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 علمی ی فهرست  اسامی اعضای کمیته
 

 انسانی، سازمان سمتدانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم  محمد  آرمند
 استادیار دانشگاه تهران  محمد حسن آسایش
 استادیار دانشگاه اراک مسعود اسدی

گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی معصومه  اسمعیلی     استاد 
 استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل خدابخش احمدی
 استادیار دانشگاه اصفهان فرامرز  آسنجرانی

گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اصالنیخالد    دانشیار 
 علمی دانشگاه  فردوسی مشهد عضو هیأت محسن اصغری نکاه
گروه مشاوره دانشگاه اصفهان عذرا  اعتمادی  دانشیار 

گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اللهی عباس  امان  دانشیار 
کردستان احمد  امانی گروه مشاوره دانشگاه   دانشیار 
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر احد  آهنگر
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران فریبرز  باقری

 تربیتی دانشگاه  عالمه طباطبایی شناسی و علوم رئیس دانشکده  روان احمد  برجعلی     
 دانشگاه  فردوسی مشهد استادیار مریم بردبار

گیالن بلندحسن    استایار دانشگاه 
 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بهنام  بهراد
 گذاری سالمت و شبکه سالمت صدا و سیما قائم مقام شورای سیاست علیرضا  بهفر
 استادیار دانشگاه  تهران  عباس جواهری

کرمانشاه استادیار خواه سیدمحسن  حجت  دانشگاه 
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی فریبا  حسنی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال استادیار سیدعلی  حسینی المدنی
 استادیار مشاوره دانشگاه بجنورد احمد  حیدرنیا
 دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمین حسن  حیدری
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 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی جواد  خدادادی
گروه مشاوره دانشگاه اصفهان محمد  رضا عابدی      استاد 

 دانشیار دانشگاه اردکان یاسر  رضاپور میرصالح
 دانشگاه آزاد اسالمی واحدمرودشت استادیار ژاله  رفاهی

گروه علوم رفتاری پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، سازمان سمت آبادی مهدی  زارع بهرام  دانشیار 
 دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی حسین  سلیمی بجستانی        

 مشهد یدانشگاه  فردوس استادیار سکینه سلطانی
 استادیار دانشگاه تهران  سمیه شاهمرادی

 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی آسیه  شریعتمدار     
 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی آبادی   عبداهلل  شفیع

 پرورش مدیرکل امورتربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی  آموزش و شکوهیمسعود  
 دانشیار دانشگاه اصفهان احمد صادقی
گیالن علی  صیادی  استادیار مشاوره دانشگاه 

 یار دانشگاه رازیاستاد یدیمحمدسجاد ص
 د چمران اهوازیار دانشگاه  شهیدانش ذبیح اهلل  عباسپور

 دانشگاه اراک استادیار عبدی منصور 
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر علیجانی فاطمه

 استاد دانشگاه اصفهان  زاده یم فاتحیمر
گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی کیومرث  فرحبخش  دانشیار 
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه آزاده  فرقدانی

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی زاده هاجر  فالح
 استادیار دانشگاه تهران  حسین کشاورز
کیمیایی  علمی دانشگاه  فردوسی مشهد  عضو هیأت سید علی 

 یار دانشگاه رازیاستاد انیمحسن گل محمد
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات رضا  قربان جهرمی
 اسالمی واحد ابهر دانشیار دانشگاه ازاد محمد  قمری

گیوی    استاد دانشگاه محقق اردبیلی حسین  قمری 
 استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد بهرامعلی  قنبری      
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کاظمیان  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران دانشیار سمیه  
 استادیار دانشگاه تهران حسین  کشاورز
کیانی  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی احمدرضا  

کیمیایی      دانشیار مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد سیدعلی  
 استادیار دانشگاه تهران یاسر  مدنی
 ریزی امور مشاوره وزارت آموزش و پرورش معاون برنامه محمد  مصطفوی

کیایی     کل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در  برابر آسیب نادر  منصور   پرورشهای اجتماعی  آموزش  معاون اداره 
 خزر عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی پور ربابه  مهدی

 دانشیار دانشگاه شاهد رقیه  موسوی
گروه روان   محمود  نجفی  شناسی دانشگاه سمنان دانشیار 

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران بیتا  نصراللهی        
 عالمه طباطبایی استادیار دانشگاه ابراهیم  نعیمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل داود  نودهی
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود علی محمد نظری

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی پور             رحمـةاهلل  نورانی
 عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی خزر علی  نوری
 دانشگاه اصفهاندانشیار  پریسا  نیلفروشان
کشور معاون مشاوره و امور روان بهزاد  وحیدنیا     شناختی بهزیستی 
کردستان ناصر  یوسفی گروه مشاوره دانشگاه   دانشیار 
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 اجرایی ی فهرست  اسامی اعضای کمیته
 
 نام دانشگاه تحصیالت نام و نام خانوادگی ردیف

 اردبیلیمحقق  دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره مریم اعظمی 1
یال اقبال 2  عالمه طباطبائی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ناز
کارشناسی مشاوره سیده هدا برقعی پور 3  را )س(ـــزهـــال دانشجوی 
یحانه پهلوانی مجدآبادی نو 5  عالمه طباطبائی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ر
کرمی 6 کارشناسی مشاوره مهدیه خدا  دانشکده رفاه دانشجوی 
کر اردکانی 7  عالمه طباطبائی دانشجوی ارشد مشاوره خانواده محمدمیثم شا
 عالمه طباطبائی دانشجوی ارشد مشاوره خانواده زهرا شریفی آبدر 8
 علوم تحقیقات دکترای مشاوره زهرا غالمی قره شیران 9
کریم 11  عالمه طباطبائی ارشد مشاوره خانواده آبادی سارا 
ئی 11 کال  علوم و تحقیقات دکتری مشاورهدانشجوی  اعظم 
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده مریم سادات موسوی 12  عالمه طباطبائی فارغ التحصیل 
 عالمه طباطبائی دانشجوی دکتری مشاوره محبوبه وحدانی 13
 چمران یدشه ارشد مشاوره یکارشناس پوردلمژگان  11

 آرا: محمدعلی برهانی صفحه
 



 

 

 فهرست مطالب
 

 11 .......................................................................................................... سخن آغازین

 محور خانواده :1بخش 
 بخشی خانواده و ازدواج بخشی و تعالی تحکیم

 دار در دوران کرونا اثربخشی معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی زنان خانه

 51 .................................................................................................. مونا مبینی، فاطمه نیکویی

 اثربخشی مداخله در بحران بر رضایت زناشویی در زنان متأهل در دوران کرونا

 51 ............................................................................................ زاده، ملیکا سفیدرودنرگس قاسم

 شناختی و تعارضات خانوادگی ناشی از شرایط کرونا در افراد شاغل بررسی پیامدهای روان

 43 ................................................................................................ طاهره علیپور، رقیه موسوی

 گری خانوادهزیستن و تعالیسالم

 31 ............................................................................................ سهیال استاد عباسی، ساسان باوی

 اهمیت مشاوره ازدواج و خانواده در ارتقا سالمت خانواده و جامعه

 11 ..................................................................................... ساسان باوی، مهرناز محمدزاده شوئیلی

 نقش مشاوره پیش از ازدواج در پایداری زندگی زناشویی: یک مطالعه مروری

 43 .......................................................................................... مصطفی دهقانی، سکینه حاجیانی

   واکاوی نقش پاندمی کرونا بر مناسبات فردی و اجتماعی اعضای خانواده)مطالعه موردی؛ استان کردستان(

 43 ............................................................................................ پرویز سبحانی، یعقوب احمدی

گیاهی فراشییناختید م یرورزی بیه خییود و اسیترات ی ای ت  ییر  اثربخشیی آمیوزگ گروهییی مبتنیی بیر درمییان شیناختی رفتییاری بیر آ
 رطان پستانسازنده بیماران مبتال به س

 25 ........................................................................ ادری سوینینسجاد  نژاد،مهرناز آزاد یکتا ، موناحسن

 ( براساس خصوصیات دموگرافیک در افراد بزرگسال11-تبیین اضطراب کرونا ویروس )کووید

 554 ................................................................................ فاطمه صانعی فر،  عذرا محمدپناه اردکان
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 کرونا یدمیاپ دردوران تهران شهر در خانواده روابط بر یمجاز یها شبکه از استفاده رابطه نییتع

 531 ........................................................................... یجز قنبران حانهیر ،یموسو هیرق ،یگلرخ دیحم

 کرونا دوران در اصفهان شهر نترنتیا به ادیاعت یدارا متأهل زنان در ییتنها احساس اساس بر نترنتیا به ادیاعت ینیب شیپ

 565 ..............................................یآبادزمان یمانینر عرفان ،ییکدخدا میمر ،ییآقابابا سارا فر،ییایمیک یطوب

 کودکان نفسعزت و مادران یوالدگر یخودکارآمد ،کودک - والد یرابطه بر مؤثر یوالدگر یستمیس آموز  یاثربخش

 574 ......................................................................... یاصالن خالد ،یاله امان عباس ،یمیزاهدکر نبیز

 یمرور مطالعه: ازدواج از شیپ مشاوره در تیکفو

 583 ......................................................................... گلپاشا الهه ش،یآسا محمدحسن ،ییادسای محمد

 ازدواج از شیپ مشاوره در ینید یارهایمع بردکار و ییشناسا

 528 ...................................................................................... شیآسا محمدحسن ،ییادسای محمد

 یجنس استفاده سوء یقربان نوجوانان شرم و اضطراب کاهش بر بیآس بر یمبتن یرفتار_  یشناخت درمان یاثربخش

 553......................................................................... یعطار یوسفعلی ،یمنصور رایسم ،یالهامان عباس

 محور مدرسه و دانشگاه :2بخش 
کرونا زیستی معلمان و دانش سالم کرونا و پسا  آموزان، دانشجویان در زمان 

 شهرسـتان نجمـه یروز شـبانه رسـتانیدب دختـر آمـوزان دانـش در کرونـا یماریب اضطراب سطح و یآور تاب زانیم رابطه یبررس
 آباد صالح

 557 ............................................................................................ یسرفراز معظمه ،یاحرار آزاده

 دختر انیدانشجو یشادکام ینیبشیپ در یآورتاب و یدواریام ،یزندگ از تیرضا نقش

 548 ......................................................................... بهاروند فاطمه ،بهاروند اله حجت ،بهاروند مانیا

 کرونا دوران در آموزان دانش یلیتحص اقیاشت بر محور حل راه درمان یاثربخش

 555...............................................................................................یسودان منصور ،پوردل مژگان

 کرونا دوران در آموزان دانش یلیتحص یریدرگ بر یدرمان دیام یاثربخش

 565 ................................................................................................ ریآژ راحله ،صفا یثمر جعفر

 کرونا اضطراب دچار آموزان دانش یلیتحص دیام بر محور حل راه یاثربخش

 571 .......................................................................................... پوردل مژگان ،ینیحس محمدرضا

 آمـوزان دانـش یلیتحص یریدرگ و یلیتحص شرفتیپ بر آن نقش و یمجاز آموز  در آموز نشدا و معلم تعامل رابطه یبررس
 مشهد شهر دختر

 585 .......................................................................................................... یسرفراز معظمه

 01-دیکوو دوران در نیوالد نگاه از آموزاندانش یلیتحص عملکرد نحوه بر دارشناسانهیپد یافتیره

 525 .............................................................................................. باهنر مهیفه نژاد، یقاض کوین
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 اهواز چمران دیشه دانشگاه انیدانشجو یزندگ از تیرضا با یشادکام و یخودشفقت رابطه

 413 .............................................................................................. یالهامان عباس ،ینور هیراض

 کرونا طیشرا در مرد و زن معلمان یروان سالمت و یشادکام ،یزندگ تیفیک سهیمقا

 455 .............................................................. یمحقق حسن ،یالمدن ینیحس یعل دیس ،یواقف احمد دیس

 دانشجو زنان یلیتحص یآور تاب و یلیتحص شرفتیپ ز یانگ بر آن ییکارآ و یگروه یلیتحص مشاوره

 444 ............................................................................................................... ینور طاهره

 کرونا دوران در آموزاندانش یلیتحص کردعمل با یلیتحص یفرسودگ و یسازگار نیبشیپ نقش

 436 ......................................................................... بهاروند فاطمه ،بهاروند اله حجت ،بهاروند مانیا

 کرونا دوران در دوم متوسطه دوره آموزان دانش یلیتحص استرس بر بحران در مداخله یاثربخش

 457 ................................................................................ یازیقه ییشمسا لیراح ،یفخرآباد ساجده

 



 

 

 سخن آغازین
 

شااناختی در  در حااالی بیسااتمین ساامینار انجماان مشاااوره بااا عنااوان مشاااوره و بهزیسااتی روان
کرونا و پس از  کرونا هنوز هام در جهاان می کرونا  را برگزار میدوران  که پاندمی  کشاور ماا  کنیم  تاازد و 

کرونا و به  که در شرایط بحرانی شیوع  در بحبوحه موج پنجم آن است. این دومین سمیناری است 
 .صورت مجازی برگزار خواهد شد

گوار ایان پانادمی در جهاان و ایاران شااهد ت ییار علی ات و تحاوتتی رغم اثارات و پیامادهای ناا
توان به دگرگونی سبک آموزش و یاادگیری، تساریت تطاابق باا شارایط  مثبت هم هستیم. از جمله می

کلیاه شائونات زنادگی اشااره نماود. آماوزش آنالیان،  دیجیتال و بهره مندی از امکانات وسایت آن در 
کنا ها و  ار برخای نارسااییمشاوره آنالین، خرید آنالین و درماان آنالیان و بینارهاای آنالیان و ... . در 

کامل با سیستم های جدید و به روز زنادگی را باا تحاولی اساسای  ناهماهنگی ناشی از عدم انطباق 
تری به  رنت و فضای مجازی نقش عمدهست. این ت ییرات سبب شده است اینترو ساخته ا روبه

کرونایی نمی که ب خود بگیرد و چنانچه شرایط  کلیه امور بتوان بود چه بسا رسیدن به این نقطه  رای 
کشاید. پار وا اس اسات  مند شد، سالها طاول می از فضای مجازی و امکانات ارتباطی جدید بهره

کااهش تاوان اقتصاادی و  فشارهای روانی و عاطفی و از دست دادن عزیزان، از دست دادن شا ل، 
ها  ن هزیناههای تحمیلی دستیابی به مزایای برشمرده بوده است. ای فشارهای معیشتی جزو هزینه

شناختی آن و نقش آنها در میازان ت ییارات سابک زنادگی در  قابل توجه بوده و تزم است ابعاد روان
گیرد  .تمام ابعاد خانوادگی، اقتصادی، ش لی و تحصیلی مورد بررسی و مطالعه قرار 

کرونا و  که ابعاد مختلف مثبت و منفی شیوع ویروس  کنگره بیستم بر آن است  با مقدمه فوق، 
تااأثیرات آن در ساابک زناادگی را بااه عنااوان محااور اصاالی ساامینار قاارار داده و افقهااای مطالعاااتی و 
پژوهشی را در پیِش روی محققان و پژوهشگران حوزه مشاوره قرار دهد. در هماین ارتباا ، انجمان 

کنگره سال مشاوره بهبود و ارتقای سالمت در ابعاد مختلف و ت ییرات مثبات در »را  1۰11، عنوان 
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کرونا  انتخاب نموده است.« سبک زندگی ایرانیان در شرایط پسا

کلیااه پژوهشااگران و محققااان درخواساات می شااود بااا ارسااال نتااایم آخاارین مطالعااات و  لااذا از 
شاده، انجمان مشااوره را در پرباارتر شادن هار چاه های پژوهشی خود در ذیل محورهای تعیین  یافته

کنگره یاری نمایند  .بیشتر 

انجمن مشااوره ایاران امیاد دارد باا اساتفاده از تحقیقاات اندیشامندان و پژوهشاگران داخلای و 
گامهای مؤثری در رابطاه باا ارتقاای ساالمت  ها و ارائه سخنرانی خارجی  و برگزاری پانل های علمی 

 .جامعه بردارد

 
 دکتر رقیه موسوی  _________________________ 

 سمینار ملی انجمن مشاوره ایرانبیستمین علمی  دبیر
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 محور خانواده
 بخشی خانواده و ازدواج بخشی و تعالی تحکیم



 

 



کرونادار  خانهاثربخشی معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی زنان  در دوران 
 2فاطمه نیکویی، 1مونا مبینی

هدددپ پدد وهش حاضددر اثربخشددی معنویددت درمددانی بددر  عارضددات  :هــد 
روش پددد وهش بددده  :رو در دوران کروندددا بدددود. دار  خاناااهزناشدددویی زندددان 

آزمون با گروه کنترل اجرا پس _ آزمون آزمایشی با طرح پیش ی نیمه شیوه
بدده مراکددز مشدداوره و  کننددده مراجعه متأهددلشددد. جامعدده آمدداری ایددن پدد وهش را  مددامی زنددان 

نفدر  41بودند.  عداد نمونه مدورد پد وهش  5422رواندرمانی شهر  هران در نیمه دوم سال 
کدده بدده شددیوه نموندده یری دردسددترس انتخدداب و بدده صددورت گ از زنددان جامعدده مددذکور بودنددد 

گدروه آزمدایش ) کنتدرل ) 55 صدادفی در دو  کنندگان  نفدر( جدایگزین شددند. شددرکت 55نفدر( و 
ها با استفاده از ی معنویت درمانی را دریافت نمودند. داده جلسه برنامه 51، گروه آزمایش

نتایج  ها: یافتهد. و حلیل قرار گرفتن مورد  جزیه، روش آماری  حلیل کوواریانس چندمتغیری
ی پ وهش مبنی بدر اثربخشدی معنویدت درمدانی بدر  عارضدات زناشدویی  نشان داد که فرضیه

گدروه آزمدایش دار  خاناهگرفتده اسدت و زندان  یدد قدرارأیمدورد  ، در دوران کروندادار  خانهزنان 
کنتدرل در پسدار  خاناهنسبت به زندان    عارضدات زناشدویی، طور معنداداری بده، آزمدون گدروه 
استفاده از آموزش معنویت درمانی بر  عارضات زناشویی زندان  :گیری نتیجهکمتری داشتند. 

 در دوران کرونا اثربخش است.دار  خانه
دار. زنان خانه،  عارضات زناشویی، نویت درمانیمع: ها کلیدواژه

monamobayeni@gmail.com  ایران.غرب، تهران،  دانشگاه آزاد تهران، کارشناسی ارشد مشاوره.  1

کارشناسای ارشااد رشاته .  )نویسانده مسائول(، 2 دانشااگاه ، ی و علاوم تربیتایشناسا رواندانشااکده ، ی عماومیشناسا رواندانشاجوی 
fatemebikoe@gmail.com  ایران.، تهران، عالمه طباطبایی
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 مقدمه
کرونا ویروس باا ناام 2119از اواخر سال  علمای  میالدی اخبار ویروس جدیدی از خانواده 

یااد  کااه هااراس از بیمااری پاناادمیک مهلکاای را در جواماات مختلااف ایجاااد  19کوو شاایوع یافاات 
یاد2121(. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی )2121کرد )بای و همکاران  کوو جاز   19-( 

کشااف شااده هااای  خااانواده ویروس کااه یااک نااوع بیماااری عفااونی اساات و اخیاارا   کرونااا اساات 
شاود  مای تنفسی خفیف تا شدیدهای  باعث عفونت 19-کوویداست. طبق خبرها ویروس 

که افراد بیماری تواند منجر باه مارف فارد  می دارند حتیای  پیش زمینههای  و در مواردی هم 
(. عالئاام بیماااری ایاان ویااروس از خفیااف تااا شاادید مت یاار اساات و 1399، نیااز شااود )شمساای

، گوگااان فسای اساات )وو و مکسارفه و مشااکالت تن، عفاونتی از قبیاال تاانهای  شاامل نشااانه
یادهای  (. از ویژگی2121 کوو کاه بسایار قادرت سارایت بااتیی دارد و  19-ویاروس  ایان اسات 

یه و مشکالت شدید تنفسی منجر کورسای و  می در حالت حاد به درگیری شدید ر شود )بونا
یاد2121، همکاران کوو کاه هنگاام بحاران اخباار  کنار پیامادهای مصایبت بااری  در  19(. در 

گزارش، ه ساالمت جامعاه داشاته اساتحوز باه دسات آماده از پیامادهای ایان هاای  بررسای 
که تبعاات ساخت ایان بیمااری تنهاا محادود باه حاوزه  می بیماری جهان شمول نشان دهد 

گوار اقتصاادی نمی بهداشت و درمان اجتمااعی و فرهنگای نیاز باه باار ، شود و پیامادهای ناا
کاااه بحاااران 1399، راماااک و سااانگانی، آورده اسااات )شاااادمهر (. یکااای از پیامااادهای مهمااای 

گذاشاته اسات. پاژوهش تاأثیر، داشاته اسات 19-کووید کاانون خاانواده  کاه بار  ی باوده اسات 
یااد ماای ( نشااان2121سااان و همکاااران ) کوو کااه افااراد مبااتال بااه بیماااری  بااا مشااکالتی  19دهااد 

کاه بار خانواده، مواجه شده است. برای مثال تحمیال در ایان دوران هاا  مشکالت اقتصادی 
(. 2121، ؛ فرناادز2121، شده است )تاوداها  جدی در خانوادههای  باعث نگرانی، شده است

یااادهاااا  قرنطبناااه بلندمااادت خانواده کوو باعاااث شاااده اسااات تاااا  19در هنگاااام بحاااران اخباااار 
ه کااسات  کقابل در یزمان ییژه به تعارض زناشویتعار ات زناشویی افزایش یابند. توجه و

گرفتاااه شاااود. تعاااارض  یو خاااانوادگ یروانااای، جسااامانرات آن بااار ساااالمت یتاااأث افاااراد در نظااار 
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کمتار )هااوس و 1998، )بیچ و همکااران یبا شروع عالئم افسردگ ییزناشو ( و ساالمت روان 
( ارتبااا  دارد. از سااوی دیگاار تعااارض زناشااویی بااا پیاماادهای خااانوادگی 1998، همکاااران

کارآمااد کودکااان و، مهماای چااون فرزناادپروری نا -افاازایش احتمااال تعااارض والااد ناسااازگاری 
گزارش سازمان بهداشت جهاانی 1389، علینقی و طاولی، فرزند همبسته است )روشن   .)

یاد2121) کوو که در هنگام بحران اخبار  خشاونت خاانگی علیاه زناان ، 19( نشان داده است 
کم باال ) گاازارش  کااه در هنگااام بحااران اخبااار  ماای ( نشااان2121افاازایش یافتااه اساات.  دهااد 

 خانوادگی افزایش یافته است. های  میزان خشونت 19کووید
کااهشااناخت رواندر ایاان راسااتا یکاای از مااداخالت  کارکردهااای زناشااویی  ماای ی  توانااد باار 

معنویت درمانی است. در واقت اهمیات معنویات در زنادگی روزماره ، گذار باشدتأثیرزوجین 
که پیشنهاد شده است ساالمت معناوی باه عناوان یکای از ابعا اد ساالمتی در تاحدی است 

گیارد )عباسای و همکااران (. 211۰، تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت مدنظر قرار 
گرفتاه و رواباط زناشاویی اماروزی  کمتار ماورد توجاه قارار  گام شاده و یاا  در واقت معنویت حلقه 
کاه ارتباا  و یک اارچگی او را باا عاالم هساتی نشاان  است. معنویات بعادی از انساان اسات 

ارتبا  به انسان امید و معنا میدهد و او را از محدوده زمان و مکان مادی فراتار میدهد. این 
(. 1389، میباارد. وحاادت در هسااتی بوساایله افااراد معنااوی مشاااهده میشااود )غباااری بناااب

که افراد به اتااق مشااوره و درماان وارد  معنویت یکی از ابعاد زندگی انسانی است و هنگامی 
، تجاارب، گذارناد بلکاه باورهاای معناوی اعماال نمای شات درشوند بعد معنوی خود را پ می

معنااوی خااود را نیااز بااه همااراه خااویش بااه اتاااق مشاااوره و هااای  ارتباطااات و چالشهااا،  ارزش
گمناات ماای درمااان کااه می، (. از دیاادگاه اسااالم2117، آورنااد )پارا توانااد نیاااز بااه  یگانااه چیاازی 

کناد کا، آرامش را در انسان برآورده  کیاد  ریم باایااد خداسات. قارآن  کاه  تماام اعاالم مایتأ دارد 
پذیر است. عالمه طباطبایی این حصار  ی توجه به خداوند امکان آرامش روان فقط در سایه

گونااه تبیااین می کااه تااالش انسااان را ایاان  دسااتیابی بااه سااعادت و ایمناای از باادبختی ، کنااد 
گار از ولی همه این وسایل ، زند ای چنگ می است. انسان در این راه به هر وسیله و اسباب ا

کااه توانااای ، از جهاات دیگاار ناااتوان هسااتند، یااک جهاات توانمنااد باشااند جااز خداونااد متعااال 
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گرفتاه بار اهمیات و  مطلق می  تاأثیرباشاد و نااتوانی در او راه نادارد. نتاایم مطالعاات صاورت 
؛ عسااااگری و 2118، معنویاااات درمااااانی باااار افاااازایش ر ااااایت زناشااااویی )کاسااااو و همکاااااران

 ( اشاره دارد.1391، کاهش تعار ات زناشویی )غفوری و همکاران، (1393، همکاران
کاه در ایان پاژوهش مطار  می، گفته با توجه به مطالب پیش کاه  سوالی  شاود ایان اسات 

کرونا اثربخش است؟دار  خانهآیا معنویت درمانی بر تعار ات زناشویی زنان   در دوران 

 گیری نمونه و روش نمونه،  جامعه
کنتارل پاس -آزماون ی نیماه آزمایشای باا طار  پایشروش پژوهش به شایوه گاروه  آزماون باا 

کاز مشااوره و  کنناده مراجعه متأهالاجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان  باه مرا
نفاار از  31بودنااد. تعااداد نموناه مااورد پااژوهش  1399روانادرمانی شااهر تهااران در نیماه دوم سااال 

که به شیوه نم گیری دردسترس انتخاب و باه صاورت تصاادفی  ونهزنان جامعه مذکور بودند 
گاااروه آزماااایش ) کنتااارل ) 15در دو  گاااروه  نفااار( جاااایگزین شااادند. شااارکت 15نفااار( و  کنندگان 

یافات نمودناد. داده جلسه برنامه 11، آزمایش هاا باا اساتفاده از روش ی معنویت درماانی را در
یانس چندمت یری کووار  گرفتند. وتحلیل قرار  مورد تجزیه، آماری تحلیل 

سااوالی  ۰2ی تعار ااات زناشااویی یااک اباازار  پرسشاانامه پرسشننما ه ترارتننات ونا:نن   :
که ثنایی آن را برای سانجیدن تعاارض زناشاویی بار مبناای تجربیاات باالینی سااخته  است 

کل ایان پرسشانامه توساط براتای و ثناایی ) و توساط فار   52/1( برابار باا 1397است. پایایی 
باه دسات آماده اسات. میازان  69/1( برابار باا 1383و دتور ) احمادی، شفیت آباادی، بخش

کرونباا   کل در این پژوهش با روش آلفای  کی از  6۰/1 ریب پایایی  کاه حاا باه دسات آماد 
 پایایی مطلوب و قابل قبول است.

در ایان پاژوهش باه منظاور اجارای مداخلاه معنویات درماانی از   داخله  رم ین  در نانی:
عارب باافرانی ، (1395شده در تحقیقات رمضانی و همکاران ) آموزشی استفادههای  بسته

( اساااتفاده 1396( و محماااودی و امینااای )1392غفاااوری و همکااااران )، (1392و همکااااران )
 شد. 
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 حتوای جلسهعموان جلسهردیف
نسابت باه ، اعضااهاای  ایجاد امید و رابطه همدتنه و بررسی باورها و نگرش معارفه و آشنایی اول

معرفاای معنااوی های  شااود تااا باار روی برگااه ماای از افااراد خواسااته، خااداجهااان و 
کاار ده و ساا س از آنهااا خواسااته شااود تو اایس خااود را از  ماای خااود را تکمیاال 

باورهای معنوی شان به اشتراک بگذارند.
طر  ساؤال دربااره چیساتی  دوم

معنویت
یاد آیا به نیروی مقدس معتقدند؟ در مقابل این نیرو چه اقادامی دوسات  دار

کاااری انجااام کاادام رفتااار در شااما احساااس  ماای انجااام دهیااد؟ چااه  دهیااد؟ 
کنااد؟ و ارائااه تو اایحات در خصااود نقااش خااود افااراد و  ماای خااوب ایجاااد

 آینده و ت ییر.، خداوند در سرنوشت
بحث در خصود صفات  سوم

بخشاااااااندگی ، خداونااااااادی
خدا

صابر ، خود بیان اثر جباران دعااهای  اعتراف به اشتباهات و پذیرش  عف
یابی اعتماد به خود و پی بردن به ارزش  درونی خویشهای  و باز

بخشی  آرام و تمرکز، مراقبه چهارم
عضالنی

نقااش مراقبااه از ، تو اایس تجربیااات افااراد از مراقبااه و تمرکااز باار مو ااوع خاااد
و همچناااین تمااارین آرام بخااش عضاااالنی و تمرکااار بااار ، احساسااات و آراماااش

کاااردن در خصاااود ارائاااه تکلیاااف بااارای بخشاااو، افکاااار دگی دیگاااران و فکااار 
گذشته.  جبران 

فااردی باارای رشااد معنااوی و پاااک ، تفااویا امااور بااه خداونااد و تقویاات اراده ذهنی پاکسازی و توکل پنجم
منفاااای فکااااری و رفتاااااری و تااااالش باااارای جااااایگزینی هااااای  شاااادن از ویژگی

و ، خودباااوری، بحااث توکاال، منفاایهااای  مثباات بااه جااای ویژگیهااای  ویژگی
ان توجااه بااه خااود و توجااه باه خاادا در دساات یااافتن بااه یااک ارتبااا اتصاال میاا
 نیروبخش.

و  خااودکنترلی و توا اات ششم
ای مقابله شیوهای

گرفات و در مقابال عظمات  توا ت و گذشت را مورد بحث و تباادل نظار قارار 
کنتاارل خشاام بااا هااای  الهاای و قاادرت او چگونااه بایسااتی توا ااه داشاات؟ راه

 اامن حفاا  ها  در مقاباال فشااارها و اسااترس، ت ییاار باورهااا و تماارین ذهناای
عاقالنااه و مساادله ماادار اسااتفاده ارائااه شااد. تماارین هااای  خونسااردی از روش

کنتاارل خااود و بکااارگیری شاایوه جدیااد و های  باارای جلسااه بعااد تقویاات تااوان 
 متناسب برخورد با اطرافیان.

تجربیااااات گسااااترش هفتم
گااذاری هاادف، معنااوی
ها در برنامه مناسب

انسااان ، روزمااره زناادگیها  ماای بااا خداونااد در قالااب همااه برناممااهارتبااا  دائ
رسایدن ، کناد ناه باا اماوال و دارایای هاایش مای معنوی با صفات خود زندگی

بااه تااوان بااذل و بخشااش و دسااتگیری از دیگااران و تماارین ایاان توانمناادی در 
 فاصله بین جلسات.
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  حتوای جلسه عموان جلسه ردیف
فضااااااااا سااااااااازی ذهناااااااای و  هشتم

 محیطی برای رشد معنوی
فتارهاای معناوی هام جانباه بهباود ارتباطاات فاردی باه ویازه باه الگوگیری از ر

، ویاااژه باااا اعضاااای خاااانواده در قالاااب نگااااه متفااااوت اعتقاااادی و احساسااای
و مناساک دینای و دل سا ردگی باه ایان پیوناد درونای و ها  پیوستگی با برنامه

عمیق معنوی و بیان احساس مثبت و تجربیات تازه ناشی از عملکردهاای 
 معنوی.

 و قااااااااوم ساااااااازی فکاااااااریم نهم
ایسااااااااااااتادگی در مقاباااااااااااال 

 پذیری برگشت

فعلااای باااه های  قبلااای و مقیساااه آنهااا باااا دیااادگاههاااای  و نگرشهاااا  ماارور ارزش
بیان نتایم و پیامادهای متفااوت ایان دو دیادگاه ، صورت تبادل نظر اعضا 

کااردن نقااش خودماادیریتی در سرنوشاات خااانواده و ، و طاارز فکرهااا برجسااته 
احتمااالی باورهاا و عاادات قبلاای و پذیری  علال برگشاتزنادگی بیاان مواناات و 

 مقابله با آنها.های  چگونگی راه
خاااااااااود بااااااااااوری و حفااااااااا   دهم

ارزشاااااهای بدساااااات آمااااااده 
 بصورت مداوم

بااوده اساات.  کننااده جاادیت در ارزش سااازی آنچااه در طااول جلسااات کمک
تقویات و پیوناد میاان خاود و نیاروی ، خودارتقاای، خودکنترلی، خودشناسی

کااااارگیری تشااااویقتیاااازال  و تاییاااادات دروناااای و برخااااورداری از ها  الهاااای بااااه 
رشااد اخالقیااات بااه ، منطبااق بااا باورهااا و اعتقاااداتهای  تفریحااات و لااذت

یابی مداوم ارتبا  با خود دیگران و باا خادا و حفا  روحیاه ، طور مستمر و ارز
 معنوی برای تمام عمر.

 های پژوهش یافته

گروه در پیش:  یانگین و انحراف  ریار 1جدول   آو  ن آو  ن و پسترارتات ونا:    دو 

  تغیرها  رحله
کمترل گروه آو ایش  گروه 

  یانگین
انحراف 

  ریار
 انحراف  ریار  یانگین

 تعار ات زناشویی
 66/2۰ 7/1۰6 1/29 67/1۰۰ آزمون پیش
 2۰/2۰ 26/1۰6 53/15 6/111 آزمون پس

 
که در جدول  آزماون و پاس  میانگین و انحراف معیار پایش، شود مشاهده می، 1چنانکه 

کنترل را نشان می گروه  گروه آزمایش و   دهد. آزمون مت یر تعار ات زناشویی 
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یاااانس اساااتفاده شاااد. تجزیاااه و تحلیااال  کووار بااارای آزماااون فر ااایه از تجزیاااه و تحلیااال 
که به یانس یک روش آماری است  کا ی آزمودنی های اّولیه منظور تعدیل تفاوت کووار ار هاا باه 

کاااه هاار یااک از نماارات در پیش ماای ت ییاار در نمااارات  عنوان هم آزماااون بااه رود. باادین ترتیااب 
کاار بارده می پس یاانس رعایات برخای از مفرو اه آزمون باه  کووار ها  شاود. در تجزیاه و تحلیال 

یاات داده یانس، هااا )ماننااد نرمااال بااودن توز هااای  همگناای شاایب خااط رگرساایون و همگناای وار
ها پرداخته شاد و سا س  ن پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفرو هخطا( الزامی است. در ای

یات داده که این مفرو اه از آنجایی ، P>11/1ویلاک: -هاا باا آزماون شااپیرو ها )نرماال باودن توز
یانس P>11/1: همگنااای شااایب خاااط رگرسااایون خطاااا آاااا لویااا    ااا   :  هاااای و همگنااای وار

11/1<Pیااان، ( برقاارار بودنااد کووار ی  ی میااانگین نمااره منظور مقایسااه س بااهاز تجزیااه و تحلیاال 
گروه کنتارل در پس تعار ات زناشاویی  کاه نتاایم آن در  هاای آزماایش و  آزماون اساتفاده شاد 

جدول ذیل ارائه شده است.

ک واریانس برای  قایسه3جدول  ی  ی  یانگین نمره : تجزیه و تحلیل 
کمترل گروه آو ایش و   ترارتات ونا:    

درجات آوادی  جذورات جموع   مبع تغییرات
 یانگین 
F Sig جذورات

111/1 523/117 171/1611 1 171/1611 آزمون پیش
111/1 56۰/98 361/61۰ 1 361/61۰ گروه

کااه در جاادول  همااان پااس از تعاادیل ، (P ،56۰/98=F<11/1شااود ) مشاااهده ماای 3طااور 
کنتاارل در سااطس ، آزمااون هااای پیش  نمره گااروه آزمااایش و  معنااادار  11/1آلفااای تفاااوت بااین 

معنویااات درماااانی بااار تعار اااات  یی پاااژوهش مبنااای بااار اثربخشااا فر ااایه، اسااات؛ بناااابراین
کنتارل از لحاا  میازان دار  خاناهزناشویی زنان  گاروه آزماایش و  کروناا و تفااوت باین  در دوران 

گیرد. قرار می تأییدآزمون مورد  تعار ا زناشویی در پس
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 گیری بحث و نتیجه
دار  خاناهپژوهش حا ر با هدف اثربخشی معنویت درمانی بر تعار اات زناشاویی زناان 

گرفااااات. یافتاااااه کروناااااا انجاااااام  کاااااه باااااین میانگین در دوران  هاااااای  ی پاااااژوهش نشاااااان داد 
کنتااارل در پسدار  خاناااهی زناااان  شاااده تعدیل آزماااون از لحاااا  تعار اااات  گاااروه آزماااایش و 

کااه آمااوزش معنویاات درمااانی باعااث زناشااویی تفاااوت معناااداری وجااود دارد. باادین صاا ورت 
گااروه آزمااایش شااده بااود. یافتااه های  ی پااژوهش حا اار بااا یافتااه کاااهش تعار ااات زناشااویی 

غفااوری و ، 1393، ؛ عسااگری و همکاااران2118، هااای )کاسااو و همکاااران حاصاال از پژوهش
 باشد. همسو می، (1391، همکاران

گذشاته باه صاورتی روزافازون ی  در چند دهاه، اهمیت معنویت و رشد معنوی در انسان
کاااارده اساااات. پیشاااارفت علاااام  شناسااااان و جامعه توجااااه روان شناسااااان را بااااه خااااود جلااااب 

باعاث شاده اسات ، ی جوامت نوین از سویی دیگر سو و ماهیت پیچیده شناسی از یک روان
کرده و اهمیت بیشااری  که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد علم 

که مردم جهان ین به نظر مییابد. چن پیش به معنویت و مسائل معناوی   از امروزه بیش، رسد 
کاه اساتفاده از  افازون در می  پزشاکان نیاز باه طاور روز شناسان و روان گرایش دارند و روان یابناد 

کاافی نیسات. در حقیقات روش افاراد باورهاای ، های سانتی و سااده بارای اخاتالتت روانای 
روابااط و ، تجربیااات، هااا ارزش، گذارنااد و باورهااا تاااق درمااان نمیمااذهبی خااود را پشاات در ا

کشمکش ها است. در پژوهش حا ر طی جلسات آماوزش  های معنوی همیشه با آن حتی 
کمک شد تا با خودشناسی معناوی بتوانناد عازت نفاس خاانواده خاود  ، معنویت به زوجین

گااروه بااات ببرنااد. همچنااین کلیااه مراحاال توکاال بااه خاادا و دا، را بااه عنااوان یااک  شااتن امیااد در 
کااه بتواننااد معنااایی را در رناام و  زناادگی بااه عنااوان مولفااه معنویاات بااه زنااان آمااوزش داده شااد 

کنند. بنابراین وقتی زن و شوهر دچار مشکالت مختلف شوند عازت  می سختی خود پیدا 
کاارده  دهنااد و بااا توکاال باار خاادا سااعی نماای امیااد خااویش را از دساات، نفااس خااود را حفاا  

کاه درگیار آن شاده اناد بیابناد و باا موفقیات آن را کنند  می بتوانند معنایی در رنم و مشاکلی 
کننااد. همچنااین در خانواده کم اسااتهااایی  حاال  ، کااه حااال و هااوایی مثباات و مطلااوب حااا
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کااامال  باااز اساات. از طرفاای از جملااه مولفااه کااه در آمااوزش هایی  ارتبااا  زوجااین بااا یکاادیگر 
کیااد  معنویاات مااورد گرفاات نااوع تأ گذشاات، دوسااتیقاارار  توجااه بااه اخالقیااات و ، بخشااش و 

گاهی معنوی است کدام از این مولفه، خودآ ، گاذار اساتتأثیردر ارتبا  زوجین با هام ها  هر 
کمااکها  ایاان مولفااه روابااط ، خااود را بیذیرناادهای  کننااد تااا تفاااوت در ساالیقه ماای بااه زوجااین 

 ات باین خاود و همسار را مناسبی با اقوام و دوستان داشته باشند و همچنین بتوانند تعار
کنند. به کدر و نگارش و درماانی معنویات کاه کارد بیاان تاوان ، مایکلای طور به خوبی حل 

باه زنادگی پایاداری و ساالمت بار دارد خداوناد از کاه و تصاویری مفهوم و خداوند به انسان
های پاژوهش حا ار مرباو   ازجملاه محادودیت گاذارد. مای تأثیر زناشویی زندگی خصود

کااه فقااط متشااکل از زنااان  بااه جامعااه ، شااهر تهااران بااود. بنااابراین متأهاالی آماااری آن اساات 
کااه در آینااده پیشاانهاد می هااایی از ایاان نااوع باار روی زنااان و مااردان و در جواماات  پژوهش، شااود 

پذیری بیشتری داشته باشد. دیگر انجام پذیرد تا قابلیت تعمیم
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کروناأاثربخشی مداخله در بحران بر رضایت زناشویی در زنان مت هل در دوران 
 2ملیکا سفیدرود، 1زاده نرگس قاسم

هدددپ پدد وهش حاضددر اثربخشددی مداخلدده در بحددران بددر رضددایت  :هــد 
ی روش پدد وهش بدده شددیوه در دوران کرونددا بدود. متأهددلزناشدویی در زنددان 

کنتدرل اجدرا شدد. پدس -آزمدوننیمه آزمایشی با طرح پدیش گدروه  آزمدون بدا 
 5311شدهر  هدران در سدال  52منطقده  متأهدلجامعه آماری این پ وهش را  مامی زنان :رو 

کدده بدده صددورت  متأهددلنفددر از زنددان  41ی آمدداری شددامل  داده بودنددد. نموندده  شددکیل بودنددد 
گددروه آزمددایش ) کنتددرل ) 55 صددادفی در دو  نفددر( جددایگزین شدددند و بدده پرسشددنامه  55نفددر( و 

گددروه آزمددایش رضددایت زناشددویی اینددری  پاسدد  دادنددد. شددرکت ی  جلسدده برنامدده 6، کنندگان 
هددا بددا اسددتفاده از روش آمدداری  حلیددل دادههننا: یافتــه مداخلدده در بحددران را دریافددت نمودنددد.

کدده فرضددیه مددورد  جزیدده، کوواریددانس چندددمتغیری ی  و حلیل قددرار گرفتنددد. نتددایج نشددان داد 
در دوران  متأهدلپ وهش مبنی بر اثربخشی مداخله در بحران بر رضایت زناشدویی در زندان 

گدروه  متأهدلمدایش نسدبت بده زندان گروه آز متأهلقرارگرفته است و زنان   أییدمورد ، کرونا
 :گیری نتیجنننهرضدددایت زناشدددویی بیشدددتری داشدددتند.، طور معنددداداری بددده، آزمدددون کنتددرل در پس
 وان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش مداخله در بحران بر رضایت زناشدویی بنابراین می

  در دوران کرونا اثربخش است.متأهل  در زنان
.متأهلزنان ، رضایت زناشویی، مداخله در بحران: ها کلیدواژه

n.ghasemzadeh76@gmail.comایران.، تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال، یشناس روانکارشناس ارشد مشاوره و .  1

Alyssa_am@yahoo.com  ساوه، ایران. ره، دانشگاه ساوه، دانشجوی دکتری مشاو ،.  )نویسنده مسئول(2
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 مقدمه
مهام تارین هادف هار زوجای اسات؛ باه ایان ، دست یاابی باه احسااس ر اایت زناشاویی

کااه  کااه دساات آورد یااک ازدواج موفااق و شاااد وجااود ر ااایت از زناادگی مشااترک اساات  معنااا 
هاای مختلفای باارای  (. راه1395، تحات عوامال متعاددی قارار دارد )سفیدسانگی و شاهابی

کینز ر اااایت زناشااویی را احسااااس خشااانودی تعریااف ر اااایت ، زناشااویی وجاااود دارد: هااا
گارفتن هماه جنباه کناد.  های ازدواج تعریاف می ر ایت و لذت زن و شوهر زمانی با در نظر 

کاه زن و  طبق تعریف مذکور ر ایت زناشویی در واقات نگارش مثبات ولاّذت بخشای اسات 
(. الایس در تعریفای 1996، لایسهای مختلاف رواباط زناشاویی خاود دارناد )ا شوهر از جنباه

ر اایت و لاذت زن و شاوهر از تماامی ، ر ایت زناشویی را احساس عینی خشنودی، دیگر
کاااربردی 2111، کناد )هاااروی ماای رواباط خااود تعریاف (. مفهاوم ر ااایت زناشاویی از مفاااهیم 

برای نشان دادن میزان شادی و پایداری رابطه زناشویی است. ر ایت زناشاویی مهمتارین 
، ترین عاماال جهاات پایااداری و دوام زناادگی مشااترک اساات )صاادیقی و معصااومی ساساایو ا

که در یک قرن اخیر بای ساابقه باوده و چناین 139۰ (. زندگی در ایام قرنطینه شرایطی است 
سینمایی و علمی تخیلای باوده های  شرایط جهان شمولی تا پیش از این فقط مو وع فیلم

را بهادلیل صارف زماان بیشاتر باا همادیگر و نیااز  رواباط زوجاین، ایان سابک از زنادگی، اسات
قرار داده است و تعار اات در برخای زوجاین  تأثیرارتباطی موثر تحت های  نداشتن مهارت

گرفته  کرده است نیز ر ایتمندی زناشویی وشدت   .کاهش پیدا 
یکااارد مداخلاااه در بحاااران ، از جملاااه رویکردهاااای ماااوثر بااار افااازایش ر اااایت زناشاااویی رو

کااااهش شااادت ، باشاااد. مداخلاااه در بحاااران می کماااک باااه  یکااارد آموزشااای فشااارده بااارای  رو
یات هیجانات  کوتااه مادت شاناخت روانناشی از بحران است. این مداخلاه باه عناوان فور ی 

کمک می کاه بار زنادگی آناان تاأثیر منفای  به افراد  یادادهای غیرمنتظاره  کند تا باه مقابلاه باا رو
کااردن آنهااا بااه صااورت طبیعاای می بیردازنااد. مداخلااه در ، شااوند میگذارنااد و مااانت از زناادگی 

کاه دچاار مشاکالت ساالمت  کار میرود  بحران به عنوان یک روش درمانگری برای افرادی به 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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، بالیاای طبیعای، قربانیان تجااوز و خشاونت، اعتیاد به الکل و مواد مخدر، خودکشی، روان
زا هسااااااتند  خیاناااااات همساااااار و افااااااراد دارای تجااااااارب آساااااایب، از دساااااات دادن عزیاااااازان

کلاای هاادف از مداخلااه در بحااران افاازایش تعااادل در فاارد و 2117، )کراتسوسااکی (. بااه طااور 
، بازگرداناادن مجاادد عملکاارد فاارد بااه سااطس پاایش از وقااوع بحااران، تسااکین عالئاام بحااران
پاای بااردن بااه احساسااات و ، ارائااه روشااهای جدیااد تفکاار، ساااز ماارتبط شااناخت عواماال زمینه

کا ای و سازگارانه های مقابله ایجاد پاسخ گرفتاه ی جدیاد اسات  کاار  ه در شارایط بحرانای باه 
یاارویی باا بحاران می می کلای منجرباه توانمندساازی در رو ، شاود )سیم ساون شود و باه طاور 

کاه آماوزش 1399فروزنده و زارع نیستانک )، (. دهقان منشادی2119 یافتند  ( در پژوهشی در
کمااک کناا ماای مداخلااه در بحااران بااه فاارد  افکااار و ، دکنااد قباال از ارایااه راه حاال بحااران را درک 

کااه می احساساات خااود را بیااان نمایاد و از راهبردهااای سااازگارانه کنااد  توانااد در  تری اساتفاده 
کیفیاات زناادگی مااوثر باشااد. مراتاای کاااهش نشااخوار ذهناای و اجتناااب تجربااه ، ای و بهبااود 

( در پژوهشای تحات عناوان راثربخشای درماان شاناختی رفتااری بار 1397ویسکرمی و آوند )
کاه درماان شاناختی رفتااری در بهبود اختالل است رس پس از  ربهر به ایان نتیجاه رسایدند 

مثبات دارد و بهباودی بیماار باه میازان  تأثیرکاهش اختالتت ناشی از استرس پس از حادثه 
یاادی مانادگاری  81/7 کاه ایان اثارات در دوره پیگیاری نیاز تاا حادود ز درصد به دست آماد 

مداخلااه در بحااران  تااأثیر»تحاات عنااوان  ( در پژوهشاای1391راد و عسااگری ) داشاات. همتاای
باه ایان نتیجاه  «وآموزش مهارتهای ارتباطی بار افازایش ر اایت از زنادگی زوجاین شاهر تهاران

گذرانادن  که آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش توافق زوجین در ماورد نحاوهی  که  رسیدند 
دسااات آماااده باااا های به ولااای در رابطاااه باااا تفااااوت باااین یافتاااه، داشاااته تاااأثیراوقاااات فراغااات 

دو طارف از خاود مقاومات نشاان دادناد. عادو تفااوت دو ، پژوهشهای قبلای در بعاد ماذهبی
کااه مداخلااه در ، گااروه در مااورد امااور مااالی نیااز صااادق اساات. نتیجااه ایاان تحقیااق بیااان نمااود 

گفتگوی همسران  داشاته اسات. ایان  تاأثیربحران و آموزش مهارتهای ارتباطی بر بهبود روش 
گفتگوی زوجین نیاز قابال مشااهده باود. در نهایات ود نتیجهآموزشها بر بهب آماوزش ، گیری از 

کااهش تعاارض زناشاویی آناان داشاته تاأثیر  مهارتهای ارتباطی بر افزایش ر ایت همسران و 
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است. با توجه به مطالب بیان شده پژوهش حا ر با هدف اثربخشی مداخلاه در بحاران بار 
گرفت.در دورامتأهل  ر ایت زناشویی در زنان کرونا انجام   ن 

 گیری نمونه و روش نمونه،  جامعه
کنتارل پاس -آزماونی نیماه آزمایشای باا طار  پایشروش پژوهش به شایوه گاروه  آزماون باا 

شاهر تهاران در سااال  19منطقاه متأهاال  اجارا شاد. جامعاه آمااری ایاان پاژوهش را تماامی زناان
کاه باه صاورت متأهال  اننفار از زنا 31ی آمااری شاامل  تشکیل داده بودند. نموناه 1۰11 بودناد 

گااروه آزمااایش ) کنتاارل ) 15تصااادفی در دو  نفاار( جااایگزین شاادند و بااه پرسشاانامه  15نفاار( و 
گااروه آزمااایش ر ااایت زناشااویی انااریچ پاسااخ دادنااد. شاارکت ی  جلسااه برنامااه 6، کنندگان 

یافت نمودند. داده یاانس هاا باا اساتفاده از روش آمااری تحلیال مداخله در بحران را در کووار
گرفتند.  مورد تجزیه، چندمت یری  وتحلیل قرار 

 ابزار پژوهش
پرسشااانامه ر اااایت زناشاااویی توساااط الساااون و  پرسشنننما ه رتنننای  ونا:ننن    ایمنننری :

اما در ایان پاژوهش ، سوالی است 115( طراحی و ساخته شد. فرم اولیه آن 1989همکاران )
که توسط سالیمانیان ) ۰7از نسخه  اساتفاده ، ه فارسای برگرداناده شاده( با1373سوالی آن 

گزیناه گاذاریای  شد. این پرسشنامه به صاورت پانم  کاامال   5شاود ) مای لیکارت نماره  بارای 
کاااامال  مخاااالفم(. برخااای از ساااواتت نیاااز باااه صاااورت معکاااوس نماااره داده 1ماااوافقم و   بااارای 

 شااوند. نماارات باااتتر نشااان دهنااده ر ااایت زناشااویی بیشااتر اساات. پایااایی پرسشاانامه ماای
کرونباا   گازارش شاده و در نساخه ایرانای نیاز عباداهلل  92/1اصلی نیز با روش  ریب آلفاای 

کرونبا   را به دست آورد. همچنین پایایی این پرسشانامه باا روش  93/1زاده  ریب آلفای 
 (.  1382، گزارش شده است )عبداهلل زاده 83/1و برای زنان  87/1باز آزمایی برای مردان 
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  داخله در بحران. آ  وش 1جدول 
گروه جلسه اول ، آشنایی اولیه و ایجاد جو توأم با اعتماد و تعامل باا هادف درماانی، معارفه: قواعد 

گاوش اساتفاده از مهارت، تعریف مشکل از دیادگاه مراجات همادلی و ، دادن فعاال هاای 
افکااااار و ، بااااازخورد و تکااااالیف خااااانگی: نوشااااتن احساسااااات، بناااادی جمت، پااااذیرش
 د در ارتبا  با مشکل.های فر خواسته

بررسای و اعیت ، ی قبال: باازخورد درمانجویاان و بررسای تکاالیف خاانگی مرور جلسه جلسه دوم
بااازخورد و تکااالیف ، بناادی جمت، امنیاات رواناای و جساامی مراجاات در طااول جلسااات

یلکسیشن  های مراجت. تقویت توانمندی، خانگی: استفاده از فنون ر
ارائااه پشااتیبانی و ، بااازخورد درمانجویااان و بررساای تکااالیف خااانگیماارور جلسااه قباال:  جلسه سوم

گاااه کردن و بررساای  حمایاات هیجااانی و اطالعاااتی و برقااراری ارتبااا  بااا مراجاات شااامل آ
هاای  سازی و ارتقاای مهارت بازخورد و تکالیف خانگی: فعال، بندی جمت، نقش افراد
 سازگاری.

گزینااه، یااان و بررساای تکااالیف خااانگیماارور جلسااه قباال: بااازخورد درمانجو جلسه چهارم های  بررساای 
هااای  یااافتن راه، ای و منااابت فااردی و محیطاای شناسااایی راهبردهااای مقابلااه، جااایگزین

کناونی باازخورد و تکاالیف خاانگی: تکمیال ، بنادی جمت، موجود برای ت ییار و اعیت 
کارآمدی روش های مقابله جدول روش کارآمدی و نا  ها. ای فرد با مشکل و بررسی 

تادوین برناماه هماراه ، مرور جلسه قبل: بازخورد درمانجویان و بررسای تکاالیف خاانگی جلسه پنجم
کامل توسط مراجت باازخورد و تکاالیف خاانگی: نحاورر بررسای ، بندی جمت، با جزئیات 

کااانش ماااؤثر فااارد باااه مسااائله پیشااارو هاااای  اساااتفاده از مکانیزم، افکاااار و احساساااات و وا
 ای مناسب. مقابله

تعهد درقباال برناماه و ، مرور جلسه قبل: بازخورد درمانجویان و بررسی تکالیف خانگی مجلسه شش
 بندی و پایان جلسات. جمت، شده اقدامات در راستای برنامه تدوین

 های پژوهش یافته
گروه در پیش1جدول   آو  ن آو  ن و پس:  یانگین و انحراف  ریار رتای  ونا:    دو 

  تغیرها  رحله
کمترل آو ایشگروه   گروه 

  یانگین
انحراف 

  ریار
 انحراف  ریار  یانگین

 ر ایت زناشویی
 61/16 ۰1/1۰8 37/25 11/151 آزمون پیش
 77/1۰ 27/138 81/28 ۰7/163 آزمون پس
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که در جدول  آزماون و پاس میانگین و انحراف معیار پایش، شود مشاهده می، 1چنانکه 
گروه کنترل را نشان می آزمون مت یر ر ایت زناشویی  گروه   دهد. آزمایش و 

یاااانس اساااتفاده شاااد. تجزیاااه و تحلیااال  کووار بااارای آزماااون فر ااایه از تجزیاااه و تحلیااال 
که به یانس یک روش آماری است  کاار  ی آزمودنی های اّولیه منظور تعدیل تفاوت کووار هاا باه 

کاااه هاار یااک از نماارات در پیش ماای در نمااارات  ت ییاار عنوان هم آزماااون بااه رود. باادین ترتیااب 
کاار بارده می پس یاانس رعایات برخای از مفرو اه آزمون باه  کووار ها  شاود. در تجزیاه و تحلیال 

یاات داده یانس، هااا )ماننااد نرمااال بااودن توز هااای  همگناای شاایب خااط رگرساایون و همگناای وار
ها پرداخته شاد و سا س  خطا( الزامی است. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفرو ه

یات داده این مفرو اه که از آنجایی ، P>11/1ویلاک: -هاا باا آزماون شااپیرو ها )نرماال باودن توز
یانس P>11/1: همگنااای شااایب خاااط رگرسااایون خطاااا آاااا لویااا    ااا   :  هاااای و همگنااای وار

11/1<Pیااانس بااه، ( برقاارار بودنااد کووار ی  ی میااانگین نمااره منظور مقایسااه از تجزیااه و تحلیاال 
گروه کااه نتااایم آن در  کنتاارل در پسهااای آزمااایش و  ر ااایت زناشااویی  آزمااون اسااتفاده شااد 

 جدول ذیل ارائه شده است.

ک واریانس برای  قایسه3جدول  کمترل ی  یانگین نمره : تجزیه و تحلیل  گروه آو ایش و   ی رتای  ونا:    

  مبع تغییرات
 جموع 

  جذورات
درجات 
 آوادی

 یانگین 
 انداوه اثر F Sig  جذورات

 79/1 111/1 35/113 92/273 1 92/273 گروه
    65/2 27 56/71 خطا

 
کااه در جاادول  همااان پااس از تعاادیل ، (P ،35/113=F<11/1شااود ) مشاااهده ماای 3طااور 

کنتاارل در سااطس آلفااای ، آزمااون هااای پیش  نمره گااروه آزمااایش و  معنااادار  11/1تفاااوت بااین 
ر اایت زناشاویی ی پژوهش مبنی بر اثربخشی مداخله در بحران بر  فر یه، است؛ بنابراین

کنتارل از لحاا  میازان ر اایت متأهل  در زنان گاروه آزماایش و  کرونا و تفاوت باین  در دوران 
 گیرد. قرار می تأییدآزمون مورد  زناشویی در پس
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 گیری بحث و نتیجه
متأهال  پژوهش حا ر با هدف اثربخشی مداخله در بحران بر ر ایت زناشویی در زنان

گرفاات. کرونااا انجااام  کااه برنامااه مداخلااه در بحااران  یافتااه در دوران  های پااژوهش نشااان داد 
کروناااا اثاااربخش باشاااد. ایااان یافتاااه باااا متأهااال  توانساااته بااار ر اااایت زناشاااویی زناااان در دوران 

ویسااکرمی و آونااد ، ( و  مراتاای1399فروزنااده و زارع نیسااتانک )، دهقااان منشااادیهای  یافتااه
 باشد. همسو می، (1397)

کااه همانطورکااه  انااگ و  و ) میی حا اار  در تبیااین یافتااه کاارد  ( 2115تااوان اینگونااه بیااان 
کردنااد رویکاارد مداخلااه در بحااران بااه عنااوان یااک روش درمااانی ا ااطراری باارای افااراد ، بیااان 

کااار ماای کمک رود و شااامل روش دچااار ترومااا بااه  ی شااناخت روانهااای  هااای مختلفاای ازجملااه 
یااداد  اختیدرمااان شاان، بااازگویی حااوادث بحراناای تنشااگر، بحرانای اولیااه رفتاری متمرکااز باار رو

زدایی از طریااق حرکاات چشاام و پااردازش مجاادد و دارودرمااانی اساات.  حساساایت، زا آساایب
کمک میشناخت رواناین مداخله به عنوان فوریت  کوتاه مدت به افراد  کناد تاا باه مقابلاه  ی 

که بر زندگی آنان تأثیر منفی میگذارند و ماانت از زنادگی کاردن آنهاا  با رویدادهای غیرمنتظره 
رویکردهااای درمااانگری مداخلااه در بحااران ازجملااه  بیردازنااد.، شااوند بااه صااورت طبیعاای می

درماان شاناختی ، باازگویی حاوادث بحرانای تنشاگر، ی بحرانی اولیاهشناخت روانهای  کمک
زدایی ازطریق حرکت چشم و پاردازش مجادد  حساسیت، زا رفتاری متمرکز بر رویداد آسیب

کااااهش دهناااد؛ همچناااین و دارودرماااانی میتوان ناااد پریشاااانی و اساااترس مااازمن قربانیاااان را 
یابی توانایی خودسازگاری در فرد شوند و به رفات  میتوانند موجب ایجاد ثبات هیجانی و باز

کنناد ) اناگ و  ااو کمک شاایانی  (.  مداخلاه در بحاران 2115، مشکالت مختلف این افراد 
کمک می کناد کند تا قبل از اینکه راهای بارای به فرد  درک و شاناخت ، حال آن بحاران پیادا 

کناااد و ارتباطاااات ، درساااتی از ایااان بحاااران داشاااته باشاااد احساساااات و افکاااار خاااود را بیاااان 
کمااک می بین گسااترش دهااد؛ همچنااین بااه فاارد  کنااد تااا از راهبردهااای حاال  فااردی خااود را 

کنااد و مکانیزم کااه می هااای سااازگارانه مسائله مااؤثر اسااتفاده  کااار باارد  منجاار بااه  توانااد تری را بااه 
آوری و قاادرت  کاااهش شاادت اسااترس و اخااتالتت ماارتبط بااا ترومااا در فاارد و افاازایش تاااب
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گام درمااانی صااورت هااای  سااازگاری او شااود و ر ااایت زناشااویی را ارتقااا بخشااد. بااا توجااه بااه 
گامهااا  انجااام تکنیک، گرفتااه در ایاان پااژوهش کاااهش افکااار ، مثباات درمااانیهااای  و  باعااث 

گرد کاااردن از تمااااام منفااای در ذهاااان مراجعاااان  یااااده اسااات. ایاااان امااار نیااااز باعاااث اسااااتفاده 
باارای تساالیم نشاادن در ، در زناادگی کننااده  هااای مثباات ذهناای نشااا  انگیااز و امیدوار ظرفیت

ناشی از بیماری و مشاکالت های  برابر عوامل منفی ساخته ذهن و ناامید نشدن از دشواری
ری بیشااتری بااا محاایط ی همااراه آن شااده اساات. در نتیجااه فاارد احساااس سااازگاشااناخت روان

کاااه  زناادگی خاااود باااه دسااات می گردیاااد  آورنااد. در نتیجاااه برناماااه مداخلاااه در بحااران سااابب 
کننااد. برنامااه هااای  مراجعااان از روش یااابی  کننااد و رخاادادها را مثباات ارز مقابلااه اسااتفاده 

کیااد  مداخلااه در بحااران  ها  بنااابراین توانمناادی  باار توانمندسااازی دارد  نااه اصااال   ااعفتأ
کناااد. درماااان شاااناختی  مااای هاااای جسااامی و روانااای محافظااات او در برابااار بیماریانساااان از 

هایی مانناد  رفتاری متمرکز بر تروما به عنوان رویکرد مداخله در بحران با استفاده از تکنیک
گااهی از ارتبااا ، توقاف فکاار ی خاود بااه افااراد  یاان افکاار و احساسااات و  ابط افکااار روزانااه آ

کننادکمک میکند تا افکار منفیشان  هاای  هاای تنشاگر از خودگویی در موقعیت، را اصال  
یادادهای تانش کمتر استفاده نمایند و باه تعبیار و تفسایر خوشابینانه رو زا بیردازناد.  ناسازگار 

همچناااین مداخلاااه در بحاااران میتواناااد ر اااایت زناشاااویی افاااراد را افااازایش دهاااد. ازجملاااه 
که فقط متشکل از زناان ی آماری آن های پژوهش حا ر مربو  به جامعه محدودیت  است 

که در آیناده پیشنهاد می، و شهر تهران بود. بنابراین 19منطقه متأهل  هاایی از  پژوهش، شود 
پاذیری  این ناوع بار روی زناان و ماردان دیگار و در جوامات دیگار انجاام پاذیرد تاا قابلیات تعمیم

 بیشتری داشته باشد.

 منابع
(. اثربخشی آموزش مداخلاه در بحاران 1399محمدزارع. )، و نیستانک، الهام.، سیدمسعود؛ فروزنده، دهقان منشادی

کیفیاات زناادگی و نشااخوارهای ذهناای زنااان خیاناات دیااده دارای عالئاام افسااردگی. مجلااه ای  اجتناااب تجربااه، باار 
 .136، (1)11، مطالعات ناتوانی

مطالعاات ، دانشاجوییهاای  دواج(. تحلیل جامعه شناختی عوام موثر بار ر اایت در از1395سفیدسنگی و شهابی. )
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 (.21)5، جامعه شناختی جوانان
کبر. )، سلیمانیان یکارد شاناختی بار ر اایت زناشاوییتاأثیر(. بررسای 1373علی ا ، ات تفکاران غیرمنطقای براسااس رو

کارشناسی ارشد  تهران ایران.، دانشگاه تربیت معلم، یشناس رواندانشکده علوم تربیتی و ، پایان نامه 
گیااری مااذهبی بااا ر ااایت زوجااین شااهر قاام. دانشااگاه علااوم 139۰صااومی. )صاادیقی و مع (. بررساای رابطااه بااین جهاات 

(.6)22، پزشکی سبزوار
(. اثربخشای درماان شاناختی رفتااری بار بهباود اخاتالل 1397دنیاا. )، و آوناد، حسانعلی.، ویساکرمی، علیر اا.، مرآتی

کرمانشااه آباان استرس پس از  ربه )م -91، (2)11(. فصالنامه اماداد و نجاات. 1396طالعه موردی: زلزله زدگان 
111.

مداخلاه در بحاران وآماوزش مهارتهاای ارتبااطی بار افازایش ر اایت از تاأثیر  (.1391سیما. )، گیتی و عسگری، راد همتی
ی خانواده.شناس روان-یشناس روانزندگی زوجین شهر تهران. دومین همایش ملی 
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و تعارضات خانوادگی  شناختی روانبررسی پیامدهای 
کرونا  در افراد شاغل ناشی از شرایط 

 2رقیه موسوی، 1طاهره علیپور

شدناختی متفدداوت مانندد اسددترس و  اثدرات روان 52-پانددمی کوویددد هـد :
اضددطراب و  ددرس و... و  عارضددات خددانوادگی گوندداگونی بددر افددراد شددا ل 

شدناختی و  گذاشته است. این مطالعه با هدپ شناسدایی پیامددهای روان
: رو   عارضددات خددانوادگی ناشددی از شددراید کرونددا در افددراد شددا ل طراحددی و انجددام شددد.

پ وهش کیفی حاضر به روش پدیدارشناسانه انجام شده است. جامعده مدورد مطالعده برابدر 
هدای  کده مال  5422کنندگان پ وهش که افراد شدا ل شدهر  هدران در سدال  است با مشارکت

نفر از زوجین هر دو شا ل بود کده  56ورود به پ وهش را داشتند را شامل شد. نمونه شامل 
گددردآوری گی بددر اسدداس منطدده نموندده ری هدفمنددد و بدده شددیوه دسددترس انتخدداب شدددند. بددرای 

ها  ا رسیدن به اشباع ادامه یافت.  ساختار استفاده شد و مصاحبه اطالعات از مصاحبه نیمه
های  یافتده هـا:یافتـه ها با استفاده از روش  وصیفی کالیزی انجام شدد.  حلیل و  جزیه داده

نقدش، نشدا ، نظدم، موقعیدت،  عارضدات   جربه احساسات منفی،  دراکم»پ وهش حاضر 
آموزشددی،  جربدده مشددکالت جسددمی،  جربدده  عارضددات شددغلی، فشددار اقتصددادی و مدددیریت 

کده پانددومی ویدروس کروندا در  نتایج این مطالعده نشدان دادگیری: نتیجه. باشد می «شراید
و متفداوت بینی بوده که اثرات منفدی  ای جدید و  یرقابل پیش ایران برای کلیه افراد  جربه

شدددود مدددداخالت  رو پیشدددنهاد می شدددناختی بدددر جامعددده شدددغلی گذاشدددته اسدددت. از ایدددن روان
شناختی جامعه شدغلی  شناختی الزم برای بهبود سالمت روان و کاهش پیامدهای روان روان

 انجام شود. 
 شا لافراد ، کرونا،  عارضات شناختی، روانپیامدهای : ها کلیدواژه

کارشناسی1  ایران.، تهران، ارشد مشاوره ش لی دانشگاه عالمه طباطبائی .  
گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد، دکتری مشاوره خانواده.  )نویسنده مسئول(، 2 ایران.، تهران، دانشیار 

 mousavi@shahed.ac.ir
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 مقدمه
یااد  2119در اواخاار دسااامبر  کوو انتشااار  19-در شااهر ووهااان چااین ویااروس تنفساای بااه نااام 

کرونا که موجب یک و عیت اور انسی در سطس بهداشت جهانی شد. ویروس  باا ، یافت. 
کنتارل ناپاذیری کارده دنیاا را باا تانش و بحاران روباه، قابلیت انتقاال ساریت و خصوصایت  رو 

و ارتبااطی باا نظاام ساالمت داشاته است. این بحاران شااید در ظااهر تنهاا واقعیتای پزشاکی 
کااه آثاااار و پیاماادهای آن در حیطااه، باشااد هااای مختلاااف امااا اتفاااقی چناااد وجهاای اساات 

یان، اجتماعی، اقتصادی  (.1399، فرهنگی و سیاسی قابل بررسی است )اسکندر
کلیااه انسااان کرونااا در جهااان و ایااران باارای  ای جدیااد و غیرقاباال  ها تجربااه شاایوع ویااروس 

هاای ی مانند نشاانهشناخت روانهای موجب ظهور برخی از نشانه 19-کووید بینی بود. پیش
اخااتالل خااواب و اخااتالل پااس از سااانحه ، رفتارهااای اجتنااابی، افسااردگی، تاارس، ا ااطراب

(PTSD) (. ت ییار در زنادگی روزماره2121، وی و هاو، هاو، کاای، وانگ، ما، شده است )تی ،
مالی و غم و انادوه ناشای از مارف عزیازان مشکالت ، از دست دادن ش ل، احساس تنهایی

که سالمت روان بسیاری را تحت تأثیر قرار دهد )جوربلم کسال، این توانایی را دارد  ، اناگ و 
2121.) 

کرونااا بیکاااری کمااک فروپاشاای بازارهااای اقتصااادی و محمولااه، در شاارایط  هااای اناادک 
مااالی قاارار داده  هااا را در آشاافتگیبساایاری از خااانواده، هااای خااادمااالی از سااوی دولاات

اسااترس مااالی مسااتقیما  از طریااق از دساات ، اساات. در شاارایط آشاافتگی وساایت اقتصااادی
دادن ش ل فردی و همچنین غیر مساتقیم از طریاق عادم اطمیناان در ماورد اقتصااد ملای بار 

هاای اقتصاادی در (. نگرانای2117، والادفوگل و باورکس، گاذارد )اشانایدرها تأثیر میخانواده
یااداسااترسکنااار عواماال  کوو یساات پزشااکی و اجتماااعی  وجااود 19-زا مربااو  بااه پیاماادهای ز

کااهش حمایات اجتمااعی در ، دارد. این موارد شامل تهدید برای سالمتی خود و یاا عزیازان
کااری و همچناین مسائولیت مراقبات از مراقباان بارای و ت ییر در نقش، خارج از خانه هاای 

کودکاان م کاز نگهاداری از تأمین نیازهای اجتماعی و آموزشی  باتال باه تعطیلای مادارس و مرا
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 (.2121، وید و براون، کودکان است )پرایم
و  یناااونکاهش حجااام درآماااد آنهاااا در زماااان کاااالت اقتصاااادی خانوارهاااا و کش مشااایافااازا

ل خواهااد یهااا تبادهااای خاانوادهن دغدغاهیاز مهمتاار یکاین مو اوع را بااه یااناده ایهااای آمااه
کاااارکرد شااا لی افاااراد را در محااایطرد. ایااان بیمااااری مساااری قاااادر اسااات کااا کااااری کاااه  هاااای 

درک و تواناااایی ، ی ناااه تنهاااا بااار توجاااهشاااناخت روانالشاااعاع قااارار دهاااد. پیامااادهای تحااات
کاری اثرگذار اساتگیری افراد شاغل در محیطتصمیم بلکاه اثارات مازمن و ماداومی ، های 

گذاشته است و مای-بر ابعاد سالمت جسمی اناد باه شاکل توروانی و اجتماعی افراد شاغل 
کیفیت و بهره وری محیط شا لی و همچناین ایمنای و مستقیم و غیرمستقیم باعث تقلیل 

کارکناااان بااارای مهاااار ایااان ناااوع  ساااالمت افاااراد شااااغل شاااود. لاااذا حفاظااات از ساااالمت روان 
، یاناگ و لیاو، یاناگ، چان، هاو، لای، گیر بسیار حاائز اهمیات اسات )کاناگبیماریهای همه

کناااونی شناساااایی پیامااادهای ط مخااااطره(. از اینااارو در شااارای2121 ی و شااااناخت روانانگیاااز 
کااه امکااان بااه خطاار افتااادن  تعار ااات خااانوادگی افااراد شاااغل در سااطو  مختلااف جامعااه 

هااااا و فنااااون مناسااااب حاااالسااااالمت روان ایاااان افااااراد وجااااود دارد  ااااروری اساااات تااااا بااااا راه
 ی بتوان سالمت روان این افراد را حف  نمود. شناخت روان

 روش
کیفاای و بااه روش پدیدارشناسااانه انجااام شااده اساات.پااژوهش   حا اار از طریااق رویکاارد 

گیاااری بودنااد. روش نمونااه 1399جامعااه پااژوهش حا اار افااراد شاااغل شااهر تهااران در سااال 
گااردآوری  هدفمنااد و بااه شاایوه در دسااترس تااا رساایدن بااه اشااباع نظااری ادامااه یافاات. شاایوه 

کلای و باهاز طریق مصاحبه نیمه، ها در این تحقیقداده یافته بود. سواتت  صاورت ساختار
بااااز پاساااخ بودناااد و جهااات ساااواتت مصااااحبه باااا توجاااه باااه هااادف پاااژوهش هااادایت شاااد. 

