
 

 

زنان بر اساس  ارزیابی مدل افسردگی و رضایت زناشویی
ای های مقابلههای ناسازگار اولیه و سبک طرحواره

 1شوهران مبتال به مواد افیونی 
 4خالد اصالنی، 3مرضیه یوسفی مقدم، 2غالمرضا رجبی

 32/36/3120_ تاریخ پذیرش:  26/33/3125تاریخ دریافد:  چکیده
ایددن پددژوهش بدده دنبددا  پاسدخ بدده ایددن سددزا  بددود کده عددرا زنددان همسددر ان معتدداد بدده  هودف:

اس از دو کند، که بر این اس شان کاهش پشدا می شوند و رضایت زناشویی افسردگی مبتال می
شدان بدرای پاسدخ بده ایدن  ای شدوهران هدای مقابلده های ناسازگار اولیده و سدبک متغیر طرحواره

ایددن پدژوهش همبسددتگی از ندو  تحلیددل معدادال  سدداختاری بددود. روش:سدزا  اسددتفاده شدد. 
کننده به مراکز دولتی و خصوصی ترک اعتیاد شهرسدتان تربدت  نفر( مراجعه 398روج   199

هددای  هدای طرحدواره گیدری دردسدترس انتخدا  شددند، و پرسشدنامه نموندهحیدریده بده صدور  
(، رضدایت زناشدویی و افسدردگی بدک CISSای   هدای مقابلده (، سدبکYSQناسازگار اولیه  

 BDI-13 را تکمیل نمودند. ارریابی مد  با استفاده از تحلیل معادال  سداختاری انجدام )
هدا ر نشدان داد کده از بدرازش خدوبی بدا دادهیمد  نهایی با ح ف عند مسد ها: یافته گرفت.

هدای ناسدازگار اولیده شدوهران طرحواره یرهایمتغن یی بیبرخوردار است. ضرایی مسیر مستق
هدای ناسدازگار اولیده شدوهران بدا رضدایت طرحدواره، مدار شدوهران-ای هیجانبا سبک مقابله

سددبک ، ای ناسددازگار اولیدده شددوهران بددا افسددردگی همسددرانهددطرحددواره، زناشددویی همسددران
-ای هیجدانمددار شدوهران بدا رضدایت زناشدویی همسدران و سدبک مقابلده-ای اجتنا مقابله

                          

کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده مصوب دانشگاه شهید ومران اهواز اسدا ا این مقاله مستخر  از پایان1  نامه مقطع 
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اما ضرایی مسیر بین  (.p<31/3مدار شوهران با رضایت زناشویی همسران معنادار بودند  
، هددامدددار آن-ای اجتنددا لددههددای ناسددازگار اولیدده شددوهران بددا سددبک مقابمتغیرهددای طرحددواره

مدار -ای اجتنا مدار شوهران با افسردگی همسران و سبک مقابله-ای هیجانسبک مقابله
ی طرحددواره یرمسددتقیی غیضددر .(p>31/3  شددوهران بددا افسددردگی همسددران معنددادار نشدددند

 یمدار معند-جانیه یمقابله ا کسب یگر یانجیرن با م ییت زناشویناسازگار شوهر به رضا
های توان گفت که افکار نادرست و استفاده از سبکبر این اساس می ی:گیر نتیجهدار بود. 
کدداهش رضددایت زناشددویی -ای نادرسددت شددوهران باعددث مشددکال  روحددیمقابلدده روانددی و 

 شود.همسران می
کلیدی: واژه   رضایت زناشویی.، افسردگی، ایهای مقابلهسبک، های ناسازگارطرحوارههای 

 مقدمه
کمه بمه دلیم  ماهیمد پیشمر ندهر انی به شمار می-یب بیماری جسمی 1اعتیاد اش آید 

انممدازدا در  اقممع ایممن   جامعممه را بممه خطممر مممی خممانواده، سممالمتی فممرد، در همممه ابعمماد زنممد ی
کمه عمال ه بمر عموارض جسممی   ر انمی آن  مس له یب مشک  ب رگ فمردی   اجتمماعی اسمد 

سیاسممی   فرهنگممی ، اقتصممادی، را نیممز از نظممر اجتممماعیسممالمد جامعممه ، بممرای افممراد معتمماد
، نیماحیمدری   شمریف، آخونمدزاده، آلوسمتانی، دهمد )حجتمیمورد تهدید   آسمیب قمرار ممی

که اعتیماد بمر نهماد بسمیار مهمم خمانواده ممی باید به تأثیرات(ا البته 3111 کمه مخربی   مذارد 
کممرد )ترکممی مماهی حتممی موجممب فروپاشممی آن مممی ، زاده   صممالحیفمماتحی، شممود نیممز توجممه 

که آثار سوا اعتیاد را بر اع ای خانواده به ویژه همسمران افمراد 3111 (ا متأسفانه مطالعاتی 
کشیده باشند بسیار نادر اسمد   نوشمته هما بیشمتر ممرتبط بما مصمرف الکم    مبتال به تصویر 

کممه بررسممی مشممکالت بهداشممد ر انممی  خشمموند خممانواد ی هسممتندا ایممن در حممالی اسممد 
کمتر مورد مطالعه قرار  رفته اسدا هم  سران این افراد 

کمه از زنمد ی زناشمویی خمود لمذت ببرنمد   به همر حمای هممه ز   هما بمه دنبمای آن هسمتند 
کنندا برخی عوام  مؤثر بر رضاید زناشویی همای فمردی هسمتندا ویژ می 2احساس رضاید 

کممه هممر یممب از ز  پیشممینه بمما خممود بممه رابطممه همما ی خممانواد ی   عواممم  شخصممی   تجربممی 
                          
1. addiction 
2. marital satisfaction 
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بمه نقم  از ، 2666 1 ذارند )برادبموری   فینچمامبر استحکام ر ابط زناشویی تأثیر می، آورندمی
ینعلی، خسر  جاوید ممؤمنی ، فمروزان، عسمگری، محمد خانی (ا3112، ستوده ناور دی   ز

که همسران افراد معتاد در مقایسه بما همسمران افمراد دیرم3111  دهور ) عتماد ( نشان دادند 
کلوسممکوافسممرد ی بیشممتری دارنممدا  فمماتحی زاده   ، بممه نقمم  از ر الفقمماری، 3227) 2یانممگ   

کممه رضمماید در ر ابممط نزدیممب   د سممتانه فقممط زمممانی دیممده 3117، عابممدی کردنممد  ( فممرض 
کممه هممم نیازهممای رشممدی   هممم نیازهممای ب ر سممالی بممه طممور مقت ممی بممرآورده شممده مممی شممود 

آورنمد در ارتبما  که با خمود بمه رابطمه ممی 3هاییال ه بر طرحوارهعها  باشند؛ زیرا هریب از ز  
کمه خماص ایمن رابطمه اسمدا طرحموارههایی به  جمود ممیفعلی خود نیز طرحواره هما در آورنمد 

همای جمعمی   رسمانه، فرهنمگ، آداب   رسموم، هما از منمابعی ماننمد خمانوادهمورد ر ابمط ز  
هممای ناسمماز ار (ا طرحممواره2662، 4)تیلممدن   داتیلیمموشمموند هممای ارتبمماطی آموختممه مممیتجربممه

