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و  تغییر سبک های حل تعارض بر کاهش دلزدگی زناشویی در زنان   تاثیر آموزش  باورهای ارتباطی

 با توجه به فرهنگ خانواده دانشجو

  آرزو عظیم زاده پارسی

 مربی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور تاکستان

 مژگان حیاتی

 بویین زهرااستادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور 

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش باورهای ارتباطی و تغییر سبک های حل تعارض بر کاهش دلزدگی زناشویی در دانشجویان زن 

به این منظور از میان کلیه . پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود -این پژوهش مطالعه نیمه آزمایشی به همراه پیش آزمون. متاهل بود

با روش نمونه گیری هدفمند از  (نفر گروه کنترل 1 روه آزمایش و نفر گ 1 ) نفر 03پیام نور تاکستان، تعداد زن متاهل دانشگاه دانشجویان

گروه آزمایش در هشت جلسه . میان مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره دانشگاه انتخاب شدند و مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز را تکمیل کردند

جهت تجزیه و تحلیل داده ها از . اما گروه کنترل هیچ آموزشی نداشتند. صورت گروهی و دو نوبت در هفته آموزش دیدنددقیقه ای به  03

نتایج نشان داد که آموزش ها بر کاهش دلزدگی زناشویی موثر بوده و تغییرات در مرحله پیگیری یک ماهه پایدار . تحلیل کواریانس استفاده شد

 .  بود

 دانشجویان متاهل -دلزدگی زناشویی-سبک های حل تعارض -اورهای ارتباطیب: کلیدی گانواژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . Azimzade71@yahoo.com 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

The Effectiveness of training of relationship beliefs and changes of conflict 

resolution styles on decrease marital burnout among married female students 

according to family culture 

 

Arezou Azimzadeh Parsi 

Mozhgan Hayati 

Abstract 

The study aimed to evaluate the effectiveness of training of communication beliefs and changes of 

conflict resolution styles on reduced marital boredom among married female students. This quasi-

experiment with a pretest-posttest design and follow-up was conducted on 30 subjects, selected from 

married female students of Payame-e-Noor University, Takestan, Iran, who had visited university 

counseling center. Participants were asked to complete the Pines marital boredom scale. The test group 

received eight 60-minutes group training sessions twice a week, while no educational sessions were 

provided for the control group. Data analysis was performed using ANCOVA. According to the results of 

this study, training had a positive impact on reduced marital boredom, and the changes were steady after a 

one-month follow-up.  
Keywords: Communication Beliefs, Conflict Resolution Styles, Marital Boredom, Married Students 
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  مقدمه

تضعیف روابط عاطفی میان اعضای خانواده، کم . امروزه با گسترش فرهنگ مدرن، فرهنگ خانواده نیز دستخوش تغییر شده است

روابط بین زن و   در حوزه. (031 جمشیدیها و همکاران، ) پی داشته است توان شدن هنجارهای خانوادگی آسیب هایی را در

به دنبال عدم پاسخ به درخواست های عاطفی و احساسی  دلزدگی زناشویی. است 1زناشوییدلزدگی از جمله مخاطرات شوهر 

به فرسودگی جسمی، عاطفی، و ایجاد شده و منجر از هم پاشیدگی تدریجی رابطه زناشویی  و( 1330، 0پانز)همسران به یکدیگر 

هنگامی بروز می کند که زوجین متوجه می شوند علی رغم تمام تالش هایشان، رابطه شان به زندگی  این مسئله. روانی می گردد

 . معنا نداده و نخواهد داد

اسالمبولی و همکاران، رمزی ) باورهای ارتباطی تاثیر به توان می جمله از که دارند نقش زناشویی دلزدگی بروز در مختلفی عوامل 

و   بردیت)، (3 13، 0آماتو)و سبک های حل تعارض زوجین  (3 13، 1هاماک و کوبان)، (1331،  و برنارد آدیس)، (030 