کنناادگان در تحقیااق هیچگونااه اجباااری در پاسااخگویی بااه سااواتت مصااااحبه مشااارکت
نداشااتند و براساااس اصاال داوطلبانااه بااودن شاارکت در پااژوهش و همچنااین حااق خااروج از 

تند از شاارکت و ادامااه مصااحبه خااودداری نماینااد. باارای حفاا  رازداری و توانسااپاژوهش ماای
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توانستند از اسامی مستعار استفاده نمایند. برای ها میآن، کنندگانحف  هویت مشارکت
هاای سنجش پایایی مصااحبه از روش پایاایی بااز آزماون اساتفاده شاده و از میاان مصااحبه

گرفته چند مصاحبه به عنوان نمونه  کادام از آنانتخاب انجام  هاا در یاک فاصاله شاد و هار 
کدگااذاری  کوتاااه و مشااخا دو بااار  کاادهای مشااخا شااده در دو زمااانی  شاادند. ساا س 

کدام از مصاحبه کادام از مصااحبهفاصله زمانی برای هر  ، هااها با هم مقایسه شدند. در هر 
کا که در دو فاصله زمانی با هم مشابه بودند با عناوان رتوافاقر و  دهای غیرمشاابه باا کدهایی 

را در فرماول درصاد پایاایی بااز آزماون )تعاداد  شدند. سا س آنعنوان رعدم توافقر مشخا 
کادها  2×توافقات کال  گار میازان پایاایی عادد ( قارار 111× تقسیم بر تعاداد   6/1یاا  61دادیام و ا

کااوال پایااایی برقاارار ماای بااا هااای پدیدارشناساای باشااد. فراینااد تحلیاال دادهباشااد طبااق نظاار 
کالیزی انجام شد. استفاده هفت  گام پیشنهادی 

 هایافته
کاه دامناه سانی آنهاا از  16کنندگان تمامی شرکت ساال  27نفر از افراد شاغل شهر تهران 

 بودند. 5/35سال با میانگین سنی  51تا 

های حاصل از این پژوهش در قالب مضاامین اصالی و مضاامین فرعای مشاخا یافته
کلای اساتخراج شاده از پاژوهشگردید. در بررسی نتاا مضامون اصالی و  11، یم از یاک ساوال 

که در جدولمضمون فرعی به 28  نمایش داده شده است. 1-دست آمد 

کروناا  سوال پژوهش: احساسات و تعار ات خانوادگی و ش لی افاراد شااغل در شارایط 
 کدامند؟
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 احساسات و ترارتات خانوادگی افراد :اغل .1 -جدول
  ضا ین اصلی  ضا ین فرعی

  ا طراب
  تنهایی

  ترس
 تجربه احساسات منفی غم

  وسواس
  ناامیدی

  گیحوصلهبی
کارهای منزل کم نقش افزایش   ترا

 نشا  نشا  در خانواده
  روحیه شاد

 نظم نظم در خانه
  نظم در خواب
 موقعیت تجربه جدید

  فرصت مناسب
  هاتعطیلی مدارس و مهدکودک

 تعار ات آموزشی  آموزشکیفیت 
  تخلیه انر ی
 تجربه مشکالت جسمانی افزایش وزن

   عف بینایی
  از دست دادن ش ل

  دورکاری
کاری  تجربه تعار ات ش لی ت ییر در ساعت و نحوه 

  کسادی بازار
  درآمد و فعالیت بیشتر

 فشار اقتصادی مشکالت مالی
  تورم

 مدیریت شرایط جویی صرفه
  مدارا

 
کرونااا بااا احساسااات افااراد شاااغل شاارکت کننااده در ایاان پااژوهش در زمااان شاایوع ویااروس 
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حوصاالگی مواجااه نااا امیاادی و باای، وسااواس، غاام، تاارس، تنهااایی، منفاای ماننااد: ا ااطراب
کروناا باه دلیال شااوک شادند. یکای از شارکت کاه: ردر اوایاال  کننادگان اینگونااه اظهاار داشات 

کرونااا  گهااانی از خباار انتشااار ویااروس  دچااار ا ااطراب شاادید و تاارس و نگراناای شاادمر. و در نا
کنندگان این احساسات منفی بصاورت اساترس و تارس و وساواس نمایاان بعضی از شرکت

کاارد: راسااترس و تاارس از جهاات مبااتال شااد. بااه عنااوان مثااال یکاای از شاارکت کنناادگان بیااان 
کاااردن و شساااتن  کروناااا و وساااواس شااادید  ااادعفونی  شااادن اعضاااای خاااانواده باااه ویاااروس 

 ها و سطو  را دارمر. تدس
کم شدن زماان اساتراحت  کارهای منزل و  کم نقشر اشاره به افزایش  مضمون اصلی رترا

کاااه: رزماااان افاااراد شااااغل دارد. یکااای از شااارکت کننااادگان در ایااان پاااژوهش اظهاااار داشااات 
کارهای خانه بیشتر شده کم شده و  بطوریکه زمان تنهایی و خلوت باا خاودم رو ، استراحتم 

 ندارمر.
مون اصااالی رنشاااا ر شاااامل مضاااامین فرعااای نشاااا  در خاااانواده و روحیاااه شااااد مضااا

کاام و باایش بااه کنناادهباشااد. شاارکتماای کرونااا مااا  کااه: راوایاال  کاارد  ای در ایاان زمینااه بیااان 
کااردیم و ایاان تااا رفتاایم امااا بااا محاادودیتمسااافرت ماای هااای ایجاااد شااده مسااافرت را حااذف 

کننااده ر و همچنااین شاارکتحاادی باعااث پااایین آماادن سااطس نشااا  خااانواده شااده اساات
کاام شااده اساات و دیگاار روحیااه شاااد  گااردش و مسااافرتمان خیلاای  کااه: ر  کردنااد  دیگااری بیااان 

 نداریمر.
باشاد. مضمون اصلی رنظامر شاامل مضاامین فرعای نظام در خاناه و نظام در خاواب مای

کردند: رنظام در خاانواده بهام خاورده و هایچ چیاز مثال ساابق نیساتر کنندهشرکت ای بیان 
گویاا خاوابیم و دیار بیادار مایرسااعت خوابماون بهام خاورده اسات دیار مای همچنین شاویم. 

شب و روز جایشان عوض شده استر.
کاه شاامل مضاامین فرعای تجرباه جدیاد و فرصات مناساب  مضمون اصالی رموقعیاتر 

کاه: رمان باه چشام تجرباه باشد. در این زمینه شرکتمی کنندگان به مواردی اشاره داشاتند 
کنار هم بودن و تماشای فایلم باودر و یاا  کردمر و رفرصت خوبی برای در  جدیدی بهش نگاه 
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کتاب نداشتمر.  رهیچوقت مثل اتن فرصت مطالعه 
مضاااامون اصاااالی رتعار ااااات آموزشاااایر شااااامل مضااااامین فرعاااای تعطیلاااای ماااادارس و 

باشاد. ایان مضامون یکای از چاالش برانگیزتارین ش و انار ی مایکیفیت آماوز، هامهدکودک
کااه بااا تعطیلاای ماادارس و مهاادکودک هااا مو اوعات پاایش آمااده در زناادگی افااراد شاااغل بااود. 

کاه: کنندهمشکالت بسیاری برای افراد شاغل بوجود آورده است. شرکت ای اشاره داشاتند 
کامروقتی مدرسه کالت شاروع شادر یاا رآماوزش کام مشاها تعطیل شد اوایلش خوب بود ولی 

کیفیات آماوزش بشادت پاایین  کالس حضوری را ندارد و ساطس  کیفیت و هیجان  مجازی 
که تعطیل شدند بچهآمده استر و رباشگاه  ها جایی برای تخلیه انر یشان ندارندر.ها 

مضمون اصلی رتجربه مشکالت جسمیر شامل مضامین فرعای افازایش وزن و  اعف 
گوشای در بیناایی هار دو دهکننبینایی است. شرکت کردناد: راساتفاده از تبلات و  ای عنوان 

فرزندم اثر منفی داشته و باعاث عینکای شادن هار دو فرزنادم شاده اساتر و یاا رزناگ ورزش 
کالسااای مجااازی هاام یااا دراز ، هااا حااذف شاادهبچااه کاام شااده و ساار  بیاارون رفتنشااان هاام 

عماال هایچ فعاالیتی ندارناد و هار ، کننادتحرک به صفحه موبایل نگاه مایاند و یا بیکشیده
 شوندر. تر میروز چاق

، مضمون اصلی رتجربه تعار ات ش لیر شاامل مضاامین فرعای از دسات دادن شا ل
کاری، دورکاری باشاد. کسادی بازار و درآمد و فعالیات بیشاتر مای، ت ییر در ساعت و نحوه 

کااه: رشاا لم را از دساات دادر ایاان خصااود شاارکت دم و درآمااد کنناادگان اظهااار داشااتند 
کم شده استر کاردر، خانواده  رکروناا روی شا لم از ، رکرونا شرایط دورکاری را برای من فراهم 

کااریتأثیرلحا  درآمدی  رمان تاو باازار ، ام شاده اساتری نداشته ولی موجب افزایش زماان 
کار می کرونا بارای شا ل مان ماهی  کسادی بازار شدمر و یا رمن نت ورک هستم و  کنم دچار 

 خوب بود و درآمد خوبی هم داشتمر. خیلی
مضااامون اصااالی رفشاااار اقتصاااادیر شاااامل مضاااامین فرعااای مشاااکالت ماااالی و تاااورم 

کساای هسااتم و کنناادهباشااد. در ایاان خصااود شاارکتماای کااه: رماان راننااده تا کاارد  ای بیااان 
کم شده و از پس پول بنزین خرج ماشین برنمیام و دچار مشکل معیشاتی ، بشدت درآمدم 
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گرونیه و قیمت، م خیلی باتستشدمر و یا رتور کاه  11ها خیلی  برابر شده و باا ایان درآمادی 
 آیمر.دارم از پس مشکل مالیم برنمی

باشاد. جاویی و مادارا مایمضمون اصلی رمدیریت شرایطر شامل مضامین فرعی صرفه
کاه: ربارای مادیریت زنادگی مجباور شادم در کنندهکه در این زمینه شرکت ای اظهار داشت 

کانم و زنادگیم را بگاذرانم و ز چیزهاا صارفهخیلی ا کانم تاا بتاوانم ایان دوران را سا ری  جاویی 
کنمر. کردم با شرایط مدارا  سعی 

 بحث
کوششای در جهات رسایدن باه ، کننادگاندست آمده از مصاحبه با شارکتمضامین به

ی و تعار اات خاانوادگی شاناخت روانشناساایی پیامادهای ، اهداف اصالی مطالعاه یعنای
کساب بیانش عمیاقناشی  کاه باه منظاور  کروناا در افاراد شااغل باود.  تار انجاام شاد. از شرایط 

کلای اساتخراج شاده از پاژوهش را مشاخا ، دسات آمادهتمام مضامین به پاساخ باه ساوال 
کااه تجربااه احساسااات منفاای و مشااکالت خااانوادگی ایجاااد شااده در زمااان شاایوع ماای سااازد 

کرونا  باشد.میتوسط افراد شاغل مورد مطالعه ، ویروس 
هااا و یکاای از مضااامین اصاالی اسااتخراج شااده از مصاااحبه، تجربااه احساسااات منفاای

کااه  کرونااا بااود. باار ایاان اساااس پژوهشاای  تجربیااات افااراد شاااغل در شاارایط پاناادومی ویااروس 
جهاناااداری ، دنیاااوی، ابراهیمااای، تقاااوا، احمااادی، راه نجاااات، فتحااای، شااااهد حاااق مقااادم

کاه در زماا1399) یاد( انجام دادناد نشاان داد  کوو ی شاناخت رواناثارات  19-ن شایوع ویاروس 
اخااتالتت ، اسااترس، ا ااطراب، افسااردگی، منفاای ماننااد اخااتالل اسااترس پااس از سااانحه

کااادر درمااان بااه طااور معناااداری افاازایش یافتااه اساات. در تبیااین ایاان خااواب و عصاابانیت در 
کاافی در زمیناه بیماایافته می کاه از شاناخت و اطالعاات  گفت افراد شاغلی  کروناا توان  ری 

کروناا داشاتند. از  برخوردار نبودند. این افاراد تجرباه احساساات منفای را در شارایط پانادومی 
کرونااطرفی محدودیت کنتارل و جلاوگیری از شایوع بیشاتر بیمااری  ، های اعمال شده بارای 

شرایط روانی نامطلوبی را برای این افراد پدیدار نمود.
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کم نقاااش تجرباااه ، تعار اااات آموزشااای، قعیاااتمو، نظااام، نشاااا ، مضاااامین اصااالی تااارا
کااه در ، تجربااه تعار ااات شاا لی، مشااکالت جساامی فشااار اقتصااادی و ماادیریت شاارایط 

، دسات آماده اسات باا مطالعاات مدرسیتساکینتیجه مصاحبه و تجربیات افراد شاغل باه
کااه همااه2121کااوپر و راوتماان )، فااان یااد( مطابقاات دارد  کوو منجاار بااه ت ییراتاای در  19-گیااری 

کاه در تااریخ مادرن بایزندگی خصوص ساابقه اسات. بار ایان ی و عماومی ماردم شاده اسات 
کاه مادت 2121واناگ و بارنیگااوزن )، یاناگ، یاناگ، اساس نتاایم پاژوهش چان ( نشاان داد 

کودکااان افاازایش یافتااه اساات. همااین کارهااای خانااه و مراقباات از  طااور زمااان صاارف شااده در 
کرونااا احساسااات منفاای ( نشااان داد 2121 انااو و زو )، زو، وانااگ، نتااایم لاای کااه در پاناادومی 

کااه نماارات احساسااات مثباات ماننااد شااادی و ر ااایت از زناادگی ، افاازایش یافتااه در حااالی 
گریاوی، پیت، ویور، بیتز، کاهش یافته است. همچنین در پژوهش بریزندل کزساکی ، مک 

کودکااان در مدرسااه نیسااتند2117و ون هییاال ) کااه وقتاای  از لحااا  جساامی ، ( آمااده اساات 
تاری دارناد و زماان بیشاتری را جلاوی صافحه بهداشت خواب  عیف، کنندمل میکمتر ع

یااد2121گذراننااد. در نتااایم پااژوهش دوبریکااا ساااویچ )ماای کوو در  19-( آمااده اساات شاایوع 
کمتاری ، سراسر جهان کرد. دفاتر اهمیت  کار خود  مشاغل را مجبور به نوآوری و ت ییر شیوه 

کار در خانه اجبا گهان  کرده و نا گفات هاا مایری شده است. در تبیین این یافتاهپیدا  تاوان 
کرونا که عمال انجام فعالیتشرایطی را به، که شیوع بیماری  هاای جسامانی را باه وجود آورد 

کااهش داده و در مقابال اساتفاده طاوتنی مادت از  دلیل حضور طوتنی مدت افراد در خانه 
اهم نمااوده اساات. از طرفاای حضااور فضااای مجااازی و تماشااای تلویزیااون را باارای ایاان افااراد فاار

کارهاای منازل شاده و هماین امار باعاث بهام  کنار هام باعاث افازایش  مداوم افراد خانواده در 
کرونااا افااراد  ریختگاای نظاام در زناادگی افااراد شاااغل شااده اساات.  در شاارایط پاناادومی ویااروس 

د و یاا اناشاغل دچار ت ییراتی در مشاغل خود شدند بطوریکه یا ش ل خاود را از دسات داده
کاااه ایااان ت ییااارات باعاااث ، اینکاااه در نحاااوه عملکااارد شااا لی آنهاااا ت ییراتااای ایجااااد شاااده

کروناا در ایاران چالش هایی در زندگی خانوادگی آنها شده اسات. بناابراین پانادومی ویاروس 
کلیااه افااراد تجربااه کااه اثاارات منفاای و متفاااوت ای جدیااد و غیرقاباال پاایشباارای  بیناای بااوده 
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گذاشته است.ی بر جامعه شناخت روان ش لی 
کاه نموناه ماورد پاژوهش از افاراد از محدودیت های قابل توجه پاژوهش حا ار ایان اسات 

کن تهران بودند ها به افاراد شااغل در ساایر نقاا  باا توجاه باه دهی یافتهکه تعمیم، شاغل سا
گیااارد. پیامااادهای ، بافااات و فرهناااگ متفااااوت ی و شاااناخت روانبایاااد باااا احتیاااا  صاااورت 

کروناا مایتعار ات خانوا هاا و ابعااد دیگاری را شاامل تواناد حاوزهدگی افراد شاغل در شرایط 
که در این مطالعه شناسایی نشده است.  شود 

کاااهش مشااکالت و حاال مسااائل جدیااد بوجااود آمااده از شاارایط پیشاانهاد ماای شااود باارای 
کرونا هاای آموزشای مبتنای بار حال تعار اات پایش آماده در خاانواده دوره، ناشی از بیماری 

کسب مهارتا های جدید و متناوع بتوانناد از عهاده فراد شاغل برگزار شود. تا افراد شاغل با 
مسائل و مشکالت بوجود آمده خود برآیند. 
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گری خانواده زیستن و تعالی سالم
2سهیال استاد عباسی، 1ساسان باوی

سددالم زیسددتی بددر سددالمت و  ددأثیر  بررسددی، هدددپ از ایددن پدد وهش هــد :
روش پ وهش بده شدیوه کیفدی و بدا اسدتفاده از  رو : عالی خانواده بود. 

جمد  آوری اطالعدات از طریده  ابـزار:رویکرد زمینه ای انجام شدده اسدت. 
همچددون  یج نشددان داد عددواملینتددا ها: یافتــهکتددب و سددایت اینترنتددی انجددام شددد. ، مجددالت
 یخشددنود ی ددالش بددرا، تیمیصددمی، قدددردان،  عهدددی، پختگدد، گذشددتی، ریت پددذیمسددلول

انعطدداپ ، نظددارتیددی، خددانواده گرای، ت جنسددیرضددا، ت متقابددلیددحمای، ارکددهم، گریدیکدد
در سددالمت ، ن عوامددلیددنقددش دارنددد. ا ینددید یباورهددا و رفتارهددا، اوقددات فرا ددتی، ریپددذ

و  یفرهنگد یشدتر بده مبدانین لدزوم  وجده بیبندابرا، ننددک می فدایا یار مهمدیخانواده نقدش بسد
گیـری: .دارد یادیدت بنیدر پرداختن به خانواده اهم یاجتماع  ن پد وهشیدج ایاز نتدا نتیجـه 

 یراندددیاهدددای  خانواده یرانه و  وانمندسدددازیشدددگیپهای  ن برنامدددهی دددوان در جهدددت  ددددو مدددی
گدداه سددازهایی  برنامدده یاسددتفاده نمددود. چنانچدده در درازمدددت اجددرا هددا  خانواده یبددا هدددپ آ

و حدل مسدلله  یار بداطهدای  ح و آمدوزش مهارتیصدح یتدی ربهای  وهیشهای  بینسبت به آس
ام ک وانددددد بددددر سددددالمت و اسددددتح مددددی -ن مختلدددد یدر سددددطوح و سددددن–بدددده افددددراد خددددانواده 

  داشته باشد. یمثبت یاثرگذار یرانیاهای  خانواده
 عالی خانواده، خانواده سالم، سالم زیستی: ها کلیدواژه

گروه  (،نویسنده مسئول.  )1  sasanbavi@gmail.com.ایران، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، یشناس رواناستادیار 

 رانای، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی.  2
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 مقدمه 
گرو وجود خانواده سالم است و خانواده سالم انساان  تربیاتساالم های  جامعه سالم در 

جامعااه اساات. های  فااردی و اسااترسهای  خااانواده مرجاات حاال و فصاال اسااترس کنااد. ماای
رشااد و افااول؛ و همچااون جامعااه دارای ، دارای مراحاال تولااد، خااانواده همچااون موجااود زنااده

رهبار و زیار مجموعاه؛ و همچاون هار سیساتم طبیعای ، ناظر، قوانین، قواعد، قدرت، ساختار
هاام ، ماارز اساات و از قااوانین سیسااتم همچااون وظااایف ساااختار و، عملکاارد، دارای اعضااا 

کااه خااانواده سیسااتمی باای همتااا  کنااد. ماای پیاارویپذیری  ایسااتایی و بازگشاات باااتخره ایاان 
از ابتادای آفاارینش انساان باوده و در تمااامی قبایال و جوامات وجااود ، از آنهایی  شاکل، اسات

 باه (. خاانواده1391 ،داشاته و تاا انساان هسات خاانواده نیاز خواهاد باود )کرمای و همکااران

 که مرد یک زن و یک ازدواج از ناشی، اجتماعی واحد یک از عبارتست آن محدود مفهوم

 از را خاانواده اساالم (.1393، )قاائمی کنناد مای تکمیال را آن آنهاا از آماده پدیاد فرزنادان

 و همادلی، بار الفات آن یبناا کاه داناد مای اجتمااعی یواحادها اساسای تارین و مهمتارین
(. 1393 ، )قاائمی اسات خداوناد پیشاگاه در بناها محبوب ترین بنا این و استوار همدمی

کاه مای نشاان فراوانای مطالعاات در  ریشاه بیشاتر افاراد انحرافاات و یرفتاار مشاکالت دهاد 
 و تحقاق خاانواده ساالمت گرو در سالم جامعه به دستیابی طرفی دارد. از خانواده هایشان

 باا ارتباا  مطلاوب داشاتن و روانی سالمت از آن افراد یبرخوردار به مشرو  سالم خانواده

کفارت 1398، )هادیان و امینی است یکدیگر  اجتمااعی اساسای کاارکرد ( پانم1961)1(. 

 از را همسار انتخااب و تفاریس داشاتن، خاود ینیازهاا ار اا ، شخصایت رشاد، کاردن

 بااا راهااا  ( خانواده1991)2و فرگوساان  جانسااون دانااد. ماای خااانواده مقاارر یعملکردهااا

، خفیاف عملکارد بااهاایی  خانواده و ساالمهاای  خانواده یاا بهیناه عملکرد باهایی  خانواده
کارآماد شادیدا   یاا متوساط  از مت یار پانم ( نیاز1981)3  کنناد. هاادلی ی مایطبقاه بناد نا

                             

1. kefart 

2. Johnson & Ferguson 
3. Hadley 
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، گیارد قارار توجاه ماورد از ناساالم سالم خانواده تمایز در بایست می که را خانوادههای  کنش
مطلاوب عملکارد یدارا خاانوادههای  ویژگی از برخی ( نیز2116) 1پاول ید کند. می عنوان

ی، رهبار، همادلی، ماؤثر طاور به روانی و روحی یفشارها مهار و کنترل، باز ارتباطی تعامل را
 کند. می شخصی بیانپذیری  مسئولیت و عالقه و محبت ابراز

مبانی نظری 
 هدف او تشکیل آن خانواده و -الف

کناد:  مای خاانواده را چناین تعریاف، ( در آماار جمعیتای خاود199۰سازمان ملل متحد )
گاروه دو یاا چناد نفاره ای اطاالق» کاه باا هام زنادگی مای خانواده یاا خاانوار باه  کنناد؛  مای شاود 

فرزندخوانادگی یاا ، برای غذا و دیگار  اروریات زنادگی دارناد و از طریاق خاون کدرآمد مشتر
نااد. در یااک خااانواده ممکاان اساات یااک یااا چنااد خااانواده زناادگی بااا هاام نساابت دار، ازدواج
 (.1387، )حسینی« هم خانواده نیستند، تمام خانوارها، کنند
کااریمآرا ننش روانننی:  - کااه قاارآن  آن را بااا صااراحت ، نخسااتین حکماات تشااکیل خااانواده 

کرده است رسیدن به آرامش روانی است.، بیان 
کریمساوندگی اخالقی- در ، یل خانواده به وسیله پسار و دختار جاوانتشک، : از نگاه قرآن 
کتاااب آساامانی، واقاات کااردن لباااس تقواساات؛ زیاارا ایاان  کنااار ، بااه معنااای تهیااه  از یااک سااو در 

مطاار ، تقااوا را بااه عنااوان لباااس و زیااور جااان و ارزشاامندترین پوشااش، لباااس و زیورهااای تاان
 کند. می

مااش رواناای و سااازندگی نااه تنهااا در تااامین آرا، تشااکیل خااانوادهسنناوندگی اجتمنناعی:  -
بلکااه در سااازندگی جامعااه انسااانی نیااز ، فااوق العاااده مهاام و مااوثر اساات، اخالقاای نساال جااوان
 نقش اساسی دارد. 

حکمات غاایی تشاکیل خاانواده و هادف نهاایی اساالم از ایان گسترش ایمنان توحیند:  -
کید  همه هاای  انتشاار آرمان، گساترش ارزشاهای انساانی، بر تشاکیل و تحکایم و تاداوم آنتأ

1. De Paul
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مقدماه بارای ، در واقات، و بقای نسل انسان، جهانی شدن اسالم است، توحیدی و سرانجام
 (.1388، رسیدن به این هدف بزرف است. )ری شهری

 سالم زیستی -ب
 میرز و همکااران

کنناد  مای تعریاف اینگوناه مشااوره ای منظار از را زیساتی ساالم (2111)1
 و ذهان ، جسام آن در کاه اسات مطلاوب بهزیساتی و ساالمتی به جهت یافته زندگی روش
 باه طاور، طبیعای جامعاه ای در و انساانی حاالتی در را زنادگی فارد تاا شود می یک ارچه رو 

 ساالم زنادگی باه کاه اهمیتای ( باا1998) جهاانی بهداشات ساازمان کناد. زنادگی کااملتر
 فقادان صارفا   ناه، معناوی، اجتمااعی، ذهنی، جسمی بهزیستی»را  زیستی سالم، دهد می

  .کند می تعریف نیز  را مطلوب سالمتی هرچند کند؛ می بیماری تعریف

 
 (1991الگ ی حلقه ای سالم زیستی  یرو و همکاران ) -1:کل

 
 همزیستی  سالم  آ یز -ج

احتااارام باااه دیگاااران و همچناااین تک ااار ، مفهاااوم همزیساااتی باااا مفااااهیمی چاااون تسااااهل

                             

1. Myers, etal 



32  _________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

کادام از ایان مفااهیم بحثفرهنگی ارتبا  نزدیکی دارد. هرچند در حادود و  هاای  دایاره هار 
 امااا بااا ایاان وجااود درک همزیسااتی باادون ایاان مفاااهیم ناااممکن بااه نظاار، مختلفاای وجااود دارد

کشااف حقیقاات ماای احتاارام بااه ، رسااد. امااروزه تنهااا راه باارای رساایدن بااه یااک زناادگی سااالم و 
ی فاااردی و اجتمااااعی بااارای شااانیدن رویکردهااااهاااای  عقایاااد یکااادیگر و باااات باااردن ظرفیت

گو است )مظفری و همکاران گفت و   (.  1391، متفاوت و 

 و ژگی خانواده سالم -د
اساات در مااورد خااانواده و  ییها محور مجموعااه دسااتورالعمل خااانواده یاسااالم یهااا آموزه
ث یاات و احادیاه از آکامختلاف  یها ناهیگر در زمیدیکاخاانواده باا  یرفتار اعضاا یچگونگ
گفتااار، انااد از: داشااتن نمونااه و الگااو ا عبارتاز آنهاا یگرفتااه شااده اساات. برخاا یمتعاادد ، نااوع 
سلساااله مراتاااب ، حااق زن، حااق شاااوهری، الماااکریرواباااط غ، گفتاااار و مضاامون آن یچگااونگ
صاااابر و یی، لااااذت جااااو، تیمیمحباااات و صاااام، کیو صااااداقت و پااااا یخااااانوادگ یمرزهااااا
گذشت  مدارا  یزیر ر و برناماهیتادب، ت اخاتالفیریماد، رهکاستنطاق و ماذا ، عفو و صفس و 

  ت فرزندیترب، سالمت و توسعه اقتصادی، گزار ر و س اسکتش، خدمت در خانه

 پیشینه تجربی
تادوین و اثربخشای مادل نظااری »در پاژوهش خاود بااا عناوان ، (1396کماری و همکااران )

یسااتی ساابک زناادگی دانشااجویان در جامعااه ایراناای کااه در « سااالم ز بااه ایاان نتیجااه رساایدند 
یسااتی ساابک زناادگی د انشااجویان تفاااوت معنااادار وجااود دارد؛ بنااابراین ماادل میاازان سااالم ز

یسااتی ساابک زناادگی دانشااجویان ایراناای از اثربخشاای باااتیی برخااودار  احصااا  شااده سااالم ز
کااردی ) باشااد. هاللاای مای کااه میااانگین 1395زاده و  ( در پااژوهش خااود باه ایاان نتیجااه رسااید 

کمتاار از میااانگین  ا تااوده باادن شاااخ شاااخا تااوده باادن دانشااجویان تاارم آخاار تحصاایلی 
دار ( و ایان تفااوت معناای33.21در براباار  9۰.23دانشاجویان تارم اول تحصاایلی باوده اسات )

که بیانگر و عیت بهتر سالمت جسمانی دانشجویان دختار تارم آخار تحصایلی نسابت  بود 
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( در پاژوهش خاود باه ایان 1395باشاد. حیادرنیا )به دانشجویان دختر ترم اول تحصیلی می
که  کاه باه های  کلمهنتیجه رسید  قصار امام علی )ع( در نهم البالغه منبات معتباری اسات 

گوینااده اش و نیااز پااذیرش آن در جامعااه را در هایی  تااوان شاخصااه ، ماایپشااتوانه آن و بزرگاای 
کاارد و از آن در ساابک زناادگی ایراناای اسااالمی بهااره  بعااد اجتماااعی سااالمت تبیااین و تعریااف 

 گرفت.
 روش پژوهش

 در اسات. شاده انجاام یزمیناه ا رویکارد از اساتفاده باا و یکیفا شایوه باه پاژوهش ایان

یساتی و خاانواده ساالم پرداختاه ، پژوهش مرور ادبیات با ابتدا باه بررسای معیارهاای ساالم ز
یساتی بار ابعااد مختلاف خاانوادگی بیاان شاد و در نهایات براسااس تاأثیر  شد؛ س س ساالم ز

گرفته در این راستا  تدوین شد.  مدل خانواده سالم، مطالعات صورت 

 نتایج
 سالم زیستی بر برد جسمانی -

کاه فکار بشار را  حف  تندرستی و رهایی از درد و رنم بیماری از مهمترین مسائلی است 
کارده کنون باه حال و ، همواره به خود مش ول  گااهی و داناش خاود توانساته تاا بشار باا توساعه آ

کاه ماردم از فصل بخشی از مسائل و مشکالت در زمینه سالمتی و بیماری بیرد ازد. تا وقتای 
گاااااهی نداشااااتند و راههااااای تشااااخیا و درمااااان آنهااااا را چگااااونگی وقااااوع بیماااااری هااااا آ

گاااهی از پیشااگیری و ، نمیدانسااتند گون در میااان آنهااا شاایوع داشاات. عاادم آ گونااا امااراض 
 منجر به ناتوانی و مرف بسیاری از مردم میشد. ها  درمان بیماری

 سالم زیستی بر برد هیجانی -
کمکصحبت  کاه  می کردن با دیگران راجت به رویدادهای تنیدگی زاد به شخا  کناد 

کناد و افکاارش را ساامان دهاد. اباراز هیجاان کساب  ، اطالعاتی درباره رویداد یا مقابله ماؤثر 
 کنناده نقش قابل توجهی در حف  و نگهداری روابط بین فردی دارد و به عنوان یاک تعدیل
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ماعی و اثرات آن بر رواباط باین تنیادگی و بیمااری را قابلیت دسترسی به حمایت اجت، مهم
 دهد.  می تحت تأثیر قرار

 سالم زیستی بر برد اجتماعی -
کااه باارای ارتقااای سااطس سااالمت افااراد و  ماای گفتااه و توصاایه در پزشااکی فاارا ماادرن شااود 

بشاری باه های  اجتمااعی و معناوی بایاد از هماه داشاته، روانای، جامعه در بعدهای جسامی
کااه حوزه شاار  باای  اارر جدیاادی هااای  بااودن آنهااا اسااتفاده شااود و از همااین دیاادگاه اساات 

، ساالمت و هنار، توان از سالمت و دین ها می ی این حوزهشود از جمله می مطر  و پیگیری
(1395، سالمت و فرهنگ نام برد )حیدرنیا، سالمت و طب سنتی، سالمت و ادبیات

 سالم زیستی بر برد  رم ی -
سااالیق و ، اعمااال، اعتقااادات، باورهااا، هاااای از نگاارشمجموعااه ساابک زناادگی در واقاات

گروه می کتاب جاامت قارآنرفتارهای فرد یا  ارشاادات ، هااراهنماایی، باشد. در دین اسالم و 
که توجاه و تبعیات از آن نقاش غیار قابال انکااری در  گوهرباری آمده است  و پندها و نصایس 

بیشاتر نهااد خاانواده مساتلزم اصاال  سابک ایجاد یک زندگی ساالم دارد. اساتحکام هرچاه 
(.1397، زندگی است )بابایی و محمودی

 عزت نفس و سالم زیستی -
احتاارام شاخا باه خااود اسات و اینکاه خااود را ، یکای از شارایط اصااولی بهداشات روانای

تنفاار از خویشااتن اساات. فاارد ، دوسات باادارد و در مقاباال یکاای از عالئاام بااارز غیرعاادی بااودن
کااه افااراد اجتماااع او را ماایسااالم احساااس ماای پسااندند و او نیااز بااه نظاار موافااق بااه آنااان کنااد 

کااه فاارد باارای خویشااتن قائاال اساات ماای نگاارد و باارای خااود احتاارام قائاال اساات. احتراماای 
(.1396، )سلطانیه
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 گیری نتیجه
گرفتااه در زمینااه تعااالی خااانواده  بااا توجااه بااه نتااایم بااه دساات آمااده از مطالعااات صااورت 

کاه خاانواده ساالم نیازهاایی فراتار از مساکن مای باه نظار، ساالم تحصایل و حتای ، غاذا، رساد 
 سازد. مدل تادوین شاده خاانواده ساالم باا مادل  می خود را برآورده یامنیت جسمی اعضا

در ابعاد حال مسااله )معاادل مهاارت حال مسااله و ، (2113، 1مکمستر )اپشاتین و همکاران
کااارکرد ، کالمای و غیرکالمای مناساب(ارتباطاات )معااادل تعاامالت ، مادیریت تعاارض هاا(

عااااطفی )معاااادل اباااراز  یپاساااخگویی عااااطفی و درگیاار، نقااش )معاااادل سااااختار متعااادل(
باا ، (یریز برناماه )معاادل نظام بخشای و  یکنتارل رفتاار، و احساساات(ها  مناسب هیجان

کالمای و غیرکالمای مناساب( ، بعد ارتبا  مدل چناد مختصااتی الساون )معاادل تعاامالت 
کاااه باااه خانوادههاااای  شاااامل مهارتکاااه  در ت ییااار ساااطو  همبساااتگی و هاااا  مثبااات اسااات 

باا مادل ، (2111، 2کناد )الساون می کمک یموقعیتی و رشد یتقا اها یبراپذیری  انعطاف
که به تشریس ساازماندهی و مادیریت  ی( در توانمند2113، 3بیورز )بیورز و هم سون خانواده 

  .همسو است، پردازد می خانواده

                             

1. Epshatin, etal 

2. olson 

3. Beavers & Hampson 
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 دل خانواده سالم در پرتو سالم زیستن -2ل :ک

کاه شاود مای پیشنهاد، نظری استهای  پژوهش نوع از حا ر پژوهش اینکه به توجه با
هاای  پژوهش انجاام و، پاژوهش ایان از حاصال یمبانی نظار دادن قرار کمال با پژوهشگران

های  بساته از نمایناد. اساتفاده کماک حیطاه این در دانش توسعه به، زمینه در این یدیگر
، ازدواج از پایش آماوزشهای  برناماه در ساالم خاانواده شاده مادل تادوین بر مبتنی آموزشی

و آموزشایهاای  دوره یهمچناین برگازار باشاد. ماوثرها  خانواده سالمت افزایش در تواند می
و زوجاین، مجارد افاراد یبارا ساالم خاانواده شده مدل تدوین بر مبتنیهایی  کارگاه یاجرا
رسد. می نظر به مفید، هستند خانوادگی مشکالت که درگیر یافراد

 منابع
کااریم باااه ایااان مقولاااه، (1397)، م، م و محماااودی، بابااایی ی مهااام. سااابک زنااادگی سااالم و دیااادگاه دیااان اساااالم و قااارآن 

، تهاران، هاای اجتمااعی و فرهنگای ایارانآسایب، یشناسا روانششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتای و 
 توسعه و ترویم علوم و فنون بنیادین.انجمن 

کلمااات حکماات آمیااز امااام علاای )ع(. مجلااه پااژوهش در ، (1395)، م. ع، حیاادرنیا بررساای بعااد اجتماااعی سااالمت در 
.6۰-5۰د ، 3شماره ، 2دوره ، دین و سالمت
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 -1انی بار: های شخصایتی انساان ساالم در دوران نوجاوانی و جاوبررسی اثربخشی آموزش مؤلفه، (1396)، س، سلطانی
 چاپ اول. ، ی. تهران: انتشارات نماد اندیشهشناخت روانبهزیستی  -2عزت نفس 

زنااادگی و تعار اااات زناشاااویی باااا هاااای  رابطااه مهارت، (1391)، ک، م و خااادادای، ع؛ علیخاااانی، ج؛ زکااای یااای، کرماای
 .۰شماره ، 1دوره ، بهداشت روانی در زوجین. مشاوره  و روان درمانی خانواده

یساتی سابک زنادگی ، (1396)، پ، ع و آزادفال ، مرادی، ع، الهیاری ع؛، کمری تدوین و اثربخشی مدل نظاری ساالم ز
ی تربیتااای شناسااا رواندانشاااجویان در جامعاااه ایرانااای )ماااورد مطالعاااه: دانشاااجویان دانشاااگاه تهاااران(. فصااالنامه 

 .3۰-1د ، شماره چهل و سوم، سال سیزدهم، دانشگاه عالمه طباطبایی
، (1391)، و همکاااران ع، زند شااجاعی ،  ، بشاایر ، س. م، فرد اعتمااادی ، ی، نااوربخش ، ف، زاده ملااک؛ م.  ، مظفاری

دانشاگاه اماام صاادق ، مرکاز مطالعاات باین الملال دینای، آمیز. تهران: دانشگاه تهرانالمتدین و همزیستی مس
 چاپ اول.، )ع(

کردی، زادههاللی مقایسه سالمت جسمانی و روانی دانشجویان دختر ترم اول و تارم آخار تحصایلی ، (1395)، م. ر، م و 
کاربردینامههای تهران. پژوهشدانشگاه  .2۰-11د ، 6شماره ، 3دوره  ،ی فیزیولو یکی ورزشی 

Millar,P.,&Stevens,J (2012).Management training and national sportorganization 

managers: Examining the impact of training on individual and organizational 

performances. Sport Management Review. 15(3): 303-288. 

 Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2014).Increasing 

motional intelligence: (How) is it possible. Personality and Individual 

Differences, 47(1), 36-41.  

Olsen , David h.& Difrain, john. (2013). Marriage and the family , New York. Mc 

Graw Hill.  

Petrovici A, Dobrescu T. (2014). The Role of Emotional Intelligence in Building 

Interpersonal Communication Skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 

116:1405-1  

Pines AM, Neal MB, Hammer LB, Icekson T. (2013)Job burnout and couple 

burnout in dualearner couples in the sandwiched generation. Soc Psychol Q; 

74(4): 361-86.  

Smith, L., Heaven, P., & Clarrochi, J. (2016). Trait emotional inteligenc,confict 

communication patterns, and velationship, satisfaction.Personality and 

Individual Differences, 44(6), 1314- 1325.  

Sprecher, S, & Metts, S. (2013). Romantic beliefs:Their influence on relationships 

and patterns of change over time. Journal of Social and Personal Relationships, 

16, 834-851. 
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اهمیت مشاوره ازدواج و خانواده در ارتقا سالمت خانواده و جامعه
2، مهرناز محمدزاده شوئیلی1ساسان باوی

 عیین اهمیدت مشداوره ازدواو و خدانواده  ، : هدپ پ وهش حاضرهد 
از ، در ایددددن پدددد وهش رو :در ار قددددا سددددالمت خددددانواده و جامعدددده بددددود. 
کدده مددورد  ابزارهــا:مطالعدده مددروری نظددام منددد اسددتفاده شددد..  ابزارهددایی 

مهددارت ، مشدداوره، مشدداوره قبددل از ازدواو، کلیدددی ازدواوهددای  اسددتفاده قددرار گرفددت از وا ه
نتدایج ایدن پد وهش نشدان داد  ها: یافتـه زندگی و  حکیم ازدواو برای جستجو استفاده شد.

، بدددر اسددداس مطالعدددات مشددداهده شدددده، اثربخشدددی روش مشددداوره ای کددده در مرحلددده بررسدددی
گاهی افراد نسبت به ویژگی گداهی فدرد ، همسدرهای  استفاده از روش مشاوره ای بر سطح آ آ

پذیری  مسدلولیت، پدذیرش همسدر همدانطور کده هسدت، خود و همسدرهای  نسبت به  فاوت
گیــری: ددأثیر مثبتددی دارد. ، نسددبت بدده همسددر و نیددز رضددایت مندددی زوجددین برگددزاری  نتیجــه 

یکدی از ضدروریات ار قدا زنددگی زوجدین و سدالمت خدانواده ، جلسات مشاوره جهت زوجدین
 است.  
.جامعه، سالمت خانواده، خانواده، ازدواو، مشاوره: ها کلیدواژه

گروه  (،نویسنده مسئول.  )1 sasanbavi@gmail.com ایران. ، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، یشناس رواناستادیار 

 ایران.، واحد اهواز، دانشکده علوم تحقیقات، ی عمومیشناس روانکارشناسی ارشد .  2
mehr.mohammadzadeh@gmail.com

mailto:sasanbavi@gmail.com
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 مقدمه
کااه در زناادگی هاار آدماای ر « ازدواج» دهااد و بااه  ماای یکاای از مهاام تاارین حااوادثی اساات 

کناار توّلاد و مارفقدمت تاریخ و حتی  یکای از ساه حادثاه مهام ، ماقبل آن است. ازدواج در 
که در میان این ساه کاه در آن امکاان انتخااب وجاود ، زندگی است  تنهاا وقاوع ازدواج اسات 

کنناد و بناابراین ها مای دارد. انسان کسای و چاه موقات ازدواج  ، توانناد تصامیم بگیرناد باا چاه 
(. 1396، کناااد )ساااجادی و شاااریفی مااای ی ایفااااپدیاااده ازدواج در زنااادگی انساااان نقاااش اصااال

کنش بلکاه بار رشاد و ، روانای  اجتمااعی زن و شاوهرهاای  ناسازگاری پس از ازدواج نه تنها بار 
کودکان و نوجوانان آن خاانواده نیاز آثاار ساوئی بار جاای (. 1396، گاذارد )اصال مارز مای تحّول 

و ها  دگاهیاااد، ر اسااات باورهااااگاااذاتأثیرکاااه باار ازدواج و طاااالق  ین عاااواملیان باااارتریااااز ز یکاای
کاه افاراد  یرسد باورهاا و انتظاارات می ک از ازدواج است. به نظریو رمانت یر واقعیانتظارات غ

 ده اساات وین شااده بااه افااراد رساایاایش تعیک چهااارچوب از پاایاا یاز ازدواج دارنااد باار مبنااا
(. 2119، 1ت نداشاااته باشاااد )تاااراوت و همکاااارانیااان باورهاااا و انتظاااارات واقعیاااتواناااد ا مااای

 از نار اایتی در زنادگی زناشاویی یجلاوگیر یبارا یقبال از ازدواج رویکارد تازهااهاای  آموزش
غیار های  سقط، نظیر زایمان زودرس یاز مشکالت بهداشت بارور یباشد و در پیشگیر می

(. 2115، 2و اخااااتالتت  نتیکاااای و... مااااوثر اساااات )بااااک و همکااااارانهااااا  یبیمار، قااااانونی
قباال از ازدواج اطمیناااان هااای  کااار آمااد باااودن آموزش یدربااااره متخصصااان علاام خااانواده 

کااه زوجااینهااا  دارنااد.این آموزش کااه  ماای مبتناای باار ایاان دیاادگاه هسااتند  تواننااد یاااد بگیرنااد 
 (.2111، موفق و پایدار داشته باشند )مظلومی  و همکارانهای  چگونه ازدواج

   یق و چارچوب نظریات تحقیادب
مااه دوم قاارن هجاادهم یدر ن یبااا شااروع انقااالب صاانعت شااتریب یرات اجتماااعییااظهااور ت 

پااا و آمر 1781- 1765از سااال  یعنای ا( آغاااز شااد و هام چنااان ادامااه یکابااه بعاد در جهااان )ارو

                             

1. Throuvala 

2. Beck 
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ن واحاد یترکوچکا یعنایان توسعه توجه باه خاانواده کن اریاز مهمتر یکی (.1381، دارد )تور
هااای  خانواده یه داراکاا یعباشااد. جااوام ، ماایشااود ی ماایه فاارد در آنجااا اجتماااعکاا یاجتماااع

 یریز برنامااهلااذا در ، ا هسااتندیااسااالم و پو یانسااان یرویاان یا هسااتند در واقاات دارایااسااالم وپو
انتخاااب همساار و ازدواج مرحلااه مهاام و  دهنااد. ی ماایادیاات زیاابااه خااانواده اهم یاجتماااع
افااراد هاار جامعااه اساات. انتخاااب  یباارا یوهاام از بعااد فاارد یهاام از بعااد اجتماااع یحساساا

ل یمساااهااای  رساااند و هاام جامعااه را از بحران ماای و مناسااب هاام فاارد را بااه آرامااشدرساات 
 یاجتماااع یریز برنامااهد. یاانما ماای آن حفاا  یاماادهایب زا ماننااد طااالق و پیآساا یاجتماااع

م و کاان دو هاادف یااه بااه اکااباشااد هااایی  از راه یکاایتوانااد  ماای موفااقهااای  داشااتن ازدواج یباارا
ردن ارتبا  همساران باا کبرقرار های  مناسب و راه ش جامه عمل بیوشاند. انتخاب همسریب

گااهیزمین شاناخت نیاه اکا یریاز دارد. مسایاگر به شاناخت نیدیک ازمناد ین یسار ساازد باه آ
گاااه د. در یااآ ماای مناسااب بااه افااراد در جامعااه بااه دسااتهااای  هاام در پرتااو آموزش یاساات و آ

گز، دوران قبل مسار ناه براسااس باود. انتخااب ه یبه شدت تحت فشار اجتمااع ینیهمسر 
گرفات )پاشای   مای صاورت« یجبراجتمااع»ل یه به دلکبل، ل و عالقه دو طرفه به ازدواجیم

 (.  1395، و همکاران
گزیران فرایدر ا باود  یار دختار وپساریام تار در اختکاگذشاته های  نش همسر در دورانیند 

ن نقااش را در ازدواج یشااتریب، نیژه والاادیااردنااد. معمااوت بزرگترهااا بااه وک می ه بااا هاام ازدواجکاا
م خواسات دو یبتادر، رانیار در ایااخهای  ژه در دهاهیاباه وی، نونکفرزندان داشتند. در عصر 

 یعامال اساسا، رود مای ن سرنوشات شاان باه شاماریاین اقادام در تعیه بزرگتارکا یزوج در امر
را  یقایده ودقیاچید قواعاد پیابا یزنادگ یکن زناان در انتخااب شاریاده است. با وجود ایگرد
د در یاادختاار و پساار با ن هنااوز برجسااته اساات.یا ن نقااش والاادیاان میااننااد و در اکت یااارع
گرفتاااهها  ه عواطاااف وشااناختکااا یناادیفرا  یزنااادگ یکباااه انتخاااب شااار، شاااو د ماای در نظااار 

ثاروت و درآماد در ، ناوع شا ل، خاانواده یاداره  یی(. تواناا1395، بیردازند )امینی و حیدری
ارهاا و کانجاام  یبارا یافکا ییدرآماد و اشات ال و توانااساب ک ییتواناا، ناه باودنیم هزکمردم و

گرفتاه یه باراکااست هایی  یژگیو، اداره خانه در زن شاود.  مای فارد در آساتانه ازدواج در نظار 
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گذشاته در ماورد زناان بکاست  یگرید یجسمان کز مالین یبارور شاتر ماورد توجاه باود یه در 
افاراد مرباو   یه صفات روان شاناختبها،  کن دسته مالی(.  دوم1395، )رجبی و همکاران

ت یر اا ینه ساز زندگیشر  زم یکزن وشوهردرآن به عنوان  یوهمگون یشود.هوشمندیم
گرفتاه اسات. تحقکیموردتا یبخش زناشوئ همساران  یقاات درماورد رابطاه هوشامندید قارار 

گار زن کادهاد  مای نشاان یوسعادت خوناوادگ م هاوش تار از کاخاود را یزنادگ یکا مارد شاریاه ا
کا ن خانوادهیادر ا ییت زناشویزان ر ایبداند م خود ز در یاالت نیتحصا م تار خواهاد باود.هاا 

هاا،  رفت شاده اسات. تشاابه در نگرشینش همسر پذیگز یبرا کیعصر حا ر به عنوان مال
 یباارا ین دو نفاار عاماال مهمااین مالقااات باایه در اولااکااهساات  یگاارید یروان شناساا کمااال

 یواخالقاا یرفتااارهااای  ک(. مال139۰، گرجیااانگراساات )کیمیااایی و یدیکجااذب افااراد بااه 
گز، زین گاه به حد ینش همسر موثر است. داشتن صفات اخالقیدر  کیاد  مورد یمناسب  تأ

، دهاد مای ران نشاانیادر اها  ید. نظر سانجیآ می ط تزم به شماریاز شرا یکیه کرد یگ می قرار
گذشات نظار با، نجابت، مانند اخالق ورفتار خوب یصفات از افاراد  یمایاز نش یصداقت و 

از  ین برخایهمچنا، دیاآ مای ازدواج باه حساا ب یا زن خاوب بارایامارد  یاک یژگین ویمهم تر
، تیامل، تیاقومی، طبقاه اجتمااع، گردد. نوع فرهناگ می بر یبه مسائل اجتماعها،  کمال
ا یاااشاااود. در هماااه دن مااای ت هااار فااارد مرباااو یاااهو یاجتمااااعهای  ن و ماااذهب باااه جنباااهیاااد

گازیازمهم تر ینیاعتقادات د ٪ 98ش از یه باکا ینش همسار اسات باه طاورین عوامل موثر در 
ن ی٪ ازدواجهاااا بااا7۰ش ازیوباااهاااا  یکاتولکن یباااهاااا  ازدواج ٪93ان و یاااهودین یازدواجهاااا بااا

 یاجتمااع ی(. از نگااه روان شناسا2113، 1اسات )آننساا و همکااران ینایدرون دها  پرتستان
زه یاه نقاش ارزش انگیارد. نظرکازه اشااره یزش انگه نقش اریتوان به نظر می نه انتخابیدر زم
ن یه برناردمورساتیان نظریاانگاذار این زوج هاسات. بنیاز توساعه رواباط با یه عماومیانظر یک

گزیه در شااراکااه مبادلااه اساات یااه در مقااام نظریاان نظریاا( اساات. ا1981) ، نساابتا  آزاد ینشاایط 
ن باه یاز زوجا یاکه هرکا ییازات و اساتعدادهایانش متقابال باه ارزش مبادلاه امتکجذب و 

                             

1. Aneesa 
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شارفت رابطاه یر پیمسا یه روکا ییرهاایدارد. انواع مت  یبستگ، ندک می د واردیت جدیموقع
شااود  ی ماایو نقااش طبقااه بنااد یسااه ارزشاایمقا، زشیااتحاات سااه مقولااه انگ، گذارنااد یرمیتااأث

 (.2111، 1)فالسیجال و همکاران
نتخاااب داشااته عماال در ا یه دو فاارد از جاانس مخااالف آزادکاا یزمااان زش:ینن رحلننه انگ

رقاباال انتخاااب را حااذف یاز افااراد غ یاریه بسااکااوجااود دارد  یادیااط زیعماادتا  شاارا، باشااند
 ار سااختهکآشاهاای  یژگیه ویابار پاهاا  ن انتخابیه اولاکااسات  یزش وقتاینند. مرحله انگک

آنقادر هاا  یابین ارزیاناد واک ی میابیارا ارز یگاریدهای  قوت و  عف یشوند. هر شخص می
 .گردد می لیا تنفر تبدیتا  به دوست داشتن یه نهاکند ک می دایادامه پ

د و یااعقاهاا،  نگرش، قیاچاون عال یمیرناده مفاااهیاصاطال  دربرگ سنه اروش:ی رحلنه  قا
گاااردآوری، ساااه ارزشااایه مرحلاااه مقایاااز اولکاااازهاااا اسااات. نقطاااه تمرین یحتااا  یبطاااور خالصاااه 

 است.  یگریبا د یق تعامل زبانیاطالعات از طر

 یرا سا ر یسه ارزشیزش و مقایزوج مرحله انگ یکه ک ین مرحله زمانیدر ا  رحله نقش:
 ین مرحلاه حتایان افاراد در ایااز ا یناد. بعضاینما مای تیارابطه معقوتناه را ت ب ، یکنمودند

 یاک ییارآکااز  یابیاارز، ه از مرحلاه نقاشیارند. جنبه اولیم به ازدواج بگین است تصمکمم
نقاش  یارآئکاشاود و  مای متصاور یگرید یبرا یشخصه کاست  یشخا در ارتبا  با نقش

نش کان یرده است اکتصور  یه شخا براکاست  یتصور شده همسر با توجه به نقش هائ
دن بااه ارتبااا  بااا یگااران وخااود را در نظاام بخشایه دکادهااد  ماای اجااازه یمتقابال بااه هاار شخصا

 .ندکمشاهد ، تواند در ازدواج انتظار داشته باشد می هک ییآنها

ثار مث  کریمبت ازدواج در سالمت روان از منظر قرآن آ

ن آثاار و یا ینون به بررسکا، آن یهات سالمت روان و مؤلفهیبا توجه به روشن شدن ماه
 یاماادهایم ازدواج آثااار و پیرکاام پرداخاات. از منظاار قاارآن یم خااواهیرکااد از منظاار قاارآن یاافوا
وناد ین پیدر ا یاریبس یهامتکگذارد و حیم یسالمت روان انسان بر جا یبر رو یاریبس

                             

1. Falciglia 
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جااد ماودت یون و آراماش ب( اکجاد سیالف( ا :نهفته است. از جمله یو آسمان یاجتماع
گناااه ه یزه جنساایااغر یو رحماات ج( ار ااا و( داشااتن  ی( توسااعه رزق و روز د( بازداشااتن از 

 .فرزند صالس

 روش پژوهش
کاه بااا اساتفاده از مقااات مقالاه حا اار یاک مطالعااه ماروری  ت تحقیقاااتی از نقلای اساات 

کلیاادی ماارتبط باجسااتجوی پیشاارفته در  کلمااات     Google scholar ،Springerطریااق 

Science Direct, ،Pubmed , SID , Web of Sciences   انجاام   2113تاا  1996های  بین ساال
مهاارت زنادگی و تحکایم ، مشااوره، مشااوره قبال از ازدواج، کلیادی ازدواجهای  شد. از وا ه

کااه در رابطااه مسااتقیم بااا ایاان مو ااوع ازدواج  باارای جسااتجو اسااتفاده شااد. تعاادادی مقالااه 
کاه پاس از جمات بناد، بودند گرفتناد   در قسامت نتاایم مقالاه آورده شاد. یمورد بررسای قارار 

کاه بصاورت توصایفی تحلیلای انجاام شاد و نیازهاا  یاین مطالعه یک پژوهش مقطعی بوده 
ماورد  ارتباطات خاانوادگی و قاوانین حقاوقی(ی، آموزشی افراد در سه حیطه )بهداشت بارور

گرفت.  بررسی قرار 

 نتایج
گر بر اسااس معیارهاا و شارایط مناساب انجاام شاود و فارد مشااوره  مشاوره قبل از ازدواج ا

کافی برخوردار باشد گاهی و اطالعات  کارد. ، دهنده از آ یاادی خواهاد  کماک ز باه دو طارف 
که برای مشاوره مراجع کامال مساائل خاود را باا ، کنند می هبنابراین دو نفری  باید با صداقت 

مشاور در میان بگذارند و به عبارتی تسلیم مشاور باشند و به این نکته توجه داشاته باشاند 
گاه توصیه به ازدواج که توصیه باه طاالق، کنند نمی که مشاوران هیچ  کنناد  نمای همان طور 

کاه باه ایان نکتاه  مای شاخا(. اهمیات ایان مشااوره زماانی م1399، )عزیزی و بهمنی شاود 
کافی ندارندها  توجه داشته باشیم انسان بناابراین باه منظاور دساتیابی ، از یکدیگر شناخت 

که مشااوره قبال  یم. محققان معتقدند  کمک مشاور نیاز دار به این شناخت برای ازدواج به 
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یاادی بگاذارد. فاردی آما که انسان برای آن وقت ز ادگی ازدواج از ازدواج آن قدر اهمیت دارد 
که تعهد پایدار داشته باشد که وارد زندگی او شده است باار نباشاد، دارد  ، یعنی برای فردی 
ساارعت حرکاات او را بااه ساامت ، باعااث آرامااش وی شااود، زناادگی بالنااده ای داشااته باشااد

گاار چنااین نباشااد کنااد و ا در واقاات ازدواج تنهااا باارای رفاات بخشاای از ، تعااالی و پیشاارفت بیشااتر 
کماکنیازها خواه کاه باه فارد بارای پیشارفت و تعاالی  ، کناد. )بادیعی و همکااران نمای د بود 

139۰.) 

 گیری بحث و نتیجه
ساو تجرباه حضاور  یاکه از کا یساانکن پژوهش از نظار یم بدست آمده از ایبا توجه به نتا

اربرد کاو  کمشاتر یگار تجرباه زنادگید یش از ازدواج دارناد و از ساویآموزش پهای  السکدر 
ل یشاتر برمساایبهاا  السکن یاز اکاه تمرکارساد  مای به نظار، شانکمشتر یدر زندگها  السکآن 

گرچااه بااا توجااه بااه ا یو بهداشاات یجنساا ل در یاز مسااا یاریردن بسااکااه مطاار  کاان یاااساات. ا
از  یل برخاورداریاآماوزش قبال از ازدواج باه دلهاای  السکاست و  یار دشوارک یجوامت سنت
ه کا یاز مساائل یه در آن باه راحتاکاباشاند  یان مناسبکتوانند م ی میو اجبار یصب ه قانون

گاهیآ می ن افراد تابو به حسابیدر جامعه و ب گفت و آ ناار کد در یااما با، دیبخش ید سخن 
ام کدر اسااتح که باادون شااکاا یز پرداختاه شااود. ابعااادیاان یگاارید بااه ابعاااد دیاال باین مسااایاا

ده یاز عوامال مهام از هام پاشا یکایه کدهد  می قات نشانیدارند. تحق یخانواده نقش مهم
گااهیادر اهاا  شدن خانواده در خاانواده اسات  یل جنسایاربرد درسات مسااکااز  یران عادم آ

ار فراتااراز یبساا یزیااچ یل جنساایه مساااکااداننااد  نماای ه اغلااب افاارادکاان اساات یاات ایااامااا واقع
 یازهاایه بنوانناد نکارناد یاد بگیاگر یدیکوه ارتبا  با ید شیاست وهمسران با یزش جنسیآم

گااره بساا ماای ن شااناختیااه اکااان بگذارنااد یااگردر میدیکااخااود را بااا  الت کاز مشاا یاریتوانااد 
ن یالذا تزم است در ا، دیشود بگشا می ام خانوادهکه منجر به سست شدن استحک یجنس

ه کااد داده شاود یان یآموزش قبل از ازدواج صاحبت شاود و باه زوجاهای  السکخصود در 
 نند.کشان با هم صحبت یازهایباره خودشان و همه ن در یچگونه آزادانه و بدون شرمسار
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نااده حفاا  یآهاای  توانااد روابااط را از چالش مای خااانوادههااای  و نگرشهاا  توجاه بااه تفاوت 
از  یبعضاا یباارا، ت فرزناادانیااو ترب یبااه فرزنااد آورهااا  د مااثال در بحااث نگاارش خانوادهیاانما

ه قصاد کا یر نه. دختر و پسارگید یبعض یل ازدواج است و برایبچه دار شدن دلها  خانواده
اماور ، مانناد ازدواج یه در مساائلکاامال متفاوت بزرف شده اند ک یازدواج دارند در خانواده ا

کل جنسیمسا، مذهب، ت فرزندانیمربو  به ترب ردن کانه یوه هزیار و ش ل ودر آمد و شی، 
با هم فارق داشاته آنها های  تیر خاد خود داشته اند. انتظارات واولوکو اداره امور منزل تف

ن بااا فرزناادان ین والاادیردو فاارد اساات وارتبااا  بااییاا(. ازدواج زمااان ت 1395، اساات )فرمااانی
ه ارتبا  فرد باا خاانواده اش در زماان تجارد کن یبردن به ا یبا هم فرق دارد. پمتأهل  مجرد و

 یاکن داشات یرات براییو ت ها  ن تفاوتیا یزبرروکد داشته باشد و تمریبا یوتاهل چه تفاوت
ردن کان عامل در ازدواج موفق درست ارتبا  برقارار یاست. مهمتر یم  رورکرابطه مستح
تعار ااات باعااث  یردن راه حاال بااراکدایااارتبااا  و پ ین در برقاارارین زوجاایباا یاساات. ناااتوان

 هااا یکاای رش تفاوتین تضااادها و پااذیااحاال اهااای  شااود. آمااوزش مهارت ماای التکبااروز مشاا
ش از ازدواج ماورد توجاه قارار یآماوزش پاهاای  السکد در یاه باکااسات  یل مهمایگاراز مسااید

 یتواناد روش ماوثر مای تینترل خشم و عصبانکر ینظ یاجتماعهای  آموزش مهارت، ردیبگ
باشااد. مطاار  ها  یام خااانواده در هنگااام بااروز اختالفااات و ناسااازگارکآرامااش واسااتح یباارا
ز یان یل مالین مسایهمچن، ددار یادیت زیاهمها  السکن یز در این ینیدهای  ردن تفاوتک

نااه ینااوع نگاارش افاراد بااه پااول و در آمااد و هز، شااوند هااا مای ش در خانوادهکشاامکموجاب بااروز 
مطار  اسات )ساهرابی هاا  در همه خانواده یل مالیت فرزندان در مسایردن پول و نحوه نربک

گفات  می ن پژوهشیم ایتوجه به نتا (.1391، و همکاران گازیاه باکاتاوان   یمطاالبنش ید در 
د نظر شده و عالوه بار پارداختن یشود تجد می ش از ازدواج برگزاریآموزش پهای  ارگاهکه در ک

ز یاام خانواده نقش دارناد نکه در استحک یگرید یرهایبه مت  یو جنس یل بهداشتیبه مسا
داشاته تأثیراهش طاالق کاد در یاقبال از ازدواج باهاای  ارگاهکو هاا  السکتأثیر  پرداخته شود.

گفات  نمی شورکش آمار طالق در یاما با توجه به افزاباشد زان یاچاه مهاا  السکن یاه اکاتاوان 
هااایی  ر طااالق پژوهشیااو مت هااا  السکن یااد در خصااود ایاارده انااد لااذا باکااموفااق عماال 
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گاذارها  السکن یرد تا  عف ایصورت بگ  یاجتمااعهای  اساتیس یمشاخا شاده واثار 
 ند.کدا یدر جامعه نمود پ
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ی زناشویی: یک مطالعه مرورینقش مشاوره پیش از ازدواج در پایداری زندگ
 2سکینه حاجیانی، 1مصطفی دهقانی

مشدداوره پددیش از ازدواو بددا هدددپ ارزیددابی آمددادگی هددر یدد  از  :مقدمدده
شدود.  مدی انجدامهاا  طرفین برای ازدواو و بررسی نقا  ضع  و قوت آن

گیرندد کده  مدی کنندد یداد مدی افرادی که در مشداوره پدیش از ازدواو شدرکت
هدپ از پ وهش حاضر بررسی و  :هد موفه و پایداری داشته باشند. های  چگونه ازدواو

روش  :رو باشددد.  مددی  ببددین نقددش مشدداوره پددیش از ازدواو در پایددداری زندددگی زناشددویی
بدر اسداس دسدتورالعمل ، پ وهش حاضر به صورت مروری نظام مندد اسدت. بده اینصدورت کده

پد وهش )بددون محددودیت زمدانی(  داخلی و خارجی مر بد با موضوعهای  پریزما پ وهش
مختلفدی هاای  کلیددوا ه، مورد نظرهای  مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور انتخاب پ وهش

کتداب( ، انتخاب و جستجو از میان مناب  علمی داخلی و خارجی معتبر )پایان نامه مقاله و 
کده بدا در از روش  حلیدل محتدوی اسدتفادهاا  به منظدور  حلیدل دادهها: یافتهانجام شد.  ه شدد 

منبد  انتخداب و  7همخدوانی و اعتبدار  عدداد ، چدون  مدر بد بدودنهاایی  نظر گدرفتن مدال 
مقولددده مشددداوره پدددیش از ازدواو مدددوثر بدددر  55از ای  مجموعددده، پدددس از  حلیدددل محتدددوای آن

دسته مستقل از یکدیگر طبقه  3در ها  پایداری زندگی زناشویی شناسایی و سپس این مقوله
پ وهش حاضدر نشدان داد کده مشداوره پدیش از ازدواو های  :  یافتهگیری تیجهنبندی شدند. 

پایبنددی ، بهبود و  نی سازی روابد همسران، زندگی مشتر های  با قابلیت آموزش مهارت
 واند پیش بین خوبی برای پایدداری زنددگی زناشدویی  می به زندگی زوجی و رشد شخصیتی

 کنند. می از ازدواو شرکت همسرانی باشد که در برنامه مشاوره پیش
 پایدار ازدواو، مشاوره پیش از ازدواو: ها کلیدواژه

گروه .  )نویسنده مسئول(، 1 .ایران، بوشهر، دانشگاه خلیم فارس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، یشناس رواناستادیار 
Email: mdehghani@pgu.ac.ir 

.، بوشهر، ایرانوشهرب شناسی، آموزش و پرورش شهرستان کارشناسی ارشد روان.  2
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 مقدمه
کاه باه عناوان مهام تارین و عاالی ، انسانیای  ازدواج رابطه پیچیده و بسیار ظریف است 

باوده اسات. تأییاد  ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد
ار ااای ، داشااتن شااریک و همااراه در زناادگی، عماادتا عشااق و محبااتدتیاال اصاالی ازدواج 

؛ 211۰، باشاد )برنساتین و برنساتین مای روانی و افزایش شادی و خشنودی-نیازهای عاطفی
(. آمااوزش و مشاااوره قباال از ازدواج 139۰، بهراناای و جزایااری، اعتمااادی، بااه نقاال از رفیعاای
و شکسات احتماالی در زنادگی زناشاویی برای پیشگیری از نار اایتی ای  رویکرد نسبتا  تازه

کاه باا شارکت در ایان برناماه باا زنادگی زناشاویی و هاا  زوج، است و بر این اصل مبتنی اسات 
گیری راهبردهاایی می ملزومات آن آشنا شده و یاد کار  پیونادهای میاان خاود ، گیرند تا با به 

گرداننااد )رفیعاای (. بنااابراین 139۰، بهراماای و جزایااری، اعتمااادی، و همسرانشااان را غناای تاار 
باارای مواجهااه مطلااوب بااا مسااائل و هااا  آماااده سااازی زوج، هاادف از مشاااوره قباال از ازدواج

کااه در زناادگی زناشااویی آینااده روی بااا ر ااایت ، دهااد تااا از ایاان طریااق ماای اتفاقاااتی اساات 
کااانون خااانواده ایجاااد نماینااد ، بخشاای در زناادگی زناشااویی جااو عاااطفی سااالم و ایمناای را در 

کاه ساالم نیساتند هاایی  سااز رشاد همساران و اعضاای خاانواده اسات. در ازدواج زمینه، که
کااه ایاان نماای غالبااا مشاااوره پاایش از ازدواج انجااام نشااده و یااا بااه درسااتی پاایش توانااد  ماای رود 

اجتماااعی و عاااطفی ایجاااد ، اقتصااادیهای  در زمینااههااا  را باارای زوجای  مشااکالت عدیااده
(. بنااابراین آنطااور 2115، وباارو سااازد )هاالفورد و ساایمونسرا بااا شارایطی دشااوار رهااا  نمایاد و آن

پایادارتر و ر اایت هاای  آماادگی قبال از ازدواج باا هادف ایجااد ازدواج، شاود مای که برداشت
 (.2111، شود )استامان می بخش تر و در نتیجه جلوگیری از طالق ارائه

کااه راهنمااایی و مشاااوره پاایش از ازد2117کااالینز ) واج بااه ایاان دتیاال ( باار ایاان باااور اساات 
کمک1مهم است:  کند تا در امر ازدواج عجلاه نکنناد و باا صارف وقات در ماورد  می . به زوج 

. مشااااوره پااایش از ازدواج باااه 2مساااائل مهااام آیناااده مشاااترک باااا یکااادیگر صاااحبت نمایناااد. 
کمک گر در زندگی مشترک زناشویی با مشکلی مواجه شاوند  می همسران  که ا کند تا بدانند 
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کنتااارل نمایناااد. چگوناااه آن ر های  ساااازد تاااا مکانیسااام مااای را قاااادرهاااا  . زوج3ا مااادیریت و 
کسااب هااای  ارتباااطی را باارای مواجااه بااا چالشهااای  و مهارتای  مقابلااه زناادگی زناشااویی 

که پیامد همه این موارد با پایداری زندگی زناشویی مشخا  گردد. می نمایند 

کاه مفهوم پایاداری ازدواج باه یاک تعاادل خاوب و باثباات  در میاان همساران اشااره دارد 
باشاد. باه عباارت دیگار هنگاامی  مای نشان دهنده امنیت و سالمت رابطه زناشاویی ایشاان

کاربسات راهبردهاایی ساعیهاای  که همسران نقش کاه  مای خاود را باه خاوبی ایفاا و باا  کنناد 
کیفیت بخشی نمایناد  شاود. مای تضامینهاا  پایاداری ازدواج آن، رابطه خود و همسرشان را 

که پایداری ازدواج منجر به یک خانواده متعادل و سازگار شاده  مطالعات نشان داده است 
شائو و ، ماساا، اوکلای، گاردد )ادرجاار مای که به نوبه خود منجر باه رشاد و ساالمت جامعاه نیاز

در فراهم آوردن نتاایم مثبات بسایار ، روابط زناشویی پایدار و ر ایتبخش (. 2119، دالهات
 مااوثر، سااالمت باادنی و رشااد همااه جانبااه، واده از جملااه؛ بهداشاات رواناایباارای اعضااای خااان

، باشاد. ایان رواباط زناشاویی عاالوه بار ارتقاا بخشای باه رشاد و ساالمتی اعضاای خااانواده مای
کودکان فراهم کاه ماحصال آن مای محیطی مساعد را برای  باا ایجااد سابک دلبساتگی ، آورد 

 (.211۰، نوفشود )میخالیتسیا می مشخاها  ایمن در میان آن
مساله پایداری ازدواج را ماورد بررسای قارار داده اناد. باه عناوان نموناه؛ ها  برخی از پژوهش

کااوش تجرباه زناان ، ( در پژوهشی با عنوان زن ایرانی در ازدواج2113کوتموسی ) به بررسی و 
کاه ایان ازدواج تحلیال ساازد پرداختاه اسات.  مای را پایادارهاا  ایرانی مهاجر در آمریکا و آنچه 

کااه؛ هااای  داده کی از آن بااود  تااأثیر  خویشاااوندیهااایی  . ازدواج1حاصاال از ایاان مطالعااه حااا
یادی بر ثبات زندگی زناشویی دارند.  تواناد  می . احترام متقابل و عشق نسبت به یکدیگر2ز

کامی3موجب پایداری ازدواج شود.  راهبارد خاوبی بارای ها  . تاب آوری همسران و تحمل نا
توانااد پاایش بااین خااوبی باارای  ماای . ساابک دلبسااتگی۰داری ازدواج اساات. رساایدن بااه پایاا

( نیااز در ایاان 1395فاارحبخش و برجعلاای )، اساامعیلی، پایااداری در ازدواج باشااد. حاااتمی
پایادار ر اایتبخش انجاام دادناد. های  راستا پژوهشی با هدف بررسی عوامل موثر در ازدواج

ساال  21دواج پایدار ر ایتمند )با طول مادت زوج دارای از 11برای انجام این مطالعه تعداد 
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گرفتند. نتایم این پژوهش نشان دهناده ایان  یافته قرار  و باتتر( مورد مصاحبه نیمه ساختار
کااه گیااری درساات ازدواج جااز شاارایط علاای باارای ازدواج پایاادار ر ااایتمند ، بااود  مقولااه شااکل 

که در برگیرنده مفاهیمی چون؛ آمادگی پیش از ازدواج کماابیش پایش از ، است  ناوابستگی 
کشااش و عالقااه نخسااتین و آشاانایی پاایش از ازدواج، ازدواج باشااد. همچنااین  ماای داشااتن 

عوامااال میاااان فاااردی ، شخصااایتی(هاااای  ویژگی، کارآمااادهاااای  عوامااال درون فاااردی )نگرش
کاااری( از عواماال میااانجی  )منظومااه زناشااویی پاادر و مااادری( و عواماال فاارا فااردی )مااالی و 

گذشات ، بخشش، ج پایدار بودند. عالوه بر این راهبردهای نظیر؛ حل مسالهکارآمد در ازدوا
شااود نیااز در ازدواج پایاادار نقااش  ماای کااه در مشاااوره پاایش از ازدواج بااه همسااران آمااوزش داده

 کنند. می بسزایی ایفا
کاه مای با توجه به موارد مطار  شاده گفات  تحقیقاات متعاددی در زمیناه مشااوره ، تاوان 

گرفتاه اسات امااپیش از ازدواج و  ، اثربخشی آن در ابعاد مختلاف زنادگی زناشاویی صاورت 
کنون پژوهشااای در ارتبااا  باااا مشااااوره پاایش از ازدواج و اثربخشااای آن باار پایاااداری زنااادگی  تااا
کاه پایاداری زنادگی زناشاویی  زناشویی صورت نگرفته است. نظر به این مورد و از آن جهت 

کااه زوجااینهااایی  و ویژگیها  دارای مقولااه سااازد تااا روابااط خااود را در براباار  ماای را قااادر اساات 
ایان پاژوهش انجاام ، (1996، اجتناب ناپذیر حف  نمایند )کاسالو و رابینساونهای  تنیدگی

آن را در پایااداری زناادگی زناشااویی تبیااین های  شااد تااا نقااش مشاااوره پاایش از ازدواج و مولفااه
 نماید.

