلیل عاملی ت ها:کلیدواژه

                                                           
    hani0121@yahoo.com   ، دانشگاه پیام نور ساریدانشاوی کارشناسی ارشد*1
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 آگاهی گسلیده بر کیفیت زندگی نوجواناناثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن
 

 

 *1زهرا سلگی

 
 
 

 چکیده

آگاهی گسلیده به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی نوجوان ان دخت ر پای ه دوم    بر ههن این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش مبتنی

آزم ون و گ روه کنت رل    آزم ون   پ س    تاربی بود که در آن از طرح پیششبهکرمانشاه اناام شدب پژوهش حاضر  متوسطه شهر

آموزان دخت ر س ال دوم   از میان کلیه دانشای مرحلهای چندگیری خوشهنفر از دانش آموزان دختر با روش نمونه 40استفاده شدب 

مشغول به تحصیل بودند انتخاب شدند  و به صورت تصادفی در دو گروه )ی     95 -96متوسطه این شهر که در سال تحصیلی 

آگ اهی گس لیده   جلسه تحت آموزش مبتنی بر ههن 10کنندگان به مدت گروه آزمایشی و ی  گروه کنترل( قرار گرفتندب شرکت

( استفاده شدب فرضیه پژوهش با استفاده از تحلی ل  36SF-) ها از منیا  کیفیت زندگیار گرفتندب به منظور گردآوری دادهولی قر

آگ اهی گس لیده ب ر اف یایش کیفی ت      متغیری مورد بررسی قرار گرفتب نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر ههناریانس چندوکو

آموزان گروه آزمایش کم   ک رده اس ت ت ا کیفی ت زن دگی خ ود را        و به دانش استآموزان تأثیر معناداری داشته زندگی دانش

 افیایش دهندب

 آموزگسلیده، کیفیت زندگی، دانشآگاهی آموزش مبتنی بر ههن ها:کلیدواژه

                                                           
 zahrasolgi22@yahoo.comاستادیار، دانشگاه پیام نور   *1
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ثیر هیپنوتیزم بر ضربان قلب و فشار خون باال و پایین در هنگام أدرمانی در بحران بررسی تروان

 راششنیدن صداهای دلخ

 
 

 *1زهرا مطلب

 

 
 

 چکیده

 بین بررسی اثر هیپنوتییم بر ضربان قلب و فشار خون باال و پایین در هنگام شنیدن صداهای دلخراش در پژوهش حاضر با هدف

آزمایشی و استان قم اناام گرفته استب روش مورد استفاده در این پژوهش از نوا مطالعات شبه دانشاویان پسر دانشگاه پیام نور

جامع ه آم اری ش امل کلی ه پس ران       آزمون چندگروهی است که به روش همبستگی اناام شده اس تب پس -زمونآنوا پیش از

نف ر   30ن افراد تع داد  سال سن داشته که از ای 35تا  18که سن  91-90دانشاوی دانشگاه پیام نور استان قم در سال تحصیلی 

د ب ه ص ورت   گروه شامل گروه هیپنوتییم خنثی، هیپنوتییم النا و گروه شاه ها در سهنمونه اندبانتخاب شده به صورت دردستر 

ضربان قلب آنه ا   خون ووزش هیپنوتییم درمانی قرار گرفته و فشارت آمحو النا ت سپس افراد گروه خنثی باندنفره تنسیم شده 10

ل سناش ضربان قلب و فشار باال و پایین ابیار سناش در این تحنیق دستگاه دیایتا گیری شدبتوس  کارشنا  پرستاری اندازه

های توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار اس تنباطی ش امل تحلی ل    دست آمده با روش تحلیلهب یهابوده است و داده

های پژوهش نشان داد که هیپن وتییم ب ر ض ربان    پردازش شده استب یافته 22نسخه   SPSS کوواریانس مورد توس  نرم افیار

و هیپنوتییم بر مییان فشار خ ون و ض ربان    ثیر داشته استألب و فشار خون باال و پایین در هنگام شنیدن صداهای دلخراش تق

 ثرتر استبؤقلب گروه النا در منایسه گروه خنثی و گواه م

 صدای دلخراش، هیپنوتییم خنثی، هیپنوتییم النا ، فشار خون،ضربان قلب ها:کلیدواژه

                                                           
  ali.ghaffari.irani@gmail.com   شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اراکروان*1
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 ود و ارتقای سالمت روان کودکان دارای اختالالت یادگیرینقش هنر در بهب

 
 

 2جمشید امیدی ،1حسین زاده سمیه محمد
 
 

 

 چکیده

های تربیت آدمی در عص ر ام روز ب ه ش مار آورد ک ه نت ایج و آث ارش در ابع اد         توان یکی از کارآمدترین ابیار و روشهنر را می

توان د ب ا در نظ ر گ رفتن     ترین آنهاستب با توجه به اینک ه هن ر م ی   نی، از مهمدرمان و سالمت روا یهویژه در زمینگوناگون، به

رهگیری از آن در مدار  به منظور بهبود وض عیت  نیازهای عالی آدمی وی را به مراحل نهایی تکامل رهنمون گردد، ضرورت به

ای کتابخانه-با روش مروری پژوهشاین ر دشودب آموزان دارای اختالل یادگیری بیشتر احسا  میو ارتنای سالمت روانی دانش

های درمان و بهب ود و ارتن ای س المت    ابتدا به تعریف اختالالت یادگیری و ویژگی کودکان مبتال به آن پرداختیمب سپس به راه

ر جه ت  توان د د تر کودکان دارای اختالالت یادگیری پرداخته استب نتایج حاصل این مناله نشان داد که هنر ن ه تنه ا م ی   آسان

ثر در ؤثر باشدب امید است بتواند گامی م  ؤتواند در جهت اصالح رفتار این کودکان هم مثر باشد، میؤدرمان اختالالت یادگیری م

 بدرمان ایفا نمایداین زمینه 

 هنر، سالمت روانی، اختالالت یادگیری، اصالح رفتار ها:کلیدواژه

                                                           
  somayye73715@gmail.com   دانشگاه فرهنگیان ،کارشنا  علوم تربیتی1
  گیاندانشگاه فرهن ،استادیار2



 

277 

 

 

 

       شان: تعدیل اثر واس فکری و عملی و مادرانارتباط بین افکار وسواسی نوجوانان مبتال به وس

 های فرزندپروریسبک
 

 

 3پورمهران سرداری ،2علیرضا کاکاوند ،1الهام علی زاده فرهمند
 
 

 

 چکیده

اجباری یکی از مشکالت جدی سالمت روان است و هر ساله هیینه اجتم اعی و اقتص ادی زی ادی در جامع ه      -اختالل وسواسی

 -اخ تالل وسواس ی  ، عوامل پرورشی و والدین ممکن است خطر اب تال ب ه   ی مانند عوامل اشتراکی شخصیتیحیطداردب عوامل م

 -اخ تالل وسواس ی  اجباری نوجوانان مبتال به  -را در میان اقوام درجه اول افیایش دهدب هدف ما ارزیابی افکار وسواسیاجباری 

ب ا اس تفاده از پرسش نامه     اجب اری  -اخ تالل وسواس ی  مبتال ب ه   لاختال 30شان بودب از طریق سب  فرزندپروی مادران اجباری

ه ا ب ا اس تفاده از ض ریب     ( و پرسشنامه سب  والدین بامریند مورد ارزیابی قرار گرفتن دب داده PI-WSURشده پادوا )تادیدنظر

ها، تنه ا  ب بر اسا  یافتهتحلیل قرار گرفتوهمبستگی پیرسون، آزمون خی دو، تحلیل واریانس و رگرسیون چندگانه مورد تاییه

گیران ه و ش یوه   ه ای فرزن دپروری مس تبدانه و س هل    ش یوه ا، بین افکار وسواسی نوجوان و مییان افکار وسواس ی م ادران آنه    

نت ایج م ا   ب گیر رابطه آماری معناداری وجود دارد، اما بین سایر متغیرها با یکدیگر ارتب اط وج ود ن دارد   فرزندپروری منتدر و سهل

ای از ه ای وال دین نش انه   دهد که افکار وسواسی مادران با افکار وسواسی نوجوانان همراه است و ه ی  ک دام از ش یوه   ینشان م

 باجباری نیستند -اختالل وسواسی

 وسواسی، سب  فرزندپروری، نوجوانافکار  ها:کلیدواژه

                                                           
  elham7009@yahoo.com   دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشنا  ارشد1
 دانشگاه بین المللی امام خمینی ،دانشیار2
  استادیار دانشگاه3
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 های حل تعارضهای آن با صمیمیت و سبکرضایت زناشویی و همبسته

 
 

 2غالمرضا ثناگوی محرر ،1سعیدی مقدمنجمه ابو
 
 

 

 چکیده

های حل تعارض صورت گرفت ه  ای صمیمیت در رابطه بین رضایت زناشویی و سب پژوهش حاضر با هدف بررسی ننش واسطه

کنن ده ب ه مراک ی    های همبستگی استب جامعه آماری پژوهش عبارت از کلیه زنان مراجع ه استب پژوهش اکتشافی و از نوا طرح

ه ای از  دس تر  انتخ اب ش دندب ب رای گ ردآوری داده     هل بود ک ه ب ه ص ورت در   تأزن م 150ره طالا بودب نمونه شامل مشاو

( اس تفاده  1983(، و صمیمیت داک ر و تامس ون )  1983های حل تعارض رحیم )(، سب 1989پرسشنامه رضایت زناشویی انری  )

     نش ان داد ک ه در ب ین زن ان      گ ام اس تفاده ش ده اس تب نت ایج     های پژوهش از رگرسیون گ ام ب ه   شده استب برای تحلیل داده

های حل تعارض یکپارچه، ملیم و مصالحه معنادار استب و سب  کننده به مرکی طالا رابطه رضایت زناشویی با صمیمیتمراجعه

شویی رابطه دارندب در های حل تعارض عالوه بر اثر مستنیم بر روی رضایت زناشویی، از طریق صمیمیت هم با رضایت زناسب 

ح ل تع ارض و ارتن ای     ه ای ه ای مه ارت  های پیشگیرانه به همراه آم وزش توان برنامهنتیاه برای بهبود رضایت زناشویی می

 نظر داشتبصمیمیت را مد

 های حل تعارض، صمیمیترضایت زناشویی، سب  ها:کلیدواژه

                                                           
 moghadamasal@gmail.com    دانشگاه آزاد اهواز ،دانشاوی دکتری1
  دانشگاه آزاد اهواز ،استادیار2
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 قاضی طالق در شهر زنجانمتناختی در زنان متقاضی طالق و غیرهای فراشمقایسه باور

 
 

 *1لواکرم قرجه
 
 

 

 چکیده

باش دب در  هدف از این پژوهش منایسه باورهای فراشناختی در بین زنان متناضی طالا و غیرمتناضی طالا در شهر زناان م ی 

اضی طالا نفر زن متن  50ای استفاده شده استب جامعه آماری این پژوهش شامل )منایسه -یاین پژوهش از روش تحنینی علّ

  ب ا اس تفاده از روش    و ط الا مراجع ه ک رده بودن د    به دادگستری و دفاتر وکالت جهت  باشند کهنفر زن غیرمتناضی( می 50و 

      کارترای ت ه اتون   -آوری اطالعات از پرسش نامه باوره ای فراش ناخت ول ی     انتخاب شدندب برای جمع دستر  کهگیری درنمونه

(-30MCQاستفاده شده و ب )ها از آزمون منایسه تحلیل دادهوه منظور تاییهt اف یار  متغیری و نرمو آزمون تحلیل واریانس چند

SPSS  تناض ی ط الا و غیرمتناض ی ب ین     استفاده شده استب با توجه به پ ژوهش ب ین دو گ روه از زن ان م     24نسخه شماره   

رناک بودن نگرانی و باورها در مورد کفایت شناختی بین دو های باورهای فراشناختی، باورهای غیرقابل کنترل و خطمنیا خرده

توان نتیاه گرفت ک ه ب ا اف یایش    از پژوهش حاضر میب داری وجود دارداگروه از زنان متناضی طالا و غیر متناضی تفاوت معن

 نان را کاهش دادبتوان تناضای طالا در بین زمییان تمایییافتگی خود در برخورد با مسائل و مشکالت زندگی زناشویی می

 ، طالاباورهای فراشناختی، زنان ها:کلیدواژه

                                                           
 l_gharejelo@yahoo.come   دانشگاه آزاد زناان ،شناسیگروه روان*1
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آوری و کاهش احساس تنهایی افراد با رفتاری به شیوه گروهی بر افزایش تاب -درمان شناختی

 عملی -وسواس فکری 

 
 

 1هدیه صفری مذنبی، 1مریم غالمحسینی
 
 

 

 چکیده

 ش ودب ه دف  به اشتغال ههنی فرد در مورد نظم و ترتیب مربوط میعملی یکی از اختالالت اضطرابی است که  -وسوا  فکری 

 م راجعین  تنهایی احسا  کاهش و آوریتاب افیایش بر گروهی شیوه به رفتاری-یشناخت پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان

ب ب ود  وکنت رل  آزمایش گروه دو با آزمونپس -آزمونپیش طرح با تاربینیمه نوا از پژوهش اینب است بوده وسوا  نشانگان با

ای به مراکی مش اوره  1396ی دوم  سال عملی بودند که در نیمه -ین مبتال به وسوا  فکری مراجع یکلیه شامل آماری جامعه

ط ور  نفری )گروه آزمایش و کنترل( ب ود ک ه ب ه    16ی آماری این پژوهش شامل دو گروه شهر رشت مراجعه کرده بودندب نمونه

ه ا  آوری دادههدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگیین شدندب برای جمع داوطلبانه و به روش

  ش ان داد ک ه روش گ روه درم انی     های پ ژوهش حاض ر ن  یافتهتنهایی استفاده شدب نامه احسا  و پرسشآوری از پرسشنامه تاب

با توجه ب ه ش یوا ب اال و     بثر استؤاحسا  تنهایی افراد وسواسی م آوری و نیی کاهشرفتاری بر افرایش تاب -ی شناختیشیوه

ی رفتاری ب ه ش یوه   -های جانی و مالی وسوا  و همچنین احسا  ناخوشایند آن برای فرد، این یافته که درمان شناختیهیینه

گردد، تنهایی می احسا آوری و کاهش عملی از طریق افیایش تاب -گروهی، موجب بهبودی افراد مبتالیان به وسوا  فکری 

 ی درمانگران و مشاوران در این گروه از مراجعین قرار گیردبتواند مورد استفادهمی

 آوری، احسا  تنهاییعملی، تاب -وسوا  فکری  ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشاوی کارشناسی دانشگاه آزاد رشت1
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 درمانیشناسی و روانجایگاه اخالق در روان

 
 

 *1بادآسیده فاطمه حسینی حسین
 
 

 

 چکیده

های اخیر گفتگو شده در سالهای دور به عنوان معیار ارزیابی اعمال انسان تلنی میای از فلسفه از گذشتههاخالا به عنوان شاخ

س ازد ت ا   شناسان افیایش یافته استب این دیدگاه ما را وادار میدرباره مدیریت اخالقی خطر همگانی شده و دادخواهی علیه روان

من دی از امنی ت ش غلی و    همچن ین به ره   ،عواقب قانونی آن اخالقی و نتایج ویری از گسترش و بس  رفتارهای غیربرای جلوگ

درم انی  شناس ی و روان هدف این پژوهش بررسی جایگاه اخالا در روانهای مؤثری برداریمب گامشنا ، های روانآلهتحنق اید

ای استب اص ول  ی و دینی به روش کتابخانهشناختروش پژوهش مطالعه منابع روان باشدبای میامه اخالا حرفهنبا توجه به نظام

رس انی ب ه   ، سودام ب ه اس تنالل و خودمخت اری   شامل مواردی از قبی ل احت ر   شناساناخالقی بنیادین برای راهنمایی رفتار روان

ه ای  شنا  در فعالیتدیگران، منصفانه رفتار کردن، و مواردی از این دست از مهم ترین معیارهایی است که بهتر است هر روان

ت وان گف ت ب ه    شناسان اصول اخالقی بنیادین را مدنظر قرار دهند م ی حرفه ای خود به آن توجه داشته باشدب هنگامی که روان

شناسان را م ی ت وان تنه ا ب رای آنچ ه ک ه تح ت        که روانااد قوانین اخالقی، برای آن است اندب ایرفتاری اخالقی دست یافته

شناسان را های گریی رواناز نتایج این قانون آن است که راه اسخگو دانستب به هر حال، یکیول و پئباشد، مسشرایطی ویژه می

 سازدبهای رفتار غیراخالقی محدود میولیتئبرای طفره رفتن از مس

 درمانیشناسی، رواناخالا، روان ها:کلیدواژه

                                                           
  fatemehoseini27@yahoo.com   زاد اسالمی کرجآدانشگاه  ،شناسیدانشاوی دکتری روان*1
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 های شادکامی در ایرانتحلیل کیفی مؤلفه

 
 

 *1اعظم نوفرستی
 
 

 

 چکیده

های خاص کشور ما که ارزش های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی آن دارای معیارهای متفاوتی نسبت به جوام ع  ا توجه به ویژگیب

های مذهبی و فرهنگی ممکن اس ت ت ا   های شادکامی برای افراد در چارچوب این ارزشغربی و حتّی جوامع شرقی است، مؤلفه

    کیف ی حاض ر ب ا ه دف شناس ایی       ر متفاوت باشدب ب ر ای ن اس ا ، پ ژوهش    های شادکامی در کشورهای دیگحدودی با مؤلفه

گی ری ب ا ح داکثر    نفر به شیوه نمونه 60های شادکامی لفهؤبه منظور بررسی کیفی م شادکامی در ایران اناام گرفتب هایمؤلفه

 ب رای ب ش دند  انتخ اب  ایران الس 65-18 افراد جامعه از تحصیلی و اجتماعی -یسطوح مختلف سنی، جنسیتی، اقتصاد تنوا در

 درنظرگ رفتن  ب ا  انتخ ابی  و مح وری  ب از،  کدگ ذاری  مراح ل  از بع د ب ش د  استفاده ساختاریافتهنیمه مصاحبه از هاداده گردآوری

ه ای کیف ی نش ان    دست آمده از تحلیل دادههای بهیافته بندی شدببنهط کیفی تحلیل نتایج کیفی، پژوهش در اعتبار هایمالک

( 3( عواط ف و هیاان ات   2( تأمین مایحتاج اولیه زندگی، رف اه و س المتی   1شادکامی را در هفت مؤلفه  ،کنندگانشرکت داد که

( 7ه ای شخص یتی  ه ا و ویژگ ی  ( توان ایی 6ه ای معن وی   ( ارزش5ها در زندگی ( دستاورد، رسیدن به اهداف و خواسته4رواب  

  با توج ه ب ه اهمّی ت ش ادکامی در ارتن اء پیش رفت جامع ه، آگ اهی از         کنندب انتخابگری، داشتن حق آزادی و انتخاب، ادراک می

رییی و سیاستگذاری در خصوص ارتناء سطح ش ادکامی و نش اط   ها برای برنامههای بومی شادکامی و استفاده از این یافتهلفهؤم

 رسدبدر ایران سودمند به نظر می

 ، عواطف مثبتتحلیل کیفی، شادکامی ها:کلیدواژه

                                                           
  noferest88@yahoo.com    شناسی بالینی، جهاد دانشگاهی البرزدکتری روان*1
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       ، سازگاری زناشویی و احساس مثبت هارت حل مسئله بر رضایت از زندگیبخشی آموزش ماثر

 نسبت به همسر

 
 

 *1سید ابوالقاسم سیدان
 
 

 

 چکیده

، س ازگاری زناش ویی و احس ا  مثب ت     ه بر رضایت از زن دگی مسئل، آموزش مهارت حلوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشیژپ

کننده به مراکی مش اوره کلینی   درم انی فرهنگی ان و مرک ی      نفر از زنان مراجعه 285ماری به حام آنسبت به همسر در جامعه 

ن به تع داد  آ( اجرا و نمونه یت از مشکالت ارتباطی در خانوادهبا زمینه شکا) 1395ت حیدریه در نیمه اول سال مشاوره شمیم ترب

های س ازگاری  دو گروه آزمایش و کنترل و پس از اجرای پرسشنامهنفر و به شیوه تصادفی و همچنین جایگیینی تصادفی در  50

    کلی ه اف راد جامع ه آم اری ب رای      ب رای  پرسشنامه رضایت از زن دگی دنی ر )   ، احسا  عشق نسبت به همسر وزناشویی اسپانیر

ه ا ب ر اس ا     ، دادههفته ب وده  4ای به مدت دقینه 60جلسه  10ب روش پژوهش از نوا آزمایش اب شده است( انتخآزمونپیش

، ش یوه در اف یایش س ازگاری زناش ویی     بخشی ای ن قرار گرفته و نتایج حاکی از اثر اریانس مورد بررسیوروش تحلیل آماری کو

ان و درمانگر، زوجن را به درمانگران مسائل خانوادهتوان کاربرد آرضایت از زندگی و احسا  مثبت نسبت به همسر داشته لذا می

 به توصیه نمودمشاوران خانواد

 ، سازگاری زناشوییهای حل مسئله، احسا  مثبت نسبت به همسر، رضایت از زندگیآموزش مهارت ها:کلیدواژه

                                                           
 sa.seyedan@yahoo.com   های تربت حیدریهدانشگاه مازندران و دانشگاه ،شناسیگروه روان*1
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                         به  نفس و نگهداری توجه کودکان مبتالرفتاری بر عزت -اثربخشی درمان شناختی