با توجه به آثار زیانبار دلزدگی زناشویی بر  .اشاره کرد( 030 کریمی و همکاران، )، (030 اعتمادی و همکاران، )، (0 13همکاران، 

 .روابط زوجین، به نظر می رسد پرداختن به آن و  زمینه های پدیدایی آن ضروری به نظر می رسد

، سفت 9باورهای ارتباطی ناکارآمد شامل، افکار اغراق آمیز. ، مطالعات به روی نقش باورها در ارتباط متمرکز شد393 از سال 

، مولر و ( 33 )0 ، مولر و مرو(390 ) 1 الیس(. 3 13 ،هاماک و کوبان) است   و مطلق گرایانه 3 طقی، غیر من3وسخت

در واقع، رضایت یا نارضایتی (. 1331آدیس و برنارد، )علت اصلی مشکالت زناشویی را باورهای غیر منطقی می دانند ( 339 )  بیر

رفتار همسران شان، اندیشه های تعصب آمیز و غیر منطقی، باورهای غلط، زوج ها به شیوه تفکر متفاوت آن ها نسبت به اعمال و 

باور های غلط موجب می شود فرد با عدم درک یا عدم رمزگشایی صحیح پیام . پیش داوری ها و نگرش های منفی مربوط است

معتقد است رفتار (  39 ) 1 درایدن(. 031 اسماعیل پور و همکاران، )فرستاده شده، ارتباط خود با دیگران را تضعیف کند 

ناکارآمد یکی از زوجین، باور غیر منطقی زوج دیگر را فعال کرده و در نتیجه او نیز رفتار و احساس ناسازگارانه نشان می دهد و این 

 (.  33 مولر و مرو، )دور باطل ادامه می یابد 
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 . Pinez 
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 به بعضی ازویزه  توجه) 9 توجه انتخابی ناسازگار در نوع متفاوت پردازش اطالعات همسرانبه  (330 )   ، اپستین(393 ) 0 شر

پیش بینی از احتمال وقوع یک اتفاق در ) 13نتظاراتا ،(تفسیر شخصی از یک رویداد) 3 اسناد ،(اتفاق ها در تعامالت زناشویی

های یک ارتباط یا باور همسر درباره ویژگی ) 10و استانداردها (باورهای اساسی در مورد روابط صمیمی) 11، مفروضه ها 1(آینده

و افکار خودآیند منفی، به عنوان الیه های سطحی تر  های شناختیخطا. ( 133مولر و همکاران، ) نده اکرد اشاره (شریک زندگی

( مثال بدخواهی)می تواند بر روابط زوج ها اثر منفی بگذارد، خصوصا وقتی یک فرد عمل متقابل را به انگیزه های منفی  شناختی

بیرشک )و یا در مورد اینکه فرد مقابل چه واکنشی نسبت به عمل وی نشان خواهد داد، قضاوت نادرست می نماید  نسبت می دهد

 (.091 ،  1و داتیلیو

. زوج دریافتند که باورهای ارتباطی ناکارآمد با اختالف های زناشویی همبستگی دارد 91 با مطالعه به روی ( 1331)حماجی 

به ارتباط باورهای غیر منطقی با سطح پایین دیگر در تحقیقی  (330 ) و همکاران 11دبردزوج و   0با بررسی ( 1331)آدیس 

 . سازگاری زناشویی دست یافتند

 ارتباطی و رمانتیک تجارب افراد که می شود باعث( 091 عبدالمحمدی، )زوجین ناکارآمد باورها ی  بر اساس آنچه که بیان شد،

تعارض شده و نهایتا  حل سازنده غیر درگیر روشهای زناشویی، تعارضات جریان در نتیجه در و منفی بنگرند دیدگاه از را خود

 (. 033 خجسته مهر و همکاران، )کیفیت زندگی زناشویی آن ها تحت تاثیر قرار گیرد 

کورنر و  .له به آن پرداخته می شودکه در این مقا ست دیگری هایمتغیرتعارضات زناشویی و سبک های مقابله با آن،  