که در طموی زنمد ی فمرد تکمرار ممی ی شموند   بمر نحموها لیه الگوهای رفتاری فرا یری هستند 
، عواطممف، همما ذارنممد   شممام  خمماطرهتعبیممر   تفسممیر تجممارب   رابطممه بمما دیگممران تممأثیر مممی

بممه نقمم  از ، 2661، 5ویشممار کلوسممکو  ، باشممند )یانممگهممای بممدنی مممیهمما   احسمماسشممناخد
شمناختی هما از جملمه علم  فمردی   ر ان(ا طرحمواره2633، 6سلیب   ارن، کامکا یز، ییلماز

یممادی دارنممد )یانممگ   هم کممه در مطالعممه  ابسممتگی بممه مممواد اهمیممد ز ، 2661، ارانکممهسممتند 
ن   اندرسمو، بمه نقم  از شموری، 2661یانمگ   همکماران ) (ا3123، ترجممه: حمیمدپور   انمدوز

خممود ردانی   ، 8هیجممده طرحممواره را در قالممب پممنا حمموزه )بریممد ی   طممرد (2633، 7اسممتوارت
بمه زنگمی بمیش از    موش، 11منمدیجهددیگر، 10های مخت محد دید، 9عملکرد مخت 

                          
1. Bradbury, T. N., & Fincham, F. D. 
2. Young, J. S., & Klosko, J. 
3. schema 
4. Tilden, T., & Dattilio, F. 
5. Weishaar, M. E.  
6. Yilmaz, M., Kumcagiz, H., Celik, S. B., & Eren, Z. 

7. Shorey, R. C., Anderson, S. &Stuart, G. L. 

8. disconnection and rejection  
9. impaired autonomy and performance  
10. impaired limits 
11. other-directedness 
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کرده1حد   بازداری  ا  اند( شناسایی   معرفی 
انمدا معتاد پرداختمه های ناساز ار ا لیه در بین افرادتحقیقات اندکی به بررسی طرحواره

( نشمان داد 2633، بمه نقم  از شموری   همکماران، 2665) 2کیدنی    المر، کوپلو، مه یر، بر تچی
بالینی به ویژه افراد الکلی   افراد معتاد به ممواد مخمدر نسمبد بمه  مر ه دیربمالینی از  که  ر ه
، همای ناسماز اروارهنندا در پاسخ به ایمن طرحمک یهای ناساز ار بیشتری استفاده مطرحواره

3ایهممای مقابلممهافممراد سممبب
کممار مممی   یرنممد تمما پیامممدهای منفممی مممرتبط بمما متفمما ت را بممه 

کمماهش دهنممدا ایممن سممببطرحممواره کارآمممد   هممای مقابلممههمما را  کلممی بسممیار نا ای بممه طممور 
  افمراد ، شموندمانند سوا مصرف مواد ممی،   ادلب منجر به رفتارهای اجتنابی، ناساز ارند

ای ناسمماز ار اسممتفاده هممای مقابلممهاز سممبب، بسممته بممه مممواد افیممونی در مواجهممه بمما اسممترس ا
  یما بمر طبمق  (3112، بمه نقم  از ممرادی   بهراممی احسمان، 3221، 4کنند )کمولیر   ماریمدمی

زا تصمور همای اسمترسای برای مقابلمه بما موقعیمدمصرف مواد را  سیله، فرضیه خود درمانی
در ایمن  (ا3112، بمه نقم  از ممرادی   بهراممی احسمان، 3221، 5خانت یمانکننمد )ممورفی   می

، 7ممدار-ألهمسمای ای را به سه نوع رفتار مقابلمه( رفتارهای مقابله3226) 6ندلر   پارکریرابطه ا
کمه نموع سموم؛ یعنمی 9ممدار-  اجتناب 8مدار-هیجان کردنمد  ممدار بمه د  -اجتنماب، تقسمیم 

همممای دیگمممر اجتمممماع   مشمممغوی شمممدن بمممه فعالیمممد قسممممد ر ی آوردن بمممه اشمممخاص دیگمممر
مممدار شممام   ممرایش بممه عواطممف   -معتقدنممد مقابلممه هیجممانهمما آن شممودابنممدی مممیطبقممه

( معتقدنممد شممیوۀ 3222) ٠١زاسممدا شممریدان   رادممماورهممای متممأثر از  اقعممه اسممترسهیجممان
کمنشممدار شمیوه-مقابله هیجمان کمه بمرای مهمار  ا عامم  همای هیجمانی ممرتبط بما ای اسمد 

                          
1. over-vigilance/inhibition 
2. Brotchie, J., Meyer, C., Copello, A., Kidney, R., & Waller, G. 
3. coping styles  
4. Collier, C. W. & Mariatt, G. A. 
5. Murphy, L. S. & Khantzian, E. J. 
6. Endler, N. S., & Parker, J. D. A. 
7. problem-focused  
8. emotional-focused 
9. avoidant-focused 
10. Sheridan, C. L., & Radmacher, S. A. 
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کار  رفته میاسترس زا شمام  زا   انکمار عامم  اسمترسشودا اجتنماب از عامم  اسمترسزا به 
کمه شمیوۀ مقابلمهمدار می-ای هیجانشیوۀ مقابله ممدار بمه -ای اجتنمابباشندا اما از آنجما 

کاهش هیجان، طور مستقیم به مهار پمردازد های ناخوشایند ناشی از استرس نمیحذف یا 
که به عنوان یمب شمیوه مقابلمه،      ونا ونی دارد  اشکای مشخ ای شاید بهتر این اسد 

 جدا انه محسوب شودا 
کممامرا   رابطممه بممین طرحممواره ۀدهنممدبرخممی از تحقیقممات نیممز نشممان همما   افسممرد ی اسممدا 

که ح ور طرحواره2632) 1کالوت پمذیر های ناسماز ار ا لیمه یمب عامم  آسمیب( نشان دادند 
کمه سماختارهای ( 3203) 2فسمرد ی   اضمطراب اسمدا بمبهمای ابرای نشمانه کمرد  پیشمنهاد 

دادن   از دسممد، شکسممد، کفممایتیهممای منفممی بمما زمینممه بممیشممناختی مثمم  خممود طرحممواره
، 3دهمد )کمولمنپذیری افسرد ی را افزایش ممیارزشی در ارتبا  هستند   احتمای آسیببی

کمممالوت )2636 کمممامرا    کمممه شمممیوه2632(ا  یافتنمممد  کارآممممد مقابلمممه میمممانجی بمممین  همممای( در نا
 های ناساز ار ا لیه   افسرد ی هستندا طرحواره

هممای شممناختی افسممرده  ونممه زا ا لیممه   هممم شممیوهافممرادی بمما تجممارب آسممیب، بممه هممر حممای
کمه تجمارب آسمیبممکن اسمد نسمبد بمه افمراد افسمرده بیشمتر از ، انمدزای ا لیمه نداشمتهای 

(ا بنممابراین مقابلممه بممه 3222، 4وینیممکننممد )کممویکن   برای اجتنممابی اسممتفاده سممبب مقابلممه
یمدادها   پیاممدها عمم  ممی کنمد   از سموی دیگمر عنوان متغیمری میمانجی در رابطمه میمان رو