 روش
کاه بار اسااس دساتورالعمل پریزماا  روش مطالعه حا ر باه صاورت ماروری نظاام مناد باود 

(PRISMAو ها  پایاان ناماه، ( انجام شد. برای جستجوی منابت مطالعاتی خارجی )مقااتت
کلیاادوا ه  ,Premarital counseling, Marriage counselingنظیاار؛های  کتااب علماای( از 

Impact of Premarital Counseling, Sustainability of marriage, Sustainability of 

married life, Premarital counseling and marriage stability  و باارای منااابت مطالعاااتی
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مشااوره تاأثیر  ،مشااوره ازدواج، داخلی نیز از وا گانی چاون؛ آماوزش و مشااوره پایش از ازدواج
کاه ، پیش از ازدواج پایداری زندگی زناشویی و ازدواج پایدار استفاده شد. تزم به ذکر است 

علماای معتباار و باادون هااای  جسااتجوی منااابت مطالعاااتی خااارجی و داخلاای در پایگاهباارای 
کاااه در ، محااادودیت زماااانی جساااتجو باااه عمااال آماااد. در پاااژوهش حا ااار کتبااای  مقااااتت و 

انتخااب و باه روناد مطالعاه وارد ، معتبر خاارجی و داخلای قابال دسترسای بودنادهای  پایگاه
وش تحلیاال محتااوی اسااتفاده شااد؛ بااه ایاان از رهااا  شاادند. در ادامااه بااه منظااور تحلیاال داده

که پس از بررسی دقیق مناابت علمای منتخاب مضاامین اصالی اساتخراج شادند و ، صورت 
کدهای مشابه باا همادیگر ادغاام  گاه  کدی اختصاد داده شد و آن  کدام )مضمون(  به هر 

کاهشی ادامه یافت تا به شناسایی و ایجااد مقولاه پایش از از مشااوره های  شدند و این روند 
که بر پایداری زنادگی زناشاویی ماوثر اسات انجامیاد. آنگااه باه منظاور بررسای اعتباار ، ازدواج 

کیفااای اساااتفاده شاااد تاااا درساااتی ها  کدگاااذاری یااااب باتجرباااه در حاااوزه پاااژوهش  از یاااک ارز
یافات نظار و اصاالحات مطار  شاده توساط تأیید  راها  کدگذاری نماید. در نهایت پاس از در

 نامگذاری شد.ها  بندی مقوله، ارزیاب

 ها یافته
کتاب انتخاب شده، مقاله ۰3از  ، منبت به علات تکاراری باودن 22تعداد ، پایان نامه و 
ماناد. در  منبات بااقی 19همخوانی و معتبرنبودن مجاالت و انتشاارات حاذف و تعاداد  عدم

گذاشاته شاد. از  8، مرحله دوم کناار   11منبت به علت بی ارتبااطی از نظار چکیاده و مقدماه 
کتااب باه روناد مطالعاه وارد و ماورد ، مقاله 6کامل  متن، منبت علمی باقیمانده پایاان ناماه و 

که در جدول  گرفت  کاه از مقااتت 1بررسی قرار  ، گزارش آن آمده است. با توجه باه نتاایجی 
کتاب منتخاب اساتخراج شادها  پایان نامه کاه مجموعاه، و  های  از مولفاهای  مشاخا شاد 

 (.1ج در پایداری زندگی زناشویی نقش بسزایی دارند )جدول مشاوره پیش از ازدوا
کااه مولفااه یااادی شناسااایی شاادههای  از آنجااایی  گرفتااه شااد تااا ایاان مولفااه، ز ها  تصاامیم 

گرفته  کدگذاری صورت  کاه در  22کدگذاری شوند. براساس  طبقاه؛  ۰مقوله شناسایی شد 
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. 3، زی رواباط همساران. بهباود و غنای ساا2، اساسی زندگی مشترکهای  . آموزش مهارت1
. رشاااد شخصااایتی دساااته بنااادی شااادند. طبقاااه آماااوزش ۰پایبنااادی باااه زنااادگی زوجااای و 

، ارتباااطی همساارانهااای  مقولااه؛ مهارت ۰اساساای زناادگی مشااترک متشااکل از هااای  مهارت
باشاد. در طبقاه بهباود و غنای  مای مهارت همسرداری و مادیریت ماالی، مهارت حل مساله

کااه شااامل؛ آمااوزش شاایوه 7سااازی زناادگی زناشااویی نیااز  حاال های  مقولااه شناسااایی شااد 
گاااهی از چالش، تعااارض ای  راهبردهااای مقابلااه، رسااالت زناادگی مشااترک، پاایش روهااای  آ

باشد. طبقه پایبنادی  می همدلی و تعدیل انتظارات، قدرشناسی همسران از یکدیگر، موثر
کلاای زناادگی ، مقولااه؛ تعهااد بااه زناادگی مشااترک 5بااه زناادگی زوجاای نیااز مشااتمل باار  پایااداری 

 درک انصااف و آمااده ساازی بارای زنادگی زناشاویی، درک معنای زندگی مشاترک، زناشویی
گااااهی، مقولاااه؛ تماااایز یاااافتگی 7باشاااد. در طبقاااه رشاااد شخصااایتی نیاااز  مااای تااارمیم ، خودآ

رشد شخصایتی و درک نقاا  قاوت و ، انسجام شخصیتی، ت ییر سبک زندگی، اختالتت
 عف قرار داده شده است.

تحلیل  حتوای  طالرات  متخب   اوای  . نمونه1جدول 

ن یسمدگان
نوع 

 طالره
سال 
 طالره

 حل 
اجرا

گذار  شاوره پیش او اودواج بر پایداری تأثیر  های  ولفه
وندگی ونا: 

الگاوی ، ر اایت زناشاویی  مشااوره پایش از ازدواج بار؛ تاأثیر امریکا 2111 کمی استامان
، تعهاااد باااه زنااادگی زناشاااویی، یکااادیگراز هاااای  حماااایتی زوج

ارتباااطی هااای  یااادگیری و بهباود مهارت، پیشاگیری از طااالق
افاازایش ، افاازایش همراهاای و تعهااد بااه ادامااه ازدواج، همسااران

بهباااود مهاااارت حااال مسااااله و ، صااامیمیت میاااان همساااران
کمک به پایداری ازدواج

یلکاااااااااااااوکس و  و
نوک

آمااوزش ، مشاااوره پاایش از ازدواج باار؛ ر ااایت زناشااویی تااأثیر امریکا 2117 کمی
، الگاااوی حااال تعاااارض همساااران، همسااارداریهاااای  مهارت

تعهد به حف  رابطه و پیشگیری از طالق
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 ن یسمدگان
نوع 

  طالره
سال 
  طالره

 حل 
 اجرا

گذار  شاوره پیش او اودواج بر پایداری تأثیر  های  ولفه
 وندگی ونا:   

، بالنچاااااااااااااااااااارد
، هاااااااااااااااااااااااوکینز

بالاااااااااااااااااادوین و 
 فاوکت

، آماوزش پایش از ازدواج بار؛ ر اایت زناشاویی همساران تأثیر امریکا 2119 کمی
فکاااری و هاااای  ود مهارتبهبااا، ارتبااااطیهاااای  کساااب مهارت

کیفیت زندگی زناشویی، حل مساله گاهی همسران و   خودآ

، آموزش پیش از ازدواج بر؛ درک معناای زنادگی مشاترک تأثیر نیجریه 211۰ کمی سامبو
گاااااااهی از چالش راهبردهااااااای ، پاااااایش روی ازدواجهااااااای  آ

گاااهی از ، درک معنااای اصاالی همساارداری، مااوثرای  مقابلااه ا
تارمیم ، افازایش ساازگاری همساران، زناشاوییرسالت رندگی 

قدرشناسااای و ایجااااد ، تماااایز یاااافتگی همساااران، اخاااتالتت
 اعتماد و عدالت، مطلوب نظیر؛ راستگوییهای  ویژگی

، مشااااوره پااایش از ازدواج باااار؛ ارتباطاااات میاااان فااااردی تاااأثیر افریقا 2118 کمی کاریوکی
انساااجام ، همااادلی و انساااجام همساااران، ر اااایت زناشاااویی

، ماادیریت مااالی همسااران، شخصاایتی زوجااینهااای  ژگیوی
کلی ازدواج همسران، رشد شخصیتی همسران  پایداری 

، اوکلاای، ادرجاار
شاااااائو و ، ماسااااااا

 دالهات

پایااداری ، مشااوره پایش از ازدواج بار؛ ر اایت زناشاویی تاأثیر امریکا 2119 کمی
های  تعهاااد و مسااائولیت، رابطاااه زناشاااویی ساااالم، زناشاااویی

تمااایز ، تعاادیل انتظااارات از یکاادیگرهااا،  تااداوم نقش، فااردی
پااااذیرش ، همساااارانهااااای  درک واقاااات بینانااااه ویژگی، سااااازی
آمااااده ساااازی بااارای زنااادگی مشاااترک ، همسااارانهاااای  تفاوت
 ، آینده

 یریگ نتیجه بحث و
گاذار مشااوره پایش تاأثیر  مقولاه 22با تحلیل و بررسی منابت علمی انتخاب شده تعاداد 

اساسای زنادگی هاای  . آماوزش مهارت1دساته؛  ۰ازدواج شناسایی و در از ازدواج بر پایداری 
. رشااد ۰. پایبنادی بااه زنادگی زوجای و 3، . بهباود و غنای سااازی رواباط همساران2، مشاترک

گرفتند. با توجه به یافته پژوهش حا ر در تبیین نقش مشاوره پایش از های  شخصیتی قرار 
کرد؛توان به  می ازدواج در پایداری زندگی زناشویی  موارد زیر اشاره 
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کاه مای . به نظر1  زوجاین را قاادر، رساد مشااوره پایش از ازدواج ناوعی آمااده ساازی اسات 
سااازد تااا نگاااهی دقیااق تاار و صااادقانه تاار بااه روابطشااان داشااته باشااند و ایاان فرصاات را بااه  ماای

کااه هسااتند وهااا،  نگرش، دهااد تااا بااا بررساای اهااداف ماای ایشااان  مسااائل اقتصااادی و آن چااه 
گااهی ، نند باشندتوا می کنناد و باه ناوعی خودآ دتیل ازدواجشان را بیشتر و دقیق تار بررسای 

کاااه پیاماااد آن  کماااک باااه اساااتحکام و پایاااداری زنااادگی زناشاااویی همساااران، دسااات یابناااد 
گراس می  (.2112، باشد )ام سی 

شاود نقاش ماوثری در  مای که در آموزش و مشاوره پیش از ازدواج آموختههایی  . مهارت2
هاای  کند. باه عناوان مثاال؛ در مبحاث مهارت می و استحکام زندگی زناشویی ایفا پایداری
که همسر آینده ایشان می همسران، ارتباطی هاا  تواناد همیشاه حااتت خلقای آن نمای آموزند 

احساسات و افکاار خاود را در قالاب جماالت ها،  خواسته، باید نیازهاها  را حدس بزند و آن
کارآماااااد نظیااااار؛ مهارتهاااااای  روشااااان باااااا اساااااتفاده از مهارت ، حااااارف زدنهاااااای  ارتبااااااطی 

هااای  خودافشااایی و خااود اباارازی بااه یکاادیگر انتقااال دهنااد. همچنااین بااا اسااتفاده از مهارت
کااه ماای حاال مساااله در شاارایط پاار تاانش و اسااترس زا نبایااد از همسااران خااود انتظااار ، آموزنااد 

که احساسات عاشقانه شان همانند زمان گرم و پار از ، بروز مساله قبل ازهای  داشته باشند 
گاااهی کااه در ایان مواقاات تااا حاادی نوسااانات خلااق و بحث ماای حارارت باشااد و آ هااایی  یابنااد 

که همسران وظیفه دارند با استفاده از مهارت می پیش مقابلاه هاا  حال مسااله باا آنهای  آید 
که د می همسران، متقابل زوجینهای  کنند. عالوه بر این با آموزش مسئولیت ر قباال آموزند 

کاه رابطاه آن هادف و هاا،  زندگی خویش و همسرانشان مسئول هستند و تنها با تعهاد اسات 
کننااد و بااا افاازایش  ماای کنااد و باارای حفاا  روابااط زناشااویی خااود تااالش ماای ساامت و سااو پیاادا

گسااترش، تبااادتت رفتاااری مثباات و تقویاات متقاباال دهنااد  ماای صاامیمت میااان خااویش را 
 (.2121، ااجبیک و ادوفی، بونسی، )ادوفیا
گاااهی از اهمیاات  ماای . مشاااوره قباال از ازدواج فرصااتی ایجاااد3 کنااد تااا زوجااین  اامن آ

قدردانی و محبت را نسابت باه یکادیگر آموختاه و در عمال ، کانون خانواده و پایبندی به آن
گیرند. همچنین با آموختن شایوه کار  برقاراری ارتباا  مثبات ماوثر باه ساالمت روانای های  به 
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بااارز های  کااه از شاخصااههااا  ه باار ایاان توانااایی تحماال فشااارها و بحراندساات یابنااد. عااالو
 باشااد نیااز در برنامااه مشاااوره پاایش از ازدواج مااورد تمرکااز قاارار ماای سااالم و پایاادارهااای  خانواده

های  (. ایان شاخصاه139۰، بهرامای و اعتماادی، احمادی، فااتحی زاده، گیرد )صاادقی می
 کند. می کمک شایانیها  پایداری ازدواجمشاوره قبل ازازدواج به بالنده شدن و 

 پیشنهادات ها و محدودیت
کاه باه علات های  پژوهش، برای انجام این مطالعه گرفته اسات  یادی مورد مطالعه قرار  ز

شاااود در مطالعاااات ماااروری  مااای ذکااار همگااای آنهاااا امکاااان پاااذیر نباااود. توصااایه، محااادودیت
گانه ای کدام از مولفه، جدا کاه بار پایاداری زنادگی زناشاوییمشاوره پایش از ازدهای  هر   واج 

گیرد. تأثیر   گذار است توسط پژوهشگران حیطه مشاوره پیش از ازدواج مورد بررسی قرار 
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کرونا بر مناسبات فردی و اجتماعی  کاوی نقش پاندمی  وا
کردستان(  اعضای خانواده)مطالعه موردی؛ استان 

 2یعقوب احمدی، 1پرویز سبحانی

میرهدای متعدددی کده و پاندمی کرونا در کنار اثرات بالینی و مدر  :مقدمه
بسددیاری را بددرای جامعدده بدده روانددی _  فجددای  روحددی، بدده همددراه داشددت

هدا شداهد پیامددهای ناخوشدایند آن بدر جسدم و میراث گذاشته که  ا سدال
کاویدددن نقددش ایددن پاندددمی بددر ، هدددپ از پدد وهش حاضددر :هــد روان افددراد خددواهیم بددود. 

ثیر آن بددر روو و روان افددراد در محددید أهددا و  ددمناسددبات فددردی و اجتمدداعی اعضددای خددانواده
این پ وهش با نگرشی عمیده بدر نظریدات اندیشدمندان  :رو هاست. درون درونی خانواده

از ، ضدمن ا خدار رویکدرد کیفدی، آمیدز و دسدتخوش بحدرانمخاطره های مختل  جامعهحوزه
های به دست آمده از مصاحبه با جمعی از نخبگدان و روش گراندد  لوری برای  حلیل داده

نفددر از  51رای ایددن منظددور بددا  عددداد اسددا ید دانشددگاهی در سددطح اسددتان بهددره بددرده اسددت. بدد
شناسی مصاحبه عمیه و بداز بده عمدل شناسی و جامعههای رواناسا ید دانشگاهی در حوزه

مقولددده اصدددلی   6مقولددده عمدددده ریدددل  55نتدددایج بددده دسدددت آمدددده حددداکی از  هنننا: یافتـــهآمدددد. 
 شدددددددید حدددددداالت ، دگردیسددددددی فرا ددددددت و سددددددرگرمی، فروبسددددددتگی ار باطددددددات اجتمدددددداعی

 شدددید خالاهددای عدداطفی و  شدددید ، پددذیری اجتمدداعی نددزل مسددلولیت، خودبیمارانگاراندده
پ وهش حاضر به این نتیجه دست یافت کده از دل  :گیری نتیجههای بین فردی است.  نش

ضدرب و شدتم اعضدای ، دعواهدای زناشدویی، های چون خشونتآسیب،  مامی این مقوالت
هدا ضدمن و  دا مددت شکالت دیگدر نمدود پیددا کدردهطالق و بسیاری از مسایل و م، خانواده

جدی مواجه خواهد کرد.  آنها را با فروپاشی، ثیرگذاری بر اعضای خانوادهأ 
خانواده، مناسبات فردی و اجتماعی، پاندمی کرونا: ها کلیدواژه

کردستان، شناسی کارشناسی ارشد جامعه، )نویسنده مسئول( .  1 psobhani63@gmail.com .ایران، سنندج، دانشگاه 

Yahmady2001@yahoo.com  .ایران، سنندج، دانشگاه پیام نور، شناسی دانشیار جامعه .  2
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 طرح مساله
یااد  کوو کرونااا بااه میااانجی ویااروس  گذشااته او اااع ب رنجاای را ، 19بیماااری  طاای دو سااال 

کاه از پیامادهای آن مایی جامعهبرا تاوان باه مارف بایش از پانم میلیاون و ی بشریت رقم زده 
کارد)وزارت بهداشات و مراقبات از آلودگی میلیاون هاا نفار در جهاان باه صاورت روزاناه اشااره 

کاااه 2121، ؛ ساااازمان بهداشااات جهاااانی2121، کاااودک (. شااادت ایااان بیمااااری باعاااث شاااده 
گرچاه عناوان یاک بیمااری هماهسازمان بهداشت جهاانی آن را باه  کناد. ا گیار جهاانی اعاالم 

کروناا پکشورهای جهان از دستورالعمل ، کننادروی ماییاهای جهانی واحدی برای مقابله با 
کارده، گیاریاماا در تاالش بارای مباارزه باا شایوع هماه انااد)براون و اقادامات متفااوتی را اتخااذ 

 (.2121، همکاران
کرونا مانند بس و ، ای چنادوجهی اساتدهیاپد، عاییانسانی و طب یایالاری از بیپاندمی 

تحلیاال ، بنااابراین، تقریبااا  در تمااام ابعاااد زناادگی انسااان پیاماادهایی جاادی بااه همااراه دارد
نی( ممکاان اساات بااه یبااال-ده)پزشااکییعناای تمرکااز ِصاارف باار وجااه خاصاای از پد، یانتخااابی

خاانواده و مناسابات ، ها منجر شود. در ایان میاانغفلت از آسیب احتمالی در سایر بخش
کااانونیآن  گیری  ن پاناادمی اساات. همااهیااهااای اصاالی بحااران و مسااألگی در دوران اکاای از 

یااد تعطیلاای ، گذاری فیزیکاای از طریااق اناازوای اجتماااعی بااه دلیاال اقاادامات فاصااله 19-کوو
ثبااتی مساکن و ت ییار در دسترسای  بی، نااامنی ماالی و شا لی، های مدرسه/کودک مراقبت

کارده  تهدیادات جدیادی را بارای خانواده، بهداشاتی و اجتمااعیهاای  به مراقبت هاا ایجااد 
کودکاان ، (. در سطس جهانی2۰: 2121، است)لی و همکاران تعطیلی مادارس و مراقبات از 

از جملاه ، ها های مدرسه بر فشار والادین بارای ایجااد تعاادل باین مسائولیت و وقفه فعالیت
: 2121، )کلاور موزش برای فرزندانشاان افازوده اساتدهنده نظارت و آ شدن به تنهاارائهتبدیل

6۰  .)
کروناا نمای مار مخارب آن با توجه به اینکه مدت زمان طوتنی از شایوع ویاروس  گاذرد و عم

تحقیقااتی -هاای علمایهاا و فعالیاترسد و طی این دو سال غالب پژوهشبه دو سال می
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آنچناااانی در خصاااود پاااژوهش ، ی باااالینی بیمااااری باااوده اساااتحاااول پااارداختن باااه وجاااه
روانی آن در ساطس جامعاه انجاام نشاده اسات. باا ایان وصاف انادک -پیامدهای اجتماعی

کاااه باااه ایااان مو ااوعات پرداختاااه کارهاااای پژوهشااای وجاااود دارنااد  اناااد. در میاااان مقاااتت و 
کشور می کرد: اساکندرکارهای انجام شده در داخل  ( در 1399ان)یتوان به موارد ذیل اشاره 

یابی پیامدها کرونا بر سبک زندگی باارز کیاد  ی ویروس  بار الگاوی مصارف فرهنگای نشاان تأ
کرونااا و شاارایط قرنطینااه کااه بحااران ویااروس  پیاماادهای متعاادد مثباات و منفاای باارای ، داد 

هااای مبتناای باار الگااوی مصاارف فرهنگاای خااانواده ایراناای بااه همااراه داشااته اساات و فعالیاات
( 2121ه اسات. هالناد و همکااران)های جدی مواجه شدروابط خارج از خانه با محدودیت

ن یاپذیر باه ا هاای آسایب ای دربااره اثارات قرنطیناه بار عملکارد والادین در خانوادهدر مطالعه
گااروه قرنطینااهیجااه رسااینت کااه  کنتاارل ، دند  گااروه  سااطو  باااتتری از اسااترس را در مقایسااه بااا 

کاودک در تعاارض در طاول  کالمی و درگیری  کاهش سطس پرخاشگری  قرنطیناه نشان داد و 
که جدا از هم زندگی می گاادرمن و همکااران)، کردنددر میان والدینی  ( 2121مشاهده شاد. 

کروناااا بااار ساااالمت روان خاااانواده باااه ا کاااه دهیجاااه رساااین نتیااادر مطالعاااه اثااار پانااادمی  اناااد 
کمتار از خانواده گیری  ساالمت روانای بادتری را باه دلیال هماه، در خاناه 18های دارای فرزند 

کرده گسسااتگی ن خااانوادهیااازهااای مختلااف اینااد. نبااود امکانااات براباار و نا تجرباه  هااا ساابب 
 ان اعضای خانواده شده است.یهایی در مخانوادگی و خشونت

کردسااتان همچااون دیگاار نقااا  ایااران ن  ن رونااد بااه همااان صااورت و بااه یز هماایاادر اسااتان 
چاه ، درماان در حاوزه ییربناایواسطه فقدان امکانات مختلف بهداشتی و البته امکانات ز

کااانونییبااارتر رقاام خااورده اساات. مطالعااه حا اار بااا تمرکااز باار انیاادتر و زیبسااا شااد ن یتاارکاای از 
گسااترش یپ ییعناای خااانواده درصاادد شناسااایهااا در مواجهااه بااا پاناادمی تیااموقع اماادهای 
ری باار بافاات خااانواده و مناساابات درون آن از خشااونت خااانگی تااا اوقااات فراغاات باار یااگهمااه

کاه خاانواده در دوران پانادمی و یپرسش اصالی نوشاتار حا ار ا، نیبنابراآمده است.  نسات 
کاادام مناساابات دچااار خلاال و  یهااایبیپساااپاندمی چااه آساا را متحماال خواهااد شااد و در 

کامی خواهد شد؟  نا
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تجربی مطالعه پیشینه
 چارچوب  فهو ی:

کروناا اثارات منفای شادهمه اجتمااعی -اقتصاادیهاای دی بار جامعاه و فعالیاتیگیری 
گیااری فرهنگاای ایاان همااه-اماادهای روانااییهااای متعااددی در مااورد پداشااته اساات و نگراناای

ن آن یتارهاای بهداشاتی از جملاه مهام(.  پروتکال2121، مطر  شده است )بروکز و همکااران
که خاناه و خاانواده باه عناوان مرکاز اصالی یکی و قرنطیزیگذاری فعنی فاصلهی نه سبب شد 

گیزیمحافظت ف کانون توجه قرار  کودکاانیکی و درمانی در  ک ر والدین و  قرنطیناه ، رد. برای ا
گذراناادن زمااان بیشااتر در خانااه و همااراه خااانواده اساات و از ا ت یاان سااان اهمیاابااه معنااای 

 گری برجسته شده است.  یش از هر زمان دین دوره بیخانواده در ا
گرف، اساسنیبرا کروناا قارار  کانون مخااطره  ژگای اصالی جامعاه یتاه اسات و وخانواده در 

کروناااویااآممخاااطره گسااترش  گیچنانکااه اولاار، روسیز منااتم از  دنز باار آن یااش بااک و آنتااونی 
ک ونااد باااا یمصاانوع بااودن مخاااطرات و محصااول انسااانی بااودن آن اساات. در پ، د دارناادیااتأ

کردهاای نظاری مختلفای وجاود دارد. از جملاه ماری یگسترش مخاطره در جامعاه معاصار رو
وناد مخااطره و جامعاه ین پیایکارد فرهنگای باه تبیلدوفسکی مبتنای بار رویآرون واداگالس و 

(. 226: 1393، پردازند)هانیگانمی
کوو ، هاااای آنباااه واساااطه مجموعاااه عناصااار و مولفاااه 19-دیااادر دوران مخااااطره پانااادمی 

کانون درمان گرفتاه اسات. باه عباارتی و در ایتعد، خانواده در  ط ین شارایال و البته خطر قرار 
ژه یاداری نحاوه مواجهاه خاانواده و باه ویاکی از مباحاث مهام در دوران مخااطره و ناپا، یریخا

کاربرد ابزارهای در دسترس است. در حقتاب آوری خانواده از جملاه تاب، قتیآوری آن با 
کااه در حااوزه روانیم نااویمفاااه ، ارکااان ییشناساای اجتماااعی در راسااتای شناسااانی اساات 
ژه مخااطرات جمعای معرفای یاخانواده مواجهه با مسائل اجتماعی باه ومنابت و موانت ، ابعاد

ت قاباال توسااعه در خانواده)البتااه افااراد( یآوری نااوعی و ااعتاااب، شااده اساات. بااه عبااارتی
که براساس آن خانواده می کاامی ییارویاتواند در رواست  ن یهاا و همچنابتیهاا و مصاباا نا

ت جمعای را باات نگاه یات ظرفیاه موفقل بیتعار ات زندگی تالش مضاعف نموده و برای ن
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، هاای مخلتافهاا در دورانآوری خاانوادهنه تاابی(. والش در زم2116، دارد)لستر و لوتانس
کلی مفهوم  کند: سازی می رفاه خانواده را با سه فرآیند 

حااال مشاااکل باااه صاااورت ، ونااادهای عااااطفییپ، الاااف( ارتباطاااات )اطالعاااات شااافاف
و دسترسای باه ، ارتبا ، وادگی(؛ ب( سازمان )سازگاریو خان ییوندهای دوتایپ، مشارکتی

 امید و معنویت(. ، های اعتقادی )معناسازیو ج( سیستم، منابت اجتماعی و اقتصادی(
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 روش تحقیق
، بااه منظااور دسااتیابی بااه درک عمیااق پیرامااون مو ااوع مطاار  شااده، در پااژوهش حا اار

کیفاای اتخاااذ و  کااه در ی دادهاز روش نظریااهرویکاارد  گراناادد تئااوری اسااتفاده شااده  بنیاااد یااا 
گلولااه نظاار در مو ااوع پااژوهش شااامل نفاار از افااراد صاااحب 11برفاای بااا تعااداد نهایاات بااه روش 

هاایی مصااحبه، شناسایشناسی و روانهای جامعهاساتید و نخبگان دانشگاهی در حوزه
  باز و عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد.
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ها:ونده:ماختی  صاحبه:اطالعات جمری 2جدول
ر:ته تحصیلی تحصیالت جمسی  :ونده صاحبه ردیف

شناسیجامعه دکتری مرد 1شونده مصاحبه 1

ریزی رفاه اجتماعیبرنامه دکتری مرد 2شونده مصاحبه 2

شناسی توسعهجامعه دکتری مرد 3شونده مصاحبه 3

شناسیجامعه دکتری مرد ۰شونده مصاحبه ۰

شناسیروان دکتری مرد 5شونده مصاحبه 5

شناسی بالینیروان کارشناسی ارشد زن 6شونده مصاحبه 6

شناسیجامعه دکتری مرد 7شونده مصاحبه 7

مشاوره دکتری زن 8شونده مصاحبه 8

پزشکیروان دکتری مرد 9شونده مصاحبه 9

شناسیروان دکتری مرد 11 شوندهمصاحبه 11

 های پژوهشیافته
گرفتهمقوله عمده مورد تجزیه 6مقوله محوری ذیل  12، لیدر جدول ذ اند. وتحلیل قرار 

دگذاری باز3جدول کم مده، :  محوری و مقوتت عم
 ردیف ُکدگذاری باو )سطح اول( ُکدگذاری  ح ری)سطح دوم( قوالت ُعمده

فروبساااااااااااااااااااااااااااااتگی 
ارتباطااااااااااااااااااااااااااااااااات 

اجتماعی

هاخانوادهشدِن اتمیزه هاا باه سامت ی خانوادهوقفهحرکِت سریت و بی
گااااااارفتن از شاااااااکل مااااااادرن شااااااادن و فاصاااااااله

شاااادن دامنااااه کانااااالیزه، هااااای ساااانتیخااااانواده
درنارتباطات میان اعضای خانواده ، های مم

1

گرایی تشدید فردیت کااهش ، اتکا باه نفاس در انجاام اماورات روزماره
ریاادن از دل ، انتظااار از دیگاار اعضااای خااانواده بم

، های دیگرانها و کمکهمدلی
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 ردیف ُکدگذاری باو )سطح اول( ُکدگذاری  ح ری)سطح دوم(  قوالت ُعمده

دگردیسااای فراغااات و 
 سرگرمی

کودکاااااااااانروی اعتیاد به فضای مجازی گساااااااااترده  نوجواناااااااااان و ، آوردن 
هاای آنالیان و مجاازی بارای پار جوانان باه باازی

محادودکردن غالاب ، کردن خال هاای سارگرمی
ارتباطااااات بااااه ارتباطااااات مجااااازی و اسااااتفاده 

 ، اجتماعیهای مفر  از شبکه

2 

گروهایکاهش چشمگیر فعالیت هاشدن فراغتفردی ، های تیمی و 
هااای تفریحاای عادم رغباات بااه حضاور در برنامااه

 ، های صبحگاهیگروهی در قالب ورزش
تشااااااااادید حااااااااااتت 

 خودبیمارانگارانه

افاااازایش وسااااواس بااااه بهداشاااات 
 فردی

هااا و ازحااد بااه اسااتفاده از شااویندهوسااواس باایش
افااااااااازایش آلااااااااار ی و دیگااااااااار ، ماااااااااواد الکلااااااااای

 ، های فصلیحساسیت

3 

یاه بارای دور نگاه داشاتن فرزنادان از تالش بای های مادرانهتشدید دلواپسی رو
وسااااواس در ، هااااافضاااااهای شاااالوغ و دورهماااای

ممانعااااات از ، هاااااای فرزنااااادانشساااااتن لبااااااس
گروه  ، های دوستانفرزندان جهت حضور در 

تناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازل 
پااااااذیری مساااااائولیت

 اجتماعی

پاااااااذیری نقاااااااشمحااااااادودیت در 
 اجتماعی

نبااااود امکااااان حضااااور در فضاااااهای جمعاااای و 
ی نبااااود شاااارایط تزم باااارای مشاااااهده، عمااااومی

های اجتماعی در محیط بیرون از خاناه و نقش
 ، خانواده

۰ 

شاااااااادن الگااااااااوبرداری برجسااااااااته
 رفتاری از والدین

حضاااااور مساااااتمر و مااااادام در محااااایط خاناااااه و 
خاااانواده و الگااااوبرداری از رفتارهااااای درساااات و 

عاااادم امکااااان الگااااوبرداری از ، نادرساااات آنااااان
 خویشاوندان ، هایی چون معلماننقش

تشااااادید خال هاااااای 
 عاطفی

هاای خلااوت و دوری روی آوردن افاراد باه مکاان انزواطلبی
تاااالش در ، گزیاادن از جمااات دوسااتان و آشااانایان

کااااهش ارتباطاااات اجتمااااعی باااا دیگااار  جهااات 
 ، افراد جامعه

5 

، شاااادن ارتبااااا  فرزناااادان بااااا دوسااااتانمحاااادود  افسردگی فرزندان
بازداشاااااتن فرزنااااادان از حضاااااور در فضااااااهاس 
عماااااومی بااااارای پیشاااااگیری از اباااااتال آناااااان باااااه 

عاادم توجااه بااه مسااایل روحاای و رواناای ، بیماااری
 کودکان 
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 ردیف ُکدگذاری باو )سطح اول( ُکدگذاری  ح ری)سطح دوم( قوالت ُعمده

هااااای تشاااادید تاااانش
بین فردی

آوریکاهش تاب از ، هاااهااا در محاایط خااانوادهتشاادید عصاابایت
کنتاااارل در برخااااورد بااااا  فرزناااادان و دساااات دادن 

، همسر

6

ررنگ های خانوادگیشدن نزاعپم ، تشااادید اختالفاااات زناشاااویی و باااروز خشاااونت
، تیره شدن ارتباطات والدین با فرزندان

1فروبستگی ارتباطات اجتماعی

 گ ید: ی 6ی :ماره :ونده صاحبه
 ساابب بااروز فشااارهای، رکاااهش ارتبااا  بااا سااالمندان و محاادودیت رفاات و آمااد بااا آنهااا

چیازی جاز افساردگی و خاوکردن باه تفکارات ، روحی و روانی بر آنها شده و پیامد آن برای آنها
 مواجهه با مرف نبوده است.ر

 گ ید: ی 11ی :ماره :ونده صاحبه
هااای ساانتی فاصااله بگیااریم و بااه ساامت کرونااا ساابب شااد تااا باایش از پاایش از خااانواده
کاه در  درن سه یا چهار نفاره پایش باریم  هار خاانواده و  افاراد آن بایاد خاود بارای ، آنخانواده مم

کنند و به بی کنند.رخود معنا درست   نیازشدن از محیط اجتماعی عادت 
بلکاه از ، تاوان سانجیداهمیت ارتبا  را نه تنهاا باا شااخا فقادان ارتباا  و آثاار آن مای

کاسااتی در ارتبااا  انسااانی پدیااد ماای کااه در صااورت  وان تااآینااد نیااز ماایطریااق آثااار و عوار اای 
هاااای دیاااد. انساااان منااازوِی تنهاااا و فاقاااد ارتباااا  باااا دیگاااران در معااارض بسااایاری از آسااایب

کرونا بیش از هر زماان دیگار تنهاایی و انازوا را باه انساان آموخات. ، اجتماعی قرار دارد. دوران 
انش کم گرایای وانساان را باه سامت تنهاایی و فردیات، هاااین دوران با تخریب شاکل جمعای 

ساتن از اردوری ردامنااهجم ی ارتباطااات ی اجتمااعی سااوق داد. تنااگ شادِن دامنااهتباطااات پم
زیادن از افاراد باود باه طاوری ی بازگشت باه خاناه و دوریاجتماعی افراد در جامعه به منزله گم

روابط چهره به چهره جای خاود را باه رواباط در بساتر فضاای مجاازی بخشاید و در ، که در آن

1. Social Communication Depression
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 های سلولی یا اتمی منجر شد. تشکیل خانوادهترین حالت خود به بینانهخوش
 1دگردیسی فراغت و سرگرمی

 گ ید: ی 7ی :ماره :ونده صاحبه
کودکااان کااردن ، بااروز و تشاادید بساایاری از مسااایل و مشااکالت جساامی  ناشاای از عااادت 

کامهای رایانهآنها به بازی کاه باه ناوعیای و  اعتیااد باه فضاای ، تحرکای در میاان آناان اسات 
ی شااان بهانااها در میااان آنهااا بااه همااراه داشااته اساات. والاادین باارای اینکااه فرزناادانمجااازی ر

گزیرنااد ساار آنهااا را بااا تلویزیااون و ، هااا را نگیرناادهااای عمااومی و مهمااانیحضااور در مکااان نا
کنند.ر  گرم   فضای مجازی 

 گ ید: ی 6ی :ماره :ونده صاحبه
کااه کاه باارای ماا افتااده ایان اسات  هاای خاود را از دساات دورهمای رشااید بادترین اتفااقی 

کااااه از دیرباااااز افاااارادی اهاااال ذوقایاااام. مااااا ایراناااایداده کارهااااای ، گااااردش، هااااا  مهمااااانی و 
یم.ربه یک باره مجبور شدمی تمام این برنامه، جمعی بودیمدسته کنار بگذار  ها را 

کاه ساالمت ، نیاز به داشتن فراغت و سرگرمی در زندگی نیازی بدیهی و بنیادین اسات 
کروناا بیشاترین روانی انسان تا حد قابل مالحظه روحی و گره خورده اسات. پانادمی  ای با آن 

رساانی باه فراغات و سارگرمی ماردم وارد و غالاب  ربه را به مشاغل رایم در بخاش خادمات
کشاااند. فعالیاات ایاان بخااش کااه ارتبااا  ایاان موسسااات را بااه تعطیلاای و ورشکسااتگی  هااا 

هاای بهداشاتی در اثار اجارای پروتکال، جوامت دارندمستقیمی با شادابی و نشا  اجتماعِی 
که نه تنهاا مادیریت ایان مکاان کامال  بسته شد  هاا را باا در غالب مواقت مختل و حتی بعضا  

کارد. پایش، مشکل مواجه ساخت تار بلکه اثرات روحی و روانی مخربی بار افاراد جامعاه وارد 
کارِی سخت و طاقت کاه باا خاانواده خاود باه  این امید، فرساافراد پس از یک روز  را داشتند 

گرد هم جمت شوندمکانی تفریحی بروند یا در آخر هفته اماا باا شایوع ، ای در مکانی تفریحی 
کروناو همه  های با چالش مواجه شد. تمامی این برنامه، گیری 

                             

1. Transformation of Leisure and Entertainment 
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 1تشدید حاالت خودبیمارانگارانه
گ ید: ی 9ی :ماره :ونده صاحبه

که باه بیمااری رکوناا راحساس و فکر پیرامون ا که هر آن این امکان وجود دارد  ین مو وع 
هااا کنناادههااا و  اادعفونیهااا در خریااد شااویندهساابب شااده تااا برخاای خااانواده، مبااتال شااویم

کااه در نتیجااه اسااتعمال باایش از حااد مااواد الکلاای بااه  کاارده و تااا جااایی پاایش برونااد  افاارا  
ین وسواس باعث شاده تاا ایان افاراد های تنفسی مبتال شوند. حتی در برخی موارد ابیماری

تر به این بیماری مبتال شوند.ر سریت
 گ ید: ی 1ی :ماره :ونده صاحبه

کااه بااا مشاااهده ربرخاای والاادین آنچنااان نساابت بااه مو ااوع حساساایت نشااان ماای دهنااد 
که ممکن است ناشی از یک آلار ی یاا حساسایت فصالی باشادسرفه یا عطسه ، ی فرزندان 

نمایند. ایان مسائله سابب شاده خودسرانه و به دور از علم پزشکی میدست به تجویزهای 
کودکان به وجود آید.ر  تا مشکالتی نیز برای سالمت جسمی 

کرونا هاا داشاته شیوع بیشتری در میاان خاانواده، خودبیمارانگاری با پدید آمدن ویروس 
کرده است. مبتالیان با هر عالیم خفیفی فک یادی را مبتال  که دچاار ر میاست و افراد ز کنند 

کووید  یادی را برای آنهاا در پای ، اند و این مو وعشده 19بیماری  عوارض جسمی و روانی ز
هاای بیشاتری نسابت باه دارد. این و عیت سبب شد تا والدین و به ویژه ماادران دلواپسای

کاااه ایااان مو اااوع سااابب  امااورات بهداشاااتی خاااود و دیگااار اعضاااای خاااانواده داشااته باشاااند 
هاا خاود را در محدودساازی اسیت آنها در این خصود شاد. ایان حساسایتباترفتن حس

یاده، ساتنفرزندان و ممانعت از آنان برای بازی با هم روی در خرید محصاوتت اسراف و ز
یاااه از مایعاااات  ااادعفونی مضااار بااارای ساااالمتیاساااتفاده بااای، بهداشاااتی شستشاااوی ، رو

داد. در مااوارد ی آب نشاان مااییااهروی اعضااای خااانواده و مصارف باایی البساهگونااهوساواس
کروناااا، حاااادتر دسااات باااه ، برخااای از والااادین بااارای پیشاااگیری از اباااتالی خاااود و فرزنااادان باااه 

1. Intensification of Self-morbid States
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کااه در بسااتر ، زدناادهااای غیرعلماای و خطرناااک ماایپیچااینسااخه کااه هاار آنچااه را  بااه طااوری 
باااور ، یابادهاای اجتماااعی باه صااورت دسات باه دساات انتشاار ماایفضاای مجاازی و شاابکه

 کنند در عالم واقت و بر روی اعضای خانواده پیاده نمایند. سعی میکرده و 

 1پذیرِی اجتماعیتنزل مسئولیت
 گ ید: ی 6ی :ماره :ونده صاحبه

کودکاان و نوجواناان فقاط از طریاق شناس روانر کاه رشاد  ان قایل باه ایان مو اوع هساتند 
کرونااا بااه ساببپااذیرِی اجتماااعی تحقاق مااینقاش هااای طااوتنی قرنطینااه یابااد. اماا در دوران 

، ها مبنی بر حضور اعضاای خاود در محایط خاناه و خاانوادهمدت در خانه و اصرار خانواده
 ای روبرو بوده استر.این روند با تنزل قابل مالحظه

 گ ید: ی 4ی :ماره :ونده صاحبه
کنونی خلوت والدین از میان رفته است و فرزندان با حضاور مساتمر خاود در ، در شرایط 

حاایط خانااه ساابب از میااان رفااتن فرصاات تزم باارای خلااوت والاادین و توجااه بااه نیازهااای م
 اند.رهمدیگر را از بین برده

کرونااا هااای جاادی مواجااه شااد بااه پااذیری اجتماااعی فرزناادان بااا چااالشنقااش، در دوران 
که با تناگ عماال  فرزنادان از والادین ، هاای ارتباطاات اجتمااعی خاانوادهشادن دامناهطوری 

گروهخود  کرده و دیگر  که در فرایند اجتماعیالگوپذیری  کودکاان شدن و نقشهایی  پذیری 
هاا را باه نوعی انقباض در خاانواده، خارج شدند. این فرایندتأثیر  یاز این دایره، نقش دارند

کاه فرایناد مسائولیتهمراه داشت و آنها را به سلول پاذیری را باا هایی متمرکاز بادل سااخت 
کرد. چالش مواجه خو  اهد 

                             

1. Degradation of Social Responsibility 



85  _________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

1تشدید خالءهای عاطفی

 گ ید: ی 1ی :ماره :ونده صاحبه
باارای آنهااا بااار ، گذاشااته باشاادتااأثیر  هااای جساامی خااانوادهرکرونااا باایش از آنکااه باار جنبااه

کاارده هااای مهلکاای بااه انگیاازه و روحیااهروحاای و رواناای بااه همااراه داشااته و  ااربه ی آنهااا وارد 
کناار همادیگر حضاور پیادا مثل سابق نمایها دیگر است. بسیاری از این خانواده توانناد در 

 آرامش و آسایش این افراد از بین رفته است.ر، کنند. در واقت
 گ ید: ی 4ی :ماره :ونده صاحبه

دیااده بودنااد و او را دلااداری افاراد تااا چنااد روز بااه اطاراف فاارد داغ، هااای عاازاقابال  در مراساام
کناونی بازمانادگا، دادنادمی کاه شادیدا  باه همادردی اطرافیاان و اماا در و اعیت  ن متوفیاان 

کفن و دفن نیاز دارندشرکت آنها در مراسم بایاد خاود باه تنهاایی و باا تحمال ، های تشییت و 
کارها را انجام دهند.ر کنونی دست تنها تمامی   شرایط 

کاه در قرنطینااه  -فقاادان معناا و هاادف–باودن احسااس خااال  یاا خااالی احساسای اساات 
، ی ارتباطاات بارون خاانوادگی افاراد شادنه تنها سبب تقلیل قابل مالحظهها شدن خانواده

بلکه حتای رواباط باین اعضاای خاانواده را نیاز دساتخوش ت ییارات قابال مالحظاه قارار داد و 
کشااند. افساردگی فرزنادان و ساالمندان از پیاماادهای اعضاای خاانواده هاا را باه سامت انازوا 

که کروناا شاد. حتای گریبانگیر خانواده قابل توجه این خال های عاطفی است  هاا در دوران 
کنااار هماادیگر ساابب شااد تااا خلااوت والاادین از  حضااور مسااتمر و مااداوم اعضااای خااانواده در 
بین رفته و ار ای برخای نیازهاای جنسای و عااطفی والادین باا چاالش جادی مواجاه شاود. 

هاای رفتااری در هاا و مرزبنادیشاکنیها سبب بروز برخی حرماتاین رویه در میان خانواده
میاان آنهاا شاده و متعاقباا  مشاکالتی را باارای آنهاا باه هماراه داشاته اسات. در دوران بیماااری 

کااه اثاارات روحاای و ی ماارف نزدیکااانهااا بااا تجربااهبعضاای خااانواده، کرونااا شااان مواجااه شاادند 
کرد.  روانی حادی را بر آنها وارد 

1. Intensification of Emotional Gaps
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 1فردیهای بینتشدید تنش
 گ ید: ی 5ی :ماره :ونده صاحبه

خانااه و محاایط خااانواده بااه مکااانی باارای تحماال جااور موجااود در جامعااه ، ردر ایاان دوران
گه مرد خانواده با مسئله یا مشکلی مواجه مایتبدیل شده است. پیش هاای مکاان، شادتر ا

ماثال  مارد و یاا حتای دیگار اعضاای ، برای تخلیه این عصبانیت و احساساات وجاود داشات
کافاااهتوانسااتند باااا خااانواده مااای اسااتخرهای شااانا و یاااا ، هااای ورزشااایساااالن، هاااحضااور در 

هاا اماا وقتای تماامی ایان مکاان، های دوستانه؛ از شدت و بار مشکل خود بکاهناددورهمی
 بسته شد.ر

 گ ید: ی 11ی :ماره :ونده صاحبه
بااه ، آیاادردر حالاات عااادی وقتاای تنشاای میااان زن و شااوهر در محاایط خااانواده پاایش ماای

تااانش باااه محااایط بیااارون از خاااانواده انتقاااال داده ، دان شااااهد آن نباشاااندخااااطر اینکاااه فرزنااا
آیاد اماا در دوران گری دعوت به عمال مایاز فردی برای میانجی، شود و یا در حالت حادمی

کیناهتنش، کرونا دارتاری تبادیل هاای ریشاهها در محیط خانه و خاانواده انباشاته شاده و باه 
 شدند. رمی

هاا و کرونا و اخبار  ادونقیا و هولنااک آماار مبتالیاان و فاوتی تداوم و استمرار بیماری
کسیناسیون  سابب ایجااد حسای از ناامیادی و یاأس در میاان جامعاه  ند وا کم همچنین روند 

که اثرات رواحای و روانای آن در قالاب تانش باروز ، دعواهاای زناشاویی، هاای خاانوادگیشده 
هاای دیگار شاده اسات. سیاری تنشهای فیزیکی نسبت به فرزندان و همسران و بخشونت

کااه غالبااا  ناشاای از مشااکالت اقتصااادی و  تعاادد مسااایل مبااتال بااه در محاایط بیاارون از خانااه 
شاود تاا غالاب افاراد در ایان دوران باه سابب تعطیلای بسایاری از سابب مای، معیشتی است

کااز تفریحاای و فرهنگاای و رخاات بسااتن بساایاری از حلقااه گروهاای نظیاار دوسااتان و مرا هااای 
کااااهش دورهمااایآشااانای فامیااال و دوساااتان نتوانناااد غلیاااان احساساااات و ، هاااای اقاااوامان و 

                             

1. Intensification of Interpersonal Tensions 
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ها التیام بخشند. عصبانیت خود را در این محیط

گیریبحث و نتیجه
کرونااا در جامعااه و پیاماادهای فااردی و اجتماااعی آن در فضااای جامعااه  شاایوع پاناادمی 

گاروهسبب تشدید بسیاری از چاالش اجتمااعی یعنای  هاا و تهدیادات در محایط نخساتین 
کروناا را مایخانواده شده است. نخستین پیامد همه هاا باه تاوان در بازگشات خاانوادهگیاری 

که طی آن روابط اجتماعی خانواده کرد  ها باا محایط بیارون باه حاداقل محیط خانه قلمداد 
کارد. در ایان دوران کاهش پیدا  هاا باه اجباار بسایاری از تعاامالت اعضاای خاانواده، ممکن 

کاهش داده و روابط چهره به چهره خاود را باه سامت اجتماع ی خود را با دوستان و آشنایان 
 های اجتماعی سوق دادند. روابط مجازی و استفاده از شبکه

کرونااا در جامعااه و پیاماادهای فااردی و اجتماااعی آن در فضااای جامعااه  شاایوع پاناادمی 
گاروه سبب تشدید بسیاری از چاالش اجتمااعی یعنای هاا و تهدیادات در محایط نخساتین 
گاروهخانواده شاده اسات. ایان هماه هاا و گیاری طای دو ساال اخیار آنچناان بافات اجتمااعی 

گوار و  کااااه پیاماااادهای نااااا تعااااامالت جمعاااای آنهااااا را دسااااتخوش ت ییاااار قاااارار داده اساااات 
کارده و مساایل و مشاکالتی ناو را متوجاه جامعاه اجتناب ناپاذیر آن هار روز بیشاتر ابازار وجاود 

کاانون بسایاری از مساایل مارتبط باا شایوع ران خانوادهکند. در این دومی ها به سابب اینکاه 
کرونایی جامعاه بسیاری از تنشتأثیر  تحت، گیری بودندهمه کرونایی و پسا ها و پیامدهای 

گرفتند.  قرار 
کاه غالاب های پیشین میاز وجوه تمایز پژوهش حا ر با پژوهش کارد  توان به این اشاره 

گرفتااهپااژوهش کرونااا بیشااتر بااه جنبااه هااای صااورت  ی درمااان نشااانگان در خصااود پاناادمی 
رواناای و -پااردازد و پاارداختن بااه مو ااوعات و مشااکالت روحاایجساامی و باادنی بیماااری ماای

یافاات انااگ اجتماااعی را در حاشاایه پااژوهش هااای هااا و در اولویااتپیاماادهای ناشاای از در
کرونااا باا گرفتااه اساات؛ حااال آنکااه پیاماادهای روحاای و رواناای  ه ویااژه در محاایط بعاادی قاارار 

هااای روحاای و رواناای و متعاقبااا  جساامی بااه روابااط هااا ساابب بااروز بساایاری از آساایبخااانواده
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،  اارب و شااتم، هااای لفظاایبااروز و تشاادید مشاااجره، روابااط فرزناادان بااا والاادین، زناشااویی
کااه  طااالق عاااطفی و در برخاای مااوارد ارتکاااب خودکشاای یااا قتاال شااده اساات. از ایاان روساات 

مصااحبه عمیاق باا ، ر در میان پژوهش و مشاهده و عیت مباتال باهپژوهش حا ر با حضو
کروناا در مسایر شناسان و جامعهروان شناسان را حول پیامدهای روانی و اجتماعی پانادمی 

 پیش روی خود قرار داد. 
نفاار از اساااتید و  11ی عمیااق و باااز بااا تعااداد بااا اباازار مصاااحبه، در فراینااد پااژوهش حا اار

کلیااادی چاااون:  نخبگاااان دانشاااگاهی در کردساااتان مصااااحبه شاااد و مقاااوتتی  . 1اساااتان 
. تشااادید حااااتت 3، . دگردیسااای فراغااات و سااارگرمی2، فروبساااتگی ارتباطاااات اجتمااااعی

. 6. تشادید خال هاای عااطفی و 5، پاذیرِی اجتمااعی. تنازل مسائولیت۰خودبیمارانگارانه 
کااه در ادامااه بااه تفصاایل مااو، هااای بااین فااردیتشاادید تاانش گردیااد  رد تحلیاال قاارار اسااتخراج 

گرفت.   خواهند 
کرونااا را مااینخسااتین پیامااد همااه هااا بااه محاایط خانااه تااوان در بازگشاات خااانوادهگیااری 

کااه طاای آن روابااط اجتماااعی خااانواده کاارد  هااا بااا محاایط بیاارون بااه حااداقل ممکاان قلمااداد 
کااارد. در ایااان دوران هاااا باااه اجباااار بسااایاری از تعاااامالت اعضاااای خاااانواده، کااااهش پیااادا 

کاهش داده و روابط چهره به چهره خاود را باه سامت اجتماعی خ ود را با دوستان و آشنایان 
هااای اجتماااعی سااوق دادنااد. شاارایط در ایاان دوران بااه روابااط مجااازی و اسااتفاده از شاابکه

کااه بساایاری از اعضااای خااانواده بااا وسااواسگونااه گاهااا  شاادیدای رقاام خااورد  از محاایط ، هااای 
گشااته و نااوعی تنهااایی و  گرفتنااد. فردیااتاجتماااعی جاادا  گرایاای و اتکااا بااه اناازوا را در پاایش 

کروناا و چاه یاک فارد ساالم کاه در پدیاده، نفس چه در جایگاه یک فرد مبتال شاده باه  ای باود 
کردیم یا بسیار شاهد آن بوده  ایم. این دوران یا آن را تجربه 

کروناا باود  کاه سابب ت ییر در فرم فراغات و سارگرمی افاراد نیاز از جملاه پیامادهای دوران 
هاا یاا برگازاری محافال و ها و رفاتن باه مساافرتشد اعضای خانواده به جای حضور در پارک

هااای اجتماااعی باارای در خانااه بماننااد و بااا فضااای مجااازی و حضااور در شاابکه، هااامهمااانی
خود سرگرمی و فراغت فراهم آورند. اعتیاد به فضای مجازی از جمله عوارض ناشای از ایان 
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هاای افااراد هاا و سارگرمیشادن فراغااتسابب فاردی، هاا باود و بااه ناوعیدگردیسای در فراغات
گونه که منابت رسمی نیز نسبت باه مانادن در خاناه و حضاور در شد. شرایط به  ای رقم خورد 

 کردند. افراد را تشویق و ترغیب می، فضای مجازی
در ایاان دوران بااه ساابب اهمیاات یااافتن مباحااث ماارتبط بااا نظافاات و بهداشاات فااردی و 

یاادی افازایش یافات، وهیگر کاه پیاماد آن؛ ، وسواس افراد به ایان مساایل باه حاد ز باه طاوری 
یاده روی و افرا  در استفاده از محصوتت بهداشتی و نظافتی برای اقناع سااختن خاود از ز

ها و باه ویاژه ماادران و همساران در اساتفاده بسیاری از خانواده، این بابت بود. در این دوران
هاای غیرعلمای و دامان زدن باه شاایعات غیراصاولی توجه مفر  به نساخه، هااز  دعفونی

که باا دسترسای آساان باه  در پیشگیری و درمان این بیماری نقشی فزونی داشتند. به طوری 
کانااال هرگوناااه ، هاااای اجتماااعیفضااای مجاااازی و داشااتن وقااات آزاد بساایار و جساااتجو در 

فته و آن را به محایط خاانواده خاود وارد پیچی و درمانی را بدون تحقیق و بررسی پذیرنسخه
که نتیجهمی بسیاری از مسایل و مشکالت جسمی و روانی برای فرزنادان و ، ی آنساختند 

 ها بود. دیگر اعضای خانواده
کااه در خااالل نقااشفراینااد مساائولیت پااذیرِی اجتماااعی فرزناادان در پااذیری اجتماااعی 

گااروه کااه در ایاان دوران  از، شااودهااای اجتماااعی محقااق ماایجامعااه و در  جملااه مااواردی بااود 
گرفاات. فرزناادان بااا ماناادن در محاایط خااانواده و قطاات ارتبااا  بااا  تحاات آساایب جاادی قاارار 

گرفتناد. در ایان دوران باا تعطیلای الگوهای خود را صرفا  از والدین مای، ساتندوستان و هم
دان خاود باازی والدین مجبور شدند نقش مدرس و معلم را برای فرزنا، هامدارس و دانشگاه

کنند. در واقت این سبک زندگی انقبا ی سبب شد تاا فرزنادان نتوانناد باه صاورت طبیعای 
 پا با رشد جسمی س ری نمایند. فرایند رشد اجتماعی را هم

کرونااا از جملااه مسااایل و مشااکالت حاااد خال هااای عاااطفی در دوران شاایوع همااه گیااری 
که زمینه هاای فاردی و اجتمااعی در میاان افاراد تنش ها وساز بسیار از آسیباجتماعی بود 

کااااهش قابااال مالحظاااه ای ارتباطاااات اجتمااااعی افاااراد و زوال باااود. در ایااان دوران باااه سااابب 
گروهای و اجتمااعی افاراد مساایل و چاالشدامنه هاای فراوانای در حاوزه رو  و ی صامیمیت 
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دوران چالشاای روان افااراد پاایش آمااد. افسااردگی اعضااای خااانواده و بااه ویااژه فرزناادان در ایاان 
که در بسیاری موارد سبب بروز تنش هاا آمیاز در میاان اعضاای خاانوادههای خشاونتاست 

 شده است. 
کرونااا کااه اطالعاای از زمااان اتمااام ایاان پاناادمی، در دوران شاایوع پاناادمی  ، باادین خاااطر 

کسیناساایون عمااومی وجااود نداشااتشاایوه آوری تاااب، ی درمااان و اسااتمرار آن علاای رغاام وا
کاهش تابافرادتا حد  کرد. از اثرات این  کاهش پیدا  تاوان باه پررناگ آوری مایقابل توجهی 
هاای زناشاویی و حتای های خانوادگی در میان اعضای خانواده به ویژه بروز تانششدن نزاع

کااانون خااانوادههااای قهرآمیااز و خشااونتکاانش کاارد. بساایاری از سرپرسااتان زا در  هااا اشاااره 
کاتهااای ، درآماادیکاام، ت ناشاای از بیکاااریهااا بااه علاات مسااایل و مشااکالخااانواده گراناای 
های بساتگان و بسایاری مساایل دیگار و نباود فضاا و بساتری اخبار بیماری و فوتی،  روری

رنام و جاور حاصال شاده را باه محایط ، ی فشارهای به وجود آمده از این ناواحیبرای تخلیه
 افزودند. دانند و بر التهاب این محیط میخانواده انتقال می

کل می کاه پیامادهای جسامیدر  گفات  گوناه، توان  کروناا باه  ای باوده روانای و اجتمااعی 
که بسیاری از مسایل باه وجاود آماده نظیار افازایش طاالق در خاانواده باه سابب عادم داشاتن 

هاای خاانوادگی ناشای بروز قتال، مهارت تزم میان زوجین برای تعامل سازنده در این دوران
کنتارل بار نفاس در  تشادید انازوا و تنهاایی و بسایاری مساایل در مساایر ، دوران بحاراناز عادم 

 ت ییر سبک زندگی خانواده موثر بوده و آنها را به سمت انزوا سوق داده است.  
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گروهی مبتنی بر درمان شناخ گاهی فراشناختیاثربخشی آموزش  ، تی رفتاری بر آ
 مهرورزی به خود و استراتژیهای تفکر سازنده بیماران مبتال به سرطان پستان

 3ادری سوینینسجاد  ،2نژاد موناحسن، 1مهرناز آزاد یکتا 

کاربردی و از لحاظ اجررا و های  این پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش :هدف
از روش نیمه آزمایشی از طرح پرشش آزمروپ پرز آزمروپ برا ها  شیوه گردآوری داده

ی آمراری پررژوهش حا رر، شررامی  مررامی  جامعرره :روشگرروه کنررررس اسرر اده شررد  
بره  9911زناپ مبرال به سرطاپ پسراپ در شهر  هراپ برود کره در شرش ماهره دو  

طریررر  ن رررر بودنرررد از  93مراکرررز درمرررانی شرررهر  هرررراپ مراجعررره کردنرررد  نمونررره ایرررن پرررژوهش شرررامی
ن رری  سسریش شردند و هرر گرروه از نمونره شرامی  91گیری هدفمند انرخاب شدند و به دو گرروه  نمونه
گرراهی فراشررنا     91 ( اسررکرا و MAIزپ مبرررال برره سرررطاپ پسررراپ بررود  ابزارهررا شررامی پرسشررنامه آ

ین ( و پرسشنامه   کر سرازنده اسرارا۱399ش س   ود ریز و همکاراپ   (، پرسشنامه9111دنیسوپ  
( MANCOVAبرررا اسرررر اده از آزمررروپ  حییررری کوواریرررانز  نررردمر یره  هاااا  ( برررود  داده9113و مررایر  
گراهی ها  یافره ها:. یافته حییی شد نشاپ داد که آموزش گروهی مبرنی بر درمراپ شرنا ری رفرراری برر آ

 رریریر  اپ  کررر سررازنده بیمرراراپ مبرررال برره سرررطاپ پسرررهااای  فراشررنا ری، مهرررورزی برره  ررود و اسررررا ژی
گراهی فراشرنا ری در بعرد  مثب  دارد  همچنین آموزش گروهری مبرنری برر درمراپ شرنا ری رفرراری برر آ

ی، راهبردهرررای حررربف اشررررباه، ریز برنامرررهدانرررش ا بررراری، دانرررش روش، دانرررش مرررو عیری، دانرررش 
 مثبرر  داشررره و در بعررد مرردیری  رریریر  ارزشرریابو و نرررارر ادراکرری بیمرراراپ مبرررال برره سرررطاپ پسررراپ

مثبررری نداشررره اسرر   همچنررین آمرروزش گروهرری مبرنرری بررر درمرراپ شررنا ری رفررراری بررر  رریریر  اطالعررار
گاهی مثبر  داشرره  یریر  مهرورزی به  ود در بعد مهربانی به  ود،  جارب مشررک انسانی و ذهن آ
 یمعنررادار رریریر  و بررر مهرررورزی برره  ررود در بعررد  خرراور کررردپ  ررود، انررزوا و همانندسررازی افراطرری

آمرروزش گروهرری مبرنرری بررر درمرراپ شررنا ری رفررراری بررر اسررررا ژیهای   کررر  :گیرینتیجهه اشررره اسرر   ند
مثبر  داشرره و برر اسرررا ژیهای  ریریر  سازنده در بعد نگرش نسب  به  ود و نگررش نسرب  بره آینرده

 معناداری نداشره اس   یریر    کر سازنده در بعد نگرش نسب  به دنیا
گررراهی فراشرررنا ری، مهررررورزی بررره  رررود، اسرررررا ژیهای   کرررر درمررراپ شرررنا ها:  کلیددددو    ری رفرررراری، آ

سازنده، سرطاپ پسراپ
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 مقدمه
کشاورهای در حاال توساعه و توساعه  1سرطان پستان شایت ترین نوع سرطان در بین زناان 

آن را در زمااره ، افاازایش میاازان بااروز ساارطان پسااتان، یافتااه اساات. در طااول چهااار دهااه اخیاار
در میان زنان ایرانای قارار داده اسات و زناان ایرانای را یاک دهاه زودتار از ها  بیشترین بدخیمی

کشااورهای پیشاارفته تحاات تااأثیر قاارار شااعاع ، حجااازی، دهااد )سااروش ماای همتایانشااان در 
گران ایه که زنی مبتال به سرطان پساتان تشاخیا داده1393، کاظمی و  ، شاود مای (. زمانی 
هجاومی و اثارات هاای  بادن باا روش دهاد. می ر مختلف زندگی او های  ت ییراتی در جنبه

کااه چااه اتفاااقی باارای باادن افتاااده اساات و  ماای ذهاان، گااردد ماای جااانبی درمااان روبااه رو فهمااد 
کشنده برانگیخته ، بعد از چندین دهاه گردد. می احساسات برای سازگاری با این بیماری 

، قااای مبتالیااانافزایشاای در ناار  بقااای زنااان مبااتال دیااده شااده اساات. در نتیجااه افاازایش ب
هیجااانی و شااناختی و فراشااناختی هاام بیشااتر شااده ، درباااره عملکاارد اجتماااعیهااا  نگرانی

گاهی فراشاناختی2118، 2است )پیالرسکی گااهی از نحاوه یاادگیری 3(. آ یاابی ، شاامل آ ارز
ها  ایجاد استراتژیهایی برای برآوردن این نیازها و س س اجارای اساتراتژی، نیازهای یادگیری

 (.  2116، 4لاست )جال
گاااهی فراشااناختی دانااش فراشااناختی و تجااارب فراشااناختی از جملااه اصااطالحات ، آ

(. مفهااوم فراشااناخت بااا بررساای ادبیااات 2121، 5ماارتبط بااا فراشااناخت اساات )عباادالرحمان
( فراشاااناخت را باااه عناااوان داناااش و شاااناخت در ماااورد 1979) 6فاااالول فاااالول هماااراه باااود.

کارد و آهای  پدیده ن را در قالاب داناش یادگیرناده از شاناخت خاود مفهاوم شناختی تعریف 
کرد. درنتیجه مطالعاات فاالول بسایاری از محققاان شاروع باه بررسای فراشاناخت و ، سازی 

                             

1. Breast Cancer 
2. Pilarski  
3. Metacognitive Awareness 
4. Jaleel 

5. abdelrahman 

6. Flavell 
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کوشکی و شاوندی کردند )نقل از  ، وا س نمودن آن به عنوان یک مفهوم در بسیاری از افراد 
کااه تحقیقااات فراواناای را در مااورد فراشااناخت پااس از فااالول انجااام 1978) 1(. بااراون1398  )

که توسط داناش آماوزان در یاادگیری ، داده است ی و حال ریز برناماهفراشناخت را به صورتی 
گاهی و تنظیم فرایندهای تف، مسئله کارد، شاود مای ر استفادهکآ کاه در ماورد  .تعریاف  زماانی 

اشااااره باااه روناااد عقاااب نشاااینی بااارای دیااادن ، فراشاااناخت، شاااود مااای فراشاااناخت صاااحبت
کااه انجااام دارد و بااه ، گویااا شااخا دیگااری در حااال مشاااهده آن اساات، گیاارد ماای کارهااایی 

 (.2116، ری خودفرد( )جاللکرد فکرد فرد است )عملکمعنای مخاطب بودن در عمل
که در آن فکن است یک فرد از فرایندهای تفکیا مم افتاد  مای ر قضااوت خوداتفااقکاری 

گااااه   (. دقیاااق باااودن در قضااااوت شاااخا دربااااره آنچاااه2118، 2ان و ساااابانکباشاااد )آسااایآ
گاهی بسیارمهم است )برک نمی داند و می گیری در آ (. بار اسااس 2119، 3داند برای تصمیم 

گاااهی فراشااناختی بااا مهاارورزی بااه خااودهای  یافتااه رابطااه دارد )دهقااان خلیلاای و  4پااژوهش آ
که شاخا باه خاود دارد (. مهرورزی به خود عبار1396، هنروران ت است از عالقه و مهری 

کاااه ذاتاااا  از الگاااوی  ، (. در واقااات2121، 5)ماااارفراداس و همکااااران مهااارورزی ارزشااای اسااات 
، ؛ بااه نقاال از جعفااری2166، آیااد )هیااز و همکاااران ی پدیااد میشااناخت روانپااذیری  انعطاف

یابی هایشاان 1396 که در خود ارز کنناد )الیاک و ( و در این حالت افراد تمایل دارند  اغاراق 
( و دیگاران را پاایین تار ببینناد تاا در مقایساه باا آنهاا 2113، 6؛ باه نقال از ناف2119، سدیکایدز

 ی( و هماه اینهاا بارا1392، ؛ به نقل از سعیدی و همکااران1999، کنند )تسر یاحساس برتر
مهربااانی و ، حفاا  مهاارورزی بااه خااود اساات. مهاارورزی در فرهنااگ ل اات بااه معنااای محباات

قت آمده و در فقه اسالمی به معنای دوساتی و محبات اسات. مهارورزی مفهاومی عاام و شف
کااه در دیاان اسااالم و تعااالیم انبیااا همااان محباات اساات و شااامل مجموعااه ای  گسااترده دارد 

                             

1. Brown 
2. Asikcan & Saban 

3. Brakke 
4. Self-Compassion 
5. Mar Ferradás et al  

6. Neff 
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کاااه در تعامااال باااا دیگاااران از ارزشااامند از خوبی زند.صااافاتی نظیااار  سااار می انساااان هاسااات 
و  عفااو ، پوشاای و چشم ت افاال، تاارحم و مااترح ، ماادارا و سااازش، خوشاارویی ، کااردن نیکی

ساان خلااق و توا اات ، خااویی و نرم رفااق ، گذشاات آینااد  از مظاااهر مهاارورزی بااه شاامار می، حم
یان که با نام شفقت آماده139۰، )انصار گیلبرت اساس مفهوم مهرورزی را  مالطفات باا ، (. 

گااهی عمیاق از رنام خاود و دیگار افاراد و تاالش بارای رهاایی ا ز رنام توصایف خود همراه باا آ
هاایش را تساکین و شاجاعت  هاای بشار اسات تاا رنم کرده اسات. مهارورزی یکای از ظرفیت

گیلبرت مهارورزی را ساازه تزم را برای مواجهه با دشواری ای شاامل  های زندگی به او بدهد. 
کات ، های خااود محباات بااه خااود در براباار قضاااوت و پااذیرش نااواقا و محاادودیت اشااترا

گاهی متعادل و روشن از تجاارب زماان حاال در مقابال  ا و ذهنانسانی در برابر انزو گاهی و آ آ
کااه باعااث می همانندسااازی افراطاای مطاار  می های دردناااک یااک تجربااه  شااود جنبااه کنااد 

گرفته شود )گیلبرت که به خاود و دیگاران  (. مطالعات نشان می2111، 1نادیده  دهند افرادی 
زا  بار و تااانش هاااای فاجعاااه وقعیتکمتااار دچاااار ا اااطراب و شکسااات در م، ورزناااد مهااار می

کاااانش افااااراد بااااه موقعیت شااااوند.مهرورزی سااااازه می زا و  هااااای تاااانش ی مهاااام در تعاااادیل وا
یتز و وایت هاوس، وان لیزا، رولند، کننده است )کری نگران  (.2118، 2زلوتوو

اساات. تفکااار  3تفکاار ساااازندههای  اساااتراتژی، یکاای دیگااار از مت یرهااای پاااژوهش حا اار
ی، دگیاازان تنیاان مین تاارییروزمااره بااا پااا یحاال مشااکالت در زناادگ ییواناااسااازنده بااه عنااوان ت

کناار 1396، بشارت و غریبی، قربانی، ف شده است )زارعییتعر (. تفکر سازنده یک مت یر 
گسااترده بااا مولفااه و  (. براساااس نظریااه شاااختر 1985، 4خاااد اساات )اپسااتاینهای  آماادن 

وقتاای بااا عاادم  برانگیختگاای همااراه آن.توجااه بااه دو چیااز مهاام اساات: هیجااان و ، 5سااینگر
کاه باه سااطس بااتی اپای نفاارین  ماای شااویم دچاار تارس و ا اطراب مای اطمیناان روبارو شاویم 

1. Gilbert

2. Curry,O.S.,Rowland,L.A., Van Lissa,C.J,Zlotowitz, S.&Whitehouse,H.

3. Constructive Thinking Strategies

4. Epstein

5. Shakhtar And Singer



 ( ایرانی  هانجمن مشاورملی همایش  بیستمین) مجموعه مقاالت  _________________________________________________________ 26

 

یم؛ هیجانماان از تارس و ا اطراب باه امیااد  ماای مرباو  اسات: وقتای باه تطاابق رفتااری پارداز
که به سطس باتی نوراپی نفرین ربط دارد. به بیان دیگر ت ییر هیج می بدل انهاا ممکان شود 

کااه  اساات بااه ت ییاارات سااطس اپاای نفاارین و نااور اپاای نفاارین باشااد. ایاان باادین معناای نیساات 
که تعبیر شاناختی ماا در ساطو   می تعبیر شناختی ما مهم نیست. در حقیقت به نظر رسد 

کاااه احسااااس تولیااادهاااا  کتکوتمین کتکاااوتمین اسااات  کناااد. در هااار حاااال   ت ییااار ایجاااادمی 
کلاای راهبردهاا .کنااد ماای نقااش شااناخت را در مفهااوم خااودرهبری ، ای تفکاار سااازندهبااه طااور 

تصاورات ذهنای ، شاوند: خودگاویی مای دهند. این راهبردها به سه دسته تقسیم می رخالت
کاه ای  (. خودگویی به صورت ساده به عنوان مقوله211۰، 1و باورها و مفرو ات )مانز و نک

. تصورات ذهنی یعنای اینکاه شود می تعریف، گویند می افراد به صورت پنهانی به خودشان
کنادای  فرد تجربه کاه واقعاا  آن رفتاار را انجاام ، نمادین از نتایم رفتاارش را تصاور  پایش از آن 

، توانند باه عناوان مفرو اات زیربناایی تعریاف شاوند )عالماه و صاالس زاده می دهد و باورها
139۰.) 