 باشد داشته وجود زوجین بین تفاوتی یا و ناسازگاری عدم توافق، که افتد می اتفاقزمانی  این امرمعتقدند  (1331)، 10فیتزپتریک

 از زوجین،  متعارضدر ارتباط های . تعارض های زناشویی، توجه با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و پیامد با توجه به آثار

 رضایت و شادمانی کاهش باعث این مسئله .است دشوار آنها برای یکدیگر تفاوتهای پذیرش و ناراحت خود همسر شخصیت و عادات

بوجود  پرخاشگرانه و متشنج فضای را در رفتاری و هیجانی اختاللهای از بسیاری شده و روانشناختی عالیم افزایش نیز و زندگی از

نفر از مردان متاهل انجام شد،  033در تحقیق خود که به روی ( 030 )ساداتی و همکاران (.030 لواف و همکاران، ) می آورد

 .نشان دادند تعارض های زناشویی مدل ارتباطی زوجین را به شکل غیر سازنده تبدیل کرده و موجب دلزدگی زناشویی می شود

                                                           
16
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بین اهمیت  این در آنچه لیو  .است اجتناب قابل غیر و بدیهی ،زوجین تعامالت در رنجش و نظر اختالف تعارض، پیدایشالبته  

 جلوگیری ارتباط مسئله دار شدن  از شود، اداره کارآمد طور به تعارض اگر(.  133،  1کوان)است  تعارض با سبک مقابله دارد

 تواند می ،سازگارانه رویکرد این یادگیری حتی کند،می  ایجاد زوجین رادر  فشارزا رویدادهای با منطبق کارآمد مهارتهای و کرده

زندگی  تخریب موجب شود اداره به شکل منفی تعارض اگر ولیکند  تر مقاوم زندگی هم فشارزای رویدادهای دیگر مقابل در را فرد

، (1331)13استیوبر(. 1339، 19دانهام) گذارد می جا به زوجین وهیجانی فیزیکی سالمت بر آوری زیان نتایج و شده زناشویی

در همین ارتباط، مسئله . معتقد است مهم تر از موضوع تعارض نحو جرو بحث و شکل واکنش نسبت به یکدیگر در زوجین است

این پژوهش بررسی موثر بودن آموزش مهارت های باورهای ارتباطی و تغییر سبک های حل تعارض بر کاهش دلزدگی زناشویی 

 .است

مربوط به تعارضات زناشویی نشان می دهد در ابتدا، پاسخ های نامناسب زوجین  به تعارض مورد توجه بررسی سه دهه مطالعات 

و در نهایت تکنیک های حل  در رابطه زوجین مطالعه  تفکر و باورهای غیرمنطقیتاثیر قرار گرفت،  سپس  رفتارگرا روانشناسان

  (.1330، 03فینچم)تعارض وارد این حوزه شد 

روش (  30 )  0بلک و موتون. ، رفتارها و تالش های متفاوتی را از خود نشان می دهندو برای حل آن م تعارضزوجین در هنگا

،  0بر روش های سلطه( 3 3 ) 00فولت. می داند 01، و مقابله 0، مصالحه00، سازش01های حل تعارض را شامل اجتناب

را به  زوجین متعارضرفتارهای ( 0 13)بردیت و همکاران ) .(331 ، 3 رحیم و مگنر) ، تاکید دارد03همکاریو ، 09مصالحه

ترک ) 0 و اجتنابی( صحبت راجع به مشکل، گوش دادن فعال)  1 نده، ساز(فریاد، توهین، انتقاد، ستیز، و تحقیر)   شکل مخرب

پنج سبک، همکاری، رقابت جویی، اجتناب،  (  33 )در مدل رحیم  .تقسیم بندی کرده اند( فرد یا موقعیت مشکل دار، سکوت

 (. 030 اعتمادی و همکاران، )انطباق پذیری، مصالحه برای اداره تعارض ارائه شده است 
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 .زن، سبک های حل تعارض را با صمیمیت زناشویی مرتبط دانسته اند 133در مطالعه ای به روی ( 030 )اعتمادپور و همکاران 