کنار آمدن با شرایط فشارزا اسمدا در خصموص  الگوی مقابله معتادان یب ر ش ناسالم در 
کمه مطالعمات نشمان داده ،های ر انی   مشکالت هیجمانیرابطه مصرف مواد با اختالی انمد 

مصرف دار ها    ابستگی به مواد می توانند مشمکالت جدیمد   ادلمب زنجیمر اری را ایجماد 
که منجر به دردها   رنا یادی برای خانوادهکنند  بمودن شودا دیرقابم  اعتممادشان میهای ز

کممه یریختگمی در خممانواده ایجماد مممنظممی   در همممهممای افمراد معتمماد یمب بممی  بمدقولی کنمد 
                          
1. Camera, M., & Calvet, E. 
2. Beck, A. T. 
3. Colman, L. K.  
4. Kuyken, W., & Brewin, C. R. 
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کممار مممی  یممرد تمما اعتیمماد را مهممار سممازد  لممی آشممفتگی نخسممد خممانواده تمممام تممالش خممود را بممه 
، بینممی یممب فممرد معتمماد بممه اضممطراب مممزمنثبممات   دیرقابمم  پممیشعمماطفی   رفتارهممای بممی

 (ا2663، 1بخشد ) ورسکی یجی   ترس خانواده تدا م می
ای ایمن افمراد بما همای مقابلمههمچنین سببهای ناساز ار فرد معتاد   بنابراین طرحواره

کماهش شمناختی در همسمران   هممتوانمد باعم  ایجماد پیاممدهای ر انرویدادها ممی ونمین 
یممابیهمما شممودا بمما توجممه بممه مطالممب  فتممه شممده ایممن مطالعممه بممه منممدی آنرضمماید مممدی  ارز
ای ههممای مقابلممهممای ناسمماز ار ا لیممه )نق /شممرم   محر میممد هیجممانی(   سممببطرحممواره
هما مدار همسران معتماد بما افسمرد ی   رضماید زناشمویی زنمان آن-مدار   اجتناب-هیجان

 پرداخته اسدا

 روش
اسمدا جامعمۀ  2این پژ هش همبستگی از نموع تحلیم  ممدی یمابی معمادهت سماختاری

کلیممه مممردان معتمماد مراجعممه کممزکننممده بممه ایممن مطالعممه  د لتممی   خصوصممی درمممان سمموا  مرا
کممز خصوصممی ب ر مهممرمصممرف مممواد در شه یممه )مرکممز د لتممی   مرا ، نویممد، رسممتان تربممد حیدر

هما کمه از میمان آن، ها بمودنجاتیان   خدابنده(   همسران آن، برادران، حامی، پارسه، نشا 
سمای  2( حمداق  داشمتن 3همای ور د بمه مطالعمه شمام  )نفر( بر اساس معیار 121ز   ) 322

پزشمکی   ر انهای  ( نداشتن سابقه بیماری1)، سای 16تا  21( داشتن 2)، زند ی مشترک
پم   یری دردسترس انتخاب شدندا ( داشتن حداق  تحصیالت سیک  به ر ش نمونه5)

کممه مایمم  بممه همکمماری بودنممد  ارد مطالعممه شممدندا بممرای ، از ارائممه توضممیحات هزم افممرادی 
کننمد ان، رعاید موازین اخالقی ها  رسشمنامهپ، پم  از اخمذ رضماید آ اهانمه از مشمارکد 

یمابی    بد ن نام   نام خانواد ی تکمی  شدند تما محرمانمه بمودن اطالعمات تمامین  مرددا ارز
   اطمینان حاص  شوداها  انجام شد تا از تکمی  پرسشنامهها  تکمی  پرسشنامه

                          
1. Gorski, T. T. 
2. Structural Equation Modeling 
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  گیریPاندازهابزارهای 
کوتمماه پرسشممنام -3 نسممخه  یانممگ، 3221در سممای  :(YSQ-SF) 1طرحممواره یانممگ ۀفممرم 

کممرد )بممبممماده 71کوتمماه پرسشممنامۀه  ، بممه نقمم  از فتممی، 3272، 2راش   شمما ، ای را تممدوین 
 0(ا هر سؤای پرسشنامه بمر اسماس یمب مقیماس 3111، مولودی   ضیایی، دابسون، موتابی
کممامال نادرسممد    3ای )درجممه کممامال درسممد( مرتممب شممده اسممد )شممهامد 0=  ثممابتی   ، = 

، بمممی اعتممممادی، از ار ا لیمممه عبارتنمممد از: رهاشمممد یهمممای ناسممم(ا طرحمممواره3112، رضممموانی
آسمیب پمذیری نسمبد بمه ،  ابسمتگی، انم  ای اجتمماعی، نق /شمرم، محر مید هیجمانی

کنترلمی ، معیارهمای نمامربو ، ایثمار، اسمتحقاق، شکسمد، خودتحوی نیافته، بیماری خمود 
کممافی کمماملی، 3221، ٩اعتمممادی )اشمممیدبممازداری هیجممانی   بممی، نا قنبممری  ،بممه نقمم  از 
(ا در این پژ هش صمرفًا از د  طرحمواره ناسماز ار 3126، آبادی   آقا محمدیان شعربافهاشم

 نق /شرم   محر مید هیجانی استفاده شدا
 ییایمب پایانگر ضمریب ی( همگ3115اران )کشهامد   هم، (3115) یآه یهاپژ هش

پرسشممنامه بمما ایممن  یممیر ابررسممی  ن پرسشممنامه هسممتندایممد بخممش ایر نبمماخ رضمماک یآلفمما
پمذیری شمناختی نسمبد آسمیب، احساس ارزشمندی، شناختیهای ناراحتی ر انمقیاس

از ر ایممی همگممرا   افتراقممی  کیهممای شخصممید حمماشناسممی اخممتالیبممه افسممرد ی   نشممانه
کمر یشناختن سازه ر انیمناسب ا بمه نقم  از ر الفقماری   ، 3172، اسد )براتمی   ثنمایی را
ضممرایب ر ایممی همزمممان د  خممرده مقیمماس محر میممد ، پممژ هش (ا در ایممن3117، همکمماران

خ یشم ی  هاشمم ی)رجبم 4یمماده ا 33هیجانی   نق /شرم با پرسشنامه سمالمد عممومی 
 به دسد آمدا ( > P 663/6) 75/6   12/6( به ترتیب 2662، 5شبان
 (:CISS) 6همممای ویمممژههمممای مقابلمممه بممما اسمممترس بمممرای موقعیمممده شمممیوهۀپرسشمممنام -2

                          
1. Young Schema Questionnaire 
2. Rash, A. J., & Show, B. F. 
3. Schmit 
4. General Health Questionnaire-11 Items 
5. Rajabi, Gh., & Hashemi Sheykhshabani, S. 
6. Shorted version of the Coping Inventory for Stressful Situations 
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( بممه منظممور سممنجش 3226نممدلر   پممارکر )یهممای مقابلممه بمما اسممترس توسممط اسممبب ۀپرسشممنام
زا   بحرانممی هممای اسممترسهممای مقابلممه بمما اسممترس نوجوانممان   ب ر سمماهن در موقعیممدسممبب

سمه خمرده مقیماس را در پرسشمنامه ، ابتدا با استفاده از تحلی  عاملیآنها  ه شده اسدایته
کردند: سبب مقماده 76 ممدارا -ممدار   اجتنماب-هیجمان، مدار-ابله مس لهای شناسایی 