 بیش فعالی -اختالل نقص توجه
 

 

 *1رضا امروزی
 
 

 

 هچکید

 ب ه  مب تال  کودک ان  توج ه  نگه داری  و نف س عیت بر رفتاری -یاین پژوهش به منظور بررسی اثربخشی رویکرد درمانی شناخت

ک انی ک ه ب ه مراک ی تخصص ی      کود یهمه آزمابشی،شبه پژوهشی طرح اعمال باب گرفت اناام فعالیبیش -توجه نن اختالل 

ک ودک ب ه    30 ه ا ، که پس از اعالم آمادگی خ انواده عه آماری انتخاب شدندعنوان جامه ب شناسی شهر مراجعه نموده بودندروان

نفره  قرار گرفتند که در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیین شدندب در  15دستر  انتخاب و در دو گروه صورت تصادفی نمونه در

نف س  آزم ون ع یت  فاده در ای ن پ ژوهش   رهای مورد اس ت گونه مداخله درمانی را دریافت نکردندب ابیاحالی که گروه کنترل هی 

 ت اری، آزم ون عملک رد پیوس ته و     رف -باشدب پیش از اجرای رویکرد درم انی ش ناختی   کوپراسمیت و آزمون عملکرد پیوسته می

کرد پیوسته و رفتاری، پس از آزمون عمل-نفس کوپراسمیت به عنوان پیش آزمون اجرا گردیدب پس از اجرای درمان شناختیعیت

ه ا نش ان داد ک ه رویک رد     متغیره تحلیل گردیدب یافت ه اریانس چندواستفاده از روش کو اجرا شدب نتایج با س کوپراسمیتنفعیت

شودب ب ا  می فعالیبیش -توجه نن اختالل  به مبتالنفس و نگهداری توجه کودکان دار عیتارفتاری باعث افیایش معن-شناختی

نفس و نگهداری توجه کودک ان مب تال   در افیایش عیترفتاری -ویکرد درمانی شناختیکه رتوان بیان داشت ها میتوجه به یافته

 آیدبحساب میه ثری بؤروش مفعالی بیش -توجه نن اختالل  به مبتالبه 

 فعالیبیش -اختالل نن  توجهنفس، نگهداری توجه، رفتاری، عیت -رویکرد شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 emruzireza@gmail.com   گروه آموزشی علوم انسانی، دانشگاه آزاد نیشابور*1
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 مدی، امیدواری و خالقیت در کودکاناثربخشی آموزش خالقیت بر خودکارآ
 
 

 3راضیه قانعی، 2قربان فتحی اقدم ،1مرضیه قانعی
 

 
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین اثربخشی آموزش خالقیت بر خودکارآمدی، امی دواری و خالقی ت در کودک ان انا ام ش دب ط رح       

س اله   13ت ا   8ک ودک    60تب به همین منظور تع داد  آزمون همراه با گروه کنترل اسآزمون و پسشی با پیشیآزماپژوهش نیمه

های خالقیتکده دانشگاه در شهر تهران سکونت داشته و در کال  1396)دختر و پسر( که در زمان اجرای این پژوهش در سال 

نف ر ب ه    30نفر از آنها به عنوان گروه آزمایش و  30دستر  انتخاب و گیری درشده بودند به روش نمونه نامصنعتی شریف ثبت

خودکارآم دی کودک ان ویلرول د     یهگیری متغیرهای پژوهش از پرسش نام عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدب به منظور اندازه

( استفاده شدب پ س از آم وزش   1966سناش خالقیت تورنس ) ه( و پرسشنام1983(، پرسش ناامیدواری کودکان کازدین )1982)

تحلی ل  وتایی ه  SPSSن رم اف یار    21نسخه وس  گروه آزمایش تکمیل شدب سپس از طریق ها مادداً تخالقیت این پرسشنامه

ه ای پ ژوهش از آزم ون تحلی ل     های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انا ام گرف تب ب ه منظ ور آزم ودن فرض یه      داده

یش معن ادار خودکارآم دی و ک اهش    تواند منار ب ه اف یا  کوواریانس استفاده شدب نتایج آماری نشان داد که آموزش خالقیت می

پ ذیری  های سیالی، انعطافتواند باعث افیایش زیرمنیا در کودکان شودب نتایج دیگر نشان داد که آموزش خالقیت می ناامیدی

توان د ب ا اف یایش خودکارآم دی و     ها تأثیری نداشتب آموزش خالقیت م ی و بس  فکری در کودکان شده اما در مییان ابتکار آن

 شودبخود در پیشرفت کودکان مؤثر واقع می یهناامیدی موجب افیایش خالقیت و بس  فکری کودکان شود که به نوب کاهش

 خالقیت، خودکارآمدی، امیدواری، کودکان ها:کلیدواژه

                                                           
 marziehghanei@gmail.com   تهران شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحنیناتشناسی، دانشکده روانگروه روان1
 ی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهرشناسشناسی، دانشکده روانگروه روان2
 شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشتشناسی، دانشکده روانگروه روان3

 



 

286 

 

 

 

 کاوی لکان و مختصات کاربرد آن در فرهنگ ایرانطرحی از روان

 
 

 *1مریم مشهدی محمدعلی
 
 

 

 چکیده

 ق رار داد، در پرداخ ت نظری ه،    ی فرانسوی با وجودی که بازگشت به فروید را پ رچم جن بش خ ود    نکاو برجستهژاک الکان، روا

ی تشخی ، مراحل و هدف درمان، اختالفاتی با فروید و به ویژه پیروان فروید داشت که موجب جدایی الکان بندی و شیوهطبنه

گرای ی مف رط، راه خ ود را از بس یاری     زدگی و تارب ه دی در منابل علمگیری جاو با موضع بی روانکاوی عصر خود شداز جامعه

هایی کید او بر منولهأهای دیگر علوم انسانی و همچنین تکاوی الکان با شاخهدانشمندان دیگر نیی جدا کردب پیوند تنگاتنگ روان

ه ای ن و در     تا حدی فاصله گرفته، دریچ ه های رویکرد کالسیگراییمانند فرهنگ، قانون، زبان، ایدئولوژی و جنسیت از تنلیل

 ،ط ور کل ی  ناپ ذیری و ب ه  تحلیل باز کرده و پیشرفت و کارکرد انکارناپذیری داشته استب با این وجود، ابهام، پیچیدگی، مص داا 

در ای ن   ان دب روی اعتبار ت امش گذاش ته  های بسیاری پیشماهیت انتیاعی نظریه، به ویژه در تبیین مفهوم درمان، عالمت سؤال

کاوی الکان و تم اییاتش ب ا رویکرده ای کالس ی  ارائ ه ش ده اس ت و ح د  و         های نظریه روانمناله شرحی کلی از ویژگی

درمانی در تر روانکاوی الکانی در قالب یکپارچه با سایر رویکردهای متداولای درباره نحوه آموزش رویکرد روانهای اولیهگمان

ه خواهد شدب عالوه بر این در این مناله، تناسب داشتن ی ا نداش تن رویک رد روانک اوی لک ان ب ا       واحدهای درسی دانشگاهی ارائ

 ویژگی های فرهنگ ایرانی نیی تحلیل خواهد شدب

 کاوی، لکان، فرهنگ، زبانروان ها:کلیدواژه

                                                           
 maryammshd76@gmail.com   دانشگاه خوارزمی ،دانشاوی کارشناسی*1
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 اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب و افسردگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران

 
 

  2زادهزهرا جلولی ،*1زاده کمیلیلیال
 
 

 

 چکیده

شوند دارای مشکالت متعدد اقتصادی، اجتم اعی و  هایی که به وسیله زنان اداره میحال توسعه، اکثریت خانواده کشورهای در در

ن اختالالت روانی هستندب این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیاان ب ر ک اهش افس ردگی و اض طراب زن ا     

آزمون با گروه گواه ب ودب  پس -آزمونهای پیشآزمایشی و از نوا طرحروش پژوهش نیمه نوار شهر تهران اناام شدبسرپرست خا

ای گی ری، خوش ه  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهییستی شهر تهران ب ودب روش نمون ه  

دادند، انتخاب شد، س پس از  شناختی ارائه میبه زنان سرپرست خانوار، خدمات روانکلینی  مددکاری که  2ای بود، و چندمرحله

ف ره آزم ایش و گ واه گم ارده     ن 15نفر( به صورت تصافی انتخاب شدند و به تصادف در دو گ روه   30نفر )جمعاً  15هر کلینی  

تحلی ل  و( استفاده بودب برای تاییهBAI)( و افسردگی ب  ANQپرسشنامه اضطراب عمومی ) ، ازهاگردآوری دادهبرای شدندب 

ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل واریانس استفاده شدب نتایج تحلیل کوورایانس داده

اس ت ک ه   نشان داد که روش آموزش تنظیم هیاان بر اضطراب و افسردگی زنان سرپرست خانوار مؤثر بودب این نتایج مبین این 

ه ا  زنان سرپرست خانوار شده استب با توجه ب ه نت ایج یافت ه    اهش مییان افسردگی و اضطرابآموزش تنظیم هیاان منار به ک

ی آموزش تنظیم هیاان منار ب ه بهب ود افس ردگی و اض طراب )ک اهش می یان اض طراب و        توان اظهار داشت که مداخلهمی

 بافسردگی( در بین زنان سرپرست خانوار شود

 تنظیم هیاان، اضطراب، افسردگی، زنان سرپرست خانوار ها:کلیدواژه

                                                           
 ilikomeilizadeh@yahoo.com   ریشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساکارشنا  ارشد روان*1
 دانشگاه آزاد اسالمی ورامین ،شناسیکارشنا  ارشد روان2
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 شناختی و استرس زناشویی زنان دارای همسر معتادآوری روانآگاهی بر تاببخشی آموزش ذهناثر

 
 

 *1صادق زمانی زارچیمحمد
 
 

 

 چکیده

ف پ ژوهش حاض ر بررس ی اثربخش ی آم وزش      کندب ه د ثر میأهمسر فرد معتاد را مت ای است که خانواده خصوصاًلهئاعتیاد مس

این پژوهش را کلیه زن ان  ویی زنان دارای همسر معتاد بودب شناختی و کاهش استر  زناشآوری روانآگاهی بر افیایش تابههن

یری در گدب با استفاده از روش نمونهدنتشکیل دا 1394کننده به مراکی ترک اعتیاد شهر تهران در سال دارای همسر معتاد مراجعه

جلسه آم وزش   8نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدندب گروه آزمایش در  24دستر  

ته ران و   -ای دریاف ت نکردن دب از منی ا  اس تر  زناش ویی اس تکهلم      آگاهی شرکت کردند و گروه کنترل هی  مداخل ه ههن

کوواری انس تحلی ل   آوری شده با استفاده از تحلیلهای جمعها استفاده شدب دادهداده آوریآوری کانر و دیویدسون برای جمعتاب

شناختی و ک اهش اس تر    آوری روانآگاهی بر افیایش تابدهنده اثربخشی معنادار آموزش ههنشدندب تحلیل کوواریانس نشان

ای از اف راد  ی و کاهش اس تر  زناش ویی، در نمون ه   شناختآوری روانزناشویی بودب برنامه مداخله گروهی به منظور افیایش تاب

 طور ضمنی بهبود و ارتناء بخشدبتواند کینیت زندگی آنها را بهموثر بود و این امر می

 شناختی، استر  زناشویی، زنان دارای همسر معتاد، اعتیادآوری روانآگاهی، تابههن ها:کلیدواژه

                                                           
 zamani.1370@yahoo.com   کارشنا  ارشد دانشگاه تهران*1
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 دی و افسردگی زنان مطلقهاثربخشی گروه درمانی شناختی بر خودکارآم

 
 

 *1صادق زمانی زارچیمحمد
 

 
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی گروه درمانی شناختی بر خودکارآمدی و افسردگی زنان مطلنه اجرا شدب روش پژوهش 

از زن ان مطلن ه    نف ر  30مند گیری هدفروش نمونه آزمون با گروه کنترل بودب با استفاده ازپس -آزموننوا پیش آزمایشی ازنیمه

( و کنترل 15گروه آزمایش ) صورت تصادفی در دوه ای حضرت زینب ) ( شهر ورامین انتخاب و بتحت پوشش موسسه خیریه

جلسه برای گروه آزم ایش برگ یار گردی دب     12( جایگیین شدندب جلسات گروه درمانی شناختی به صورت هفتگی و به مدت 15)

  ب ا روش آم اری تحلی ل کوواری انس     ه ا  پرسشنامه افسردگی ب  و منیا  خودکارآمدی شرر ب ودب داده  ابیارهای ارزیابی شامل

معن اداری باع ث ک اهش     ط ور متغیره تحلیل شدندب نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که گروه درم انی ش ناختی ب ه   ت 

کنترل شده استب بر اسا  نتایج، گروه درم انی ش ناختی    منایسه با گروه گروه آزمایش در در خودکارآمدیو افیایش ، افسردگی

 کارآمدی و افسردگی زنان مطلنه مورد استفاده قرار گیردباهبردی کارآمد در جهت افیایش خودتواند به عنوان رمی

 افسردگی، زنان مطلنه گروه درمانی شناختی، خودکارآمدی، ها:کلیدواژه

                                                           
 zamani.1370@yahoo.comدانشگاه تهران    ،کارشنا  ارشد*1
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 ایرانان زموآانشدتحصیلی س بی با استرطلمدی و رفتار کمکآکاربررسی رابطه خود

 
 

 3عباس عبدالهی ،2زهرا توانگر مروستی ،1مصطفی قاسمی
 
 

 

 چکیده

آموزان پس ر متوس طه دوم ناحی ه    طلبی با استر  تحصیلی دانشهدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی و رفتار کم 

آم وزان پس ر متوس طه دوم ناحی ه     ژوهش، شامل تمامی دانشبودب جامعه آماری پ 1396-97چهار شهر شیراز در سال تحصیلی 

ای تص ادفی  گی ری خوش ه  با استفاده از روش نمون ه  آموزان بودند کهنفر از دانش 360چهار شیراز بودب نمونه مورد مطالعه تعداد 

آوری گردی دب جه ت   طلبی و اس تر  تحص یلی جم ع   های خودکارآمدی، رفتار کم ها از طریق پرسشنامهانتخاب شدندب و داده

ها از میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همیمان اس تفاده  تحلیل دادهوتاییه

آموزان رابطه معن ادار وج ود   طلبی با استر  تحصیلی دانشدست آمده نشان داد که بین خودکارآمدی و رفتار کم هشدب نتایج ب

روای ی و پای ایی   بینی نمایندب طور معناداری پیشتوانند استر  تحصیلی را بهمیطلبی خودکارآمدی و رفتار کم  داردب همچنین

اناام گرفته استب برخی از ای ن مطالع ات روای ی ای ن اب یار را       SLSIها مطالعات متعددی با استفاده از ابیارهای گردآوری داده

دانش او و گ ادزال و همک اران ب ر روی      87ه ای  به وسیله گ ادزال از پاس خ   SLSI یماناندب برای مثال روایی همرش کردهگیا

آموز گیارش شده استب در مطالعه حاضر، برای تعیین روایی پرسشنامه اس تر  تحص یلی گ ادزال از روش    دانش 290های پاسخ

 تعیین شاخ  روایی محتوا استفاده شدب

 ر  تحصیلیطلبی، استخودکارآمدی، رفتار کم  ها:کلیدواژه

                                                           
 ahoo.comghasemi_1478@y    دانشگاه آزاد اسالمی فسا ،دانشاوی کارشناسی ارشد1
 دانشگاه آزاد فسا 2
  کارشنا  مشاوره3
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 آموزان شهر تهرانآگاهی بر میزان افسردگی دانشاثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن

 
 

 *1سیده عاطفه مهدوی
 
 

 

 چکیده

آموزان پایه هف تم ش هر   پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ههن آگاهی بر مییان افسردگی دانش

 آم اری  یجامع ه ب ب ود  کنت رل  وگ روه  آزم ون پ س  –آزمون نوا مطالعات آزمایشی با طرح پیش تهران اجرا شدب این پژوهش از

نفر تشکیل دادندب برای تعیین حام نمونه ابتدا با توجه به ج دول   6266تم به تعداد هف پایه پسر و دختر آموزاندانش را پژوهش

ی اولیه انتخاب شدند و به پرسشنامه افس ردگی کودک ان   ای تصادفی جهت غربالگرنفر با روش نمونه گیری خوشه 360مورگان 

(CDI پاسخ دادند که )طور تصادفی ساده انتخاب و هنفر ب 30دختر دارای نشانگان افسردگی بودند و از میان آنان  88پسر و  61

جلس ه،   8دت آگ اهی ب ه م    در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیین شدندب گروه آزمایش تحت درمان شناختی مبتن ی ب ر هه ن   

واری انس  وه ای پ ژوهش از روش آم اری تحلی ل ک    تحلیل دادهودقینه( قرارگرفتب جهت تاییه 40صورت هفتگی )هر جلسه به

آزمون دو گروه آزمایش و کنترل بودی ب دین معن ی ک ه درم ان     های پسدار میان میانگینااستفاده شدب نتایج حاکی از تفاوت معن

 آموزان را کاهش دهدبواند مییان افسردگی دانشتآگاهی میشناختی مبتنی ههن

 آگاهی، افسردگیرمان شناختی، ههند ها:کلیدواژه

                                                           
 atefeh.mahdavi20@gmail.com    دانشگاه علوم و تحنینات ،دانشاوی دکتری*1
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 درمانی دینی و معنویتروان

 
 
 
 

 *1نرگس نجارپور نصرآبادی
 
 

 

 چکیده

تب حی ات  از آداب و مناس  نیسای ای از بیانات اعتنادی و یا ماموعهدین همواره امری تاربی بوده استب دین صرفاً ماموعه

ای از حیات است که بیانگر دوره یا گونه اندگای با هم مرتب  و هماهن، حیاتی است که در آن عناید و اعمال دینی به گونهدینی

 یهس و ماهی ت پوی ا پیچی د    از ی  درمانیپیشرفت علم روانهی در حیات فرد یا جامعه نداردب که هی  عنیده و عملی چنین نفو

ها و نیازهای مادی قد عل م کنن د و   در برابر خواسته یگر، باعث شده است که نیازهای دینی و معنوی بشری دجوامع نوین از سو

رسد که مردم جهان، امروزه بیش از پیش به معنویت و مسائل دینی گرایش دارندب در این اهمیت بیشتری بیابند چنین به نظر می

گرفته است، و نتیاه حاصل از تحنیق دین و تاربه دینی و معنویت  ب ه    درمانی دینی و معنویت مورد بررسی قرارروان پژوهش،

خودشان و مردم و زندگی و مش کالتی   یهروانی دربار افراد مبتال به اختاللدرمانی که هدف اساسی آن تغییر نوا تفکرات روان

چون قرآن به منظور تغییر افکار  بم  کندشده است کشان میاست که قبالً از منابله با آنها عاجی بودند و همین موجب اضطراب

ماهی ت و  ی هایااد افکاری ت ازه درب ار   جهل و ها و رفتارهای مردم و هدایت آنها به صالح خیر، و ناات از گمراهی وگرایش و

 الگوهای واالی زندگی، نازل شدب های اخالقی ورسالت انسان و ارزش

 معنویت، دین، تاربه دینی، درمانیروان ها:کلیدواژه

                                                           
 mina.nasrabadi@gmail.com   دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکی ،شناسی کودکان استثناییروان کارشنا *1
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 خطر دختران نوجوان شهر تهرانتایمیا و گرایش به رفتارهای پریلکسآبررسی رابطه 

 
 

 2نفیسه ذکایی ،1محدثه حسن کاریاری
 
 

 

 چکیده

شوند و برای فرونشانی هیاان ات ناش ی از ای ن دوران ب ه     دختران نوجوان در سنین بلود با سردرگمی و بحران هویت مواجه می

  ه ا را ب ا   باش ند، هس تندب ک ه جامع ه و خ انواده     خطر و مغایر با هناارهای جامعه م ی از جمله رفتارهای پراربیات جدید دنبال ت

تایمیا و گرایش ب ه رفتاره ای پرخط ر در    لکسیآرابطه تعیین »کنندب هدف کلی این پژوهش بررسی های متعدد روبرو میبحران

های شهر ته ران  آموزان دختر شاغل به تحصیل در دبیرستانه دانشاستب به منظور بررسی این هدف از جامع« دختران نوجوان

گی ری  ش هر ته ران ب ا روش نمون ه     13و  8ه ای من اطق   آموزان دختر دبیرس تان نفر از دانش 285،  94-95در سال تحصیلی 

ان اجرا گردیدب پس از پذیری نوجوانان ایرانی، روی آنمنیا  خطر های ناگویی هیاانی تورنتو،دستر ، انتخاب شدند و آزموندر

گرایش به رفتاره ای  بینی تایمیا در پیشلکسیآها با استفاده از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون، مشاهده شد که تحلیل داده

 آموزان دبیرستانی دختر از توان معنادار و مطلوبی برخوردار استبدر دانش ،پرخطر

 ختران نوجوانخطر، دتایمیا، رفتارهای پرلکسیآ ها:کلیدواژه

                                                           
 mohadeseyari1362@gmail.com   دانشگاه آزاد تهران مرکییکارشنا  ارشد، 1
  همدان-دانشگاه آزاد واحد علوم و تحنینات تهرانکارشنا  ارشد، 2
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ارتباط مشکالت بین شخصی، ناگویی هیجانی و گرایش به جنس مخالف در دختران نوجوان شهر 