که باه دسات آماده های  فتاهو بر اساس یا، با توجه به موارد مطر  شده، شایان ذکر است 
گاااااهی فراشااااناختیهااااا  پیشااااین برخاااای درمانهااااای  از پژوهش مهاااارورزی بااااه خااااود و ، باااار آ
( و 1395ر اااایی و طااااهری )، تفکااار ساااازنده اثااارات مثبتااای دارد. شوشاااتریهای  اساااتراتژی

 3رفتااری _شاناختی  مثبت درمانتأثیر  ( در پژوهش خود به2118) 2اورنس جانسون و هوفارد
گاااهی فراشااناختی اذعااان داشااته انااد. مااومنی  ( 1396موتااابی و حیاادری )، شااهیدی، باار آ

رفتاری بار مهارورزی باه خاود  _( در پژوهشی به اثرات مثبت درمان شناختی 2118و عطای )
انااد. همچنااین پژوهشاای دال باار اثربخشاای ایاان درمااان باار تفکاار سااازنده انجااام  اذعااان داشااته

یان و قادرتی )، ی فردنیافته است اما پژوهش آب نیک کی از اثربخشای درماان 1399بزاز ( حاا
کلای درماان شاناختی_ شناختی  رفتااری ترکیبای از  _ رفتاری بر تفکار مثبات اسات. باه طاور 

                             

1. Manz &Neck 
2. Johnson1* And Hoffart 
3. Cognitive Behavioral Therapy 
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ها و فنون رفتار درمانی و شناخت درمانی اسات. رویکردهاای رفتااری و شاناختی هار  نظریه
کیااد آن روی  دو تااا حاادی از ساانت تجرباای برآمده شااناختی و هااای  افاازایش مهارتانااد و تأ

باشااد و از تکااالیف رفتاااری هاام باارای ت ییاار  شااناختی ناسااازگارانه میهااای  کاااهش فعالیت
آورد و این روشها با توجاه باه پیشارفت بیمااران در هار جلساه بارای  رفتار استفاده به عمل می

گرفته می  (.1399، ؛ به به نقل از ر وانی2116، 1شود )کرامر آنها بکار 
گاردد  مای ( بار1976رفتاری به روش شناخت درمانی بک ) _ روش درمان شناختیمنشأ 

که به طور عمده برای درمان افسردگی ابداع شده بود. بار اسااس نظریاه شاناختی باک؛ افاراد 
پردازنااد و همااین اماار علاات اصاالی مشااکالت آنااان  ماای افساارده بااه افکااار غلااط و غیاار منطقاای

کمااک بااه مراجاات باارای شااناخت ، ش درمااانی بااکمهمتاارین مرحلااه در رو، اساات. بنااابراین
 (.1395، موّلد مشکل اوست )سیفی  هافکار غلط و تصورات ناسازگاران

گیاارد )فنااگ و  ماای درمااان رفتاااری شااناختی معمااوت  در عماال بااالینی مااورد اسااتفاده قاارار
هااای  رفتاااری همچنااین شااامل اسااتفاده از تکنیک _ (. درمااان شااناختی2121، 2همکاااران

کااه باعااث تحریااک و یااا مختلااف شااناخ تی و رفتاااری باارای تأثیرگااذاری باار عااواملی اساات 
ماننااد ای  سااادههااای  شااود. تکنیک ماای مختلاافهااای  اختاللهای  پایااداری عالئاام و نشااانه

کار کارآماد ممکان اسات ، نظارت بر خاود، تنظیم دستور  آزمایشاات رفتااری و ت ییار افکاار نا
کمک به آنها استفاده شود )کوجوکارو و   (.  2121، 3همکارانبرای 

کاااه روشیکااان رویااادر ا بااار ، رونااادیار ماااکاااناااار هااام باااه کدر  یو رفتاااار یشاااناختهاااای  رد 
مااران و یب یرگذار بر عواطف و رفتارهایتأث یرمنطقیو غ یمنف، نادرست یباورها ییشناسا

شاود. درماان  می دکیتأ یو رفتار یبا استفاده از فنون شناخت ییربنایز ین باورهایاصال  ا
هااای  تیو هاام در موقع یدرمااان فااردهااای  تیتااوان هاام در موقع ماای رفتاااری را  _ یشااناخت

                             

1. Cramer 
2. Feng et al  
3. Cojocaru et al  
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گروهاا گرفاات و بااه نتاااکااب یدرمااان  ترجمااه ، افاات )آنتااونی و همکااارانیدساات  یم خااوبیار 
 (.1396، عابدینی و خدایاری فرد

گروهای مبتنای بار درماان  که آیاا آماوزش  از اینرو سوال اصلی در پژوهش حا ر این است 
گاااهی فراشااناختیشااناختی  مهاارورزی بااه خااود و اسااتراتژیهای تفکاار سااازنده ، رفتاااری باار آ

 بیماران مبتال به سرطان پستان اثربخشی دارد؟ 

 روش شناسی 
کااااربردی و از لحاااا  اجااارا و شااایوه هاااای  ایااان پاااژوهش از لحاااا  هااادف جاااز  پژوهش

گااارهاااا  گاااردآوری داده کنتااارل از روش نیماااه آزمایشااای از طااار  پااایش آزماااون پاااس آزماااون باااا  وه 
 استفاده شد.

شااامل تمااامی زنااان مبااتال بااه ساارطان پسااتان در شااهر ، ی آماااری پااژوهش حا اار جامعااه
که در شش ماهه دوم  کردناد. نموناه ایان  1399تهران بود  کز درمانی شهر تهران مراجعه  به مرا

گاروه  نفار بودناد از طریاق نموناه 31پژوهش شاامل  15گیری هدفمناد انتخااب شادند و باه دو 
گروه از نمونه شامل نفری   زن مبتال به سرطان پستان بود.  15تقسیم شدند و هر 

 ابزارها به شر  زیر است:

گاهی فرا:ماخ   الف( پرسشما ه آ

گااااهی فراشاااناخت لفاااه( خوداظهااااری ؤم 8عباااارت ) 52( شاااامل MAI) 1پرسشااانامه آ
که توسط اسکرا و دنیسون لفاه ؤم 8( تهیه شده اسات. ایان پرسشانامه شاامل 199۰)2است 

، عبااارت( ۰) دانااش روش، عبااارت( 8) مشاااهده شااده بااه شاار  زیاار اساات: دانااش اخباااری
، عبااارت( 11) ماادیریت اطالعااات، عبااارت( 7) یریز برنامااه، عباارات( 5) دانااش مااوقعیتی

کی 6) ارزشیابی، عبارت( 5) راهبردهای حذف اشتباه عباارت(  7) عبارت( و نظارت ادرا

                             

1. Metacognitive Awareness Inventory(Mai) 

2. Schraw & Dennison 
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گزیناااه های  شاااود. مولفاااه مااای اجااارا (1 و 1) و نادرسااات درساااتای  و باااه صاااورت مقیااااس دو 
 پرسشنامه فراشناخت در جدول آمده است.

گفات پرسشانامه در اساتاندار اسات ای  مورد روایی پرسشانامه تواناایی فراشاناخت بایاد 
کومااار ) ییااد واقاات شااده و أ( مااورد ت2115)1( و شاااون بالنااد1998کااه روایاای آن در پژوهشااهای 

کاه ایان ازار از زباان انگلیسای باه فارسای برگاردان دارای روایی سازه است. معاذا لک از آنجاا 
تحقیقااای باااا نظاااارت متخصصاااان علاااوم تربیتااای هاااای  شاااده اسااات. معاااادل ساااازی وا ه

گرفااات و رواییااای صاااوری آن ماااوردشناسااا روان گرفتاااه اسااات. پایاااایی تأییاااد  ی صاااورت  قااارار 
گااروه  ران بااا اسااتفاده از نفااری از ماادی 31پرسشاانامه توانااایی فراشااناخت پااس از اجاارا باار روی 

کرونباا   spssافزار  نرم کوماار 85/1و روش آلفای  ( همساانی 1998)2بدسات آماد. همچناین 
کرده است )به نقل از یوسف آبادی 91/1درونی این پرسشنامه را  (.1387، گزارش 

ب( پرسشما ه :فق  خود
 5خاود )گیاری ساه مولفاه مهرباانی باه مااده بارای انادازه 26شامل خود  :فق  پرسشما ه

کردن خود ) مااده(  ۰ماده( در برابار انازوا ) ۰اشتراک انسانی )، ماده( 5ماده( در برابر قضاوت 
گاهی ) هاا مااده .ماده( تدوین شاده اسات ۰ماده( در برابر همانندسازی افراطی ) ۰و ذهن آ

کااه  5تاا تقریباا  همیشااه=  1از تقریباا  هرگااز= ، ایرتباه 5در یاک مقیااس لیکاارت  تنظایم شاده 
 12و  11، 9، 8، ۰، 1هاای  امنا  مااده دهاد.مره باتتر سطس باتتر شفقت خود را نشاان ماین

( باارای 139۰شاوند. در پاژوهش شاهبازی و همکااران )گاذاری مایباه صاورت معکاوس نماره
کوتاااه  –گیااری شاافقت اناادازه کاادام دو ماااده 12خااود از فاارم  ای در شااش خاارده مقیاااس و هاار 

یااس و همکااارا کااه توسااط ر گردیااده اسااتفاده شااد. در پااژوهش  2111ن در سااال ماااده  تاادوین 
کلاای مقیاااس 139۰شااهبازی و همکاااران ) اساات. همچنااین  91/1(  ااریب آلفااا باارای نمااره 

کرونبااا  باارای خاارده مقیاااس کااردن خااود، هااای مهربااانی بااه خااود اارایب آلفااای  ، قضاااوت 

1. Shawn Bland

2. Kumar
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گاااهی و همانندسااازی افراطاای بااه ترتیااب، اناازوا، تجااارب مشااترک انسااانی ، 83/1 ذهاان آ
باشاااند. روایااای همزماااان و همگااارا پرسشااانامه نیاااز مااای 77/1و  92/1، 88/1، 91/1، 87/1

گردیده است گزارش   .مطلوب 

 1ج( پرسشما ه تفکر ساونده
گیااری توانایی 1991ایاان پرسشاانامه در سااال  هااای  توسااط اساا تاین و مااایر جهاات اناادازه 

انطباااق ، هیجااانیتجرباای ساااخته شااده اساات پرسشاانامه شااامل شااش مقیاااس انطباااق 
خاوش بینای خاام و تفکار منفای اسات. ایان ، تفکار خرافای، تفکر طبقه بندی شاده، رفتاری

، سوال باوده و ساه بعاد شاناختی نگارش شاامل نگارش نسابت باه خاود 31پرسشنامه دارای 
یااابی  کنااد. طیااف پاسااخگویی آن از نااوع لیکاارت ماای دنیااا و آینااده را نیااز در افااراد افساارده ارز

کمای مخاالفم3، = تاا حادودی2،  مخاالفم=کاامال1باشاد) می کمای 5= نظاری نادارم ۰، =   =
کامال موافقم( در این پرسشانامه ساواتت 7، = تا حدودی6، موافقم نگارش نسابت  11تاا  1= 
نگرش نسبت باه آیناده را  31تا  21نگرش نسبت به دنیا و سواتت  21تا  11سواتت ، به خود
یابی مجماوع امتیاازات ساواتت ، یااز مرباو  باه هار بعادکنند. برای بدسات آوردن امت می ارز

کلاای پرسشاانامه مجمااوع  مربااو  بااه آن بعااد را بااا هاام جماات نمااوده و جهاات محاساابه امتیاااز 
شااود. نماارات بااات نشااانگر دیاادگاه منفاای ونماارات  ماای امتیااازات همااه سااواتت بااا هاام جماات

گاذاری ساواتت  مای پایین تر بیانگر دیدگاه مثبات ، 21، 17، 12، 11، 9، 8، 6، ۰باشاد نماره 
کاامال مخاالفم7معکاوس شاده و باه صاورت 28، 22 کمای 5، = تاا حادودی مخاالفم6، =   =

کماای مااوافقم3، = نظااری ناادارم۰، مخااالفم کااامال مااوافقم در1، = تااا حاادودی مااوافقم2، =   = 
کال مقیاااس  مای کرونباا   آیاد. ایاان پرسشانامه همساانی دروناای خاوبی دارد و  اریب آلفااای 
و  81/1و برای نگرش نسبت باه جهاان 91/1برای خرده مقیاس نگرش نسبت به خود  95/1

میباشااد. اعتبااار همزمااان پرسشاانامه تفکاار سااازنده از  93/1باارای نگاارش نساابت بااه آینااده 
گردیاااده اسااات. باااا پرسشااانا 77/1طریاااق همبساااتگی معنااای دار  مه افساااردگی باااک اثباااات 

                             

1. Constructive Thinking Inventory (Cti) 
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دارد. ایااان هاااا  همبساااتگی معنااای داری باااا ساااایر مقیاسهاااا  همچناااین تماااام خااارده مقیاس
باا مقیااس عازت  91/1مقیاس به خصود در نگرش نسبت به خاود همبساتگی معنای دار 

بااا  91/1نفااس دارد.  اامن اینکااه مقیاااس نگاارش نساابت بااه آینااده همبسااتگی معناااداری 
یاااابی  ناامیااادی دارد. در ایاااران جهااات بررسااای پایاااائی و روایااای پرسشااانامه تفکااار مقیااااس ارز

کاارم جعفااری  کااار ایراناای توسااط ا سااازنده در رابطااه بااا ساایرکادین در شاااغلین روزکااار و نوباات 
کل پرسشانامه باا  1391رودبندی و همکاران پژوهشی در سال  گرفته است و پایایی  صورت 

کرونبا   گر 76/1استفاده از آلفای  کرونباا  دو حیطاه ثباات و محاسبه  دیده اسات. آلفاای 
کاااار باااه ترتیاااب  یاااتم در پرساااتاران نوبااات  و مقااادار ایااان شااااخا در  82/1و  71/1دامناااه ر

بدساات آمااده اساات. شاااخا  78/1و  75/1شاااغلین روزکااار دانشااگاه بااه ترتیااب مساااوی 
که بیاانگر شارایط مناساب بارای اجارای تحلیال عااملی 79/1کیسر  باشاد؛  مای بدست آمده 

یاات بارتلاات )ه کرو کااای ا دو  کااه نشااانگر >1111/1pمچنااین مقاادار  ( بدساات آمااده اساات 
باشد. می همبستگی موجود بین مت یرهای مورد مطالعه

گااواه اجاارا شااد ساا س ، در ایاان پااژوهش گااروه آزمااایش و  ابتاادا پاایش آزمااون باارای هاار دو 
گرهای  دوره گروه آزمایش اجرا شد و س س پس آزمون از هر دو  یافت شد.درمانی برای  وه در

کل جلسات در انی:  جلسه 9ترداد 
 جلسه اول:

 معارفه و آشنایی اولیه درمانگر با مراجعین .1
 ارائه مختصری از شر  حال هر یک از مراجعین .2
 بررسی و مرور اهداف برگزاری جلسات درمانی .3
بررسی و مرور انتظارات جلسات درمانی  .۰
گااروه در خصااود تعاااریف .5 گاااهی  بررساای و نظرساانجی از اعضااای  احتمااالی از آ

تفکر سازنده و مهرورزی به خودهای  استراتژی، فراشناختی
گاااهی فراشااناختی .6 تفکاار سااازنده و مهاارورزی بااه خااود از های  اسااتراتژی، تعریااف آ

  زبان درمانگر
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 جمع بندی از مباحث جلسه اول .7

 تکلیف خانگی  .8
 جلسه دوم:

گذشته  .1  بررسی و مرور مباحث جلسه 
گذشتهبررسی و مرور مشکالت  .2  اعضا در انجام تکالیف جلسه 

گاااتی ا اشااناختی .3 تفکاا  سااازند  و تای  اساات ات ی، شناسااا ا ااکااار مربااآگ بااه ا
 مهرورزی به خآد

 ف یمرور تکل .4
 ابان(یدر خ یاد  رویتا )مثال پ ن اک تا و احساس تمر .5
 ند یع خآشایب نامه وقا .6
 شن نشستهیتیقه مدیدق 15-11 .7
کنت ل عالئم ایزیکی یقه تمر ن رویدق 15-11 .8  تنفس و 

 ند )روزانه( یع خآشایب نامه وقا .9
 جمع بندی از مباحث جلسه دوم .11

 تکلیف خانگی .11
 جلسه سوم:

گذشته .1  بررسی و مرور مشکالت اعضا در انجام تکالیف جلسه 

   بررسی باورتا و پیش ا ضها از طر ق ازمایش انها در واقعیت .2

 ن  مرور تمر .3

   یف خانگیمرور تکل .4

کش یاضاقه یسه دق .5  دن و مرور ینفس 

 جمع بندی از مباحث جلسه سآم .6

 ارائه تکلیف  .7
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 جلسه چهارم: .8
گذشته  .1  بررسی و مرور مباحث جلسه 
گذشته .2 بررسی و مرور مشکالت اعضا در انجام تکالیف جلسه 
 تمر ن چالش ااکار .3
 ن  مرور تمر  .4
جمع بندی از مباحث جلسه چهارم .5
تکلیف خانگی .9

جلسه پنجم:
گذشته  .1  بررسی و مرور مباحث جلسه 
گذشته .2 بررسی و مرور مشکالت اعضا در انجام تکالیف جلسه 
تمر ن حل مساله شناختی .3
 ن   مرور تمر .4
جمع بندی از مباحث جلسه پنجم .5
یف خانگیتکال .6

جلسه ششم:
گذشته  .1  بررسی و مرور مباحث جلسه 
گذشته .2 بررسی و مرور مشکالت اعضا در انجام تکالیف جلسه 
یشناخت یبازساز .3
 ن  مرور تمر .4
   یف خانگیمرور تکال .5
 ان دور  یپا یب ا یاماد  ساز یاداوری .6
 ن  گزین نقطه نظ ات جا تمر، اک تا-خلق تا .7
 تآجه به ارتباگ اعالیت و ااکار منفی .8
جمع بندی از مباحث جلسه ششم .9

یف خانگیتکال .01
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 جلسه هفتم:
گذشته  .1  بررسی و مرور مباحث جلسه 
گذشتهبررسی و مرور  .2  مشکالت اعضا در انجام تکالیف جلسه 
 شن نشسته یتیقه مدیدق ۰1 .3
 ن یمرور تمر .۰
   یف خانگیمرور تکل .5
 ت و ذهن ین فعالیوند بیکشف پ ین برایتمر .6

 تفحا در تجربه .7
کش یقه فضایسه دق .8  دن  ینفس 

 جمت بندی از مباحث جلسه هفتم .9
 یف خانگیتکال .11

 جلسه هشتم:
گذشته  .11  بررسی و مرور مباحث جلسه 
گذشتهب .12  ررسی و مرور مشکالت اعضا در انجام تکالیف جلسه 
 آموزش مثبت نگری .13

 جمت بندی از مباحث جلسه هشتم .1۰
 یف خانگیتکال .15

 جلسه نهم:
گذشته  .1  بررسی و مرور مباحث جلسه 
گذشته .2  بررسی و مرور مشکالت اعضا در انجام تکالیف جلسه 
 ن مرور بدن یتمر .3
 ن یمرور تمر .۰
   یف خانگیمرور تکال .5
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کااه  یتماااممارور  .6 گرفتااه شاده اساات. بااه صااورت دو نفاارهیاادوره: آنچااه  ساا س در ، اد 
گروه. یبحث تمام

کار. یبراها  کننده دادن پرسشنامه به شرکت .7  انعکاس نظرات شان درباره برنامه 
کااه بهتااریاارامااون ایبحااث پ .8 جاد شااده در یا حفاا  و جناابش و برنامااه ین راه بااراین 

گذشته به صورت تمر  ست. یچ یررسمیو غ ین رسمیهفته 
اساتمرار  یل مناسب بارایبا دتها  و ارتبا  دادن آنها  و بحث درباره برنامه یوارس .9

(.1398، ترجمه قاسم زاده، 1979، ها )هاوتون نیتمر
یاات  در پااژوهش حا اار بااا توجااه بااه اهااداف تحقیااق در ابتاادا باارای تعیااین نرمااال بااودن توز

کلمااوگروف اساامیرنوف ) یاات ( اسااتفاK_Sدادهااا از آزمااون  ده شااد. در صااورت نرمااال بااودن توز
، نماودار، های آماار توصایفی شاامل جادول ها از شاخا وتحلیل داده منظور تجزیه دادها به
ها از آزماون تحلیال  منظور آزماون اساتنباطی فر ایه انحراف استاندارد و غیره و به، میانگین

یانس چندمت یره ) ( استفاده شد.MANCOVAکووار

 ها یافته
آمار اساتنباطی پاساخ مناسابی بارای ساؤاتت های  با استفاده از شاخادر این بخش 

گانه بارای هار ساؤال ماورد بررسای ها  شود. نتایم این تحلیل می پژوهش یافت به صورت جدا
گاواهپس آزماون باا -با طر  پیش آزمونهای  قرار میگیرد. برای آزمون فر یه تاوان از  مای گاروه 

کاارد. تحلیاال یااانس اسااتفاده  کوار یااانس بااه عنااوان یااک روش آماااری ترکیباای از  تحلیاال  کووار
یااانس و رگرساایون اساات. بااد کوواریااب در تحلیاان ترتیتحلیاال وار له یانس ابتاادا بااه وساایاال 

کاه در هماان مرحلایآزمودنی  یهاول یون تفاوتهایرگرس ش آزماون وجاود دارد )عامال یپای  ههاا 
انس یال واریشده تحلل یتعدهای  داده یشود و س س بر رو می لیت( محاسبه و تعدیکوور

که مت یگ می صورت باشاد  مای ش آزماونیت از جانس پایاکوور یرهاایرد. در پژوهش حا ر 
کورها،  ل دادهیافتن به ساختار ساده تر در تحلیدست  یبرا ش آزماون بار یت پایاابتدا اثارات 
گرد یرو گواه حذف  انجام شاد. ابتادا یریانس چند مت یل وارید و س س تحلیپس آزمون 
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 باه مجااز مااها  مفرو اه برقاراری در صاورت تنهاا و شاود مای بررسی آزمون اینی ها مفرو ه

 بررسی شد.  تزمهای  مفرو ه ابتدا بنابراین بود؛ خواهیم آزمون این از استفاده

   1نمرات ت زیع بودن نر ال اول:  فروته
 وها  داده بودن طبیعی بررسی جهت اسمیرنوف – کولموگروف آزمون نتایم 1 جدول در

یاانس تحلیالهاای  فرض از پایش یکای عناوان باه  K-S آزماون اسات. نتاایم شاده ارائاه وار

هاا  مت یر هماه در، شاده آوری جماتهاای  داده ≥1.15Pدر ساطس معنااداری  کاه داد نشاان
 شاده رعایتها  بودن داده پارامتریک همان یا بودن طبیعی فرض پیش و باشند می نرمال

 است. 

2واریانسها همگمی دوم:  فروته
 

که نتا می محاسبه 3نیلو یانس توسط آزمون معناداریوار یهمگن ن آزمون باه یم ایشود 
کورایل واریتحلهای  ش فرضیاز پ یکیعنوان  کااریانس و  م باه دسات یرود. نتاا مای انس باه 

نشاان داده شاده اسات. هماان طاور  2ن در جادول یآمده در پژوهش حا ار توساط آزماون لاو
کاه از مفرو اه همگنا مای م بدسات آماده نشاانید نتاشو می که نشان داده انس یاوار یدهاد 

وابسااته پااژوهش حا اار  یرهااایدر مااورد همااه مت هااا  انسیوار یو همگناا، میاانکاارده ا یتخطاا
 وجود دارد. 

 ل  ن( )آو  نها  واریانس همگمی آو  ن . نتایج1 جدول
 F DF1 DF2 SIG  تغیرها

گاهی فراشناختی در بعد دانش اخباری  1.555 29 1 1.163 آ
گاهی فراشناختی در بعد دانش روش  1.3۰2 29 1 1.12۰ آ

گاهی فراشناختی در بعد دانش موقعیتی  1.338 29 1 1.127 آ
گاهی فراشناختی در بعد دانش   1.۰12 29 1 1.111 یریز برنامهآ

                             

1. Normality Of Distribution 
2. Variance Homogeneity 

3. Levene 
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 F DF1 DF2 SIG  تغیرها
گاهی فراشناختی در بعد مدیریت اطالعات  1.398 29 1 1.116 آ

گاهی فراشناختی در بعد   1.287 29 1 1.215 راهبردهای حذف اشتباهآ
گاهی فراشناختی در بعد ارزشیابی  1.319 29 1 1.183 آ

گاهی فراشناختی در بعد نظارت ادراکی  1.351 29 1 1.121 آ
 1.51۰ 29 1 1.182 مهرورزی به خود در بعد مهربانی به خود

کردن خود  1.۰22 29 1 1.193 مهرورزی به خود در بعد قضاوت 
 1.271 29 1 1.215 مهرورزی به خود در بعد تجارب مشترک انسانی

 1.3۰5 29 1 1.123 مهرورزی به خود در بعد انزوا
گاهی  1.28۰ 29 1 1.216 مهرورزی به خود در بعد ذهن آ

 1.357 29 1 1.119 استراتژیهای تفکر سازنده در بعد نگرش نسبت به خود 
 1.۰13 29 1 1.199 استراتژیهای تفکر سازنده در بعد نگرش نسبت به دنیا 
 1.3۰9 29 1 1.121 استراتژیهای تفکر سازنده در بعد نگرش نسبت به آینده

1بودن خطی سوم:  فروته
 

کنااادگ کاااه در ماااورد هاااا،  وابساااته و هم راش یرهااااین مت یبااا ینماااودار پرا نشاااان دادناااد 
گاروه مشااهدیب یو موازب هم جهت یرهای وابسته شیمت   ن باه نظاریشاود. بناابرا مای ن دو 
 م. ینکرده ا یبودن تخط یرسد از مفر ه خط می

 ک واریانس – واریانس  اتریس همگمی چهارم:  فروته
یاانس مااتریس همگنای فارض پیش برای باکس آزمون نتایم یاانس - وار  مت یرهاا کووار

 دهد. می نشان 3جدول  در پژوهش موردهای  گروه در

 ک واریانس  اتریس برابری جه  باکس M آو  ن نتایج .2جدول 
 F BOX,S M سطح  رماداری

762/1 517/1 53/7 
 

                             

1. linear assumption 
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کاه شار   مای ( نشانBOX,S M=53/7و >p 762/1) باکس M نبودن معناداری دهاد 
کاه بیارعا یانس باه خاوبیاکوار-انسیاوار سیمااتر یهمگن  انیات شاده اسات و فارض صافر 

گروه یکند ب می  یدار ین معنایایتع یشود. برا می رد، وجود دارد انسیکووار یناهمگونن دو 
گروه بر مت یرهاای وابساته از آزماون تمبادا  یشااخا آماار نیم تاریالکاز باه عناوان رایو یاثر 

که نتا یریچند مت   گزارش شده است.  ۰م حاصل از آن در جدول یاستفاده شد 

  تغیری چمد اثر بررسی برای ویلکز ال بدای آو  ن نتایج .3جدول 
  جذور ایتا سطح  رماداری F اروش آو  ن

یلکز  38۰/1 111/1 67/1۰ 212/1 تمبدای و
 

 از یکای در حاداقل گاروه دو باین کاه دهاد مای نشاان ویلکاز تمبادای آزماون نتاایم

 دارد.  وجود مت یرهای وابسته تفاوت معنادار

 پژوهش های سوال
گروهننی  بتمننی بننر  گنناهی فرا:ننماختیسننوال اصننلی: آیننا آ نن وش  ، در ننان :ننماختی رفتنناری بننر آ

 دارد؟تأثیر   هرورزی به خود و استراتژ های تفکر ساونده بیماران  بتال به سرطان پستان

گاهی فرا:ماختی اثرات .4جدول  گروهی  بتمی بر در ان :ماختی رفتاری بر آ  هرورزی به خود و ، آ  وش 
 رطان پستاناستراتژ های تفکر ساونده بیماران  بتال به س

  تغیر وابسته  مبع
 جموع 

 Df  جذورات
 یانگین 
 f p  جذورات

 جذور 
 اتا

 گروه

گاهی فراشناختی  137/1 115/1 259/۰ 821/518 1 821/518 آ

 129/1 117/1 116/۰ 618/۰89 1 618/۰89 مهرورزی به خود
استراتژیهای تفکر 

 سازنده
۰39/612 1 ۰39/612 628/۰ 113/1 159/1 
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گاااهی فراشااناختیهااای  تکنیک اثاارات*  مهاارورزی بااه خااود و ، شااناختی رفتاااری باار آ
 مشاااهده کاه اسات. هماانطور شاده داده نشاان ۰اساتراتژیهای تفکار ساازنده در جادول 

گواه )مقادار  وابسته مت یر بین شود تفاوت می گروه آزمایش و  گاهی فراشناختی در بین دو  آ
f  259/۰براباار بااا ،p  باشااد. بااه  ماای ( معنااادار137/1و مجااذور اتااای براباار بااا  115/1براباار بااا

گاهی فراشاناختی باه صاورت معناادارهای  گر تکنیکیعبارت د اثار  یشناختی رفتاری بر آ
گااروه آزمااا گاااهی فراشااناختی در  ب یاان ترتیااش معنااادار بااوده اساات. بااه ایگذاشااته اساات و آ
گروهاای مبتنای باار درماان شااناختی رفتااری  گااهی فراشااناختی بیمااران مبااتال بااه آماوزش  باار آ

 مثبت دارد.تأثیر  سرطان پستان
گاواه )مقادار  وابساته مت یار باین * تفاوت گاروه آزماایش و   fمهارورزی باه خاود در باین دو 

باشاد. باه عباارت  مای ( معناادار129/1و مجاذور اتاای برابار باا  117/1برابر با  p، 116/۰برابر با 
گذاشاته  یاری بار مهارورزی باه خاود باه صاورت معناادارشناختی رفتاهای  گر تکنیکید اثار 

گروه آزما گروهای یان ترتیاش معنادار بوده است. به ایاست و مهرورزی به خود در  ب آماوزش 
تاأثیر  مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر مهرورزی به خاود بیمااران مباتال باه سارطان پساتان

 مثبت دارد. 
گاواه های  استراتژی  وابسته مت یر بین * تفاوت گاروه آزماایش و  تفکر ساازنده در باین دو 

باشاد. باه  می ( معنادار159/1و مجذور اتای برابر با  113/1برابر با  p، 628/۰برابر با  f)مقدار 
تفکاار سااازنده بااه صااورت های  شااناختی رفتاااری باار اسااتراتژیهااای  گاار تکنیکیعبااارت د

گذاشااته اساات و اسااتراتژی یمعنااادار گااروه آزماااهای  اثاار  ش معنااادار بااوده یتفکاار سااازنده در 
گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار تفکاار سااازنده یاان ترتیاااساات. بااه ا ب آمااوزش 

 مثبت دارد.تأثیر  بیماران مبتال به سرطان پستان
گنناهی فرا:ننماختی گروهننی  بتمننی بننر در ننان :ننماختی رفتنناری بننر آ ، سننوال اول: آیننا آ نن وش 

 دارد؟تأثیر  ن پستانبیماران  بتال به سرطا
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گاهی  اثرات .5جدول  گروهی  بتمی بر در ان :ماختی رفتاری بر آ آ  وش 
 فرا:ماختی بیماران  بتال به سرطان پستان 

 جموع   تغیر وابسته  مبع
 df  جذورات

 یانگین 
 f p  جذورات

 جذور 
 اتا

 گروه

گاهی فرا:ماختی در  آ
 برد دانش اخباری

911/۰19 1 911/۰19 187/5 1۰5/1 13۰/1 

گاهی فرا:ماختی در  آ
 برد دانش روش

876/1376 1 876/1376 812/11 111/1 399/1 

گاهی فرا:ماختی در  آ
 برد دانش  وقریتی

۰56/989 1 ۰56/989 961/8 121/1 298/1 

گاهی فرا:ماختی در  آ
 یر ز برنا هبرد دانش 

913/518 1 913/518 187/9 111/1 365/1 

گاهی فرا:ماختی  در آ
برد  د ری  

 اطالعات

981/38۰ 1 981/38۰ 198/۰ 139/1 127/1 

گاهی فرا:ماختی در  آ
برد راهبردهای حذف 

 ا:تباه

۰21/613 1 ۰21/613 976/11 111/1 311/1 

گاهی فرا:ماختی در  آ
 برد ارو:یاب 

875/1271 1 875/1271 717/11 111/1 391/1 

گاهی فرا:ماختی در  آ
 برد نظارت ادراکی

913/518 1 913/518 219/9 111/1 367/1 

 
گاااهی فراشااناختی در  * اثاارات گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار آ آمااوزش 

 وابساته مت یار باین شاود تفااوت می مشاهده که است. همانطور شده داده نشان 5جدول 

گاواه )مقادار  گاروه آزماایش و  گاهی فراشاناختی در بعاد داناش اخبااری در باین دو  برابار باا  fآ
187/5 ،p  گار یباشاد. باه عباارت د مای ( معنادار13۰/1و مجذور اتای برابر با  1۰5/1برابر با

گاهی فراشناختی در بعاد داناش  اثرات گروهی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر آ آموزش 
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گاروه آزماا یاخباری به صاورت معناادار گذاشاته اسات و افازایش داناش اخبااری در  ش یاثار 
گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار یاان ترتیاابااوده اساات. بااه امعنااادار  ب آمااوزش 

گاهی فراشناختی در بعد دانش اخباری  مثبت دارد. تأثیر  آ
 وابساته مت یار باین تفااوت وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشااهده کاه هماانطور

گاااهی فراشااناختی در بعااد دانااش روش گااواه )مقاا، آ گااروه آزمااایش و  براباار بااا  fدار در بااین دو 
812/11 ،p  گار یباشاد. باه عباارت د مای ( معناادار399/1و مجذور اتاای برابار باا  111/1برابر با

گااهی فراشاناختی در بعاد داناش روش  گروهی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بار آ آموزش 
گاروه آزماا یبه صورت معنادار گذاشته اسات و افازایش داناش روش در  ش معناادار باوده یاثر 

گاهی فراشاناختی ین ترتیت. به ااس گروهی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر آ ب آموزش 
 مثبت دارد.تأثیر  در بعد دانش روش

گااهی فراشاناختی در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت می مشاهده که * همانطور  آ
گااواه )مقاادار  گااروه آزمااایش و  و  121/1ر بااا براباا p، 961/8براباار بااا  fدانااش مااوقعیتی در بااین دو 

گروهای مبتنای بار یباشاد. باه عباارت د مای ( معناادار298/1مجذور اتاای برابار باا  گار آماوزش 
گاهی فراشناختی در بعد دانش موقعیتی باه صاورت معناادار  یدرمان شناختی رفتاری بر آ

گذاشااته اساات و افاازایش دانااش مااوقعیتی گااروه آزمااا اثاار  ن یااش معنااادار بااوده اساات. بااه ایدر 
گاهی فراشناختی در بعد داناش  ب آموزشیترت گروهی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر آ

 مثبت دارد.تأثیر  موقعیتی
راهبردهاای حاذف اشاتباه  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشااهده کاه * هماانطور

گواه )مقادار ، یریز برنامهدانش  گروه آزمایش و  و  111/1برابار باا  p، 187/9برابار باا  fدر بین دو 
گروهای مبتنای بار یباشاد. باه عباارت د مای ( معناادار365/1ذور اتای برابار باا مج گار آماوزش 

گااهی فراشااناختی در بعاد دانااش  ی باه اماار مثبات بااه ریز برناماهدرماان شاناختی رفتاااری بار آ
گاروه آزماا یصورت معنادار گذاشته است و افزایش دانش موقعیتی به امار مثبات در  ش یاثر 

گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار یاان ترتیاامعنااادار بااوده اساات. بااه ا ب آمااوزش 
گاهی فراشناختی در بعد دانش   مثبت دارد.تأثیر  یریز برنامهآ
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گااهی فراشاناختی در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشاهده که * همانطور آ
گواه )مقدار ، مدیریت اطالعات گروه آزمایش و   139/1ابار باا بر p، 198/۰برابر با  fدر بین دو 

ب آمااوزش یاان ترتیااگاار بااه ایباشااد. بااه عبااارت د نماای ( معنااادار127/1و مجااذور اتااای براباار بااا 
گاااهی فراشااناختی در بعااد دانااش ماادیریت  گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار آ

 معناداری نداشته است.  تأثیر  اطالعات
گااهی فراشاناختی در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشاهده که * همانطور آ

گواه )مقدار  گروه آزمایش و  برابار باا  p، 976/11برابار باا  fراهبردهای حذف اشتباه در بین دو 
گروهاای یباشااد. بااه عبااارت د ماای ( معنااادار311/1و مجااذور اتااای براباار بااا  111/1 گاار آمااوزش 

گااهی فراشاناختی در بعاد راهبردهاای حاذف اشاتباه  مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بار آ
گاروه آزماا یبه صورت معنادار گذاشته است و افزایش راهبردهای حذف اشاتباه در  ش یاثر 

گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار یاان ترتیاامعنااادار بااوده اساات. بااه ا ب آمااوزش 
گاهی فراشناختی در بعد راهبردهای حذف اشتباه  مثبت دارد.   تأثیر  آ

گااهی فراشاناختی در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشاهده که * همانطور آ
گاواه )مقادار  گروه آزمایش و  و مجاذور  111/1برابار باا  p، 717/11برابار باا  fارزشیابی در بین دو 

گروهاای مبتناای باار درمااان یباشااد. بااه عبااارت د ماای ( معنااادار391/1اتااای براباار بااا  گاار آمااوزش 
گاهی فراشناختی در بعد ارزشایاب گذاشاته  یی باه صاورت معناادارشناختی رفتاری بر آ اثار 

گروه آزما گروهای یان ترتیش معنادار بوده است. به ایاست و افزایش ارزشیابی در  ب آماوزش 
گاهی فراشناختی در بعد ارزشیابی  مثبت دارد.    تأثیر  مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر آ

گااهی فراشاناختی در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشاهده که * همانطور آ
گااواه )مقاادار  گااروه آزمااایش و  کاای در بااین دو  و  111/1براباار بااا  p، 219/9براباار بااا  fنظااارت ادرا

گروهای مبتنای بار یباشاد. باه عباارت د مای ( معناادار367/1مجذور اتای برابار باا  گار آماوزش 
کای باه صاورت م گاهی فراشناختی در بعد نظاارت ادرا  یعنااداردرمان شناختی رفتاری بر آ

گااروه آزمااا کاای در  گذاشااته اساات و افاازایش نظااارت ادرا ن یااش معنااادار بااوده اساات. بااه ایاثاار 
گاااهی فراشااناختی در بعااد یااترت گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار آ ب آمااوزش 
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 مثبت دارد.    تأثیر  نظارت ادراکی
گروهی  بتمی بر در ان :ماختی رفتناری بنر  هنرورز ی بنه خنود بیمناران سوال دوم: آیا آ  وش 

 دارد؟تأثیر   بتال به سرطان پستان

گروهی  بتمی بر در ان :ماختی رفتاری بر  اثرات .6جدول  آ  وش 
  هرورزی به خود بیماران  بتال به سرطان پستان 

  تغیر وابسته  مبع
 جموع 

 df  جذورات
 یانگین 
 f p  جذورات

 جذور 
 اتا

 گروه

مهرورزی به خود در 
 خود بعد مهربانی به

1186/1325 1 1186/1325 125/11 113/1 168/1 

مهرورزی به خود در 
کردن  بعد قضاوت 

 خود

872/956 1 872/956 131/8 192/1 115/1 

مهرورزی به خود در 
بعد تجارب مشترک 

 انسانی

656/1۰89 1 656/1۰89 873/12 111/1 215/1 

مهرورزی به خود در 
 بعد انزوا

۰۰1/939 1 ۰۰1/939 185/8 115/1 119/1 

مهرورزی به خود در 
گاهی  بعد ذهن آ

258/1382 1 258/1382 998/12 111/1 235/1 

مهرورزی به خود در 
بعد همانندسازی 

 افراطی
921/912 1 921/912 695/7 115/1 198/1 

 
مهارورزی باه خاود در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشااهده کاه * هماانطور

گاواه )مقادار  گاروه آزماایش و  و  113/1برابار باا  p، 125/11برابار باا  fمهربانی باه خاود در باین دو 
گروهاای مبتنای باار یباشااد. باه عباارت د مای ( معنااادار168/1مجاذور اتاای براباار باا  گاار آماوزش 

اثار  یت معنااداردرمان شناختی رفتاری بر مهرورزی به خود در بعد مهربانی به خود به صور
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گاروه آزماا ش معناادار یگذاشته است و افزایش مهرورزی به خاود در بعاد مهرباانی باه خاود در 
گروهای مبتنای بار درماان شاناختی رفتااری بار مهارورزی باه ین ترتیبوده است. به ا ب آموزش 

 مثبت دارد. تأثیر  خود در بعد مهربانی به خود
مهارورزی باه خاود در قضااوت  وابسته مت یر بین شود تفاوت می مشاهده که * همانطور

گواه )مقدار  گروه آزمایش و  و مجاذور  192/1برابار باا  p، 131/8برابار باا  fکردن خود در بین دو 
گروهاای مبتناای باار درمااان یباشااد. بااه عبااارت د نماای ( معنااادار115/1اتااای براباار بااا  گاار آمااوزش 

کردن خ  یمعناادارتاأثیر  ود باه صاورتشناختی رفتاری بر مهرورزی به خود در بعد قضاوت 
 نداشته است.
مهارورزی باه خاود در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشااهده کاه * هماانطور

گاواه )مقادار  گروه آزماایش و  برابار باا  p، 873/12برابار باا  fتجارب مشترک انسانی در بین دو 
گروهاای یدباشااد. بااه عبااارت  ماای ( معنااادار215/1و مجااذور اتااای براباار بااا  111/1 گاار آمااوزش 

مبتنی بار درماان شاناختی رفتااری بار مهارورزی باه خاود در بعاد تجاارب مشاترک انساانی باه 
گذاشااته اساات و افاازایش مهاارورزی بااه خااود در بعااد تجااارب مشااترک  یصااورت معنااادار اثاار 

گروه آزما گروهای مبتنای بار درماان یان ترتیاش معنادار بوده اسات. باه ایانسانی در  ب آماوزش 
 مثبت دارد.       تأثیر  ری بر مهرورزی به خود در بعد تجارب مشترک انسانیشناختی رفتا
مهرورزی باه خاود در بعاد انازوا  وابسته مت یر بین شود تفاوت می مشاهده که * همانطور

گواه )مقدار  گروه آزمایش و  و مجاذور اتاای برابار  115/1برابار باا  p، 185/8برابر باا  fدر بین دو 
گروهاای مبتناای باار درمااان شااناختی یباشااد. بااه عبااارت د نماای ( معنااادار119/1بااا  گاار آمااوزش 

 نداشته است.  یمعنادارتأثیر  رفتاری بر مهرورزی به خود در بعد انزوا به صورت
مهرورزی به خود در بعد ذهان  وابسته مت یر بین شود تفاوت می مشاهده که * همانطور

گااواه )مقاادار  گااروه آزمااایش و  گاااهی در بااین دو  و مجااذور  111/1براباار بااا  p، 998/12باار بااا برا fآ
گروهاای مبتناای باار درمااان یباشااد. بااه عبااارت د ماای ( معنااادار235/1اتااای براباار بااا  گاار آمااوزش 

گاهی باه صاورت معناادار گذاشاته  یشناختی رفتاری بر مهرورزی به خود در بعد ذهن آ اثار 
گاروه آزماا گااهی در  عناادار باوده اسات. ش میاست و افزایش مهرورزی به خود در بعد ذهان آ
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گروهی مبتنی بر درمان شاناختی رفتااری بار مهارورزی باه خاود در بعاد ین ترتیبه ا ب آموزش 
گاهی  مثبت دارد.         تأثیر  ذهن آ

مهارورزی باه خاود در بعاد  وابساته مت یار باین شاود تفااوت مای مشااهده کاه * هماانطور
گااواه )مقاادا گااروه آزمااایش و  براباار بااا  p، 695/7براباار بااا  fر همانندسااازی افراطاای در بااین دو 

گروهاای یباشااد. بااه عبااارت د نماای ( معنااادار198/1و مجااذور اتااای براباار بااا  115/1 گاار آمااوزش 
 یمعناادارتاأثیر  مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر مهرورزی به خود در بعد انزوا به صاورت

 نداشته است. 
گروهی  بتمی بر در ان :ماختی رف تاری بر اسنتراتژ های تفکنر سناونده سوال سوم: آیا آ  وش 

 دارد؟تأثیر  بیماران  بتال به سرطان پستان

گروهی  بتمی بر در ان :ماختی رفتاری بر  اثرات .7جدول  آ  وش 
 استراتژ های تفکر ساونده بیماران  بتال به سرطان پستان 

  تغیر وابسته  مبع
 جموع 

 df  جذورات
 یانگین 
 f p  جذورات

 جذور 
 اتا

 گروه

استراتژیهای تفکر 
سازنده در بعد نگرش 

 نسبت به خود

658/1۰87 1 658/1۰87 218/12 111/1 ۰13/1 

استراتژیهای تفکر 
سازنده در بعد نگرش 

 نسبت به دنیا

871/۰3۰ 1 871/۰3۰ 132/5 182/1 171/1 

استراتژیهای تفکر 
سازنده در بعد نگرش 

 نسبت به آینده

656/712 1 656/712 873/12 111/1 ۰65/1 

 
اساتراتژیهای تفکار ساازنده در  وابساته مت یر بین شود تفاوت می مشاهده که * همانطور

گواه )مقدار  گروه آزمایش و  برابار باا  p، 218/12برابار باا  fبعد نگرش نسبت به خود در بین دو 
گروهاای یباشااد. بااه عبااارت د ماای ( معنااادار۰13/1و مجااذور اتااای براباار بااا  111/1 گاار آمااوزش 
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بر درمان شناختی رفتاری بر استراتژیهای تفکر سازنده در بعد نگرش نسبت به خاود  مبتنی
گذاشاته اسات و افازایش اساتراتژیهای تفکار ساازنده در بعاد نگارش  یبه صورت معنادار اثر 

گروه آزما گروهای مبتنای بار یان ترتیاش معنادار بوده است. باه اینسبت به خود در  ب آماوزش 
تااأثیر  تراتژیهای تفکاار سااازنده در بعااد نگاارش نساابت بااه خااوددرمااان شااناختی رفتاااری باار اساا

 مثبت دارد.       
اساتراتژیهای تفکار ساازنده در  وابساته مت یر بین شود تفاوت می مشاهده که * همانطور

گاواه )مقادار  گروه آزماایش و  برابار باا  p، 132/5برابار باا  fبعد نگرش نسبت به دنیا در بین دو 
گروهاای یباشااد. بااه عبااارت د نماای ( معنااادار171/1و مجااذور اتااای براباار بااا  182/1 گاار آمااوزش 

 مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر استراتژیهای تفکر سازنده در بعد نگرش نسبت باه دنیاا
 معناداری نداشته است. تأثیر 

های تفکار ساازنده در وابساته اساتراتژی مت یار بین شود تفاوت می مشاهده که * همانطور
گواه )مقدار  بعد گروه آزمایش و  برابار  p، 873/12برابار باا  fنگرش نسبت به آینده در بین دو 
گروهای یباشاد. باه عباارت د مای ( معناادار۰65/1و مجذور اتاای برابار باا  111/1با  گار آماوزش 

بت بااه مبتناای باار درمااان شااناختی رفتاااری باار اسااتراتژیهای تفکاار سااازنده در بعااد نگاارش نساا
گاروه  یآینده به صورت معنادار گذاشته است و افزایش نمره نگارش نسابت باه آیناده در  اثر 

گروهی مبتنی بر درماان شاناختی رفتااری ین ترتیش معنادار بوده است. به ایآزما ب آموزش 
   مثبت دارد.تأثیر  بر استراتژیهای تفکر سازنده در بعد نگرش نسبت به آینده

 بحث 
گروهاای مبتناای باار ها  ش حا اار بااود. یافتااههاادف اصاالی از پااژوه کااه آمااوزش  نشااان داد 

گاااهی فراشااناختی تفکاار های  مهاارورزی بااه خااود و اسااتراتژی، درمااان شااناختی رفتاااری باار آ
گروهی مبتنی بار تأثیر  سازنده بیماران مبتال به سرطان پستان مثبت دارد. همچنین آموزش 

گااهی فراشاناختی در بعاد  داناش ، داناش روش، داناش اخبااریدرمان شناختی رفتاری بر آ
کااای ، راهبردهاااای حاااذف اشاااتباه، یریز برناماااهداناااش ، ماااوقعیتی ارزشااایابی و نظاااارت ادرا
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مثبتای تاأثیر  مثبت داشته و در بعد مدیریت اطالعاتتأثیر  بیماران مبتال به سرطان پستان
گروهای مبتنای بار درماان شاناختی رفتااری بار مهارورزی باه  نداشته است. همچنین آموزش 

گاهی، خود در بعد مهربانی به خود مثبت داشاته و بار تأثیر  تجارب مشترک انسانی و ذهن آ
کاردن خاود  یمعناادارتاأثیر  انازوا و همانندساازی افراطای، مهرورزی به خود در بعد قضااوت 

بااه دساات آمااده از پااژوهش حا اار آمااوزش های  نداشااته اساات. همچنااین باار اساااس یافتااه
رفتاری بر استراتژیهای تفکر سازنده در بعد نگارش نسابت  گروهی مبتنی بر درمان شناختی
مثبات داشاته و بار اساتراتژیهای تفکار ساازنده در بعاد تاأثیر  به خود و نگرش نسبت به آیناده

 معناداری نداشته است.تأثیر  نگرش نسبت به دنیا
باشاد؛ باه  مای پیشین همساوهای  پژوهشهای  این پژوهش تا حدودی با یافتههای  یافته

( نیااز در 2118( و اورنااس جانسااون و هوفااارد )1395ر ااایی و طاااهری )، یکااه شوشااتریطور
گااهی فراشاناختی اذعاان  –مثبات درماان شاناختی تاأثیر  خاود باههاای  پژوهش رفتااری بار آ

کری و همکاران ) رفتااری بار تفکار و  –( نیاز باه ساودمندی درماان شاناختی 2118داشته اند. 
کرده اند. مومنی ( نیاز 2118( و عطاای )1396موتابی و حیدری )، یدیشه، شناخت اشاره 

رفتااری بار مهارورزی باه خاود اذعاان  –خود به اثرات مثبت درمان شناختی های  در پژوهش
یان و قدرتی )، داشته اند. پژوهش آب نیکی فرد ( نیز حکایات از اثربخشای درماان 1399بزاز

 رفتاری بر تفکر مثبت دارد.  –شناختی 
کاه ایان برناماه آموزشایدر تبیین نتایم به  کارد  کماک، دسات آماده بایاد عناوان   باه افاراد 

کاااه موقعیت مااای گااااهی فراشاااناختیهاااایی  کناااد  کاااه باعاااث مشاااکالتی در خصاااود آ ، را 
کننااد و ساا س ، شااود ماای تفکاار سااازنده آنهاااهای  مهاارورزی بااه خااود و اسااتراتژی شناسااایی 

دهاااد. اصاااال   مااای بااارای بهباااود فراینااادهای شاااناختی باااه آنهاااا آماااوزش دادههاااایی  تکنیک
یابی ارائاه شاده جهات تلفیاق تکنیکهاای هاای  تمرین، بهبود مقابله ماؤثر، شناختیهای  ارز

گاااهی فراشااناختی ، ماایزناادگی واقعاایهااای  آموختااه شااده بااا موقعیت ، توانااد بااه ارتقااای آ
کاااه باااه آزمودنیهای  مهااارورزی باااه خاااود و اساااتراتژی هاااا،  تفکااار ساااازنده منجااار شاااود. زماااانی 

منفاااای و جااااایگزینی آن افکااااار بااااا هااااای  مقابلااااه مااااؤثر و چااااالش بااااا خودگوییهای  شاااایوه
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گااهی فراشاناختی ، مثبت و سازنده آموزش داده شدهای  خودگویی این امر باعث ارتقای آ
راهبردهاااای ، یریز برناماااهدانااش ، دانااش ماااوقعیتی، داناااش روش، در ابعاااد داناااش اخباااری

کی و همچنی، حذف اشتباه ن بهبود تفکر ساازنده نسابت باه خاود و ارزشیابی و نظارت ادرا
تجاارب مشاترک انساانی ، آینده و همچنین بهبود مهرورزی به خود در ابعاد مهربانی به خود

گردید.  گاهی   و ذهن آ
کادام ، در مورد افکار منفی و مثبتها  همچنین در این برنامه به آزمودنی که هر  و نقشی 

کاااه هااار یااک از افکاااار در پیاااروزی و  گااذارد و نیاااز مااای از آنهااا در و اااعیت رواناای آنهاااا تااأثیری 
گااهی آزمودنی، آموزش داده شد، شکست انسان خواهد داشت نسابت باه هاا  که منجر به آ

و از ، خطاهای فکری شان شده و نیز باعث امیاد باه آیناده و انگیازه بارای تاالش در آنهاا شاد
کا که زنان مبتال به سرطان پستان را در بین آنها  هش داد. عالوه بر ایان همین روی نیز است 

که در ایان برناماه باه آزمودنیهای  تکنیک در ، آماوزش داده شادهاا  تن آرامی و مراقبه تنفسی 
که این خود باعث بهباود عملکرد گااهی هاای  کاهش تنش آنها مؤثر بود  شاناختی همچاون آ

کنتاارل افکااار ناخوشااایند منفاای ، فراشااناختی همچنااین بهبااود ابعاااد مهاارورزی بااه خااود و 
تفکاار های  ت بااه مواناات مهااروزی بااه خااود در زنااان مااذکور و همچنااین بهبااود اسااتراتژینسااب

کااه  یرفتااار -در ماادل شااناختی، سااازنده ایشااان شااد. همچنااین بایااد خاااطر نشااان ساااخت 
شااناختی بااه شناسااایی افکااار برانگیزاننااده عالئاام منفاای  یافااراد از طریااق آشاانایی بااا الگااو

گاهی و اطالعات در مورد مسااله موجاود و یابند. همچنین افراد از طریق ا می دست فزایش آ
کااه اشاات ال  یرفتارهااا، باادنیهای  نیااز مشااکالت رایاام مثاال وارساای مکاارر نشااانه اجتنااابی 

کاه  مای صحیس مقابله باا فشاار روانای آشاناهای  با تکنیک، ذهنی را تداوم میبخشند شاوند 
گاهی فراشناختی می این فرایند فکر ساازنده و مهارورزی باه تهای  استراتژی، تواند به بهبود آ

کند.  کمک   خود ایشان 
کااااربرد تکنیک مااای در تبیاااین ایااان امااار گفااات  رفتااااری شاااامل  -شاااناختی هاااای  تاااوان 

کارآمادهاای  قواعاد و فرض، چالش و ت ییار افکاار خودکاار، شناسایی ای  باورهاای هساته، نا
کفایتی و دوسات داشاتنی نباودن کماک باه ، همچناین چاالش باا تحریفاات شاناختی، بی 
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گاروه، افراد در افزایش مقاومت معاشارت و ، فعالسازی رفتاری با حضاور مساتمر و پیگیار در 
گاروه یافات باازخورد مثبات از ساایرین، صامیمیت باا اعضاای  کساب دیاادی ، در همچناین 

گاااهی فراشااناختی، واقاات بینانااه از نقااا  قااوت و  ااعف خااود و دیگااران ، همااه و همااه در آ
خاانگی هاای  ای تفکر سازنده اعضا نقش داشته است. تمرینمهرورزی به خود و استراتژیه

ابراز وجود در جمات باا باروز عواطاف بادون تارس از تنبیاه و یاا ، صندلی خالی، و ایفای نقش
گفتمااانی باااز و دوسااتانه در پیشاابرد اهااداف  یااابی مثباات سااایرین بااا ایجاااد یااک فضااای  ارز

 پژوهش مؤثر بوده اند.

 گیری نتیجه
کااه طبااق  گفاات  درمااان شااناختی رفتاااری تنهااا در زمااان دراز ماادت ، نظاار بااکمیتااوان 

که درمانگر در پژوهش حا ر فر اهای زیار بناایی افاراد را ماورد چاالش ، اثربخش خواهد بود 
گاهی فراشناختی مهرورزی به خاود و اساتراتژیهای ، قرار داده و در نهایت حاصل آن بهبود آ

 تفکر سازنده بوده است.
کاه ایان برناماه آموزشای همچنین در تبیین نتایم به باه افاراد ، دست آمده باید ذکار شاود 

که موقعیت می کمک گاهی فراشناختیهایی  کند  که آ مهرورزی به خاود و اساتراتژیهای ، را 
کنناد و سا س تکنیک، شاود می آنها، تفکر سازنده در آنها نیاز است بارای هاایی  شناساایی 

یابی مای ماوزش دادهباه آنهاا آهاا  مدیریت و مقابلاه ماؤثر باا آن موقعیت هاای  شاود. اصاال  ارز
ارائاه هاای  ارائاه شاده جهات تان آرامای و نیاز تمرینهای  تمرین، بهبود مقابله مؤثر، شناختی

توانااد بااه  ، ماایزناادگی واقعاایهااای  شااده باارای تلفیااق تکنیکهااای آموختااه شااده بااا موقعیت
گاهی فراشناختی  منجر شود. مهرورزی به خود و استراتژیهای تفکر سازنده، ارتقای آ

که در تبیاین نتاایم بدسات آماده کرد  تاوان باه عاواملی از قبیال  مای همچنین باید عنوان 
که در این پاژوهش  یمانند آرمیدگی و تصویر ساز یشناختی و رفتار یکاربرد روشها ذهنی 

گاهی فراشناختی، از آن استفاد شد که اثر بخشی آن در مورد آ کرد  مهرورزی به خاود ، اشاره 
افاراد از  یرفتاار -استراتژیهای تفکر سازنده بسیار موثر واقت شده است. در مادل شاناختیو 
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یابنااد. همچنااین افااراد از  مای شااناختی بااه شناساایی افکااار دساات یطریاق آشاانایی بااا الگاو
گاهی و اطالعات در مورد مساله موجود و نیز مشکالت رایم با تکنیک هاای  طریق افزایش آ

کااه ایاان فرایناادشااو ماای صااحیس مقابلااه آشاانا گاااهی فراشااناختی ماای ند  ، توانااد بااه بهبااود آ
کند.  کمک   مهرورزی به خود و استراتژیهای تفکر سازنده ایشان 

گااروه درمااانی در مقایسااه بااا درمااان انفاارادتااأثیر  ها جاادای از ایاان مولفااه را  یو مفیااد بااودن 
گرفت. کماک میکناد تاا مهارتهاا نباید نادیده   یتمااعی ماؤثرتراج یگروه درمانی به بیماران 

که دیگران نیز مانند آناان نیاز مشاکالتی دارناد ک میرا بیاموزند و به این در در نهایات  .رسند 
کرد نتایم این پژوهش محدود به دامنه یک شهر خاد و بود و تعمایم نتاایم آن  باید عنوان 
 به سایر شهرها و جوامات نیازمناد احتیاا  اسات. در ایان پاژوهش مانناد هار پاژوهش انساانی

شرایط اجتمااعی و اقتصاادی افاراد از ماوارد تأثیرگاذار بار نتاایم ، ش ل، محیط زندگی، دیگر
بایسااات احتیاااا  شاااود.  کل جامعاااه می پاااژوهش اسااات. بناااابراین در تعمااایم نتاااایم آن باااه

همچنین با توجه به مسایل و مشاکالت متعادد زناان مباتال باه سارطان پساتان و باا توجاه باه 
یافات حاس همادلی و همادردی در ارتباا  باا نیاز شادید ایان زناان باه تخل یاه هیجاانی و در

گروه درمانی و شناخت درمانی و یاا درمانهاایی در ، مشکالت و مسائل خود انجام جلسات 
توان بارای بهباود ساالمت ایان  می ی  روری و تزم است. همچنینشناخت های روان حیطه

کاه در آن از خادمات ، گروه از زنان ماددکاری و پزشاکی ، یشناسا روانجلساتی تشکیل داد 
 بهره برد.

 منابع
یاان، آب نیکای فارد (. اثربخشای درماان شاناختی رفتااری بار تفکار مثباات و 1399ساایما. )، ساعیده و قادرتی، فاائزه و بزاز

کنفرانس بین المللی ، شادکامی دانش آموزان  مشاوره وعلوم تربیتی. ، یشناس روانششمین 
یان  از دیدگاه قرآن واهل بیت علیه السالم. قم: دارالعرفان یمهرورز(. فرهنگ 139۰حسین. )، انصار

کااب. )، پیترجاای و رناادی ای، مااارتین ام؛ بایلینااگ، آنتااونی . ترجمااه رفتاااری –گااروه درمااانگری شااناختی (. 1396مااک 
 فرد. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. محمد خدایاری ، یاسمین عابدینی

کیفیاات زناادگی باار مهاارورزی بااه خااود و چشاام (.1396فااروغ. )، جعفااری انداز زمااانی بااه آینااده در زنااان  اثربخشاای درمااان 
 .37-51، (2)3ی مثبت. شناس روانیائسه. پژوهش نامه 
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گااااهی فراشاااناختی و تمایزیاااافتگی باااا عااازت نفاااس جنسااای زناااان. زن و 1396)، دهقاااان خلیلااای و هناااروران (. رابطاااه آ
 .35-۰7، (35)9مطالعات خانواده. 

رفتاری بر افسردگی و  استرس زنان سرپرسات خاانوار.  -(. شناسایی اثربخشی درمان شناختی 1399اعظم. )، انیر و
کارشناسی ارشد  دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.، پایان نامه 

گراناا   یانجیاانقااش م ی(. بررساا1396حمیدر ااا. )، محماادعلی و غریباای، نیمااا؛ بشااارت، ابوالفضاال؛ قربااانی، زارعاای
ی. شاااناخت روانت از زنااادگی. علااوم یادراک شااده باااا ر ااا یدگیاان تنیو تفکاار ساااازنده در رابطاا  بااا یخودمهااارگر

16(63) ،319-322. 
کاظمی، مریم؛ حجازی، سروش گران ایاه، الهه؛ شعاع  د یاو ام یروان شاناختهاای  یژگی(. و1393لعبات. )، مهرانگیز و 

 .52-63، (۰)7پستان ایران. های  مبتال به سرطان پستان. بیماری نده در زنانیبه آ
کبر. )، سیف  . تهران: دوران.و روش هاها  ت ییر رفتار و رفتاردرمانی: نظریه(. 1395علی ا

گاروه درماانی شاناختی1395علای محماد و طااهری الهاام. )، آزاده؛ ر اایی، شوشتری رفتااری بار تنظایم -(. اثربخشای 
 .321-328، (6)18فراشناختی و نشخوار فکری زنان مطلقه. اصول بهداشت روانی. باورهای ، هیجانی

 فارسای نساخه تاییادی عامال سااختار (. 139۰آرش )، جلوداری ؛ابراهیم، مقامی ؛غالمر ا، مسعود؛ رجبی، شهبازی
هااای هاا و ماادلفصاالنامه روش .زناادانیان از گروهای در خااود – شاده شاافقت تجدیاادنظر بنادی درجااه مقیااس

 .۰6-31صا ، 139۰بهار ، 19شماره ، سال ششم، یشناخت روان
تفکار ساازنده بار خاود  یالگاو یراهبردهااتأثیر  یبررس یبرا ی(. ارائه مدل139۰ر ا. )، سیدمحسن و صالس زاده، عالمه

گاتتیان از طریدانشجو یکارآمد  .81-9۰، (1)5علوم شناختی و رفتاری. های  ا. پژوهشیق اثر 
گااااهی فراشاااناختی و رابطاااه آن باااا 1398اعظااام. )، شاااوندیشااایرین و ، کوشاااکی (. ویژگیهاااای روانسااانجی پرسشااانامه آ

گیااری تربیتاای.  -167، (37)9اهااداف پیشاارفت در دانااش آمااوزان دختاار متوسااطه دوره دوم شااهر شااهریار. اناادازه 
137. 

 یدرمااان شااناخت یسااه اثربخشاای(. مقا1396محمااود. )، فرشااته و حیاادری، شااهریار؛ موتااابی، فرشااته؛ شااهیدی، مااومنی
گاااه یمبتناا یو درمااان شااناخت یگروهاا یرفتااار گیاار.  یانجیاام یرهااایباار مت  یباار ذهاان آ اخااتالل ا ااطراب فرا

 .۰9-66، (1)8ی. شناس روانکاربردی های  پژوهش
کااایس )، هااااتون کااااربردی در درماااان  -(. رفتاردرماااانی شاااناختی 1989کیااات و پاااال ساااالکووس  جلاااد اول: راهنماااای 

 . تهران: ارجمند. 1398، ترجمه حبیب اله قاسم زادهاختاللهای روانی. 

آن بار ساالمت ساازمانی مادارس راهنماایی. تاأثیر  (. بررسی توانایی فراشاناخت مادیران و1387محمد)، یوسف آبادی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد.  پایان نامه 
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کرونا ویروس )کووید ( براساس 91-تبیین اضطراب 
 خصوصیات دموگرافیک در افراد بزرگسال

2محمدپناه اردکانعذرا  ، 1فاطمه صانعی فر

 نهدا موجددب نده، کروندا ویدروس بدده عندوان ید  بیمداری پاندددمی  مقدمـه:
بلکده سدالمت ، در رابطه با سدالمت جسدمانی همگدانی شددههایی  نگران

 :هــد اختدده اسددت.اند روان افددراد را در سددطوح مختلدد  جامعدده بدده خطر
مطالعه حاضر با هددپ  بیدین میدزان اضدطراب ناشدی از ویدروس کروندا در افدراد بزرگسدال بدر 

از حاضدر مطالعده رو :اساس خصوصیات دموگرافید  در طدول اپیددمی کروندا انجدام شدد.
شامل  مدام افدراد بزرگسدال گلسدتانی  آن جامعه آماری بود.  وصیفی رویکرد با مقطعی نوع
ورت در دسدترس انتخداب شددند. ابدزار مدورد اسدتفاده در ایدن نفر به ص 385که  عداد ، بود

پ وهش پرسشنامه اطالعات دموگرافی  محقه ساخته و پرسشدنامه مقیداس اضدطرب کروندا 
انجدام  56 نسدخه  spss افدزار آمداری ندرم از اسدتفاده ها بداداده  حلیل و ویروس بود.  جزیه

، میدانگین، آمداری  وصدیفی )فرواندیآزمدون ، های آماری مدورد اسدتفادهآزمون همچنین شد و
دار معندی 15/1کمتدر از  Pاسدتنباطی آندوا بدود. میدزان  آمداری آزمدون و درصد(، انحراپ معیار

میانگین نمره اضطراب ناشدی از ویدروس کروندا در افدراد بزرگسدال  ها:یافتهدرنظر گرفته شد.
کدده بدداال ر از حددد متوسددد قددرار دارد. در بددین م لفدده 38/48گلسددتانی  هددای اضددطراب بددود 

( 22/55( بدداال ر از میددانگین نمددره عالئددم جسددمانی )54/55میددانگین نمددره عالئددم روانددی )
داری بداال ر از معندی زندان بده صدورتگزارش شد. نمره اضطراب عالئم روانی و جسمانی در 

سدابقه ، سدطح  حصدیالت، سن، (. بین متغیرهای دموگرافی  جنسیتP<0.05مردان بود )
بیمدددددداری جسددددددمانی و روانددددددی و شددددددغل بددددددا اضددددددطراب کرونددددددا رابطدددددده وجددددددود داشددددددت 

(P<0.05.)رسد که میزان اضطراب ناشی مطابه با نتایج ارائه شده به نظر می :گیری نتیجه
کرونا در افدراد بزرگسدال جامعده هددپ بیشدتر از حدد متوسدد اسدت و افدراد نسدبتا  از ویروس 

  کنند.اضطراب باالیی را  جربه می
52-کووید، کرونا ویروس، افراد بزرگسال، اضطراب: ها کلیدواژه

کارشناسی ارشد روان.   1 f.saneifar@gmail.com.، اردکان، ایرانشناسی عمومی دانشگاه اردکان دانشجوی 

 Azramohammadpanah@ardakan.ac.ir.، اردکان، ایرانشناسی دانشگاه اردکان گروه روان، استادیار.   2
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 مقدمه
گازارش شاد  2119در دسامبر  میالدی انتشار یک بیماری ویروسای در شاهر ووهاان چاین 

ی یاااک ناااوع ویاااروس جدیاااد و ت ییااار  نتیاااک یافتاااه از خاااانواده بااازرف کاااه عامااال ایااان بیماااار
کروناا ویاروسویروس کروناا 2121، و همکااران 2باود )زو 21ها با عناوان ساندرم حااد تنفسای   .)