مماده  00همای آن را بمه ( مماده3126، ی  ناصمر یبهجتم، به نقم  از خبماز، 3223ندلر   پارکر )یا
هما ای دسد یافتندا هر یب از خرده مقیماسماده 51  در نهاید به یب ابزار ، تقلی  دادند

ممدار دارای د  خمرده مقیماس ر ی -اجتنابماده هستند   مقیاس سبب مقابله  30دارای 
کممدام شممام  آوردن بممه اجتممماع   ر ی آوردن بممه فعالیممد باشممدا شممیوه  ممماده( می 1همما )هممر 

یماد =  3ای از هر مز = رتبمه 1 ذاری این ابزار بمر اسماس یمب طیمف لیکمرت  نمره  1تما خیلمی ز
کممه در آزمممون مممی باشممدا در نهایممد سممبب دالممب فممرد بمما توجممه بممه نمممره ، کنممدکسممب مممیای 

کنمد بمه عنموان ،  شود؛ یعنیمشخ  می کسمب  که نممره بماه در مقیماس  کدام از رفتارها  هر 
   (ا3226، ندلر   پارکریشود )اای فرد در نظر  رفته میسبب مقابله
ینممدی، اسممماری، رافنسممون کر نبمماخ هممر یممب از  (2660نممدلر )ی  ا 1میممرز، و ضممرایب آلفممای 
کر نبماخ 3112  شیر انیان ) 22/6تا  12/6از های این ابزار را خرده مقیاس ( ضرایب آلفای 

مممدار -  اجتنمماب 26/6مممدار -هیجممان، 11/6مممدار –هممای مسممألههریممب از خممرده مقیمماس
کممممه سممممنخ 2660اران )کممممن رافنسممممون   همیکردنممممدا همچنمممم  ممممزارش 70/6 ( نشممممان دادنممممد 

بمما سممبب مممدار رابطممه مثبممد   -ای هیجممانرنجورخممویی بمما سممبب مقابلممهشخصممیتی ر ان
که سنخ شخصیتی بر ن، مدار رابطه منفی دارد-ألهای مسمقابله  رایی با سبب در حالی 
-ممدار   اجتنماب-ألهای مسمهمای مقابلمهممدار رابطمه منفمی   بما سمبب-ای هیجمانمقابله

کر نبماخ ، مدار رابطه مثبد داردا در این پژ هش   نمونمه در خمرده کمضرایب پایمایی آلفمای 
ممممدار -ای هیجممان  سممبب مقابلممه 75/6مممدار -ای اجتنممابابلممههممای سممبب مقمقیمماس

 ابه دسد آمد 11/6

                          
1. Rafnsson, F. D., Smari, J., Windli, M., Mears, S. A., & Endler, N. S. 
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کوتمماه افسممرد ی بممب ۀپرسشممنام -1 ممماده  31ایممن پرسشممنامه شممام   (اBDI-13) 1فممرم 
کممه نشممانه زارشممی مممی-خممود کنممدا هممر  ممزاره ایممن هممای خمماص افسممرد ی را بیممان مممیباشممد 

کممه دامنممهپرسشممنامه شممام  یممب مقیمماس وهممار  ویممه مرتممب شممده اسممدا  1تمما  6آن از  ای 
کمینه نمره همای  یمری در زمینمهبمرای انمدازه BDI – 31  صمفر اسمدا  12های آن بیشینه   

انگیزشممممی   ، شممممناختی، شناسممممی افسممممرد ی ماننممممد افسممممرد ی عمممماطفیمختلممممف نشممممانه
 فی یولوییکی تدوین شده اسدا 

کر نبماخ فمرم  ییایم( ضمرایب پا3115، بمه نقم  از رجبمی، 3211) 2هیتفوت   الیور آلفمای 
  رجبمی  26/6آزممایی )بمه فاصمله د  هفتمه( -  بماز 17/6( را BDI -31کوتاه افسمرد ی بمب )

کر نبممماخ  (3115) کمممردن  12/6ضمممرایب آلفمممای  کممم  پرسشمممنامه    12/6  د  نیممممه  بمممرای 
کوتاه   فرم  بمه دسمد  07/6سؤالی پرسشنامۀ افسرد ی بمب  23ضریب همبستگی بین فرم 

د  عامم  را از ایمن پرسشمنامه ، همای اصملی( بر اساس تحلی  مؤلفه3115) یرجب انداآورده
ضممریب پایممایی ، لممذتیا در ایممن پممژ هشبممه دسممد آورد: عاطفممه منفممی نسممبد بممه خممود   بممی

کمم  نمونممه  کر نبمماخ ایممن ابممزار در   30  ضممریب ر ایممی همزمممان آن بمما پرسشممنامۀ  13/6آلفممای 
٩ افسمرد یای ماده

MMPI-D (کمافی، 3256، 4 راهمام  16( بمر ر ی 3172، ترجممه: یعقموبی   
 ( به دسد آمده اسدا> P 663/6) 17/6نفر 

کوتماه رضماید زناشمویی )محرابیمان مقیاس رضاید زناشموییا -5 ، 2661، مقیماس فمرم 
یابی   شناسمایی زمینمه3111، به نق  از رجبی زا   شناسمایی همای بمالقوه مشمک ( برای ارز

مممماده  31ناشمممویی سممماخته شمممده اسمممدا ایمممن مقیممماس دارای همممای پربمممار رضممماید ززمینمممه
=کماماًل 3ای )های این مقیماس بمه صمورت لیکمرت در یمب طیمف پمنا   ینمهباشدا مادهمی

کاماًل موافقم( درجه1، = موافقم5، نه مخالفم، = نه موافقم1، = مخالفم2، مخالفم بندی = 
ک ر نممرهمی که حداق    حدا بمه  33   1، 0، 5، 1همای مماده اسمدا   01تما  31هما بمین شود 

                          
1. Beck Depression Inventory (BDI-13) 
2. Lightfoot, S. L. & Olever, J. M. 
3. Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
4. Graham, J. R. 
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 شوندا  ذاری میصورت معکوس نمره
( با استفاده از تحلی  عماملی بمه د  عامم  رضماید از ازد ا    نارضمایتی 3111رجبی )

( در یمب تحلیم  عامم  بمر 3111، به نق  از رجبی، 2661از ازد ا  دسد یافدا محرابیان )
بمه نقم  ، 2661به دسد آوردا محرابیمان )ر ی مقیاس فرم بلند رضاید زناشویی یب عام  

کر نبمماخ( ایممن مقیمماس 3111، از رجبممی ( 3111  رجبممی ) 25/6( همسممانی در نممی )آلفممای 
، دسممد آوردا در ایممن پممژ هشهبمم 12/6  بممرای مممردان  23/6بممرای زنممان ، 26/6ایممن ضممریب را 

کمم  نمونممه  کر نبمماخ مقیمماس رضمماید زناشممویی در     ضممریب 11/6ضممریب پایممایی آلفممای 
کیفیمد زناشموییمماده 0ر ایی همزمان آن با پرسشمنامه  بمر  (3211، 2نورتمون) 1ای شماخ  

 دسد آمده اسدا( به> P 663/6) 13/6نفر  16ر ی 

 روند اجرای پژوهش
مجمموز معا نممد پژ هشممی دانشممکده   دفتممر ارتبمما  بمما صممنعد  همما بممرای جمممع آوری داده