 تهران

 
 

 *1محدثه حسن کاریاری
 
 

 

 چکیده

شود، تغییرات در روند این دوره گرایش های مختلف و جدید برای این گروه محسوب میای پر از هیاانات و تاربهنوجوانی دوره

مش کالت  هدف کلی این پژوهش بررس ی ارتب اط    گیردبدر بر می ،شودبطه از نوعی جدید که با جنس مخالف را شامل میبه را

به منظور بررس ی ای ن ه دف از    خالف در دختران نوجوان شهر تهران استب شخصی با ناگویی هیاانی و گرایش به جنس مبین

آم وزان  نف ر از دان ش   285 ،94-95های شهر تهران در سال تحص یلی  آموزان دختر شاغل به تحصیل در دبیرستانجامعه دانش

منی ا    تورنت و ، ن اگویی هیا انی   ه ای  دستر ، انتخاب شدند و آزمونگیری درهای شهر تهران با روش نمونهدختر دبیرستان

و  ستفاده از آزمون همبس تگی ها با افردی، روی آنان اجرا گردیدب پس از تحلیل دادهپذیری نوجوانان ایرانی و مشکالت بینخطر

م وزان  آبینی مشکالت بین فردی و گرایش به جنس مخالف در دانشدر پیش تحلیل رگرسیون، مشاهده شد که ناگویی هیاانی

 دبیرستانی دختر از توان معنادار و مطلوبی برخوردار استب

 ن نوجوانشخصی، ناگویی هیاانی، گرایش به جنس مخالف، دخترامشکالت بین ها:کلیدواژه

                                                           
 mohadeseyari1362@gmail.com    دانشگاه آزاد تهران مرکی ،ارشد*1
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 معنویت درمانی: یک مطالعه مروری از نقش مذهب و معنویت در توانمندسازی و ارتقای سالمت

 
 

 *1علی محمدی
 
 

 

 چکیده

جسمی نیست، بلکه برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معن وی اس تب    اختاللیفندان  بهداشت و سالمت صرفاً

سازمان بهداشت جهانی، سالمت معنوی را به عنوان یکی از ابع اد  ر ابعاد سالمت، امروزه هب در ساینظر به اهمیت معنویت و مذ

محور، به بررسی و صدد است تا با ی  رویکرد دینی و مذهباستب بر همین اسا  پژوهش حاضر دردر تعریف سالمت گناانده 

 -طالعه که به روش مروریبپردازدب در این ماجتماعی  -تبیین ننش معنویت و مذهب در توانمندسازی و سالمت جسمی و روانی

ها و متون دینی و روایی در اسالم، ی  دی دگاه  ای اناام شده استب پژوهشگر با بررسی و مرور پیشینه پژوهشی، نظریهکتابخانه

ه ارتباط با خدا توان گفت کگیری کلی میهای مستند ارائه نموده استب در ی  نتیاهتری را با تکیه بر پژوهشتر و منسامجامع

ه ای  ها و تنشدهد و توکل و توسل به او باعث کنترل استر های زندگی به انسان آرامش میها، مشکالت و بحراندر سختی

ه ای ش ناختی خ ود، توان ایی     های باال را در خود یا افراد تنویت کنیم، با افیایش ظرفیتشودب اگر بتوانیم ماموا ویژگیفرد می

های زندگی را پیدا خواهیم کرد و در دنیای پراستر  امروز، کمت ر دچ ار مش کالت روح ی و روان ی      له با استر مواجهه و مناب

 خواهیم شدب

 ازی، سالمت روانی، سالمت اجتماعیمعنویت، مذهب، توانمندس ها:کلیدواژه

                                                           
 payan1392@gmail.com   دانشگاه پیام نور مرکی بین الملل عسلویه ،شناسیگروه روان*1
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 بینی رفتار رانندگی در رانندگانرابطه ساختاری ابعاد ناهنجار شخصیت در پیش

 
 

 2مردانی لطیفه سادات ،1بدیرضا ع
 
 

 
 چکیده

های روان ی  مطالعه حاضر به بررسی سهم هر ی  از ابعاد نابهناار شخصیتی معرفی شده در راهنمای تشخیصی و آماری اختالل

 ان واا  رانن دگان  کلیه که همبستگی -یتوصیف پژوهش این آماری جامعهب پردازدمی رانندگی رفتار بینیپیش در پنام، ویرایش–

وهش توص یفی از ن وا   پ ژ  ی    ط ی  منظ ور، ب دین ب ب ود  1395 سال در آهرشهر و تبریی شهر خصوصی و عمومی ننلیه وسایل

  گرافی  منی ا ا از  پرسشنامه دموهآوری دادهبرای جمع گیرى دردستر  انتخاب شدندببه روش نمونه نفر 300 همبستگی که

                                                         ی شخص      یت ت      اه پرسش      نامه(، و ف      رم کوMDBQ) پرسش      نامه رفت      ار رانن      دگ  منچس      تر 

(-5: Brief FormDSMfor  Inventory Personality؛ BF-5-PID) ها با اس تفاده از روش  ب سپس دادهاستفاده شدند

نسخه ار گرفتندب همچنین آمار توصیفی با تحلیل قرومورد تاییه lisrel رافیانرم 85/8نسخه یابی معادالت ساختاری توس  مدل

یابی معادالت ساختاری نشان ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدلتحلیل قرار گرفتب ومورد تاییه SPSSافیار نرم 20

ن متغی ر  های برازش این مدل فرضی در محدوده برازش مناسب قرار داردب ابعاد نابهناار شخصیت به عنواداد که تمامی شاخ 

آید، که رفت ار رانن دگ  تح ت ت أثیر     ثیر داردب به نظر میأبر رفتار رانندگی ت 56/0و  -45/0زا، به ترتیب با ضریب استاندارد برون

شناخت  بر روى افرادى که تکرار تخلفات رانندگ  را دارند ض رورى ب ه   هاى شخصیت  و هیاان  است لذا مداخالت روانویژگ 

 یری به عمل آیدبرسد تا پیشگنظر م 

 ، رفتار رانندگیشناسی روانیآسیب ،DSM-5 شخصیت، ها:کلیدواژه

                                                           
  هربایااندانشیار، دانشگاه مدنی آ1
 atife.mardani68@gmail.comآهربایاان    مدنیدانشگاه  ،ارشد کارشنا 2

mailto:کارشناس
mailto:کارشناس
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عملی و  -جوشی فکر و عمل نوجوانان مبتال به وسواس فکری های فرزندپروری و همارتباط بین سبک

  شانمادران

 
 

 3علیرضا کاکاوند، 2پورمهران سرداری ،1زاده فرهمندالهام علی

 
 

 

 چکیده

جه انی اس تب اگرچ ه اطالع ات      اختاللیاجباری یکی از ده علت عمده  -سازمان بهداشت جهانی، اختالل وسواسی طبق اعالم

ردم چگونه افک ار خ ود را توس عه    اجباری کمی وجود دارد، اما زمینه محیطی برای اینکه م -های عناید وسواسیمربوط به ریشه

از طریق س ب    اجباری -اختالل وسواسیفکر و عمل نوجوانان مبتال به جوشی دهند، حیاتی استب هدف ما ارزیابی افکار هممی

( و TAFجوش ی فک ر و عم ل )   مبتال به اختالل وسوا  فکری با استفاده از منی ا  ه م  فرد  30شان بودب فرزندپروری مادران

ستگی پیرسون، مربع کای، تایی ه  ها با استفاده از ضریب همبپرسشنامه سب  فرزندپروری بامرید مورد ارزیابی قرار گرفتندب داده

جوشی فکری و عمل م ادران و  تحلیل قرار گرفتندب با توجه به نتایج، میان هموواریانس و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تاییه

و بع د  گیرانه در ه ر د گیرانه و شیوه منتدرانه و سهلو شیوه فرزندپروری مستبدانه و سهل ابعاد احتمال ،نوجوانان در بعد اخالقی

جوشی فکر و عم ل  رابطه آماری معنادار وجود دارد و بین سایر متغیرها ارتباط آماری معنادار دیده نشدب نتایج ما نشان داد که هم

   ه ای فرزن دپروری آنه ا    مادران با هماوشی فکر و عمل نوجوانان مبتال به وس وا  فک ری و عمل ی آنه ا ارتب اط دارد و روش     

 وسوا  فکری و عملی نیستبکننده اختالل بینیپیش

 نوجوان ،های فرزندپروریسب  ،جوشی فکر و عملهم ها:کلیدواژه

                                                           
 elham7009@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمی   کارشنا  ارشد1
 استادیار دانشگاه 2
 المللی امام خمینیدانشگاه بین ،دانشیار3
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های زندگی بر کاهش اضطراب و افکار خودآیند منفی در دانشجویان دختر اثربخشی آموزش مهارت

 دانشگاه گیالن

 
 

 2کامصادق شیرینمحمد ،1فرحناز اکبرزاده
 
 

 

 چکیده

مواجهه افراد با تغییرات عاطفی، جسمانی و اجتماعی، با افیایش راهکارهای ک اهش اض طراب و    های زندگی درماموعه مهارت

آوردب با توجه به اهمیت لیوم آیند منفی را فراهم میزای زندگی، زمینه مدیریت افکار خودنگرانی فرد در برخورد با شرای  استر 

منفی که به نوعی دروازه ورود به اختالالت افسردگی و اضطراب  های زندگی در کاهش اضطراب و افکار خودآیندآموزش مهارت

               آزمایش ی ب ر اس ا  ط رح پژوهش ی      به بررس ی ای ن موض وا پرداخت ه ش دب ای ن پ ژوهش ب ه ص ورت مداخل ه نیم ه            ،است

دی د مش غول ب ه    آزمون بدون گروه کنترل اناام شدب جامعه این پژوهش تم امی دانش اویان دخت ر ورودی ج   پس -نآزموپیش

ای دو جلس ه  نفر انتخاب و به مدت دو ماه به صورت هفته 20بودند که از میان آنها  97-96تحصیل در دانشگاه گیالن در سال 

 ن دانشاویان از آزم ون اض طراب ب     های زندگی قرار گرفتندب به منظور سناش مییان اضطراب اولیه ایتحت آموزش مهارت

(BAI) ر خودآیند منفی آنان از پرسشنامه افکار خودآیندو به منظور سناش افکا (ATQ)  استفاده شدب برای بررسی نرمال بودن

ه ای زن دگی موج ب    آموزش مهارت شدب نتایج این آزمون نشان داد کهاسمیرنوف استفاده  -توزیع نمرات از آزمون کولموگروف

های زندگی موج ب ک اهش افک ار خودآین د     تمشخ  شد که آموزش مهار ،شودب همچنینکاهش اضطراب در دانشاویان می

توان تدبیری اتخاه نمود که دانشاویان مستعد اخ تالالت اض طرابی و   شودب میمنفی )مییان اعتناد و فراوانی( در دانشاویان می

ه ای زن دگی جه ت بهب ود     شناختی تحت آم وزش مه ارت  گری روانافسردگی در بدو ورود به دانشگاه پس از سناش و غربال

 یت زندگی آنان قرار گیرندبکیف

 های زندگی، اضطراب، افکار خودآیند منفیمهارت ها:کلیدواژه

                                                           
 farahnaz.akbarzade@gmail.com   ناختی میثاا رشتشمشاور مرکی مشاوره و خدمات روان1
 شناسیکارشنا  ارشد روان2
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 تهران ثیر آموزش بهبود نگرش و انتظارات جنسی بر ابعاد تعهد زناشویی زنان متأهل شهرأت

 
 

 2کیهانه زارعی ،1سعید کیانی
 
 

 

 چکیده

)تعه د شخص ی، تعه د     نتظارات جنسی بر ابعاد تعهد زناش ویی بخشی آموزش بهبود نگرش و اپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر

کنن ده ب ه مراک ی مش اوره ش هر      اخالقی، تعهد ساختاری( زنان متأهل اناام گرفتب جامعه آماری پژوهش را زنان متأهل مراجعه

 15ر گروه آزم ایش و  نفرد 15طور تصادفی  هنفر انتخاب که ب 30دستر  گیری داوطلبانه درتهران تشکیل دادندب با روش نمونه

)تعهد شخصی، تعهد اخالقی، تعه د   سوالی ابعاد تعهد زناشویی 44نفر درگروه کنترل قرار گرفتندب ابیار پژوهش شامل پرسشنامه 

ب  شد استفاده کنترل گروه با آزمونپس -آزمونآزمایشی با طرح پیش( بودب روش این پژوهش شبه1997ساختاری( آدامی و جونی )

( تعهدساختاری تعهداخالقی، تعهدشخصی،) زناشویی تعهد ابعاد بر جنسی انتظارات و نگرش بهبود آموزش اثربخشی یبررس برای

سی بر ابعاد جن انتظارات و نگرش بهبود آموزش که داد نشان پژوهش نتایجب شد استفاده اریانسوکو تحلیل آزمون از متأهل زنان

 درصد اطمینان معنادار بودب 95طور معناداری در سطح هد ساختاری( بتعهد زناشویی )تعهد شخصی، تعهد اخالقی، تعه

 تعهد زناشویی )تعهد شخصی، تعهد اخالقی، تعهد ساختاری(ت جنسی، نگرش و انتظارا ها:کلیدواژه

                                                           
 k9126627204@gmail.comشناسی   دانشاوی دکترای روان1
  شناسیکارشنا  ارشد روان2
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 آموزانسازی دانش( بر خودناتوانACTاثربخشی آموزش مبتنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )

 
 

 2فاطمه روحانی زاده ،1حمیده بهاءالدینی
 
 

 

 چکیده

آم وزان دبیرس تانی ب ودب ط رح پ ژوهش،      سازی دانشهدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی این درمان در کاهش خودناتوان

             آم وزان مدرس ه  دان ش  ای ن پ ژوهش را کلی ه    آزم ون ب ا گ روه کنت رل ب ودی جامع ه      پ س  -آزم ون آزمایشی از نوا پ یش نیمه

سال بودند ک ه   17-16سنی  آموز در محدودهدانش 30پژوهش  دادندب نمونهتهران تشکیل  10 معصومه ) ( در منطنهحضرت 

( ب ود ک ه در   1982جونی و رادوال ت  )  تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتندب ابیار پژوهش، پرسشنامه به شیوه

آموزان گروه آزمایش آموزشی برای دانش آموزان دو گروه تکمیل شدب سپس، مداخلهآزمون توس  دانشپس -آزمونمراحل پیش

آم وزان گ روه کنت رل    گروهی و گام به گام و با توالی هر هفته ی  جلسه اجرا شد، ام ا دان ش   ای به شیوهدقینه 90 جلسه 8در 

آم وزان  آموزشی دان ش  یل کواریانس نشان داد که مداخلهها با استفاده از آزمون تحلای دریافت نکردندب نتایج تحلیل دادهمداخله

توان آم وزش مبتن ی ب ر درم ان مبتن ی ب ر       ها حاکی از این است که میها موثر بوده استب یافتهسازی آندر کاهش خودناتوان

 دبآموزان دبیرستانی به حساب آورسازی دانشثر برای کاهش خودناتوانؤای م( را مداخلهACTپذیرش و تعهد )

 آموزسازی، دانش(، خودناتوانACTدرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) کلیدواژه ها:

                                                           
 hamide.bahaodini@gmail.com   دانشکده رفاه ،دانشاوی کارشناسی ارشد1
  دانشگاه خوارزمی ،کارشنا  ارشد2
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زا دختر و پسر در نگرش دختران منطقه اثربخشی آموزش در زمینه پیشگیری از روابط آسیببررسی 

 سیم ) زنجان(بی

 
 

 2فرشته حسنی ،1ملیحه اسماعیلی
 
 

 

 چکیده

به منظور تصمیمات آگاهانه و مسئوالنه برای زندگی مستنل، سالم و مطمئن و جلوگیری  آموزش ارتباطات به جوانان و نوجوانان،

بررس ی اثربخش ی آم وزش در زمین ه پیش گیری از       های مختلف فردی و اجتماعی ضروری استب هدف پژوهش حاضراز آسیب

سس ه پیش گیری   ؤسس ه در م ؤدختران منفر از  15بدین منظور  سیم ) زناان( بودندبزا در نگرش دختران منطنه بیرواب  آسیب

ه ای گ روه   نفر نیی به عنوان گروه گواه انتخاب شدندب آزم ودنی  15هایی را دریافت نمودند و آسیب اجتماعی این منطنه آموزش

ای دریافت نکردب ای مداخالت آموزشی را دریافت کردند و گروه گواه هی  مداخلهدقینه 90ای آزمایش طی ی  دوره شش جلسه

ب این آزمون توس  دارائی و همکاران در سال تر و پسر مورد آزمون قرار گرفتندها با پرسشنامه سناش نگرش رواب  دخمودنیآز

افیایش آگاهی دختران نسبت به رواب     تدوین شده استب نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آموزش رواب  سالم بر 1387

ثر بوده استب آموزش رواب  سالم دختر و پسر منار ب ه تص حیح نگ رش و آگ اهی و     ؤطور معناداری مزای دختر و پسر بهآسیب

ثر ؤتواند در افیایش رفتار سالم با توجه به فرهنگ خاص آن جامعه مشود و لذا آموزش میعملکرد صحیح در رواب  اجتماعی می

 باشدب

 رواب  دختر و پسر ،آسیب اجتماعی، پیشگیری ها:کلیدواژه

                                                           
 maliheesmaile@gmail.comآموزش و پرورش زناان    ،ارشد کارشنا 1
  آموزش و پرورش زناانکارشنا ، 2

mailto:کارشناس
mailto:کارشناس
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وابسته به مت آمفتامین و و ارتباط آن با های خلقی در افراد وابسته و ناصسیتی و شاخهای جنتفاوت

 الموس، هیپوفیز، آدرنالاعملکرد محور هیپوت

 
 

 *1بیژن پیرنیا
 
 

 

 چکیده

گردد که ب ا نش انگان افس ردگی    ژنی  میباشد که سبب تغییرات اپیآور می  داروی محرک روانی بسیار اعتیادمت آمفتامین ی

های سنی و جنسیتی در افراد وابسته و ناوابسته به مت آمفتامین و بررسی ارتب اط  مرتب  استب هدف این پژوهش منایسه تفاوت

مرد  29کننده مت آمفتامین با تشخی  افسردگی )مصرففرد  55باشدب در ی  مطالعه منطعی، افسردگی با سطح کورتییول می

کنندگان به سه مرک ی  زن( به روش هدفمند از میان مراجعه 35مرد و  30کننده مواد )مصرفافسرده غیرفرد  65زن( و نیی  26و 

 درمان محرک در شهر تهران انتخاب و در قالب چهار گروه تخصی  یافتندب ارزیابی سطح ک ورتییول ب ه روش رادیوایمونواس ی   

(RIA   و نشانگان افسردگی از طریق پرسشنامه افس ردگی ص ورت گرف تب داده )   دو، تحلی ل واری انس     آزم ون خ ی  ه ا توس

کننده ب االتر  ول در دو گروه زنان و مردان مصرفمتغیره و همبستگی پیرسون تحلیل شدندب نتایج نشان داد که مییان کورتییچند

تب اط معن اداری   کنن دگان ار بین مییان کورتییول و شاخ  افسردگی در مصرف ،همچنینب باشدکننده میمصرفدو گروه غیر از

ب کننده بودمصرفتر از دو گروه غیرینیکنندگان پاتر از مردان بودب شاخ  سنی نیی در مصرف، این ارتباط در زنان قویدارد وجود

تواند در فرایند پیشگیری و درمان اعتیاد سودمند باشند، استفاده از درمان دارویی در ایا اد تغیی رات در   های این مطالعه مییافته

 های آتی در این حیطه باشدبتواند مسیر مناسبی برای پژوهشکنترل عود مصرف می سطوح کورتییول با هدف

 کورتییول، مت آمفتامین، افسردگی، اعتیاد، تفاوت جنسیتی ها:کلیدواژه

                                                           
 bijanpirnia@yahoo.com    دانشاوی دکتری دانشگاه علم و فرهنگ*1
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 های کاری با رسالت مسیر شغلیبررسی رابطه ارزش

 
 

 2پریسا نیلفروشان ،1زهرا خوانساری
 
 

 

 چکیده

های کاری با رسالت مسیر شغلی در دانشاویان دانشگاه اصفهان اناام ش دب روش  ی ارزشبطهپژوهش حاضر با هدف بررسی را

بودن د ک ه ب ا     94-1393پژوهش از نوا همبستگی بودب جامعه آماری شامل کلیه دانشاویان دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی

وری اطالع ات ش امل پرسش نامه    آب اب یار گ رد  نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب ش دند  300دستر  تعداد گیری درروش نمونه

دست آمده با روش ض ریب  های به( بودب داده2006شغلی دی  و استیگر ) ( و منیا  رسالت مسیر1970های کاری سوپر )ارزش

   س ت ک ه ه ی  ی   از     ا تحلیل گردی دب نت ایج بی انگر ای ن    وتاییه SPSSنرم افیار  22نسخه همبستگی پیرسون با استفاده از 

منش انه( ب ا جس تاوی رس الت مس یر ش غلی رابط ه        های محسو ، تحنق خ ود و روح آزاد پاداش) های کاریهای ارزشعامل

غلی معنادار است و عام ل روح  های محسو  و تحنق خود با داشتن رسالت مسیر شکاری پاداش نداشتندب همچنین رابطه ارزش