کاه باعاث عفوناتویروس خانواده بزرگای از ویاروس هاای تنفسای از سارماخوردگی هاا اسات 
گرفته تا بیماری شاود )ساازمان بهداشات و ساارس مای تری مانند مارسهای شدیدمعمولی 

درد ، سارفه خشاک، خستگی، روز شامل تب1۰تا  2ترین عالئم طی (. شایت2121، 3جهانی
کسانی  کاه تاا وجود این . با(2121، و همکاران 4نفس است )پنکوکو تنگی عضالنی کناون وا

، بهتاارین راه جهاات مقابلااه بااا ایاان بیماااری، مااؤثر باارای ایاان ویااروس ساااخته نشااده اساات
کشور ک ر  هاای از قبیال ها دستورالعملاجتناب از آلودگی و پیشگیری از سرایت آن است. ا

هاا و اساتفاده شست شوی مکارر دسات، گذاری اجتماعیرعایت فاصله، قرنطینه خانگی
، (. متأسافانه2121، و همکااران 5کنناد )اندرساونرا توصایه مای کننده های  ادعفونیاز  ل

کارد و این ویروس به دلیل قادرت سار کال جهاان انتشاار پیادا  ایت بسایار باات باه سارعت در 
کشاورهای جهاان را آلاوده نماود )زنگریلاواند تقریبا  طی زمانی کمتر از چهاار مااه تماامی  و  6ک 

یاادتوجااه بااه و اایعت همااه(. بااا2121، همکاااران کوو کااه تقریبااا تمااامی  197-گیااری بیماااری 
کشاوراجتمااعی و حتای ، سیاسای، های مهم اقتصادیجنبه هاای جهاان را نظاامی تماامی 

ی ایاان بیماااری ویروساای باار روی بهداشاات شااناخت روانبحااث آثااار ، تحاات تااأثیر قاارار داده
، 8لای)سالمت روان افاراد در ساطو  مختلاف جامعاه از اهمیات باه سازایی برخاوردار اسات 

، ا ااطراب، ی چااون اسااترسشااناخت روانتوانااد اخااتالتت (. اپیاادمی ایااان بیماااری ماای2121

                             

1. Severe acute respiratory syndrome Coronaviruses 

2. Zhu. 

3. Word Health Organization 

4. Pennycook 

5. Anderson 

6. Zangrillo 

7. COVID-19 

8. Li 
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میدینا، تنهایی، غم، خشم، تارس افساردگی و اخاتالل اساترس پاس ساانحه ، گمایدرسر، ام
کناد )کااروالهو (. عادم وجااود هرگوناه درماان یاا پیشاگیری قطعاای و 2121، و همکااران 1ایجااد 

جامعااه باه ایاان  %61 هااا در خصاود اباتالی حااداقلبینای برخاای از اپیدمیولو یساتپایش
یااادی را ، بیماااری کاارده اساات )اندرسااون و همکاااراناسااترس و نگراناای ز ، در جواماات ایجاااد 

تواناااد منجااار باااه مخااارب باااوده و مااای، (. تااارس و ا اااطراب ناشااای از اباااتالی احتماااالی2121
های روانای و اساترس در افاراد شاود. تارس و اساترس باا تحریاک هییوتااتموس در  ناهنجاری

کورتیزول از قشر غاده فاوق م ز و به  کلیاه و تحریاک اعصااب دنبال آن افزایش ترشس هورمون 
کوتاه زا سودمند اسات مدت برای مقابله بدن با عوامل استرسسم اتیک در سراسر بدن در 

کمک می کنایم و ایمان بماانیم و به ما  کاه از خطار دوری  گار ایان تارس و اساترس و  .کند  اماا ا
کااورتیزول و تحریاک سام اتیک در درازماادت بااقی بمانااد ، پاساخ بادن یعناای افازایش ساطس 

کاهش توان بدن در مبارزه با بیماری مخرب هاا از بوده و منجر به تضعیف سیستم ایمنی و 
کووید کرونا شاایت اسات 1399، شود )اله توکلیان می 19-جمله  (. ا طراب در مورد ویروس 
شاناخته باودن و ایجااد ابهاام شاناختی افاراد دربااره ایان رساد بیشاتر باه دلیال نااو به نظر مای

کاهش میناشناختهویروس است. ترس از  دهد و هماواره بارای ها ادراک ایمنی را در انسان 
کرونااا هاام ا ااطراب را تشاادید ، زا بااوده اسااتبشاار ا ااطراب کاام علماای در مااورد  اطالعااات 

رفات برای اطالعات بیشتر دنبال به افراد، زمان این (. در2121، و همکاران 2کند )باجمامی
و درسات اطالعاات نتوانناد افاراد شاود ثتواناد باعامای هساتند. ا اطراب خود ا طراب

کوچاک ذهان شارایط این در (.2121، همکاران و 3)تو تشخیا دهند را غلط تارینانساان 
شاده اغاراق صاورت باه و کارده ساازی را فاجعاه جسامانی  اعف و بیمااری هااینشاانه
ساو  را مواجاه باوده هااآن باا نیز قبال   که عالئمی است ممکن که طوری به، دهدمی پاسخ
هاایوساواس، ا اطراب از ناشای اخاتالتت، ا اطراب افازایش باعاث ایان و کناد تعبیار

1. Carvalho 

2. Bajema

3. To 
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 (.1۰11، افراد شود )رحیمیان و دشت بزرگی در و افسردگی فکری
یااد کوو گهااانی بیماااری  هااای رواناای توجااه بااه پیامااد بااا، در سااطس جهااان 19-بااا شاایوع نا

که این بیماری باه هماراه خاود دارد هاای خاصای از جامعاه ؛ بخاشاجتماعی طوتنی مدتی 
گاروهپذیری بیشتری میدچار آسیب یادشاوند. یکای از  کوو افاراد ، 19-هاای پار خطار اباتال باه 

کاااه ساااالمندی مرحلاااه(. از2121، 1مسااان هساااتند )باااانرجی ای از زنااادگی انساااان آنجاااایی 
کااهش توانااییمی که به طور طبیعای باا  کااهش توانمنادی در ، هاای جسامیباشد  روحای و 

( و همزماان باا 1396، ناژاد ترجماه خاوی ؛193۰، 2ی اجتمااعی هماراه اسات )کارینهانقش
کارکرد روانی و اجتمااعی خاود را از دسات ، های فیزیولو یکآغاز آن افراد به تدریم برخی از 

هاا معلولیات، های مازمن( و میزان شیوع بیماری139۰، دهند )حکمتی پور و همکارانمی
(. ایااان افاااراد باااه دلیااال 1395، یاباااد )قاسااامی و همکاااارانو مشاااکالت روحااای افااازایش مااای

کهولاات ساان باارای آن کااه بااا توجااه بااه  خااود بااه خااود دچااار ، آیاادهااا بااه وجااود ماایمشااکالتی 
یااد، شااوندافسااردگی و ا ااطراب ماای کوو امااری  19-حااال شاارایط فعلاای و بیماااری پاناادمیک 

ک، افزون بر این مسئله شده است. از سوی دیگر ه با بحاران میانساالی افراد میانسال جامعه 
از ت ییارات ، کننادمواجه هستند و ت ییرات بسیاری را در ابعاد مختلف زنادگی تجرباه مای

کاهش ساطس توانمنادی خاوردگی هاای ساالهاای جسامانی و ظهاور نشاانهزیستی همچون 
هااای اجتماااعی؛ ایاان گرفتااه تااا ت ییراتاای در روابااط بااین فااردی و افاازایش وظااایف و مساائولیت

هااای حرکتاای شااده و سااازگاری فاارد بااا محاایط را مطلااوب مااانت اجاارای مهااارتت ییاارات نااا
، واقاتشوند. دردهند و همچنین سبب شروع ت ییراتی در و عیت روانی فرد میکاهش می

گیری اسات یاابی عمیاق تماامی وجاوه ، بحران میانسالی آشفتگی درونی فرا کاه منجار باه ارز
گشااته و مای تعااارض در ، دی همچاون آشاافتگی عااطفیتوانااد عواقاب ناخوشاااینزنادگی فارد 

فرسااودگی شاا لی و از دساات رفااتن اهااداف زناادگی و پااوج انگاااری را موجااب شااود ، روابااط

                             

1. Baner jee 

2. Crain 
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کروناا 2113، 2؛ رابینسون و اسمیت2111، 1)وتینگتون (.  فشار روانی ناشای از بحاران ویاروس 
که بحران خاد این دوره را طی می ، نگیاز باشاداتواند چاالش می، کند برای افراد میانسالی 

کرونااا و خطاار آن باارای افااراد میانسااال تداعی تاار از سااالمندی مرگاای زودرس کننااده ویااروس 
اقتصاادی و اجتمااعی ، خاانوادگی، این افراد ممکن است به دلیل مشکالت ش لی .است

ی بیشااتری شااناخت روانپااذیری هااا بااه وجااود آمااده دچااار آساایبکااه در شاارایط فعلاای باارای آن
(. 2121، 3ویتوفتشوند )یونگمن و 

هااایبیماااری بااه شاا ل و ابااتال، جنساایت، ساان ماننااد اطالعااات دموگرافیااک افااراد
یاد میر و مرف و بیماری بروز در هستندکه مؤثری عوامل، ایزمینه کوو  19-ناشای از بیمااری 
کی از آن (. یافتااه2121، و همکاااران 4تااوجهی دارنااد )هانااگ قاباال تااأثیر هااای پژوهشاای حااا

بیشاتر در معارض اباتال و مارف ، نسابت باه افاراد میانساال و جاوان جامعاهافاراد مسان ، است
یااد کوو شااوند و مااردان بیشااتر از زنااان درگیاار ایاان بیماااری ماای، گیرناادقاارار ماای 19-ناشاای از 

کاه آماار 2121، و همکاران 5لیو ؛2121، )نیک ور اقدم و همکاران (. اخیرا  تحقیقات نشان داد 
یاااد کوو ، نقاااا ایمناااای، افاااراد مساااان بااادلیل اخاااتالتت شاااناختیدر 19-بااااتی اباااتال باااه 

هاااای متعااادد و مشاااکالت اجتمااااعی مصااارف دارو، ساااو  ت ذیاااه، ایهاااای زمیناااهبیمااااری
گااهی افاراد مساان از آسایب2121، و همکاااران 6باشاد )بنکسایممای تردیااد و ، خاودپذیری  (. آ

کااه از اپیاادمی ایاان بیماااری دارنااد ماای هااا بگااذارد. از آن توانااد تااأثیر بااه ساازایی باار م اازترساای 
در درجااه اول منجاار بااه ، اثاارات قرنطینااه، تاارس از دساات دادن عزیاازان، تاارس از ماارف، طرفاای

شاااود؛ و در درازمااادت هااام امکاااان دارد باااا ا اااطراب و اساااترس مااازمن مااای، غااام، تنهاااایی
(. 2121، مواجاااه شاااوند )باااانرجی، (PTSDاساااترس پاااس از ساااانحه )، اخاااتالتت افساااردگی

گفت افراد زیر می، یمطابق با شواهد پژوهش کمتارین نماره در پریشاانی  18توان  سال دارای 

1. Wethington

2. Robinson & Smith

3. Jungmann & Witthoft

4. Huang 

5. Liu

6. Benksim



 ( ایرانی  هانجمن مشاورملی همایش  بیستمین) مجموعه مقاالت  ________________________________________________________ 558

 

گاروه، ی )به عنوان مثال ا طراب و افسردگی( هستندشناخت روان کاه  هاای جاوان در حالی 
کردناد شاناخت روانترین نمرات پریشاانی سال بات 61و افراد مسن باتتر از  گازارش   1کیاو)ی را 

یتوفاا2121، و همکاااران کااه افاااراد 2121ت )(. یااونگمن و و کردنااد  گاازارش  ( در پااژوهش خاااود 
یاادتااری را در ارتبااا  بااا بیماااری همااهسااال( ا ااطراب شاادید 31-59میانسااال ) کوو  19-گیاار 
گروه سنی باا نگرانای، کنندتجربه می که این  هاای شا لی و خاانوادگی احتمات  به این دلیل 
اقتصادی(. همچنین نتیجه پژوهشی های نگرانی، رو هستند )به عنوان مثالوبهبیشتری ر

کروناا باه طاور قابال تاوجهی باا زن باودن که  ا اطراب بیمااری  جاوان باودن و ، دیگر نشان داد 
آلااوده شاادن اعضااای ، هااای ماازمنداشااتن بیماااری، داریبیکااار بااودن یااا خانااه، میانسااالی

کووید، خانواده بساتگان دوساتان و ، یا مارف اعضاای خاانواده، 19-دوستان و یا بستگان به 
یاااد کوو (. بناااابراین هااادف از 2121، مااارتبط اسااات )معروفااای زاده و همکااااران19-باااه دلیااال 

کروناا در افاراد بزرگساال جامعاه باا اساتفاده از ویژگایمطالعه هاای ی حا ر بررسی ا طراب 
کرونا ویروس است.، دموگرافیک  در طول اپیدمی 

کار  روش 
شاامل تماام  آن جامعاه آمااری اسات. توصایفی رویکرد با مقطعی نوع از حا ر مطالعه

گلستانی است  نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند.   ۰82که تعداد ، افراد بزرگسال 
اباازار مااورد اسااتفاده در ایاان پااژوهش پرسشاانامه اطالعااات دموگرافیااک محقااق ساااخته و 

کرونااا ویااروس (CDAS) پرسشاانامه مقیاااس ا ااطرب 
بااود. بااا توجااه بااه شاارایط پاناادمیکی  2 

کووید های واتسااپ و ها به صورت آنالین از طریق پیام رسانلینک پرسشنامه 19-بیماری 
گرفت. اطالعاات دموگرافیاک شاامل )سان ، جنسایت، تلگرام در اختیار جامعه هدف قرار 

و  میزان تحصیالت )زیردییلم تا دکتری( و سابقه بیمااری جسامانی، و عیت تأهل، ش ل
کرونااا ویااروس جهاات ساانجش ا ااطراب ناشاای از  رواناای( بااود. پرسشاانامه مقیاااس ا ااطرب 

                             

1. Qiu 

2. Corona Disease Anxiety Scale 
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کشااور ایااران توسااط علییااور و همکاااران ) کرونااا در  یااابی 1399شاایوع ویااروس  ( تهیااه و اعتبار
گویاه 2گویاه و  18شد. نسخه نهاایی ایان ابازار دارای  عالئام  9تاا  1هاای مؤلفاه )عامال( باود. 

گویااه ای  درجااه ۰ساانجد. ایاان اباازار در طیااف  عالئاام جساامانی را می 18تااا  11هااای رواناای و 
شااود؛  گااذاری می ( نمره3و همیشااه= 2بیشااتر اوقااات=، 1گاااهی اوقااات=، 1لیکاارت )هرگااز=

کمتااارین نماااره کاااه افاااراد پاساااخ بناااابراین بیشاااترین و  کساااب  ای  دهنده در ایااان پرسشااانامه 
دهنده سااطس باااتتری از  اناساات. نماارات بااات در ایاان پرسشاانامه نشاا 5۰تااا  1کننااد بااین  می

%( و 86/12ا طراب در افراد است. در این پرسشنامه نقطه برش برای مؤلفه عالئم روانای )
کال ا اطراب برابار باا )88/۰مؤلفه عالئم جسمانی ) گرفتاه 7۰/17%( باود و بارای  ( در نظار 

کرونبا  برای عامل اول ) عامال ، (α=879/1شد. پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای 
کاال پرسشاانامه )α=861/1دوم )  λ-2( بااه دساات آمااد. همچنااین مقاادار α=919/1( و باارای 

کاال پرسشاانامه λ-2=86۰/1عاماال دوم )، (λ-2=882/1باارای عاماال اول ) 1گااتمن ( و باارای 
(922/1=2-λ ک ایااان ( باااه دسااات آماااد. جهااات بررسااای روایااای وابساااته همبساااتگی باااه ماااال

کردن این ابازار  کاه نتاایم نشاان  GHQ-28باا پرسشانامه پرسشنامه از همبسته  اساتفاده شاد 
کااال پرسشااانامه کروناااا باااا نماااره  ، و مؤلفاااه ا اااطراب GHQ-28 داد پرسشااانامه ا اااطراب 

کااارکرد اجتماااعی و افسااردگی بااه ترتیااب براباار بااا ، های جساامانی نشااانه ، ۰83/1اخااتالل در 
کلیااه ایاان  اارایب در سااطس  269/1و  333/1، ۰18/1، 517/1 معنااادار بااود  11/1اساات و 

نارم از اساتفاده هاا بااداده تحلیال و (. تجزیاه1398، علییور و عبداهلل زاده، قدمی، )علییور
آزماون ، هاای آمااری ماورد اساتفادهآزماون همچناین انجاام شاد و 16 نساخهspss افزارآمااری

اساتنباطی آناوا  آمااری آزماون و درصاد(، انحاراف معیاار، میاانگین، توصیفی )فروانی آماری
گرفته شد.معنی 15/1کمتر از  Pد. میزان بو دار درنظر 

 هایافته
کاه از ایان مجماوع ۰82در مطالعه حا ر تعداد  کردناد.  نفار  282، فرد بزرگساال شارکت 

1. Guttman
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% مجارد و 2/6% متأهل و 2/92( بودند. از این جمعیت 5/۰1نفر مرد ) 211%( و 5/58زن )
ساااله نساابت بااه سااایر افااراد  51تااا  ۰1 کااه افااراد، سااال  بااه بااات بااود۰1میااانگین ساانی افااراد 

، %( نفاااار دارای تحصاااایالت زیاااار دیاااایلم8/51) 2۰5تاااارین بااااازه ساااانی را داشااااتند. شااااایت
کاردانی3/3)16، %( نفر دییلم2/23)112 کارشناسای9/13) 67، %( نفر   )% ،33 (8/6 )%

ک ریات افاراد 9/1) 9ارشد و کارشناسی دار خاناه%( نفر هم دکتری بودند. در مطالعاه حا ار ا
کارمناااد 2/۰۰) 213  69آزاد ، %(8/۰) 23%( بودناااد و ساااایر افاااراد هااام باااا عنااااوین شااا لی 

 22کشااورز ، %(۰/6) 31کاارگر ، %(7/7) 37بازنشسته ، %(8/9) ۰7فرهنگی ، %(3/1۰)
%( 8/1) ۰، %( هیاااااأت علمااااای8/1) ۰، %( رانناااااده5/1) 7، %(9/2) 1۰بیکاااااار ، %(6/۰)

نفاار  1، نفاار پرسااتار1، %( مشاااور۰/1) 2، %( مهناادس6/1) 3، %( معاادن چاای6/1) 3، نظااامی
%( نفر از این جامعاه عادم اباتال 1/57) 275نفر داروساز در مطالعه شرکت داشتند. 1ماما و 

، هااای چااون دیابااتهااای جساامانی و رواناای را داشااتند و مااابقی هاام بااه بیماااریبااه  بیماااری
سااکته م اازی و ، انااواع ساارطان، تیروئیااد، کلیااه، گااوارش، کبااد، مشااکالت قلباای، فشااارخون

صارع و ساندروم پاا بای ، ا اطراب، افساردگی، های روان زشکی چاون آلزایمارقلبی و بیماری
خالصااه شااده  1-قاارار مبااتال بودنااد. اطالعااات توصاایفی جمعیاات مااورد مطالعااه در جاادول

 است.

 در  طالره کممده توصیف خصوصیات د وگرافیک افراد بزرگسال :رک  :1جدول 
 درصد فراوانی  تغیر درصد فراوانی  تغیر

 جنسیت
و عیت  %5/58 282 زن

 تأهل
 %1/7 3۰ مجرد

 %2/92 ۰۰8 متأهل %5/۰1 211 مرد

 سن

سابقه  %7/53 259 سال 51تا  ۰1
بیماری 

جسمانی و 
 روانی

 %9/۰2 217 بله

 %1/57 275 خیر %2/22 117 سال 61تا  51

 %8/17 86 سال 71تا  61
 ش ل

 %8/۰ 23 کارمند
 71باتتر از 
 سال

 %8/9 ۰7 فرهنگی 2/6% 31
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درصدفراوانی تغیردرصدفراوانی تغیر

سطس 
تحصیالت

%693/1۰آزاد%2۰58/51زیر دییلم
%377/7بازنشسته%1122/32دییلم
%2132/۰۰خانه دار%163/3کاردانی

%31۰/6کارگر%679/13کارشناسی
کارشناسی 

ارشد
%1۰9/2بیکار338/6%

%۰81/11سایر%99/1دکتری

کرونا و مؤلفاه 2جدول  هاای آن را در میانگین و انحراف معیار ا طراب ناشی از ویروس 
کروناا افراد بزرگسال جامعه هدف نشان می دهد. میاانگین نماره ا اطراب ناشای از ویاروس 

گلستانی  کال )، بود ۰8/38در افراد بزرگسال  ( 7۰/17کاه مطاابق باا نقطاه بارش ا اطراب 
گرفتاه )علییاور و همکاارانپژوهش ( بااتتر از حاد متوساط اسات. نماره 1398، های صاورت 
کمتار و نماره بااتتر بیاانگر ا اطراب بیشاتر اسات. و  میازان دهنادهنشاان تارپاایین ا اطراب 

هااای  ( پژوهش88/۰( و جساامانی )86/12همچنااین باار اساااس نقطااه باارش عالئاام رواناای )
( باااتتر از 53/22میااانگین نمااره عالئاام رواناای )، (1398، انجااام شااده )علییااور و همکاااران
گزارش شد )جدول 99/15میانگین نمره عالئم جسمانی )  )2  .)

افراد بزرگسال  های آن درکرونا و  ؤلفه او  و روس  تغیر اتطراب نا:ی  یانگین و انحراف  ریار :2جدول 
 اکزیمم یمیممانحراف  ریار یانگین تغیر

53/2237/7936عالئم روانی
99/1575/7936عالئم جسمانی

کل ا طراب ۰8/3831/1۰1872نمره 

کرونا را بر حسب خصوصایات  3جدول  میانگین نمره میزان ا طراب ناشی از ویروس 
گاازارش ماای  3دهااد. نتااایم و تجزیااه تحلیاال آماااری در جاادول دموگرافیااک در افااراد بزرگسااال 

کاااه نماااره ا اااطراب عالئااام روانااای و جسااامانی در زناااان بااار اسااااس نقطاااه بااارش  نشاااان داد 
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  ( بااه صااورت1398، انجااام شااده )علییااور و همکااارانهااای  ( پژوهش88/۰)، (86/12)
کرونا باا ا، داری باتتر از مردان استمعنی فازایش همچنین میزان ا طراب ناشی از ویروس 

کرونا بیشتری نسبت به افراد با سان شود و افراد با ردهسن بیشتر می ی سنی باتتر ا طراب 
کروناا هام P<0.05کمتر دارند ) (. بین مت یار ساطس تحصایالت و ا اطراب ناشای از ویاروس 
کاه ساواد پاایین، داری وجود داردارتبا  معنی تاری داشاتند نسابت باه افاراد باا ساواد افارادی 

کردند. در رابطه با مت یر سابقه بیماری جسمانی و روانای باتتر ا  گزارش  طراب بیشتری را 
که به یکای از بیماارهم می گفت افرادی  هاای جسامانی و روانای مباتال بودناد ا اطراب توان 

کرده کروناا بای تاأثیر کرونا بیشتری را تجربه  اند. مت یر ش ل هام در ایجااد ا اطراب ناشای از 
کرونااا خانااهافااراد ، نبااوده اساات دار و بازنشسااته نساابت بااه سااایر مشاااغل در طااول اپیاادمی 

ا ااطراب ناشاای از  (. امااا باین مت یاار و اعیت تأهاال وP<0.05ا اطراب بیشااتری داشاتند )
کرونا    .(3نشد )جدول  داری مشاهدهمعنی ارتبا  ویروس 

 د وگرافیک خصوصیات افراد بزرگسال برحسب اتطراب  یزان نمره  یانگین :3جدول 

  تغیر
سطح  جسمانی عالئم

 رمی 
 داری

سطح  عالئم روانی
 رمی 
 داری

سطح  اتطراب
 رمی 
 داری

  یانگین
انحراف 

  ریار
  یانگین

انحراف 
  ریار

  یانگین
انحراف 

  ریار
 جنسیت

 
 12/8 92/16 زن

112/1 
31/23 5۰/7 

116/1 
16/۰1 81/1۰ 

112/1 
 25/13 12/36 99/6 ۰۰/21 11/7 1۰./68 مرد

 
 سن

 51تا  ۰1
 سال

31/15 58/7 

111/1 

79/21 31/7 

111/1 

99/36 93/13 

111/1 

 61تا  51
 سال

77/1۰ 99/6 15/21 61/6 81/35 72/12 

 71تا  61
 سال

12/17 37/7 ۰5/2۰ 29/7 ۰8/۰1 18/1۰ 

باتتر از 
 سال71

۰1/23 78/8 73/28 71/6 13/52 1۰/15 
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 تغیر
سطح  جسمانی عالئم

 رمی 
داری

سطح  عالئم روانی
 رمی 
داری

سطح  اتطراب
 رمی 
داری  یانگین

انحراف 
 یانگین ریار

انحراف 
 یانگین ریار

انحراف 
 ریار

و عیت 
تأهل

82/1615/11مجرد
517/1

65/21 69/8
۰69/1

۰7/38 23/18
997/1

98/13 93/1555/761/2226/6۰8/38متأهل

سطس 
تحصیالت

97/179۰/7زیر دییلم

111/1

16/25 18/7

111/1

98/۰2 12/1۰

111/1

19/1۰ 82/1593/711/2291/683/37دییلم
32/13 75/1289/619/191۰/79۰/31کاردانی

59/11 11/687/29 12/1231/575/17کارشناسی
کارشناسی 

ارشد
13/1396/56۰/18 65/567/31 ۰9/11

19/5 ۰۰/۰67/25 67/911/111/16دکتری
سابقه 
بیماری 

جسمانی و 
روانی

63/1866/8بله

111/1

3۰/25 ۰6/7

111/1

91/۰3 37/15

111/1
95/11 55/6۰1/3۰ 11/1۰31/6۰2/21خیر

ش ل

11/1218/۰کارمند

111/1

11/17 71/5

111/1

11/29 19/9

111/1

37/11 75/661/31 28/12۰2/532/19فرهنگی
19/13 81/61۰/35 ۰9/1۰18/765/21آزاد

15/16 72/731/۰2 22/1882/818/2۰بازنشسته
5۰/1۰ 32/736/۰2 13/1811/839/2۰خانه دار

17/12 66/665/37 77/1۰۰1/687/22کارگر
21/16 55/71۰/39 71/151۰/9۰3/23بیکار
73/12 81/691/3۰ 81/1379/618/21سایر

گویه ۰جدول شماره  کروناا نشاان فراوانی پاسخ افراد بزرگسال را به  هاای پرسشانامه ا اطراب 
گویهمی گویاه ر های دهد. در بین  کروناا باه اطرافیاانم هساتمر،  گویه رمن نگران سرایت  پرسشنامه 

کرونا به گویه ر توجه رسانه درباره شیوع بیماری  کروناا مارا نگاران می شدت نگرانمر و  کنادر باا  ها باه 
(.۰بیشترین فراوانی همیشه در افراد باعث ا طراب شده بود )جدول 
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گ :4جدول  کرونا یهفراوانی پاسخ افراد بزرگسال به   های پرسشما ه اتطراب 

 هرگز گ یه
 )درصد(

گاهی 
 اوقات

 )درصد(

بیشتر 
 اوقات

 )درصد(

 همیشه
 )درصد(

کرونا  را  ضطرب  ی کردن به   6/21 9/19 3/۰1 2/17 کمد. فکر 
کرونا فکر  ی  1/19 5/18 9/3۰ 6/27 کمم احساس تمش دارم. وقتی درباره تهدید 

کرونا   ۰/39 3/2۰ 3/25 1/11 :دت نگرانم. بهدرباره :یوع بیماری 
کرونا بگیرم.  ی  ۰/23 5/19 6/39 ۰/17 ترسم 

کرونا بگیرم. فکر  ی  1/18 6/16 5/31 8/33 کمم هرلحظه  مکن اس  
کوچکتر ن عالئم گرفته فکر  ی، با  کرونا  ام و خود را وارسی  کمم 

 کمم.  ی
1/35 1/33 5/18 5/13 

کرونا به   3/57 2/22 8/15 8/۰ اطرافیانم هستم. ن نگران سرای  
کرونا فرالی  کرده اس  اتطراب  ربوط به   9/12 9/19 8/27 ۰/39 های  را  ختل 

کرونا  را نگران  ی توجه رسانه  1/33 6/22 5/25 9/18 کمد ها به 
کرده اس . کرونا خواب  را  ختل  کردن به   1/8 8/11 ۰/23 6/56 فکر 

کرونا  را  کردن به  کرده اس . ب فکر   6/5 1/8 6/21 7/6۰ ا:تها 
کرونا فکر  ی  ۰/6 3/8 7/23 6/61 :وم. کمم دچار سردرد  ی وقتی به 
کرونا فکر  ی  1/15 8/11 3/2۰ 8/۰9 لرود. کمم تمم  ی وقتی به 
کرونا فکر  ی  9/13 8/11 1/21 ۰/5۰ :ود. کمم  وهای تمم سیخ  ی وقتی به 

کابوس   1/15 2/11 ۰/22 2/51 تبدیل :ده اس .کرونا برای  ن به یک 

کرونا فرالی  بدنی کم :ده اس . به خاطر ترس او   3/13 7/13 2/28 8/۰۰ ام 
کرونا با دیگران برایم د:وار اس . کردن درباره   3/9 1/12 8/27 8/51 صحب  

کرونا فکر  ی  ۰/11 1/11 5/19 1/59 گیرم. کمم تپش قلب  ی وقتی درباره 

 گیری بحث و نتیجه
یادبیماری همه کوو یاک و اعیت ا اطراری در ساالمت جهاانی و شاوک روانای  19-گیر 

اجتماعی است. این پدیده پاندمیک از طریق اقدامات مهاری اجتمااعی طاوتنی مادت و 
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ی بار هماه، هاای اقتصاادی در طاول یاک قارنتارین بحاراناز جملاه شادید، عواقب ثانویه آن
گذاشااته )جرونیمااوسانسااان ( و باعااث ایجاااد یااک و اایعت اور انااس در 2121، 1هااا تااأثیر 

کشور کمتر از چند ماه در سراسر  ایان بیمااری  های جهان شاده اسات.بهداشت جهانی در 
گیاار هااایی در ارتبااا  بااا سااالمت جساامی همگااانی شااده بلکااه تنهااا ساابب نگراناایدار نااه وا

حفاا  ، یطشااود. در ایاان شااراشااناختی نیااز ماایهااای روانساابب بااروز تعاادادی از بیماااری
هااای مختلااف جامعااه و اایعت سااالمت روان افااراد  ااروری اساات زیاارا مااردم در قساامت

یاادهااای اسااترسممکاان اساات محاارک کوو تجربااه نماینااد. یکاای از  19-زایاای در طااول انتشااار 
یاادگااروه کوو افااراد مساان هسااتند. ا ااطراب و دلهااره نساابت بااه ، 19-هااای پاار خطاار ابااتال بااه 
کروهای ناخبر باه خصاود ساالمندان را ، نا سطس ایمنی بدن افارادخوشایند شیوع ویروس 

تواند افاراد مسان را در دهد. همچنین قرنطینه و قطت ارتباطات اجتماعی هم می کاهش می
کروناا از پذیری  معرض افسردگی و ا طراب قارار دهاد. آسایب ساالمندان در مقابال ویاروس 

باار ، افااراد اساات عاااطفی و اجتماااعی بیشااتر از سااایر، رواناای، همااه جهااات سااالمت جساامی
گرفتن و توجه به برخی نکاات مهام جهات ارتقاای مقاومات و سیساتم  همین اساس در نظر 

کرونا ویاروس بارای ایان افاراد  اروری اسات. از ساوی دیگار افاراد ایمنی بدن و پیش گیری از 
کاارده هاام بااه لحااا  میانسااال جامعااه بااه دلیاال محاادودیت کااه ایاان ویااروس ایجاااد  هااایی 

هایی را متحمال  و هام باه لحاا  ساالمت جسامانی و روانای آسایب ،اقتصادی و اجتمااعی
ک اار افااراد میانسااال جامعااه مساائولیت مااالی خااانواده را باار عهااده انااد. از آنشااده کااه ا جااایی 
یاد، دارند کوو هاای اقتصاادی و مشاکالت  باعاث ایجااد بحران 19-و عیت فعلی بیمااری 

شناساایی افاراد ، ر مخااطره فعلایرو در و ایعت پاروانی و افسردگی آنان شده است. از این
کاه ساالمت روان آنشناخت روانمستعد اختالتت  هاا ممکان ی در سطو  مختلف جامعاه 

فتد امری  روری بوده تا با راهکاار شاناختی نهاای مناساب رواهاا و تکنیاکاست به خطر ام
بتوان سالمت روان افراد را حف  نمود. 

1. Jeronimus
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کرونا در افراد بزرگساال بار مطالعه حا ر با هدف تبیین میزان ا طراب  ناشی از ویروس 
که میانگین نمره عالئام روانای  اساس خصوصیات دموگرافیک انجام شد. نتایم نشان داد 

که همسو با نتاایم مطالعاه  می (99/15( باتتر از میانگین عالئم جسمانی )53/22) باشد. 
کیاااو و باشاااد. ( مااای1399(؛ حاااق باااین و همکااااران )1399رحمانیاااان و همکااااران ) پاااژوهش 

کاه 2121همکااران )  شایوع ویاروس روانای اثارات، کننادگان شارکت از %8/53( نشاان داد 

یاابی شادید یا متوسط را کرونا  گازارش را شادید افساردگی عالئام % افاراد5/16اناد،  کرده ارز

یافتندکاه دادناد. محققاان نشاان را شادید ا اطراب %عالئام8/28و  اناد کرده در طاول  در
 افازایش عصابانیت و افساردگی، مانناد ا اطراب منفای احساساات کروناا اپیدمی ویاروس

کاه در، یابادمای یاباد )لای و مای کااهش زنادگی از ر اایت و مثبات احساساات حاالی 
کااه زنااان نساابت بااه مااردان 2121، همکاااران کاارد  گاازارش  (. همچنااین نتااایم پااژوهش حا اار 

کردند و بین عالئم ا طرا کسب  کرونا باتتری را  ب باا افازایش سان ارتباا  نمرات ا طراب 
کردند. باین مت یار و افراد با رده، مثبت وجود دارد کسب  ی سنی باتتر ا طراب بیشتری را 

کروناا هام اخاتالف معنای ، داری وجاود داردسطس تحصایالت و ا اطراب ناشای از ویاروس 
کااه سااواد پااایین ا ااطراب بیشااتری را ، تااری داشااتند نساابت بااه افااراد بااا سااواد باااتترافاارادی 

کروناا افاراد زیار دیایلم )گ کاه میاانگین ا اطراب  کردند. به طاوری  ( نسابت باه 98/۰2زارش 
( بیشااتر بااود. در رابطااه بااا مت یاار سااابقه بیماااری 67/25افاارد بااا سااطس تحصاایالت دکتااری )

که به یکی از بیمارجسمانی و روانی هم می گفت افرادی  هاای جسامانی و روانای مباتال توان 
کرونا بیشت کردهبودند ا طراب  اند. طبق نتاایم باه دسات آماده شا ل افاراد هام ری را تجربه 

کرونا بی تأثیر نبوده است ( و بازنشساته 36/۰2دار )افراد خاناه، در ایجاد ا طراب ناشی از 
گااازارش 31/۰2) کروناااا ا اااطراب بیشاااتری را  ( نسااابت باااه ساااایر مشااااغل در طاااول اپیااادمی 

کرونااا اطراب ناشای ا کردند. اما و عیت تأهل تأثیری بر کلای  ز ویاروس  نداشات. باه طاور 
کرونااا بااه طااور قاباال براساااس نتااایم بااه دساات آمااده ماای گفاات میاازان ا ااطراب ویااروس  تااوان 

، دار و بازنشااته بااودنخانااه، سااطس تحصاایالت پااایین، سااالمندی، ای بااا زن بااودنمالحظااه
کاه سابقه بیماری جسمانی و روانی داشتن مرتبط اسات. بناابر ایان مای گرفات  تاوان نتیجاه 
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کرونا در افاراد بزرگساال جامعاه هادف بااتتر از حاد متوساط  میزان ا طراب ناشی از ویروس 
کااه کننااد. از ایاان رو احساااس ماایاساات و افااراد نساابتا  ا ااطراب باااتیی را تجربااه ماای شااود 

گاااروه حسااااس سااانی جامعاااه بایاااد ساااازمان کااااهش ا اااطراب ایااان  هاااای مسااائول بااارای 
گیرند های روانی وپروتکل کاار، بهداشتی متناسبی را در نظر  جهات  تادابیری گیاریتاا باا باه 

کماک ، هاازمیناه ایان آنان در توانمندسازی بتاوان در ایان شارایط ساخت باه جامعاه هادف 
بخشید. بهبود 19-کووید اپیدمی طول در ها راآن زندگی کیفیت کرد و

 منابع
مجلااه دانشااگاه علااوم پزشااکی  COVID-19.گیااری ویااروس (. مقابلااه بااا اسااترس ناشاای از همااه1399م. )، الااه تااوکلی

 .253-25۰. صفحات 1جیرفت. شماره 
کالنااای، ن؛ افاااراز، ف؛ حااااتمی، ع؛ جااااودانی، ا؛ خردمناااد، ع؛ رفیعااای، م؛ عباسااای، حاااق باااین (. میااازان 1399ن. )، پ؛ 

یااد  کرونااا ویااروس جدیااد )کوو کرونااا. 19ا اطراب ناشاای از  ( در بیماااران مباتال بااه ساارطان پسااتان در زمااان پاناادمی 
.17 -8. صفحات 1399. آبان 8شماره ، 23دوره  .مجله زنان مامائی و نازائی ایران

کیفیات 139۰شاهره. )، احمد و ربیعی، نوراهلل؛ حجتی، نفیسه؛ طاهری، ی پورحکمت (. ارتباا  حمایات اجتمااعی باا 
 .51-۰2صفحات ، (139۰بهار ) -1شماره ، 3دوره زندگی سالمندان مبتال به بیماری دیابت. 

کالنی، هادی؛ رحمانیان، نژاد مصلی محمد؛، رحمانیان اساماعیل؛ ، دوساتناصار؛ رعیات ، نویاد؛ حااتمی، احسان؛ 
یااد1399ساامانه. )، عبیااری کرونااا ویااروس جدیااد )کوو ( در پرساانل درمااانی. 19-(. ا ااطراب و اسااترس ابااتال بااه 

 .81 -71. صفحات 1۰11تابستان ، 2 شماره 12 دوره، پزشکی علوم آموزش توسعه افق مجل 
و اساترس باا مقابلاه هاایسابک نقاش ساالمندان: در کروناا (. ا اطراب1۰11زهارا. )، مریم؛ دشات بزرگای، رحیمیان
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مجازی بر روابط های  تعیین رابطه استفاده از شبکه
کرونا  خانواده در شهر تهران دردوران اپیدمی 

  3ریحانه قنبران جزی، 2موسویرقیه ، 1حمید گلرخی

 ددأثیر  ش بسددیار مهددم وقددفضددای مجددازی دارای ن، در دنیددای امددروز :مقدمــه
گدذاری در دنیدای دیجیتدال و روابددد خدانوادگی و اجتمداعی افدراد اسددت و 

 بدده سددرعت در حددال رشددد، گسددتره و دسترسددی مددردم بدده فضددای مجددازی
های  بطدده اسددتفاده از شددبکهن رایددیپدد وهش حاضددر بددا هدددپ مطالعدده  ع :هــد باشددد.  مددی

گدروه خانواده دارای فرزندد و بددون فرزندد شدهر  هدران هدای  مجازی بر روابد خانواده در دو 
باشددد. جامعدده  مددی روش پدد وهش حاضددر  وصددیفی و از نددوع پیمایشددی :رو انجددام گرفددت. 

ساکن شهر  هران  است که از فضای مجدازی متأهل  آماری پ وهش شامل کلیه مردان و زنان
نفدر بده عندوان نمونده انتخداب شددند کده در دو  483کنندد. از ایدن میدان  عدداد  مدی تفادهاس

گروه بدون فرزند و دارای فرزند بطور مساوی  قسیم شدند. سپس با اسدتفاده از پرسشدنامه 
پ وهش بدا های  مورد بررسی قرار گرفته و دادهها  محقه ساخته روابد خانواده در آزمودنی

نتددایج  ها: یافتــهمسددتقل و ضددریب همبسددتگی پیرسددون بدسددت آمددد.   tاسددتفاده از آزمددون
موجدب افدزایش ، دارای فرزنددهدای  داد استفاده از فضای مجدازی در خانواده پ وهش نشان

کددداهش رضدددایت هدددای  و در خانواده، سدددازگاری، رضدددایت زناشدددویی بددددون فرزندددد موجدددب 
ای روابد زناشویی نسدبت گردد. همچنین نمره زوجین دارای فرزند در متغیره می زناشویی

این پزوهش نشان داد آموزش نحوه استفاده   :گیری نتیجهباال ر بود. ، به گروه بدون فرزند
دت متغیرهدای  از فضای مجازی و  نی سازی فضای مجدازی جهدت اسدتفاده متدأهلین در  قویت

  رسد. می روابد زناشویی ضروری بنظر
رضایت زناشویی، روابد خانواده ،اجتماعیهای  شبکه، فضای مجازی: ها کلیدواژه
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 مقدمه
باین دو جانس  1نیاز به برقراری و حف  پیوند و روابط نزدیک با دیگاران بار اسااس ازدواج

اولاین هساته هار اجتمااع و مهام تارین  2خانواده .(1398، نوروزی و همکاران)گیرد می شکل
کااه افااراد هاار اجتماااعی در بسااتر آن رشااد طریااق آن وارد  کننااد و از ماای بنیااان جواماات اساات 

(  خانواده چیازی بیشاتر از مجموعاه افارادی اسات 1397، شوند.)مدنی و مرادی می جامعه
( 138۰، ی با هم مشارکت دارناد.)نظری و ناوابی ناژادشناخت روانکه در یک فضای فیزیکی 

کاادام یااک سیسااتم اجتماااعی کااه هاار  گون دیااده میشااود  گونااا -امااروزه خااانواده در اشااکال 
که افراد به وسیله حلقهشو می فرهنگی تلقی باا دوام و متقابال باه ، عاطفی قدرتمنادهای  ند 

گااره خااورده انااد. ورود بااه ایاان سیسااتم سااازمان دهاای شااده از طریااق ازدواج یااا تولااد یکاادیگر 
 (1395، ترجمه شاهی و نقش بندی، 2015، صورت میگیرد. )گلدنبرف

کاه دن 3ظهور فضاای مجاازی، عصر نوینهای  مهم ترین شاخصه یاای مادرن را از اسات 
باه  4دنیای سنتی جدا نموده و بشار را باا یاک تجرباه جدیاد رو باه رو سااخته اسات. اینترنات

ک ر نیازهای اساسی انسان را تاأمین، و قدرتمندای  منزل  یک فناوری چندرسانه کناد و  مای ا
کشش افراد برای تأمین نیازهایشان به دنیای مجاازی شاود. نقاش  مای همین مسأله موجب 

کاه بادون آن امکاان  محوری توساعه و بهاره وری ، یریز برناماهاینترنت چنان اساسای اسات 
اقتصاااااادی و علمااااای در آیناااااده وجاااااود نخواهاااااد ، اجتمااااااعی، فرهنگااااایهای  در زمیناااااه

بااه یکاای از  5اجتماااعیهای  (. همچنااین امااروزه شاابکه2117، داشاات)پارنیما و ساااروج ورمااا
هاااای  وعات متعااادد بااارای جمعیتقدرتمناااد تااارین عوامااال ت ییااار تبااادیل شاااده و در مو ااا

گاار چااه اسااتفاده از 2119، شااوند)ایک ی و آناادلیکو ماای مختلااف جامعااه تولیااد و منتشاار (. ا
تواناد  مای اماا پیامادهای آن، منفی تلقی شودای  تواند پدیده نمی فضای مجازی فی النفسه

1. Marriage 

2. Family 

3. Cyberspase 

4. Internet

5. Social Network
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روابااط زوجااین  باار روابااط بااین افااراد در جامعااه و افکااار و رفتااار آنهااا و باااالطبت در خااانواده و باار
کاه تاا حادی ریشاه در هایی  ( و چالش1397، شجاعی جشوقانی)اثرگذارباشد. کناد  ایجااد 

(.  1397، عباساااای آتشااااگاه، عباساااای شااااوازی)دگرگااااونی روابااااط خااااانوادگی در ایااااران دارد
چاون هایی  مانناد شابکه (اجتماعی مجازیهای  شبکه)اجتماعیهای  شبکههای  سایت
گرام، 1تلگرام امروزه مورد اساتفاده بسایاری از افاراد دنیاا ها،  و مانند این 3بوکفیس ، 2اینستا

گساترش یافتاه اسات گیاری  کاوه)بوده و به طور چشم  یاد2117، تاناگ و  کوو گیاری  -(. هماه 
، فاان، منجر به ت ییراتی در زندگی خصوصی و عمومی افراد شاده است)مدرسیتساکی 194

یاادی در های  بکه( از جملاه اساتفاده بیشاتر از شا2121، کوپر و راوتمان کاه نقاش ز اجتمااعی 
گردهمایی، آمااوزش، اطاالع رسااانی گیااری هااای  جلساات و  مجااازی ایفااا نماوده اساات؛ همااه 

کناار آمادن باا بیماری، اخیر از طریق تحاوتت فنااوری و اجتمااعی هاای  تواناایی ماا را بارای 
ک . همچناااین در یااا(2121، بااارم و همکااااران)بهباااود داده اساااتهاااا  اپیااادمی و ساااایر بحران

گردیااد قرنطینااه مااردم 2۰پااژوهش سااریت و مااروری  ی شااناخت رواناثاارات ، نحقیااق مشااخا 
کاااامی و... دارد)باااروکس و همکااااران، فرساااودگی، تااارس، خشااام، ناااامطلوبی بااار پریشاااانی ، نا

کاه اساترس1399(. محمدی و شهیاد)2121 ا اطراب بایش از ، ( در پژوهشای نشاان دادناد 
کرون، حد شاود و  مای بیشترها  ا در بین اعضای خانوادهپرخاشگری و بی حوصلگی ناشی از 

 اجتماااعی ناشاای از آنهای  هماین اماار زمینااه ساااز بااروز دیگار اختالفااات خااانوادگی و آساایب
کرونااایی ماای های  مااردم در پاای اسااتفاده روز افاازون از شاابکه، شااود. در عااین حااال در جهااان 

که منجر به ت ییرات سریت در سبک زنادگی شاده  مارادی )اساتاجتماعی مجازی هستند 
کروناا باه دلیال اساتفاده بیشاتر از فضاای مجاازی1399، و محمدی فر ، (. اما افاراد در دوران 

باسیتی دقت بیشتری به فضای صمیمی موجود در خانواده داشته باشاند تاا دچاار آسایب 
کاااه باااه طبااات آن باااه ساااازگاری و رواباااط زوجاااین هااام آسااایب وارد نشاااود. اماااا براسااااس  نشاااود 
                             

1. Telegram 

2. Instagarm 

3. Facebook 

4. Covid-19 
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که در دان یاد )، هدر پرایمهای  شگاهتحقیقاتی  ( انجاام شاده 2121دیلون تای باراون و ماارک و
بااا وجااود فشااار رواناای ، کااه دارای نقااا  قااوت قبلاای در روابااط هسااتندهااایی  خانواده، اساات

کنند احتمات انعطاف بهتری را در ایان زماان پذیری  شدید در خانواده نزدیکی خود را حف  
کلاای در ایااران بااا ت ماای نشااان گسااترش فناوریدهنااد. بطااور  ی  هو توسااعهااا  وجااه بااه ساارعت 

موثری برای مقابله باا اینگوناه آسایب آن های   ی و راهکارریز برنامهاینترنت و فضای مجازی 
فضاای مجاازی در سراسار های  آسایبی  هتدبیر نشده است و این امار موجاب افازایش دامنا

کوملااه و خزایاای کنااار آثااار مثباات اساات1391، کشااور شااده اساات. )پااور  فاده از فضااای ( در 
یانههای  در سال، مجازی خانواده ایرانای های  پایه، اخیر این معضل اجتماعی به مانند مور

کاانون خاانواده و ، را فروریخته و در هیچ زمانی مانناد حاال حا ار جامعاه ماا دچاار انحاالل 
بررساای اثرگااذاری ، اخیاارهای  آثااار سااو  ناشاای از آن نبااوده اساات. باار همااین اساااس در سااال

گرفتاه اسات.فضای  نصاراللهی و )مجازی بر جامعه و خانواده مورد توجاه اندیشامندان قارار 
 (1392، همکاران

های  شابکه .طار  شاد 195۰اجتماعی برای نخستین بار در ساال های  اصطال  شبکه
کااه از یااک سااایت ساااده ماننااد موتااور جسااتجوگر بااا ا ااافه هایی  اجتماااعی سااایت هسااتند 

گااذاری را بااه  یاالشاادن امکاناااتی ماننااد چاات و ایم و امکانااات دیگاار خاصاایت اشااتراک 
کسااار ماای کاااربران خااود ارائااه فضااای مجااازی هااای  ( ویژگی1391، دهنااد. )عاادلی پااور و خا

واقعیات ، فارامتن باودن، بودن 3تعاملی، 2حافظه مجازی ، بودن 1عبارت است از: دیجیتال
 (139۰، بودن. )اسکندری5و غیر مرکزی 4مجازی 

کاااهش -1اجتماااعی بااه چهااار دسااته تقساایم میشااود: های  شاابکهرواناای در های  آساایب
گرایااااای -2احساساااااات  یافااااات جاااااایگزین. طباااااق نظااااار -۰پاااااذیری  انعطاف -3ماااااتن  در

کاه از ایان شابکهشناس روان کساانی  کنناد رتنهاا تارر و ر  مای اساتفادهها  ان و جامعه شناسان 
1. Digital 

2. Virtual memory 

3. Interactive 

4. virtual reality 

5. Non-centralized



 ( ایرانی  هانجمن مشاورملی همایش  بیستمین) مجموعه مقاالت  ________________________________________________________ 533

 

جسمی و روانای را های  بیماریها  خود شیفته تر ر از دیگران هستند و استفاده از این شبکه
 (1395، برای آنان به ارم ان اورده است.)پاشازاده

، تحصااایالت، گذارناااد از جمله:سااان مااایتاااأثیر  عواماال متعاااددی در ر اااایت زناشاااویی 
مسااائل ، اعتقاادات ماذهبی، درک و تفاااهم همسار، همکااری، طاول مادت ازدواج، فرزنادان

کارهاا و صارف ، رابطاه جنسای، اقاوام و دوساتان، مالی و اقتصاادی اوقاات فراغات و تقسایم 
 (.1391، اشت ال )نظری

( ازدواج ساااالم دارای چنااادین عنصااار مانناااد 2119جیاناااگ و واناااگ )، باااه اعتقااااد هاااو
و نیااز نبااود عناصااری ماننااد خشااونت و ، و ارتبااا  3ر ااایت زناشااویی، 2تعهااد، 1صاامیمیت

 خیانت است. 
کااه اسااتفاده از اینترناات و هااا  نتااایم پژوهش فضااای مجااازی باار روابااط نشااان داده اساات 

 ( در پااژوهش خااود بااه بررساای2117) و هوگااان  باپتیساات، گااذار اساات. نورتااونتااأثیر  خااانواده
کاااه از شااابکهتااأثیر  های  تکنولاااو ی بااار روابااط زوجاااین پرداختناااد و نتاااایم نشااان داد افااارادی 

 کنند از ر ایت زناشویی پایین تری برخوردارند. می اجتماعی استفاده
ل تاااب و تلفاان همااراه ، در پااژوهش خااود بااا بررساای اثاار تلویزیااون (2117لگاات و روسااو )

که فناوری بر روابط زوجین یافتند   مثبت یا منفی داشته باشد.تأثیر  تواند می در
یافتناااد اساااتفاده از شااابکه2117)  و استودلساااکا  شرایوساااکا های  ( در پاااژوهش خاااود در

گاار بااه اناادازه ات مثباات و منفاای بااه همااراه دارد. ایاان پژوهشااگرتااأثیراجتماااعی  ان معتقدنااد ا
گار زماان  مای استفاده شود تواناد اوقاات مفیادی را بارای شاخا باه هماراه داشاته باشاد اماا ا

یاد باشد کاهش ارتبا  چهره باه چهاره شاود. همچناین نتاایم  می صرف شده ز تواند باعث 
 شماادت زمااان اسااتفاده را افاازای، هنگااام درگیااری در خااانوادههااا  نشااان داد برخاای از آزمودنی

 دادند تا افکار منفی خود را از بین ببرند. می

                             

1. Intimacy 

2. commitment 

3. Marital Satisfaction 
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صمیمیت مقولاه بسایار باا ارزش و ، (2119استروسکی و روزنبام )، نیسان، جونزاروسکی
 شود. ها می مهمی در ازدواج است و موجب ثبات و استحکام روابط بین زوج

ی برآمده از فضای مجاازهای  ( با بررسی آسیب1397سید احمد احمدی و همکاران )
یافتنااد آساایب شااامل دو بعااد مشااکالت درون ها  در روابااط بااین زوجااین در شااهر اصاافهان در

ت ییر سبک زنادگی ، فردی و بین فردی است. مشکالت درون فردی شامل اعتیاد اینترنتی
روابااط فاارا ، بااود و مشااکالت بااین فااردی شااامل مشااکالت جنساایهااا  و متزلاازل شاادن ارزش

کاهش صمیمیت بود.  زناشویی آنالین و 
کاااه صاااامیمت1397کالنتاااری و همکااااران ) ، تواناااد بااار سااااالمت روان مااای ( در یافتناااد 

موثر باشد.ها  سازگاری زناشویی و افزایش شادی زوج
شااناختی  ( در پااژوهش خااود بااا عنااوانر بررساای جامعه139۰نااوربخش محماادی خلفلااو)

ردبیالر های اجتماعی مجازی بر نوع روابط خانوادگی جوانان شاهر ا تأثیر عضویت در شبکه
کااه عضااویت در شاابکه یافاات  انسااجام درون ، های اجتماااعی باار اعتماااد درون خااانواده در

، حمایاااات اقتصااااادی از فرزناااادان، های خااااانوادگی گیری مشااااارکت در تصاااامیم، خااااانواده
کنترل و نظارت والدین بر فرزنادان و بار احسااس لاذت از باودن ، حمایت عاطفی از فرزندان

 در خانواده تأثیر مثبت دارد.
( در پژوهش خود باا عناوان ر بررسای تاأثیر فضاای مجاازی بار رواباط 139۰مسقران ) رمانی

کیفیات رواباط خاانواده و میازان و مادت خانوادهر  به این نتیجه دسات  کاه باین  زمان  یافات 
 رابطه معکوس معنادار وجود دارد.، های مجازی آشنایی با شبکه

هاای نهااد خاانواده  از اینترنات باارزش ( با عنوان ر بررسی رابطاه اساتفاده139۰یاسمی ) 
یافت  )مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحدایوان غربر باه ایان نتیجاه دسات

میازان دسترسای افاراد باه ، ناوع اساتفاده از اینترنات، زمان اساتفاده از اینترنات که بین مادت
هااای نهاااد خااانواده  شاینترناات و انگیاازه و هاادف دانشااجویان در اسااتفاده از اینترناات و ارز

 رابطه وجود دارد.
کیفیت ارتباا   ( طی پژوهشی با عنوان ر بررسی نقش تعدیل139۰برزافشانی ) کنندگی 
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کاه  -والد کارکرد خانواده در نوجوانانر به این نتیجاه رساید  نوجوان در استفاده از اینترنت و 
کارکرد خانواده  -کیفیت ارتبا  والد صاورت متقابال باا میازان  بهنوجوان در زمینه اینترنت و 

کیفیاات  کااارکرد خااانواده و  اسااتفاده از اینترناات در نوجوانااان رابطااه دارنااد. همچنااین بهبااود 
کااهش بیشاتری در ، زماان صاورت هم ارتبا  والدین با نوجوان در زمیناه اینترنات به موجاب 
 میزان استفاده از اینترنت در نوجوانان شود.

کرونااا فقااط ( طاای تحقیقاای باا2121تی و همکاااران ) کااه ویااروس  ه ایاان نتیجااه رساایدند 
در حااوزه سااالمت عمااومی نشااده اساات بلکااه موجااب ظهااور برخاای از هااایی  موجااب تنش

اخاتالل ، اجتمااعیهاای   رفتار  ، افسردگی، ترس، روان شناختی مانند ا طرابهای  نشانه
 خواب و اختالل پس از سانحه شده است.

کااه( نشاا2121 انااو و زو )، زو، وانااگ، نتااایم لاای کرونااا احساسااات  ان داد  در دوران شاایوع 
 افساردگی و عصابانیت و حساسایت باه خطارات اجتمااعی افازایش، منفی مانند ا طراب

کااهش، یابد می که نمارات احساساات مثبات مانناد شاادی و ر اایت از زنادگی   در حالی 
اغاات و یاباد. افااراد بیشاتر باه فکاار ساالمتی و خاانواده خودشااان بودناد تاا بااه فکار اوقاات فر مای

 دوستانشان.

، و اهمیاات ماادیریت فضااای مجااازی در خااانواده، بااا توجااه بااه بررساای پیشااینه پااژوهش
هاا  تار اثارات روز افازون اساتفاده از فضاای مجاازی بار خانواده روری اسات تاا هار چاه دقیاق

یابی قرار دهیم. فضاای مجاازی کشاور را دخیال، مورد ارز کناد و بار  مای بسایاری از نهادهاای 
کاالن فضاای مجاازی ای  اید هم برنامهب، همین اساس اعام از زیار  -جامت جهات مادیریت 

وجااود داشااته باشااد و هاام رصااد و نظااارت دقیااق باار  -تولیااد و جهاات دهاای محتااوا، ساااخت
گیرد. این هدف زمانی محقق کاه اطالعاات  مای ت ییرات حوزه فضای مجازی انجام  گاردد 

تعیاین رواباط آن بار ماردم داشاته  دقیق و مستدل از میزان استفاده مردم از فضاای مجاازی و
گردیاد تاا رابطاه اساتفاده از فضاای مجاازی بار رواباط  باشیم. بناابراین در ایان پاژوهش تاالش 

گروه خانواده گردد.، با فرزند و بدون فرزندهای  خانواده در دو   این هدف محقق 
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 روش
بررساای از روش اساانادی و جهاات اجاارا و ، بااه منظااور بررساای ادبیااات و پیشااینه پااژوهش

مت یرهای پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد.

گیری( جا رنه  ی آ ناری )نمونه 
کاوکران تعاداد  می شهر تهرانهای  زوج، در پژوهش حا ر کاه باا اساتفاده از فرماول  باشاد 

که  بارای انتخااب زوجاین بادون فرزناد و دارای فرزناد  38۰ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند 
بصورت تصادفی انتخاب شاد.   15، 12، 5، ۰، 1و از مناطق ای  گیری خوشه نمونهاز طریق 

گااروه باااا فرزناادها  نمونااه کااارده بودناااد و در  کااه اوت ازدواج  کاااه ، شاااامل افاارادی بودناااد  افااارادی 
کااز آموزشاای و  7فرزندشااان باااتی  سااال ساان داشاات و باارای آمااوزش خااود یااا فرزناادان بااه مرا

کرده بودند نتخاب شدند. ا، فرهنگی مراجعه 

گردآوری پژوهش  ابزار 
کاه دارای ، در این پژوهش  ابزار پژوهش  پرسشنامه محقاق سااخته ررواباط خاانوادهر باود 

 ساازگاری و فضاای مجاازی، ر ایت زناشاویی، صمیمیت، مقیاس شامل: فرزند پروری 5
گاااذاری ایااان پرسشااانامه بااار اسااااس طیاااف  مااای لیکااارت از خیلااای ای  گزیناااه 5باشاااد. نماااره 
کرونباا  5( تا خیلی مخالفم)1م)موافق  961/1( است. اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای 
ساااختار عاااملی پرسشاانامه از تأییااد  باشااد. همچنااین بااه منظااور بررساای روایاای سااازه و ماای

2و باارای باارآورد ماادل از روش بیشااینه درسااتنمایی 1تحلیاال عاااملی تاییاادی
اسااتفاده شااد  

 (.   1396، )گلرخی
 63در پژوهش حا ر برای سنجش رواباط خاانواده از پرسشانامه محقاق سااخته شاامل 

گردیااد. تحلیاال عاااملی تاییاادی پرسشاانامه روابااط  ۰سااوال و  خاارده مقیاااس اساات اسااتفاده 
کاه مادل بارازش مطلاوبی دارد. تحلیال عااملی تاییادی پرسشانامه رواباط  خانواده نشان داد 

1. Confirmatory Factor Analysis

2. Likelihood estimation
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کااه ماادل باارازش مطلااوبی  یشااه خااانواده نشااان داد  کااه جااز شاااخا ر دارد. نتااایم نشااان داد 
کاااه تقریباااا باااه حاااد مجااااز نزدیاااک اسااات؛ ، (RMSEAمیاااانگین مربعاااات خطاااای بااارآورد )

شااااخا باااارازش مقتصاااد هنجاااار شااااده ، (X2/dfخااای دو هنجااااار شاااده )های  شااااخا
(PNFI) ،( یشاااه میاااانگین مربعاااات باقیماناااده ، (CFIشااااخا بااارازش تطبیقااای)، (RMRر

( در و اعیت مطلاوبی IFI( و شااخا بارازش افزایشای)NFI)شاخا بارازش هنجاار شاده 
گفات ایان پرسشانامه ابازار ، شاخا برازش 3حداقل تأیید  قرار دارند و با توجه به مای تاوان 

 باشد. می مناسبی برای سنجش روابط خانواده

 روش اجرای پژوهش 
کاه حادود ها  پرسشنامه یات شاد  آن زماان  دقیقاه بارای پاساخ باه 15در بین افراد نمونه  توز

 گردید.  می شد و پس از آن جمت آوری می صرف

 روش تحلیل نتایج 
، مرکازیهای  شاخا، جداول، ترسیم نمودار، در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی

گردید و در بخاش آماار اساتنباطی بارای بررسای اخاتالف و تفااوت ، میانه میانگین استفاده 
گروه ای و باارای تعاااین  دو نموناااه tمطالعاااه ا ز آزمااون  مااوردهاااای  مت یرهااای ماااورد مطالعااه در 

گرفتاه شاد. بارای ایان  ک از آزماون همبساتگی پیرساون بهاره  ارتباا  و پایش بینای مت یار ماال
 استفاده شد. 23نسخه  SPSSمنظور از نرم افزار 

 ها یافته
 توصیفیهای  یافته

که ترکیب سنی پژوهش در جدول شماره یک آمده اسات گاروه ترکیاب سانی ، همانطور 
ک اارا تااا ، زوجااین باادون فرزنااد درصااد از 9ماای دهنااد. همچنااین تنهااا  ماای سااال را تشااکیل 31ا
گاروه باین هاا  ساال سان دارناد و بیشاتر آزمودنی 31کمتر از ، زوجین دارای فرزند تاا  31در ایان 

 سال سن دارند. ۰1



532  ________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

: ترکیب سمی آو ودنی ها1جدول 
دارای فروندبدون فروندکل

درصدفراوانیدرصدراوانیفدرصدفراوانیسن
2559۰/15577/2921/1تا  21
311122/29991/51163/8تا  25
۰11566/۰1352/181211/63تا  31
51511336/1۰75/2۰تا  ۰1
78/115/161/3به بات 51

38۰1/1111921/1111921/111کل

که ترکیب تحصیالت زوجین  پژوهش در جدول شماره دو آمده  کننده شرکتهمانطور 
ک ریت زوجین بدون فرزند، است تحصیالت لیسانس و فاوق لیساانس داشاتند درحاالی ، ا

گاااروه زوجاااین دارای فرزناااد درصاااد نیاااز مااادرک ۰1تاااا دیااایلم و هاااا،  نیمااای از آزمودنی، کاااه در 
لیسانس داشتند.

:  یزان تحصیالت آو ودنی ها2جدول 
فروند دارایبدون فروندکل

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیتحصیالت
973/25291/1561۰/35تا دییلم

۰57/11163/8291/15فوق دییلم
1715/۰۰91۰/۰7817/۰1لیسانس

59۰/15۰81/25117/5فوق لیسانس
53/1۰1/215/1دکتری

66/1۰1/221/1تحصیالت حوزوی
13/11115/1نامشخا

38۰1/1111921/1111921/111کل

کااه در جاادول شااماره  ک ریاات زوجااین باادون فرزنااد، آمااده اساات 3همااانطور   5تااا2بااین ، ا
گاروه دارای فرزناد می ساعت در روز از اینترنت استفاده که در  درصاد تاا  ۰۰، کردند درحالی 
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 کردند. می اینترنت استفادهدرصد بین دو تا سه ساعت در روز از  37یک ساعت و 

 :  دت و ان استفاده او ایمترن  در روو3جدول 

مجازی باا صامیمیت  باین زوجاین در های  بین میزان استفاده از شبکهفرتیه پژوهش: 
گروه دارای فرزند و بدون فرزند رابطه وجود دارد.  دو 

 جازی و  قیاس صمیمی  در های  همبستگی پبرس ن بین استفاده او :بکه
گروه گروه دارای فروند و بدون فروند و  جموع دو   دو 

 تغیر پیش 
 بین

ک   تغیر  ال
گروه با فروند 

 =ترداد(192)

گروه ب  فروند  
 =ترداد(192)

گروه   جموع دو 
 =ترداد(314)

value Sig value sig value sig 

شبکه 
 مجازی

مقیاس 
 صمیمیت

1.122 1.192 1.169- 1.3۰ 1.127 1.611 

 
نتایم حاصل از بررسی رابطاه باین اساتفاده از شابکه مجاازی باا مقیااس صامیمیت  در 

 ارایب باه دسات ، شاود مای جدول زیار آماده اسات. هماان طورکاه در ایان جادول مشااهده
مجازی باا مقیااس صامیمیت آمده نشانگر عدم وجود رابطه معنادار بین استفاده از شبکه 

گروه خانواده گروههای  در دو   باشد. می دارای فرزند و بدون فرزند و مجموع دو 

 
 دارای فروند بدون فروند کل

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/۰۰ 85 2/18 35 3/31 121 تا یک ساعت

 1/39 75 1/37 71 1/38 1۰6 دو یا سه ساعت

 1/13 25 1/28 5۰ 6/21 79 چهار یا پنم ساعت

شش یا هفت 
 ساعت

19 9/۰ 16 3/8 3 6/1 

 1/1 2 8/7 15 9/۰ 17 ساعت 7بیشتر از 

 1/1 2 5/1 1 8/1 3 نامشخا

 1/111 192 1/111 192 1/111 38۰ کل
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مجااازی بااا ر ااایت زناشااویی در دو های  بااین میاازان اسااتفاده از شاابکه فرتننیه پننژوهش:
گروه دارای فرزند و بدون فرزند رابطه وجود دارد.

 جازی و  قیاس رتای  ونا: های  همبستگی پبرس ن بین استفاده او :بکه
گروه گروه دارای فروند و بدون فروند و  جموع دو  در دو 

نتاااایم حاصااال از بررسااای رابطاااه باااین اساااتفاده از شااابکه مجاااازی باااا مقیااااس ر اااایت 
، شااود ماای زناشااویی آن در جاادول زیاار آمااده اساات. همااان طورکااه در ایاان جاادول مشاااهده

 اارایب بااه دساات آمااده نشااانگر رابطااه معنااادار بااین اسااتفاده از شاابکه مجااازی بااا مقیاااس 
کاه باین p) <1.15و  r  =1.137باشاد ) مای گاروه باا فرزنادر اایت زناشاویی در  . بادین معنای 

افزایش استفاده از فضای مجاازی و افازایش ر اایت زناشاویی رابطاه وجاود دارد. همچناین 
 r  =-1.1۰6نتایم نشان داد رابطه منفی و معنادار بین استفاده از شبکه مجاازی باا مت یار  )

گاار (p>/.5و  گااروه مقیاااس ر ااایت زناشااویی در  وه باادون  فرزنااد وجااود دارد. باادین معناای در 
کاااهش ابعاااد مقیاااس ر ااایت ، باادون  فرزنااد بااین افاازایش اسااتفاده از شاابکه مجااازی بااا 

گروه  رابطه معناداری بدست نیامد.، زناشویی رابطه وجود دارد؛ اما در مجموع دو 
زوجاین در دو مجازی با سازگاری بین های  بین میزان استفاده از شبکه  فرتیه پژوهش:

گروه دارای فرزند و بدون فرزند رابطه وجود دارد.

 تغیر پیش 
بین

ک  تغیر  ال
گروه با فروند 

 =ترداد(192)

گروه ب  فروند  
 =ترداد(192)

گروه  جموع دو 
=ترداد(314)

value Sigvalue sigvalue sig

شبکه 
مجازی

مقیاس 
صمیمیت

1.217** 1.11۰1.153- 1.۰691.1661.195
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 جازی و  قیاس رتای  ونا:    های  همبستگی پبرس ن بین استفاده او :بکه
گروه گروه دارای فروند و بدون فروند و  جموع دو   در دو 

 تغیر پیش 
 بین

ک  =ترداد(192گروه با فروند )  تغیر  ال
گروه ب  فروند  

 =ترداد(192)
گروه   جموع دو 

 =ترداد(314)
value Sig value sig value Sig 

شبکه 
 مجازی

مقیاس 
 سازگاری

1.217** 1.11۰ 1.166 1.195 1.166 1.195 

 
نتایم حاصل از بررسی رابطه بین اساتفاده از شابکه مجاازی باا رواباط زناشاویی و  ابعااد 

 اارایب بااه ، شااود ماای مشاااهدهآن در جاادول زیاار آمااده اساات. همااان طورکااه در ایاان جاادول 
مقیاااس  دساات آمااده نشااانگر رابطااه مسااتقیم و معنااادار بااین اسااتفاده از شاابکه مجااازی بااا 

گروه با فرزند ( میp>/.1و  r  =1.217سازگاری ) بین افازایش اساتفاده ، باشد.  بدین معنی در 
 وجاود دارد. همچناین نشاانگر عادم رابطاه مساتقیم، از شابکه مجاازی و مقیااس ساازگاری

گاروه بادون فرزناد  وجود رابطه معنادار بین استفاده از شبکه مجازی با مقیاس سازگاری در 
گروه  باشد.  می و مجموع دو 

 گیری نتیجهبحث و 
گاااذاری در دنیاااای تاااأثیر  فضاااای مجاااازی دارای نقاااش بسااایار مهااام و، در دنیاااای اماااروز

یاددیجیتال و روابط خانوادگی و اجتماعی افراد اسات و در دوران هماه  کوو ، نیاز 19 -گیاری 
کوتااه تارین زماان دارد.  فضای مجازی نقش بسیار مهمی را در ت ییر سبک زنادگی ماردم در 

کااری باه صاورت ، خاانوادگیهای   از یک سو مردم از فضاای مجاازی بارای دیادار دوساتانه و 
کرده و از سوی دیگر کروناا، مجازی استفاده   اقادام، به خاطر ترس شدید از ابتال  به ویاروس 

که منجر به طرد و دوری از هم  گردد. می به دوری از همدیگر نموده 
کااه بااین  اسااتفاده از شاابکه مجااازی و ابعاااد روابااط زناشااویی در دو های  نتااایم نشااان داد 

کااه ایاان مو ااوع، گااروه خااانواده دارای فرزنااد و باادون فرزنااد شااهر تهااران ، تفاااوت وجااود دارد 
کااه اسااتفاده از فضااای ای  همچنااین رابطااهدر ایاان پااژوهش و هااا  اهمیاات تفکیااک خانواده
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کند. می دارد را مشخاها  مجازی با روابط خانواده
مجازی با صمیمیت بین زوجاین در های  در بررسی فر یه بین میزان استفاده از شبکه

گاااروه دارای فرزناااد و بااادون فرزناااد رابطاااه وجاااود دارد. نتاااایم حاصااال از بررسااای  اااریب  دو 
نشاانگر عادم وجاود رابطاه ، که مجازی با مقیاس صامیمیتهمبستگی بین استفاده از شب

گااروه دارای فرزنااد گااروه ، معنااادار بااین اسااتفاده از شاابکه مجااازی بااا مقیاااس صاامیمیت در 
گااروه مجااازی باار صاامیمیت های  باشااد. اسااتفاده از شاابکه ماای باادون فرزنااد و مجمااوع دو 
که دارای فرزناد هساتند ت دیگار ارتبااطی باین ارتباا  معنای داری نادارد. باه عباار، زوجینی 

گفتگوی زوجین وجود نداشت.   لذت حضور فرد در خانواده و مدت زمان 
اسااتفاده ، روزمااّرههااای  و فعالیتها  رسااد زوجااین دارای فرزنااد بااه دلیاال دغدغااه ماای بنظار

نتوانساته ، هدفمند و متناسبی را از فضای مجازی دارند و باه هماین دلیال فضاای مجاازی
گفتگاا کاااهش ماادت زمااان  وی زوجااین وهمچنااین لااذت فاارد از حضااور در خااانواده موجااب 

که از فضای مجازی استفاده کاه در زنادگی  می کند تالش می گردد. مادری  کناد تاا مساائلی 
گفتگوهاا و فعالیت در فضاای هاا  و تربیت فرزند دارد را با استفاده از این ابزار مرتفات نمایاد و 

 چارچوب مند تر و هدفمندی بیشتری دارد. ، مجازی
مجااازی بااا ر ااایت زناشااویی بااین های  ر بررساای فر اایه بااین میاازان اسااتفاده از شاابکهد

گااروه دارای فرزنااد و باادون فرزنااد رابطااه وجااود دارد. نتااایم حاصاال از بررساای  زوجااین در دو 
گاروه باا   ریب همبستگی بین استفاده از شابکه مجاازی باا مقیااس ر اایت زناشاویی در 

کاااه باااین افااازای، فرزناااد ش اساااتفاده از فضاااای مجاااازی و مقیااااس ر اااایت بیاااانگر آن اسااات 
زناشویی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نتاایم نشاان داد همبساتگی منفای و معناادار 
گااروه باای فرزنااد وجااود دارد.  بااین اسااتفاده از شاابکه مجااازی مقیاااس ر ااایت زناشااویی در 

گااروه باای فرزنااد ر ااایت مقیاااس ، بااا افاازایش اسااتفاده از شاابکه مجااازی، باادین معناای در 
کاهش پیدا گروه می زناشویی   رابطه معناداری بدست نیامد.، کند. اما در مجموع دو 

دارای فرزنااد درفضااای مجااازی دنبااال پاسااخ سااواتت شااان در مااورد نحااوه هااای  خانواده
ارتبااا  بااا فرزندانشااان و حاال معضااالت ارتباااطی آنهااا همچنااین درک نیازهااای آنااان و نیااز 
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باشاااند و بساااتری بااارای پیگیاااری عالیاااق و  مااای عصااار تربیتااای مناساااب در ایااانهای  سااابک
 باشد.ها  توانمندی

کااه پیشااتر نیااز ذکاار شااد نااوع اسااتفاده از فضااای مجااازی بساایار مهاام اساات. ، همانگونااه 
که هر ابزاری  از فضاای مجاازی نیاز ، برای برآورده شدن هدفی اختراع شده است، همانطور 

گااار اعضااای خاااانواده  تاااوان اسااتفاده مطلاااوب و نااامطلوب داشااات و باار هماااین ماای اساااس ا
توانااد بااه افاازایش  ماای ایاان اماار، اسااتفاده مفیااد و درساات از فضااای مجااازی داشااته باشااند

کند و در این زمینه تزم است آموزش کمک  تزم باه زوجاین و هاای  کیفیت زندگی زناشویی 
 داده شود.ها  خانواده

کنندگان در پژوهش را زنان تشکیل ک ریت شرکت  تاوان  مای دادناد مای با توجه به اینکه ا
که مادران به دلیل اینکاه حاس کنناد متعلاق باه فرزناد هساتند و بسایاری از وقات  مای گفت 

دهاد  مای فضای مجازی فرصت خاوبی اسات و ایان امکاان را، کنند می خود را صرف فرزند
کالس هااای  کااه در مناازل بااه دنبااال عالیااق خااود باشااند. بطااور مثااال باارای والاادین حضااور در 

گاری ساخت اسات باه هماین دلیال باا اساتفاده از ایان آموزشی نسبت ب ه قبل از دوران والاد 
 ابزار عالیق خود را پیگیری نموده و هماین امار سابب افازایش ساازگاری و ر اایت از زنادگی

کنناد بخشای از روز  می کاه احسااس  شود. فضای مجازی برای مادران فرصت خوبی است 
 پردازناد باه هماین دلیال حاس مای دیگارانکنند و یا باه معاشارت باا  می را صرف عالیق خود

کمرنگ شده و  بدان نیاز داشته ار ا شاده اسات و هماین امار  می کنند آنچه در زندگیشان 
کاستی می سبب کمتار اثرگاذار باشاد. تزم باه ذکار هایی  گردد  که از سمت شاوهر وجاود دارد 

گر مشکالت زناشویی متعدد باشد اشاته باشاد فضای مجازی نمیتواند اثر مثبت د، است ا
 گردد. می و موجب افسردگی و انزوای بیشتر آنان

گسسااته شااود گاار پیوناادها  گااردد و در نهایاات از بااین خواهااد رفاات.  ماای خااانواده متزلاازل، ا
تکاالیف و حقاوق ، باعاث ت ییار رواباط، و فضای مجازی با ورود باه حاریم خاانوادهها  رسانه

کاه اماروزه اساتفاده بای گشته اند. چارا  ش از حاد از فضاای مجاازی موجاب اعضای خانواده 
تضااعیف ارتباطااات و مناساابات خااانوادگی شااده اساات. جامعااه شناسااان نیااز معتقدنااد 
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یاد از فضای مجازی موجب انزوا و دور شدن از فضای خانواده را در پی دارد.  استفاده ز
این استفاده از فضای مجازی بر ر ایت زناشویی نسابت ، بدون فرزندهای  در خانواده

گااریبااه زوجاای کااه قباال از دوران والااد  مهمتاارین نقااش ، ن دارای فرزنااد اثاار عکااس دارد چاارا 
گاار  ماای زوجاین همساری کننااد اماا ا باشاد و  ااروری اسات زوجااین نقاش خاود را بخااوبی ایفاا 

 کناد باه او بای اعتناایی مای طرف مقابال فکار، بیش از اندازه از فضای مجازی استفاده شود
گار می گفتگاو و اباراز محبات، یشود زیرا در دوران قبل از والد   زوجاین بطاور مساتقیم باا هام 
نشانه بی اعتناایی ، توجه هر یک از طرفین به فرزند یا فرزندان، کنند و در دوران والدگری می

گفتگاوی  می نیست و بصورت غیر مستقیم به همسر ابراز محبت گار  که در این جا نیز ا شود 
کند موجب آسیب خوردن باه کاهش چشمگیر پیدا  شاود زیارا  مای زنادگی مشاترک مستفیم 

قبال های  از زندگی  روری است.همچنین جانس مشا لهای  گفتگوی مستقیم در هر دوره
کااه از فضااای مجااازی اسااتفاده  کنااد تااالش ماای و بعااد از والاادگری متفاااوت اساات. مااادری 

که در زندگی و تربیات فرزناد دارد را باا اساتفاده از ایان ابازار مرتفات نمایاد  می و کند تا مسائلی 
 چارچوب مند تر و هدفمندی بیشتری دارد.، در فضای مجازیها  گفتگوها و فعالیت

گرانااووتر کااه حضااور باایش از اناادازه زوجااین در  ماای مطااابق نظریااه شاابکه  تااوان بیااان نمااود 
کاه مادت زماان  می فضای مجازی گاردد چارا  گردد رواباط ایان زوجاین سسات  تواند موجب 

گفتگااااو بااااا یکاااادیگر خواهنااااد بااااود. بهاااارام ، (139۰پرتااااو)هااااای  نتااااایم پژوهش کمتااااری در 
ه باااااذر افشاااااانی ، (139۰یاسااااامی )، (139۰محمااااادی خلفلاااااو )، (139۰مساااااقران ) فرمانی

کوملاااه و همکااااران )، (1393بنااای طرفااای )، (139۰) ( 1389کفاشااای)، (1391اباااراهیم پاااور 
عطااااایی و همکاااااران ، (2116( ناصااااف)2115بوراجااااو )، (1387ساااااروخانی و همکاااااران )

( ایریناا شراویساکا  و مونیکاا 2117فرون و همکااران  )، (2117ین هو و همکاران )گر، (2116)
تااأثیر  بااینای  ( رابطااه2117باشااد امااا در پااژوهش مکینتااف )( همسااو ماای2117) استودلسااکا 

اجتمااااعی بااار ر اااایت زناشاااویی یافااات نشاااد. بااار طباااق نظریاااه ارتباااا  جمعااای های  شااابکه
گرنو وتر که حضور دراز مدت و بیشاتر زوجاین  توان می والدهال و نظریه شبکه  اظهار داشت 

توانااد روابااط سساات را تقویاات نمااوده و ساااختار خااانواده را دچااار  ماای در فضاااهای مجااازی
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مجاازی باا ساازگاری باین های  مشکل نماید. در بررسی فر یه بین میزان استفاده از شبکه
گااروه دارای فرزنااد و باادون فرزنااد رابطااه وجااود دارد. ن تااایم حاصاال از بررساای زوجااین در دو 
نشانگر رابطه مساتقیم و ، همبستگی بین استفاده از شبکه مجازی با سازگاری بین زوجین

باشاد.  باه عباارت دیگار در  مای مقیااس ساازگاری معنادار بین استفاده از شبکه مجازی باا 
 مقیاااس سااازگاری، مجااازیهای  بااا افاازایش اسااتفاده از شاابکه، بااا فرزناادهااای  گااروه خانواده

کند. همچنین نشانگر عدم رابطه معنادار بین استفاده از شبکه مجازی باا  می زایش پیدااف
گروه گروه بدون فرزند و مجموع دو   باشد. می مقیاس سازگاری در 

( نشاان 2117و پهلاوان و همکااران )  (139۰نتاایم پاژوهش ناوربخش محمادی خلفلاو )
، انسااجام درون خااانواده، ادههای اجتماااعی باار اعتماااد درون خااانو داد عضااویت در شاابکه

حمایات عااطفی ، حمایت اقتصادی از فرزنادان، های خانوادگی گیری مشارکت در تصمیم
کنترل و نظارت والدین بار فرزنادان و بار احسااس لاذت از باودن در خاانواده تاأثیر ، از فرزندان

، (139۰مساااااقران ) فرمانی، (139۰پرتااااو)هاااااای  پژوهشهااااای  مثباااات دارد. اماااااا در پژوهش
، (1393بنااای طرفااای )، (139۰باااذر افشاااانی )، (139۰یاسااامی )، (139۰محمااادی خلفلاااو )

کوملااه و همکاااران ) ، (1387( ساااروخانی و همکاااران )1389کفاشاای)، (1391ابااراهیم پااور 
( 2117ایرینا شراویسکا  و مونیکاا استودلساکا )، (2116عطایی و همکاران )، (2116ناصف)

دهد استفاده از فضای مجازی موجب سست شادن  می ( نشان2117گرین هو و همکاران )
که علت آن را گردیده است  کرد.  می روابط خانوادگی   توان در جامعه آماری جست و جو 

که پیش تر بیان شد ، درصد باتیی از زوجاین دارای فرزناد در فضاای مجاازی، همانطور 
گروه گروه ماای معاشاارتی اسااتفادههااای  از  ی و در معاارض معاشاارتهااای  کننااد. وقتاای فاارد در 

بااه طااور غیاار مسااتقیم ساابب افاازایش انعطاااف ، گیاارد ماای گفتگااو و تبااادل آرا  بااا دیگااران قاارار
گاردد؛ در نتیجاه ساازگاری افاراد روابط اجتمااعی و رواباط عااطفی مای، حل تعارض، پذیری

که باید مورد توجه قرار داد کند. نکته مهمی  گاروه، افزایش پیدا  هاای زوجین دارای فرزناد در 
دهناد چارا  مای مو وعات مبتال به زوجین دارای فرزند را مورد بحث و بررسی قرار، شرتیمعا

و نیازهااا بااا دوران قباال از فرزنااد آوری متفاااوت اساات. امااا در پااژوهش ها  کااه جاانس دغدغااه
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که در ابتدای زندگی مشاترک قارار دارناد، حا ر از فضاای مجاازی هاا  اساتفاده آن، زوجینی 
گردد.نتوانسته موجب افزایش سا  زگاری آنان 

گرچااه زوجااین دارای فرزنااد نیااز تواننااد مو ااوعات غیاار ماارتبط بااا دوران والاادگری را  ماای ا
که از پژوهش ما بدست کنند اما مجموع اطالعاتی  آیاد نشاان دهناده هدفمنادی  می تجربه 

ک اار زوجااین دارای ، باشااد. در ایاان پااژوهش ماای در اسااتفاده از فضااای مجااازیهااا  آزمودنی ا
کارد در آن زمااان فرزناد زماان  محادودی را در اینترنات حضاور دارناد بناابر ایان ساعی خواهناد 

بهتاارین بهااره وری از فضااای مجااازی را داشااته باشااند. از همااین رو عضااویت در ، محاادود
کااه رافاات دغدغااه ماای را باارای حضااور و فعالیاات انتخااابهایی  شاابکه و مشااکالت ها  کننااد 

گر محتوای شبکه نی ترشود در ارتقای سبک زنادگی نقاش مجازی غهای  باشد. در نتیجه ا
 مثبت تری  خواهد داشت.