دا طلممب -ر ش نمونممه  یممری هدفمنممددانشممگاه شممهید ومممران اهممواز  رفتممه شممدا بممر اسمماس 
بممر اسمماس معیارهممای ور د آنهمما  تعممداد مممورد نظممر از مممردان مبممتال بممه مممواد افیممونی   همسممران

بممه مممردان   زنممان انتخمماب شممده در مممورد هممدف ها  قبمم  از ارائممه پرسشممنامها انتخمماب شممدند
کماربرد آن در سمالم سمازی خمانواده هما ارائمه  اطالعمات ضمروری بمه صمورت فمردی، پژ هش   

کامم  ممی تواننمد آنها   ردیدا همچنین به کامم   که آزادانه   با اختیار   رضماید   وشزد شد 
کمه تمایم  بمه شمرکد در ایمن مطالعمه را نمدارد ممی  کسمی  کننمد   همر  در این پمژ هش شمرکد 

 تواند از این مطالعه خار  شودا
ماننممد میممانگین   هممای آمممار توصممیفی  همما ابتممدا از ر شدر ایمن مطالعممه بممرای تحلیمم  داده

یمممابی ممممدی از ضمممریب همبسمممتگی پیرسمممون تحلیممم  معمممادهت ، انحمممراف معیمممار   بمممرای ارز

                          
1. Quality Marriage Index 
2. Norton, R. 
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 استفاده شدا برای بررسی مسیرهای دیرمستقیم مدی  1ساختاری   ر ش بوت استراپ

 ها یافته
   02/0، 15/22  همسممران  75/0   01/11میممانگین   انحممراف معیممار سممن مممردان 

 بودا  51/0   27/2ار مدت ازد ا  نیز میانگین   انحراف معی

 (n = 389مورد مطالعه ) یرهایهای آماری و ضرایب همبستگی بین متغ شاخص .1جدول 
X 0 5 4 3 2 متغیرها ± SD 

طرحواره محر مید 
 هیجانی شوهر

17/6 37/6- 26/6- 21/6 22/6- 11/1 ± 51/37 

طرحواره نق /شرم 
 شوهر

- 63/6- 56/6 22/6 16/6- 11/0 ± 36/31 

  سبب مقابله
 مدار شوهر-اجتناب

- - 67/6 65/6 37/6 07/1 ± 05/52 

ای  سبب مقابله
 مدار شوهر-هیجان

- - - 31/6 12/6 03/36 ±27/16 

 12/6- 72/1 ±25/7 -    افسرد ی زن
 07/51 ± 06/1 - - - - - رضاید زناشویی زن

 کووب  اp<0/001 تر مسا ی یب هزارم البته به ریاضی پی 
 

   بمه جمز بمین طرحمواره نق /شمرم شموهر، شمود یمالحظمه مم 3ه در جمد ی کمهمان طمور 
 بممدار شموهر   سمب-اجتنماب مقابلمه بسب، (r=63/6مدار شوهر )-اجتناب مقابله بسب

 یممدار شموهر   افسمرد -اجتنماب مقابله ب(   سبr = 67/6مدار شوهر )-جانیه یامقابله
 یمثبمد   منفم همای معنماداریمورد مطالعه همبستگ یرهای ر متغکا در بین( r = 65/6زن )

 شودا یده مید

                          
1. Bootstrap  
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جممممذر ، ( p 663/6) 73/01( مممممدی فرضممممی ماننممممد مجممممذور خممممی )های  شمممماخ 
، 26/6( GFI) 2خممموبی برازنمممد ی، 21/6( RMSEA) 1میمممانگین مجمممذورات خطمممای تقریمممب

 مر ایمن هسمتند بیمان 73/6( NFIبرازنمد ی هنجارشمده )   73/6( CFI) 3ایبرازند ی مقایسه
 مناسب در جامعه برخوردار نیسدا که این مدی از برازند ی 

 
 یها که و سبیناسازگار اولهای  زنان بر اساس طرحواره یىت زناشویو رضا یافسردگ یمدل فرض .1 لکش

 همسرانشان )مردان مبتال به مواد افیونی( یا مقابله
 

ه یمبرازند ی در مدی نهایی پ  از حذف مسمیرهای طرحمواره ناسماز ار ا لهای شاخ 
ممدار شموهر بمه -جمانیه یامقابلمه بسمب، ممدار شموهر-اجتنماب یامقابلمه بشوهر به سمب

شماخ   یمبهمسمر    یمدار شوهر به افسرد -اجتناب یامقابله بهمسر   سب یافسرد 
ک 5eبه  4eاصال  از  = 10/7دار )دیرمعنمی ایهمگی مناسب بودندا شاخ  مجذور 

 ،610/6 p) ، 1 یمتممر از مقممدار قممراردادک یبممه درجممه آزاد یاکممشمماخ  نسممبد مجممذور 

                          
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Goodness of Fitness Index 
3. Comparative Fitness Index 

2

2
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(12/2  =)( df2 ، کمتمممر از یمممان  خطمممای تقریمممب   08/0) 3/6شممماخ  جمممذر بمممرآورد  ار
=RMSEA)   98/0هااص  و شااص = GFI ،98/0 =CFI  96/0و =NFI  همگممی بمماهتر از
 بودندا 2/6

 

  
 که و سبیناسازگار اول یها زنان بر اساس طرحواره یىت زناشویو رضا یافسردگ یىمدل نها .2ل کش

 (یونیشان )مردان مبتال به مواد اف مدار همسران-جانیه یا مقابله
 

 یید زناشمویه شموهر بمه رضمایمم طرحواره ناساز ار ا لیرمستقیر دیب استاندارد مسیضر
اسمتر پ -ق ر ش بموتیمممدار شموهر از طر-جمانیه یامقابلمه ب ری سمب همسر با میانجی

(67/6- =β،661 /6>p) بای متغیممممر سممممبدهنممممده اثممممر  اسممممطهدار اسممممد   نشممممانمعنممممی 
زن  یید زناشمویه شموهر   رضمایممدار شوهر ممابین طرحمواره ناسماز ار ا ل-جانیه یامقابله

ناسمماز ار ا لیممه شمموهران بممه هممای  ضممریب مسممیر مسممتقیم طرحواره، اسممدا بممه عبممارت دیگممر
( بماهتر از ضمریب دیرمسمتقیم ایمن رابطمه بما  اسمطه β=  - 22/6رضاید زناشویی همسران )

 ( اسداβ=  -6/ 67 ری سبب مقابله ای هیجان مدار شوهران )
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 گیریبحث و نتیجه
پژ هش حاضر با هدف آزممایش ممدی افسمرد ی   رضماید زناشمویی همسمران بمر اسماس 

ای شمموهران مبممتال بممه مممواد افیممونی انجممام هممای مقابلممهسمماز ار ا لیممه   سممببهممای ناطرحممواره
که بین طرحوارهشده اسد های ناساز ار ا لیمه )نق /شمرم   محر میمد ا نتایا نشان داد 

کمه ، مدار شوهران رابطمه مثبمد   معنمادار  جمود دارد-ای هیجانهیجانی( با سبب مقابله
کممالوت )هممای  بمما یافتممه  1وکمم  رادون یبممرید،  ینینممدکی، ر مممو،   بممایلوک  (2632کممامرا   