کریمی و  . بین سبک حل تعارض با رضایت زناشویی همبستگی معنادار یافتند( 1331)، استوبر (1333) 1 و همکاران   بردبری

کارمند متاهل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، به ارتباط سبک های حل تعارض  03 در تحقیق خود بر روی ( 030 )همکاران 

  .مسلط و اجتنابی را با دلزدگی زناشویی  دست یافتند

و  تغییر سبک های حل تعارض بر کاهش   با توجه به مطالب فوق هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش باورهای ارتباطی

 .دلزدگی زناشویی در زنان دانشجو است

 روش

این مطالعه از نوع کاربردی و نیمه آزمایشی به همراه پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است که داده های آن در 

جامعه آماری . شرکت کنندگان به طور تصادفی به گروه های آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. قالب تحلیل کواریانس تحلیل شدند

 1 نفر گروه آزمایش و  1 )نفر   03ل زن دانشگاه پیام نور تاکستان بودند که از میان آنان تعداد این پژوهش کلیه دانشجویان متاه

مالک ورود به  .با روش نمونه گیری هدفمند از میان مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره دانشگاه انتخاب شدند(  کنترلنفر گروه 

ی، زندگی کردن با همسر، و نداشتن آموزش قبلی در ارتباط با مضامین تحقیق، عدم ابتال به بیماری مزمن جسمی یا اختالل روان

اما گروه کنترل هیچ  .آموزش دیدند در هفته نوبتو دو  به صورت گروهیدقیقه ای  03در هشت جلسه  گروه آزمایش. پژوهش بود

با مقیاس  اولین جلسه آموزش،این دانشجویان که دچار مشکالتی در ارتباط زناشویی و دلزدگی زناشویی بودند، در  .آموزشی نداشت

ماه بعد در  یکو شرکت کردند ، در پس آزمون ، در آخرین جلسهدلزدگی زناشویی سنجیده شدند سپس، بعد از دریافت آموزش ها

در جدول زیر خالصه ای از مطالب ارائه . ، بار دیگر مورد سنجش قرار گرفتندو جهت بررسی تداوم اثر آموزش ها  مرحله پیگیری

 .شده است آموزشی آوردهشده در جلسات 

 درمان جلسه

شامل باورهای ارتباطی،  آشنایی افراد با یکدیگر، بیان اهداف و تعداد جلسات، اجرای پیش آزمون، تعریف مفاهیم اصلی اول

 .در اولین جلسه انجام شد و دلزدگی زناشویی ،سبک های حل تعارض

در روش های منفی ارتباطی ، کالمی و غیر کالمیی پیام هاانواع گفتگو و اشکال آن در زوج های آشفته و خرسند،  دوم

 .شد ایجاد تعارض بررسی

زناشویی  انتظارات غیر منطقیو همچنین باورها و  ، عوامل ایجاد تعارضشرکت کنندگان با الگوی ارتباطی ناکارآمد سوم

 .آشنا شدند منطبق با مدل رحیم و الیس

 .بیان شد و اصالح آن ارتباط آن با تدوام دلزدگی زناشوییو طرحواره های ناسازگار و  خطاهای شناختی چهارم

                                                           
44
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45
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 .به بحث گذاشته شد تفاوت های روان شناختی زن و مرددالیل آشکار و پنهان تعارض با تاکید بر نیازهای بنیادین و  پنجم

به همراه بررسی قواعد زندگی زوجین نظیر عشق و احترام و  در این امرتاثیر خانواده مبدا سبک های حل تعارض و  ششم

 .توضیح داده شد میزان غیر منطقی بودن آنها

ای آسیب رسان جایگزینی باورهای مثبت زناشویی به جای مدل هو  الگوهای مثبت حل تعارض  مراحل حل مسئله و هفتم

 . آموزش داده شد

جمع بندی گردید و پس آزمون اجرا  مطالبدر نهایت با تاکید بر خود تنظیمی وکنترل افکار، احساسات و تعارض ها  هشتم