 منابع
کوملااه کمااین های  نااو پدیااد؛ شاابکههای  (. آساایب1391کامیااان )، خزایاای ؛ساامیرا، ابااراهیم پااور  اجتماااعی مجااازی در 

کنگره ملی فضای مجازی و آسیب، ایرانیی  هخانواد  1391، تهران، اجتماعی نوپدیدهای  نخستین 
 انتشارات شاپرک سر ، تهدیدهاها،  فرصت، اجتماعیهای  (. شبکه139۰)اسکندری.سجاد 

 -ی شناساا رواندومااین همااایش ملاای ، مقایسااه ر ااایت زناشااویی در بااین زوجااین فرزنااددار و باادون فرزنااد، پانتااه، آنیلاای
 1391اسفند ، ی خانوادهشناس روان
هاای خاانواده موردمطالعاه: )دانشاجویان  ر ارزش(. بررسی تاأثیر میازان اساتفاده از اینترنات با1393خدیجه )، بنی طرفی

کارشناسی ارشد، واحد سوسنگرد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور سوسنگرد(  پایان نامه 
کیفیت ارتباا  والاد139۰ن مه )، برزافشانی کنندگی  کاارکرد  -(.  بررسی نقش تعدیل  نوجاوان دراساتفاده از اینترنات و 

کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اه علم و فرهنگدانشگ، خانواده در نوجوانان  پایان نامه 
اجتماااعی در های  اجتماااعی و فرهنگاای و اسااتفاده از شاابکههای  (. بررساای رابطااه بااین آساایب1395صااابر )، پاشااازاده

کاهش آن آسیب دوره ، 31شاماره ، فصلنامه دانش انتظامی آذربایجاان غربایها،  شهر ارومیه و ارائه راهکارهای 
 1-22، نهم

های  اجتمااااعی فضااای مجاااازی )اینترنااات و تلفااان هماااراه( و شااابکههای  اساااتفاده از شااابکهتاااأثیر  (.139۰زهااارا )، پرتااو
کشااور )ماااهواره( باار میاازان ر ااایت ، متأهاالسااازگاری و صاامیمیت زناشااویی دانشااجویان ، تلویزیااونی خااارج از 

کارشناساای ، دانشااکده علااوم انسااانی، احااد مرودشااتدانشااگاه آزاد اسااالمی و، دانشااگاه آزاد اسااالمی پایااان نامااه 
 ارشد
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بررساای جامعااه شااناختی رابطااه ، (1395صااومعه زهاارا )حضاارتی ، ساااروخانی باااقر، شااکربیگی عالیااه، رحیماای محمااد
، ساال پانجم، پژوهشنامه اسالمی اسالمی زنان و خانوادهها،  اجتماعی و ت ییرات جاری در خانوادههای  شبکه

 .169-1۰5، 1386بهار و تابستان ، شماره هشتم
کاانش اجتماااعی جوانااان تااأثیر  (1387)، باااقر و همکاااران، ساااروخانی کیااد  دانشااجوی دختاار بااافضااای مجااازی باار  باار تأ

 .131-152، پژوهش نامه علوم اجتماعی، شماره اول، سال دوم، اینترنت
یحانااه؛ احماادی علااون آبااادی، شااجاعی جشااوقانی کاااوی 1397عااذرا؛)، ر ااوان؛ اعتمااادی، احمااد؛ جزایااری، ر (. وا

پاژوهش در روان  داناش و، برآماده از فضاای مجاازی در رواباط باین زوجاین در شاهر اصافهانهای  معنایی آسیب
کاربردی سال نوزدهم  .62-78، 3شماره ، شناسی 

ناوین ارتبااطی رواباط خاانوادگی هاای  (. چگوناه تکنولو ی1397پروین؛)، محمد تقی؛ عباسی آتشگاه، عباسی شوازی
 .1۰شماره ، سال چهارم، نوینهای  فصلنامه مطالعات رسانه، کنند؟ می را متاثر

کساار، عدلی پور کیاد بار بحاران هاویتی هاای   (. شابکه1391)فاائزه ، صمد؛ خا اجتمااعی مجاازی و بحاران هویات )باا تأ
-155صاافحه ، 1391زمسااتان ، ۰شااماره ، 1دوره ، فصاالنامه مطالعااات و تحقیقااات اجتماااعی در ایااران، ایااران(

176. 
گاه آزاد واحااد دانشا، دانشاگاه آزاد اساالمی-–فضاای مجاازی بار خااانواده تااأثیر  (. بررسای139۰بهارام )، فرماانی مساقران

کارشناسی ارشد.، یشناس رواندانشکده ، گرمسار  پایان نامه 
شااماره ، سااال دوم-فصاالنامه پااژوهش اجتماااعی، خااانواده ینترناات باار ارزشااهایاتااأثیر  ی(. بررساا1389مجیااد )، کفاشای

 .55-76، 1388تابستان ، سوم
گلااادنبرف )، گلااادنبرف سااایامک ، شااااهی برواتااای حمیدر اااا حسینترجمااا  ، درماااانی (. خانواده139۰ایرناااه و هربااارت 

 انتشارات رشد.، چاپ سیزدهم، نقشبندی
 یماهوارهاااهای  زان و نااوع اسااتفاده از شاابکهیاا(. مطالعااه م1391علیر ااا )، ایااوب؛ افشااانی، مسااعود؛ سااخایی، گلچاین

ی فصالنامه شاورای فرهنگای اجتمااع 56شاماره ی، ن شاهروندان تهرانایدر با یزبان و مناسابات خاانوادگ یفارس
 .118-83، زنان و خانواده

گاروه خانوادههای  (. تعیاین رابطاه اساتفاده از شابکه1396حمیاد)، گلرخی دارای هاای  مجاازی و رواباط خاانواده در دو 
کارشناساای ، دانشااگاه آزاد اسااالمی واحااد تهااران شاامال، دانشااگاه آزاد اسااالمی، فرزنااد و باادون فرزنااد پایااان نامااه 

 ارشد.
(. دیااادگاه مشااااوران و روان درماااانگران دربااااره نقاااش دیناااداری در در اااایت جنسااای و 1397ز.)، مااارادی، ی.، مااادنی
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بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس احساس تنهایی در زنان متأهل دارای اعتیاد  پیش
کرونا  به اینترنت شهر اصفهان در دوران 

 4آبادی ، عرفان نریمانی زمان3، مریم کدخدایی2، سارا آقابابایی1فر طوبی کیمیایی

بینددی اعتیداد بدده اینترندت بددر اسدداس  هدددپ از پد وهش حاضددر پیش :هـد 
احساس  نهایی در زنان متأهل دارای اعتیاد به اینترندت شدهر اصدفهان در 

: روش پددد وهش از نظدددر هددددپ رو  اسدددت. 5311در سدددال  دوران کروندددا
کلیدده زنددان دارای اعتیدداد بدده  -کدداربردی و از نددوع  وصددیفی همبسددتگی و جامعدده آمدداری شددامل 

که بده روش نمونده گیدری هدفمندد  5311ساله شهر اصفهان در سال  55-55اینترنت متأهل 
سداعت  4ساله که بیش از  55 ا  55متأهل  های مدنظر )از بین زنان با در نظر گرفتن مال 

گدددردآوری فعالیدددت  یرکددداری در فضدددا های مجدددازی و اینترندددت دارندددد( انتخددداب شددددند. ابدددزار 
( و پرسشنامه اعتیاد 5281ها شامل پرسشنامه احساس  نهایی راسل و پیلوا و کور ونا ) داده

آمده در دو سطح آمار  وصدیفی )میدانگین  دست های به ( بود. داده5228به اینترنت یانگ )
گددامو انحددراپ معیددار( و آمددار استنباطی)ضددریب هم گددام( بددا  بدده بسددتگی پیرسددون و رگرسددیون 

نتدایج ضدریب همبسدتگی  ها: یافتهو  حلیل شد.    جزیه 53نسخه  spss افزار استفاده از نرم
پیرسون نشدان دادکده بدین احسداس  نهدایی رابطده مثبدت و معنداداری بدا اعتیداد بده اینترندت 

هدایی  واندایی پدیش بیندی نشدان داد کده احسداس  نها  : نتایج یافتهگیری نتیجهوجود دارد. 
اعتیاد به اینترنت را در زنان متأهل دارای اعتیاد به اینترنت شهر اصدفهان در دوران کروندا را 

  .ندارد
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 مقدمه
کاه باا ناام  کرونا نوعی ویروس جدید اسات  شاود. ایان  مشاخا می COVID-19ویروس 

کاارده و  از یوهااان چااین آغازشااده و امااروزه تقریبااا بااه 2119ویااروس در سااال  کل دنیااا ساارایت 
باعث مرف بسیاری از افاراد و بار هام زدن روناد زنادگی خیلای از افاراد دیگار شاده اسات ) و و 

هاا در جهاان باه یاک بیمااری  رساد پتانسایل رشاد ایان ویروس (. به نظار می2121، 1همکاران
کشاورهای درگیار ایان  گیر تبدیل همه شده و یک خطار جادی بارای ساالمت عماومی اسات. 

کشاااورها باااا مشاااکالت شااادیدی مواجاااه  ویاااروس روزباااه روز در حاااال افااازایش اسااات و بیشاااتر 
کوماو، دالباوهن و دی نااپولی شده نیاز همانناد  COVID-19(. 2121، 2اند )کاسال، راجنیک، 

هاا در  ی مردم شده وزنادگی جسامی و روانای آنهای قبلی، باعث مختل شدن زندگ بیماری
گسااترده دهااد ایاان ویااروس موجااب  ها نشااان می کااه بررساای طوری ای شااده اساات. به سااطس 

های فراوانای بار  کاهش سالمت روانای ماردم شاده و در ساطس اقتصاادی و اجتمااعی آسایب
، افارادی (2121، 3هاان، و، داناگ و  ناگ ها وارد آورده اسات )کاائو،  فناگ، هو، مردم و دولت

شوند جدا از مشکالت جسمی، در سطس روانی نیز بسایار دچاار  که به این بیماری مبتال می
شااوند و ممکاان اساات شاارایطی ماننااد اخااتالل اسااترس پااس از سااانحه را تجربااه  آساایب می

یانگ که بیماار نشاده2121، 4کنند )بو، لی، یانگ، ونگ،  انگ، چیونگ،   اند اماا  (. افرادی 
ن بیماری قرار دارند نیز از اثرات روانی آن مصون نیستند و ممکن اسات در معرض شدید ای

 (.  1398نیا،  زاده فرد و صفارییدچار مشکالت روانی شوند )عل
کنناااد تاااا اخباااار و  زای ناشااای از ایااان ویاااروس، ماااردم ساااعی می در ایااان شااارایط اساااترس

بیاورناد )باو های اجتمااعی باه دسات  های مختلاف و خصوصاا شابکه اطالعات آن را از راه
کرونااا و میاازان  (. اخبااار ماارتبط بااا جهانی2121، 5و دیهاااهی ، جهرامااییهجاا شاادن ویااروس 
کاااه  مرف ومیااار فزایناااده ناشااای از آن ماااردم و خصوصاااا  نسااال جاااوان را در شااارایطی قااارار داده 

1. Xu et al.

2. Cascella, Rajnik, Cuomo, Dulebohn & Di Napoli

3. Cao, Fang, Hou, Han, Xu, Dong & Zheng.

4 . Bo, Li, Yang, Wang, Zhang, Cheung & Xiang. 

5 . Buheji, Jahrami & Dhahi. 
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گاه شدن از روند و شارایط 2121، 1اند )دانگ و  نگ ازاین نبوده پیش (؛ بنابراین، مردم برای آ
پردازناد تاا در زمیناه اطالعااتی را باه اشاتراک  کرونا در سطس اینترنات باه جساتجو میویروس 

که استفاده از اینترنت به کنند؛ چرا کسب  کرده و باه  بگذارند یا اطالعاتی  شادت رشاد پیادا
، 2م، لای و هاویشده است ) انگ، ل گذاری اطالعات تبدیل ترین منابت اشتراک یکی از مهم

2118 .) 
کرونا و قرنطینه مناازل و ت ییار سابک زنادگی، اعتیااد همچنین، به دلی ل شیوع بیماری 

کاه می تواناد باه طارز چشامگیری افازایش یاباد. باه دلیال  به اینترنت یکی از مشکالتی است 
کارهااای روزمااره  ایان سیاساات فاصااله گذاری فیزیکاای و قرنطینااه خاانگی، افااراد باارای انجااام 

هااای اجتماااعی بااه اینترناات روی  و فعالیتخاود ماننااد مطالعااه، مالقااات، انجااام معاشاارت 
 (.2121، 3اند )سیست، هنافی، لی، سانگ، آدرین، لیماوان و همکاران آورده

کاه از  همانند تمامی انواع دیگر اعتیادها، اعتیاد به اینترنت نیز با عالئمای هماراه اسات 
کم آن قبیل می ره را ناام و غیا  خلقی، احسااس تنهاایی، ا اطراب، ناا آرامای توان افسردگی، 

گزارش 7/36درصااد تااا  یااک(. شاایوع ایاان اخااتالل، از 2119، 4برد)ستارسااویچ شااده  درصااد 
کشاااورهای  .اسااات ایااان تفااااوت احتماااات  باااه دلیااال میااازان مت یااار دسترسااای باااه اینترنااات در 

مختلااف، تعاااریف متعاادد اعتیاااد بااه اینترناات و ابزارهااای تشخیصاای متفاااوت اساات)هو و 
 (  211۰، 5 انگ، تسانگ، توه،پن، لو
که می گرایش به اینترنت در زناان نقاش داشاته باشاد، احسااس  یکی از عواملی  تواند در 

شاوند، بارای  کاه زناان، محاور خاانواده محساوب می آنجایی دیگر از  عبارت تنهایی است. به
کااانونی باارای رشااد و تعااالی افااراد بایااد بااه زنااان اهمیاات بیشااتری داد و  تباادیل خااانواده بااه 

گیاارد، احساااس تنهااایی  کااه در سااالمتی زنااان بایسااتی ماادنظر قاارار  ازجملااه مسااائل مهماای
 است. 

                             

1. Dong & Zheng. 

2 . Zhang, Lim, Lee & Ho. 

3. Siste, Hanafi, Lee Thung Sen, Adrian, Limawan et al. 

4 . Starcevic. 

5. Ho,Zhang, Tsang, Toh, Pan & Lu. 
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حاال دارای مساائل و  دهناد و درعین ای را تشاکیل می از جمعیات هار جامعاه زنان نیمای
ها و ارائه راهکارهاای مناساب بارای  نیازهای خاد خود هستند. رفت نیازها و مشکالت آن

کشورهاساات. زنااان بااا وارد شاادن بااه ترین مسااا هااا، از عمااده بهبااود و ااعیت زناادگی آن ئل 
کردناد. شاتاب  یاز حضور در اجتماع مدرن و اماروز یگرینترنت شکل دیا یایدن را تجرباه 

کاام  جایی شبکه گیر و همه و همه یآور و رشد تصاعد اعجاب ق در یالازوم تحق یوتریهای 
 یز قادریانن در ماورد زناان یدهاد و همچنا آن را نشاان می یاجتماع یامدهایپیشایندها و پ

یاان توجه تر و قابل مسئله پیچیده آور اعتیااد  تر است. لذا با توجه به پیامدهای ناامطلوب و ز
کاه هساته اصالی خاانواده را  اینترنتی برای جامعه و اعضای خانواده، علی الخصاود زناان 

دارنااد، بررساای عواماال پیشااایند   عهااده دهنااد و مساائولیت تربیاات فرزناادان را بااه تشااکیل می
باشد، بنابراین پژوهش حا ر در راستای پاساخگویی  به اینترنت  روری و مهم میاعتیاد 

کااه آیااا احساااس تنهااایی زنااان متأهاال دارای اعتیاااد بااه  بااه ایاان سااؤال پژوهشاای انجااام شااد 
کرونا توان پیش رادارد؟ها  بینی اعتیاد به اینترنت آن اینترنت در دوران 

 گیری جامعه هدف، نمونه و روش نمونه
همبسااتگی باود. جامعااه آمااری پااژوهش حا اار،  _ هش حا ار از نااوع توصایفیطار  پااژو

کاه باا اساتفاده  55-25کلیه زنان متأهل  ساله شهر اصفهان دارای اعتیاد به اینترنت بودند 
گااااردآوری داده 121گیری هدفمنااااد باااار روی  از روش نمونااااه هااااا از  نفاااار انجااااام شااااد. جهاااات 

های زیر استفاده شد: پرسشنامه

 1(UCLA)تاندارد احساس تنهاییپرسشنامه اس
کورتونا کاه  1981در سال  2پرسشنامه احساس تنهایی توسط راسل، پیلوا و  سااخته شاد 

جملااه مثباات اساات. شاایوه  11جملااه منفاای و  11ای،  گزینااه  ۰سااؤال و بااه صااورت  21شااامل 

1. Loneliness Questionnaire.

2. Russell, Pylva and Cortona.
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گااهی، امتیااز 2نادرت، امتیااز ) (، به1گذاری در این پرسشنامه هرگاز، امتیااز ) نمره ( و 3)(، 
بااارعکس  21، 19، 16، 15، 11، 9، 6، 5، 1( دارد، ولااای امتیااااز ساااؤاتت ۰همیشاااه، امتیااااز )

 است. 

 1(IATپرسشنامه اعتیاد به اینترنت )
کیمبرلااای یاناااگ در ساااال  کاااه  کااارد، نسااابت باااه ساااایر  1998ایااان پرسشااانامه را  طراحااای 

خورداراساات. ایاان های موجااود در ایاان زمینااه از روایاای و اعتبااار قاباال قبااولی بر پرسشاانامه
گزینه بین  5سؤال و هرسوال شامل  21پرسشنامه شامل   است.  ۰تا  1گزینه است. نمره هر 

مااورد  2۰نسااخه   spssافاازار هااای حاصاال از پااژوهش بااا اسااتفاده از نرم در ادامااه نیااز داده
گرفت تجزیه  وتحلیل قرار 

 ها یافته

 پژوهشکممدگان  های جمری  :ماختی :رک  نتایج و ژگی -1جدول
 درصد فراوانی  
 6.18 7 سال 21زیر  
 21.86 2۰ سال 31تا  21 سن
 36.52 ۰2 سال ۰1تا  31 
 25.21 29 سال 51تا  ۰1 
 11.31 13 سال 51باتی  
 13.91 16 سال 5زیر  
 16.52 19 سال 11-5بین  

 21.73 25 سال 15تا  11بین   دت اودواج
 1۰.78 17 سال 21تا  15بین  
 33.1۰ 38 سال 21باتی  
 21 23 زیر دییلم و دییلم 

                             

1. Internet Addicition Test. 
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 درصد فراوانی  
 13.91 16 دییلم فوق تحصیالت

 ۰۰.3۰ 51 لیسانس 
 21.73 25 و دکترا لیسانس فوق 
 21 23 بدون فرزند 

 27.82 32 یک فرزند ترداد فروندان
 51.31 59 فرزند ۰تا  2بین  
 1.86 1 فرزند ۰باتی  

 
گرفات. هماان ینفار بررسا 121ن پاژوهش پاساخنامه یدر ا نشاان  ١ه در جادول کاطور  قارار 

ساااال باااا  ۰1تاااا  31کننده در پاااژوهش دارای سااان  شاااده اسااات، بیشاااترین زناااان شااارکت داده
درصاد، میازان تحصایالت لیساانس  33.1۰ساال باا  21درصد، مدت ازدواج باتی  36.52

 درصد بودند. 51.31فرزند با  ۰تا  2درصد و تعداد  ۰۰.3۰با 

 ه و تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی پژوهشتجزی-4-3
( نشاان 2-۰نتیجه تجزیاه و تحلیال توصایفی مت یرهاای حا ار در پاژوهش در جادول )

رهااای پااژوهش و ابعاااد آنهااا، آمااار یک از مت یااهاار  یداده شااده اساات. در ایاان جاادول، باارا
کمترین مقدار و بیشترین مقدار مربو  ب یفیتوص ه هار شامل میانگین، انحراف استاندارد، 

 ک از این عوامل بیان شده است.ی

 (  یانگین  تغیرهای اصلی پژوهش در حجم نمونه   رد  طالره2-4جدول )
 بیشترین مقدار کمترین مقدار انحراف معیار میانگین مت یرهای پژوهش

 71 52 12.16 65.15 اعتیاد به اینترنت

 66 21 11.52 36.83 احساس تنهایی
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 یاستنباط یها افتهی-4-4
 پیش فرض های آو  ن-4-4-1

کولمااوگروف اساامیرنف  جهاات بررساای نرمااال بااودن مت یرهااای اصاالی پااژوهش از آزمااون 
که آزمون فرض آن به صورت جدول ) استفاده  باشد. ( می3-۰گردید 

کلموگروف اسمیرنوف جه  بررسی نر ال بودن داده3-4جدول )  های پژوهش ( آو  ن 
یت نرمال سطس معنی داری آماره مت یرهای پژوهش  توز
 دارد 0.069 1.29 اعتیاد به اینترنت

 دارد 0.40 0.89 احساس تنهایی

 
کاااه نتاااایم ) دهاااد مقااادار ساااطس معنااااداری در مت یرهاااای  ( نشاااان می3-۰هماااانطور 

بااوده و بنااابراین فر اایه صاافر در ایاان  15/1احساااس تنهااایی و اعتیاااد بااه اینترناات باااتتر از 
یاااات داده قاااارار میتأییااااد  مااااورد درصااااد، 95مت یرهاااا در سااااطس اطمینااااان  هااااا در  گیاااارد و توز

یت نرمال پیروی می کنند. همچنین برای بررسی فر یات پاژوهش  مت یرهای پژوهش از توز
ابتاادا تزم اساات نتااایم  اارایب همبسااتگی مت یاار مسااتقل پااژوهش )احساااس تنهااایی( بااا 

 مت یر وابسته )اعتیاد به اینترنت( بررسی شود.

 ب همبستگی  تغیرهای پژوهش( نتایج ترای4-4جدول )
 اعتیاد به ایمترن  کر  الی تغ

 نیش بیرهای پی تغ

 یسطس معنادار یب همبستگی ر 

 1.116 1.2۰3 احساس تمها  

 
دهد بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت رابطاه  ( نشان می۰-۰های جدول ) یافته

درصااااد وجااااود دارد  95( در سااااطس اطمینااااان r=2۰3/1معنااااادار و مسااااتقیم بااااه میاااازان )
(p≤0.05 .) 



562  ________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

آزمون فرضیه پژوهش
احسااس تنهاایی، اعتیااد باه اینترنات را در زناان متأهال دارای اعتیااد باه اصنلی:   فرتیه

کرونا پیش کند. بینی می اینترنت شهر اصفهان در دوران 

گام فرتیه اصلی اول5-4جدول ) ( ترائب  دل رگرسی ن گام به 

بین گام مت یر پیش
یراستانداردترایب غ

 رایب بتای 
استاندارد

T آماره
سطس 

معناداری

آ اره همخطی

بتا
خطای 
معیار

تلرانس
 ریب 
همخطی

1.1991.2371.17۰1.8681.3871.6۰71.182احساس تنهایی -
مت یر وابسته: اعتیاد به اینترنت 

احساس تنهاایی تاوان ( و سطس معناداری به دست آمده 5-۰با توجه به نتایم جدول )
کرونااا متأهاال  بیناای اعتیاااد بااه اینترناات را در زنااان پاایش دارای اعتیاااد بااه اینترناات در دوران 

ندارد و این فر یه رد می شود.

  گیری نتیجه
بینی اعتیاد به اینترنت بار اسااس احسااس تنهاایی  پژوهش حا ر باهدف بررسی پیش

کروناا انجاام شاد. نتاایم باه در زنان متأهل دارای اعتیاد به اینترنت شاهر ا صافهان در دوران 
کااه احساااس تنهااایی تااوان پیش بیناای اعتیاااد بااه اینترناات را در زنااان  دساات آمااده نشااان داد 

کرونا ندارد.   متأهل دارای اعتیاد به اینترنت شهر اصفهان در دوران 
کروناا، ماردم مجباور  گساترده ویاروس  به دلیل عدم درماان مناساب و جلاوگیری از شایوع 

هااا، خواناادن  شادند در خانااه بمانناد و در ایاان میااان بخاش بزرگاای از تعااامالت ماردم، آموزش
گرفاات.  اخبااار و نیااز خریاادوفروش یااا اشاات ال از طریااق اینترناات و فضااای مجااازی صااورت 

کناااار یااااد از اینترنااات و در  هایی  آن اعتیااااد باااه اینترنااات باعاااث پیااادایش آسااایب اساااتفاده ز
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 (.2121، 1شود)کایرالی و همکاران می
که احساس تنهاایی باا اعتیااد باه اینترنات رابطاه مثبات و  دست نتایم به آمده نشان داد 

باااا نتاااایم ها  بینااای اعتیااااد باااه اینترنااات را نااادارد. ایااان یافتاااه معناااادار دارد؛ اماااا تاااوان پااایش
کااه نشااان دادنااد افسااردگی و احساااس تنهااایی باار 2121اوزتکااین ) هااای اوزتکااین و پااژوهش  )

کنه ولگاریس موثر است؛ شهریاری احمادی، پاازوکی و  اعتیاد به اینترنت بیماران مبتال به آ
کااه نشااان دادنااد بااین مت یرهااای احساااس تنهااایی و میاازان اسااتفاده از 1398پورصاادر )  )

باشاد.  د دارد، همساو و هماهناگ مایدار وجاو  اجتماعی رابطاه مساتقیم و معنای های شبکه
کیفیات خاواب باا 1399ذوقی و همکاران ) که نشان دادند مت یرهاای احسااس تنهاایی و   )

بینی اعتیاد به اینترنت در زنان متأهال را دارناد؛  گری تنظیم هیجان، قابلیت پیش میانجی
 باشد. همسو نمی

هااای  ایی در پژوهشکنناادگی احساااس تنهاا بیناای در تبیااین تفاااوت نتااایم مبناای باار پیش
هاا باا یکادیگر متفااوت  کارد جامعاه آمااری پژوهش توان بیان انجام شده و پژوهش حا ر می

گیر  همااه اساات و پااژوهش حا اار باار روی زنااان دارای اعتیاااد بااه اینترناات در شاارایط بیماااری
گذاری اجتماعی و تحمل شرایط قرنطیناه بودناد  که ناچار به فاصله شده است   کرونا انجام

گذاشااته باشااد.   اامنا  ایاان نتیجااه کااه  ایاان شاارایط ممکاان اساات باار نتااایم پااژوهش تااأثیر 
که عوامل دیگر در اعتیااد باه اینترنات زناان دارای اعتیااد باه  تواند نشان می دهنده این باشد 

 اینترنت تأثیرگذار است. 
در خصاود رابطااه معکاوس بااین احسااس تنهااایی و اعتیااد بااه اینترنات ماای تاوان بیااان 

کاااه  زناااان دارای اعتیااااد باااه اینترنااات چاااون بیشاااتر از افاااراد عاااادی وقااات خاااود را در ایااان کااارد 
کنناد،  گذرانند، از حضور در جمت و صحبت با اعضای خانواده اجتنااب مای ها می شبکه

گیرد، به خاطر همین احساس تنهاایی درونای  شکل نمیها  و روابط صمیمانه خوبی بین آن
یااادی می کلی  تکننااد و اوقااات خااود را بااا چاا ز  های دیگااران پاار هااا و پساات کااردن، دیاادن 

                             

1. Király. 
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 ایان نظریاه، وقتای زناان باهتوّجاه کنناد. بناابراین باا  کنند تا بر این احساس تنهاایی غلباه می
 شاااان در زنااادگی خاااانوادگی تاااامین فاااردی دارای اعتیااااد باااه اینترنااات، نیازهاااای باااینمتأهااال 

کنناد و بارای اینکاه تنها شاود، احسااس تنهاایی و بای نمای کنناد باه  ایی خاود را پارکسای مای 
جاااا بااااه دنبااااال ارتباطااااات جااااایگزین  آورنااااد و در آن ماااای اساااتفاده از فضااااای مجااااازی روی

گاهی این احساس تنهایی با این وجاود از باین نمای می رود و آنهاا بیشاتر و بیشاتر باه  باشند. 
کاه باه اینترنات دارناد، ا فضای مجازی پناه می ز برند. همچنین این زنان به خاطر اعتیاادی 

کاااه احساااس تنهاییشاااان را دو  اعضااای خااانواده خاااود و جماات دوساااتان نیااز دور مااای شااوند 
 کند.   کند و این مانند یک چرخه عمل می چندان می

 منابع
های احساس تنهاایی زناان )یاک مطالعاه  (. عوامل و زمینه1399ابراهیمی، ن؛ فال ، م. ؛ سامانی، س و وزیری، س )

 .28-1(، 1)11جامعه، پدیدارشناسی(، فصلنامه زن و 

گماساااابی، غ.ر؛ اعتماااادی، ا. ر و مشاااهدی غالمعلااای، ف ) بینااای  (. پیش1399ذوقااای، ل؛ آجیااال چااای، ب؛ شاهر اااا 
کیفّیاات خااواب بااا میااانجی گری تنظاایم هیجااان در  اعتیاااد بااه اینترناات باار اساااس مت یرهااای احساااس تنهااایی و 

 (.2)8ه، اجتماعی زنان و خانواد -های انتظامی  زنان متأهل، پژوهش

(. تاادوین ماادل احساااس تنهااایی براساااس راهبردهااای مقابلااه ای، 1395زرنقاااش، م؛ غالمر ااایی، س و صااادقی، م )
(، 26)7ی، شااناخت های روان و ماادلهااا  بهزیسااتی  معنااوی، افسااردی و ر ااایت از زناادگی دختااران جانباااز، روش

35-55. 

کروناا در رابطاه باین اعتیااد باه  (.1۰11لیمی، ه؛ حاجیعلی زاده، ک؛ عامری، م و بهدوست، پ ) نقش میانجی استرس 
 .116-95(، ۰5)12اینترنت با تعار ات و خشونت زناشویی و خانوادگی، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 

بیناای ساااالمت روان باار اسااااس ا ااطراب و همبساااتگی اجتماااعی ناشااای از  علیاازاده فاارد، س و صااافاری نیااا، م. پااایش
کرونا  .1399، 1۰1-129(: 36)9انشناسی اجتماعی. های رو پژوهش .بیماری 
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، کودک - ی والداثربخشی آموزش سیستمی والدگری مؤثر بر رابطه
 کودکان نفس خودکارآمدی والدگری مادران و عزت

 3خالد اصالنی، 2عباس امان الهی، 1زینب زاهدکریمی

پددد وهش حاضدددر بدددا هددددپ  عیدددین اثربخشدددی آمدددوزش سیسدددتمی  هـــد :
خودکارآمدددی والدددگری ، فرزنددد-ی والددد(  بددر رابطددهSTEPوالددگری مددوثر )
: رو دبستانی شدهر اهدواز انجدام شدد. نفس کودکان پیشمادران و عزت

کنتدرل بدود. نمونده  آزمدون پدس -آزمدونپدیش طدرح بدا یایدن مطالعده از ندوع آزمایشد گدروه  بدا 
گددروه  6نفددر از مددادران کودکددان دختددر  41شددامل کدده بدده صددورت  صددادفی در دو  سدداله بودنددد 

-ی والددآوری اطالعات از پرسشنامه رابطه( قرار گرفتند. برای جم =55nآزمایش و کنترل )
 هـا:یافتـهی عزت نفس استفاده شد. مهی خودکارآمدی والدگری و پرسشناپرسشنامه، فرزند

نتایج  حلیل کوواریانس نشان داد که آموزش سیستمی والدگری م ثر باعث  غییر معناداری 
نفدس کودکدان در خودکارآمددی والددگری مدادران و عدزت، فرزندد-ی والدددر متغیرهای رابطه

کنتددرل گردیددد.  گددروه  والدددگری مددوثر آمددوزش روش سیسددتمی بحــ : گددروه آزمددایش نسددبت بدده 
   واند روش موثری برای استفاده در کار با والدین باشد.می

آمددوزش سیسددتمی ، عددزت نفددس، خودکارآمدددی والدددگری، فرزندددی-رابطدده والدددها:  کلیــدواژه
والدگری م ثر.

 ایران.، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی.  1
گروه مشاوره.  2 A.amanelahi@scu.ac.ir  نویسنده مسئول: ایران.، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشیار 

گروه مشاوره.  3 ایران.، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشیار 
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 مقدمه
صاامیمیت و امنیاات باارای والاادین و ، فرزنااد در ایجاااد احساااس عشااق_  ی والاادرابطااه

ایان رابطاه در نگااهی وسایت تحات تاأثیر  (.2112، )کارنس هولات فرزندان نقشی حیااتی دارد
کودکی قرار می کنار خصوصایات والادینخصوصیات  که در  خاانواده ، گیرد. خصوصیاتی 

کااودک را پاایش، و محاایط فرزنااد نقااش مهماای در -ی والاادرابطااه، کنناادبیناای ماایساایر رشااد 
گاااوردونآسااایب کودکاااان دارد )شااارودر و  ترجماااه ، 2112، 1پاااذیرتر شااادن یاااا منعطاااف شااادن 

کودکان به فعال و انفعااتت والاد138۰، فیروزبخت فرزنادی -(. فقدان این رابطه در زندگی 
تار منجار خواهااد شاد و ایان مسااأله باه نوباه خااود سابب باروز مشااکالت تار و سااطحی اعیف
کودکاان مایپیچیده موجاب  طییشارا نیچنا، مجماوع (. در2112، شاود )رونکانتر در آیناده 

 و نادکیما جاادیا اخاتالل کودکا-والد در تعامل، شده یخانوادگ یردهاکارک در یتیفاکیب
 یهااروش خاود بار نوباه باه زیان نیوالاد ا اطراب، دهادش ماییافازا ن رایوالاد ا اطراب

گذاشته ویتأث هاآن یهیتنب   شاودیما کودکا در یمنفا یرفتارهاا شیموجب افازا ما  یمستق ر 
کودکاان بار ، ساوی دیگار (. از2113، پارسونز و اساتوارت باراون، )بارلو نبایاد اثرگاذاری متقابال 

کودکاان ، سالمت والدین و به خصود مادران را نیاز از نظار دور داشات. مشاکالت رفتااری 
مااادران ارتبااا  دارد. باادین  2تعاماال منفاای و تنیاادگی، هااای اولیااه زناادگی بااا رفتاااردر سااال
کااااهش اعتمااااد باااه نفاااس ماااادر یاااا، ترتیاااب کاااودک موجاااب  کااااهش  رفتاااار مشاااکل سااااز 

(. خودکارآمدی والدینی باه 2118، کوپلی و ویلز، ماتیوز، شود )هیزخودکارآمدی والدینی می
گیاری از داناش یاا مهاارت والادگری باه منظاور هاایش در بهارهعنوان اطمینان والاد باه تواناایی

اثرگااذاری مثباات باار فرزناادان خااود و پایااداری و غلبااه باار مواناات پاایش رو تعریااف شااده اساات. 
اش در هااااای والااااد از تواناااااییو قضاااااوت 3خودکارآماااادی والاااادینی بااااه باورهااااا، همچنااااین

                             

1. Schroeder, & Gordon 

2. stress 

3. beliefs 
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گفتااه ماای ، 1شااود )دکاارسااازماندهی و اجاارای یااک مجموعااه از تکااالیف ماارتبط بااا والاادگری 
( خودکارآماادی والاادگری یاک ساااختار شااناختی مهاام در 211۰، باه نقاال از جیاال مااری 2118

کااارتر ، آبااادیحساان، بااه نقاال از ساارابی 2116، 2ارتبااا  بااا عملکاارد والاادین اساات )کااوهن و 
تواناااد بااا موفقیااات تمااام وظاااایف ( بااااور فاارد از اینکاااه ماای1391، مشااهدی و اصااا ری نکااا 

کاماال انجااام دهااد )لاای کماا  داش، فرزناادپروری را بااه طااور  ( والاادین بااه 2112، سااالیوان و 
ت از هاای ماؤثر مراقبامنظور احساس خودکارآمدی نیازمند دانش و اطالعات در زمینه روش

کاااه کاااودک هساااتند. آنهاااا بایساااتی باااه تواناااایی کااارده و مطمااائن باشاااند  هاااای خاااود اعتمااااد 
کودکاان مای کرعملکردشان تأثیر مثبتی بر رفتارهاای  کاارا باه نقال از  1997، 3گاذارد )کلمان و 

(. خودکارآمادی والادگری هام باه طاور 139، نکاا مشاهدی و اصا ری، آباادیحسان، سرابی
لاذا ، باشدهای والدگری در رشد فرزندان دخیل میذاری بر روشمستقیم و هم از طریق اثرگ

کودک مای یادی به رشد  کمک ز هاای کناد. یکای از روشتالش برای بهبود این سازه در مادر 
کاه در ماادر احسااس شایساتگی را تقویات  ارتقای این سازه در مادر آموزش اسات. آموزشای 

کارآماادی والاادگری بایسااتی سااطس باورهااای خود، کنااد. مطااابق اصااول نظریااه خودکارآماادی
کااودک و میااازان شایسااتگی در تواناااایی شخصااای را در  دانااش مرباااو  بااه رفتارهاااای پااارورش 

لاذا افازایش داناش والادگری بایاد تاوأم باا ، ویژه والدگری با هام یکای ساازد جهت انجام نقش
 کودک باشد.-تعامالت مؤثر والد

کیفیت رابطه کودک میعزت، فرزند-ی والدیکی از نتایم مهم  نفاس باشد. عازتنفس 
شاود. ترین عوامل در رشد شخصیت افراد محساوب مایو مفهوم خودارزشمندی از اساسی

سااالمت فکااری و ، گیاری خااالققاادرت تصاامیم، برخاورداری از اراده و اعتماااد بااه نفاس قااوی
ک ار صااحبی مساتقیمی باا عازتبهداشت روانی رابطاه نظاران برخاورداری از نفاس دارناد. ا

س را بااه عنااوان عاماال مهماای در سااازگاری عاااطفی و اجتماااعی و بااه عنااوان ساا ر یااا نفااعاازت

1. Decker 

2. Kuhn, & Carter

3. Coleman,& Karraker
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کاارده کااودک معرفای  بااه نقاال از  1998، 1انااد )هااافمننیرویای در مقاباال مشااکالت آینااده باارای 
فرزناد از ایان -نفس در متن روابط والاد(. اهمیت بررسی عزت1392، پوریوسفیان و اص ری

که بذرهای عزت کاشاته ماینفس در اوایاروست  کاودکی  کلیادی در ل  شاود و والادین نقاش 
کاه نقاا  قاوت 1393، شفیعی مطلق و حفیظی، این زمینه دارند )رحیم دشتی (. والادینی 

کودکشاااان را مااای پذیرناااد و معیارهاااای روشااان و قابااال پذیرشااای بااارای آنهاااا در نظااار و  اااعف 
نفاس رشاد عازتکنناد باعاث گیرند و بارای رسایدن باه ایان معیارهاا از انهاا حمایات مایمی

یادی می کاه 2118، کوپلی و  ویلز، ماتیوز، شوند )هیزفرندشان به میزان ز کودکاانی  (.والادین 
فرزندانشااان را بااا عشااق و احتاارام ، اناادنفااس سااالم را داشااتهتاارین شااانس داشااتن عاازتباایش

کااارده بااادون قیاااد و شااار  و باااا مهرباااانی پذیرفتاااه، پااارورش داده انتظاااارات ، انااادو حمایااات 
اناد و بااور خاود را تحقیار و تنبیاه نکارده، گاه او را طاردو هیم ای از فرزند خود داشتههمعقوتن

کودکشان به او نشاان دادهها و ویژگینسبت به توانایی ، 199۰، 2اناد )برانادنهای مثبت در 
 (.139۰، ترجمه قراچه داغی

کااه ماایآمااوزش والاادین یکاای از شاایوه مت یرهااای  تااوان بااا اسااتفاده از آن درهااایی اساات 
کرد. این برناماه  هکاهساتند  دگاه یاد نیاا بار یهاا مبتنامربو  با فرزندپروری ت ییراتی ایجاد 

 ژهیاو باه(والاد و کودکان یبا نادرسات تعامال یجاهینت در انکاودک یرفتاار هااییناسازگار

 نیا در درمان مادران آموزش به توجه لیدل نیهم به، ابدییم تداوم و شودیم جادیا مادر(
هاای آماوزش برناماه .اسات افتاهی شیافزا یاقابل مالحظه طور به ریاخ یهادهه در، انکودک

کااه برخاای شااامل بهبااود شاایوه گونی دارنااد  گونااا کودکااانوالاادین اهااداف  ، هااای انضااباطی 
گاااهی و بهبااود ارتباطااات و زناادگی خااانوادگی اساات. هاادف همااه هااا ی برنامااهافاازایش خودآ

هاای فرزناادپروری هااای  اروری بارای بهباود شایوهمهاارتتوانمندساازی والادین باا داناش و 
کااودک و  هااا از طریااق فااراهم آوردن اطالعااات مناسااب دربااارهآنااان اساات. ایاان برنامااه شاارایط 

شاود والادین بخشاد و موجاب مایمکانیزم سازگاری والدین را بهباود مای، ی رفتار با اونحوه
                             

1. Hafman 

2. Branden 
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کاودک نقاش ما کودک را بهتر بیذیرند و در پیشرفت  ؤثرتری داشاته باشاند. هماین امار شرایط 
هااای آمااوزش (. یکاای از برنامااه2111، شااود )شاایلدزموجااب افاازایش خودکارآماادی والاادین ماای

یااا همااان شاایوه 1ی آمااوزش سیسااتمی والاادگری مااؤثربرنامااه، والاادین باار اساااس رویکاارد آدلاار
STEPکی کودکان است )دینک مایر و  گوتیرز، 1997، برای  برناماه  (. در ایان2116، به نقل از 

کودکاااان و مساااائل و حااال مشاااکالت والااادین روش هاااای ماااؤثرتری بااارای برقاااراری ارتباااا  باااا 
آموزنااد. آمااوزش سیسااتمی والاادگری مااؤثر روش جدیاادی باارای آمااوزش ارتباااطی بااا آنااان را ماای

کاودک و بزرگسااتن  کاه بار مبناای اصاول براباری و احتارام متقابال اسات و بارای  کودک است 
کاااه خودانضاااباطیارزش انساااانی و شاااأن برا را توساااعه  2باااری قائااال اسااات. ایااان روش جدیاااد 

نتایم طبیعی و منطقی دارد. آماوزش ماذکور باا ، شوددهد و جایگزین تشویق و تنبیه میمی
کار خود را آغاز می که هماهاین عقیده  کاه کند  ی رفتارهاا دارای مقصاود اجتمااعی هساتند 

ی آناان بار فرزندشاان بیشاتر خواهاد تأثیرگاذار، در صورت ادراک ایان مقاصاد توساط والادین
ای مثبات را باه والادین آماوزش های اساسی برای ایجاد رابطهشد. آموزش والدگری مؤثر پایه

منشاانه باه والادگری دهناده و آزاداختیاار، هاای والادگری مساتبدانهدهد و در ت ییار روشمی
تقویات احسااس ، نفاسدارد. همچنین شامل آماوزش ایجااد اعتمااد باه میمسئوتنه قدم بر

کودک کودک، ارزشمندی  گیری مسئوتنه و دلگرمای و پایادار تصمیم، برقراری ارتبا  مؤثر با 
کاای ، ی رئاایس داناااترجمااه، 1996، ساااختن اعضااای خااانواده اساات )دینااک مااایر و مااک 

ی آماوزش سیساتمی والادگری ماوثر نشاان های متعاددی اثربخشای برناماه(. در پژهش1391
کاه برناماه(  در پژوهش خود نشاان داده2115کرن و جفرور )، جونینداده شده است.  ی اناد 

step کااااهش سااابک هاااای فرزنااادپروری در افااازایش داناااش والااادگری ماااؤثر باااوده و منجااار باااه 
کاودک سهل، مستبدانه کااهش دیادگاه منفای والادین نسابت باه رفتارهاای ماورد نظار  گیرانه 

 گردید.
کاه آیاا روش آماوزش سیساتمی گویی به ایدنبال پاسخپژوهش حا ر به ن پرساش اسات 

1. Systematic Ttraining for Effective Parenting

2. self disciplin
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کودکااان خودکارآمادی والاادگری ماادران و عازت، فرزناد-ی والادوالادگری ماؤثر بار رابطااه نفاس 
 موثر است؟

 روش
باود.  گاواه گاروه باا هماراه آزماونپاس -آزماونپایش باا آزمایشای طار  یاک حا ار پژوهش

کلیه مادران دانشجامعه کاه باه صاورت آماوزان پایشی آماری این پژوهش  دبساتانی بودناد 
کردناااد. در ایااان داوطلباناااه در دوره هاااای آماااوزش آماااوزش سیساااتمی والااادگری ماااؤثر شااارکت 

ابتااادا از باااین مااادارس ناحیاااه یاااک اهاااواز یاااک مدرساااه انتخااااب شاااد؛ سااا س در ، پاااژوهش
بااه ، ی مااورد نظار فراخااوان داده شاد و از بااین داوطلباین شاارکت در جلساات آموزشاایمدرساه

گااروه  31صااورت تصااادفی  نفاار انتخاااب شاادند. در نهایاات افااراد بااه صااورت تصااادفی در دو 
گاروه آزماایش  کی  برای هار  گمارده شدند. پروتکل آموزشی دینک مایر و مک  گواه  آزمایش و 

  آموزش داده شد.ای  دقیقه 91در هفت جلسه 

 ابزارهای پژوهش
، 199۰توساط جارارد )کاودک  –ی والد : سیاهه رابطهفروند _ی والد ی رابطهپرسشما ه _1

کبااری زردخانااه و محمااودی  7، گویااه 78( ساااخته شااده اساات و شااامل 139۰، بااه نقاال از ا
دهای باه آن در مقیااس لیکارت خرده مقیاس و یک خرده مقیاس روایی است. شیوه پاساخ

ی میااان والاادین و ( اساات. ایاان پرسشاانامه رابطااه5تااا همیشااه =  1ای )هرگااز = چهااار درجااه
ر اایتمندی ، شود. حمایت والادینیکند و توسط والدین تکمیل میبی میفرزندان را ارزیا
خودمختااری ، ایجااد محادودیت، ارتبا  با فرزناد، مشارکت در فرزندپروری، از فرزندپروری

هااای اصاالی و مقبولیاات اجتماااعی مقیاااس فرعاای اساات. گیااری نقااش از مقیاااسو جهاات
گاازارش شااده باارای ایاان اباازار   81/1و  ااریب بازآزمااایی آن  82/1 ااریب همسااانی دروناای 

 بوده است. 86/1است و پایایی به دست آمده برای این پرسشنامه در پژوهش حا ر 
 1966خودکارآمااادی والااادگری در ساااال  (:PSAMی خودکارآ ننندی والننند )پرسشنننما ه _2
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گرفات. ایان پرسشانامه  یابی خودکارآمدی والدینی ماورد اساتفاده قارار  توسط دومکا برای ارز
کلای والادین از  11دارای  که پنم عبارت مثبت و پنم عبارت منفای دارد و حاس  آیتم است 

گذاری آن بر اساس مقیاس لیکارت از سنجد. نمرهاطمینان در نقش پدر یا مادر بودن را می
( اسات.. پایااایی ایان پرسشاانامه باا اسااتفاده از  اریب آلفااای 7تاا همیشااه =  1)باه ناادرت =

( پایااایی آن را بااا اسااتفاده از 1391نااژاد )ایااران جمااال گاازارش شااده اساات. در 5۰/1کرونبااا  
کرونباا  بااتی  گازارش نماوده اسات. پایاایی باه دسات آماده بارای ایان  81/1 ریب آلفاای 
 بوده است. 75/1پرسشنامه در پژوهش حا ر 

( ساااخته 1386ایاان چااک لیساات توسااط عزیاازی مقاادم ) ی عننزت نفننس:پرسشننما ه_ 3
کودکاان مایباگویه مای 21شده است و شامل  کاه باه سانجش عازت نفاس  پاردازد. ایان شاد 

یااادچااک لیساات بااه صااورت مقیاااس چهااار درجااه یاااد، ای )خیلاای ز کاام( ، ز کاام و خیلاای 
کلایمی خاانوادگی و جسامانی ، تحصایلی، اجتمااعی، باشاد و بارای سانجش عازت نفاس 

کاه هار بعاد را مای  عبارتناد از: الاف(، سانجندتهیه شده است. در ایان پرسشانامه ساؤاتتی 
مربااو  بااه  11-13باشااد ب( سااؤاتت نفااس اجتماااعی ماایمربااو  بااه عاازت 6-9سااؤاتت 

نفاااس خاااانوادگی مرباااو  باااه عااازت 1۰-17باشاااد پ( ساااؤاتت نفاااس تحصااایلی مااایعااازت
کااال نفاااس جسااامانی مااایمرباااو  باااه عااازت 18-21باشاااد ت( ساااؤاتت مااای باشاااد. پایاااایی 

پرسشاانامه در پااژوهش حا اار اساات و پایااایی بااه دساات آمااده باارای ایاان  87/1پرسشاانامه 
بوده است. 81/1

 ها یافته
است. ارایه شده 2و  1های پژوهش در جدول یافته
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 های آ اری  تغیرهای پژوهش:اخص-1جدول 
 پس آو  ن پیش آو  ن  وقری 

گروه:اخص  انحراف  ریار  یانگین انحراف  ریار  یانگین هاها                                  

 والد فرزندرابطه 
 26/18 81/231 15/21 93/221 آزمایش
 97/21 53/22۰ 99/21 16/225 کنترل

 خودکارآمدی والدگری
 65/7 66/55 32/9 ۰1/51 آزمایش
 73/9 ۰1/۰7 99/8 53/۰8 کنترل

 عزت نفس
 15/6 ۰1/69 38/7 53/6۰ آزمایش
 32/6 66/62 65/5 33/63 کنترل

ک واریانس  -2جدول   راهه در  تن  انکوا یکنتایج تحلیل 

 جموع   تغیر وابسته
  جذورات

درجه 
 آوادی

 یانگین 
  جذورات

 انداوه اثر F Pنسب  

 ۰5/1 <111/1 38/19 96/938 1 96/938 فرزند-ی والدرابطه
 99/1 <111/1 5۰/23 67/326 1 67/326 خودکارآمدی والدگری

کودک  73/1 <113/1 25/7 71/32 1 71/32 عزت نفس 
 

که در متعیرهای وابستهها نشان مییافته کنتارل پایش الاذکر پاسی فاوقدهند  آزماون از 
گروه کنترل تفاوت معنیبین   شود. دار دیده میهای آزمایش و 

 گیری نتیجهبحث و 
(  2115باوآز )، (2117داماراد )، (2115های جونین و همکااران )نتایم پژوهش فوق با یافته

 هیااول یهاارواباط والادین باا فرزنادان در ساال تیافکیباشاد. می( همسو 1999گیبسون ) و 
، کناد )ریچتارگاذاری مایهیاپا را نادهیآ یجانیو ه یاجتماعی، شناخت رشد اساسکی، ودک

که آموزش والدگری ماؤثر پایاه، (211۰ ای مثبات را هاای اساسای بارای ایجااد رابطاهاز آنجایی 
دهناااده و اختیاااار، والااادگری مساااتبدانههاااای دهاااد و در ت ییااار روشباااه والااادین آماااوزش مااای

گیبسون )میمنشانه به والدگری مسئوتنه قدم برآزاد کاه برناماه( بیان مای1999دارد.  ی کناد 
(STEPت ییااارات مثبتااای در نگااارش آزادمنشاااانه والااادین ) ،همااادلی نسااابت باااه فرزنااادان ،



585  ________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

کارده اسات و از کارکرد خانواده و خودپنداره والدین ، های ارتباطیاستفاده از مهارت ایجاد 
باا ایجااد ، گردنادمای زیارفتار تجه تیریمد یهامهارت به، تزم یهاآموزش افتیطریق در

کاااودک میااازان  محااایط مناساااب و آماااوزش باااه والااادین جهااات داشاااتن توقعاااات منطقااای از 
کااودک بااا آرمااان از طریااق آمااوزش ، دهاادهااای والاادین را افاازایش ماایپذیرناادگی و مطابقاات 

کااودک و تقویاات مناساااب والاادین باارای صاارف  کااافی و داشااتن روابااط صااامیمی بااا  وقااات 
کیفیات رابطاه والاد کاودک باعاث تقویات  شاود و میازان پاساخ کاودک مای-رفتارهای مثبات 

( بنااابراین 1996، کاایدهااد )دینااک مااایر و مااکهااا را افاازایش ماایمثباات عاااطفی در روابااط آن
که آموزش والدگری مؤثر باعث بهبود رابمی گرفت   شود.فرزندی می -طه والدتوان نتیجه 

و ,هاااای جاااونینپاااژوهش فاااوق باااا یافتاااهدر  همچناااین افااازایش خودکارآمااادی والااادگری
گویترز )2115همکاران ) فرزنادی مشاکلی -باشد. هرگااه در ارتباا  والاد( همسو می2116( و 

کفایات خاود باه عناوان والاد ماورد تردیاد قارار پایش بیایاد والادین خاود را سارزنش مای کنناد و 
د. برنامه آموزش والدگری مؤثر با آموزش روش انضاباطی نتاایم طبیعای و منطقای باه دهنمی

کماک مای، جای روش تنبیه و تشویق کناد و باه والادین  کاه در نقاش خاود ماؤثرتر عمال  کناد 
کاه تماامی ایان احساس بهتری نسبت به نقش والد بودن خود داشته باشد و با توجه باه ایان

گنجاناده شاده اسات؛ والادین باه ی های ویژهاهداف در تمرین والادین در پایاان هار جلساه 
پردازنااد. در طااول جلسااات والاادین بااا رویکاارد هااا ماایصااورت مسااتمر بااه تماارین ایاان مهااارت

شااااوند و ایاااان درک جدیااااد و مثباااات از جدیاااادی در مااااورد روش والاااادگری خااااود آشاااانا ماااای
 شود.ها میی آنهای خود به عنوان یک والد مؤثر منجر به افزایش خودکارآمدتوانایی

گیبساون )مربو  به افازایش غازت نفاس باا یافتاه نتایم باشاد. در ( همساو مای1999هاای 
نفااس ومنباات تأثیرگااذاران عمااده باار عاازت، والاادین بااه ویااژه مااادران، هااای اولیااه زناادگیسااال

کااودک خواهناد باود. )ارول و اورث (. آماوزش والاادگری 2111، اصالی تجاارب مثبات و منفای 
کاودک را ایجااد  هایمؤثر پایه اساسای بارای افازایش اعتمااد باه نفاس و احسااس ارزشامندی 

که چگونه فرزندان را برای تصامیمکند و به والدین آموزش میمی هاای مسائوتنه گیاریدهد 
کننااد کااودک را تشااویق ماای، تشااویق  کاارده و رفتارهااای مثباات  بنااابراین ، کنناادآنااان را دلگاارم 
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کفویت در مشاوره پیش از ازدواج: مطالعه مروری 
 3، الهه گلپاشا2، محمدحسن آسایش1محمد یادسایی

 حقیقات زیادی در زمینه معیارهای انتخداب همسدر انجدام شدده  مقدمه:
است اما در زمینه کفویت در مشاوره قبل از ازدواو مبتنی بر مناب  دینی 

ی شددناخت هددای روان  حقیقددات کمتددری بدده صددورت علمددی و مبتنددی بددر  بیین
پدد وهش حاضددر مبتنددی بددر روش مددروری نقلددی بددود و بدده بررسددی  رو :انجددام شددده اسددت. 

رو در  ایدن ت و مناب  مر بد با کفویت در ارائه الگوی ازدواو موفه  پرداخته است. ازمقاال
مقالدده مددر بد  75، علددم نددت و گوگددل اسددکالر  عددداد SID ،Magiranمو ورهددای جسددتجوی 

ی کامال   مقاله 55استخراو شد که پس از حذپ موارد  کراری و نامربو  با اهداپ مطالعه 
قدرار گرفتده  أکیدد  کفویت در  حقیقات مختل  مورد بررسی و ها: یافتهمر بد بدست آمد. 

ت در امدور اخالقدی یدت در مدذهب و کفایداست. انواع کفویت مانندد: کفایدت در دیدن، کفا
های همسدان همسدری )همسدانی  بسیاری قرار گرفته است. اسالم با برخی جنبده أکید  مورد

های آن )همسانی نژادی، قومی و  جنبهدینی و اخالقی( برخورد ایجابی و با برخی دیگر از 
ها )همسدددانی  طبقدددا ی( برخدددورد سدددلبی بدددوده اسدددت، سدددخن آنکددده بدددا برخدددی دیگدددر از جنبددده

های جسمانی( موافقدت یدا مخدالفتی صدورت نگرفتده  اقتصادی، سن، محل سکونت، ویژگی
هدددا و باورهدددا موجدددب  شدددکیل یددد  شدددبک   :  وافددده در زمینددده فرهندددگ، ارزشبحـــ اسدددت. 

کده باعدث می ها می د بین زوواجتماعی جدی شدود آنهدا مددت زمدان بیشدتری را بدا هدم  گدردد 
کدددرده و حمایت کددده در نهایدددت باعدددث افدددزایش  سدددپری  هدددایی بدددرای یکددددیگر فدددراهم آورندددد 

رضایتمندی زناشویی گردد.
ازدواو، مشاوره قبل ازدواو، دین، کفویت، همسان گزینی همسر.ها:  کلیدواژه

.، تهران، ایرانکارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران دانشجوی.  1
گروه روان.  )نویسنده مسئول(، 2  Asayesh@ut.ac.ir.، تهران، ایرانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران استادیار 

 .، تهران، ایرانارس، دانشگاه تهرانالمللی  دانشجوی دکتری مشاوره، پردیس بینی.  3

mailto:Asayesh@ut.ac.ir
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 مقدمه
جامعه بشری وموثرترین عامل در شکوفایی اجتماع است علات ایان خانواده نهاد اولیه 

کاانون باه وجاود می که هساته اولیاه اجتمااع در ایان  شاوند و  آیناد، تربیات می تأثیر این است 
(. انتخاب همسار 1387یابند )زارعی، عبدالهی  پس از مدتی در عرصه اجتماع حضور می

ای باار اساااس  بااوده و هاار جامعااه هااای مختلااف همیشااه در طااول تاااریخ مااورد توجااه فرهنگ
کاارده  کنتاارل و نظااارت باارآن ایجاااد  شاارایط و مقتضاایات خااود معیارهااا و الگوهااایی را باارای 

(. مااااذهب، نااااژاد و قومیاااات، ساااان و 1381اساااات )زارع شاااااه آبااااادی و زارع شاااااه آبااااادی، 
تحصااایالت خصوصااایات عماااده در درون بافااات ازدواج هساااتند. ایااان خصوصااایات باااا 

که زن و گاذارد زماانی  دهند ارتبا  داشته و بر آن تاأثیر می شوهر با هم انجام می فعالیتهایی 
که زن و شوهر در هار یاک از ایان ابعااد و خصوصایات بطاور معنااداری باا هام تفااوت داشاته 

کاهش می  (.1،2116یابد. )لهرر باشند میزان طالق افزایش و سودمندی ناشی از ازدواج 
که ازدواج موفقی داشاته دهد بین افراد تحقیقات علمی نشان می کساانی  متأهلی  اند و 

کااه مجاارد هسااتند ازنظاار سااالمت جساامی و رواناای و ر ااایت از زناادگی تفاااوتی بااارزی وجااود 
کوهن-دارد )چین، مورفی، جانیکی  (. 2117، 2دورتس و 

بر اسااس نتاایم پژوهشاهای مختلاف عوامال ماؤثر بار از هام پاشایدگی زنادگی زناشاویی و 
(. عادم تشاابه ماذهبی، نباود 1993، 3م ارزشگذاری )مارکمن و هاالوفطالق عبارتند از: عد

(.  اعف اعتقاادات ماذهبی و اخاتالتت 2111، 4وجدان و حس وظیفاه شناسای )اساتنلی
های بسیار ارزشامند محققاان ایان اسات  (. یکی از یافته2115، 5روان زشکی شدید )کیگین

کیفیاات ارتباااا  پاایش از ازدواج شاااخا فاااوق العاااده ارز شاامندی بااارای پاایش بینااای کااه، 
کاه از زنادگی خاود ر اایت  موفقیت ازدواج است؛ محققان به این نتیجه رسیده اند افرادی 

1. Lehrer 

2. Chin, Murphy, Janicki-Deverts & Cohen

3. Markman&Hahlweg

4. Stanley

5. kigin
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که انتظاارت واقات بیناناه کسانی هستند  ازمشاکالت ازدواج دارناد، خاوب ارتباا  ای  دارند، 
کننااااد، احساااااس خااااوبی از  هااااا را بااااه صااااورت مناسااااب حاااال می کننااااد، تعارض برقاااارار می

هاای اخالقای و ماذهبی باا یکادیگر توافاق دارنااد و  خاود دارناد، برسار ارزششخصایت همسار 
 (138۰نقشی برابر در ارتبا  باهم دارند )میرمحمدصادقی،

کااه یکاای از  ( بااا بااازنگری برنامااه2119) 1چیلاادز های مشاااوره قباال از ازدواج نیااز نشااان داد 
ل فرهنگی، اجتمااعی ها عدم توجه به عوامل بافتی نظیر عوام های عمده این برنامه  عف

 های متناسب با آنها برای زوجین است.  و خانوادگی و نگنجاندن مهارت
گزیناای و  ااامن انسااجام  در اسااالم، باار اصاال همسااان همسااری بااه عنااوان معیااار همساار 
کیاد شاده اسات اماا دیادگاههای ارزشای اساالم باه ارائاه  خانواده، در ذیل عنوان رکفویتر تأ

انجامد. اصل قرار دادن همساانی دینای و ایماانی  شوهر میتعریف خاصی از همسانی زن و 
های همسااانی ماننااد همسااانی قااومی،  در ازدواج و تعریااف جایگاااه فرعاای باارای سااایر جنبااه

کوشاااش قانونگاااذار اساااالم در جهااات ت ییااار نگرش هاااای  ناااژادی و طبقااااتی، نشاااان دهناااده 
 فرهنگی نسبت به مو وع همسان همسری است. 

کااه تعماایم نتااای م یااک پااژوهش از یااک بافاات فرهنگاای بااه بافاات فرهنگاای دیگاار از آنجااا 
مشاااکل اسااات و عوامااال ازدواج موفاااق و خوشااابخت نیاااز در فرهنگهاااای مختلاااف متفااااوت 
است، توجه پژوهشاگران باه مالحظاات فرهنگای در سااختار ازدواج  ارورت دارد. باا توجاه 

کفویت در ازدواج در ازدواج کافی یه  مادرن و باا توجاه های  به تعار ات زوجی و عدم توجه 
به مباانی فرهنگای و روانشاناختی در ازدواج، و همچناین توجاه باه اهمیات مشااوره پایش از 
ازدواج مبتنی بار مناابت دینای و فرهنگای در پیشاگیری از تعار اات زناشاویی، پژوهشاگر در 
کفویات در  کاه تحقیقاات مارتبط باا  این تحقیاق باه دنباال پاساخگویی باه ایان ساؤال اسات 

 دهد؟ هایی در مورد مشاوره پیش از ازدواج مورد توجه قرار میه یافتهفرهنگ و دین چ

                             

1. Childs 
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 روش پژوهش
کاه باه منظاور جمات آوری و  ی از مقااتت گیر نتیجاهاین مطالعه یک پژوهش مروری باود 

کفویات از ساال   1۰11تاا  1381موجود بومی و ایرانی در زبان انگلیسی و فارسی در خصود 
و  SIDمنظااور در موتورهااای جسااتجوی فارساای از جملااه  انجااام شااد. باادین 2121تااا  2111و 

Magiran کلیااد وا ه گوگاال اسااکالر  هااای رکفویااتر، رازدواج موفااقر، رهمسااان  و علاام ناات و 
گرفت. تعداد مقاله ک 1ها در جادول همسریر، جستجو صورت  هاای ورود  آماده اسات. مال

مت یار همساان  مقاتت به این تحقیق شاامل تماامی مقااتت فارسای و انگلیسای باا حضاور
کفویت بود. بنابراین تماامی مقااتت غیار از ایان ماوارد از مطالعاه حاذف شادند.  همسری و 

ک محقاق سااخت اساتفاده شاد. بارای هاای  برای بررسی مقااتت از فهرسات مقااتت و مال
کرین استفاده شد. کا کیفیت مقاتت استخراج شده از چک لیست  تعیین 

آ ده در  وت رهای جستج ی علمیهای به دس   : ترداد  قاله1جدول
ترداد  قاالت استخراجیزبان وت ر جستجوردیف

1SID16فارسی
21فارسیعلم نت2
3Magiran17فارسی
۰Google scholar 18انگلیسی

72جمت

که در جدول  ارتباا ،  شود. پس از حذف مقااتت تکاراری و بی می نشان داد 1همانطور 
کااه پااس از حااذف مااوارد تکااراری و نااامربو  بااا  5مقالااه از  72 موتااور جسااتجو اسااتخراج شااد 

کامال  مرتبط بدست آمد.  مقاله 21اهداف مطالعه  ی 
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 :  راحل تفکیک  قاالت 1نمودار 

 
که نمودار  مقااتت باه دسات آماده از دهد، در چهاار مرحلاه، تعاداد  نشان می 1همانطور 

کاهش یافت. 21عدد به  251  مقاله 

 ها یافته

 کف ی  در  مابع دیمی و تحقیقات علمی
کااه یکاای از اصاالی ها در خصااود انتخاااب همساار، نظریااه  ترین دیاادگاه بااا توجااه بااه ایاان 

ک همسان یاادی باه مقایساه مال هاای انتخااب همساردر  همسری است، پژوهشاگران باومی ز
کفویات در منااابت دینای پرداختهایان نظریاه باا  ناژاد، فقیهای، حسااینی و  اناد. هاشامی مفهاوم 
کفویاااات، 1393همکااااران ) کاااه اوت  مطالعااااات روانشناسااااان نیاااز اهمیاااات  ( نشااااان دادنااااد 

کفویاات دیناای و فرهنگاای را مااورد  دهااد وآثااار مفیاادی باارای آن ذکاار  قاارار می تأییاادمخصوصااا  
های امامیااه، بااا اولویاات  (. ثانیااا  فقااه1395؛ آسااایش، و وکیلاای، 1399کننااد )یادسااایی،  می

کاه از برخای معیارهاا می بندی معیارهای انتخاب همسر، بیان می تاوان چشام پوشای  کنند 
که ایان اولویات بنادی در  کرد مشرو  به اینکه معیارهای اصلی تحقق یافته باشد، درحالی 

 شود. مطالعات برخی روان شناسان مشاهده نمی



582  ________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

در زمینااه همسااان همسااری دیناای و ر ااایت زناشااویی توسااط یکاای از اولااین تحقیقااات 
هاایی  در این تحقیق، او اطالعاات جمات آوری شاده از زوج .انجام شد 1982در سال  1گلن

تااا  1973های  انااد و در فاصااله سااال ملیاات بوده 6هااای مختلااف آمریکااا و از  کااه در ایالت
کرده 1978 ی با هم ازدواج  کاه ماردان در ازدواج همساان اند، مورد بررسای قارار داد. او در افات 

.دینی نسبت به ازدواج ناهمسان، ر ایتمندی بیشتری از زندگی دارند

کاتولیااااک و  1171ای روی  (، مطالعااااه1988، 2در تحقیااااق دیگااااری )ارتگااااا زن و شااااوهر 
کاتولیااک و  276پروتسااتان ) کااه در سااال  79۰نفاار  در ایالاات نبراسااکا  1988نفاار پروتسااتان( 

کرد فرقااه تقساایم شاادند. بررساای  6نااد، انجااام شااد و در آن آزمااون شااوندگان بااه امریکااا ازدواج 
کااه هرچااه فاصااله مااذهبی بااین همسااران )درجااه  ر ااایت زناشااویی در بااین آنهااا، نشااان داد 

ینلای ) .ناهمسانی مذهبی( بیشتر باشاد، نار اایتی زناشاویی نیاز بیشاتر خواهاد باود ( 2116ر
کنار خشونت های  یافتاه .های فیزیکای ماورد توجاه قارار داددر تحقیقات خود روابط شاد را در 

کااه همسااانی دیناای نااه تنهااا ساابب افاازیش شااادی در روابااط زناشااویی می شااود،  او نشااان داد 
کااهش می دهاد. باه ایان ترتیاب، باار دیگار، تاأثیر مثبات  بلکه میازان خشاونتهای فیزیکای را 

گرفت .همسانی دینی در ر ایتمندی زناشویی مورد تأیید قرار 

( هرچااه همگااونی میااان دو 139۰؛ بااه نقاال از محماادی و مااؤمنی،19۰1ۀ وود )بااه عقیااد
کشاامکش کمتاار باشااد اختالافااات و  های ایشااان بیشااتر اساات.  همساار از نظاار مااذهب و نااژاد 

کاااترن و ابرگاان کااه در سااال 2117) 3مطالعاه دیگااری  زوج در ایالاات تگاازاس  211روی  2117( 
کاه عادم تطاابق در ساطگیر نتیجاهانجام شاد.  و  دیناداری سابب افازایش خشاونت ی شاد 

کنوساتر .شود خانوادگی می (، ارتباا  ناهمساانی دینای و 2117، 4در تحقیق دیگری )پاتس و 
گرفت. فرزندان ازدواج های ناهمساان، ساه برابار بایش از  تاسازگاری زناشویی مورد توجه قرار 

کشااایدن مااااری جواناااا رو می هاااای  دان زوجآورناااد و ایااان فرزنااادان، دو برابااار فرزنااا ساااایرین باااه 

1. Glenn

2. Ortega

3. Katerndahl D A, Obregon M L

4. Petts R J, Knoester C
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.همسان دینی مبتال به استفاده از مشروبات در سنین پایین هستند

(، تاا پاایش از ازدواج، مااذهب بار رفتااار جوانااان ماؤثر اساات، لاایکن 2111باه عقیااده لگااال )
های فراواناای باارای آنهااا فااراهم  هااای دیناای یکاای از طاارفین دشااواری پااس از زناشااویی، ناباوری

ای درزمینا   ( باا مطالعاه2111)1سالیوان .گردد ی دائمی میکند و باعث ایجاد بگومگوها می
کاااه باورهاااای ماااذهبی  نقاااش ماااذهب و ازدواج در دانشاااگاه گرفااات  کالیفرنیاااا نتیجاااه  های 

ک نتااایم  .تری در تحکاایم روابااط زناشااویی دارد هااای زودگااذر، اثاار طااوتنی باارخالف سااایر مال
کااه تشااابه نظااام (، نشااان می2111، 2تحقیقااات مختلااف )پااتس ارزشاای زن و شااوهر اثاار  دهااد 

های بعدی زندگی زناشویی آنان دارد.  معنی داری بر سال
کیفیت زنادگی را در طاول فاصاله 2116و همکاران )3مایرز ( ارتبا  بین همسانی دینی و 

کااه همانناد نساالهای قبلاای، در  1997تااا  1981زماانی  ماورد بررساای قارار دادنااد و نشااان دادناد 
کیفیت زندگی، رابطه مستقیمی وجود داردنسل مورد مطالعه نیز بین     .همسانی دینی و 

کرافت و نیمان ( تاأثیر همساانی دینای بار 1393؛ به نقل از حسین خاانی،2119)4پژوهش 
های اخالقی زوجاین در  استواری زناشویی را نشان داد. هماهنگی باورهای مذهبی و ارزش

کااهش تنش هاای باین فاردی در زنادگی  هاا و تعارض سطس فردی و خاانوادگی عااملی بارای 
( باااا انجاااام فراتحلیلااای 139۰. ارباااابی و تاااوتئی )5(2118مشاااترک زوجاااین اسااات )نلساااون،

ک انااد. از ایاان  انتخاااب همساار از دیاادگاه روانشااناختی و دیاادگاه اسااالمی پرداختههاای  برمال
گناهااان، اخااالق نیاااک و  منظاار، ایمااان و باورهااای دیناای در حااد مناسااب، تقااوا و دوری از 

گرفتاه سازگا ری و سالمت جسمانی و روانای، صافات تزم بارای یاک همسار مناساب درنظار 
ک کفویااات و جاااذابیت جسااامانی باااه طاااور نسااابی و  شاااده اسااات. ساااایر مال هاااا، از جملاااه 

گرفته شده است. متناسب با او اع و احوال زمانی و مکانی هر فرد و جامعه در نظر 

1. Sullivan

2. Petts R J

3. Myers S M

4. Kraft & Neiman

5. Nelson



525  _________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

معیارهاای انتخااب همسار در ( در پاژوهش خاود باه باازخوانی 139۰محمدی و ماؤمنی )
یکااارد اساااالم  کفویااات ازدواج در رو نظریاااه همساااان همساااری و نقاااد و مقایساااه آن باااا اصااال 

های همسان همسری )همسانی دینای و اخالقای(  اند. برخورد اسالم با برخی جنبه پرداخته
های آن )همساانی ناژادی، قاومی و طبقااتی( برخاورد  برخورد ایجابی و با برخی دیگر از جنباه

ها )همسانی در سان، محال ساکونت،  لبی بوده است، سخن آنکه با برخی دیگر از جنبهس
گفات  های جسمانی( موافقت یا مخالفتی صورت نگرفتاه اسات. بناابر ایان می ویژگی تاوان 

 هایی از این نظریه مورد تأیید مکتب اسالم نیست. که بخش
ک1387زارعی و عبداللهی ) فویت اخالقای زوجاین ( در پژوهش خود برای تبیین مبانی 

در تشااکیل خااانواده بااه برخاای از آیااات، روایااات ومنظرهااای دیگاار اسااتناد جسااته و بااه ایاان 
کاه هریاک از زوجاین، بایاد در عادم اتصااف باه صافات  وسیله درصدد است تا نشاان دهاد 
کفاو باشاند. ایان پاژوهش باه  که همواره یا غالباا  باا فلسافه ازدواج منافاات دارد، هام  اخالقی 

کفائاات در فقااه اسااالمی پرداختااه اساات؛ از جملااه: بررساای ا کفائنن  در نااواع  کفاینن  در د ننن، 
کفائ  در ا  ر اخالقی. کفائ  اقتصادی،    ذهب، 

رود، باه ایان  اعتدال اخالقی به عنوان یکی از لاوازم دیناداری بارای زوجاین باه شامار مای 
کااه از مساالمات فقااه اسااالمی اساات م کفائاات دیناای زوجااین  کااه حکاام فقهاای  بنااای مفهااوم 

کفائات اخالقای  سازگاری اخالقی زوجین است. بنابراین  رورت دارد همواره طر  مسائله 
زوجااین بعااد ازثبااوت سااازگاری معرفتاای و دیناای باشااد. در صااورت تحقااق عاادم همسااانی 

گزاره اخالقی، در قبل از عقد می هاای اخالقای  توان قائال باه ممنوعیات آن شاد. البتاه چاون 
ه ممنوعیاات عقااد در ناهمسااانی اخالقاای زوجااین در دارای شاادت و  ااعف اساات، حکاام باا

گلزاری ) مرتبه شدید آن می کفویت، ابتدا باه تشاریس نظریاه 139۰باشد.  ( در بررسی مسئله 
کاارده وساا س بااه ذکاار ابعاااد آن پرداختااه  کلاای اشاااره  همسااان همسااری بااه عنااوان یااک قاعااده 

گزیناای برمبنااای همجااواری، نااژاد، ساان، مسااا ئل فرهنگاای و شااده اساات؛ از قبیاال: همسااان 
 اجتماعی، مسائل تحصیلی، امورهوشی وذهنی، مذهب.