کممه افمراد سممعی ممی( همخموانی داردا ویژ می طرحممواره2661) کننممد همای ناسمماز ار ایمن اسمد 
ترجممه: ، 2661، یانگ   همکارانهای خود را مورد تأیید قرار داده   تدا م بخشند )طرحواره

کمه -ای هیجمانمقابلمهسمبب ، هایکی از این سبب(ا 3123، حمیدپور   اندوز ممدار اسمد 
کمممنش کمممردن ا پمممرداختن بمممه رفتارهمممای ، عصمممبانی   ناراحمممد شمممدن، همممایی ماننمممد  ریمممه 

بممه نقمم  از ، 3222، 2شممود )هاهمانممداری    پمماورجویانممه   اشممتغای رهنممی را شممام  مممیعیممب
ر همای ناسماز ا(ا در ایمن مطالعمه بمین طرحمواره3117،   دانشور پور  را ند، شکری، فراهانی

هما رابطمه ا لیه )نق /شرم   محر مید هیجانی( شوهران با رضاید زناشویی همسران آن
کمممه بممما ، معنمممادار مشممماهده شمممد منفمممی   معنمممادار   بممما افسمممرد ی همسمممران رابطمممه مثبمممد  

یاهویافتممه ، هنرپمممروران، (3112شمممهامد )، (2632) 3امممماکال  جویارکممم، اهویسمممار  ، همممای سمممار
، نیعابمد،  یوسمفی، (3112 مر )نژاد شیر انی   پیوستهیوسف، (3111  محمد نژاد ) ینظر

( همسممو اسممد   همچنممین رابطممه بممین 3115(   لقابرازنممده )3112) ی  فممتح آبمماد یر ممریت
ای های شوهران با افسرد ی   رضماید زناشمویی همسمران بمه  سمیله سمبب مقابلمهطرحواره
ب رابطه زناشمویی رفتارهمای ها در وارووشودا طرحوارهمدار شوهران میانجی می-هیجان

کولسمکودهمی ممیها را جهدهمسران را تحد تأثیر قرار داده   آن بمه ، 3227، کنمد )یانمگ   
محممور دیممد اهی شممناختی بممه مسممائ  (ا رویکممرد طرحممواره3112، نقمم  از یوسممفی همکمماران

                          
1. Bailleux, S., Romo, L., Kindynis, S., Debray, Q. & Radtchenko, A. 
2. Halamandaris, K. F., & Power, K. G. 
3. Saariaho, T., Saariaho, A., Karila, L., & Joukamaa, M. 
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شممده   تفکممر دیرمنطقممی را علممد اصمملی ایجمماد مشممکالت  زناشممویی دارد   ادراک تحریممف
کلیممدی همما یمما آنطرحممواره، هممای شممناختیدانممدا بممر اسمماس مممدیهمما مممیز   وممه باورهممای 

هممای همما طرحمموارهخممانواده اسممد در ایجمماد مشممکالت   مسممائ  نقممش دارنممدا هممر یممب از ز  
کممه بمما خممود بممه رابطممه زناشممویی مممی آورنممدا ارتبمماطی در بمماره خممود   ر ابممط صمممیمی دارنممد 

کمه هسمتند   اره همسمر   رابطمه زناشمویی آنهمایی اسمد دربمهما شمام  فرضمیهطرحواره  ونمه 
کوم  یقمادر، به نق  رفماهی، 2662، 1معیارهایی درباره اینکه وگونه باید باشند )اپشتین   با

تواننممد نقممش منفممی در تبلممور ماهیممد هممای ناسمماز ار هریممب مممی(ا طرحممواره3126، ی  بهمنمم
بممه نقمم  از ، 2662) 2ویشمممنرفتارهممای ز جممی داشممته باشممندا بممر اسمماس مطالعممات واتمما    

تمممرین عوامممم  اسمممترس   بمممرهم همما از عممممده(  جمممود ایمممن طرحمممواره3126، ارانکمممرفمماهی   هم
کممه طرحممواره ناسمماز ار دارنممد از ر ابممط صمممیمانه ، خمموردن زنممد ی زناشممویی اسممدا افممرادی 

که با فردی  ارد رابطه شوند در مورد احسماس، کننددوری می هما   نیازهمای خمود در صورتی 
هر مز بمه ، کننمدها احساس ناامیمدی ممی ویند   ارضاا نشدن آنبه طرف مقاب  ویزی نمی

هما را ممورد حمایمد   راهنممایی قمرار دهمدا بنمابراین کنند تا همسرشمان آنای رفتار نمی ونه
کمتری را در زند ی زناشمویی تجربمه ممیهمسر آن هما ممانع  جمود طرحمواره کننمداها رضاید 

  صمممیمید هزمممه زنممد ی زناشممویی اسممد   ، شممودن زن   شمموهر مممیایجمماد صمممیمید بممی
به نق  از رجبمی ، 2661) 3جانسون تواند سبب بروز افسرد ی در همسران شودافقدان آن می

کمه اخمتالف( بیمان ممی3126،   ستوده نماور دی همای زناشمویی عامم  خطرسماز مهممی کنمد 
 ابسمتگی بمه ، اخمتالی د قطبمی، اضمطراب، همای ر انلزشمکی ماننمد افسمرد یبرای اخمتالی

الکمم    بع ممی از مشممکالت دیگممر اسممدا بنممابراین ر ابممط عاشممقانه نمماموفق   ازد ا  نمماموفق 
-ای هیجماندر اینجما افمراد معتماد از سمبب مقابلمه تواند باعم  افسمرد ی در زنمان شمودامی

کمه قصمد آنکنندا آنمدار بیشتر استفاده می از میمان  ها به جای مقابله معطوف به مشمک  

                          
1. Epstin, N. B., & Baccum, D. H. 
2. Chatav, Y., & Wishman, M. A. 
3. Johanson, S. M. 
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کمار ممی-مقابله هیجان، برداشتن مشک    یا تعدی  آن اسد کمه در ایمن ،  یرنمدمدار را بمه 
کندا ایمن افمراد نوع مقابله فرد در پی آن اسد تا پیامدهای هیجانی عام  استرس زا را مهار 

ای از در مجموعممه، هممای خممود قممرار داشممته   بممه جممای تمرکممز بممر مشممک تحممد تممأثیر هیجممان
ها در افراد معتماد ادلمب منجمر بمه شوندا این تالشمانند سوا مصرف مواد در یر میرفتارها 

کمه فمرد هما را افمزایش ممیعواطف منفمی بیشمتری شمده   میمزان آشمفتگی آن دهمدا هنگمامی 
کممار مممی-ای هیجممانمعتمماد در رابطممه بمما همسممر خممود سممبب مقابلممه از نظممر ،  یممردمممدار را بممه 

دهنمد بنمابراین موقعیمد تمرکز   آرامش خود را از دسمد ممی شوند  هیجانی با هم در یر می
 یابدا شود   نارضایتی افزایش میزا شدیدتر درک میاسترس

کمممه بمممین طرحمممواره همممای ناسممماز ار ا لیمممه )نق /شمممرم   محر میمممد نتمممایا نشمممان داد 
کممه بمما یافتممه ، ای  جممود نممداردمممدار شمموهران رابطممه-ای اجتنممابهیجممانی( بمما سممبب مقابلممه