 .شد

 

 ابزار

با هدف اندازه گیری درجه ( 330 )یک ابزار خودسنجی است که توسط پاینز  این مقیاس : 0 پاینز زناشویی دلزدگی مقیاس

ماده آن شامل عبارت های منفی مانند خستگی،    که  سوال است  1دارای . دلزدگی زناشویی در بین زوجین ساخته شد

 پایایی ضریب ( 09 )نعیم . ستماده آن شامل عبارات مثبت مانند خوشحال بودن و پرانرژی بودن ا  ناراحتی و بی ارزش بودن و 

  .ورده استآ دست به 91/3و  91/3را به ترتیب  آزمون این

 یافته ها

 و پیگیری در پیش آزمون و پس آزمون کنترلمیانگین و انحراف معیار دلزدگی زناشویی گروه آزمایش، .  جدول

 تعداد انحراف معیار میانگین گروه مراحل متغیر

 

 دلزدگی زناشویی

 

 1  0 / 9 3 /0  آزمایش آزمونپیش 

 1  0/3  30/01 کنترل

 1  0 /30 0 /10 آزمایش پس آزمون

 1  3 / 3 10/00 کنترل

 1    /   03/00 آزمایش پیگیری

 1  3 /1  00/03 کنترل

 

دلزدگی زناشویی و در گروه میانگین، انحراف معیار و تعداد نمونه برای شاخص های آماری شامل  یافته های توصیفی  جدول در 

 .های آزمایش، کنترل و پیگیری  آمده است

                                                           
46

 . Pinez Marital Burnout Scale 
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 آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس ها . 1جدول

 سطح معناداری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fنسبت 

  /1   19  3 /3 

لذا واریانس های دو . بزرگتر است، فرض صفر تایید می شود 31/3که از F ( 3 /3 )با توجه به به سطوح معناداری محاسبه شده 

 .گروه با هم برابر می باشد

 

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات دلزدگی زناشویی دو گروه در مرحله پس آزمون. 0جدول 

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 333/3  /0 9  330/91    330/91 پیش آزمون

 333/3 0 / 31  09 / 11    09 / 11 گروه ها

   39 /0 9  1 1303/ 00 واریانس خطا

    03  333/3939 کل

 

، بنابراین آموزش مهارت (333/3)، معنادار است (0 / 31)محاسبه شده  Fنشان داده شده است مقدار  0همانطور که در جدول 

 .ارتباطی و  حل تعارض در کاهش دلزدگی زناشویی موثر استهای 

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات دلزدگی زناشویی دو گروه در مرحله پیگیری.  جدول 

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات

 3/ 31 1/ 0  3 3/1     3 3/1   پیش آزمون

 333/3  9/ 30  03/300     03/300  گروه ها

     1 1901/ 1  واریانس خطا

    03 90 333/31 کل

 

نشان می دهد که حاکی از   Fبا توجه به جدول فوق، نمرات نمونه مورد پژوهش در مرحله پیگیری نیز تفاوت معناداری در نسبت 

 . موثر بودن آموزش های ذکر شده در مرحله پیگیری می باشد
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 و نتیجه گیریبحث 

با توجه به دگرگونی فرهنگ خانواده ایرانی تحت تاثیر مدرنیته، و مواردی نظیر افزایش تحصیالت زنان، در این پژوهش تالش شد 

عوامل همبسته با برخی از ، (031 جمشیدیها و همکاران، ) مدرن ارتباطیاشتغال زنان به مشاغل جدید، بهره گیری از تکنولوزی 

نتایج نشان داد  .از طریق آموزش گروهی تصحیح و تغییر یابد ، ، شامل باورهای ارتباطی و سبک های حل تعارضدلزدگی زناشویی

 . آموزش ها بر کاهش دلزدگی زناشویی موثر بوده و تغییرات در مرحله پیگیری یک ماهه پایدار بود