 الت مسیر شغلی نداشتبای با داشتن رسمنشانه یا ترقی خواه هی  رابطهآزاد

 دانشاوهای کاری، مسیر شغلی، ارزش ها:کلیدواژه

                                                           
 ail.comkhansari.zahra58@gm   دانشگاه پیام نور اصفهان کارشنا  ارشد، دانشکده علوم تربیتی،1
  دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان ،گروه مشاوره استادیار،2
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رفتاری مدیریت هیجان بر بیانگری و کنترل خشم در  -های شناختیآموزش مهارت هاثربخشی برنام

 نوجوانان دختر

 
 

 2حسین پورشهریار ،2امید شکری ،*1صدیقه کبیری
 

 

 

 چکیده

های متعارض ارتب اطی ب ا اعض ای    مهارتی نوجوانان در مواجهه با موقعیت یهنر در خیاندهد که فمرور نتایج مطالعات نشان می

ش ده و اف یایش می یان تا ارب     های ناسازگارانه در رویارویی با این تاارب، در کاهش سطح رضامندی ادراکخانواده و نیی رویه

رفت اری  -ه ای ش ناختی  آموزش مهارت یهخشی برنامحاضر با هدف آزمون اثرب یهسیا داردب مطالعههیاانی منفی آنان ننشی ب

آزمایش ی ب ا ط رح    در ای ن پ ژوهش ش به   وهی از نوجوانان دخت ر انا ام ش دب    مدیریت هیاان بر بیانگری و کنترل خشم در گر

 29ی و آموز در گروه آزمایشدانش 29آموز دختر )دانش 58آزمون با گروه کنترل غیرمعادل و همراه با پیگیری، آزمون   پس پیش

( STAXI-CAنوج وان )  صفت بی انگری خش م ک ودک/    -حالت یهآموز در گروه کنترل( قبل و بعد از آزمایش به سیاهدانش

آم وزش   یهبرنام  »ه ای مختل ف   س اعت، مه ارت   2هفته و ه ر هفت ه    10پاسخ دادندب برای نوجوانان گروه آزمایش به مدت 

آم ده نش ان داد ک ه در    دس ت ه ای ب ه  اریانس دادهونتایج تحلیل کوگردیدب ارائه « اری مدیریت هیاانرفت-های شناختیمهارت

رفتاری مدیریت هیاان در کاهش ش دت بی انگری درون ی و برون ی     -های شناختیمدت و بلندمدت برنامه آموزشی مهارتکوتاه

ده د ک ه ت الش ب رای     م ی حاض ر نش ان    یهثر بودب نتایج مطالعؤهیاان خشم و افیایش مییان کنترل آن در نوجوانان دختر م

ه ای ناکارآم د،   رفتاری مرتب  با قواع د و ف رض  -های مدیریت هیاان در نوجوانان از طریق تکالیف شناختیپربارسازی مهارت

اجتماعی آنها ننش مؤثری در ابراز کارآمد خشم  -شناختی و منابع روانیروان ییههای بدبینانه و نیی بس  سرمااسنادها و ارزیابی

 آن داردب و کنترل

 رفتاری، کنترل خشم، نظریه پردازش اطالعات اجتماعی، نوجوانان دختر -شناختی مهارت ها:کلیدواژه

                                                           
  l.kabiri.2525@gmail.comشناسی تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی   دانشاوی کارشناسی ارشد روان*1 

 دانشگاه شهید بهشتیاستادیار، 2 
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 کنندگان موادمصرفی تغییر و امیدواری در سوءبخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگیزهاثر

 
 

 3سهیال رحمانی ،2پریسا کالهی، 1بیژن پیرنیا
 
 

 

 چکیده

کنن دگان  مص رف ی تغییر و امیدواری در س وء بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انگییها هدف بررسی اثرپژوهش حاضر ب

 30  تع داد  کنترل، گروه با مراهه ماهه 3 پیگیری و آزمونپس -نآزموآزمایشی، با پیشمواد اناام شده استب در ی  طرح نیمه

طور تصادفی به گروه آزم ایش تح ت درم ان مبتن ی ب ر      به و انتخاب فمندهد گونه به درمان تحت مواد کنندهمصرف مرد و زن

های انگییه کنندگان پرسشنامهشرکت( گمارده شدندب =15nای و ی  گروه کنترل )دقینه 90جلسه  12( =15nپذیرش و تعهد )

ها با آزمون تحلیل واریانس ب ا  ادهتغییر و امیدواری را در سه مرحله خ  پایه، پس از مداخله و پیگیری سه ماهه تکمیل کردندب د

    واری ها نشان داد ک ه درم ان مبتن ی ب ر پ ذیرش و تعه د در بهب ود انگی یه تغیی ر و امی د          گیری مکرر تحلیل شدندب یافتهاندازه

امی دواری  تواند در بهبود انگییه تغییر و نتایج این پژوهش نشان داد که درمان پذیرش و تعهد میثر بودب ؤکنندگان مواد ممصرف

 ثر باشد و  ی  روش انتخابی برای بهبود متغیرهای مذکور باشدبؤکنندگان مواد ممصرفسوء

 کنندگان موادمصرفامیدواری، انگییه تغییر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سوء ها:کلیدواژه

                                                           
 bijanpirnia@yahoo.com   دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشاوی دکتری1
 اه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبدانشگ2
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،مربی3
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 آگاهی بر رضامندی زوجین در مادران کودکان خودماندهذهن هاثربخشی آموزش برنام

 

 

 3سپیده کریمی ،2غالمعلی افروز ،1مریم ممقانیه

 

 

 

 چکیده

آگاهی بر رضامندی زوجین در مادران کودکان خودمانده اجرا شدب از پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه ههن

ض امندی زوجی ت   جایی که مادران کودکان خودمانده به دلیل اختالل فرزندشان دارای مشکالت متع ددی از جمل ه می یان ر   آن

 هجامع   آیدبای به شمار میهای مهم مداخلهها از اولویتپایین هستندی لذا توجه به این مسئله در کنار سایر مشکالت این خانواده

شش شهر تهران در س ال   هپژوهش حاضر عبارت بود از تمامی مادرانی که دارای فرزند خودمانده بودند و به مراکی درمانی منطن

نفر از مادران دارای فرزند مبتال به اختالل خودمانده بودن د ک ه ب ه کلینی   انام ن       23عه کردندب گروه نمونه نیی مراج 94-93

شده و در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتندب طرح کردندب این افراد به صورت تصادفی انتخاباوتیسم ایران مراجعه می هخیری

آگ اهی در  آم وزش هه ن   هآزمون ت  گروهی استب برنامپس -آزمونیشی با طرح پیشآزماپژوهش حاضر از نوا تحنینات شبه

( قب ل و بع د از آم وزش    1389رضامندی زوجیت افروز ) های برای مادران گروه نمونه، اجرا شدب پرسشنامدقینه 90 ههشت جلس

ضامندی زوجین در م ادران کودک ان خ ود    آگاهی، موجب افیایش رههن هاجرا شدب نتایج  این مطالعه نشان داد که آموزش برنام

دران و توان به عدم سناش ماندگاری اثر، محدود بودن پژوهش به م ا های پژوهش حاضر میشودب از جمله محدودیتمانده می

 دستر  اشاره کردبگیری دراستفاده از نمونه

 آگاهی، رضامندی زوجین، کودکان خودماندهههن ها:کلیدواژه

                                                           
 دانشگاه تهران ،شناسی و آموزش کودکان استثناییدانشاوی دکتری تخصصی روان1 

 دانشگاه تهران ،شناسی و آموزش کودکان استثناییاستاد ممتاز گروه روان2 

 دانشگاه تهران ،ییشناسی و آموزش کودکان استثناکارشنا  ارشد روان3 
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نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه ازش شناختی بر بهبود کیفیت زندگی، عزتبخشی درمان پرداثر

 شده با آزار جنسی

 
 

 *1سید حسن تقوی
 
 

 

 چکیده

 ع اطفی و رفت اری در قرب انی گ رددب     تواند منار به عالئ م ش ناختی،  های روانی اجتماعی است که مییکی از آسیبآزار جنسی 

نف س و رض ایت زناش ویی زن ان     ن پردازش شناختی بر بهبود کیفیت زندگی، عیتبخشی درماپژوهش حاضر با هدف بررسی اثر

نفر از زن ان مواج ه ش ده ب ا آس یب آزار       28آزمایشی بودب تعداد مواجه شده با آزار جنسی اناام گرفتب طرح پژوهش حاضر شبه

نفس کیفیت زندگی، عیتهای نامهآزمون به پرسشدستر  انتخاب شده بودند، در مرحله پیشگیری درجنسی که به روش نمونه

ها اجرا ای به صورت گروهی روی آندقینه 60جلسه  12و رضایت زناشویی پاسخ دادند، سپس درمان پردازش شناختی به مدت 

آمده نی ی ب ا    دستههای بنامه های فوا پاسخ دادندب دادهآزمون و پیگیری نیی به پرسشها در مراحل پسآزمودنی ،نهایت شدب در

  ی های تکراری تحلیل شدب نتایج نش ان داد ک ه تف اوت می انگین نم رات س ه مرحل ه       تفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهاس

باش د، نت ایج   دار م ی اها در متغیرهای کیفیت زندگی و عیت نفس از لحاظ آماری معن  آزمون و پیگیری آزمودنیآزمون، پسپیش

ول ی می انگین نم رات     گی ری اس تب  آزمون و پیآزمون با مراحل پسفاوت بین مراحل پیشآزمون تعنیبی نیی نشان داد که این ت

ی  روش روان درمانی مبتنی ب ر   نتایج این پژوهش لیوم کاربستداری نکرده بودب ارضایت زناشویی در این سه مرحله تغییر معن

 کندب ی را مطرح میدیده از آزار جنسآسیب از جمله درمان پردازش شناختی در کار با زنان آسیب

 ، کیفیت زندگی، زنانآزار جنسی درمان پردازش شناختی، ها:کلیدواژه

                                                           
 htaghavi@ut.ac.ir   دانشگاه تهران ،کارشنا  ارشد*1
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 مزمن آرتریت روماتوئید از منظر سایکونوروایمونولوژی اختالل رابطه خانواده با

 
 

 *1ژولیا عزتی
 
 

 

 چکیده

ش ود از جمل ه افس ردگی و    روانی می التهابی میمن و پیشرونده است که موجب عوارض جسمی و اختاللآرتریت روماتوئید ی  

تواند به همس ر و اعض ای   اضطراب، التهاب و درد میمن مفاصل، آسیب مفصلی، و ناتوانی پیشروندهی به عالوه، پیامدهای آن می

ارد، های خودایمنی مانن د آرتری ت روماتوئی د رابط ه د    اختاللشناختی و فیییولوژیکی با های روانخانواده نیی تسری یابدب استر 

 -ی مح ور هیپوت االمو   کنن ده شناختی بالنوه فع ال ها بستگی به ادراک فرد از رخداد دارد و استر  روانپاسخ به این استر 

آرتریت روماتوئید از منظر سایکونوروایمونولوژی م ورد بررس ی    اختاللباشدب در این مطالعه رابطه خانواده بر آدرنال می -هیپوفیی

تدوین پژوهش حاضر، مروری و توصیفی است که محنق پس از کاوش و بررسی و مطالعه دقیق بیش از قرار گرفته استب روش 

میمن آرتریت روماتوئید، آن را مورد مداقه و ارزیابی قرار داده استب این بررسی نشان داد  اختاللبیست مناله در حوزه خانواده و 

ف ردی، کیفی ت زن دگی    ن خ انواده، تعام ل مش ارکتی، رواب   ب ین     از جمله نگرش همسر و حمایتی بود دست آمدههکه عوامل ب

داشته  اختاللوری ی شعلهای بر شدت و دورهکنندهتوانند تأثیر تعیین، میای همدالنه همسر و اعضای خانوادههزناشویی و پاسخ

  بباشند

 میمن، آرتریت روماتوئید، سایکونوروایمونولوژی اختاللخانواده،  ها:کلیدواژه

                                                           
 juliaezati@yahoo.com   دانشگاه پیام نور  ،استادیار*1
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 نقش فرایندهای خودشناختی نوجوان در رابطه سالمت روان والدین و سالمت روان نوجوانرسی بر

 
 

 2محمدعلی بشارت ،2نیما قربانی ،1مریم هادی
 
 

 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ننش فرایندهای خودشناختی در رابطه میان سالمت روان والدین با سالمت روان نوجوان طراحی 

های فرایندهای خودشناختی در تعدیل تأثیرات حاصل از مشکالت روانی والدین بر نوج وان و  ر اهمیت شاخ شده استب این ام

ه ای خودشناس ی انس اامی،    ده دب از منی ا   نیی بهبود و افیایش فعاالنه بهداشت روان ی توس   خ ود نوج وان را نش ان م ی      

ه ای  های اضطراب و افسردگی ب ه عن وان ش اخ    ا خودمهارگری، بهوشیاری برای سناش فرایندهای خودشناختی و از منی

ش هر   95- 96آموزان منط ع دبیرس تان در س ال تحص یلی     سالمت روان استفاده شده استب جامعه آماری پژوهش شامل دانش

 آموز اس ت، ک ه  دانش 146با شیوه تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از جامعه آماری انتخاب شده و شامل اندب نمونه تهران بوده

نفر از آنها فن  همراه با پدرشان در پژوهش ش رکت کردن دب    6نفر از آنها همراه با مادر و  48نفر از آنها همراه با پدر و مادر،  92

توان د  فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر این است که فرایندهای خودشناختی )خودمهارگری، خودشناسی انساامی و بهوشیاری( می

لد )اضطراب، افسردگی( و سالمت روان نوجوان )اضطراب، افسردگی( را تغییر دهدب این فرض یه  همبستگی میان سالمت روان وا

های فرایندهای خودشناختی، بهوشیاری و خودشناس ی انس اامی   یید شد که از میان شاخ أطبق نتایج پژوهش بدین صورت ت

س اامی و خودمه ارگری نوج وان رابط ه می ان      گر رابطه میان اضطراب مادر و اضطراب نوجوان، و خودشناسی اننوجوان تعدیل

 کنندبگری میافسردگی والدین و افسردگی نوجوان را میانای

 اضطراب، افسردگی، فرایندهای خودشناختی سالمت روان نوجوان، سالمت روان والدین، ها:کلیدواژه

                                                           
 mry.hadi@gmail.com، دانشگاه تهران   شناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی بالینیکارشنا  ارشد روان1
  تهراندانشگاه  ،شناسیروانگروه استاد 2
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 های فرزندپروری پدر و مادر بر سالمت روان نوجوانثیرات سبکأبررسی تفاوت ت

 
 

 2محمدعلی بشارت ،2نیما قربانی ،1یم هادیمر
 
 

 

 چکیده

های فرزندپروری مختلف پدر و مادر ب ر س المت روان نوج وان طراح ی     ثیرات سب أاین پژوهش با هدف بررسی تفاوت میان ت

ه  ب ا  ان دب نمون   شهر تهران بوده 95 -96آموزان منطع دبیرستان در سال تحصیلی شده استب جامعه آماری پژوهش شامل دانش

نفر از آنها همراه با پ در   92آموز است، که دانش 146ای از جامعه آماری انتخاب شده و شامل مرحلهای چندشیوه تصادفی خوشه

های اضطراب نفر از آنها تنها همراه با پدرشان در پژوهش شرکت کردندب از منیا   6نفر از آنها تنها همراه با مادر و  48و مادر، 

های فرزن دپروری، س ب    های سالمت روان استفاده شده استب طبق نتایج پژوهش، از میان سب عنوان شاخ و افسردگی به 

گیران ه پ در ب ا اض طراب     که سب  فرزندپروری سهل، درحالیا اضطراب و افسردگی نوجوان دارداستبدادی مادر رابطه مستنیم ب

 در س اختار خ انواده،   ت وان عن وان ک رد ک ه احتم االً     توجه، م ی  نوجوان، دارای همبستگی معناداری استب طبق این نتیاه قابل

کننده است و آن در پدر، در مورد بهداشت روان نوجوان تبیین «نبود»ناپذیری در مادر و در عین حال استحکام و انعطاف «وجود»

 تواند تاثیرات ناهنااری بر سالمت روان )اضطراب، افسردگی( فرزند داشته باشدبمی

 اضطراب، افسردگی، نوجوان، سب  فرزندپروری ها:کلیدواژه

                                                           
 mry.hadi@gmail.com، دانشگاه تهران   شناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی بالینیکارشنا  ارشد روان1
  دانشگاه تهران ،شناسیروانگروه استاد 2
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 بینی سالمت عمومی در جمعیت غیربالینیای در پیشبررسی نقش اجتناب تجربه

 
 

 2محمدرضا شعیری ،1اله یارالهینعمت
 
 

 

 چکیده

هش حاض ر بررس ی   ای استب ه دف پ ژو  شناختی افراد را به خطر اندازد، اجتناب تاربهتواند سالمت روانیکی از عواملی که می

پژوهش حاض ر ی   پ ژوهش توص یفی از ن وا      ب بینی سالمت عمومی در جمعیت غیربالینی بودای در پیشننش اجتناب تاربه

 150ارشد دانشگاه شاهد بود که از این میان، تع داد  منطعی استب جامعه پژوهش شامل کلیه دانشاویان کارشناسی و کارشناسی

    ه ای س المت عم ومی    های پژوهش با استفاده از پرسش نامه ای انتخاب شدندب دادهی چندمرحلهاگیری خوشهنفر از طریق نمونه

(-12GHQ( پذیرش و عمل ،)-IIAAQجمع )ها با استفاده از ض ریب همبس تگی پیرس ون و    وتحلیل دادهآوری گردیدب تاییه

ای و س المت  ایج نشان داد که بین اجتن اب تارب ه  اناام شدب نت 23نسخه  SPSSافیار تحلیل رگرسیون خطی با استفاده از نرم

ای در فرد بیشتر باشد، نش انگان  دیگر، هر چه مییان گرایش به اجتناب تاربه عبارتدار وجود داردب بهاعمومی رابطه منفی و معن

منایس ه نت ایج    چن ین، نیی بیشتر است )سالمت عمومی کمتر(ب همپرسشنامه سالمت عمومی مرضی و درنتیاه نمره کل فرد در 

ای و مییان س المت عم ومی ب ین م ردان و زن ان      ها تفاوت معناداری را در گرایش به اجتناب تاربهمربوط به جنسیت آزمودنی

های س المت  درصد از پراکندگی 42تواند ای میچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نیی نشان داد که اجتناب تاربهمشخ  نکردب هم

توان د نن ش   ای م ی های پ ژوهش نمای ان س اخت اجتن اب تارب ه     یافتهب بینی نمایدور معناداری پیشطعمومی دانشاویان را به

ش ناختی  گیری از مش کالت روان منظور پیشبینی مشکالت مربوط به سالمت عمومی داشته باشدب بنابراین، بهمعناداری در پیش

 شناختی در نظر گرفته شودبپذیری روانو افیایش انعطافای کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب تاربهافراد، الزم است راه

 ای، سالمت عمومی، دانشاویاناجتناب تاربه ها:کلیدواژه

                                                           
 n.yaralahi@yahoo.com   شناسی، دانشگاه شاهدکارشنا  ارشد روان1
 دانشیار، دانشگاه شاهد2
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 همودیالیزی افرادرفتاری بر سالمت عمومی  -اثربخشی درمان گروهی شناختی

 
 

 2زهرا نصراللهی ،1سمیه تکلوی
 
 

 

 چکیده

 تحنی ق  روشب بود همودیالییی افراد عمومی سالمت بر رفتاری -یختبررسی اثربخشی درمان گروهی شناهدف پژوهش حاضر 

 55ب ه تع داد   1394همودیالیی بیمارستان مشگین شهر در سال  افرادماری پژوهش شامل کلیه آ جامعهب است آزمایشیشبه نوا از

گی ری  ه ب ه روش نمون ه  ش هر ب ود ک    همودیالیی بیمارس تان شهرس تان مش کین     افرادنفر از  30نفر بودب نمونه آماری پژوهش 

ها از پرسشنامه سالمت عم ومی اس تفاده ش دب گ روه     آوری دادهدستر  در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتندب برای جمعدر

رفتاری قرار گرفت ه و   -، هر هفته دو جلسه، تحت درمان گروهی شناختیای، طی چهار هفتهدقینه 90جلسه  8آزمایش به مدت 

تحلی ل ق رار گرفتن دب نت ایج     ومتغیری مورد تایی ه ها از طریق تحلیل واریانس چندت انتظار قرار گرفتب دادهگروه کنترل در لیس

رفتاری بر شاخ  کلی سالمت عمومی و عالیم جسمانی، اضطراب، ناکارآمدی اجتم اعی   -نشان داد که درمان گروهی شناختی

ثر دیگ ری در س المت   ؤمتغیرهای میانای م کند، احتماالًیق پیشنهاد میثیر مثبت نداردب نتایج تحنأهمودیالیی ت افرادو افسردگی 

 همودیالییی وجود دارد که بایستی شناسایی شوندب افرادعمومی 

 رفتاری، گروه درمانی -همودیالیی، سالمت عمومی، درمان شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 staklavi@gmail.com   اسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلشنگروه رواناستادیار، 1
 واحد اردبیل دانشگاه آزاد اسالمیشناسی، گروه روان2
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 زگاری اجتماعی وسا کیفیت زندگی، شناختی مراکز مشاوره بربخشی خدمات روانبررسی اثر

 معرض طالق شهر قم شناختی زوجین دربهزیستی روان

 
 

 *1عباس پاسیار
 
 

 