کمه  ونه می( هماهنگ نیسدا این2661) 1بوت   ماروند ری افمراد مختلمف بمه توان  فمد 
کممماماًل متفممما ت، منظمممور مقابلمممه بممما یمممب طرحمممواره یکسمممان اسمممتفاده ، از طیمممف رفتارهمممای 

کنمد یما بمه صمورت افراطمی جبمران نمایمدا ایمن ، تواند تسملیم شمودکنندا فرد میمی اجتنماب 
، کننمد )یانمگ   همکمارانحموزه هوشمیاری عمم  ممی ای معمموه خمار  ازسه سمبب مقابلمه

هممای بنممابراین متغیرهممای دیگممری ماننممد ویژ ممی(ا 3123، ترجمممه: حمیممدپور   انممدوز، 2661
ای مؤثرنممدا افممراد  خممو   تجممارب شخصممی نیممز بممر انتخمماب سممبب مقابلممهخلممق، شخصممیتی

مقابلممممه بمممما کننممممد   بممممرای سممممطو  بمممماهیی از اضممممطراب   درمانممممد ی را تجربممممه مممممی معتمممماد
مصمرف ممواد ، برندا بر اساس نظریه یاد یریزا به مصرف مواد پناه میهای استرسموقعید

که منجر به حذف محرک شرطی آزارنده می  شوداپاسخی اسد 
کممه بممین سممبب مقابلممه مممدار شمموهران بمما رضمماید زناشممویی   -ای اجتنمابمشماهده شممد 

کممه ایممن نتیجممرابطممه افسممرد ی همسممران یند   ، هممای بیالنگممره بمما یافتممهای  جممود نممدارد  سممابور
کیب کوهسار   علمی3112ان )ی  شاهقل یافک، عبدالهی، (2636) 2بالبا کبمری (   حدادی  ا

                          
1. Grebot, E., & Marchand, V. 
2. Belanger, C., Sabourind, S., Baalbakiab, E. G. 
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 مممر ایممن سمممبب در رابطممه بمممین نیسمممدا همچنممین نقمممش میممانجی ( هماهنممگ3126معلممم )
 ایهمای مقابلمهها با رضاید زناشمویی   افسمرد ی همسمران نیمز تأییمد نشمدا سمببطرحواره
کمه همدف آنمدار مستلزم فعالید-اجتناب هما اجتنماب از هما   تغییمرات شمناختی اسمد 
هممای سممازش نایافتممه مقابلممه مممدار از ر ش-زا اسممدا مقابلممه اجتنممابهممای اسممترسموقعیممد

کممه افممراد معتمماد در موقعیممدشممودا در تبیممین ایممن یافتممه مممیمحسمموب مممی هممای تمموان  فممد 
کار ممینای سازشهای مقابلهزا سبباسترس کمه در برخمورد بما ،  یرنمدایافته را به  هنگمامی 
کمنش، کننمدهمای زناشمویی بمه صمورت هیجمانی رفتمار ممیتعمارض ، همایی ماننمد نمماراحتی ا

کمممه از ایمممن موقعیمممدعصمممبانید   در یمممری را نشمممان ممممی هممما اجتنممماب دهنمممد امممما هنگمممامی 
کمتممری را بممهممای دیگممری ر ی مممیبممه فعالیممد، کننممدمممی ا همسممر خممود پیممدا آورنممد   در یممری 
کمماربرد ایممن سممبب ممکممن اسممد تممأثیری در میممزان رضمماید زناشممویی ، کننممدمممی بنممابراین 

همای همای زناشمویی از دهیم  بمه  جمود آممدن اخمتالیها نداشته باشدا اختالفهمسران آن
کممار  ممرفتن سممبب مقابلممه -ای اجتنممابر انلزشممکی ماننممد اضممطراب   افسممرد ی اسممدا بممه 

، شمودهما   افمراد دیگمر ممیآوردن به فعالیدزا   ر یهای استرسموقعیدمدار باع  فرار از 
کمتری را تجربه میها   در یری  به همین دلی  همسران اختالف کنندا بنابراین ایمن های 

 ممری ای تممأثیری در افسممرد ی همسممران نممداردا در ایممن پممژ هش نقممش میممانجیسممبب مقابلممه
یمادی ممی، شمده اسمدهای مقابلمه بمه صمورت ز جمی بررسمی سبب توانمد عوامم  تأثیر مذار ز

که طرحواره عملکرد این متغیر را تحد تأثیر قرار دهدا کمار افرادی  های ناساز ار دارنمد بما بمه 
کارآممممد ممممانع فعمممای شمممدن طرحممموارههمممای مقابلمممه مممرفتن سمممبب همممای شمممناختی خمممود ای نا

ممدار را بمه -ای اجتنمابهکه این افراد در رابطه با همسر خود سبب مقابلشوندا هنگامیمی
کمممه سمممبب اخمممتالفاز موقعیمممد،  یرنمممدکممار ممممی شمممود اجتنممماب همممای زناشمممویی ممممیهمممایی 

کمتمر رخ ممیکننمدا بنمابراین ایمن اخمتالفمی دهنمدا ممکمن اسمد بمه ایمن دلیم  سمبب هما 
  مدار تأثیری بر افسرد ی همسران نداشته باشدا-ای اجتنابمقابله

ا یلمذا تعممیم نتما، ها انجمام شمده اسمد  همسران آن پژ هش حاضر بر ر ی افراد معتاد
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ه نمونمه ممورد کمنیگر ایردا دیا  صورت  ید با احتیهای خاص بابه افراد عادی یا سایر  ر ه
کممه فقممط معتمماد بممه مممواد افیممونی بودنممد   سممایر افممراد معتمماد بممه مممواد  مطالعممه افممرادی بودنممد 

 یمری دا طلمب محمد دید از شمیوه نمونمه انمدا اسمتفادهگر در نظمر  رفتمه نشمدهیاعتیادآور د
هما دیگر این پژ هش بودا با توجه بمه اینکمه پمژ هش حاضمر بمر ر ی افمراد معتماد   همسمران آن

 شود بر ر ی افراد عادی نیز انجام شودا پیشنهاد می، انجام شده اسد

 یسپاسگزار
ن یما یاجمرا هکمه یمدریاد شهرسمتان تربمد حیاعت کتر یز درمانکه مرایلکله از ین  سیبد

 مایر را دارکمای تشکپژ هش را امکان پذیر نمودند 

 منابع 
 کوتماه پرسشمنامه طرحمواره یانمگ(ا 3111) اق، آهی یمابی نسمخه  کارشناسمی ارشمد ر انشناسمی ا پایمانهنجار ناممه 

 دانشگاه عالمه طباطبائیا، عمومی
 کممماهش  –(ا بررسمممی تمممأثیر آمممموزش شمممناختی 3111) ام، م   صمممالحی، ع؛ فممماتحی زاده، ترکمممی رفتممماری ز جمممین در 

-113، 1، 2، ا فصمملنامه خممانواده پژ هممی ممرایش بممه مممواد بیممماران  ابسممته بممه مممواد مخممدر تریمماکی در شممهر اصممفهان
 ا173

 (ا بررسمی بهداشمد ر انمی   3111) ا  س، نیماب   شمریف، گ؛ حیدری، س؛ آخوندزاده،  ؛ آلوستانی، حجتی
کیفید زند ی در معتمادینا  ارتبا  ، 1، 31، مجلمه علممی پژ هشمی دانشمگاه علموم پزشمکی شمهید صمد قیآن با 