کریم نژاد و  هماهنگ با تحقیقات، و تاثیر منفی آن بر رابطه زوجین در ارتباط با باورهای ناکارآمد زناشویینتایج این تحقیق 

، بختیار ( 09 ) سیف و اسالمی  ،(091 )شایسته و همکاران  ،(330 )و همکاران  بردد ، و(1331)حماجی  ،(031 )همکاران 

   در پژوهش خود (  133)مولر و همکاران همچنین  .است ( 39 )، اپستین (1331)، آدیس و برناردو (099 )پور و عامری 

در  زوج سازگار را در صحنه های پر تعارض شبیه سازی شده قرار داردند، نتایج نشان داد زوج های مشکل دار 13ناسازگار و زوج 

باورهای  در تببین این مسئله می توان گفت. مقایسه با گروه دیگر، در شرایط تعارض، دارای افکار غیر منطقی بیشتری هستند

، پردازش نادرست اطالعات به شکل توجه انتخابی (3 13هاماک و کوبان، )فاجعه سازی، مطلق گرایی ارتباطی ناصحیح از طریق 

مولر )پیش بینی اتفاق بد در آینده، داشتن مفروضه های ناکارآمد در مورد روابط صمیمی و استاندارهای نادرست ( 330 اپستین، )

  (. 33 مولر و مرو ، )ر به مشکالت زناشویی و پیدایی چرخه های آزار دهنده میان زوجین می شود منج(  133و همکاران، 

از طریق ایجاد عواطفی نظیر یاس، رنجش، و بیزاری باعث نارضایتی شده  تعارض های زناشوییدر تبیین این مسئله می توان گفت 

ساداتی و ) ،(030 لواف و همکاران، ) زناشویی می شوند جب نارضایتیوو م مدل های ارتباطی زوجین را مختل می کند و

بردیت و )، و (1330فینچم، )، (1331استوبر، )، (1339دانهام، )، ( 133)، کوان (031 اعتمادی و همکاران، )، (030 همکاران، 

ث آسیب به سالمت فیزیکی در الگوهای منفی متقابل، زوجین در چرخه ای از تعامالت منفی گرفتار شده و  باع (. 0 13همکاران، 

 (.1330ماهونی، )و عاطفی یکدیگر می شوند 

منجر به عملکرد ضعیف خانواده،  اثرات زیان باری بر جسم، ذهن و سالمت فرد و خانواده دارد و تعارضات زناشویی از آنجا که

و در نهایت طالق را  سوء مصرف مواد، رابطه فرازناشویی، نوشیدن الکلایجاد وظایف والدینی و سازگاری زوجین شده و احتمال 

 کننده مراجعه زوجین در زناشویی دلزدگی کاهش باعث ، ارتباطی مهارتهای آموزش ،و از طرفی، (1330فینچم، )افزایش می دهد 

ندیده  آموزشهای  زوج با زناشویی، دلزدگی میزان نظر از اند دیده ها را آموزشاین  که هایی بین زوج و می شود خانواده دادگاه به

آموزش خانواده ها با تاکید بر عوامل ایجاد کننده آن نظیر باورهای  ،(099 عطاری و همکاران، )دارد  وجود معناداری تفاوتاند، 

  . (3 13هاماک و کوبان، ) می تواند کمک کننده باشدارتباطی منفی که بیشتر افراد آگاهی کمی از ان دارند، 

این پژوهش با نمونه محدود، از یک جنس و از میان . تعمیم یافته ها مورد توجه قرار گیردمحدودیت های این پژوهش در 

متغیرهای دیگر نظیر جنس، طول مدت ازدواج، طبقه اجتماعی و  پیشنهاد می شود در تحقیقات آتی. دانشجویان یک دانشگاه بود

ر  باورهای ارتباطی ناکارآمد و سبک های حل تعارض مورد همچنین تاثیر فرهنگ ب. دندانشجویان سایر دانشگاه ها وارد تحقیق شو

البته بهتر است، غیر منطقی بودن باورها با توجه به هنجارهای فرهنگی جوامع و کارآمدی یا ناکارآمدی آن ها در  .توجه قرار گیرد

 .قالب فرهنگی جامعه مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد
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خانواده پژوهی، . پیش بینی رضایت زناشویی همسران بر اساس باورهای ارتباطی و مهارت های ارتباطی(. 031 . )ن ،و مهدوی اسماعیل پور، خ؛ خواجه، و؛

( )3،   -13. 