 چکیده

        بهییس تی   س ازگاری اجتم اعی و   ،ب ر کیفی ت زن دگی    اختی مراک ی مش اوره  ش ن این پژوهش به تعیین اثربخش ی خ دمات روان  

                     ایش  ی ب  وده ک  ه ب  ا اس  تفاده از ط  رح   آزمپ  ژوهش حاض  ر از ن  وا ش  به مع  رض ط  الا اس  تب   ش  ناختی زوج  ین درنروا

کنن دگانی ک ه ح ائی    آزمون با گروه کنترل اناام گرفته استب به این منظور در این مراکی با استفاده از مراجع ه پس -آزمونپیش

فر بوده که از این میان سهم ن 80هاشرای  بودند به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و آزمایش تنسیم گردیدندب تعداد آزمودنی

شناختی وسازگاری استب جهت بهییستی روان ،کیفیت زندگی هایابیار این مطالعه پرسشنامه باشندبنفر زن می 40مرد و  نفر 40

 شناختی مراک ی مش اوره  های توصیفی استفاده گردیدب خدمات رواناریانس و آمارهوهای تحلیل کوها از آزمونتحلیل دادهوتاییه

شناختی مراک ی  خدمات روان سازگاری در زوجین نداشته استب کیفیت زندگی و ،شناختیتأثیر معناداری بر افیایش بهییستی روان

نشان نداده استب بنابراین، استفاده از  آزمون تعدیل شده تأثیر معناداریهای خانواده، با توجه به نتایج آماری در پسمشاوره دادگاه

گر آن های این پژوهش نشانهای خانواده در ماموا در زوجین، مؤثر نبوده استب یافتهمراکی مشاوره دادگاهشناختی خدمات روان

شناختی ،کیفیت زن دگی  های خانواده روشی مؤثر برای افیایش بهییستی روانشناختی مراکی مشاوره دادگاهاست که خدمات روان

 و نتوانسته از طالا جلوگیری نماید نه سازگاری را درآنان فراهم نیاوردهزمی معرض طالا نبوده است و سازگاری در زوجین در و

 باعث ادامه زندگی آنان گرددب و

 معرض طالا سازگاری، زوجین در شناختی ،کیفیت زندگی وشناختی، بهییستی روانخدمات روان ها:کلیدواژه

                                                           
 mr.pasyar@gmail.com   شناسیکارشنا  ارشد روان*1
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کننده به مراکز زنان مراجعههای حل تعارض در های آن با صمیمیت و سبکزناشویی و همبستهرضایت 

 جامع خدمات مشاوره بهزیستی

 
 

 2نجمه ابوسعیدی مقدم ،1غالمرضا ثناگوی محرر
 
 

 

 چکیده

های حل تعارض صورت گرفت ه  ای صمیمیت در رابطه بین رضایت زناشویی و سب پژوهش حاضر با هدف بررسی ننش واسطه

کنن ده ب ه مراک ی    جامعه آماری پژوهش عبارت از کلیه زنان مراجع ه های همبستگی استب استب پژوهش اکتشافی و از نوا طرح

ه ای از  دس تر  انتخ اب ش دندب ب رای گ ردآوری داده     هل بود ک ه ب ه ص ورت در   أزن مت 150مشاوره طالا بودب نمونه شامل 

( اس تفاده  1983(، و صمیمیت داک ر و تامس ون )  1983های حل تعارض رحیم )(، سب 1989پرسشنامه رضایت زناشویی انری  )

      نش ان داد ک ه در ب ین زن ان      های پژوهش از رگرسیون گ ام ب ه گ ام اس تفاده ش ده اس تب نت ایج       شده استب برای تحلیل داده

های حل تعارض یکپارچه، ملیم و مصالحه معنادار استب کننده به مرکی طالا رابطه رضایت زناشویی با صمیمیت و سب مراجعه

اثر مستنیم بر روی رضایت زناشویی، از طریق صمیمیت هم با رضایت زناشویی رابطه دارندب در  های حل تعارض عالوه برسب 

ح ل تع ارض و ارتن ای     ه ای ه ای مه ارت  های پیشگیرانه به همراه آم وزش توان برنامهنتیاه برای بهبود رضایت زناشویی می

 نظر داشتبصمیمیت را مد

 رض، صمیمیتهای حل تعارضایت زناشویی، سب  ها:واژهکلید

                                                           
  reaz.sanagoo@gmail.com  دانشگاه آزاد واحد زاهدان ،استادیار1
 د زادهدان حزاد وادانشاوی دانشگاه آ2
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 های تاجیکستانبینی انعطاف کنشی از طریق فضای ارتباطی خانواده در دانشجویان دانشگاهپیش

 
 

 *1باالنزاده بیزینب فرج
 
 

 

 چکیده

بینی انعطاف کنشی از طریق فضای ارتباطی خانواده در دانشاویان تاجی  بوده استب در این ، پیشهدف از اناام پژوهش حاضر

ه ای  ارش د دانش گاه  نفری از دانشاویان بومی ش اغل ب ه تحص یل در من اطع کارشناس ی و کارشناس ی       400ای همطالعه، نمون

ای گی ری خوش ه  ای بدون حضور دانشاویان خارجی منیم تاجیکستان( ش رکت داش تند ک ه ب ه روش نمون ه     )نمونه تاجیکستان

یتی والدین و پرسشنامه انعطاف کنشی پاسخ دادن دب نت ایج   آنها به پرسشنامه سب  ترب ای و تصادفی انتخاب گردیدندبمرحلهچند

بین ی  ، پیشبت و معنادار انعطاف کنشی استب هدف از اناام پژوهش حاضرکننده مثبینیان داد که سب  تربیتی والدین پیشنش

نف ری از   400 ایانعطاف کنشی از طریق فضای ارتباطی خانواده در دانش اویان تاجی   ب وده اس تب در ای ن مطالع ه، نمون ه       

ای ب دون حض ور   )نمون ه  ه ای تاجیکس تان  ارشد دانش گاه دانشاویان بومی شاغل به تحصیل در مناطع کارشناسی و کارشناسی

 ای و تصادفی انتخاب گردیدندبمرحلهای چندگیری خوشهدانشاویان خارجی منیم تاجیکستان( شرکت داشتند که به روش نمونه

       والدین و پرسشنامه انعطاف کنش ی پاس خ دادن دب نت ایج نش ان داد ک ه س ب  تربیت ی وال دین          آنها به پرسشنامه سب  تربیتی 

 کننده مثبت و معنادار انعطاف کنشی استببینیپیش

 تاجیکستان ، دانشاو،انعطاف کنشی، سب  تربیتی ها:کلیدواژه

                                                           
 z.f.bibalan@gmail.com   دکتری دانشاوی*1

mailto:*دانشجوی
mailto:*دانشجوی
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 شی فرزندانهای شخصیتی والدین با رفتارهای تکانهای فرزندپروری و ویژگیرابطه سبک

 
 

 2الناز جوانبخت ،2زهرا نیساری ،1علی رضایی شریف
 
 

 

 چکیده

باش دب جامع ه م ورد مطالع ه در     روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توص یفی از ن وا همبس تگی م ی    

 1396-1395تحص یلی   ر سالهای اول تا پنام منطع ابتدایی استان اردبیل دساله پایه12تا  6آموزان پسر پژوهش شامل دانش

گیری آموز با استفاده از نمونهدانش 300ی آماری پژوهش حاضر با توجه به جدول مورگان آموز بودندب نمونهدانش 1399به تعداد 

ن د  ه اى فرزن دپرورى بامری  ها پرسشنامه شیوهآوری دادهدردستر  به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتندب ابیار جمع

( ب ودب نت ایج آزم ون    2004)پرسش نامه تکانش گری ب ارت     گان ه شخص یتی،  (، فرم کوتاه پرسشنامه سناش صفات پ نج 1991)

فرزندان رابطه مثب ت و  گیر، سب  فرزندپروری استبدادی با رفتارهای تکانشی نشان داد بین سب  فرزندپروری سهل همبستگی

گرای ی و  دار وجود داردب همچنین درونارهای تکانشی فرزندان رابطه منفی و معنسب  فرزندپروری اطمینان بخش و رفتاداری امعن

شناسی با رفتارهای تکانشی فرزن دان  پذیری، و وظیفهدار و توافقای مثبت و معنرناوری با رفتارهای تکانشی فرزندان رابطهروان

ص ورت مثب ت   گیر و س ب  اس تبدادی ب ه    که سب  سهلدار داشتندب نتایج تحلیل رگرسیون نیی نشان داد ای منفی و معنرابطه

  رفتاره ای تکانش ی فرزن دان را    ص ورت منف ی   بخش ب ه  بینی کرده و سب  قاطع و اطمینانرفتارهای تکانشی فرزندان را پیش

ص ورت مثب ت و    هبینی رفتارهای تکانش ی فرزن دان را ب    رناوری توانایی پیشگرایی و رواندرون ،همچنین بدینمابینی میپیش

ه ای  ت وان نتیا ه گرف ت س ب     بینی رفتارهای تکانش ی  فرزن دان را ب ه ص ورت منف ی داردب م ی      شناسی توانایی پیشوظیفه

توانند در مییان رفتاره ای تکانش ی   های شخصیتی والدین با رفتارهای تکانشی فرزندان رابطه داشته و میفرزندپروری و ویژگی

 ثر باشندبؤفرزندان م

 رفتارهای تکانشی های شخصیتی،های فرزندپروری، ویژگیسب  ها:دواژهکلی

                                                           
 rezaeisharif@uma.ac.ir   ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تهراناستادیار1
 شناسی کارشنا  ارشد روان2
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درمانی گروهی به روش مصاحبه انگیزشی برای کاهش مصرف کانابیس در افراد دچار کاربرد روان

 اختالل شخصیت مرزی

 
 

 *1سعید ممتازی
 
 

 

 چکیده

اختالل مصرف کان ابیس موج ب ب دتر ش دن      اختالل شخصیت مرزی استب وجود مصرف کانابیس ی  اختالل شایع همراه در

  «گ ل »جدیدی ب ه ن ام    شودب مصرف کانابینوئید نسبتاًکردها و افیایش احتمال خودکشی میباعث اختالل کار آگهی شده وپیش

 افیای ی را ب رای ک اهش س وء     یدرمانی انگییش  هیر مصاحبه انگییشی گروهی یا گروثأن شایع شده استب ما تدر بین جوانا اخیراً

فرد با تشخی  اختالل شخصیت مرزی که  9گروه آزمودنی شامل ب ایمتالل شخصیت مرزی بررسی کردهمصرف کانابیس در اخ

درمانی گروهی به همیمان اختالل مصرف کانابیس )گل، ماری جوانا، گرا ، حشیش( داشتند بودب این گروه در چهار جلسه روان

ه ای مص احبه   ای هفتگی برگیار گردی دب در ای ن جلس ات از تکنی      دقینه 90روش گفتگوی انگییشی شرکت کردندب جلسات 

انگییشی مانند بیان همدلی، گوش کردن فعال، مدارا با مناومت، خ  کش آمادگی، و گفتگوی تغییر اس تفاده ش دب ب رای گ روه     

پس از پایان درم ان در گ روه   های مشابه انتخاب شدند که به درمان معمول خود ادامه دادندب ی  ماه فرد با تشخی  10شاهد 

ای ک اهش  نفر مصرف را به مییان قاب ل مالحظ ه   2مصرف گل )کانابیس( را متوقف کرده  و  فرد 9نفر از  4گفتگوی انگییشی 

مصرف را قطع کرده و پس از سه م اه در  فرد بودب در گروه شاهد ی   2و  3ماه پس از درمان به ترتیب  3داده بودندب این ارقام 

درمانی گروهی به روش مصاحبه انگییشی ثیر روانأدهنده تنشان ،دار بین دو گروهاف باقی مانده بودب تفاوت آماری معنقطع مصر

 در کاهش مصرف کانابیس در اختالل شخصیت مرزی استب

 درمانی گروهی، کانابیس، اختالل شخصیت مرزیمصاحبه انگییشی، روان ها:کلیدواژه

                                                           
 dr.momtazi@gmail.com   دکتری پیشکی گروه پیشگیری*1
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 پرسشنامه اینیاگرام در دانشجویان سنجیهای روانبررسی ویژگی

 
 

 2شهرام وزیری ،1پوپک رحیمی
 
 

 

 چکیده

از نظ ر ه دف ج یء     این پژوهشسنای مندماتی پرسشنامه اینیاگرام در بین دانشاویان اناام شدب پژوهش حاضر با هدف روان

امع ه آم اری پ ژوهش ش امل کلی ه      ای ب ودب ج های توس عه ها، جیء پژوهشآوری دادهجمع شیوههای کاربردی و از نظر پژوهش

بودن دب روش  های شهر تهران مشغول ب ه تحص یل   اناام پژوهش در یکی از  دانشگاه دانشاویان شهر تهران بودند که در زمان

ک ه ب ا پرسش نامه    ب ود  م رد(   191 ،زن 177) نف ر  368دستر  اناام شدب حام نمون ه  گیری در این پژوهش به روش درنمونه

های اص لی و س اختار ع املی    لفهؤها از شاخ  آماری تحلیل متحلیل دادهود آزمون قرار گرفتندب برای تاییهوراینیاگرام واگنر م

/ب( و پای ایی  82/ب ت ا  56ها نشان داد که پرسشنامه شخصیتی اینیاگرام در جامعه ایران ی دارای روای ی )  یافتهستفاده شدب اتأییدی 

های ی ، شش و نه تفاوت دست آمده، بین زنان و مردان در تیپههای جانبی بفته( مناسبی استب بر اسا  یا930/0تا  597/0)

ت ر از  و در تیپ نه میانگین م ردان پ ایین  تر از میانگین مردان و شش میانگین زنان پایین داری وجود داردب در این های ی امعن

 میانگین زنان استب

 یابیویژگی شخصیتی، اینیاگرام، هناار ها:کلیدواژه

                                                           
 mpoupak.rahimi@gmail.co   سسه آموزش عالی روزبهؤم  ارشد، کارشنا1
  دانشگاه آزاد اسالمی رودهن ،استاد2
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                                     اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر برنامه گربه سازگار درکاهش اضطراب

 سال ١١تا  7کودکان 

 
 

 3مهدی ربیعی ،2حسین کشاورز افشار ،1افسانه صمیمی
 
 

 

 چکیده

 7کاهش اضطراب کودک ان   گربه سازگار دررفتاری مبتنی بر برنامه -عیین مییان اثربخشی درمان شناختیاین پژوهش با هدف ت

آزمون با گروه گواه اس تفاده ش دب     پس  آزمونسال در شهرستان اردستان صورت گرفتب در این پژوهش که از طرح پیش 11تا 

مش غول ب ه تحص یل     1395 -96آموزان پنج مدرسه از مدار  ابتدایی شهر اردستان که در سال جامعه آماری شامل کلیه دانش

 10نفر در گ روه آزم ایش و    10گیری هدفمند انتخاب شدند و به روش تصادفی، نفر به روش نمونه 20اشند که از این تعداد بمی

 16رفتاری مبتنی بر گربه سازگار در گ روه آزم ایش ب ه م دت      -گرفتندب سپس مداخله درمان شناختینفر در گروه کنترل جای 

 گ روه قب ل و بع د از اج رای م داخالت     کردب برای هر دو ی  آموزشی را دریافت نمیجلسه اجرا گردیدب در این مدت گروه گواه ه

ه ا ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری      ه ای حاص ل از پرسش نامه   را گردی دب داده ( اج  SCASپرسشنامه اضطراب کودکان اسپنس )

اخله در گروه آزمایش کاهش محسوسی  آزمون بعد از مدنتایج نشان داد میانگین نمرات پسکوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتندب 

رفتاری مبتنی بر گربه سازگار دریافت کردند در منایسه با کودکانی ک ه   -ین اسا  کودکانی که درمان شناختیداشته استب بر ا

در دو داری را نشان دادندب بنابراین تفاوت نم رات  اهای اضطراب تفاوت معنانهشان دریافت نکردند از لحاظ کاهش ناین نوا درم

 آزمون نشانگر اثربخش بودن اثر آموزش بودبگروه در پس

 ساله 11تا  7رفتاری مبتنی بر گربه سازگار، اضطراب، کودکان  -درمان شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 کارشنا  ارشد دانشگاه آزاد  1
 keshavarz1979@ut.ac.ir   دانشگاه تهران ،مشاوره گروهاستاد  2
 دانشگاه علوم پیشکی بنیه اهللاستادیار، 3
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های کنترل فکر در نوجوانان مبتال رفتاری بر کاهش اضطراب و ارتقا روش-مداخله شناختیاثربخشی 

 به اختالل اضطراب فراگیر

 
 

 3نیامهدی شیخ ،2نژادسیده ثریا علوی ،1سیدسعید سجادی اناری
 
 

 

 چکیده

ت رین اخ تالل اض طرابی و فراین دهای مح وری آن مع رف فراین دهای اص لی دخی ل در ح وزه           شایع ،اختالل اضطراب فراگیر

 ،ه دف پ ژوهش حاض ر    ش ناختی اس تب  های اضطرابی استب دوره نوجوانی دوران بسیار مهمی در تشدید اختالالت رواناختالل

رفتاری بر کاهش اضطراب و بهبود راهبردهای کنت رل فک ر در نوجوان ان مب تال ب ه اخ تالل       -بخشی مداخله شناختیبررسی اثر

ب ه   96باشدب جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نوجوانان مبتال به اختالل اضطراب فراگیر بود ک ه در س ال   اضطراب فراگیر می

 تا 14 نوجوان پسر با دامنه سنی 40شناختی شهر تهران مراجعه کردندب نمونه پژوهش حاضر شامل وانمراکی مشاوره و خدمات ر

نف ری تنس یم ش دندب گ روه      20اضطراب فراگیر بود که بعد از تشخی  عالیم اخ تالل ب ه دو گ روه     سال مبتال به اختالل 18

نایس ه در لیس ت انتظ ار درم ان بودن د و پرسش نامه را       رفتاری قرار گرفته و گروه کنترل جهت م-آزمایش تحت درمان شناختی

 ب رای تحلی ل    ه ا اس تفاده ش دب   داده یآورتکمیل نمودندب از پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر، منیا  اضطراب ب  برای جمع

عناداری نش ان  ها در این پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شدب مییان اضطراب نوجوانان پس از مداخله درمانی کاهش مداده

ثر ب وده  ؤرفتاری در درمان اختالل اضطراب فراگی ر م   -ها نشان داد که رویکرد درمانی مبتنی بر مدل شناختیدادب نتایج بررسی

 استب

 اضطراب فراگیر، دوره نوجوانیرفتاری،  -مداخله شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 adi90ir@gmail.comsajj   دانشگاه تهران ،دانشاوی دکتری1
 دانشگاه تهران   ،کارشنا  ارشد2
  تهران جنوب واحد دانشگاه آزاد اسالمی ،کارشنا 3
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 دار شهر شهرکردنفس در زنان شاغل و خانهبررسی عزت

 
 

 2زهرا امینی راستابی ،1ی سرتشنیزیعباس رئیس
 
 

 

 چکیده

دار شهر شهرکرد اناام گردی دب پ ژوهش ب ه لح اظ ط رح و روش      نفس در زنان شاغل و خانهبا هدف بررسی عیت پژوهشاین 

ی آم اری  انا ام گردی دب جامع ه   آوری اطالعات به شیوه پیمایشی تگی و به لحاظ شیوه جمعهمبس -پژوهش، به روش توصیفی

 50نفر، زنان شاغل ) 100ی آماری شاملشاغل شهر شهرکرد بودند و نمونهر در این تحنیق شامل کلیه زنان شاغل و غیرنظمورد

  ی آوری اطالع ات از پرسش نامه  نفر( شهر شهرکرد به صورت تصادفی ساده انتخ اب گردی دب ب رای جم ع     50شاغل )نفر( و غیر

باش د، اس تفاده ش ده اس تب     ی بلی و خی ر م ی  ر سؤال خود دارای دو گیینهماده است و ه 58نفس کوپر اسمیت که شامل عیت

ها نشان داد فرضیه پژوهش مبن ی ب ر   خوردار استب یافتهها بیانگر آن است که این آزمون از اعتبار و روایی قابل قبولی بربررسی

نف س زن ان   ر گرفتب بدین معنی که عیتشاغل مورد پذیرش قرانفس زنان غیرنفس زنان شاغل و عیتتفاوت معنادار بین عیت

 نفس را تنویت کردبتوان با اشتغال زنان مییان عیتدهد میباشدب نتایج نشان میشاغل مینفس زنان غیرشاغل بیشتر از عیت

 دار، شهر شهرکردنفس، زنان شاغل، زنان خانهعیت ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 abbas.raisi1362@gmail.com   دانشگاه آزاد واحد اصفهان ،دکتری دانشاوی1
  دانشگاه آزاد اصهفهان ،ارشد کارشنا 2
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 ختالل سلوک و زورگویی کودکاندرمانی در کاهش و درمان ا هنقش قصّ

 
 

 *1پریا جنگی
 
 

 

 چکیده

کودک نی از دارد ب ه عن وان ی        در عین حال،دستورات را ندارد و  ورمیها  ،هادریافت مستنیم پیام توانساخت ههنی کودکان 

ط ور  ه ا ب ه  ه ای ن پی ام  دهد بداندب پس ارائشهروند، آداب و رسوم، هناارهایی که به او اجازه زندگی و مشارکت در جامعه را می

ای دارد ک ه ه م   ب استفاده از قصه به مثابه ی  فن درمانی ابع اد گس ترده  ثر استؤها بسیار کارآمد و مزبان قصه غیرمستنیم و با