های همسااااانی اخالقاااای در ازدواج از منظرقاااارآن و  ( بااااه بیااااان شاااااخا1392عمااااادی )
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کیااد  حاادیث بااا کااه بااارای انتخااااب  باار شاااخاتأ های زوج پرداختااه اساات؛ او ایاان صااورت 
و « تقاوا»و « عقاال»کلای همسر و تشخیا همسانی اخالقی در خواستگار بایاد باه دو معیاار 

کلای  توجاه نماود.  «خاوش باااطنی»، «عادم فساق»، «ماروت»، «حسان خلاق»چهار شاخا 
تااار یعناااای ماااادارا و رفاااق، بخشااااش و  شااااخا حسااان خلااااق دارای چهااااار شاااااخا جزئی

های عفاااف،  گذشااات، مهرباااانی و توا ااات اسااات. هااام چناااین شااااخا ماااروت، شاااخا
سااخاوت و حساان اخااالق در مواجهاات اجتمااعی را در بار تعهد مالی و ناموسی به همسر، 

کیااد شااده و منظااور از  گیارد. از میااان فسااق می های ظاااهری نیاز بیشاااتر بااار روی شاارب خمار تأ
 خوش باطنی، شااخا صادق اسات.

کلی باا بررسای تحقیقاات مختلاف و باا توجاه باه مناابت دینای، )آیاات و روایاات(  به طور 
تاوان  گیرد. می می ی از منظر برای ازدواج مورد شناسایی قرارهای متعدد معیارها و شاخصه

که در جدول  8ها در  این شاخصه کرد   شود. می مشاهده 2محور اصلی جمت بندی 

 های اودواج او  مظر اسالم ها و اول ی  : :اخص2جدول 
 اول ی  دوم اول ی  اول )تروری(

 ..(.و خصوصیات جسمانی )زیبایی؛ سن -5 دین داری و ایمان -1
 شرایط و خصوصیات اقتصادی -6 های اخالقی ویژگی -2
 های اجتماعی )تحصیالت، نژاد، طبقه..( ویژگی -7 سالمت جسمی -3
 . سایرشاخا ها8 صالحیت خانوادگی -۰

 بحث
کفویاات عواماال شاا لی، اقتصااادی، نگرش2116) 1شااوون، راجاارز و آماااتو هااای  ( توجااه بااه 

هااای اخالقاای و فرهنگاای را بااه عنااوان ماناادگاری و ر ااایت مناادی زناشااویی  مااذهبی، ارزش
کرده کاه هویات زوجاین زماانی باه بهتارین 1989) 2اند. وام بلدت و رییس ذکر  ( نشان دادناد 

کاه زن و شاوهر باه شاکل یاک الگاوی مشاارک صورت شکل می های  تی در زمیناه جنباهگیارد 
                             

1. Schoen, Rogers & Amato 

2. Wamboldt, F. S., & Reiss 
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کیفای مبتنای بار 211۰)1ارزشی رابطه به اجماع و توافق برسند. بویکن ( با انجام یک مطالعه 
گراناادد تئااوری و در مااورد اینکااه چگونااه بعضاای از زوجااین بخصااود نوجوانااان متأهاال بااه 

که آنها عاواملی نظیار تعهاد، تعامال،  ازدواج موفق دست می یابند به این نتایم دست یافت 
گاذار بار  ارزش های مشترک، معنویت، صمیمیت و خانواده را به عنوان عوامل عمده و تأثیر 

 موفقیت آمیز بودن ازدواجشان معرفی نمودند.
کرایاای، خجسااته مهاار، سااودانی و اصااالنی ) کااه بااا هاادف شناسااایی 1395در تحقیااق   )

کاااردن سااانجه عوامااال مانااادگاری ازدواج یاااه عوامااال ای بااار پا هاااای پایااادار ر اااایتمند وآمااااده 
گرفته است، یکی از عوامال  ماندگاری ازدواج های ر ایتمند از دیدگاه زنان متأهل صورت 

کتشاافی و  کاه باا روش تحلیال عااملی ا ی بدسات آماده عباارت باود از تأییاداستخراج شده 
هاااای اخالقااای و ماااذهبی، فرهناااگ و تجاااارب معناااوی مشاااترک. در پاااژوهش  داشاااتن ارزش

کااه چنانچااه مطااابق آموزه139۰محمااد ابراهیماای و همکاااران ) هااای دیناای،  ( آمااده اساات 
معنویت، عبادت، رعایت حق همسر، تربیت اوتد صالس و به طاورکلی جلاب ر اای حاق 

 .در مسئل  ازدواج هدف قرار داده شود، ثمرۀ این ازدواج منافت ابدی و دائمی خواهد بود
کفویت در مسئله انتخاب همسر باعث پایداری و تحکیم خاانوا شاود. در  ده میرعایت 

کاه می کفاوی آنقادر اساسای اسات،  که صفات هام  کرده  تواناد  اامن  تحقیقات خود بیان 
گونه کفو نباودن یاا ناهمساانی در ازدواج سابب  بقا  و دوام خانواده باشد و به  ای دیگر عامل 

کیااد  شااود. در میااان ابعاااد همسااانی زوجااین، بیشااترین ازهاام پاشاایدگی ازدواج می را روی تأ
داند؛ ناهمااهنگی در ماذهب سارانجام افاراد را دچاار مشاکل جادی  مذهب میهمسانی در

گار بارای جواناان قبال از ازدواج مساائل مااذهبی و  می کاه ا کناد. تحقیقاات نشاان داده اسات 
های دینی با همسرشان خیلی مهم نباشد، بعد ازدواج برایشان خیلای جادی مطار   تفاوت

د از نظاار دیناای و ایمااانی یکسااان باشااند؛ در شااود. منظااور ازکفویاات در اسااالم، یعناای افاارا می
کیااد  منااابت اسااالمی بیشااترین کفویاات در دیاان و ایمااان افااراد اساات. اسااالم باار تأ کفااوی،  هاام 

1. Boykin
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کید  سایر ابعاد نظریه همسان همسری کاردن ساایر تأ جدی ندارد. و البته این باه معناای رد 
کاااه بایاااد در ازدواج  یااااد نشاااان داده اسااات  متااادینین باااه ابعااااد هااام نیسااات؛ تحقیقاااات ز

 های فرهنگی، تحصیلی، سنی و... توجه داشت.  همسانی
کفویاات در منااابت دیناای می گونااه  بااا مقایسااه نظریااه همسااان همسااری و مفهااوم  تااوان ایاان 

کفو بودن به معنای مثل و شبیه بودن نیست؛ بلکه باه معناای  کفائت و  که مفهوم  کرد  بیان 
گاااهی ایاان تناساب در شاابیه بااو کاه  گااهی در هاام جهاات بااودن و متناساب بااودن اساات  دن، 
های همساان همساری )همساانی  گاهی در مکمل بودن است. برخورد اسالم با برخی جنباه
های آن )همساانی ناژادی، قاومی و  دینی و اخالقی( برخورد ایجابی و باا برخای دیگار از جنباه

، ها )همساانی در سان طبقاتی( برخورد سلبی بوده است، سخن آنکه با برخی دیگر از جنبه
 های جسمانی( موافقت یا مخالفتی صورت نگرفته است. محل سکونت، ویژگی

از نظااار دانشااامندان علاااوم اجتمااااعی، همساااانی دینااای، تنهاااا یکااای از عوامااال همساااانی 
در ازدواج اسات و در مقایساه باا دیگار عوامال همساانی مانناد  -و البته عاملی مهم–زوجین 

کاه اساالم، همساانی دینای و ای نادار همسانی تحصیلی، اولویت و ترجیس ویژه د؛ در حاالی 
کفویاات  ایمااانی را شاار  تزم و  ااروری باارای ازدواج می کااه در اسااالم بااه  دانااد. جایگاااهی 

دینی و ایمانی به عنوان اساس و پایه ازدواج داده شده است، در علام روانشناسای مشااهده 
ک نمی کااه در رویکاارد اسااالمی، مراتااب دینااداری،  فائاات اخالقاای، شااود. بااه عااالوه، در حااالی 

یکااااارد روانشناسااااای،  اصاااااالت خاااااانوادگی و تواناااااایی بااااااروری ماااااورد توجاااااه اسااااات، در رو
کیاد  های اجتماعی و اقتصاادی ماورد همسانی هاای دینای  تاوان از آموزه گیارد. می قارار میتأ

گرفاات و حتاای باارای آمااوزش زوجااین در مشاااورۀ قباال از  نیااز در مشاااوره پاایش از ازدواج بهااره 
کاارد. ایاان تحقیااق بااه اهمیاات های  شاخصااه ازدواج اسااتفاده از دیناای ازدواج را طاار  ریاازی 

کااه یااک  ماای کفویاات دیناای و اخالقاای در ازدواج صااحه گااذارد، تزم اساات بااه مقولااه ازدواج 
 مقوله فرهنگی است توجه بیشتری شود.
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کاربرد معیارهای دینی در مشاوره پیش از ازدواج  شناسایی و 
 2، محمدحسن آسایش1محمد یادسایی

پرواضح است که ازدواو موفه پایده و بنیدانی عدالی بدرای ایجداد  مقدمه:
دیندددی و های  ای شددداد و مسدددتحکم اسدددت و  وجددده بددده شاخصددده خدددانواده

شناسان و جامعده شناسدان بسیاری از روان أیید  فرهنگی در ازدواو مورد
اسنادی بود و به بررسی مناب  دینی در  -پ وهش حاضر مبتنی بر روش  حلیلی رو :است. 

 ری بدرای  حقیقدات  رائه الگوی معیارهای ازدواو موفه پرداخته است  ا چشم انداز دقیها
آینده پیشنهاد شود، بددین منظدور منداب  دیندی )آیدات و روایدات( مدورد بررسدی اسدنادی قدرار 

های  بددا بررسددی آیددات و روایددات معتبددر، مشددخ  شددد معیارهددا و شاخصدده هــا:یافتــهگرفددت. 
محددور  8ها در   ددوان ایددن شاخصدده رد شناسددایی قددرار گرفددت. میمتعددددی از منظددر اسددالم مددو

سالمت جسمی،  -4های اخالقی،  ویژگی -5دین داری و ایمان،  -5اصلی جم  بندی کرد: 
شدددراید و -6..(، .خصوصدددیات جسدددمانی )زیبدددایی  سدددن و -5صدددالحیت خدددانوادگی،  -3

. 8.(، هدددددای اجتمددددداعی ) حصدددددیالت، ندددددژاد، طبقددددده. ویژگی -7خصوصدددددیات اقتصدددددادی، 
با  حقیقات جدیدد مدورد  وجده و بحدث قدرار ها  :  طابه این شاخصهبح سایرشاخ  ها. 

 گرفته است.
 ازدواو، مشاوره قبل ازدواو، دین، کفویت، همسان گزینی همسر.ها:  کلیدواژه

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه تهران.  1  .، تهران، ایراندانشجوی 
گروه روان.  )نویسنده مسئول(، 2  Asayesh@ut.ac.ir.، تهران، ایرانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران استادیار 
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 مقدمه
کاه ازدواج، یاک  اارورت قطعای حیااتی اساات  بررسای های تااریخی حکایاات از آن دارد 

یشااه در فطاارت و قاا انون طبیعاات دارد و  ااوابط آن باار مبنااای تجااارب نااژادی و ارتبااا  کااه ر
کمااک عقاال ساالیم بااه وجااود آمااده اساات )قرائتاای،  (. امااروزه مشااخا 1391منطقاای آنهااا بااه 

که اعتقادات دینی از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار انسانها اسات. تاأثیر شاگرف  شده است 
که ب مذهب برگزینش همسر مخصوصا  از آن رو می ها  ا نوع اعتقاد، جهان بینی انساانباشد 

یه، مشخا می یانی فر، عشقی و بهروز  (.1396 شود )کاو
کناد و منجار  تر می در منطق دینی اسالم تشکیل خانواده رابطه افراد را با خداوند نزدیاک

کناد نصاف دیان »شاود؛ پی مبار )د( فرماود:  به افزایش سطس دین داری می کاه ازدواج  هار 
کااارده، در کناااد خاااود را حفااا   ؛ مکاااارم 1371)طبرسااای، 1«بااااره نصاااف دیگااار تقاااوی پیشاااه 

گااودمن و دوتیاات نشااان می196اتخااالق. د  کااه مسااایحیان،  (. چنانچااه تحقیااق  دهااد 
گفته یهودیاااان و مسااالمانان در ماااورد نزدیاااک اناااد  تر شااادن باااه خااادا از طریاااق ازدواج ساااخن 

ت عماده (. ماذهب، ناژاد و قومیات، سان و تحصایالت خصوصایا2116)گودمن و دوتیت،
که زن و شاوهر باا هام انجاام  در درون بافت ازدواج هستند. این خصوصیات با فعالیتهایی 

که زن و شوهر در هار یاک از ایان ابعااد و  دهند ارتبا  داشته و بر آن تأثیر می می گذارد زمانی 
خصوصیات بطور معناداری با هم تفاوت داشاته باشاند میازان طاالق افازایش و ساودمندی 

کاهش میناشی از از  (.2،2116یابد. )لهرر دواج 
کااه در واقاات نااوعی تعااادل بااین فرهنااگ و طبیعاات افااراد برقاارار می کنااد از نااوعی  ازدواج 

و الهای از آن یااد « پیماانی محکام»(. و باه عناوان 1393تقدس برخوردار است )ساروخانی، 
کساب ر اای الهای جاذب آ3شود می که افراد جهت تجربه عشق، آرامش و محبت و یا  ن . 

ْصِف اْلَباِقی.  1 ِق اهلَل ِفی الّنِ ْحَرَز ِنْصَف ِدیِنِه َفْلیّتَ
َ
َج َفَقْد أ .َمْن َتَزّوَ

2. Lehrer 

21نسا ، آیه .  3
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که به تقادس و معنویات ازدواج اشااره دارد، فارد را تشاویق می1شوند می کناد  . همه این امور 
ها و رفتارهاای خاانوادگی را جازو وظاایف دینای خاویش قارار  تاا تشاکیل خاانواده و مسائولیت

گیارد. ایاان  دهاد و بادین ترتیاب، اماور زنادگی دنیاوی در مسایر تکامال معناوی و اخاروی قارار 
که راه رشد معنوی را در دوری از ازدواج جستجو میدرمقابل نگرشی اس  کند. ت 

ک کاااه افاااراد بااارای انتخااااب هسااامر در نظااار می مال گیرناااد شااادیدا  تحااات تاااأثیر  هاااایی 
اناااد در  مت یرهاااای فرهنگااای قااارار دارد؛ باااه عناااوان مثاااال افاااراد جوامااات در حاااال توساااعه مایل

نای و خاناه داری و اهاال هااایی مانناد پااک دام انتخااب همسار اهمیات بیشاتری را باه ویژگی
(. در مو اوع انتخااب همسار، 1396فرزند و خانواده بودن بدهند )میر احمدی و همکاران،

یااااک یااااک جهاااات کلاااای و سااااری معیارهااااای مشااااخا باااارای انتخاااااب وجااااود دارد؛  گیااااری 
کلی معیارها، هماهنگی آن با دین درباره ازدواج است )پسندیده، جهت  (.  1391 گیری 

است، در زمینه مشاوره قبل از ازدواج مبتنای بار مناابت دینای  با بررسی تحقیقات وا س
کمتری باا اساتعانت از روش علمای و مبتنای بار تبیین ی انجاام شاناخت هاای روان تحقیقات 

شااده اساات. بااا توجااه بااه اهمیاات و قداساات ازدواج در اسااالم، و  اارورت توجااه بااه مبااانی 
یاات مشاااوره پاایش از ازدواج فرهنگاای و روانشااناختی در ازدواج، و همچنااین توجااه بااه اهم

مبتناای باار منااابت دیناای وفرهنگاای در پیشااگیری از تعار ااات زناشااویی، یااک سااؤال اساساای 
کاه فرهناگ و دیان چاه شاخصاه هایی را در ماورد مشااوره پایش از ازدواج ماورد  مطر  اسات 

دهد؟ توجه قرار می

روش پژوهش
باه مساتندات مراجعاه باا و اسات اسانادی _  تحلیلای روش بار مبتنای حا ار پاژوهش

های  علمای منتشاره و پایاان ناماه مقااتت و حادیثی و تفسیری فقهی، کتب جمله از دینی
های علمی داخلی، مو وع تحقیاق ماورد بررسای  دانشجویی قابل دسترسی از طریق پایگاه

گرفته است. قرار 

21روم، آیه .  1
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ها یافته
  شاوره پیش او اودواج  بتمی بر فرهمگ
کاه همااه یکای از انتقاادات اساسای باه پاژوهش  گرفتااه در ایان بخاش ایان اسات  صاورت 

ک هااا و معیارهااای انتخاااب همساار بااه صااورت یااک جااا جماات آوری نشااده اساات تااا در  مال
گیری شاود. باا بررسای آیاات و روایاات مرباو  باه ازدواج می تاوان  نهایت بر اساس آن تصمیم 

کااه فقااط برخاای از آنهااا در تحقیقاا ها و ویژگی بااه شاااخا ات هااای دیگااری نیااز دساات یافاات 
های متعاددی  اشاره شده است. با بررسی منابت دینی )آیات و روایات( معیارها و شاخصه

گرفاات. می محااور اصاالی  8ها را در  تااوان ایاان شاخصااه از منظاار اسااالم مااورد شناسااایی قاارار 
کااارد:  سااالمت جسااامی،  _3هااای اخالقااای،  ویژگی _2دیاان داری و ایماااان،  _1جماات بناادی 

شااارایط و  _6..(، .صااایات جسااامانی )زیباااایی؛ سااان وخصو _5صاااالحیت خاااانوادگی،  _۰
هاااااای اجتمااااااعی )تحصااااایالت، ناااااژاد، طبقاااااه..(،  ویژگی _7خصوصااااایات اقتصاااااادی، 

کاه در  8در را ها  تاوان ایان شاخصاه هاا. می سایرشاخا _8 کارد  محاور اصالی جمات بنادی 
کنیم. مشاهده می 1جدول 

های اودواج او  مظر اسالم ها و اول ی  : :اخص1جدول 
 تن روای  با ذکر  مبعها :اخصهر ح 

. دین داری و 1
ایمان

کفوی در  ایمان ْسِلَم . وسائل الشایع ؛ ج هم  کْفوم اْلمم ْسِلمم  ْؤِمَنِ  َو اْلمم کْفوم اْلمم ْؤِمنم  ؛ 21اْلمم
6د 

هم ِفای 21۰مکارم اتخالق؛ د  تقوا ٌل ِإَلی اْلَحَسِن )ع( یْسَتِشایرم : َجاَ  َرجم
یِم  کَرَمَهاا َو ِإْن َتْزِو

َ
َهاا أ َحّبَ

َ
اهم ِإْن أ ّنَ ُِ اِل َتِقای َف ْجَهاا ِماْن َرجم اْبَنِتاِه َفَقااَل َزّوِ

ْبَ َضَها َلْم یْظِلْمَها
َ
أ

اااولم اهلِل  عبادت ةم خمس (د)َعاااْن َجااااِبِر َقااااَل َقااااَل َرسم
َ
ِت اْلَماااْرأ

َ
هاااا َو ِإَذا َصاااّل

ْحَصَنْت فرج
َ
ْل ِماْن  َصاَمْت َشْهَرَها َو أ َطاَعْت َبْعَلَها َفْلَتْدخم

َ
ای  ها َو أ

  ِ ْبَواِب اْلَجّنَ
َ
َشاَ ْت أ
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  تن روای  با ذکر  مبع ها :اخصه ر ح 
کااااِ  َفَقااااَل َنَعاااْم اْنکاااْس َو  صالس / صالحه هم ِفااای الّنِ ِمرم

ْ
اااوَل اهلِل د یْساااَتأ اااٌل َرسم َتااای َرجم

َ
أ

اَراِب َعَلیک  ااِلَحِ  َمَثالم اْل م ِة الّصَ
َ
َما َمَثلم اْلَماْرأ یِن َو َقاَل ِإّنَ ِبَذَواِت الّدِ

ْعَصاامم َقاااَل 
َ
ااَرابم اأْل ااِذی َت یکااادم یْقااَدرم َعَلیااِه َقاااَل َو َمااا اْل م

َ
ْعَصااِم اّل

َ
اأْل

ْبیام ِإْحَدی ِرْجَلیِه. )وسائل الشیع ؛ ج 
َ
 (38؛ د 21اأْل

کفوی در  دین  ْساااِلماِت َعسااای  هم  ْزواجاااا  َخیااارا  ِماااْنکّنَ مم
َ
ْن یْبِدَلاااهم أ

َ
َقکاااّنَ أ

َ
اااهم ِإْن َطّل ّبم َر

ْؤِمناِت..... )تحریم،   (.5مم
کافی، ج  : قال رسول اهلل )د(: ِإَذا َجااَ کْم َماْن 3۰7، د 5اصول 

وه جم َقهم َو ِدیَنهم َفَزّوِ لم  َتْرَ ْوَن خم
ْشاِرکِ  َو َلاْو   ْؤِمَنٌ  َخیٌر ِمْن مم َمٌ  مم

َ
ی یْؤِمّنَ َو أَل ْشِرکاِت َحّتَ وا اْلمم ت َتْنکحم

ْعَجَبْتکْم )بقره، آیه 
َ
 (221أ

های  . ویژگی2
 اخالقی

ما َتْمِشاای َعَلاای اْسااِتْحیا ؛ 25سااوره قصااا، آیااه  حیا در راه رفتن : َفجاَ ْتااهم ِإْحااداهم
ِلِهّنَ ِلااایْعَلَم ماااا یْخفااایَن ِماااْن : َو ت 21ساااوره ناااور، آیاااه  ْرجم

َ
یْضاااِرْبَن ِباااأ

یَنِتِهن  ز
گری َج 33سااااوره احاااازاب، آیااااه  پرهیز از تبرج و جلوه  ْجَن َتَبااااّرم یااااوِتکّنَ َو ت َتَبااااّرَ : َو َقااااْرَن فاااای بم

ولی
م
 اْلجاِهِلیِ  اأْل

وفا  32سوره احزاب، آیه  گفتار نیکو ْلَن َقْوت  َمْعرم  :.... قم

ْؤِمنااِت 31سوره نور، آیه  نگاه حرام پرهیز از اْل ِلْلمم ْبصاِرِهم؛ قم
َ
وا ِمْن أ ّضم ْؤِمِنیَن ی م ْل ِلْلمم : قم

ْبصاِرِهن
َ
ْضَن ِمْن أ  یْ ضم

ْخاادان.... )باارای زنااان(؛ سااوره 25سااوره نسااا ، آیااه  پرهیزاز دوستی پنهانی
َ
ِخااذاِت أ ّتَ : ت مم

ْخدان..... 5مائده، آیه 
َ
ِخذی أ ّتَ  )برای مردان(: َو ت مم

ّنَ ِإّتَ ماااا َظَهااَر ِمْنهاااا َو ْلیْضاااِرْبَن 31سااوره ناااور، آیااه  رعایت پوشش و حجاب  یَنااَتهم : ت یْبااادیَن ز
ااوَلِتِهن....... َو  عم ّنَ ِإّتَ ِلبم یَنااَتهم یااوِبِهّنَ َو ت یْباادیَن ز اِرِهّنَ َعلاای جم مم ِبخم

ِلِهّنَ ِلیْعَلَم ما یْخفیَن  ْرجم
َ
یَنِتِهنت یْضِرْبَن ِبأ  ِمْن ز

ِبااای اْلَحَساااِن ۰19؛ د 3مااان ت یحضاااره الفقیاااه؛ ج  بداخالق نبودن
َ
کَتْباااتم ِإَلااای أ  :

اوٌ  َفَقااَل َت  ِقاِه سم لم ّنَ ِلی َقَراَب   َقْد َخَطاَب ِإَلای اْبَنِتای َو ِفای خم
َ
َ ا ع أ الّرِ

ااق/ تحااف العقااول؛ د  لم کاااَن َساایَخ اْلخم ْجااهم ِإْن  َزّوِ : َمااْن َساااَ  21۰تم
لم  هخم ْهلم

َ
هم أ

َ
هم َمّل  قم

  خوش خلقی
َ

اااوهم ِإّت جم َقاااهم َفَزّوِ لم اااوَل اهلِل د َقااااَل ِإَذا َجااااَ کْم َماااْن َتْرَ اااْوَن خم ّنَ َرسم ُِ َفااا
کِبیرٌ  ْرِض َو َفساٌد 

َ
وهم َتکْن ِفْتَنٌ  ِفی اأْل  َتْفَعلم
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 تن روای  با ذکر  مبعها :اخصهر ح 
َشاااااّرم   :172؛ د 1۰مساااااتدرک الوساااااائل و مساااااتنبط المساااااائل؛ ج سازگاری

َؤاِتی ْوَجاِت َمْن َت تم الّزَ
: وشرها اللجوج172، د 1۰مستدرک الوسائل، ج لجوج نبودن

سااااااااخاوت )عاااااااادم بخاااااااال  
 ورزیدن(

: اب ا العبااد الای اهلل عزوجال مان  ان 367، د 1الفردوس، ج 
 علی عیاله

: ِإَذا 188؛ د 1۰مسااااااتدرک الوسااااااائل و مسااااااتنبط المسااااااائل؛ ج امانت داری
وهم  َخَطَب ِإَلیکْم  جم َماَنَتهم َفَزّوِ

َ
ْم ِدیَنهم َو أ ٌل َفَرِ یتم  َرجم

ااولم اهلِل )د(21۰مکااارم اتخااالق، د فاسق نبودن یَمَتااهم  : َقاااَل َرسم کِر َج  َمااْن َزّوَ
 ِمْن َفاِسِق َفَقْد َقَطَت َرِحَمه

هم ِفای 21۰مکارم اتخالق؛ د  ٌل ِإَلی اْلَحَسِن )ع( یْسَتِشایرم : َجاَ  َرجم
کَرَمَهاا َو ِإْن 

َ
َهاا أ َحّبَ

َ
اهم ِإْن أ ّنَ ُِ اِل َتِقای َف ْجَهاا ِماْن َرجم یِم اْبَنِتاِه َفَقااَل َزّوِ َتْزِو

ْبَ َضَها َلْم یْظِلْمَها
َ
 أ

َماْن َشاِرَب اْلَخْماَر  : َو َقاَل رساول اهلل )د(21۰مکارم اتخالق، د دوری از شراب خواری 
َمَها اهللم َفَلیَس  َج ِإَذا َخَطب َبْعَد َما َحّرَ ْن یَزّوَ

َ
ْهِل أ

َ
 ِبأ

عامااال قطااات رحااام و جااادایی 
 نبودن

: َماْن 272؛ د 1عوالی اللئالی العزیزی  فای األحادیاث الدینیا ؛ ج 
َما ساق ّنَ

َ
یَمَتهم ِمْن َشاِرِب اْلَخْمِر َفکأ کِر َج  َنا؛ َزّوَ  ها ِإَلی الّزِ

: قااال الصااادق 3۰8، د: 5اإلسااالمی (، ج  -اصااول لکااافی )   
یَمَتهم ِمْن َشاِرِب اْلَخْمِر َفَقْد َقَطَت َرِحَمَها کِر َج   )ع( َمْن َزّوَ

عفاات جنساای/ حیااا/ دوری 
 از شهوت رانی

اااااِدقم )ع(21۰مکااااارم اتخااااالق، د  َة  : َقاااااَل الّصَ
َ
ااااوا اْلَمااااْرأ جم َت َتَتَزّوَ

ْسااَتْعِلَنَ  بِ  ااوا اْلمم ْن َتْعِرفم
َ
 أ

َ
َنااا ِإّت ْسااَتْعِلَن ِبالّزِ ااَل اْلمم جم ااوا الّرَ جم َزّوِ َنااا َو َت تم الّزِ

ْوَب  َما الّتَ  ِمْنهم
وا َبَلای َقااَل ِإّنَ َخیاَر  کْم ِبَخیاِر ِنَسااِئکْم َقاالم ْخِبارم

م
 َت أ

َ
اولم اهلِل د أ َقاَل َرسم

م.ِنَساِئکمم  ِتیَرةم اْلَعِفیَف ودم الّسَ .. اْلَودم
وراٌت ِفی اْلِخیام  :72وره الرحمن، آیه س وٌر َمْقصم  حم

انتسااااااب باااااه خیااااار وخاااااوش 
 اخالقی

ِبای َعْباِد اهلِل )ع( ِإّنَ 386؛ د 3من ت یحضاره الفقیاه؛ ج 
َ
ْلاتم أِل : قم

َج َفَقااَل  َتاَزّوَ
َ
ْن أ

َ
َواِفَقا   َو َقاْد َهَمْماتم أ کاَنْت ِلای مم َصاِحَبِتی َهَلکْت َو 

یَن 
َ
ْر أ اهم َعَلای ِدیِناک اْنظم ْطِلعم ْشِرکهم ِفای َماِلاک َو تم َتَضتم َنْفَسک َو َمْن تم

ْنَسابم ِإَلای اْلَخیاِر َو اّدَ َفااِعال  َفِبکارا  تم کْناَت َت بم ْن  ُِ َماَنِتک َفا
َ
َو ِسّرِک َو أ

ِق. لم ْسِن اْلخم  ِإَلی حم
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  تن روای  با ذکر  مبع ها :اخصه ر ح 
َ ااایَر ِفاای َغ 31نهاام البالغااه، نامااه  پرهیز از غیرت بیجا ّنَ : ِإیاااک َو الّتَ ُِ یااِر َمْوِ ااِت َغیااَرِة َفاا

یب یَئَ  ِإَلی الّرِ َقِم َو اْلَبِر ِحیَحَ  ِإَلی الّسَ و الّصَ  َذِلک یْدعم
هااای مطلااوب  زنااان بااا ویژگی

 اخالقی:

 . مهربان بودن1

کاااااااااردن بااااااااارای 2 ینااااااااات  . ز
 همسرش

. عالقاااااااه و تاااااااالش بااااااارای 3
 کامیابی جنسی

کیزه بودن جسمی۰  . پا
 . به دور از انحراف جنسی:5
 . اهل نیکی به والدین خود6

اااوِل اهلِل د ۰11؛ د 7تهاااذیب األحکاااام؛ ج  وساااا  َماااَت َرسم لم اااا جم کّنَ  :
 َت 

َ
اولم اهلِل د أ َساَ  َو َفْضَل َبْعِضاِهّنَ َعَلای َبْعاِا َفَقااَل َرسم َفَذکْرَنا الّنِ

ْخِبْرَنااا َفَقاااَل ِإّنَ ِماا
َ
ااوَل اهلِل َفأ ْلَنااا َبَلاای یااا َرسم کْم َفقم ْخِباارم

م
ْن َخیااِر ِنَساااِئکمم أ

َجاَ   َتَبّرِ ِلیَلاَ  َماَت َبْعِلَهاا اْلمم
َ

ْهِلَهاا الّذ
َ
ِتیَرَة اْلَعِزیَزَة ِفای أ وَد الّسَ وَد اْلَودم اْلَولم

ْمااَرهم َو ِإَذا  َمااَت زوج
َ
ِطیااتم أ ِتاای َتْسااَمتم َقْوَلااهم َو تم

َ
هااا اْلَحَصاااَن َعااْن َغیااِرِه اّل

َراَد ِم 
َ
ِل خأل ِبَها َبَذَلْت َلهم َما أ جم َل الّرَ

م
ْل َلهم َتَبّذ

َ
 ْنَها َو َلْم َتَبّذ

هااااااای نااااااا  مااااااردان بااااااا ویژگی
 مطلوب اخالقی:

گو1  . دروغ 

. تهمااات زنناااده و باااد زباااان 2
 بودن

 .  عاق والدین خود بودن3
 . پرهیز از همسر ولخرج، ۰
 . عیب جو، 5
 . پرسه زن6
 .  قدردان نبودن7

کْم ِبَشاارِّ  ْخِباارم
م
 َت أ

َ
ااّمَ َقاااَل أ وا َبَلاای َقاااَل ِإّنَ ِمااْن َشااّرِ ِنَساااِئکمم  ثم ِنَساااِئکْم َقااالم

عم ِماْن  ِتی َت َتَتاَوّرَ
َ
وَد اّل ْهِلَها اْلَعِزیَزَة َمَت َبْعِلَها اْلَعِقیَم اْلَحقم

َ
ِلیَلَ  ِفی أ

َ
الّذ

 
َ
َهاا اْلَحَصااَن َمَعاهم ِإَذا َحَضاَر اّل َجَ  ِإَذا َغاَب َعْنَهاا َبْعلم َتَبّرِ ِتای َقِبیِس اْلمم

اَت  َعاْت ِمْناهم َتَمّنم َهاا َتَمّنَ ْمَرهم َو ِإَذا خأل ِبَهاا َبْعلم
َ
ِطیتم أ َت َتْسَمتم َقْوَلهم َو َت تم

 َفااَل 
َ
اّمَ َقااَل أ ْذرا  َو َت َتْ ِفرم َلاهم َذْنباا  ثم کوِبَها َو َت َتْقَبلم َلهم عم ْعَبِ  ِعْنَد رم الّصَ

ْلَنااا کْم ِبَخیااِر ِرَجاااِلکْم َفقم ْخِباارم
م
ِقاای  أ َبَلاای َقاااَل ِإّنَ ِمااْن َخیااِر ِرَجاااِلکمم الّتَ

اااَرَفیِن اْلَباااّرَ ِبَواِلَدیاااِه َو َت یْلِجااا م  اااِلیَم الّطَ ااایِن الّسَ اااْمَس اْلکّفَ ِقااای الّسَ الّنَ
ْلَناا َبَلای َقااَل ِإّنَ  کْم ِبَشاّرِ ِرَجااِلکْم َفقم ْخِبارم

م
 َفاَل أ

َ
ّمَ َقاَل أ ِعیاَلهم ِإَلی َغیِرِه ثم

کاااَل َوْحاااَدهم اْلَمااااِنَت ِرْفاااَدهم ِماااْن َشاااّرِ رِ  ْْ ااااَت اْلَفااااِحَش ا َجااااِلکمم اْلَبّهَ
ْلِجااَ  ِعیاَلااهم ِإَلاای َغیااِرِه اْلَعاااّقَ  ْهَلااهم َو َعْبااَدهم اْلَبِخیااَل اْلمم

َ
اااِرَب أ الّضَ

 ِبَواِلَدیِه.
ِعاینم َزْوَجَهاا َعَلای َدْهاِرِه َو  وٌد تم اوٌد َودم ٌة َولم

َ
ّنَ َثاَلٌث َفاْمَرأ هم  ... َو هم َسااِعدم تم

ٌة َعِقااایٌم َت َذاتم 
َ
ْهَر َعَلیاااِه َو اْماااَرأ ِعاااینم الاااّدَ ْنیااااهم َو آِخَرِتاااِه َو َت تم َعَلااای دم

اَبٌ   ٌة َصاّخَ
َ
ِعینم َزْوَجَهاا َعَلای َخیاِر َو اْماَرأ ِق َو َت تم لم  «1» َجَماِل َو َت خم

اَزٌة َتْسَتِقّلم اْلکِ یَر َو َت تَ  اَجٌ  َهّمَ َجٌ  َخّرَ
َ

 ْقَبلم اْلیِسیرَوّت
ْغَضاااَبْت  مدیریت خشم

َ
ْو أ

َ
ِتااای ِإْن َغِضاااَبْت أ

َ
ااااِدِق ع َقااااَل َخیااارم ِنَساااِئکمم اّل َعااِن الّصَ

ی ی َتْرَ ی َعّنِ ْمِا َحّتَ کَتِحلم ِب م
َ
 َقاَلْت ِلَزْوِجَها یِدی ِفی یِدک َت أ

ْساِلَمِ   اطاعت پذیری همسر ْفَضاَل ِماْن َزْوَجاِ  مم
َ
ْسااَلِم أ ٌؤ َفاِئَدة  َبْعاَد اإْلِ َو َقاَل ع َما اْسَتَفاَد اْمرم
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ااهم ِإَذا َغاااَب َعْنَهااا ِفاای  َمَرَهااا َو َتْحَفظم

َ
ااهم ِإَذا أ ِطیعم هم ِإَذا َنَظااَر ِإَلیَهااا َو تم ااّرم َتسم

َنْفِسَها َو َماِلِه 
اماناات داری، روشاانی چشاام 

 بودن
ْساِلَمِ َو َقاَل  ْفَضاَل ِماْن َزْوَجاِ  مم

َ
ْسااَلِم أ ٌؤ َفاِئَدة  َبْعاَد اإْلِ ع َما اْسَتَفاَد اْمرم

ااهم ِإَذا َغاااَب َعْنَهااا ِفاای  َمَرَهااا َو َتْحَفظم
َ
ااهم ِإَذا أ ِطیعم هم ِإَذا َنَظااَر ِإَلیَهااا َو تم ااّرم َتسم

َنْفِسَها َو َماِلِه 
اااٌل إِ  بدرقه و پیشواز همسر رفتن؛  اااوِل اهلِل د َفَقااااَل ِإّنَ ِلااای َزْوَجااا   ِإَذا َدَخْلااااتم َو َجااااَ  َرجم َلااای َرسم

اک  وما  َقاَلْت َماا یِهّمم ْتِنی َمْهمم
َ
ْتِنی َو ِإَذا َخَرْجتم َشیَعْتِنی َو ِإَذا َرأ َتَلّقَ

ْمِر 
َ
کْنااَت َتْهااَتّمم ِبااأ ک َو ِإْن  ااَل ِبااِه َغیاارم کْنااَت َتْهااَتّمم ِلِرْزِقااک َفَقااْد َتکّفَ ِإْن 

اْل َلَهاا آِخَرتِ  اِ  َو قم اْرَها ِباْلَجّنَ اولم اهلِل د َبّشِ ک َفَزاَدک اهللم َهّما  َفَقاَل َرسم
ْجارم َساْبِعیَن َشاِهیدا  َو 

َ
کاّلِ یاْوِم أ ااِل اهلِل َو َلاک ِفای  ّمَ ک َعاِمَلٌ  ِمْن عم ِإّنَ

اِلااِه  ّمَ ااات  َو َهااِذِه ِمااْن عم ّمَ ّنَ هلِلَِّ َعااّزَ َو َجااّلَ عم
َ
ْجااِر  ِفاای ِرَوایااِ  أ

َ
َلَهااا ِنْصاافم أ

ِهیِد  الّشَ

کاااردن باااا همسااار در  همااادلی 
 ها؛ غم

جهااات توحیااادی در زنااادگی 
)آخرت(

توجاااااه باااااه همسااااار خاااااویش و 
عااادم تمااااس باااا غیااار همسااار 

)وفاداری(

ّنَ ِإْنااٌس 56سااوره الاارحمن، آیااه  ااْرِف َلااْم یْطِمااْثهم : ِفاایِهّنَ قاِصااراتم الّطَ
ْم َو ت َجان  َقْبَلهم

کاااااردن از روی پرهیاااااز از  قهااااار 
 ظلم

ِة 
َ
یَماا اْمااَرأ

َ
اولم أ ااوَل اهلِل د یقم ااْؤِمِنیَن ع َقااَل َساِمْعتم َرسم ِمیاِر اْلمم

َ
َو َعاْن أ

ِشاااَرْت یاااْوَم اْلِقیاَماااِ  َماااَت ِفْرَعاااْوَن َو  َهَجاااَرْت َزْوَجَهاااا َو ِهااای َظاِلَماااٌ  حم
 
َ

اِر ِإّت ْسَفِل ِمَن الّنَ
َ
ْرک اأْل وَن ِفی الّدَ وَب َو َتْرِجَت َهاَماَن َو َقارم ْن َتتم

َ
  أ

صااااابور باااااودن زن در تحمااااال 
شاااااارایط همساااااار )تکااااااالیف 

 واجب، طلب علم(

َعاَناااْت زوج َو َقااااَل رساااول اهلل )د(:
َ
ِة أ

َ
یَماااا اْماااَرأ

َ
هاااا َعَلااای اْلَحاااّمِ َو  أ

یاوَب 
َ
َة أ

َ
َواِب َماا یْعِطای اْماَرأ ْعَطاَها اهللم ِمَن الّثَ

َ
ْو َطَلِب اْلِعْلِم أ

َ
اْلِجَهاِد أ

ع
ِبااای د عالقه مند به بارداری عم َعاااْن َقِبااایِس  ..…َو َقااااَل الّنَ ِتااای َت َتَتاااَوّرَ

َ
اااودم اّل  اْلَعِقااایمم اْلَحقم

َجاا م ِإَذا َغاااَب َعْنَهااا زوج َتَبّرِ ِتاای َت اْلمم
َ
هااا اْلَحَصااانم َمَعااهم ِإَذا َحَضااَر اّل

اْعَبِ  ِعْناَد  اَت الّصَ َعاْت َتَمّنم َذا خأل ِبَهاا َتَمّنَ ُِ ْمَرهم َف
َ
ِطیتم أ َتْسَمتم َقْوَلهم َو َت تم

ْذرا  َو َت َتْ ِفرم َلهم َذْنبا   کوِبَها َو َت َتْقَبلم َلهم عم رم

کینه ورزی  ِبااای د  پرهیز از  عم َعاااْن َقِبااایِس  ..…َو َقااااَل الّنَ ِتااای َت َتَتاااَوّرَ
َ
اااودم اّل اْلَعِقااایمم اْلَحقم

َجاا م ِإَذا َغاااَب َعْنَهااا زوج َتَبّرِ ِتاای َت اْلمم
َ
هااا اْلَحَصااانم َمَعااهم ِإَذا َحَضااَر اّل

اْعَبِ  ِعْناَد  اَت الّصَ َعاْت َتَمّنم َذا خأل ِبَهاا َتَمّنَ ُِ ْمَرهم َف
َ
ِطیتم أ َتْسَمتم َقْوَلهم َو َت تم

کوِبَه  ْذرا  َو َت َتْ ِفرم َلهم َذْنبا  رم ا َو َت َتْقَبلم َلهم عم

کارهای شایسته  اهل 
 اهل آرایش برای شوهر

خاااودداری از ارتباااا  باااا غیااار 
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  همسر

 پرهیز از خود رایی
گذشاااات از خطاهااااای  اهاااال 

 شوهر
 پذیرفتن عذر همسر

اولم  عزیز بودن در خانواده مبدا   وا َبَلای َقااَل ِإّنَ َخیاَر َقاَل َرسم کْم ِبَخیاِر ِنَسااِئکْم َقاالم ْخِبارم
م
 َت أ

َ
اهلِل د أ

ِلیَل م َمَت َبْعِلَها.........ِنَساِئکمم 
َ

ْهِلَها الّذ
َ
 توا ت نسبت به شوهر .. اْلَعِزیَزةم ِفی أ

َتااهم َو  مروت  ّوَ رم ْم مم اااَلِن َمااْن َقااْد َعااَرْفتم اااَلَن ْبااَن فم َعْقَلااهم َو َصاااَلَحهم َو ِنیَتااهم َو ِإّنَ فم
اَلَناَ  َو َباَذَل َلَهاا ِماَن  یَمَتکْم فم کاِر َحّبَ ِشْرکَتکْم َو َخَطَب 

َ
َفْضَلهم َو َقْد أ

ْساِر  وا َخاِطَبکْم ِفی یْسِر َغیاِر عم ْنکحم
َ
وا َشاِفَعکْم َو أ عم کَذا َفَشّفِ َداِق  الّصَ

ْسَتْ ِفرم اهللَ 
َ
ولم َقْوِلی َهَذا َو أ قم

َ
 ِلی َو َلکم أ

 عقل
 صال 
 نیت
 فضل

کالمی اک،  ابراز محبت  ِحّبم
م
ای أ ِة: ِإّنِ

َ
ِل ِلْلَمْرأ جم ولم اهلِل صلی اهلل علیه و آله: َقْولم الّرَ َقاَل َرسم

َباادا  )الکااافی )  
َ
؛ د 11دارالحاادیث(؛ ج  -َت یااْذَهبم ِمااْن َقْلِبَهااا أ

316) 
دسااات بااازن نداشاااتن، عااادم 

 فیزیکی مردپرخاشگری 
وا ِنَسااَ کْم  هم یْوَم اْلِقیاَمِ  َت َتْضِربم َنا َخْصمم

َ
ة  ِبَ یِر َحّقِ َفأ

َ
َمْن َ َرَب اْمَرأ

اوَله )إرشااد القلاوب إلای  ْم ِبَ یِر َحاّقِ َفَقاْد َعَصای اهلَل َو َرسم َفَمْن َ َرَبهم
 (175؛ د 1الصواب )للدیلمی(؛ ج 

کردن مرد به همسارش  کمک 
کارهای م  نزلدر 

َ  ِبَ یاِر ِحَسااِب یاا  َنْف ِمْن ِخْدَمِ  اْلِعیاِل َدَخَل اْلَجّنَ
ْ
یا َعِلی َمْن َلْم یأ

ب )کاشااف  اااَرٌة ِلْلکَباااِئِر َو یْطِفاا م َغَضااَب الااّرَ کّفَ َعِلای ِخْدَماا م اْلِعیاااِل 
 (116ترجمه جامت األخبار؛؛ د  -األستار
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. سالمت 3

و  جسمی
جنسی

ااٌل 2۰؛ د 21العقاول فاای شار  أخباار آل الرسااول؛ ج مارآة  توان باروری و زایش : َجااَ  َرجم
اااوِل اهلِل د َفَقااااَل یاااا َنِبااای اهلِل ِإّنَ ِلااای اْبَناااَ  َعاااّمِ َقدَرِ ااایتم  ِإَلااای َرسم

ْجَها جمال َها َعاِقٌر َفَقاَل َت َتَزّوَ ْسَنَها َو ِدیَنَها َو َلکّنَ ها َو حم
: جا  رجل الای النبای 2151حدیث  221، د 2سنن ابی داوود؛ ج 

)د( فقااال: اناای اصاابت امااراه ذات حسااب و جمااال و انهااا تتلااد 
 فقال: تتزوجها؛

: َعاِن 299؛ د 3عوالی اللئالی العزیزی  فی األحادیث الدینیا ؛ ج 
َحّبم ِإَلای 

َ
ودا  أ کاَنْت َسْوَداَ  َولم َة ِإَذا 

َ
ّنَ اْلَمْرأ

َ
وا أ هم َقاَل اْعَلمم ّنَ

َ
ِبی د أ الّنَ

ْلَحْسَناِ  اْلَعاِقرِمَن ا
ااااْؤِمِنیَن 35۰؛ د 5اإلسااااالمی (؛ ج  -الکااااافی )  پرهیز از ازدواج با احمق ِمیاااارم اْلمم

َ
: َقاااااَل أ

ّنَ صحبت ُِ یَم اْلَحْمَقاِ  َف کْم َو َتْزِو ْلَدَها ِ یاٌع. )د( ِإیا  ها َباَلٌ  َو وم
جنون )تو یس المسائل مراجت، شرو  فسخ عقد(سالمت روان  

ساالمت جساامانی و دوری از 
 پیچیدههای  بیماری

ای درفاارج(، افضااا  )یکاای  ذام، پیساای، قاارن )اسااتخوان یااا دندانااه
کوری ولنگی.  شدن مجرای بول وحیا(، 

عنن )ناتوانی جنسای مارد(، خصاا  )اختاه باودن(، جاّب )نداشاتن 
آلت مردانه(

 )تو یس المسائل مراجت، شرو  فسخ عقد(
. صالحیت ۰

خانوادگی
پرهیاااااز از انتخااااااب َخْضاااااَراَ  
َمِن )دختااااااااار زیباااااااااا در  الاااااااااّدِ

 خانواده بد(

اوَل اهلِل َو َماْن  َمِن ِقیاَل یاا َرسم کْم َو َخْضاَراَ  الاّدِ ولم اهلِل )د( ِإیا َقاَل َرسم
ْو ةم اْلَحْسَنا م ِفی َمْنِبِت الّسَ

َ
َمِن َقاَل اْلَمْرأ َخْضَرا م الّدِ

 تأثیر ِعْرَق )خاانواده صاالس بار
یشااااه و شااااباهت  روی رف و ر

 فرزند به دایی و خاله خود(

ااوا ِفاای 197مکااارم األخااالق؛ د  جم : قااال الصااادق علیااه اسااالم: َتَزّوَ
اس ّنَ اْلِعْرَق َدّسَ ُِ اِلِس َف ْجِز الّصَ  اْلحم

اار فاای266نهاام الفصاااحه، د  َن ای  ؛ انظم ُِ ِنصاااِب َتَضااتم وَلااَدک، فاا
اس  الِعْرَق َدّسَ
ِباااااای )د( 332؛ د 5اإلسااااااالمی (؛ ج  -الکااااااافی )   : قاااااااَل الّنَ

اااااااااااِجیَعیِن. َحااااااااااادم الّضَ
َ
ّنَ اْلَخااااااااااااَل أ ُِ َطِفکْم َفااااااااااا وا ِلااااااااااانم اْخَتاااااااااااارم

: تخیروا لنطفکم فُّن الّنساا  یلادن أشاباه 381نهم الفصاح ؛ د 
 إخوانهّن و أخواتهن

ااِدقم )ع(: َماْن َوَجاَد ۰93؛ د 3من ت یحضره الفقیه؛ ج پااااک طینااات باااودن خاااانواده  : َقاَل الّصَ
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  تن روای  با ذکر  مبع ها :اخصه ر ح 
َباه )حالل زاده بودن(

َ
ْن أ َها َلْم َتخم ّنَ ُِ ِه َف ّمِ

م
َعاَ  أِل َنا َعَلی َقْلِبِه َفْلیکِ ِر الّدم ّبِ  َبْرَد حم

..... اْلَعاااّقَ ۰11؛ د 7تهااذیب األحکااام؛ ج  عاق والدین نبودن : ِإّنَ ِمااْن َشااّرِ ِرَجاااِلکمم
 ِبَواِلَدیِه.

منسوب بودن به خیر وخاوش 
 اخالقی در خانواده مبدأ

َج َفَقااَل 386؛ د 3من ت یحضاره الفقیاه؛ ج  َتاَزّوَ
َ
ْن أ

َ
: َقاْد َهَمْماتم أ

اهم َعَلای ِدیِناک  ْطِلعم ْشِرکهم ِفای َماِلاک َو تم یَن َتَضتم َنْفَسک َو َمْن تم
َ
ْر أ اْنظم

کْناَت َت  ْن  ُِ َماَنِتک َفا
َ
ْنَسابم ِإَلای اْلَخیاِر َو َو ِسّرِک َو أ اّدَ َفااِعال  َفِبکارا  تم  بم

ِق. لم ْسِن اْلخم  ِإَلی حم
عزیااز بااودن دختاار در خااانواده 

 مبدأ
... .: ِإّنَ َخیااااَر ِنَساااااِئکمم 32۰؛ د 5اإلسااااالمی (؛ ج  -الکااااافی )  

ْهِلَها
َ
 اْلَعِزیَزَة ِفی أ

... اْلَبااااّرَ .ِإّنَ ِمااااْن َخیااااِر ِرَجاااااِلکمم : ۰11؛ د 7تهاااذیب األحکااااام؛ ج  اهل نیکی به والدین خود 
 ِبَواِلَدیِه 

حیااااااااااا )حفاااااااااا  محاااااااااارم و 
 نامحرمی(

ْم َو ت َجان7۰سوره الرحمن، آیه  ّنَ ِإْنٌس َقْبَلهم  : َلْم یْطِمْثهم
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 تن روای  با ذکر  مبعها :اخصهر ح 
. صوصیات 5

جسمانی
کره بودن ْطیبم َشی33۰، د: 5الکافی، ج با

َ
ّنَ أ هم ّنَ ُِ ْبکاَر َف

َ
وا اأْل جم  ..... : َتَزّوَ

ّنَ َمْهرا  زیبایی چهره  هم
م
َقّل

َ
ّنَ َوْجها  َو أ هم ْصَبحم

َ
ِتی أ ّمَ

م
ْفَضلم ِنَساِ  أ

َ
ِبی د أ َقاَل الّنَ

وَع  اندام قوی ْج َعیَناَ  َسْمَراَ  َعْجَزاَ  َمْربم ْؤِمِنیَن ع َتَزّوَ ِمیرم اْلمم
َ
 َقاَل أ

ْن خوش بویی
َ
َراَد أ

َ
ولم اهلِل د ِإَذا أ رم ِإَلیَهاا َوکاَن َرسم ة  َبَعَث ِإَلیَها َمْن یْنظم

َ
َج اْمَرأ یَتَزّوَ

َها َطاَب عرف ْن َطاَب ِلیتم ُِ ّمَ ِلیَتَها َف اَم  َقاَل شم َهاا َعظم کْعبم هاا َو ِإْن َدِرَم 
َهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کْعَثبم

یِس ا  الّرِ
یَب م  َو َقاَل ع َخیرم ِنَساِئکمم الّطَ

َراَد زیبایی موها
َ
لم َو َقاااَل ع ِإَذا أ

َ
کَمااا یْسااأ ْل َعااْن َشااْعِرَها 

َ
َج َفْلیْسااأ ْن یَتااَزّوَ

َ
کْم أ َحاادم

َ
أ

َحدم اْلَجَماَلیِن  َعْن وجه
َ
ْعَر أ ّنَ الّشَ ُِ ها َف

. شرایط و 6
خصوصیات 

اقتصادی

کم ّنَ َمْهرامهریه  هم
م
َقّل

َ
ّنَ َوْجها  َو أ هم ْصَبحم

َ
ِتی أ ّمَ

م
ْفَضلم ِنَساِ  أ

َ
ِبی د أ َقاَل الّنَ

َفْتاهم َماا مالی همسردرک شرایط 
َ
کّل َفَقاِ  َو  ْماِر الّنَ

َ
ْدَخَلْت َعَلی َزْوِجَهاا ِفای أ

َ
ِة أ

َ
یَما اْمَرأ

َ
َو َقاَل د أ

ااوَب َو َتْرِجاااَت َو  ْن َتتم
َ
 أ

َ
َت یِطیااقم َت یْقَباالم اهللم ِمْنَهااا َصاااْرفا  َو َت َعااْدت  ِإّت

َب ِمْنهم َطاَقَتهم   َتْطلم
گاااااذاری در  پرهیاااااز از منااااات 

 مسائل مالی
َماا  اولم ِإّنَ اْت َعَلای َزْوِجَهاا ِبَماِلَهاا َفَتقم ِة َمّنَ

َ
یَما اْماَرأ

َ
ولم أ وَل اهلِل د یقم َرسم

َقْت ِباَذِلک اْلَمااِل ِفای َساِبیِل اهلِل َت َها َتَصاّدَ ّنَ
َ
ْنَت ِمْن َماِلی َلْو أ

َ
کلم أ

ْ
َتأ

ْن یْرَ ی َعْنَها زوج
َ
 أ

َ
ها یْقَبلم اهللم ِمْنَها ِإّت

کاااااااردن  اعتااااااادال در خااااااارج 
)الگوی مصرف درست(

ْنَفَقاْت 
َ
ِتای ِإْن أ

َ
َعااِم اّل یَبا م الّطَ یِس الّطَ  الاّرِ

یَبا م َو َقاَل ع َخیرم ِنَسااِئکمم الّطَ
ااِل  ّمَ وِف َفِتْلک ِماْن عم ْمَسکْت ِبَمْعرم

َ
ْمَسکْت أ

َ
وِف َو ِإْن أ ْنَفَقْت ِبَمْعرم

َ
أ

یِخیبم َو َت یْنَدمم اهلِل َو َعاِملم اهلِل َت 
توسااعه دادن اقتصااادی باارای 

 اعضای خانواده
اَت َعَلای ِعیاِلاِه ِلاَئاّلَ  ْن یَوّسِ

َ
اِل أ جم َ اا ع یْنَبِ ای ِللّرَ و اْلَحَسِن الّرِ بم

َ
َو َقاَل أ

ْوا َمْوَتهم   یَتَمّنَ
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  تن روای  با ذکر  مبع ها :اخصه ر ح 
. شرایط 7

 اجتماعی
همسااانی اجتماااعی )طبقااه، 

کااااه اساااااالم .نااااژاد، قااااوم و  )..
داناد؛ باه  نمیخیلی  اروری 

 :دو دلیل

کناد،  . اسالم به نژاد به مثابه عاملی برای شناسایی افراد نگاه می1
 (13نه امتیاز وبرتری اقوام و ملل بر یکدیگر )حجرات، آیه 

کاه خودشاان  های اولیای الهی و ازدواج های ازدواج . نمونه2 هایی 
 (؛387، د 3، ج 1۰13واسااااااااااطه ازدواج بودنااااااااااد. )طبرساااااااااای،

 (25۰، د 2ق، ج  1۰13)مفید،
هااااااای غیاااااار  تاااااارجیس ازدواج

 فامیلی بخاطر سالمت فرزند
وا111المجازات النبوی ؛ د  ْضوم وا َت تم  : اْغَتِربم

. سایر 8
 ها شاخا

  دست پخت خوب

 اهل هدیه دادن

 اهل تفریس بودن

 شو  طبعی

 مهارت در روابط جنسی
 مسئولیت پذیری

 استقالل شخصیتی

 یگیر نتیجهبحث و 
ک بااا بااا برخاای از ها  مختلفاای از منظاار دیاان باارای ازدواج مطااس شااد. ایاان یافتااههااای  مال

از جواناان تهرانای  1388تحقیقات امروزی هماهنگ است. بر اساس نظر سانجی در ساال 
ک ازدواج و بهتااارین زماااان ازدواج، ازساااوی ساااازمان ملااای جواناااان، در  دربااااره معیاااار و ماااال

کهااای جوانااان دختاار و پساار در اماار ازدواج  درصااد جوانااان خااوش  97مو ااوع معیارهااا و مال
ک مهاام میاخااالق بااودن را یااک  درصااد آنااان معتقدنااد صااداقت و  9۰داننااد. همچنااین  مااال

درصااد  3/93باشااد. همچنااین  روراسااتی یکاای از معیارهااای مهاام در انتخاااب همساار می
ک مهام در امار  جوانان داشتن خانواده سالم و عاری از مشکل فرهنگی اجتماعی را یک مال

گزینی دانسته که در میان خاانواده دختار و درصد نیز میگوین 7/91اند. با این حال  همسر  د 
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 (.  1388زند )روزنامه ایران،  می پسر تناسب فرهنگی و متانت حرف اول را
کارده 1393حسین خانی نائینی ) ( به معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اساالم اشااره 

اساات؛ در ایاان پااژوهش معیارهااای انتخاااب همساار از دیاادگاه اسااالم در قالااب شااش دسااته 
 -خصوصاایات جساامانی -هااای اخالقاای ارزش -دیاان داری و ایمااان کلاای تحاات عناااوین:
هااای اجتماااعی مااورد بررساای قاارار  ویژگی -خصوصاایات اقتصااادی -صااالحیت خااانوادگی

های دیناای ماارتبط آورده شااده اساات و در  گرفتااه و باارای هرکاادام از عناااوین بااات، شاخصااه
کااه مهمتاارین معیارهااای انتخاااب همسااگیر نتیجااه راز دیاادگاه ی پااژوهش بیااان شااده اساات 

های اخالقی و صاالحیت خاانوادگی اسات و خصوصایات  اسالم، دینداری و ایمان، ارزش
هااای اقتصااادی و اجتماااعی در درجااه دوم اولویاات قاارار داشااته یااا اساسااا   جساامی، ویژگی

 روند. معیاری برای انتخاب یا عدم انتخاب همسر به شمار نمی
ک را د گیری ازدواج دودسته مال  -1گیارد:  ر انتخاب همسر در نظار میدین برای تصمیم 

ک که تزمه یک زندگی سعاتمندانه هستند )مانناد: داشاتن تادین، اخاالق نیکاو،  مال هایی 
کفاااو باااودن( و  ک -2شااارافت خاااانوادگی، ساااالمت جسااام و روان، هااام  کاااه شااار   مال هاااایی 

د انااد و باارای بهبااود و تکاماال زناادگی  ااروری بااوده و بیشااتر بااه ساالیقه و موقعیاات افاارا کمال
کااه از نگرش (. در آموزه138۰بسااتگی دارد )ساااتری فاار،  هااای  هااای دیاان اسااالم، افاارادی 

کااه در روابااط زناشااویی  مااذهبی و دیناای برخوردارنااد بساایاری از صاافات ارزشاامند دیگااری را 
کیفیااات رابطاااه می شاااود، دارا هساااتند.از نگااااه قااارآن واحادیاااث اساااالمی تشاااکیل  منجااار باااه 

متنااااوع رواناااای، اخالقاااای، اجتماااااعی و دیناااای اساااات  هااااا و دتیاااال خااااانواده دارای حکمت
گذشاااته )فنااال، 1396)میراحمااادی و همکااااران، ؛ 2117(. باااا توجاااه باااه پیشاااینه تحقیقاااات 

کیگااین، 2111؛ اسااتلنی، 211۰بااویکن،  ( درباااره نقااش مااذهب و تقاادس بخشاایدن بااه 2115؛ 
؛ 211۰ازدواج بااه عناااوان یکااای از عوامااال پایاااداری ر اااایت زناشاااویی )هاااالفورد و همکااااران،

هااای دیناای نیااز در  تااوان از آموزه ( می1399بااه نقاال از یادسااایی،  2116شااوون، راجاارز و آماااتو،
گرفاات و حتاای باارای آمااوزش زوجااین در مشاااورۀ قباال از ازدواج  مشاااوره پاایش از ازدواج بهااره 

کااارد. الباااه رذیلتهای  اساااتفاده از شاخصاااه اخالقااای و هاااای  دینااای ازدواج را طااار  ریااازی 
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انشناختی مطار  شاده در ایان تحقیاق تزم اسات ماورد مشااوره و روان مشکالت خلقی و رو
 درمانی قرار بگیرد.

 منابع
کریم.  قرآن 

 نهم البالغه.

کافی.  اصول 
 بحار اتنوار.

 من ت یحضره الفقیه.
 مکارم األخالق.

 تهذیب األحکام.
 المجازات النبوی .

. تهاران: پژوهشاران نشار مشااوره پایش از ازدواجراهنماای تخصصای (. 1395آسایش، محماد حسان؛ وکیلای، محسان )
 دانشگاهی.
 (. ر ایت زناشویی. قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث1391پسندیده، عباس )

 .132-159، صا 32(. مشاوره ازدواج. پژوهش و حوزه، شماره 1386حسین خانی نائینی، هادی. )
 آبان. 21عه سالم، ( ازدواج موفق؛ عامل مهم ایجاد جام1388روزنامه ایران )

 ای بر جامعه شناسی خانواده. تهران: سروش (. مقدمه1392ساروخانی، باقر )
. پژوهشاگاه حاوزه و دانشاگاه، 13 د ،یشاناخت روان و اساالم نگارش در خاانواده(. 1395) فار، محمدر اا سااتری

 سمت.
 چهارم.قم، چاپ:  -جلد، شریف ر ی  1(. مکارم األخالق، 1۰12طبرسی، حسن بن فضل )
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کاهش  درمان شناختی _ رفتاریاثربخشی  مبتنی بر آسیب بر 
 جنسیاستفاده  اضطراب و شرم نوجوانان قربانی سوء

 3یوسفعلی عطاری، 2سمیرا منصوری، 1الهی عباس امان

 درمژان نژنای ی ر را ژاریهدف پژوهه  اارژر یعیژاث اخشی  ژی : هدف
جژژژژژاه  ارژژژژژطرا  ه نژژژژژر   و وا ژژژژژان  شیژژژژژا ی  مب نژژژژژی یژژژژژر هسژژژژژیب یژژژژژر 

درایث پژوهه  از رژش   روش:ی  نسی نهرس ان اهواز بود.  سوءاس فاده
رد هزمای ی یک موردی از  وع یط پایه چندگا ه اس فاده ند. سه  فر از  و وا ژا ی جژه مژو

گیشی هدامنژد ا   ژا  نژد د. در ایژث  د د یه رهش  مو هسوءاس فاده  نسی  رار گرا ه بو
 لسژژه ه سژژنر  در سژژه مرالژژه  01مب نژژی یژژر هسژژیب در  درمژژان نژژنای ی ر را ژژاریپژژوهه ، 

ا را  ند. ایزار ایث پوهه  پرس نامه ارطرا  ه نر  بود جه  پاگیشییه، مدایله ه یط پا
ها در مراله درمژان در  لسژه ا، ، سژو ، ن ژد ه دهژد یژه پرس ژنامه ارژطرا  ه هزمود ی

( ه RCIهژا یژه رهش یرسژید دیژداری، نژایی یپیاژر پایژا  دادهها: یافتهنر   پاسخ داد د.  
جژژه مدایلژژه درمژژا ی ارمژو  دردژژد بهبژژودی یشلیژژ  نژژ د د   ژژایب یژه دسژژه همژژده   ژژان داد 

درمژان : گیری نتیجههمب نی یر هسیب یر جاه  ارطرا  ه نر  موخر اسه.  ننای ی ر را اری
یوا ژد یژه عنژوان یژک یر امژه درمژا ی جارهمژد منرژر یژه مب نی یژر هسژیب مژی ننای ی ر را اری

ی ها ع نود.جاه  ارطرا  ه نر  در  و وا ان مورد سوءاس فاده  نس
نر  ،مب نی یر هسیب، ارطرا  درمان ننای ی ر را اریها:  کلیدواژه

A.amanelahi@scu.ac.ir، اهواز، ایران.دانشگاه شهیدچمران اهواز ،گروه مشاوره دانشیار.  1

، اهواز، ایران.دانشگاه شهیدچمران اهوازکارشناس ارشد مشاوره، .  2
 ، اهواز، ایران.دانشگاه شهیدچمران اهواز ،گروه مشاوره ستادا.  3



555  ________________________________________________________________________________________________________________ محور خانواده :5بخش 

 مقدمه
ی جنساای درگیااری یااک ( سو اسااتفاده1999)1طبااق تعریااف سااازمان بهداشاات جهااانی

کاملی از آنها نادارد، قاادر باه دادن ر اایت کودک در فعالیت که او درک  های جنسی است 
گاهاناه نیساات، یاا از نظاار رشادی بااه ساان قاانونی نرساایده اسات. سو اسااتفاده ی جنساای از آ

کااودک توسااط فاارد بزرگسااال یااا کااه باارای لااذت بااردن و تااامین نیازهااایش  یااک  کااودک دیگااری 
کودک به شرکت در هرگونه فعالیت جنسی، استفاده اسات ماری انجام می شود؛ اجبار یک 

کودکاان زیار سان  کودک در اجرای موارد مستهجن و تماام اعماال جنسای باین بزرگساال و  از 
کاااودک( را شاااامل مااای کاااو)شاااود قاااانونی )حتااای باااا موافقااات  (. 211۰، 2هنماااوری، نگاااوین و 

گناااهاسااتفادهسااو  کااودکی بااا سااطو  باااتتری از افسااردگی،  ، 4شاارم ،3ی جنساای در دوران 
، ا ااااطراب، الگوهااااای 7هااااای جساااامانی، نگراناااای6، اخااااتالتت خااااوردن5ساااارزنش خااااود

همااراه اساات  12ای، مشااکالت رابطااه11، مشااکالت جنساای10، انکااار ، ساارکوب8ایتجزیااه
اخااتالل اسااترس پااس از  (.2111، 14بااه نقاال از هااال و هااال 1987 ،13)هااارتمن، فااین و لیااون

کاااه در ایااان  حادثاااه، ا اااطراب، افساااردگی و انزواطلبااای نیاااز از اخاااتالتت شاااایعی هساااتند 
کاه نوجوانان گیارد، نسابت باه  نوجاوانی دیده می شود. پس از این  ماورد آزار جنسای قارار مای 

کننااااااده نگاااااارش منفاااااای پیااااااد کنااااااد و در افااااااراد هاااااام جاااااانِس فاااااارِد سو اسااااااتفاده  ا ماااااای 
باه نوجوان ی جنسای باعاث مای شاودسو استفاده.خواهدداشتکلباآنهامشارتبا برقراری

1. world health organization. 

2. Cohen, Mannarino&Deblinger.

3. guilt. 

4. Shame. 

5. Self- blame.

6. eating disorder. 

7. somatic concerns. 

8. dissociative patterns. 

9. Suppression. 

10. Denial. 

11. sexual problems. 

12.. relationship problems. 