صمیمیت بررسی رابطه ی مهارت های ارتباطی، الگوهای ارتباطی و سبک های حل تعارض با (. 030 . )ا. اعتمادی، ع؛ جابری، س؛ جزایری، ر؛ و احمدی، س

 .00-  ، 1( )زن و جامعه، . زناشویی در زنان شهر اصفهان

 .22-88، 8(2)تازه های علوم شناختی، . رفتار درمانی شناختی زوج ها(. 091 . )م.بیرشک، ب؛ و داتیلیو، ف

زن در . جنسیتی بر تحوالت خانواده در تهراننگرش جامعه شناختی بر تاثیر فرهنگ مدرن از منظر (. 031 . )آور، م جمشیدیها، غ؛ صادقی فسایی، س؛ و لوال

 .90 -39 ، (1)فرهنگ و هنر، 

 .انتشارات جنگل: چاپ اول، تهران اول، جلد .تحلیلی درمانی زوج.  (033 . )ب حسینی،

 بین سبک های ابطهر در سازنده غیر تعارض حل راهبردهای و ارتباطی اِسنادهای واسطه ای نقش(.  03 . )خجسته مهر، رغ کوچکی، ر؛ و رجبی، غ

 .0-  ،  (1)روانشناسی معاصر، . زناشویی کیفیت و دلبستگی

 .انتشارات ارجمند: تهران. ترجمه نبی اهلل خواجه، پریناز سجادیان، فاطمه بهرامی. رفتاری با زوج ها و خانواده ها -درمان شناختی(.  03 . )داتیلیو، ف

بررسی اثربخشی گروه درمانی بر اساس رویکرد واقعیت درمانی بر بازسازی باورهای (. 030 . )ز؛ و زارع، حرمزی اسالمبولی، ل؛ علیپور، ا؛ سپهری شاملو، 

 .30 -133، 3 ( 3 )خانواده پژوهی، . ارتباطی در زنان شاغل متاهل

 .33-03 ،  ( و1)ین تربیتی، اندیشه های نو. نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی(.  09 . )سیف، س؛ و اسالمی، م

، 1( )خانواده پژوهی، . بررسی رابطه رضایت مندی زناشویی با باورهای ارتباطی و انتظارات غیر منطقی زوجین(. 091 . )شایسته، گ؛ صاحبی، م؛ و علیپور، ا

109-110. 

زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه، پایان نامه کارشناسی ارشد  بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در(. 091 . )ک،عبداامحمدی

 .دانشگاه شهید بهشتی، مشاوره

 ،1( ) زن و جامعه،. رابطه سبک های دلبستگی و سبک های حل تعارض با فرسودگی زناشویی کارکنان متاهل(. 030 ) .کریمی، پ؛ کرمی، ج؛ و دهقان، ف

 3-10. 

 سازی برونی و سازی درونی و مشکالت زناشویی تعارض بین رابطه در زوجین ارتباطی مدلهای واسطهای نقش(. 030 . )س لواف، ه؛ شکری، ا؛ و قنبری،

 .0-9 ،  (1)روانشناسی خانواده، . دختران شده

 

- 3،  (11)نو در روان شناسی، یافته های . مقایسه دلزدگی زناشویی، عملکرد خانواده و صمیمیت کارکنان زن و مرد(.  03 . )نادری، ف؛ و آزادمنش، پ

91. 

یان نامه کارشناسی ارشد، اپ. خشونت علیه زنان شهر ایالم بارابطه بین دلزدگی زناشویی، روابط صمیمی با همسر و تعارضات زناشویی (.  09 . )نعیم، س

 .  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
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