ب فرض اساسی درمان بر این است که تغییر در زب ان  درمان و اصالح رفتار کودکان است سبب پیشگیری، تشخی  مشکل و هم

و  های جدیدی ب رای ایا اد رفتاره ای ص حیح    اناامد و فرصتهای زندگی خود به تغییر در معانی زندگی فرد میهو ادبیات قصّ

         س لوک و زورگ ویی کودک ان بررس ی      درم انی در بهب ود اخ تالل   هب در ای ن پ ژوهش نن ش قصّ     کندرواب  با دیگران ایااد می

  گرددبمی

 زورگویی درمانی، اختالل سلوک،هقصّ ها:کلیدواژه

                                                           
 sakineh.jangi@yahoo.comی، دانشگاه تهران   شناسی تربیترواندکتری *1
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 مقایسه معنای زندگی در افراد مبتال به سرطان کولون و افراد سالم

 
 

 3بهمن اکبری ،2الحسن عسکری رانکوه، میر عبد*1ماریا رسولی جوریابی

 

 

 

 چکیده

باش دب انتظ ارات مثب ت،    گذار بر تندرستی و اف یایش ط ول عم ر، زن دگی ف ردی م ی      ثیرأترین عوامل تمعنادرمانی، یکی از مهم

، منایسه معن ای  پژوهش حاضرهدف اصلی باشدب لذا های معنای برای زندگی میگرایی، تنظیم اهداف، از ویژگیفمندی، واقعهد

منایسه ای ب وده اس تب جامع ه آم اری      -یباشدب این پژوهش از نوا علّزندگی در افراد مبتال به سرطان کولون و افراد سالم می

استان گ یالن،   یهاهای درمانی  و بیمارستاننی یبه کل 1395ه سرطان کولونی که در سال مورد مطالعه را تمامی افراد مبتال ب

گی ری  گیری آماری به روش نمونهدهدب روش نمونهسازی تشکیل میاشان بعد از همتشهر رشت مراجعه کرده بودند، و همراهان

نفر سالم بعد  75کولون و سرطان  فرد مبتال به 75ل نفر )شام 150دستر  و هدفمند بوده استب که در این بین برای مطالعه در

، اس تیگر، فری یر، اویش ی و ک الر    )پرسشنامه معن ای زن دگی   سی قرار گرفتندب افراد پژوهش به سازی( انتخاب و مورد برراز همتا

                            اس تفاده ش دب                                                                                                                    متغیری ه ا از آم ار پارامتری   تحلی ل واری انس چن د      تحلی ل داده وب رای تایی ه  ، ( پاسخ دادندب در نهایت2006

تفاوت ای زندگی در یافتن معنا و جستاو در معن ،افراد مبتال به سرطان کولون و افراد سالم میان دهدنشان میتایج این مطالعه ن

توان چنین اهعان نمود، داشتن معنای برای زندگی و جستاو و  در های این پژوهش میب لذا با توجه به یافتهوجود دارد یدارامعن

 باشدبداشتن معنای برای زندگی امری ضروری و مهم می ،باشدب لذایافتن آن جی الینف  سالمت می

 ن، افراد سالممعنای زندگی، سرطان کولو ها:کلیدواژه

                                                           
 انتفاعی، واحد رشتبغیر -دولتی، دانشگاه علم و فرهنگ غیرمربی*1 
 زاد واحد رشتدانشگاه آشناسی، گروه معلمان و آموزش ابتدایی و روان2 
 یار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد واحد رشتاستاد3 



 

324 

 

 

 

مندی زناشویی مادران دارای فرزند مبتال به اختالل میزان رضایت آگاهی براثربخشی آموزش ذهن

 طیف اتیسم

 
 

 3مرتضی والیی، 2ساحل مرادی، *1آبادیاهلل فتحروح

 
 

 

 چکیده

دارای فرزند مبتال به اختالل مندی زناشویی مادران مییان رضایت آگاهی برپژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی آموزش ههن

جامعه آماری  آزمون و گروه کنترل بودبپس -آزمونطرح پیش آزمایشی بای شبهطیف اتیسم اناام شدب این پژوهش ی  مطالعه

کننده به مرکی پژوهش و درمان اتیسم تهران بودندب نمونه مورد پژوهش مادران دارای فرزند مبتال به اختالل طیف اتیسم مراجعه

گروه آزمایش و کنترل گماشته ش دندب   دستر  انتخاب و به صورت تصادفی، در دومادر بودند که به صورت در 30امل طالعه شم

 10دو گروه توس  پرسشنامه رضایت مندی زناشویی انری  مورد ارزیابی قرار گرفتندب گ روه آزم ایش    در این پژوهش در ابتدا هر

در  ه نشدبئآگاهی اراههنبا به گروه کنترل آموزشی در رابطه  کهدریافت کردند در حالی آگاهی راای آموزش ههندقینه 60جلسه 

ه از تحلی ل  ه ا ب ا اس تفاد   مندی زناشویی انری  مورد ارزیابی قرار گرفتن دب داده گروه توس  پرسشنامه رضایت دو پایان دوباره هر

من دی زناش ویی   آگاهی باعث افیایش مییان رضایتآموزش ههنتحلیل قرار گرفتب نتایج نشان داد که وکوواریانس مورد تاییه

آگ اهی را ب ه   توان آموزش ههندست آمده، میهای بهشودب با توجه به یافتهمادران دارای فرزند مبتال به اختالل طیف اتیسم می

اختالل طی ف اتیس م پیش نهاد    مندی زناشویی مادران دارای فرزند مبتال به ثیرگذار بر افیایش مییان رضایتأعنوان ی  روش ت

 دادب

 مندی زناشویی، اختالل طیف اتیسمآگاهی، رضایتههن ها:کلیدواژه

                                                           
  roohallahfathabadi@gmail.com   آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه عالمه طباطبایی شناسی وارشد روان یدانشاوی کارشناس*1 
 ساوه واحد شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمیکارشنا  ارشد روان2 
 دانشاوی کارشنا  ارشد تحنینات آموزشی، دانشگاه تهران3 
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 رابطه بین سالمت روانی با استرس شغلی در مدیران مدارس

 
 

 *1سجاد دشتی

 

 
 

 چکیده

س تب روش پ ژوهش   پژوهش حاضر به رابطه بین سالمت روانی با استر  شغلی در مدیران مدار  شهرستان قوچان پرداخته ا

شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی. حاضر، توصیفی از نوا همبستگی استب در این روش سعی می

آوری اطالع ات  شود و به لحاظ جم ع های کاربردی محسوب میکشف یا تعیین شودب این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش

 ،باش ند نف ر م ی   140 ن تحنیق را کلیه مدیران منطع متوسطه شهرستان قوچ ان ک ه ماموع اً   میدانی استب جامعه آماری در ای

نفر از م دیران منط ع متوس طه     103دهندب در این پژوهش برای تعیین حام نمونه آماری طبق جدول مورگان تعداد تشکیل می

( و GHQپرسش نامه س المت عم ومی )    املش   فته شدندب ابیار گردآوری اطالعاتشهرستان قوچان به عنوان نمونه در نظر گر

از کام ل ب ودن آنه ا. اق دام ب ه       ها و اطمینانآوری پرسشنامهپس از جمع ،های شغلی اسیپو بودب در این تحنیقپرسشنامه ننش

دست آمده گردید و سپس کدهای مذکور بر طبق الگوی معین ی وارد رایان ه ش د و ب ا     هگذاری مشخصات فردی و اطالعات بکد

ه ای متغیره ای م ورد نظ ر و     تحلیل شدب محاسبه ضرایب همبستگی ساده پیرسون بین نم ره وتاییه SPSSه از برنامه استفاد

 ش غلی  اس تر   و روانی سالمت بین که دهدمی نشان نتایجب شد گرفته درنظر. هافرضیه آزمون منظور بهداری اسطح معن ضمناً

 بدارد وجود مثبتی یرابطه قوچان شهرستان مدار  مدیران

 ، مدیر مدرسهاستر  شغلی ،سالمت روانی ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 گی دانشگاه آزاد بندر ،شناسیکارشنا  ارشد روان*1
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آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود حافظه، حافظه کاری و حافظه کالمی مداخله ذهناثربخشی 

 استرس پس از سانحهمبتال به اختالل  افرادثیر آن بر أو ت
 
 

 1هانی، شیوا کی1فرد، سمیرا زهتاب*1زاده بیرکیوحید حسن
 

 

 

 چکیده

حافظه ک اری و کالم ی اف راد     آگاهی بربررسی  اثربخشی آموزش کاهش استر  مبتنی بر ههنرو هدف پژوهش حاضر  از این

ب ا گ روه کنت رل    آزمون پس-آزمونقوچان بودب پژوهش حاضر از نوا پیش ( بنیاد شهیدPTSDپس از سانحه ) مبتال به استر 

شهرستان  قوچان در سال  باشدب جامعه این پژوش شامل کلیه مراجعین مرکی بنیاد شهیدمیاناام شد و طرح پژوهش، آزمایشی 

انتخ اب و در دو گ روه آزم ایش و کنت رل ج ایگیین ش دندب ابیاره ای        نفر  30گیری تصادفی بود که با استفاده از نمونه 95-94

گ روه آزم ایش ب ا     ب ودب  n-backآزم ون   ( وWMS-IIم )آزمون حافظه کالمی وکسلر بیرگسالن وی رایش دو  آموزشی شامل

ای دریافت جلسه مورد آموزش قرار گرفتند اما گروه گواه هی  مداخله 8استفاده از روش کاهش استر  مبتنی بر ههن آگاهی در 

 های آزمون حافظه کالمی وکس لر بیرگس الن وی رایش   اتمام مداخالت آموزشی، هر دو گروه مادداً با پرسشنامه از نکردند، پس

WMS-Iدوم ) I و آزمون )n-back ه ای آم اری   ه ا از روش در مرحله پس از آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتندب برای تحلیل داده

ب استفاده ش د  MANCOVAری از روش تحلیل کواریانس چند متغی )میانگین، انحراف معیار و ببب( و در بعد استنباطی توصیفی

تف اوت   و حافظه کالم ی   رهای حافظه کاریاز اناام مداخله آزمایشی در متغیگواه پس نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و 

 بمعناداری وجود دارد

 آگاهی مبتنی بر کاهش استر اختالل استر  پس از سانحه، حافظه کاری، حافظه کالمی، ههن ها:کلیدواژه
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 اختالل دوقطبی هافراد مبتال بهای سالمت روان و کیفیت زندگی در خانوادهبررسی 

 
 

 3علی اکبر ثمری ،2علی مشهدی ،*1فرسارا سبحانی

 

 

 

 چکیده

شود که عالوه بر افت عملکرد، اختالالت شدید را در بندی میترین اختالالت روانی طبنهکنندهی ناتوانقطبی در زمرهاختالل دو

رو پژوهش حاضر با هدف بررس ی س المت روان و   ینکندب از اتعامالت میان فردی، سالمت روان و کیفیت زندگی فرد ایااد می

 اف راد مب تال ب ه   ی ی ای ن پ ژوهش، اعض ای خ انواده    قطبی اناام گرفتب جامعهدو افراد مبتال بههای زندگی در خانوادهکیفیت 

ب ا روش در   ه ا اس ت ک ه   باشدب نمونه، پنااه نفر از اعضای این خ انواده سینا مشهد میقطبی بستری در بیمارستان روانی ابندو

ب ه   سازمان بهداشت جهانی،گی و کیفیت زند (GHQ)ی سالمت عمومی اندب در این پژوهش از پرسشنامهدستر  انتخاب شده

های آمار توصیفی و اس تنباطی انا ام   استفاده شده استب تاییه و تحلیل اطالعات با استفاده از شاخ ها منظور بررسی فرضیه

ی س المت روان و کیفی ت زن دگی    قطبی نم ره دو افراد مبتال بههای ز این قرار است که خانوادهدست آمده اهشده استب نتایج ب

های محیطی، روانی و جسمانی کیفیت زن دگی در م رد و زن تف اوت وج ود دارد و م ردان از      کردند و بین شاخ پایینی کسب 

ها در اجتماعی، اضطرابی و بدنی سالمت روان، زن ها برخوردارندب در شاخ  های افسردگی، کارکردشرای  بهتری در این حیطه

ها افسردگی بیشتری هل در این خانوادهأشود که افراد متوضعیت پایین تری نسبت به مردها قرار دارندب نیی این نتیاه حاصل می

  دارندبنسبت به افراد مارد 

 قطبی، سالمت روان، کیفیت زندگی، خانوادهدو ها:کلیدواژه
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 هدشناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشگروه رواندانشیار 2 
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمرگروه روان استادیار3 
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                                              هوش هیجانى و خودتمایزیافتگى در  بین تنظیم شناختى هیجان،رابطه 

 شناسى/ مشاورهدانشجویان روان

 

 

 2رضا خاکپور ،1لیال حریرچیان

 
 
 

 چکیده

       ه ای  ویان رش ته هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیاان، ه وش هیا انی و خودتماییی افتگی در دانش ا    

همبستگی استب جامعه آماری ش امل کلی ه دانش اویان ش اغل ب ه       -شناسی و مشاوره بودب روش پژوهش، از نوا توصیفیروان

بودند که حام نمونه براسا   1395نفر( در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در سال  2100های روانشناسی )تحصیل در رشته

ای انتخاب شدندب برای سناش متغیرها از سه پرسشنامه تنظیم شناختی هیاان به روش تصادفی طبنه نفر 325جدول مورگان، 

( 1998( و خودتماییی افتگی )اس کورون و فریدلن در،    1996(، هوش هیاانی )ش رینگ،  2001هاون، )گارنفسکی، کرای  و اسپین

باه مورد بررسی ق رار گرف تب ب رای تایی ه و تحلی ل آم اری       ها با استفاده از ضریب آلفای کروناستفاده شد و پایایی پرسشنامه

اطمینان بین تنظیم شناختی هیاان ب ا    99%با  نتایج نشان داددست آمده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدب های بهداده

ه ای  نشاویان رشتههوش هیاانی و بین تنظیم شناختی هیاان و خودتمایییافتگی در دابین خودتمایییافتگی با  ،هوش هیاانی

 داری وجود داردب روانشناسی و مشاوره همبستگی معنی

 دانشاویان روانشناس  ،خودتمایییافتگ  ،سواد هیاان  ها:کلیدواژه
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  دهنرو واحد اسالمی آزاد دانشگاه مشاوره، شناسیروان متخص 2
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 رفتاری و هیپنوتیزم شناختی بر افزایش سالمت زنان مطلقه مشهد -اثربخشی مداخله شناختی

 
 

 3نژادید ابوالقاسم مهریس ،2سید ابوالقاسم سیدان ،1اعظم رکنی
 

 

 

 چکیده

این تحنیق به منظور بررسی اثربخشی مداخله شناختی و رفتاری و هیپنوتییم شناختی بر افیایش سالمت زن ان مطلن ه مش هد،    

راه ه  ماری شامل تحلیل کوواری انس ی    آهای استنباط های پژوهشی از روشهای توصیفی برای آزمون فرضیهعالوه بر روش

مورد تایی ه و تحلی ل ق رار     20نسخه   SPSSافیار کامپیوتری ها با استفاده از نرمدب الزم به هکر است که تمام دادهاستفاده ش

ه ای  معیار گروه آزمایش و گواه محاسبه گردیدب در این تحنیق که از نوا ط رح انحراف گرفتب پس از استخراج نتایج، میانگین و

عات میدانی از روش توزیع پرسشنامه در بین کلیه زنان مطلنه شهر مشهد از نیم ه اول  آوری اطالآزمایشی است، جهت جمعنیمه

 با دامن ه س نی  ها زنان استفاده شد و از بین آن ،اندکه برای سازگاری با طالا به مرکی مشاوره سطح شهر مراجعه کرده ،96سال

مرکی ب ه   2 ای از بین مراکی مشاوره سطح شهر مشهد،مرحله ای ت ساله انتخاب شدندب روش نمونه گیری از نوا خوشه48-20

شیوه تصادفی انتخاب و سپس از بین مراجعین سازگاری و مشاوره طالا نمونه تصادفی به شیوه تصادفی ساده انتخاب و س پس  

ارشی تص ادفی  رفتاری و هیپنوتییم شناختی و گروه گواه گم -های شناختیهای آزمایشی، درمانگروه به شیوه کامالً تصادفی در

-  جلسه مشترک از همه آنها پ یش یدر ، هانفره تنسیم شدندب پس از انتخاب و گمارش تصادفی نمونه20شدند و به سه گروه 

 اتجلس  ) ب ا  م اه  5/1زم ایش ب ه م دت    آپس جلسات درم ان ب رای گ روه    س گرفته شدب 90SCL- آزمون با استفاده از آزمون

رفتاری و هیپنوتییم شناختی قرار گرفتند و گروه گواه هی  آموزشی دریاف ت  -ه شناختیهر گروه جداگانه تحت مداخل (ساعتی5/1

 نکردندب

 هیپنوتییم شناختی ،رفتاری-های شناختیسالمت زنان مطلنه، تحلیل کوواریانس، درمان ها:کلیدواژه

 

 

 

                                                           
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد شاهرودارشد روانکارشنا  1 

 دانشگاه تربت حیدریه ،استاد2 
 دانشگاه الیهرا ) ( ،شناسیدانشیار روان3 
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 فراشناخت و نقش آن در اختالالت اضطرابی

 
 

 *1زهرا سیالبخوری

 
 
 

 چکیده

شناختی متنوعی ارائه شده استب اختالالت اض طرابی  های روانی آن نظریهباشد که دربارهی بسیار مهم می  پدیدهاضطراب ی

ه ای  اخ تالل بندی میمن و در منابل درمان مناوم هستندب رد پای اضطراب، در سراسر طبنه با عوارض متعددی همراه و معموالً

ن اختالل باالترین حد رنج روانی را به همراه دارد، امروزه نیی با توجه ب ه ماش ینی   توان گفت که ایخورد و میروانی به چشم می

طور مضاعف بیشتر ش ده اس تب از ط رف    زای زندگی هم بههای روانی و رویدادهای تنششدن جوامع و پیشرفت فناوری، ضربه

، نی از ب ه رویکرده ای    اف راد مب تال  برخ ی از  دیگر، ناکارآمدی رویکردهای قبلی در درمان بعضی از اختالالت اضطرابی بر روی 

های رفتار درمانی شناختی ایا اد ش دی ک ه از ب ین     شد، لذا رویکردهای درمانی موج سوم در پاسخ به چالشجدیدتر احسا  می

ی ن  محوری فراش ناخت درم انی ا   های موج سوم، فراشناخت درمانی به دالیل زیر از اهمیت بسیایی برخودار استب اندیشهدرمان

ه ای  شناختی منار به تداوم هیا ان های روانهای فکری ناسودمندی که در اختاللاست که عوامل فراشناختی در ایااد سب 

کنن د و همچن ین   کنند، سب  تفکر را تعیین م ی ها توجه را هدایت میوارهای دارندب فراشناختکنندهشوند، ننش تعیینمنفی می

شودب بر مبنای این م دل  شوند که به صورت مکرر منار به تولید اطالعات ناکارآمد میای میلههای منابمنار به فراخوانی پاسخ

ی جدیدی با افکار و باورهایش برقرار نمایدب ب ر هم ین   را قادر سازد تا رابطه فرد مبتالشود که درمانی، از راهبرهایی استفاده می

 ثر ب ر ای ن اخ تالل خصوص اً    ؤه ای م   ی اختالالت اضطرابی، به درمانبندطبنه اسا  در مناله حاضر پس از مرور بر تعریف و

   درمانی پرداخته شده استب فراشناخت

 های اختالالت اضطرابیفراشناخت، شناخت، اختالالت اضطرابی، درمان ها:کلیدواژه
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 بخشی موسیقی درمانی بر بهبود عواطف خودآگاه در افراد معتادبررسی اثر

 
 

 *1رویا زارع

 
 
 

 چکیده

نوا پ ژوهش   باه در افراد معتاد اناام شده استاین پژوهش به منظور بررسی اثربخشی موسینی درمانی بر بهبود عواطف خود آگ

به منظور  آوری شدبها با استفاده از پرسشنامه عواطف خودآگاه جمعداده آزمون با گروه کنترل( بودبپس -آزمون)پیش تاربینیمه

نفری از معتادان خود معرف به مراکی ترک اعتیاد به صورت تصادفی ساده انتخ اب ش ده    40ایاف پژوهش نمونهدستیابی به اهد

جلس ه   6گروه آزمایش تحت  نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدندب 20نفر به عنوان گروه آزمایش و تعداد  20بودند که تعداد 

نظر و س پس بح ث و   واط ف م ورد  ی  جلسه موسینی تراپی در ارتباط با عمداخالت عبارت بود از  موسینی درمانی قرار گرفتب

احساسات و هیاانات خود، در موازات تاارب حاصل از گوش ک ردن ب ه موس ینی ب ودب گ روه       گفتگوی گروهی در مورد افکار،

نشان داد که موس ینی درم انی   ها تحلیل شدب یافته SPSSکنترل در فهرست انتظار قرار داده شدب داده ها با استفاده از نرم افیار 

 بخش بوده استبعواطف خودآگاه در بین معتادان اثربر بهبود 

 آگاهعواطف خود ،اعتیاد نی درمانی،یموس ها:کلیدواژه
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                  جدید در تشخیص چشم اندازیو ارائه  ییوفایبضربه سندرم  یصیفراتشخ یالگو نییتب

کارآمد درمانجهت   

 