 ا235-267
 کوهسممار کبممری معلمممع   علممی، حممدادی  هممای اسممنادی بمما افسممرد ی در (ا راهبردهممای مقابلممه   سممبب3126) اار، ا

 ا27-361، 7، سازمانیهای ر انشناسی صنعتی فصلنامه تازهکنند ی جن ا کارفرمایان: نقش تعدی 
 بمما تماب آوری در پسممران ، هممای مقابلمه(ا رابطممه حمایمد اجتممماعی   سمبب3126م )، ناصمری، ز، م؛ بهجتممی، خبماز

کاربردینوجوانا   ا361-321، 5، 1، فصلنامه ر ان شناسی 
 ینعلمی س، م؛ ستوده ناور دی، خسر جاوید کماهش -(ا تمأثیر درممان شمناختی3112) اش، ا   ز رفتماری  ر همی بمر 

کمز مشماوره شمهر رشمدا کننمده بمه مرا فصملنامه زن    افسرد ی   افمزایش رضماید زناشمویی در زنمان متأهم  مراجعمه 
 ا11-72، 1، 3، بهداشد

 بمما ابعمماد  هممای ناسمماز ار ا لیممه(ا تعیممین رابطممه بممین طرحممواره3117) ام، م   عابممدی، م؛ فمماتحی زاده، ر الفقمماری
 ا257-203، 31، 5، فصلنامه خانواده پژ هی صمیمید زناشویی ز جین شهر اصفهانا
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 کوتمممماه پرسشممممنامه افسممممرد ی بممممب )(ا ویژ یهممممای ر انسممممنجی ممممماده3115) ا ، رجبممممی ( در BDI-13هممممای فممممرم 
 ا223-221، 5، 3، فصلنامه ر انشناسان ایرانیدانشجویان دانشگاه شهید ومرانا 

 کارکنان متأه  دانشمگاه شمهید وممرانا 3111) ا ، رجبی مجلمه (ا ساختار عاملی مقیاس رضاید زناشویی در 
 ا113-111، 5، 31، ایران بالینی شناسیپزشکی   ر انر ان

 (ا تممأثیر شممناخد 3126) اا س،     سممتوده نمماور دی، رجبمی( درمممانی  ر هممی مبتنممی بممر ح ممور رهممنMBCT بممر )
 اا11-23، 16، مجله دانشگاه علوم پزشکی  یالند زناشویی در زنان متأه ا کاهش افسرد ی   افزایش رضای

 مجلمه محور بر بهبمود عملکمرد ز جمینا درمانی طرحواره(ا تأثیر آموزش ز  3126) ام، ز   بهمنی، ژ؛ قادری، رفاهی
 ا22-51، 2، نامه()ویژه شناختیهای ر انها   مدیر ش

 اضطراب   افسرد ی( بمر اسماس ، سازیهای سالمد عمومی )جسمانیبینی نشانه(ا پیش3112) اف، شهامد
 ا  361-325ا 26، 1،  انشناسی دانشگاه تبریزمجله رهای ناساز ار ا لیها طرحواره

 همای ناسمماز ار همای فرزنمدپروری   طرحممواره(ا بررسمی رابطمه سممبب3112) اس، ع   رضمموانی، ف؛ ثمابتی، شمهامد
 ا  212-215، 2، 33، شناسیانمجله مطالعات تربیتی   ر ا لیها 

 کمممافی، عبمممداللهی همممای مقابلمممه بممما رضممماید (ا رابطمممه هممموش هیجمممانی   سمممبب3112) ام، م   شممماهقلیان س، ا؛ 
 ا272-217، 27، 7، مجله ر انشناسی تحولی: ر انشناسان ایرانی همسازی زناشوییا 

 ی ایرانممممی (ا سمممماختار عمممماملی نسممممخه3111) اک،   ضممممیایی ر، ؛ مولممممودیک، ف؛ دابسممممون، ی؛ موتممممابی، فتممممی
، 30، 5، دانشمگاه تبریمز مجلمه ر انشناسمیسؤالی در یب نمونه دیر بمالینیا  212فرم  -ی طرحواره یانگپرسشنامه

 ا250-227
 همای فمردی در اسمترس تحصمیلی   به یسمتی (ا تفما ت3117) از، ف   دانشمورپور، ا؛  را نمد، م؛ شمکری، فراهانی

 ا227-165، 5، 2، مجله علوم رفتاریای مقابله با تنید یا هرهنی: نقش سبب
 (ا بررسمی اثربخشمی  مر ه درممانی شمناختی 3126) ا ، ب   آقا محمدیان شمعرباف، آبادیز؛ قنبری هاشم، کاملی

همای پمژ هشهمای ناسماز ار ا لیمه در دختمران بمی سرپرسمد   بمد سرپرسمدا متمرکز بر طرحواره بر تعمدی  طرحمواره
 ا11-21ا ، 3، 3، ی بالینی   مشاورهشناسر ان

 راهنممممای (ا 3256) ا ،  راهمممامMMPI-2 یمممابی شخصمممید   آسمممیب کمممافی شناسمممی ر انمممیارز ا ترجممممه: موسمممی 
 (ا انتشارات ارجمندا3172ماسوله   حمید یعقوبی )

 ناممه ا پایمانزناشموییهمای ناسماز ار ا لیمه بما سماز اری رابطه معیارهای ارتباطی   طرحواره(ا 3115) اه، لقا برازنده
 دانشگاه فرد سی مشهدا، شناسیکارشناسی ارشد ر ان

 همممای ای   سمممببراهبردهمممای مقابلمممه، (ا مقایسمممه ویژ یهمممای شخصمممیتی3112) اه، احسمممانا   بهراممممی، ممممرادی
 ا 1-31، 3، 32، مجله توانبخشیاسنادی بین بیماران  ابسته به مواد افیونی   افراد سالما 

 یکممرد طرحممواره3111) ام، ق   محمممدنژاد، ظیممرین؛ ن، هنرپممروران ی  ر هممی بممر درمممانی بممه شممیوه(ا اثربخشممی رو
 ا322-355، 3، 3، فصلنامه زن   جامعههای ناساز ار ا لیه در زنان افسردها تعدی  طرحواره

 کولسمکو، یانگ یشمار،  ؛  (ا جلمد 3126)ا ترجممه: حسمن حمیمدپور   زهمرا انمدوز درممانیهطرحموار(ا 2661) ام، ژ   و
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 ا یا انتشارات ارجمندا
 همممای ناسمماز ار ا لیمممه در (ا رابطممه رضمماید از زنمممد ی   طرحممواره3112) ام،  مممرم   پیوسممته، یوسممف نممژاد شمممیر انی

کاربردیدانشجویانا   ا11-01، 2، 32، فصلنامه دانش   پژ هش در ر انشناسی 
 ثربخشمممی مداخلمممه آموزشمممی مبتنمممی بمممر ممممدی (ا ا3112) ا ، ع   فمممتح آبمممادی، ع؛ تیر مممری، ر؛ عابمممدین، یوسمممفی

 ا21-17، 1، 2، شناسی بالینیمجله ر انها در ارتقاا رضاید زناشوییا طرحواره
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