 
 محمدحسن آسایش1، کیومرث فرحبخش2،  الهه گلپاشا43

   
 

 

 چکیده

ی نظری و درمانی مختلفی در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته استی اما این هامدلوفایی، بی یهدر درمان زوجین قربانی ضرب

ان د  ردازش شناختی( و رواب  پرداختهبر آسیب در ی  بعد مثل بعد هیاان )در درمان هیاان مدار(، شناخت )درمان پالگوها غالباً 

وفایی پرداخت ه اس تب   شناختی قربانیان بیو کمتر تحنینی به تدوین پروتکلی مبتنی بر ابعاد مختلف آسیب در سازوکارهای روان

ن سازی دقینی است که درمانگر اختصاص اً ب رای آ  مداخالت موثر برای هر آسیب و اختالل روانی، مبتنی بر مفهوم بدیهی است

با انتخاب ی  نظریه ی ا الگ وی ت   بع دی آن را ب رای ه ر مس ئله و         توان صرفاًگیرد، لذا نمیاختالل یا نشانگان در نظر می

ت وان از  وفایی را میهای مربوط به ضربۀ بیآسیبرسد ( به نظر می1396اختاللی اعمال کردب با توجه به تحنیق کیفی آسایش )

سازی آثار فردی )مفهومدرون -2وفایی در خانواده( و )مفهوم سازی آثار بین فردی آسیب بی سیستمی و بین فردی -1دو منظر: 

تن ی،  -ابع اد روان وفایی بر قربانیان( مفهوم سازی کردب این مفهوم سازی به صورت فراتشخیصی و ب ا تاکی د ب ر    فردی بیدرون

، «علی ت حلن وی  »ی رویک رد فراتشخیص ی همچ ون مفه وم     و با استفاده از مب ان  هیاانی، شناختی، ارتباطی، رفتاری و معنوی

ک ه الگ وی   شودب حاصل بح ث ای ن  تبیین و فرمول بندی می« افکار تکرار شونده منفی و اندیشناکی»، مفهوم «تنظیم هیاانی»

الزم اس ت  وفایی موثر در آسیب بی کند جهت تدوین مداخالتوفایی در این تحنیق پیشنهاد میشناسی روانی قربانیان بیآسیب

فردی و به صورت فراتشخیصی صورت گی رد و س پس ط رح    فردی و بینوفایی در بعد درونابتدا مفهوم سازی دقینی از آثار بی

 تکنیکی در این ابعاد اجرا شودب-درمان به صورت فرایندی

 وفایی، خیانت، فرازناشویی، فراتشخی : بیهاکلید واژه

 

                                                           
 Asayesh@Alumni.ut.ac.ir  شناسی دانشگاه تهرانتخصصی مشاوره، مشاور خانواده و ازدواج کلینی  رواندکتری 1 
 شناسی وعلوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائیگروه مشاوره، دانشکده روان دانشیار2 

 دانشگاه تهران، مشاور دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ،کارشنا  ارشد مشاوره خانواده3 
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 مبتال به افسردگی اساسی افرادهای شناختی یاثربخشی شناخت درمانی بر نارسای

 

 
 مایسا رادمهر1، عبدالصمد آق2، مرجان گشنیزجانی3، سمیه علینژاد4

 
 
 

 چکیده

ده دب ه دف از پ ژوهش حاض ر بررس ی اثربخش ی       ثیر قرار میتأمبتال به افسردگی اساسی را تحت  افرادهای شناختی، نارسایی

آزمایش ی ب ا گ روه    مبتال به افسردگی اساسی بودب در پژوهش حاضر از طرح نیم ه  افراد های شناختیشناخت درمانی بر نارسایی

اف راد مب تال ب ه    کنندگان به مرکی روزانه آموزشی و توانبخشی کنترل نابرابر استفاده شدب جامعه آماری این پژوهش، کلیه مراجعه

مبتال به افسردگی اساسی با روش نمون ه   فرد 20ن تعداد، بودند که از ای 1396روانی )زندگی( شهرستان آا قال در سال  اختالل

نفر( جایگیین شدندب  10ها بصورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه )هر گروه گیری در دستر  انتخاب شدندب این آزمودنی

اختی برادبن ت  ای شرکت کردندب در این پ ژوهش پرسش نامه نارس ایی ش ن    دقینه 60جلسه شناخت درمانی  10گروه آزمایش در 

ها با آزمون تحلیل کوواریانس تحلی ل  ( مورد استفاده قرار گرفتند و دادهIIBDI( )1996-) 2( و پرسشنامه افسردگی ب  1982)

ها نادار داشتندب بر اسا  این یافتهشدندب برطبق نتایج، میانگین مولفه های نارسایی شناختی در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت مع

 گروه آزمایش اثربخش بوده استبافراد های شناختی ت شناخت درمانی بر کاهش نارساییتوان گفمی

 ناختی، افسردگی اساسیهای ششناخت درمانی، نارسایی ها:کلیدواژه

                                                           
   Maisa.Radmehr@yahoo.comشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالو    کارشنا  ارشد روان1 
 شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهندانشاوی دکتری تخصصی روان2 
 شناسی بالینی، دانشگاه اصفهانکارشنا  ارشد روان3 
 زاد اسالمی واحد ساریشناسی بالینی، دانشگاه آکارشنا  ارشد روان4 
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rogram to promote emotional intelligence and PPsychosocial intervention: 

prosociality in the classroom 

 
 

 1اماریا ماربدی
 
 

 

Abstract 

Inclusive classrooms provide new opportunities for group membership and creation of 

effective learning environments. In order to facilitate the success of inclusion as an 

approach and philosophy, it is important that all class members as well as their 

teachers develop the skills to understand one another,and to communicate and work 

together effectively.Students with or without disabilities have the right to be educated 

in the least restrictive,most appropriate environment.The movement toward less 

restrictive environments is not only a school phenomenon; it is a societal one with the 

ultimate goal being to have individuals with all types of disabilities live,work and be 

educated in their own communities. For this reason it is imperative that the schools 

adjust to serve all students. If we do not work in this line, it is conceivable that he/she 

will not develop the necessary skills for how to effectively live and work with 

them.We want to identify and integrate, within a reference model, the research 

procedures which can contribute to an evidence-based validation of educational 

programs aimed at school inclusion for all pupils. Program purposes: 1. Promote the 

development of transversal competences in the social personal and working areas. 2. 

Create a positive atmosphere in class. 3.Understand the importance and the need of 

positive adult models, personal, interpersonal and collective, for the students. 

Stimulate that sensibility in the teachers becoming important models or significant 

persons for the students. 4. Generate a self-training for teachers enabling them to 

realize an inclusive context in the class capable of including individual diversities and 

differences of all the students. 

Keywords: Emotional Intelligence, prosociality 

 

                                                           
 mar.badia@uab.cat   ، اسپانیاuniversitat autonoma de barcelonaاستاد، 1 
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Teaching strategies for students with autism spectrum disorder in regular 

schools: A challenge for inclusion 

 
 

1Josep Maria Sanahuja 

 
 

 

Abstract 

presence of students with (ASD) in the least restrictive environments,namely the 

regular classroom,is becoming increasingly evident.However,the attention of these 

students with ASD in regular classrooms has critical voices that question the 

possibilities that they have to develop in an appropriate way.The inclusive school 

implies presence, participation, acceptance,and achievement; hence, we consider that 

inclusive classrooms are essential for providing a favourable environment for those 

students with ASD and thus develop alongside their peers.Our research objective was 

to explore the teaching strategies for including students with ASD, placing special 

emphasis on the development of social relations.To achieve this, a qualitative and 

descriptive study was conducted using observation in the classrooms and the 

playground,and in-depth interviews. The sample was composed by15 students with 

ASD and 11 teachers from two primary education schools,located in the metropolitan 

area of Barcelona (Spain).Both schools had Special Education Support Unit (SESU) 

specific for ASD, however in the first one the SESU did not have a concrete physical 

space but it was conceived as support that was carried out in the regular classroom, 

meanwhile in the second school the SESU had a concrete physical space, which 

assisted both the students with ASD as well as those with learning difficulties. Our 

results reflect three relevant aspects of the process of inclusion in schools with 

students with ASD: 1. it is better defining the role of the support teacher; 2. it is 

necessary to generalise specific methodological strategies for students with ASD to all 

in the regular classroom; 3. it is required to develop specific programmes for the 

fostering of socialization. 

Keywords: Autism, Teaching Strategies, Socialization 

 

 

 

                                                           
 Universitat Autònoma de Barcelona   josep.sanahuja@uab.catاستاد، 1 
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رابطه ادراک نوجوان از تعارض والدین با سازگاری تحصیلی و ادراک شایستگی اجتماعی در بررسی 

 زان دختر مقطع متوسطه اولدانش آمو

 

 *2کرایی ، امین1سیده لیال نیرومند

 

 

 چکیده

ه ا  ه ای آن ثرترین عامل محیطی در رشد و تحول شناختی کودک است و بسیاری از مش کالت کودک ان از خ انواده   ؤخانواده، م

مش کالت کودک ان از    ثرترین عامل محیطی در رش د و تح ول ش ناختی ک ودک اس ت و بس یاری از      ؤشودب خانواده، مناشی می

شودب هدف پژوهش حاضر بررسی ادراک نوجوان از تعارض وال دین ب ا س ازگاری تحص یلی و ادراک     ها ناشی میهای آنخانواده

باش د ک ه از   آموزان دختر متوس طه اول م ی  باشدب جامعه پژوهش، دانشآموزان دختر شهر اهواز میشایستگی اجتماعی در دانش

عنوان نمونه و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدندب ابیارهای ان دازه گی ری متغیره ا ش امل     نفر به 250ها تعداد میان آن

ی شایس تگی  ه ا و س ین  و ف رم کوت اه پرسش نامه     ی سازگاری تحصیلی سینمنیا  تعارض زناشویی والدین لوپی، پرسشنامه

ه ا از  باش د ک ه ب رای آزم ون فرض یه     ز نوا همبستگی میباشدب طرح پژوهش حاضر توصیفی و ااجتماعی فلنر، لیاز و فیلیپ می

ها نشان داد که ادراک نوج وان از تع ارض وال دین ب ا شایس تگی      های آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شدب یافتهروش

 داری دارندباجتماعی و سازگاری تحصیلی رابطه منفی معنی

 تحصیلی، ادراک شایستگی اجتماعی ادراک تعارض والدین، سازگاری ها:کلیدواژه

                                                           
 اهواز دانشگاه آزاد اسالمی واحدکارشنا  ارشد مشاوره و راهنمایی، 1
 am.koraei@gmail.com واحد اهواز    سالمیگروه مشاوره، دانشگاه آزاد ا*2

mailto:am.koraei@gmail.com
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 مثبت اندیشی بر افسردگی مراجعین مرکز مشاورهبر رفتاری مبتنی -بخشی درمان شناختیاثر

 

 

 *2، محسن لطفی1عفت جمشیدی

 
 
 

 چکیده

ثیر أراک ات ب ر ش دت و دامن ه هیاان اتی ت       ه ا، و اد کند که افکار، باورها، نگ رش درمان شناختی رفتاری از این ایده حمایت می

ت وانیم هم ه ادراک ات،    وسیله تغییر باورهای مرکیی و در نتیا ه افک ار خودک ار، م ا م ی     ه کند و بگذارد که فرد احسا  میمی

بینی اندیشی و خوشرفتاری بر مثبت -ثیر رویکرد شناختیتأاحساسات و رفتارمان را تغییر دهیمب پژوهش حاضر با هدف آزمودن 

آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اناام گرف تب از می ان   با روش شبهطراحی و اجرا شدب پژوهش حاضر 

در دو گ روه آزم ایش و کنت رل ق رار گرفتن دب      ها به روش تص ادفی س اده   آزمودنی نفر انتخاب شدندب 10مراجعین مرکی مشاوره 

افس ردگی   ت کردندب در این پژوهش، از پرسشنامهکای شردقینه 45هفته، هر هفته در ی  جلسه درمان  10ها به مدت آزمودنی

       آزم ون و  ه ا در دو موقعی ت پ یش   بینی به ره گرفت ه ش دب آزم ودنی    نامه خوشار فکری، شادکامی آکسفورد و پرسشب ، نشخو

ده ه ا روش تحلی ل کوواری انس اس تفاده ش دب نت ایج ب ه دس ت آم          ها پاسخ دادن دب ب رای تحلی ل داده   نامهآزمون به پرسشپس

نامه خوش بینی ب ود و   سش  نامه ش ادکامی و پ ر  ش نمرات پرسشرفتاری بر افیای -ی اثربخشی گروه درمانی شناختیدهندهنشان

آزمون بهبودی را نشان دادب گیری نسبت به گروه کنترل در مرحله پسهای مورد اندازههای آزمایشی از لحاظ سازهوضعیت گروه

گرا شناسی مثبتشناختی مثبت روانتواند در افیایش تاربیات رواند که درمان شناختی میدههای پژوهش حاضر نشان مییافته

 شناختی فرد را ارتنا دهدبثیرگذار باشد و بهییستی  و سرمایه روانأت

 بینی، مثبت اندیشی، بهییستیگرا، خوشرفتاری، روان شناسی مثبت-درمان شناختی ها:کلیدواژه

                                                           
 شناسی کودکان استثنایی، پست سازمانی کارشنا  امور روانیکارشنا  ارشد روان1 
 mohsenlotfi.f@gmail.comکارشنا  ارشد مشاوره خانواده   *2 
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 پروری مادران با میزان پرخاشگری فرزندانهای فرزندسبک رابطه بین صفات شخصیت و

 

 3بیوک تاجری ،*2صادق تقی لو ،1فائزه عبدلی مینان

 

 

 

 چکیده

مادران با مییان پرخاشگری فرزندان ب ودب روش  های فرزندپروری ات شخصیت و سب هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه صف

ب ود ک ه    1394-95آموزان ش هر ق د  در س ال    ی آماری شامل کلیه دانشجامعه باشدبپژوهش توصیفی از نوا همبستگی می

( NEO-ffi-60ابیارهای پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی نئو ) ای  انتخاب شدندبگیری خوشهصورت نمونهه نفر ب 200تعداد

( ب ودب  1992) ا  و پ ری ( و پرسشنامه پرخاشگری ب  1972) های فرزندپروری بامریند(، پرسشنامه شیوه1987م  کرا و کاستا )

های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با رویکرد سلسله مراتبی  استفاده ها از روشبرای تحلیل داده

وکرات به ص ورت منف ی، پرخاش گری فرزن دان را     گیرانه به صورت مثبت و سب  دمنتایج حاکی از آن بود که، سب  سهل شدب

گرایی وتوافق پذیری به صورت منفی و معنادار پرخاشگری رناورخویی به صورت مثبت و برونروان، همچنینکندب بینی میپیش

ک ه ب یش از پ یش ب ه      ، شرایطی فراهم شودهای الزم به والدیناست با آموزشین راستا الزم ا در کندببینی میفرزندان را پیش

الت رفتاری کودکان اهمیت دهندب همچنین از بین ص فات شخص یت   و شخصیت خود در ارتباط با اختال های فرزندپروریسب 

بینی معنادار پرخاشگری فرزندان را پیشبه صورت منفی و  پذیریگرایی و توافرناورخویی به صورت مثبت و برون، رواندرانما

 کندبمی

 های فرزندپروری، پرخاشگریسب ، صفات شخصیت ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 واحد شهر قد  آزاد اسالمی شگاه، دانشناسی عمومیروان، گروه ارشد کارشنا 1 
  sadeght81@gmail.com   واحد شهر قد آزاد اسالمی  ، دانشگاهشناسی عمومیروان، گروه استادیار*2 
 واحد آستاراآزاد اسالمی  ، دانشگاهشناسی عمومیروان، گروه استادیار3 
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 آوریاط بین زوجین بر اساس معنویت خانواده و تاببررسی کیفیت ارتب

 

 

 2حسن حیدری، *1معصومه دهقان
 
 
 

 چکیده

پ ردازدب جامع ه آم اری ای ن     آوری م ی با هدف بررسی رابطه کیفیت ارتباط بین زوجین با معنویت خانواده و ت اب پژوهش حاضر 

نفر زن و مرد به عنوان نمون ه   110دستر ، گیری درونهشامل کلیه زوجین شهر اراک بود که با استفاده از روش نمپژوهش نیی 

گرفته و مورد آزمون قرار گرفتندب نتایج این پژوهش حاکی از این بود که بین معنویت و کیفیت ارتباط زوج ین   آماری مدنظر قرار

داد یعن ی ب ا   ن م ی جهت مثبت رابط ه را نش ا  وجود داشتب مندار مثبت همبستگی  درصد( 9/19) 199/0رابطه مثبتی به مییان 

ای مثبت و معنادار بین دو یابد و بالعکسب نتایج همچنین حاکی از وجود رابطه، کیفت رابطه زوجین نیی بهبود میافیایش معنویت

صد( در 5/33) 335/0برابر با   rمتغیر تاب آوری و کیفیت ارتباط زوجین بودب در آزمون این فرضیه ضریب همبستگی و یا همان 

، کیفت رابطه زوجین نیی بهبود می یابد آوریداد یعنی با افیایش تابمیجهت مثبت رابطه را نشان ار مثبت همبستگی، بود و مند

یی د  أدرصد معنادار بود و بنابراین فرض یه دوم پ ژوهش ت   95رابطه این دو متغیر در سطح  ،داریاو بالعکسب با توجه به سطح معن

ب ین،  ود که ح داقل یک ی از متغیره ای پ یش    در آزمون تحلیل واریانس، حاکی از  این ب Fمعنادار بودن مندار ، گردیدب همچنین

  آوری کنن ده، ت اب  بین ی متغیری، از ب ین متغیره ای پ یش   باشد و طبق نتایج ضریب رگرسیون چن د اداری میکننده معنبینیپیش

 کننده معناداری برای کیفیت ارتباط زوجین بودببینیپیش

 آوری، معنویت خانواده، تابفیت ارتباط، زوجینکی ها:کلیدواژه

                                                           
 oumehdehghan48@yahoo.commasکارشنا  ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین   *1 
 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین2 
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 هل معتاد و عادی شهر شهرضاأهای ناسازگار اولیه و سبک هویت در مردان متمقایسه طرحواره

 

 

 2، زهرا قادری1الهام گالبی

 

 

 

 چکیده

ر با هدف منایسه سب  ها است، که عوامل مختلفی داردب پژوهش حاضاعتیاد یکی از عوامل تهدیدکننده جوامع باالخ  خانواده

هل وابسته به مواد غیروابسته به مواد اناام گرفتب برای این منظور طی ی    أهای ناسازگار اولیه در مردان متهویت و طرحواره

به مراکی ت رک مراجع ه ک رده بودن د ب ه روش در       95نفر وابسته به مواد که در سه ماهه آخر سال  60ای منایسه -یمطالعه علّ

های ناسازگار اولیه مورد آزمون ها از نظر سب  هویت و طرحوارهسازی شدندب آزمودنینفر غیروابسته به مواد همتا 60 ادستر  ب

های ناسازگار اولیه یانگ ف رم کوت اه آن اس تفاده ش دب     قرار گرفتند و از پرسشنامه سب  هویت برزونسکی و پرسشنامه طرحواره

هل معتاد و عادی وجود أداری بین مردان متاهای ناسازگار اولیه و سب  هویت تفاوت معنکه در طرحواره ها حاکی از آن بودیافته

سب  اطالعاتی بیشتر بود و معتادان درسب  هنا اری و آمیخت ه نم ره     داشتب در نتیاه درسب  هویت، نمره مردان عادی در

یید أل در معتادان بیشتر بود، لذا فرضیه پژوهش تگردانی و عملکرد مختها نمره بریدگی و طرد، خوددر طرحواره بیشتر گرفتند، و

 گردیدب

 های ناسازگار اولیه، معتاد، طرحواره  هویتسب ها:واژهکلید

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 دانشاوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت1 

  Zahra_ghaderi@miau.ac.irدانشگاه آزاد اسالمی مرودشت    ،گروه مشاوره استادیار مشاوره،*2 
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 طرح درمانی بر مبنای نقد ابراهیمی )پارادایم تعالی( و گزارش موردی

 

 

 1مصطفی کاظمیان، *1هادی کاظمیان
 
 

 

 چکیده

اقتص ادی، سیاس ی و فرهنگ ی متف اوت ب ا       نظرانی است که در شرای  اجتماعی،ته ههن صاحبالگوهای درمانی ساخته و پرداخ

که این الگوها ممکن است در فرهنگ ایرانی ب ا توج ه ب ه م ذهبی     اند، در حالیفرهنگ و شرای  حاکم بر کشور ما شکل گرفته

به عن وان مهمت رین مت ون    حضرت ابراهیم در  قرآن ای دیگر باشد که در این پژوهش با مبنا قرار دادن داستان متفاوت به گونه

طرح درمانی بر مبنای نند ابراهیمی استخراج گردید و اثربخشی آن با ارائه ی  نمون ه درم انی م ورد بررس ی ق رار       ،دین اسالم

تش ریح  گرفتب در این پژوهش از روش هرمنوتی  استفاده گردیدب نتایج نمونه پژوهی که بر اسا  اج رای ای ن ط رح درم انی     

ب شخصی و حل تعارضات بین شخصی اس ت  دهد درمان بر مبنای نند ابراهیمی موثر در ایااد یکپارچگی درونگردیدی نشان می

اقتصادی، سیاس ی و فرهنگ ی متف اوت ب ا      الگوهای درمانی ساخته و پرداخته ههن صاحب نظرانی است که در شرای  اجتماعی،

که این الگوها ممکن است در فرهنگ ایرانی ب ا توج ه ب ه م ذهبی     ته اند، در حالیفرهنگ و شرای  حاکم بر کشور ما شکل گرف

متفاوت به گونه ای دیگر باشد که در این پژوهش با مبنا قرار دادن داسالگوهای درمانی ساخته و پرداخته ههن ص احب نظران ی   

ان د، در  حاکم بر کشور م ا ش کل گرفت ه    اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متفاوت با فرهنگ و شرای  است که در شرای  اجتماعی،

ای دیگر باشد که در این پ ژوهش ب ا مبن ا    که این الگوها ممکن است در فرهنگ ایرانی با توجه به مذهبی متفاوت به گونهحالی

 تان حضرت ابراهیم درنظر گرفته شده استب قرار دادن داس

 گیارش موردی ،نند ابراهیمی )پارادایم تعالی( ها:کلیدواژه
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یکی از سازمان های دولتی  ثر بر آن )مطالعه موردی:ؤبررسی و تعیین استرس شغلی و عوامل م

 شاهرود(

 
 

 *1امیر حوری

 

 

 

 چکیده

ثر بر آن در یکی از ادارت دولتی شهرس تان ش اهرود انا ام    ؤاین مطالعه باهدف بررسی و تعیین استر  شغلی و تعیین عوامل م

تحلیل ی   -دف جیء تحنینات کاربردی و براسا  ماهیت و روش جیء تحنین ات  توص یفی  گرفته است تحنیق حاضر به لحاظ ه

 ه ا اس تفاده ش ده اس تی    آوری دادهمنظور جمعاز پرسشنامه هلریگل و اسلوکام به بوده که به صورت منطعی اناام گرفته استب

ای ن پرسش نامه س ه مؤلف ه مح ی  فیییک ی        را نیی کس ب نم ودب   832/0مندار کرونباه  روایی آن توس  اساتید، ییدأعالوه بر ت

ی ن عوام ل را ب ر می یان     کاری،تضاد شغل و ابهام در ننش کارکنان را مورد بررسی قرار داده و پس از آن سعی دارد ک ه ت اثیر ا  

        ،ANOVA، همبس تگی پیرس ون ،   k-sه ای  ه ا از آزم ون  تحلی ل داده و، مورد بررسی قرار دهدب ب رای تایی ه  استر  شغلی

شوند بانوان استر  بیشتری را متحمل میای استفاده شده است آقایان نسبت به ای و دایرهنمودار میله ، جداول فراوانی،t زمونآ

اد بین استر  شغلی و جنس یت اف ر   های سنی بیشتر استبسال نسبت به سایر گروه 30مییان استر  گروه سنی زیر  ،چنینهم

باش دب همچن ین   برآورد شده که در حد متوس  می 59/50گین امتیاز استر  شغلی در سازمان میانی  رابطه معنادار وجود داردب 

تض اد ش غلی و اس تر      در این بین مشخ  شد که مؤلفه استر  محی  فیییکی دارای باالترین میانگین و دو مؤلفه اس تر  

ب همچن ین س هم مح ی  فیییک ی در     ان د دهابعاد استر  شغلی کس ب نم و   به ترتیب کمترین میانگین را در بین ،ابهام در ننش

 بدرصد می باشد 26 و 36درصد است و سهم عوامل تضاد شغلی و ابهام ننش به ترتیب  38تشکیل و تشدید استر  شغلی ،

 زا، عوامل استر استر  شغلی، فشار روانی، تنش روحی، محی  کار ها:کلیدواژه
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 ه موفق و پایداربررسی تحلیل رفتاری و روشهای ایجاد خانواد

 
 

 *1الهه قاسمی

 
 
 

 چکیده

ها و قوانین اله ی اس ت و فط رت زن و م رد را در     در این متن، سعی شده با استفاده از تعالیم عالیه اسالم ) که منشأ آن حکمت

ی خ ود و  داند هرکدام از زوجین چگونه عمل نمایند، تا زمینه لذت ح الل، عاقب ت بخی ر   نظام آفرینش طراحی نموده و بهتر می

ها شناسان و خیرخواهان اهل علم و معرفت با مطالعه از دهاعضای خانواده و فرزندان را فراهم نمایند( به اضافه ی تاربیات روان

ی آن دهن ده ها به شدت باال رفته و این نش ان کتاب، فیلم و نیی تاربیات بعضا استثنایی نویسنده ارائه نماییمب امروزه آمار طالا

ه ا و راهکاره ائی را ک ه    اند، لذا در این مناله سعی شده روشدانند و آموزش هم ندیدهجین رفتارهای مناسب را نمیاست که زو

زوجین با اصالح یا ارتناء رفتارهای خود بتوانند پایداری زندگی خود را تحنق بخشند، مطرح گرددب خوشبختانه در این زمینه آیات 

باشد زیاد داریم،که ب ه بعض ی از   ها میکننده سعادت خانوادهجهان و معصومین که تضمینو احادیث، که براسا  تأکیدات خالق 

ه ای  صورت روشه های معمول آنها بها اشاره گردیده استب از آناا که نظام خانواده در کشورهای غربی پایدار نبوده و روشآن

باشد خانواده ها در حال هامه بیرگ می تی و انحرافی برایتهاجم فرهنگی در کشور ما از طریق فیلم های خانمان برانداز اینترن

اندب مطال ب من درج در ای ن    ها را ایااد نمودهها با الگو گیری از آنها موجبات از هم پاشیدگی خانوادهو متأسفانه بعضی از خانواده

 تواند جلو تهاجم فرهنگی فوا را تا حدودی خنثی نمایدبمناله می

 ، موفنیت، قوانین الهی، آیات و احادیث، تهاجم فرهنگیخانواده ها:کلیدواژه
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 ناخودآگاه فردی: فروید یا فرویدیسم؟

 

 

 *1مرجان میرشمشیری

 
 
 

 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم ناخودآگاه فردی از دیدگاه فروید و فرویدیسم انا ام پ ذیرفتب ب دین منظ ور کت ب و من االت       

تطبینی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتب نتایج بررسی نشان داد که تلنی نخستین فروی د   -حلیلیمختلف در این رابطه به شیوه ی ت

از ناخودآگاه بسیار متفاوت از تلنی موافنان وی که به تدریج فرویدیسم را توسعه بخشیدند، بوده استب همچنین ناق دان دی دگاه ه ای    

ی، تحلیل خود را بر پایه ی نادرستی بنانهاده و به نتایج نادرست رهنمون ش ده  فروید با تلنی نادرست راجع به مفهوم ناخودآگاه فروید

اندب از آناا که پیش شرط نند عالمانه و فکورانه تعریف و درک مشابه از مفاهیم مورد بحث و گفت و گو است، پ ژوهش حاض ر ابت دا    

دهد، از دیدگاه وی تعری ف نم وده و س پس ب ا تعری ف      یهای روانی فروید را تشکیل می تحلیلمفهوم ناخودآگاه فردی را که شالوده

ثیر آن ب ر ت اریخ   أموافنان و مخالفان وی مورد منایسه قرار داده استب در پایان، نتایج تلنی نادرست این افراد از ی  مفهوم واحد و ت  

 روانکاوی، مورد نظر قرار گرفته استب

 ناخودآگاه فردی، فروید، فرویدیسم ها:کلیدواژه
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وشهرهای عملکرد جنسی زنان متأهل شهر بشناختی بر بهبود مؤلفه -اثربخشی زوج درمانی رفتاری  

 

 

 2سید اصغر موسوی ،1عاطفه نادری سلحشور

 

 

 

 چکیده

ی شناختی بر بهبود عملکرد جنسی زنان متأهل شهر بوشهر ب ودب جامع ه   -هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری

ی پژوهش به روش در دستر  و از بین کسانی که ب ه  بودب نمونه 1396ژوهش شامل کلیه زنان متأهل شهر بوشهر در سال آماری پ

های ورود ب ه  نفر که واجد مالک 3مراکی مشاوره در سطح شهر بوشهر مراجعه و مایل به حضور در پژوهش بودند انتخاب و در نهایت

طور تصادفی در دو گروه )آزمایش و کنترل( گمارده شدندب هر دو گروه ابیارهای پ ژوهش در  بهها بودند، گیینش شدندب این افراد گروه

جلسه دوساعته به صورت گروهی ب رای   8آزمون را تکمیل نمودندب ابیار مورد استفاده شامل بودب مداخله طی آزمون و پسمرحله پیش

زمون آماری آنکوا و مانکوا مورد تحلیل قرار گرفتندب نتایج تحلیل کوواری انس  ها با استفاده از آزنان متأهل گروه آزمایش اجرا شدب داده

داری های عملک رد جنس ی تف اوت معن ی    ی پس آزمون از لحاظ مؤلفهچندمتغیری نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در مرحله

سازی کرد جنسی )میل جنسی، تحری  جنسی، لغیندههای عملشناختی بر بهبود مؤلفه -وجود داردب براسا  نتایج زوج درمانی رفتاری

 -توان نتیاه گرف ت ک ه زوج درم انی رفت اری    یا رطوبت، ارگاسم، رضایت جنسی و درد( تأثیر داردب براسا  نتایج پژوهش حاضر می

شناس ان  پیش کان، روان ی روانهای عملکرد جنسی مورد استفادهتواند به عنوان ی  درمان کارآمد و مؤثر در بهبود مؤلفهشناختی می

 بالینی و زوج درمانگران مورد استفاده قرار گیردب

 شناختی، زوج درمانی، عملکرد جنسی -درمان رفتاری ها:کلیدواژه
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A Comparative and Cross-Cultural Study on the effectiveness of Integrative 

Marriage and Couples Therapy on Marital Satisfaction in Iranian married Students 

attending at the Universities of Vienna and Tehran 

 

 3پریتزآلفرد ، 2، غالمعلی افروز*1شهناز نظرعلی

 

 

Abstract 

This study examined the effectiveness of Integrative Couples Therapy on marital 

satisfaction in Iranian married students and conducted a comparison between the Iranian 

married students attending the University of Vienna the University of Tehran. The 

research was based on qualitative and quantitative methods. The analyzed sample of 

participants included Iranian married students at both, the University of Vienna in Austria 

and the University of Tehran in Iran. The participants in the study included 80 couples. 

They were selected by applying a simple random sampling method. Each of 40 couples 

of married students at the University of Tehran and 40 couples of married students at the 

University of Vienna were randomly divided into two groups, a control group and an 

experimental group. The experimental groups participated in twelve sessions of 

Integrative Couples Therapy. The data collection was conducted applying the Afrooz 

Marital Satisfaction Scale and the Enrich Marital Satisfaction Scale, a demographic 

questionnaire, and a semi-structured interview. The data analysis, including descriptive 

statistics (frequency, percentage, graphs, etc.) and inferential statistics (Mixed ANOVA), 

was performed by the data processing computer software SPSS, version 23. The results 

indicated the effectiveness of the Integrative Marriage and Couples Therapy to the 

enhancement of marital satisfaction in Iranian married students attending at the 

University of Tehran and the University of Vienna who participated in the experimental 

groups. No increment in marital satisfaction was noticed in the control groups. 

Keywords: married students, marital satisfaction, Integrative Couple Therapy 
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 درمانی و نوجوانان به روش توصیفی تحلیلیروان

 

 *1فاطمه خلیلی

 

 

 

 چکیده

آنچه در این پژوهش به بررسی آن می پردازیم، مییان اثر گذاری آموزش های مبتنی بر روان درمانی والدین، مربیان و دانش آم وزان  

نی استب بررسی کامل شرای  رشد انس ان در تم امی ابع اد پ یش از ورود و پ س از ورود ب ه س نین        در کاهش اختالالت سنین نوجوا

دهد، عوامل اثرگذار محیطی نیی، بیش از پیش به مشکالت این ها نشان میباشدب بررسینوجوانی در این بررسی بسیار حائی اهمیت می

آزمون با گروه کنترل آزمون و پساز روش توصیفی تحلیلی با طرح پیشقشر از اجتماا دامن زده استب در این پژوهش با بهره گیری 

ش ودب مربی ان، وال دین و دان ش     دانش آموز در دو منطع ابتدایی و متوسطه اول شهر اصفهان پرداخته می 50به بررسی جامعه آماری 

واه نیی اطمینان حاصل گردیدب ه ر دو گ روه   جلسه تحت آموزش قرار گرفتند و از عدم مداخله در گروه گ 6طی  آموزان گروه آزمایشی

وواریانس تحلیل شدب نتایج آزمون تحلی ل  ایج با استفاده از آزمون تحلیل کدر پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند و نت

ط ور معن ا  ش، نمرات را بهه آزمایکوواریانس نشان داد که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد اما آموزش در گرو

رییی صحیح و آموزش کارآمد در خانواده و مدرسه در مناطع سنی دهد، در صورت برنامهدست آمده نشان میداری تغییر دادب نتایج به

توان زمینه کاهش مش کالت و اخ تالالت نوجوان ان را ایا اد     کودکی دوم و نوجوانی، متناسب با فرهنگ غالب در جامعه زیستی، می

 نمودب

 درمانی، اختالالت روانیشناسی رشد، رواننوجوان، کودکی، روان ها:کلیدواژه
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 درمانی دینی و معنوی به روش توصیفی مقطعیروان

 

 

 2سید رسول موسویان، *1فاطمه خلیلی

 
 
 

 چکیده

بر اختالالت روانی فرد مسئله اص لی در ای ن    درمانی با رویکرد وجودی،درمانی با تکیه بر معنویت و یا روانبررسی اثرات درمانی روان

لیل سپرده شده استب تص حیح  تحوهای متفاوت به تیغ تاییهها، بارها توس  متخصصان مختلف و از نگاهباشدب این روشپژوهش می

ر ای ن  های شناختی و تصحیح اهداف زندگی و حرکت در راستای رشد و پیش رفت و موفنی ت، از جمل ه م واردی اس ت ک ه د      رویکرد

شودب در این پژوهش تالش شده تا با بررسی عوام ل و نظری ات مختل ف روان درم انی و     ها به نحو شایسته استفاده میرویکرد از آن

 200منطع ی ب ا جامع ه آم اری      -شاخصه های معنویت و اثرات روانی اعمال دینی ضمن رعایت اصل بی طرفی و به روش توصیفی

ی  آم وزان م دار  متوس طه    ای، از میان دانشمرحله ای ی گیری خوشهی نمونهقرآنی به شیوه نوجوان دختر از مدار  معمولی و

زم ون تحلی ل   سازی شدندب نتایج حاص ل از آ ها از نظر تحصیالت، جنسیت و سن همتاباشدب گروهآموزش و پرورش شهر اصفهان می

های پ ژوهش  داری وجود داردب با توجه به یافتهدرمانی رابطه معناو روانمتغیره نشان داد که بین عامل معنویت واریانس دو عاملی چند

درم انی و  توان نتیاه گرفت که اناام امور دینی و باال بردن مییان معنویت، عوامل مهمی در افیایش اثرگ ذاری رون د روان  حاضر می

 کاهش اختالالت روانی هستندب

 گرا، رویکرد وجودییت، رویکرد معناعامل محیطی، معنودرمانی، روان ها:کلیدواژه
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 ایدرمانی به روش تطبیقی مقایسهفرهنگ و روان

 

 

 2سید رسول موسویان، *1فاطمه خلیلی

 
 

 

 چکیده

   از عوام ل محیط ی در رش د انس ان      های فرهنگ به عن وان یک ی  له اصلی، بررسی دقیق و علمی اثرات و کنشئدر این پژوهش مس

که فرهنگ اجتماعی در تمامی ابعاد رشد در مناطع مختلف سنی اثر گذار است، لذا تاییه تحلیل اث رات روان ی ای ن    باشدب از آناا می

های فرهنگی ی  جامع ه  کندب از سوی دیگر کنشسیایی ایفا میعامل محیطی در پیشگیری، تشخی  و درمان افراد جامعه ننش به

بایست بدان دقت داشته باشدب بررسی نظری ات  درمانگر، در طول دوره درمان می در روند درمان مراجع، از عوامل مهمی است که ی 

آوری اطالع ات تحنین ات و مطالع ات    ای و جم ع های مختلف به شیوه تطبینی منایسهشناسی با رویکرددرمانی و روانو مکاتب روان

ا در ب روز اخ تالالت و حت ی درم ان روان ی اف راد و       هفرهنگثر خردهؤموردی اناام گرفته در هیاره سوم و تاییه و تحلیل عوامل م

انتخاب روش درمانی از بخش های مهمی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده استب رابطه معنادار و اثرات متنابل در دو منوله 

ر درمان اختالالت روانی ایف ا  ثری دؤتواند ننش بسیار مرساند که نوا فرهنگ جامعه میدرمانی، ما را به این نتیاه میفرهنگ و روان

 کندب

 درمانی، اختالالت روانیشناسی رشد، روانعامل محیطی، روان ها:کلیدواژه
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 های شخصیتی :مرور اجمالیها ومدلتحول و تکامل نظریه

 

 

 2مریم عظیمی ،*1لطیفه سادات مردانی ،1سید قاسم سید هاشمی

 
 
 

 چکیده

کنند، بررسی شخص یت  شناسانی که در حیطه شخصیت کار میخصوص روانشناسان، بهعمده روان هایدر قرن حاضر یکی از تالش

گذاری الگوها و های زیادی در جهت ارائه و پایهها و رفتار انسان ها بوده است و برای این کار تالشبینی ویژگیبرای شناخت و پیش

ص ورت  های مختلف روانشناسی، پژوهش حاضر بهش شخصیت در حوزههای شخصیتی اناام شده استب با توجه به اهمیت و ننمدل

های شخصیتی مورد بررسی قرار داده استب روش پ ژوهش: ب رای انا ام ای ن مطالع ه از      ها ومدلاجمالی سیر تحول و تکامل نظریه

فته ها و نت ایج: از آنا ا ک ه    طریق استنادی به بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهشی موجود پیرامون موضوا تحنیق پرداخته شدب یا

ه ا از جمل ه روان ک اوی، رفت اری و     ت رین دی دگاه  های شخصیت در حال تکامل و رشد هستند، از اساسیها و مدلدیدگاه ها ونظریه

شناس ی ب ه شخص یت همچ ون     دی دگاه زیس ت   ،شناختی که به توصیف و تبیین شخصیت پرداختند، شروا شده استب عالوه ب ر آن 

و کلونینار مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به پنج عامل بیرگ شخصیت، هگیاکو، زاکرمن و صفات پاتولوژی   و   های گریمدل

ها توان گفت که نظریهطور کلی مینابهناار شخصیت از جمله صفات سه گانه شخصیت و پنج بعد نابهناار شخصیت پرداخته شدب به

کنند، برای شناخت بیشتر و دقی ق ت ر شخص یت، آن را از    و روند بازنگری را طی میها شخصیت در حال تحول و تکامل بوده و مدل

 شودبحیث ابعاد جدید و گوناگون مورد بررسی قرار می دهند که هم ابعاد بهناار و هم نابهناار را شامل می

 شناختی، نابهناار، مدل تکامل، زیستشخصیت، نظریه ها:کلیدواژه
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 تدرمانی مثببه سمت روان

 
 

 *1احمدرضا قدسی سنجانی

 
 
 

 چکیده

رشید و پارکی ارائه شده است و به رغ م عم ر کوت اه     درمانی مثبت است که توس  سلیگمن،روان نگر،شناسی مثبتیکی از فنون روان

درم انی  روان های متعددی منتهی شده اس تب های متنوعی در حیطه عمل به ویژه در عرصه درمان داشته و به پژوهشکاربست خود،

درم انی س نتی را   دامن ه روان  شناسی مثبت،فرهنگی روانهای آزمایشگاهی و بینباشد که با استفاده از یافتهتالش درمانی می مثبت،

از  باش دب های منشی و معن ی م ی  توانمندی دهد و فرض اصلی آن شناخت و تنویت منابع مراجعان مانند هیاانات مثبت،گسترش می

 های سنتی باعث تشدید این اتفاا ش وندی درمانیدهد ممکن است روانبه عالئم منفی واکنش شدیدتری نشان می آناا که مغی انسان

  تواند به بهبود رون د درم انی کم   ش ایانی کن دب     تمرکی به نناط قوت مراجع می شناسی روانی،ضمن درمان بالینی و آسیب ،بنابراین

معن ی و   ما ذوبیت،  ارتباط، باشد که شامل هیاانات مثبت،من در نظریه بهییستی میسازی سلیگدرمانی مثبت بر اسا  مفهومروان

طوری که تاربیات و هیاان ات   شود،به هیاانات و تفکرات مثبت ترغیب نمی درمانی مثبت مراجع صرفاًدر روان باشدبدستاوردها می

ه ای متع ددی در   پ ژوهش  چشم زن د ت ا دنی ا را زیب ا ببین دب      نادیده گرفته شود و او با خیالبافی عین  خوش بینی بر منفی او کامالً

کی د  أه ا را م ورد ت  ثر آن در سایر درمانؤکاربرد م درمانی مثبت،یید اثربخشی روانأکشورهای مختلف صورت گرفته است که ضمن ت

روش پ ژوهش نی ی از ن وا     دبشوهای مختلف صورت گرفته اشاره میدرمانی مثبت و پژوهشدر این مناله به شرح روان دهدبقرار می

 باشدبهای پژوهشگران میهای معتبر علمی مبنی بر یافتهباشد و ابیار پژوهش جستاو در پایگاهتحلیلی می -مروری

 توانمندی هیاانات، درمانی مثبت،روان ها:کلیدواژه
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