13. Hartmen, Finn, & Leon.

14. Hall & Hall.
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یاااادی تواناااایی و میااال خاااود را بااارای درس خوانااادن از دسااات بدهناااد و دچاااار افااات  مقااادار ز
گر سو استفاده توساط معلام یاا مربیاان مدرساه انجاام شاده باشاد ممکان  تحصیلی شوند. ا

باه دلیال  نوجواناانبرخای از ایان .مدرساه و تارک تحصایل او شاوداز  نوجواناست باعث فرار 
کننااد دچااار اخااتالل در خااوردن ماای شااوند و  کااه پااس از ایاان حادثااه تجربااه ماای  ا ااطرابی 

کنند کاهش یا افزایش وزن پیدا می  کودک آزاری جنسی در پسران زیار . مشکل  ساال  7آثار 
یش میال جنسای، و در دختاران گاه به صورت رفتارهایی مثل خودار ایی در مألعاام و افازا

کاردن والاد غیرمقصار، پرخاشاگری، ولگاردی، روسا ی  کاهش میل جنسی، طارد  به صورت 
 .(1387) خوشابی، کندبروزمیوبزرگسالینوجوانگری و اعتیاد در سنین

شااود. خااود  یم 1باعااث احساااس شاارم یجنساا ی از سااو  اسااتفاده یمتعاادد یها جنبااه
ن ی، همچنایو دولتا ییبا مقامات قضا یری، درگییبه تنها یجنس ی مو وع سو  استفاده

 یثرنااد. تابوهاااؤن احساااس میااجاااد ایباار ا یان جملگاایدوسااتان و آشاانا یتصااورات احتمااال
کاافیهمچنا. اسات یدرارتبا  با مقوله سکس هم خود مانع یمذهب  ین آنهاا غالباا آماوزش 

ن یاااز ا یریااگ ن هاام اغلااب بااا بهرهیده انااد. متجاااوزیاات خااود ندیدر ارتبااا  بااا باادن و جنساا
کردن  یهاا دن الکال، رفاتن باه مکانین )مثل نوشیبه شکستن قوان نوجوان احساس و وادار 

گاارفتن بارایاممنوعاه، و  وا  یرا باه ساکوت مضاااعف نوجااوانک(، یار پورنوگرافیتصااو یا  سات 
کااه بااه او ماا یماا کساایگو یدارنااد چاارا  گاار بااه   «افتااد یدرد ساار ماا یتااو» دیاابگو یزیااچ ینااد ا
 (.  2،2117فونتس )

کاه اغلاب   سو استفاده جنسی از نوجوانان به صورت رایم سو  رفتار با نوجواناان اسات 
لیتااار و سااای. )مااایشاااود ماااوارد دچاااار اخاااتالل، ازجملاااه اخاااتالل اساااترس پاااس از آسااایب می

کاه ماورد آزار جنسای قارار(. مطالعات نشان داده1998همکاران،   اند استرس برای نوجوانان 
؛ ولاف 1993باشد و موجب عالئم پایداری شاود)هرناندس، کننده تواند ناتواناند، می گرفته

( بااا توجااه بااه ماهیاات ماازمن و مکاارر اسااترس پااس از آساایب، متخصصااان 1995و بیاارت، 

1. Shame. 

2. Fontes.
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کاه نیااز مبرمای باه درماانسالمت روانی می ماوری و ) شاناختی معتبراسات هاای روانگویناد 
هاااای و برناماااه گرایاناااه(. متأسااافانه در ماااورد سااانجش تاااأثیرات روان درماااان211۰همکااااران، 

کماای شاااده اسااات. یکااای از  کودکاااان و نوجوانااان آزار دیاااده جنسااای تحقیقاااات  درمااانی، بااار 
کودکااان و نوجوانااان آزار دیااده جنساای تأییااد  کااه اثربخشاای آن در درمااان  راهبردهااای درمااانی 

 درمااان شااناختی _ رفتاااریشااده اساات، و از پیشااینه پژوهشاای قااوی برخااودار اساات، روش 
 TF-CBT)مبتنای برآسایب ) درمان شاناختی _ رفتااری( است. TF-CBT) 1مبتنی بر آسیب

کاوهن، منریناو و دبلینجار ) _ ی روان درمانی تجربییک مداخله کاه توساط  ( 1996حماایتی 
وجاااود آماااده اسااات؛ باااه بررسااای عالئااام اساااترس پاااس از آسااایب، افساااردگی، ا اااطراب و باااه

کاارده کااه آساایب را تجربااه  کودکااان و نوجوانااانی  پااردازد. بخااش  انااد میمشااکالت رفتاااری در 
گارفتن  شناختی _ رفتاریدرمانی  ان شامل مفاهیم روانمهمی از طر  درم کاه مبتنای برقارار 

تدریجی افکار و احساسات مرتبط با تجارب پس از آسایب، آماوزش روانای درماورد آسایب، 
(. لاااذا، ایااان 2113، 2هاااای مااادیریت رفتااااری اسااات )ایااازلنم افااازایش ایمنااای در آیناااده و فن

که آیا  مبتنی بر آسیب  بار  درمان شناختی _ رفتاریپژوهش در پی بررسی این پرسش است 
 ا طراب و شرم نوجوانان مورد سو  استفاده جنسی شهر اهواز تاثیر دارد؟

 روش پژوهش
گرفتاه 3ها آزمودنی که مورد سو استفاده جنسای قارار  بودناد.  نفر از دختران اهواز بودند. 

روش تحقیق دراین پژوهش از طر  آزمایشی تک موردی از نوع خاط پایاه چندگاناه اساتفاده 
کاه ماورد سو اساتفاده جنسای واقات شادهشد گیری  اناد باه روش نموناه. سه نفار از نوجواناانی 

مبتناای باار آساایب در  درمااان شااناختی _ رفتاااریهدفمنااد انتخاااب شاادند. در ایاان پااژوهش، 
و   هاا باه پرسشانامه  ا اطرابسه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری انجام شد و آزماودنی

و فرمااول  (RCIشاااخا ت ییاار پایااا )هااا بااه روش ترساایم دیااداری، شاارم پاسااخ دادنااد. داده

1. TroumaFocuseCognaitiveBeahaviarThrapy.2.
2. Eslinger.
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 درصد بهبودی تحلیل شدند. 

 طرح درمانی
 رفتاری مبتنی بر آسیب مرتبط با مو وع(.  _) آموزش روانی در مورد  درمان مدل شناختی  «آموزش روانی»جلسه اول= 
گاهی مدیتیشن، آرام سازی(. «آرامش»جلسه دوم=   آموزش آرام سازی با مو وع )تمرکز بر تنفس، ذهن آ

کنترل »جلسه سوم و چهارم =   ابراز محبت و تلفیق عاطفی   «هاآناحساسات و 
کااردن گااویی مثبااتخود)شناساایی احساسااات ماارتبط بااا مو ااوع، وقفاه فکاار،  ، یااادگیری و بهباود حاال مساائله، درساات 

کردن مشکالت عاطفی(.  مهارتهای اجتماعی،  مدیریت بیان 
مقابلاه شاناختی و پاردازش/ آماوزش  «افکار، احساسات، رفتار و یادگیری خطاای شاناختی»جلسات چهارم و پنجم= 

 شناختی) یادگیری انواع رفتار درست و سودمند(.
گذشاته اتفااق  «بیان داستان» جلسات شش، هفت و هشت  = کاه در  رویداد) داساتان( آسایب زا )توصایف جزییااتی 

گفتگااو، یک ارچااه سااازی افکااار و احساسااات در مااورد  افتاااده اساات، در طاای و پااس از حادثااه از طریااق نوشااتن، بحااث و 
یداد  و تبدیل آن به رویداد سازگار و معنی دار، تمرکز بر مو وع د  ر حال حا ر و داستان.رو

 جلسات نهم: جلسه مشترک والدین و فرزند
 گفتن آرزوها_  جلسه دهم: برنامه برای آینده

 (2116)کوهن، منرینو و دبلینگر، 

 ابزارهای پژوهش

کودکان_ 1   قیاس چمد بردی اتطراب 
سااخته شاد، یاک ابازار خودگزارشای  1997این مقیاس توسط مارج و همکاران در ساال 

که  یابی نشانه 39است  گروهگویه دارد و برای ارز ساال  19تاا  8های سانی  های ا طراب در 
گویااه باار مبنااای یااک مقیاااس چهااار لیکاارت از صاافر تااا سااه )هرگااز، اسااتفاده ماای شااود. هاار 

گااذاری می گاااهی اوقااات و همیشااه( نمااره  شااود. ایاان مقیاااس چهااار بعااد را اناادازه  بناادرت، 
کااه شااامل ا ااطراب اجتماااعی سااؤال گیااری می ، 29، 22، 16، 1۰، 11، 3های شااماره  کنااد 

، 3۰، 31، 26، 23، 19، 17، 11، 7، ۰های شااماره  ، ا ااطراب جاادایی سااؤال39، 37، 33
های  و نشااااانه 36، 32، 28، 25، 21، 13، 9، 6، 2های شااااماره  اجتناااااب از آساااایب سااااؤال

اساااااات  38، 35، 31، 27، 2۰، 21، 18، 15، 12، 8، 5، 1های شااااااماره  جساااااامانی سااااااؤال
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گیناز باارف و بارساتین،  کال مقیاااس 2116ی ایوارساون )در مطالعااه (.2119)کینجاری،  ( باارای 
های جساامانی،  و باارای خاارده مقیاااس ا ااطراب اجتماااعی، نشااانه 87/1 ااریب آلفااای 

، 71/1، 8۰/1 ،83/1اجتنااااب از آسااایب و ا اااطراب جااادایی باااه ترتیاااب  اااریب آلفاااای 
کاال مقیاااس چندبعاادی 1389ی مشااهدی و همکاااران )بااه دساات آمااد. در مطالعااه 6۰/1  )

کودکااا /.اسااات. همچناااین 79/. و ۰8ان اعتباااار بازآزماااایی و همساااانی درونااای ا اااطراب 
کودکاان باه ترتیاب  همبستگی این مقیاس با مقیااس ا اطراب آشاکار و مقیااس افساردگی 

گری مقیاس مذکور است2/. و 38برابر با  که بیانگر روایی همگرا و وا ../. بود 

 پرسشما ه :رم_ 2
گزارشاای تشااکیل شاا 8پرسشاانامه شاارم از  کااه توسااط فیرینااگ و سااؤال خااود  ده اساات؛ 

کااودک در پاسااخ بااه  هدشاا هتخاساا (1999) 1تاسااکا یااابی احساسااات شاارم  اساات؛ و باارای ارز
کودکااان و نوجوانااان مااورد سو اسااتفاده جنساای اسااتفاده ماای شااود. ایاان پرسشاانامه در میااان 

کرونباا  آن سو استفاده جنسای ماورد اساتفاده قارار مای اسات.   85/1گیارد.  اریب آلفاای 
که به ای  گزینه 3این پرسشنامه «تاا حادودی درسات اسات»صفر،  «درست نیست»است؛ 

توانااد  آیاتم می 8گیارد. مجمااوع نماره  باارای  تعلااق می 2نماره  «بساایار درسات اساات»و  1نماره 
 باشد. 16تا  1بین 

ها یافته
حل خط پایه،  داخله و پیگیری چهار اههای  تغیر اتطراب در  راتغییر نمره .1جدول

 بتمی بر آسیب در ان :ماختی _ رفتاریهای آو ودنی هایافته
آزمودنی سوم آزمودنی دوم آزمودنی اول مراحل درمان

57 91 87 ی اولخط پایه
11357-ی دومخط پایه
55--ی سومخط پایه

1. Fairing & Taska.
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  بتمی بر آسیب در ان :ماختی _ رفتاریهای آو ودنی هایافته
 56.33 112 87 میانگین مراحل خط پایه

 ۰6 87 82 جلسه اول
 57 91 83 ی سومجلسه
 ۰5 112 ۰9 ی ششمجلسه
 33 39 69 ی دهمجلسه

 ۰5.25 79.5 71.75 میانگین مراحل درمان
 1.81 1.29 1.66 شاخا ت ییر پایا )درمان(
 19.66 22.15 18.67 درصد بهبودی پس از درمان

کلی پس از درمان  21.12 درصد بهبودی 
 پیگیری

 31 3۰ ۰9 پیگیری چهار ماهه
 ۰.15 3.92 3.91 شاخا ت ییر پایا )درمان(
 ۰۰.96 66.66 ۰3.67 درصد بهبودی پس از درمان

کلی پس از درمان  51.76 درصد بهبودی 

 های  تغیر  :رم در  راحل خط پایه،  داخله و پیگیری چهار اهتغییر نمره .2جدول
  بتمی بر آسیب در ان :ماختی _ رفتاریهای آو ودنی

 آزمودنی سوم آزمودنی دوم آزمودنی اول مراحل درمان
 1۰ 16 15 ی اولخط پایه
 1۰ 16 - ی دومخط پایه
 13 - - ی سومخط پایه

 13.66 16 15 میانگین مراحل خط پایه
 12 16 15 جلسه اول

 13 16 13 ی سومجلسه
 12 16 6 ی ششمجلسه
 ۰ 7 11 ی دهمجلسه

 11.25 13.75 11 میانگین مراحل درمان
 1.2۰ 1.85 1.89 شاخا ت ییر پایا )درمان(

 2۰.96 1۰.16 26.66 درصد بهبودی پس از درمان
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 بتمی بر آسیب در ان :ماختی _ رفتاریهای آو ودنی
کلی پس از درمان 21.89درصد بهبودی 

پیگیری
751پیگیری چهار ماهه

۰.96. 3.79۰.18شاخا ت ییر پایا )درمان(
53.3368.75111درصد بهبودی پس از درمان

کلی پس از درمان 7۰.12درصد بهبودی 

 گیریبحث ونتیجه
پایااااان همااااان طورکااااه درجاااادول مشاااااهده شاااادمیزان ا ااااطراب هاااار سااااه آزمااااودنی در

درپیگیااااااری چهارماهااااااه؛آزمودنی دوم ۰9 بااااااه 71.75 آزمااااااودنی اول از) یییگیااااااریجلسااااااه
. کاااااهش یافاااات( 31بااااه  ۰5.25درپیگیااااری چهارماهااااه؛ آزمااااودنی سااااوم از 3۰بااااه79.5از

کلاای آزمااودنی بااود و در 21.12 هااادراین مت یرتاپایااان درماااندرمجمااوع میاازان درصاادبهبودی 
باتوجااه بااه ایاان میاازان بهبااودی . افاازایش یافاات51.76یییگیااری ایاان میاازان بااهپایااان جلسااه

گفااااات مااااای مبتنااااای برآسااااایب درکااااااهش ا اااااطراب  درماااااان شاااااناختی _ رفتااااااریتاااااوان 
 .هامؤثربوده استآزمودنی

کنااوین)کااهااای پااژوهش حا اار بااا نتااایم تحقیقااات یافتااه کااوهن،  2115وهن، منرینااو،   ،)
 ( همخوانی دارد.2117فیدر) ،(2111منرینو، برلینر و دبلینگر)

کاه در جادول مشااهده می که در  کااهش پیادا  همانطور  شاود ا اطراب هار ساه آزماودنی 
بااه آمااوزش آرام سااازی ای  شااد جلسااه کااه بااه آزمااودنی داده میهااایی  کاارده اساات. در آموزش

که دچاار ا اطراب شاد از ایان  که هر زمان  اختصاد یافته است و از ازمودنی خواسته شد 
که مورد سواستفاده جنسای واقات شاده اناد دنیاا را محال ناا امنای روش استفاده  کند.افرادی 

کاه هار  هاا بیاان میشاوند یکای از آزماودنی دانند باه هماین دلیال دچاار ا اطراب میمی کارد 
کسااای باااه او نگاااه مااای شاااد. در ایاان حالااات باااا اساااتفاده از کناااد دچاااار ا ااطراب مااایوقاات 

که به آنها آموزش داده میمهارت کم میشود از می هایی  شود.  زان ا طراب آنها 
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شاد تاا ماراجعین احساااس  هاا آماوزش رواناای داده میهمچناین در هار جلساه بااه آزماودنی
کااه ایاان اتفاااق فقااط باارای آن افتااد مااثال در مااورد بااات بااودن آمااار سو اسااتفاده هااا مااینکننااد 

گفتااه ماای کااه آنهااا در وقااوع ایاان حادثااه مقصاار نیسااتند باعااث شاادگان در جهااان  شااد و ایاان 
کام شاود در واقات ایان اتفااق را بارای آزماودنی عاادی شودمی ساازی  میزان ا طراب آزماودنی 
 کنند. می

کاه باه آزماودنی آماوزش داده مای از جمله مهارت شاود تاا میازان ا اطرابش هایی دیگاری 
کاه آزماودنی احسااس ا اطراب  کم شود آموزش خودگویی مثبت و توقف فکار اسات زماانی 

 کند.ها استفاده میکند از این مهارتمی
پایاااان مرحلاااههمااان ی طورکاااه درجااادول مشاااهده شاااد میااازان شاارم هااار ساااه آزمااودنی در

درپیگیاری  5باه 13.75درپیگیاری چهارماهاه؛آزمودنی دوم از 7باه 11آزماودنی اوتز) پیگیری
کااااهش یافااات. در ( باااه صااافر در پیگیاااری چهارماهاااه 11.25چهاااار ماهاااه؛ آزماااودنی ساااوم از 

کلاای آزمااودنی ی بااود و در پایااان جلسااه 21. 89هااا در ایاان مت یاار مجمااوع درصااد بهبااودی 
گفات افازایش یافات. باا توجاه باه ایان میازان بهباودی مای 7۰.12پیگیری این میزان باه  تاوان 

کاهش شرم آزمودنی ناختی _ رفتاریشدرمان    ها مؤثر بوده است.مبتنی بر آسیب  در 
کااوهن، دبلینجار، منریناو و اسااتیر)یافتاه ( 211۰هاای پاژوهش حا اار باا نتاایم تحقیقاات 

کااردن آساایبه های ناشاای از سواسااتفاده جنساای از  مخااوانی دارد. شاارم تمایاال بااه پنهااان 
گااار آنهاااا آسااایب کاااه باااه آنهاااا وارد شاااده اسااات را در میاااان  دیگاااران اسااات. در واقااات ا هایی 

درماان شاناختی _ شادند در گذاشتند شاید هیچ وقت دچار سو استفاده جنسای نمای می
گفااتن اخای  مبتناای باار آساایب جلسااه رفتاااری تصاااد یافتااه اساات و بااه آمااوزش مهااارت نااه 

که باید به آنجا بروند به نوجوانان آموزش می همچنین مکان دهناد در واقات اصال  های امنی 
که مورد سواستفاده جنسی واقت می که نوجوانانی  شاود  و اساس این درمان بر این پایه است 

کااه بایااد بااه آنهااا آمااوزش داد. در واقاات مهااارت جاارات ورزی و  نااه مهارتهااایی را بلااد نیسااتند 
کشایده نشاود بایاد  گفتن یکی از مهارت کاه باه انحاراف  که هر نوجوان برای ایان  های اصلی 

کااه در ایاان جلسااات خوشاابختانه بااه نوجااوان آمااوزش داده می شااود. ایاان درمااان  بلااد باشااد. 
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کاه از جلساه ششام تاا ها اختصاد میجلساتی را به داستان آزمودنی دهاد باه ایان صاورت 
کناااد و شاااهشاااتم از آزماااودنی درخواسااات مااای کامااال بیاااان  کاااه داساااتانش را باااا جزییاااات  ود 

کناد. بار اسااس یافتاه هاای پاژوهش پیشانهاد مای کاه در احساسات و افکاارش را بیاان  شاود 
مبتنای بار تروماا بارای اساتفاده  درماان شاناختی _ رفتااریکار با نوجوان قربانی سواستفاده از 

شود.
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2بخش  
محور مدرسه و دانشگاه

آموزان،  و دانشزیستی  معلمان  سالم
کرونا کرونا و پسا  دانشجویان در زمان 



 

 



کرونا در دانش بررسی رابطه میزان تاب آموزان دختر  آوری و سطح اضطراب بیماری 
 آباد روزی نجمه شهرستان صالح دبیرستان شبانه

 2سرفرازیمعظمه ، 1آزاده احراری

و اثدرات منفدی  52مدت بیماری کوییدد  با  وجه به شیوع طوالنی :مقدمه
کلیدده افددراد جامعدده  حمیددل نمددوده اسددت    کدده بددر  ایددن  :هــد فراوانددی 

عنوان یدد    وانددد بدده آوری می فددرا اینکدده مهددارت  دداب پدد وهش بددا پیش
ناپدذیر ایدن اپیددمی مد ثر  دهنده در جهت کاهش اثرات جبران کننده و یاری عامل محافظت

پددردازد.  آوری و اضددطراب ناشددی از ویدروس کرونددا می باشدد بدده بررسدی همبسددتگی میددزان  داب
روزی نجمه کده در سدال  موزان دبیرستان شبانهجامعه آماری این پ وهش کلیه دانش آ:رو 

نفددر از ایددن  61مشددغول بدده  حصددیل بددوده و نموندده  صددادفی شددامل  5422-5311 حصددیلی 
کدده به آوری  صددورت مجددازی در پدد وهش شددرکت کردنددد. ابزارهددای جمدد  دانددش آمددوزان بددود 

، زارهعلیپددور و عبدددا  ، قدددمی، اطالعددات شددامل مقیدداس اضددطراب بیمدداری کرونددا )علددی پددور
هدددا بدددا آزمدددون  ( بدددود و  حلیدددل داده5114، آوری )کدددانر و دیویدسدددون ( و مقیددداس  ددداب5428

ـــههمبسدددتگی پیرسدددون و رگرسدددیون خطدددی چندگانددده انجدددام شدددد.  بدددر اسددداس نتدددایج ها: یافت
آوری داندش آمدوزان و سددطح  آمده رابطده همبسدتگی متوسدد منفدی بدین میدزان  داب دسدت به

زیرمقیداس ، آوری های مقیاس  اب شد و در میان م لفه یید أاضطراب ناشی از بیماری کرونا 
پذیرش مثبت  غییرات و روابد ایمدن رابطده معنداداری بدا اضدطراب ناشدی از کروندا داشدت. 

آوری زیرمقیاس  أثیرات معنوی باال رین  های مربو  به مقیاس  اب همچنین در میان م لفه
کدددرد امدددا فاقدددد رابطددده معندددادار بدددا م  :گیری نتیجـــهآوری بدددود.  قیددداس  دددابمیدددانگین را کسدددب 

کدداهش سددطح اضددطراب بیمدداری  آوری بدده  دداب ویژه م لفدده پددذیرش مثبددت و روابددد ایمددن در 
  کرونا دانش آموزان  أثیرگذار بود.

آموزان دانش، منفی عاطفه، کرونا اضطراب، آوری  اب: ها کلیدواژه

 Azadeahrari@gmail.com.معلم، کارشناسی آموزش مشاوره و راهنمایی(، نویسنده مسئول.  )1

کودکان است ناییشناس روانکارشناس ارشد .  2 .، تهران، ایرانتهران، یشناس ، دانشکده رواندانشگاه تهران، ی و آموزش 
msar19596@gmail.com

mailto:Azadeahrari@gmail.com،09153294129
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  مقدمه
کرونا )کووید  کاه باعاث  عماومی شناختهعنوان یک بحاران ساالمت  ( به19ویروس  شاده 

آوری روانای شااده و دانااش آمااوزان از افاراد مسااتعد بااروز عالئاام  هااایی باارای تاااب ایجااد چالش
کووید روان کاه در ابتادای شایوع ایان  طوری به، هساتند 19-شناختی در زمان شیوع بیماری 

کشااورهای دنیااا تعطیلاای ماادارس از اولااین و ابتاادایی، بیماااری در ایااران تاارین  همچااون سااایر 
گساترده، اقدامات برای جلوگیری از انتشاار ایان بیمااری باود. تحقیقاات قبلای ای از  طیاف 

الملال در هنگاام شایوع را  جامعاه و بین، تأثیرات روانی و اجتمااعی بار افاراد در ساطس فاردی
 افاراد باه ورود عادم سابب جامعاه در حضاور وحشات از ناشی نشان داده است. ا طراب

کز کاز باه دانشجویان ورود عدم، خرید مرا کاارگران عادم و آموزشای مرا  باه گردشاگران و ورود 

 و استرس و استقالل کاهش احساس به منجر این موارد و شده تفریحی و کاری موسسات
 ایجااد مشاکالت سااز زمیناه و گردیاده دیگار ماوارد و ش لی امنیت و مورد درآمد در نگرانی

 جاانبی عاوارض ماورد در اساترالیاو  سانگاپور، چاینهاای  دولت کاه گردیاد طاوری روانای

 وحشات و تارس و انازوا ایان مدت بلند اثرات و نگرانی نموده ابراز 19-کووید یشناخت روان

، تاان، وان، پان، )وانگ اند دانسته افراد روانی سالمت برای جدی را تهدیدهای جامعه در
 (.2121ایو و هو؛

کاااه داناااش  ( اظهاااار مااای1399ابوالمعاااالی الحساااینی) آماااوزان درنتیجاااه بیمااااری و دارد 
اخاااتالل ، افساااردگی، شاااناختی مانناااد ا اااطراب در بعاااد فاااردی مشاااکالت روان، قرنطیناااه

کامی، استرس، استرس پس از آسیب حوصالگی را  احسااس تنهاایی و بی، خشام، ترس، نا
کرده کااه در اثاار برخااورد و روباارو شاادن بااا یااک خطاار  تجربااه  انااد. ا ااطراب هیجااانی اساات 

یشااه و علاات آن  منباات آن مشااخا باشااد در فاارد پیاادا می احتمااالی باادون اینکااه شااود و ر
شاناختی مختلفاای  های روان (. مؤلفاه1397، معماوت  ناپیادا و مابهم اساات )صابراشاکذری

کااه برخااورداری از آن فاارد را در براباار آساایب عاااطفی و ، هیجااانی، شااناختی های روان هسااتند 
تاوان  ها می (. ازجمله ایان مؤلفاه2118، تیلور و دی فولکو، نماید )لو اجتماعی محافظت می
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کااادی و  آوری اشااااره نماااود. تااااب باااه تااااب آوری تواناااایی مقاومااات در برابااار ت ییااارات )پن ا
علای پاور و صاریفی ، (. ظرفیت مثبت برای سازگاری باا اساترس )اختاه2118، لیمنیرانکول

کی کاهش ا طراب به این نحو  شده است. مکانیزم تاب ( تعریف211۰، سا عمال آوری در 
کااه مؤلفااه می پااذیرش ، اعتماااد بااه غرایااز، های اصاالی آن ماننااد شایسااتگی شخصاای کنااد 

گارفتن در شارایط اساترس، مثبت ت ییر مثاباه یاک  زا به کنترل و تأثیرات معنوی هنگاام قارار 
کاااارده و اجاااازه بااااروز ا ااااطراب را نمی هااااای  (. طبااااق پژوهش2119دهاااد )وود  حائااال عماااال 

ات باه رفتارهاای ساازگارانه تار در موقعیات حال مسائله دسات آوری با شده افراد با تااب انجام
گوار روباه زنند و به نحو ساده می ، شاوند )هاراوی و میالنای رو می تری با مشکالت و شارایط ناا

، (. عیناای و همکاااران در پااژوهش خااود نشااان دادنااد رابطااه علاای بااین حااس انسااجام2118
کرونااا  حمایاات اجتماااعی ادراک، آوری تاااب ، دانشااجویان اساات بنااابراینشااده و ا ااطراب 

شده نقاش مهمای در میازان ا اطراب  آوری و حمایت اجتماعی ادراک تاب، حس انسجام
( پیشااانهاد 1397ر اااایی و محمااادی فااار )، کنناااد. نصااایر زاده کروناااا دانشاااجویان ایفاااا می

کاااه باااه می کااااهش احسااااس تنهاااایی و ا اااطراب داناااش آماااوزان از مداخلاااه  دهناااد  منظور 
گرفته تاب کاه  گیری می ( نیز چنین نتیجه139۰شود. مؤمنی و  همکاران ) آوری بهره  کنناد 

کااهش عالئام ا اطراب داشاته و پیگیاری ساه آموزش تاب ماهه مؤیاد  آوری اثر معناداری بر 
کرونا ویاروس تواناد در  سرساختی افاراد تااب آور می، همین یافته است. درنتیجه در اپیدمی 

( بااا 1399، عبااادی و تراباای، گااذار باشااد. )عیناایاز عواماال تأثیر، آور کنتاارل شاارایط ا ااطراب
فرهنگی و اجتمااعی فشاار ، ها هم ازنظر جسمی و هم ازنظر روانی توجه به اینکه این بیماری

یااادی باار افااراد وارد می کرونااا در 2115، کنااد )شروساابوری ز ( و همچنااین اهمیاات ا ااطراب 
گیار بشاری و باا میان دانش آموزان و لزوم بررسی عوامل و مت یرهای مرتبط باا ا یان معضال فرا

کروناا می گارفتن اینکاه ا اطراب  پذیر بارای ساایر اخااتالتت  توانااد یاک عامال آسایب در نظار 
تعطیلاای ، های بااه وجااود آمااده شااناختی در ایاان قشاار از جامعااه بااا توجااه بااه محاادودیت روان

کز آموزشی و احساس خطر از تأثیرات این بیماری بر آینده آن مال شاناخت عوا، هاا باشاد مرا
کرونا اهمیت به سزایی خواهد داشت. بنابر مطالعاات انجام باه نظار ، شاده مؤثر بر ا طراب 
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زا باشاند. باا توجاه  توانند از عوامال حفااظتی در شارایط اساترس آوری می رسد مت یر تاب می
کرونااا و اهمیاات ا ااطراب ایاان بیماااری باار سااالمت رواناای افااراد و  بااه نوظهااور بااودن بیماااری 

که در این زمیناه انجامهای فقدان پژوهش ( بار ایان 1399، شاده اسات )عینای و همکااران ی 
کااه آیااا میاازان تاااب، اساااس آوری  پااژوهش حا اار باهاادف پاسااخ بااه ایاان پرسااش انجااام شااد 

کرونا در آن  ها تأثیری دارد؟ دانش آموزان بر سطس ا طراب ناشی از بیماری 

 روش پژوهش
گاردآوری  کااربردی و نحاوه  هاا همبساتگی از ناوع توصایفی  دادهاین مطالعه ازنظر هادف 

کلیه دانش آموزان مش ول باه تحصایل دبیرساتان شابانه روزی  بود. جامعه آماری پژوهش را 
کرونااا ویااروس را درک  1۰11-1399آباد در سااال  نجمااه شهرسااتان صااالس کااه اثاارات اپیاادمی 

کاه به 51کرده بودند شامل شدند. نمونه پژوهش  گیاری در  صاورت نموناه نفار از داناش آماوزان 
یات لیناک پرسشانامه آنالیان ، دسترس و به روش اینترنتی از طریق شبکه آموزشی شاد باا توز

کردنااد. ایاان روش بااه دلیاال تعطیلاای ماادارس هنگااام جاادی شاادن خطاار  در پااژوهش شاارکت 
کااه نمونااه به کااه تمااام  گونااه کرونااا در ایااران انتخاااب شااد. تااالش باار ایاان بااود  ای انتخاااب شااود 

کلیاه ، روزاناه، خوابگااهیدانش آموزان از قبیل  کن در شهرساتان و روساتاها و همچناین  ساا
 ها در پژوهش حضورداشته باشند. پایه

 آوری اطالعات ابزارهای جمع
کرونا ویروس ) (: ایان ابازار جهات سانجش ا اطراب ناشای CDASپرسشنامه ا طراب 

کشور ایران توسط علی پور و همکااران  کرونا در  عتباار یاابی تهیاه و ا (1398از شیوع ویروس 
گویاه 2گویاه و  18شده است. نسخه نهایی این ابزار دارای  عالئام  9تاا  1های  مؤلفاه اسات. 

گویااه ای  درجااه ۰ساانجد. ایاان اباازار در طیااف  عالئاام جساامانی را می 18تااا  11های  رواناای و 
کمتارین نماره باین  گاذاری می ( نمره3تاا همیشاه: 1لیکرت )هرگاز:  5۰تاا  1شاود. بیشاترین و 

دهنده ساطس بااتتری از ا اطراب در فارد اسات. پایاایی ایان  ی باات نشاان ود. نمارهخواهد ب
کرونبا  برای عامال اول  کال  86/1و عامال دوم  87/1ابزار با استفاده از روش آلفای  و بارای 
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کتشاافی و  91/1پرسشنامه  به دست آماد؛ همچناین روایای آن باا اساتفاده از تحلیال عامال ا
 تأییدی تأییدشده است.

کانر و دیویدسون ) اس تابمقی کاانر و دیویدساون و CD-RISCآوری  (: ایان پرسشانامه را 
کردناااد 1991تاااا  1979باااا مااارور مناااابت پژوهشااای  2113در ساااال  هاااای  بررسااای ویژگی .تهیاااه 

گااروه روان کنناادگان بااه بخااش  مراجعه، جمعیاات عمااومی، ساانجی ایاان مقیاااس در شااش 
بیماااران بااا مشااکل اخااتالل ا ااطراب ، یپزشااک بیماااران ساارپایی روان، هااای اولیااه مراقبت

گااروه از بیماااران اسااترس پااس از سااانحه انجام گیاار و دو  کنناادگان ایاان  شااده اساات. تهیه فرا
که این پرسشنامه به خوبی قاادر باه تفکیاک افاراد تااب آور از غیار تااب  مقیاس بر این باورند 

گروه هااای پژوهشاای و بااالینی  توانااد در موقعیاات هااای بااالینی و غیاار بااالینی بااوده و می آور در 
گیریااد. پرسشاانامه تاااب کونااور و دیویدسااون  مورداسااتفاده قاارار  کااه در  25آوری  عبااارت دارد 

گااذاری  یااک مقیاااس لیکرتاای بااین یااک )کااامال  نادرساات( تااا پاانم )همیشااه درساات( نمره
ک ر نمره در این پرسشنامه ، شود؛ بنابراین می است و نمره هار آزماودنی برابار مجماوع  111حدا
کل ارزشنمر ، اسات 51آمده از هر یک از سؤاتت است. میانگین نماره  دست های به ات یا 

کمتاار از  کمتاار و نمااره بیشااتر از  نشااانه تاااب 51نمااره  آوری بیشااتر اساات.  نشااانه تاااب 51آوری 
که  اریب پایاایی برابار  کرونبا  استفاده شد  باود  89/1برای محاسبه پایایی از روش آلفای 

(. ایاان 2113، بااوده اساات )کااانر و دیویدسااون 1/ 87یاال عاااملی براباار و روایاای بااه شاایوه تحل
، تحمال عاطفاه منفای، اعتماد به غرایز فردی، عامل: تصور شایستگی فردی 5آزمون دارای 

کنترل و تأثیرات معنوی است.، پذیرش مثبت ت ییر و روابط ایمن

 ها یافته
آوری و ساطس ا اطراب محاسابه  تاابها در ابتدا میانگین دو مت ییار  برای تحلیل داده

کاه نشاان 18/97آوری نمره  کنندگان از مقیاس تاب گردید. شرکت کردناد  کسب  دهنده  را 
آوری هسات. همچناین زیرمقیاااس تاأثیرات معناوی بااتترین امتیااز را بااه  میازان بااتی تااب

خود اختصاد داده است.
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 آوری  یانگین و درصد نمرات تاب-1جدول :ماره 
 درصد نگین نمره یا  تغیر

 77.7۰ 97.18 آوری تاب
 78 3.91 زیرمقیاس تصور شایستگی فردی

 73.2 3.66 زیرمقیاس اعتماد به غرایز فردی تحمل عاطفه منفی
 81.۰ ۰.12 زیرمقیاس پذیرش مثبت ت ییر و روابط ایمن

کنترل  79.6 3.98 زیرمقیاس 
 87 ۰.35 زیرمقیاس تأثیرات معنوی

 
دهندگان باااه پرسشااانامه اساااتاندارد  آمده از ساااطس ا اااطراب پاساااخ دسااات بهمیاااانگین 

کروناا ساطس خفیاف ) دهاد. همچناین  ( را نشاان می16>5.21>1مقیاس ا طراب بیمااری 
گویاااه عالئااام روانااای و جسااامانی تعریف کاااه در دو  اند عالئااام روانااای  شاااده در میاااان عالئااام 

( رو بااه خااود 1>1.۰6>1( سااهم بساایار بیشااتری نساابت بااه عالئاام جساامانی )5>۰.78>1)
 گیرند. اختصاد داده است ولی همچنان هردو در سطس خفیف ا طراب جای می

  یانگین و درصد نمرات اتطراب-2جدول :ماره 
 درصد  یانگین نمره  تغیر

کرونا  9.6۰ 5.21 ا طراب بیماری 
 17.7 ۰.78 عالئم روانی

 1.7 1.۰6 عالئم جسمانی
 

همبسااتگی بایااد از پارامتریااک یااا غیاار پارامتریااک بااودن باارای بااه دساات آوردن  ااریب 
کنیم. داده داده هایی باا مقیااس  های ایان پاژوهش از طریاق پرسشانامه ها اطمینان حاصل 

ای نزدیااک اساات و باارای  آمده اساات و بااه سااطس نماارات مقیاااس فاصااله دساات لیکرتاای به
یت داده  نرمال است. ها در حد قابل قبولی پارامتریک بودن باید مطمئن شویم توز
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ها بررسی نر ال بودن ت زیع داده-3جدول :ماره 
آو  ن ت زیع نر ال

کلموگروف  اسمیرنوف -آو  ن 
 رماداری ترداد آ اره

کرونا 1.2 61 1.199 سطس ا طراب 
1.159611.2سطس تاب آوری

کلماااوگروف 3طباااق جااادول شاااماره  یااات ماااوردنظر بااارای نموناااه پژوهشااای ماااا   -آزماااون توز
کرونااااا (n>50) اساااامیرنوف اساااات و نماااارات در هاااار دو مقیاااااس ا ااااطراب بیماااااری 

(P=0.2>0.05) ،(W=09) آوری  و تاااب(P=0.2>0.05) ،(W=05)  .یاات نرمااال هسااتند دارای توز
هاااا همبساااتگی پیرساااون بااارای باااه دسااات آوردن  اااریب  بناااابراین پارامتریاااک باااودن داده

 همبستگی در این نمونه پژوهشی اجرا شد.

تریب همبستگی پیرس ن-4:ماره جدول 
 حاسبه تریب همبستگی

کرونا  یزان تاب آوریسطح اتطراب 

سطس ا طراب 
کرونا

 ریب همبستگی پیرسون
معناداری

 تعداد

1

61

1.317-
1.119
61

میزان تاب آوری
 ریب همبستگی پیرسون

معناداری
 تعداد

1.317-
1.119
61

1

61

آوری و ساطس  همبساتگی منفای متوساط باین میازان تاابدهنده  نشاان ۰جدول شماره 
کااه میاازان تاااب کرونااا اساات.بدین معناای  آوری باااتتر بااا سااطس ا ااطراب  ا ااطراب بیماااری 

Ρ=0/09 ,      = -0/307؛ کمتر مرتبط است

کرونااا از طریااق رگرساایون  های تاااب در مرحلااه بعااد تااأثیر مؤلفااه آوری باار سااطس ا ااطراب 
خطی چندگانه بررسی شد.



 ( ایرانی  هانجمن مشاورملی وزدهمین همایش ن) مجموعه مقاالت  ______________________________________________________ 543

 

 جدول برون داد رگرسی ن چمدگانه-5جدول :ماره  

 
یااااانس نماااارات  5طبااااق جاااادول  نفاااار  61رگرساااایون خطاااای چندگانااااه باااارای بررساااای وار

گام شرکت باین وارد مادل شاد:  گام انجام شد. یاک مت یار پیش به کننده با استفاده از روش 
𝛽پااااذیرش مثباااات ت ییاااار و روابااااط ایماااان )         ،t= -2.312 ،P=0.24صااااورت  ( به

کروناا مارتبط باود. چهاار مت یار پیش معنی باین دیگار نیاز از  داری با نمرات ا طراب بیماری 
 مدل خارج شدند

 گیری نتیجهبحث و 
کرده اسات و  کرونا مشکالت بسیاری ازلحا  روانی بر جامعه تحمیل  مو وع ا طراب 

کناد.  بسا این حالت روحی نامناسب افاراد را در برابار خطارات جسامی آن آسایب چه پذیرتر 
کااهش آسایب آوری به پژوهش حا ر به مقوله تاب های روانای در  عنوان یکی از راهکارهای 

کلی بیان می پرداخته و بهبرابر این اپیدمی  کاه ایان دو )ا اطراب ناشای  عنوان فر یه  کناد 
کرونا و تاب کاه رابطاه از  های جزئی بیان می آوری( رابطه معناداری دارند و در فر یه از  دارد 

که با افازایش یکای کااهش می، نوعی منفی )معکوس( خواهد بود به این معنا  یاباد.  دیگاری 
گیری شاد و باه  هاا انادازه نه موردبررسی و میازان ا اطراب در آنآوری نمو در ابتدا میزان تاب
کاه نشاان از تااب 11و  81ترتیب نزدیاک باه  گردیاد  آوری باات و ساطس ا اطراب  درصاد بارآور 

افازار  دار بین ایان دو مت یار از طریاق نرم ها بود و در ادامه برای بررسی رابطه معنی پایین در آن
IBM SPSS Statistics 21 بستگی پیرسون اجرا شد و همبستگی متوسط منفای   ریب هم

کم بااودن دیگاری هماراه اساات بناابراین فر اایه اول ، وجاود داشات؛ بااات باودن میازان یکاای باا

 :ده تردیل      بین  تغیر پیش
    /

 F P تغییر
تریب 
 T P واویه

پذیرش مثبت ت ییر و 
 1.2۰ -2.312 -1.351 1.2۰ 5.3۰7 1.8۰ 1.69 1.8۰ روابط ایمن
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، (1397صااابر اشااکذی)، (1399شااد.نتایم پااژوهش بااا پااژوهش عیناای و همکاااران) تأییااد
( 139۰ن)( و مااومنی و همکااارا1399ابوالمعااالی حسااینی)، (1397نصاایر زاده و همکاااران)

 همسو است.
آوری باا ساطس ا اطراب بیمااری  های تااب در مرحله دوم به بررسی ارتبا  جزئی مؤلفاه

کنایم. بارای ایان منظاور مؤلفاه آوری را  های تااب کرونا پرداختیم تا شاید مدلی بارای آن پیادا 
گرفتااه و رگرساایون خطاای  عنوان مؤلفااه پیش بااه کرونااا در نظاار  بااین باارای ا ااطراب بیماااری 

که تنها مؤلفه  پاذیرش مثبات spssنه )از طریق چندگا ( اجرا شد و نتیجه به این صورت بود 
کرونااا نشااان داد و سااایر  ت ییاار و روابااط ایماان  رابطااه منفاای معناااداری بااا ا ااطراب ناشاای از 

 ها از مدل خارج شدند. مؤلفه
گرفتااه شااد مقولااه پااذیرش مثباات ت ییاارات زناادگی و همچنااین داشااتن  بنااابراین نتیجااه 

عنوان یک محااف  و حائال در برابار  تواند به بط ایمن برای افراد بیش از هر مورد دیگری میروا
گهااانی ماننااد واقعااه کنااد و  خطراتاای ناشااناخته و نا کرونااا( عماال  ی اخیاار )اپیاادمی ویااروس 

هااای مبتناای باار پااذیرش و  هااای مااؤثر در زمینااه افاازایش پااذیرش مثباات در افااراد )درمان آموزش
کارگاههای زن مهارت، تعهد  –هاای فرزناد پاروری و ایجااد رواباط ماؤثر والاد  دگی  و همچناین 

کاااااهش ا ااااطراب می توانااااد مااااؤثر باشااااد. همچنااااین آمااااوزش  فرزناااادی باااارای والاااادین در 
تااوان عاماال مااؤثر دیگااری در ایاان  هااای مبتناای باار آن را نیااز می آوری و درمان هااای تاااب مهارت

زمینه تلقی نمود.
هایی هماراه باود ازجملاه اساتفاده از  ها با محادودیت هشاین پژوهش نیز مانند سایر پژو

گاازارش دهاای اساات و ممکاان اساات بااا سااوگیری و تحریفاااتی  کااه یااک اباازار خااود  پرسشاانامه 
کاه  همراه باشد. در دسترس نبودن جامعه و نمونه پژوهش نیز از دیگار محادودیت هایی باود 

شاد و نظاارت ماا بار  رقارار میبا آن مواجه باودیم و بایاد ارتباا  از طریاق شابکه مجاازی شااد ب
کردن پرسشنامه کرد و درنهایات اینکاه ایان پاژوهش بار روی  ها را با مشکل مواجه می روند پر 

گرفتاه و بایاد در  گروه اندکی از دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی نجمه )دوره اول( صاورت 
گروه تعمیم آن به موقعیت های سنی دیگر احتیا  نمود. ها و افراد و 
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ای ایجااد شاد  ساؤاتت و مو اوعات تاازه، های پاژوهش حا ار پایان با توجه به یافته در
هاای دیگاری باا  شاود ازجملاه اینکاه پژوهش هاای پژوهشای آیناده پیشانهاد می که بارای طر 

تر و با واردکاردن مت یرهاای بیشاتر مانناد سان و جنسایت در ایان زمیناه  جامعه آماری وسیت
کاوی نقاش رواباط والاد و انجام شود تا نتایم قابلیت ت کنند همچنین وا عمیم بیشتری پیدا 

گااروه همساااتن برافاازایش تاااب کاااهش سااطس ا ااطراب  و تااأثیر  کاااهش  فرزنااد در  آوری یااا 
 ا طراب در نوجوانان  از دیگر مو وعات پیشنهادی در مطالعات بعدی هست.
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آوری درامیدواری و تاب، نقش رضایت از زندگی
 بینی شادکامی دانشجویان دخترپیش

 3فاطمه بهاروند، 2حجت اله بهاروند، 1ایمان بهاروند

شددادکامی عبددارت اسددت از بددودن در حالددت خوشددحالی و دیگددر  :مقدمــه
کددداهش و افدددزایش هیجدددان کددده در دوران دانشدددجویی دچدددار  هدددای مثبدددت 

 وانند در  بیین شادکامی نقدش داشدته ی میشناخت روانشوند. عوامل می
امیددددواری و ، رضدددایت از زنددددگی پددد وهش حاضدددر بدددا هددددپ بررسدددی نقدددش، هـــد :باشدددند. 

روش پدد وهش  :رو بینددی شددادکامی دانشددجویان دختددر صددورت گرفددت. آوری در پددیش دداب
کلیده دانشدجویان  فی از ندوع همبسدتگی اسدت. جامعدهیحاضر  وصد ی آمداری پد وهش شدامل 

صدددورت  دانشدددجوی دختدددر به 583بدددود.  5422-5311دختدددر شدددهر اهدددواز در سدددال  حصدددیلی 
کسدفورد  نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و بده صدورت آنالیدن بده پرسشدنامه شدادکامی آ

(QHQ-SF) ،پرسشنامه رضایت ا( ز زندگی داینرSWLS) ،( مقیاس امیدواری اشدنایدرHQ )
آوری شدده های جم  ( پاس  دادند. دادهCD-RISCآوری کانر و دیویدسون )و مقیاس  اب

نتدایج  ها: یافتـهگام  حلیدل شددند.بهبا استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام
آوری بدا شدادکامی رابطده مثبدت وجدود امیدواری و  داب، نشان داد که بین رضایت از زندگی

آوری دارای  ددوان امیدددواری و  دداب، بددینهمچنددین از بددین متغیرهددای پددیش ؛(p<0.001دارد )
های پ وهش : یافتهگیری نتیجه(. p<0.001بین شادکامی در دانشجویان دختر بودند )پیش

بنابراین  وجده ی در  بیین شادکامی دختران است. شناخت روانحاضر نشانگر اهمیت عوامل 
آوری نقدددش مهمدددی در افدددزایش شدددادکامی خصدددوم امیددددواری و  ددداببددده ایدددن عوامدددل بددده

 دانشجویان دختر دارند.
آوری اب، امیدواری، رضایت از زندگی، شادکامی: ها کلیدواژه

.ایران، اهوازاهواز،  دانشگاه شهید چمران، یشناس رواندانشکده علوم تربیتی و دانشجوی دکتری مشاوره،   .  1
im.bahar69@gmail.com 

گل ای، دانشگاه پیتیترب یشناس کارشناس ارشد روان  .  2 گل ایگان، ایران.گانیام نور اصفهان، واحد   ،
hojatbaharvandi56@gmail.com 

کارشناسی ارشد مشاوره  .  3 ، سمنان، ایران.خانواده، دانشگاه پیام نور سمنان دانشجوی 
fatemehbaharvandi73@gmail.com 
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 مقدمه
گاردد و در آثاار مو وع جدیدی نیست و سابقه آن باه زماان یوناان قادیم برمای 1شادکامی

هاااای مفصااالی در ماااورد مانناااد ساااقرا  و افالطاااون و بخصاااود ارساااطو بحاااثای فالسااافه
(. 1391، محماادیخااادملو و علاای،  اارغامی، مونساایخااورد )شاایخشااادکامی بااه چشاام ماای

کلیااادی و مهمااای در پااایش کاااه نقاااش  بینااای اهمیااات بحاااث شاااادکامی از آن جهااات اسااات 
. بااه نظاار (211۰، لاای و  انااگ، وانااگ، کنااد )لااوسااالمت جساامی و رواناای اشااخاد ایفااا ماای

گستردهمی گرفتاه ، شناختیترین پژوهش در زمینه شادکامی روانرسد  توسط آرگایل انجاام 
که مفهوم شادکامیباشد. آرگایل می کاه ، نویسد  مبهم و اسارارآمیز اسات. اماا وا اس اسات 

کاه از ماردم دربااره معناای دانند شادکامی چیست. در زمینهبیشتر مردم به خوبی می هایی 
کاااه شاااادکامی عباااارت اسااات از: باااودن در حالااات پاساااخ داده، ال شااادهشاااادکامی ساااو اناااد 

یااا را اای بااودن از زناادگی خااود. البتااه وی ، هااای مثبااتخوشااحالی و ساارور و دیگاار هیجااان
که عالوه بر این دو جز  جز ساومی نیاز وجاود ، یعنی عواطف مثبت و ر ایت، معتقد است 

که عباارت اسات از فقادان افساردگی و ا اطراب یاا ، نیاادیگار عواطاف منفای )مظفاری دارد 
دوران ، (. یکاااای از دوران پاااار افاااات و خیااااز زناااادگی افااااراد1393، شااااکروی و حیاااادرنیاامااااین

کشور ما روزانه با استرس یادی مواجه میدانشجویی است. دانشجویان در  کاه های ز شاوند 
هاد داندازد. نتایم برخی از تحقیقاات نشاان مایشان را به خطر میسالمت روانی و جسمی

% از دانشاجویان دارای درجااتی 73، % دانشاجویان دارای درجااتی از افساردگی51که حدود 
شاادکامی ، باشند. بنابراین% دارای درجاتی از استرس و پیامدهای آن می31از ا طراب و 

کار دارناد  که همواره با یک محیط علمی و پژوهشی سر و  در سنین جوانی و در دانشجویان 
کشوو آینده باشاد و بایاد عوامال ماوثر بار آن ماورد بسایار حاائز اهمیات مای، باشندر میسازان 

گیرند)دهداری و همکاران  (.1392، بحث و بررسی قرار 
تواننااد نقااش داشااته باشااند. ی در تبیااین شااادکامی دانشااجویان ماایشااناخت روانعواماال 

1. happiness
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(. 2116، اسات )جوشانلو و همکااران 1ر اایت از زنادگی، یشاناخت روانیکی از این عوامال 
کاااه تاااا چاااه حاااد نیازهاااا یاااابی ذهنااای شاااخا از ایااان  اهاااداف و ، ر اااایت از زنااادگی باااه ارز

که از زندگی خاود را ایباز می، آرزوهایش به تحقق پیوسته است ، تار هساتندگردد. افرادی 
کاه کنند. ر اایت از زنادگی موجاب مایسالمت جسمی و روانی بیشتری را تجربه می شاود 

کناایم و عاادم ر ااایت از زناادگی بااا و ااعیت کیفیاات و معنااای زناادگی را مثباا یااابی  ت ارز
مشااکالت شخصاایتی و رفتاااری همبسااته اساات ، عالئاام افسااردگی، تاارسااالمتی  ااعیف

(. باااا توجاااه باااه شااارایط دانشاااجویی در 139۰، ر اااایی و خاااالویی، زاده)کیخساااروی بیاااگ
کاال شاارایط خااود داشااته باشااد ایاان ر ااایت از  کااه دانشااجو بتوانااد تصااور مثبتاای از  صااورتی 
شاارایط زناادگی فاارد را افاازایش داده و بااه مراتااب شااادکامی و بهزیسااتی ذهناای فاارد نیااز افاازایش 

 (.2116، کند )جوشنلو و همکارانپیدا می
به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر شادکامی به معنای تواناایی بااور داشاتن  2امیدواری

که با نیروی نافذ خود نده فعالیات فارد اسات تاا کنتحریک، به احساس بهتر در آینده است 
کناد و نیروهاای تاازهبتواند تجربه کساب  کناد )عاربهای نو و جدیادی  ، ای را در فارد ایجااد 

که دو جز  تفکر عامل و مسیرها را در برمی1396 گیارد. تفکار (. امید نوعی روند فکری است 
دن دهناده برداشات شخصای در ماورد تواناایی بارای رسایجز  انگیزشی امید و نشان، عامل

کاه جاز  شاناختی امیاد هساتند نشاان دهناده تاوان فارد در خلاق به اهاداف اسات. مسایرها 
یابی به اهداف است. هر دو بعد از طریاق رفتارهاای هدفمناد در های معقول برای دستراه

تشکیل و تعیین میزان امید نقش دارناد و موجاب ساازگاری و ساالمت جسامی و روانای فارد 
 (.1397، خانی و تنهای رشوانلوشی، قرائی، شوند )ترکمنیمی

که میشناخت روانآوری یکی دیگر از عوامل تاب تواند بار شاادکامی افاراد مارتبط ی است 
(. 139۰، بابااااپور و پورشاااریفی، خسروشااااهی؛ بهاااادری2117، باشاااد )هیاااون و هیاااون یاناااگ

کااه وقتاای شاارایط زناادگی عاماال ایجاااد اسااترس و تاانش در زناادگی فاارد آوری یعناای ایاانتاااب
                             

1. life satisfaction 
2. hope 
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کناد و تعاادل زنادگی خاود را از فرد بتواند در مقابل این شرایط اساترس، شوندیم زا مقاومات 
آوری را بااه عنااوان توانااایی غلبااه و (. بساایاری از پژوهشااگران تاااب2112، دساات ندهااد )ورناار

کااربردی باات  کرده و از آن به عنوان یاک ایاده خاوب و بااارزش  گوار تعریف  گذر از حوادث نا
کمااک بااه ا کااردهباارای  حبیباای و ، خباااز، انااد )کریماایفااراد هنگااام مواجهااه بااا نامالیمااات یاااد 

کااه تاااب2116بیسااکونتی و واتس )، باارگمن، (. اونااگ1395، کریمیااان آوری ( نشااان دادنااد 
یااانس قاباال تااوجهی از شااادکامی را تبیااین ماای افاازایش ، آوری باااتترتاااب، کنااد. در واقااتوار

کااهش هیجاناات منفای  هاای یافتاه، کناد. همچناینرا پایش بینای مایهیجانات مثبت و 
کنااون )، جکسااون، بالاادوین کااه بااین تاااب2111اوکااه و  آوری بااا شااادکامی رابطااه ( نشااان داد 

نتااایم ارتبااا  مثباات و معناااداری بااین ، هااای دیگاارمثباات معنااادار وجااود دارد. در پااژوهش
مسااتقیم بااا  آوری را عاااملی در رابطااهآوری و شااادکامی نشااان دادنااد و همچنااین تااابتاااب

 (.211۰، هیجانات مثبت نشان دادند )کوهن و همکاران
تحصاایل در دانشااگاه بخااش قاباال تااوجهی از زناادگی دانشااجویان را بااه خااود اختصاااد 

کاه دانشاجویان باه دلیال مشاکالت می فاقاد ، ی و تحصایلیشاناخت رواندهاد و در صاورتی  
کیفیات زنادگی آناان باه صاورت منفای تحات گیارد و قارار مایأثیر تا عملکرد مناسابی باشاند 

کمتار مای کام و  امیادواری و ، شاود. در ایان میاان ر اایت از زنادگیشادکامی برای این افاراد 
کااه قابال در پااژوهشی محسااوب مایشااناخت روانعوامال ، آوری دانشااجویانتااب هااای شااوند 

کاه بااه طااور معنااادار در تبیاین ویژگاای هااای مثباات و منفاای مختلاف نشااان داده شااده اساات 
، در پاژوهش حا ار هادف بررسای نقاش ر اایت از زنادگی، ماوثر دارناد. بناابراینافراد نقاش 

آوری با شادکامی در دانشجویان دختر بود.امیدواری و تاب

کار  روش 
روش پااژوهش حا اار همبسااتگی اساات. جامعااه آماااری پااژوهش را دانشااجویان دختاار 

کارشناساای شااهر اهااواز تشااکیل داده هااای ژوهشانااد. حااداقل تعااداد نمونااه باارای پاامقطاات 
کاااه در تحلیااال نفااار توصااایه شاااده اسااات و باااه اناادازه هااار مت یااار پااایش 111همبسااتگی  بینااای 
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نفاار بااه اناادازه نمونااه ا ااافه شااود )نویاادیان و  15تااا  11بایااد تعااداد ، شااودرگرساایون وارد ماای
کاااهش خطاار ریاازش نمونااه2115، همکاااران گیااری و افاازایش (. در پااژوهش حا اار بااه منظااور 

کمااک پرسشاانامه آنالیاان اسااتفاده از روش نمونااهبااا ، روایاای بیروناای  18۰گیااری داوطلبانااه بااا 
دهای در ماورد محرماناه مانادن اطمیناان، دانشاجو باه پرسشانامه ماا پاساخ دادناد. در  امن

کماک مااتن همااراه  اطالعاات و آماااده نماودن افااراد نموناه تحقیااق از لحاا  روحاای و روانای بااا 
ژوهش باااود. در پاااژوهش حا ااار بااارای پرسشااانامه از نکاااات اخالقااای رعایااات شاااده ایااان پااا

 های ذیل استفاده شد.ها از پرسشنامهآوری دادهجمت
کسننف رد )  کوتنناه پرسشننما ه :ننادکا ی آ کوتاااه پرسشاانامه شااادکامی (QHQ-SFفننرم  : فاارم 

کااه هیلااز و آرگیاال کساافورد هشاات سااوال دارد  یااابی میاازان شااادی بااه 2112) 1آ ( بااه منظااور ارز
هااا باار اساااس طیااف انااد. پاسااخگویی بااه سااوالکااردهای تااک بعاادی طراحاای عنااوان سااازه

کاااامال ماااوافقم قااارار دارد. نمااارهگزیناااه 6لیکااارت  کاااامال مخاااالفم تاااا  گاااذاری ساااه ساااوال ای از 
قااارار دارد و  ۰8تاااا  8هاااای پرسشااانامه در دامناااه (. نماااره8، ۰، 1معکاااوس اسااات )ساااواتت 

کرونبااا  دهنااده میاازان شااادی بیشااتر اسااتهااای باااتتر در ایاان آزمااون نشاااننمااره . آلفااای 
گزارش شده است. همچنین  ریب اعتباار ایان آزماون باه روش بازآزماایی 69پرسشنامه   %

انااااد. بااااه منظااااور روایاااای همگاااارای % بااااه دساااات آورده6۰% و در زمااااان دوم 71در زمااااان اول 
کاه نتاایم  39های آن با فرم بلند نمره، پرسشنامه کسفورد شد  سوالی پرسشنامه شادکامی آ

کباااااری ، ( )دهشااااایریP ،91/1 =r<  11/1و معنااااااداری را نشاااااان داد ) همبساااااتگی مثبااااات ا
کرونبااا  پرسشاانامه در پااژوهش حا اار 139۰، و مقاادم زاده، نجفاای، بلوطبنگااان (. آلفااای 

 گزارش شد. 82/1
( 1985و همکااران ) 2این پرسشنامه توسط داینر(: SWLSپرسشما ه رتای  او وندگی )

کااااه  5باااارای ساااانجش ر ااااایت از زناااادگی ساااااخته شااااد. پرسشاااانامه دارای  سااااوال اساااات 
کاامال ماوافقم گزینه 6ها بر اساس طیف لیکرت پاسخگویی به سوال کامال مخالفم تا  ای از 

                             

1. Hills, P., & Argyle 

2. Diener 
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( روایااای و پایاااایی قیااااس ر اااایت از زنااادگی را بااار روی 1985قااارار دارد. داینااار و همکااااران )
کردناد و  اریب همبساتگی بازآزماایی نمارهگروهی از دانشاج هاا را پاس از دو ویان ارزشایابی 

کرونبااا  را براباار  82/1ماااه اجاارا براباار  ، بااه دساات آوردنااد. در ایااران نیااز 87/1 ااریب آلفااای 
کماک مقایساه باا آزماون ، (1382مظفری ) روایی فرم ایرانای مقیااس ر اایت از زنادگی را باه 

یابی، عاطفه مثبت و منفی قارار داد و همبساتگی مثبات و معنای داری را باین ایان  مورد ارز
کاارد. بااه منظااور تعیااین روایاای و پایااایی مقیاااس ر ااایت از زناادگی گاازارش  ایاان ، دو مقیاااس 

کاه  اریب روایای همزماان  کسافورد اجارا شاد  مقیاس به طور همزمان با مقیااس شاادکامی آ
کسافورد  یی آن باا  اریب آلفاای و  اریب پایاا P<  1111/1و   66/1آن با مقیااس شاادکامی آ

کاه نشاان دهناده روایای و پایاایی قابال قباول ایان مقیااس 81/1کرونبا  برابار   باه دسات آماد 
کرونباااا  پرسشااانامه در   (.1386، گاااودرزی، کاااوچکی، باشاااد )بیاااانی ماای  اااریب آلفاااای 

 گزارش شد. 8۰/1پژوهش حا ر 
ساوال اسات و در  12این پرسشنامه شامل (: 1991 قیاس ا یدواری ا:مایدر و همکاران )

دهاای بااه ایاان سااواتت روی باشااد. پاسااخدو زیرمقیاااس تفکاار عاااملی و تفکاار راهبااردی ماای
کامال غلط با نمره کامال درست تا  دامناه  .باشادمی ۰تا  1دهی مقیاسی درجه بندی شده از 

باشااد. پایااایی و اعتبااار ایاان پرسشاانامه در نمااره ماای 32تااا  8ت ییاارات ایاان پرسشاانامه بااین 
کاال آزمااون شااده اساات. در مطالعااهتأییااد  ت مختلااف بررساای ومطالعااا ای همسااانی دروناای 

گاازارش شااده اساات. همچنااین در مطالعااه بیگاای8۰% تااا 7۰ کرونبااا  در مولفااه ، %  آلفااای 
، طهرانااای، % بدسااات آماااده اسااات. )قهرماااانی78% و در تفکااار راهباااردی 75تفکااار عااااملی 

باااه  78/1پاااژوهش حا ااار  (.  اااریب آلفاااای پرسشااانامه در1399، عبااادالحلیم و جعفاااری
 دست آمد.

کنننانر و د  یدسننن ن ) قیننناس تننناب کاااانر و  (:CD-RISCآوری  ایااان ابااازار در ابتااادا توساااط 
گویاه در طیاف لیکارت از هرگاز تاا همیشاه تشاکیل  25( طراحی شد و از 2113) 1دیویدسون

1. Connor, K. M., & Davidson
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کرونباا  ، شده است. بیگدلی و همکاران همساانی درونای ایان مقیااس را بار اسااس آلفاای 
کمباال سایلس و همکااارانش 9/1 کردناد.   11آوری را باا انتخاااب مقیااس اولیاه تاااب، گازارش 

یااابی نمودنااد. روایاای سااازه  511ای آن را باار روی نمونااه ، گویااه 25گویااه از میااان  نفااری هنجار
ساوال باار عااملی باین  11آوری بر اساس تحلیل عاملی تاییادی بارای هار مقیاس جدید تاب

کی از روایای ساازه مطلاوب و قابال قباول بارای درصد بارگذاری ش 93تا  ۰۰ کاه حاا ده است 
(.  اریب آلفاای پرسشانامه 1393، رجبای و امیرپاور، تقاوایی، این مقیاس است. )کیهاانی

 به دست آمد. 75/1در پژوهش حا ر 

 هایافته 
بااا انحااراف معیااار  33/21دانشااجوی دختاار بااا میااانگین ساانی  18۰در پااژوهش حا اار 

کردنااد. در جاادول 29تااا  18و بااا دامنااه ساانی  9۰/1 اطالعااات توصاایفی و ، 1سااال شاارکت 
گزارش شده است.  ماتریس  ریب همبستگی پیرسون بین مت یرهای پژوهش 

 : اطالعات توصیفی و  اتریس تریب همبستگی پیرس ن1جدول 
 4 3 2 1 کشیدگی کجی  تغیر

    1 26/1 22/1 شادکامی -1

   1 ۰8/1** 15/1 19/1 امیدواری -2

  1 ۰1/1** ۰2/1** 11/1 28/1 تاب آوری -3

 1 37/1** 53/1** 25/1** 18/1 22/1 ر ایت از زندگی -۰
**

P11/1> 
 

که در جدول  کشایدگی مت یرهاای پاژوهش  مای مشاهده 1همانطور  کجای و  شاود میازان 
کااه داده1و  -1در دامنااه  یاات نرمااال برخااوردار هسااتند + قاارار دارد و نشااانگر آن اساات   .هااا از توز

کااه بااین امیاادواریهااای  ااریب همبسااتگی پیرسااون نشااان مااییافتااه آوری و تاااب، دهااد 
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%  در سااااطس 25و  ۰2/1، ۰8/1ر ااااایت از زناااادگی بااااا شااااادکامی بااااه ترتیااااب بااااا  اااارایب 
بیناای شااادکامی باار همبسااتگی مثباات معنااادار وجااود دارد. بااه منظااور پاایش 11/1معناااداری 

کاه  اساس مت یرهای پیش بین از تحلیل رگرسیون به گام استفاده شده است  گام به  شیوه 
 گزارش شده است. 3و  2نتایم در جدول شماره 

: پیش بیمی سال   روان بر اساس  تغیرهای پیش بین2جدول 

 تغیرها گام
دوربین 
 Tolerance VIF R R2 Adjustedواتس ن

R2Fرماداری 

امیدواری اول
98/1 

75/1 35/1 39/1 15/1 1۰/1 13/28 111/1

111/1 53/18 16/1 19/1 ۰2/1 35/1 75/1 آوریتاب دوم

کااه مت یرهااای مسااتقل تااا چااه اناادازه رابطااه خطاای بااا  ااریب تااولرانس نشااان ماای دهااد 
کمتاار ، باشااد 1هماادیگر دارنااد و هاار چااه مقاادار مقاادار تااولرانس نزدیااک بااه  میاازان هاام خطاای 

و عیت هم خطای نسابتا  بین با توجه به مقدار به دست آمده برای مت یرهای پیش، است
در ایان آزماون  مناسبی برقرار است. همچنین با توجه به اینکه مقادار آماارۀ دورباین واتساون

قاارار دارد و نشااانگر اسااتقالل باااقی  5/2تااا  5/1لااذا در دامنااه مطلوبیاات ، شااده 98/1براباار  
 یهااافتاهی ها است. بنابراین امکان استفاده از روش رگرسیون وجاود دارد. باا توجاه باهمانده

مشاااهده  fامیاادواری همبسااتگی بااات و معناااداری بااا شااادکامی دارد و بااا میاازان ، 2جاادول 
r 1۰/1درصاد  ) 1۰تواناد شاود و باه تنهاایی مای در مرحله اول وارد مدل می 13/28شده 

2
= )

یااانس شااادکامی را پاایش کنااد. همچنااین در مرحلااه بعااد تاااباز وار  fآوری بااا میاازان بیناای 
درصاد افازایش  16بینای باه شود و میزان قادرت پایشوارد معادله می 53/18مشاهده شده 

کاارده اسات ) r 18/1پیادا 
2
کااه مت یرهاای پاایش= باین بااه صااورت (. ایاان بادین معناای اسات 

ک یعنای شاادکامی در دانشاجویان دختار  16توانند مشترک می یانس  مت یر ماال درصد از وار
گزارش مینتایم  رایب رگر 3بینی نمایند. جدول را پیش دهد. سیون را 
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 : نتایج ترایب رگرسی ن3جدول 
  رماداری Beta T خطای  ریار B  تغیر

 111/1 16/8 - 62/3 52/29 مقدار ثابت
 111/1 18/3 25/1 15/1 16/1 امیدواری

 111/1 61/2 22/1 19/1 26/1 آوریتاب
 

کااه امیاادواری بااا میاازان بتااای مشاااهده  ماای نشااان 3نتااایم جاادول  و  25/1شااده دهااد 
توانند به صورت مثبت شادکامی در دانشاجویان  می 22/1آوری با بتای مشاهده شده تاب

 بینی نمایند. دختر را پیش

 گیریبحث و نتیجه
آوری در امیااادواری و تااااب، پاااژوهش حا ااار باااا هااادف بررسااای نقاااش ر اااایت زنااادگی

کاه ر اایت از بینی شادکامی دانشجویان دختر شهر اهواز انجام شد. نتایم پیش نشان داد 
هااای سااایر زناادگی بااا شااادکامی رابطااه مثباات و معناااداری دارد. ایاان نتااایم بااا نتااایم یافتااه

؛ ساانگ و 2119، ؛ چااون و همکاااران2116، پژوهشااگران همسااو اساات )جوشاانلو و همکاااران
کااه باار روی 2116(. جوشاانلو و همکاااران )2118، جاهااا  1۰دانشااجو در  2715( در پژوهشاای 

کااه ر اااایت از زناادگی بااا هماااه گااروه انجااام هاااای ی مولفااهدادناااد بااه ایاان نتیجاااه رساایدند 
کااه شاادکامی ارتباا  مثبات متقاابلی دارد. در تبیاین ایان یافتاه مای کارد  تواناد اینگوناه بیاان 

گفات هادف نهاایی راهبردهاا  که شاید بتاوان  ر ایت از زندگی مقیاسی از شادکامی است 
بهزیساتی و  کنناده بینیپایش، ایان شااخابرای داشتن یک زندگی خاوب اسات. افازایش 

گیار شادن  سالمت روانی افراد در قرن حا ر است. همچنین داشتن ر ایت از زندگی با فرا
کاااه  احساساااات مثبااات و شاااادکامی و فقااادان احساساااات منفااای هماااراه اسااات. افااارادی 

 ایهاای مقابلاهاز روش، مندی باتیی نسبت به زندگی دارناد در مقایساه باا دیگارانر ایت
کاه باعاث مایموثرتری در مواجه با رویدادها و حاوادث اساتفاده مای شاود ایان افاراد در کنناد 

 (.139۰، خوشبینی و شادکامی داشته باشند )کرمی، مجموع احساس تعهد
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یافته دیگر این پژوهش نشان داد بین امیدواری و شادکامی رابطه مثبات معناادار وجاود 
بینای ناداری شادکامی را در دانشجویان دختار پایشتواند به صورت معدارد و امیدواری می

کاااه بااا نتاااایم سااایر پاااژوهش ؛ قهرماااانی و 2116، هاااای انجااام شاااده مطابقاات دارد )بااااقرکنااد 
کاه باین 1399(. پژوهش قهرمانی و همکاران )1396، ؛ خادمی1399، همکاران ( نشاان داد 

، دارد. همچنااینامیاادواری و شااادکامی ایاان دانشااجویان ارتبااا  مثباات معناااداری وجااود 
کااه بااا هاادف بررساای رابطااه ساارمایه روان1398فاار )مااالمیر و بیااان شااناختی بااا ( در پژوهشاای 

کااه باااین ، نفاااری انجااام دادناااد 256شااادکامی و شاایفتگی در یاااک نمونااه  نتااایم نشاااان داد 
هاااای آن باااا شاااادکامی و ی و امیااادواری باااه عناااوان یکااای از مولفاااهشاااناخت روانهاااای سااارمایه

آمااوزان دختاار رابطااه مسااتقیم و معناااداری وجااود دارد. در تبیااین ایاان یافتااه شاایفتگی دانااش
کاه تخیال را سامت ماوارد مثبات می که امید نیرویای هیجاانی اسات  کرد  توان اینگونه بیان 

دهاد نشاا  و تواناایی خالصای از  ارباتی مای، پاذیریکند و امید به ما انعطافهدایت می
هااا شااود. پااژوهشافاازایش ر ااایت از زناادگی ماایکنااد و باعااث کااه زناادگی بااه مااا تحمیاال ماای

که امیدنشان می یانس بی بادیلی بارای خوشابینی و شاادکامی و پایش، دهد  بینای ساایر وار
 (.1396، مت یرهای مثبت است )خادمی

کااه تااابهمچنااین یافتااه آوری و شااادکامی بااا هاام رابطااه مثباات هااای پااژوهش نشااان داد 
تواناد شاادکامی را در دانشاجویان دختار اداری مایآوری باه طاور معنامعناداری دارناد و تااب

که با نتایم سایرپیش کند  ؛ 2118، در این زمینه همسو است )ابوشمت و همکاارانها  بینی 
کاه مت یرهاای 2118(. پژوهش ابوشمت و همکاران )2117، هیون و هیون یانگ ( نشاان داد 

در تبیاین ایان  ی دارناد.آوری باا شاادکامی ارتباا  مثبات معناادارر اایت از زنادگی و تااب
کااه افااراد تااابیافتااه ماای کاارد  کارآماادی و اعتمااادتااوان اینگونااه بیااان  بااه نفساای آور از احساااس 

که به آنها اجازه مای هاای زنادگی را باا موفقیات پشات سار بگذارناد. دهاد چاالشبرخوردارند 
کمتاار احساااس ناامیاادی و تنهااایی ماای کااایاان افااراد  ه بااه کننااد و از ایاان مهااارت برخوردارنااد 

که میمشکل به منزله مسئله کنند  کنندای نگاه  کندوکاو  آن را ت ییر دهند یا ، توانند در آن 
کناااار تاااوان تحمااال بااااتی آن کنناااد و هماااین مو اااوع در  هاااا در برابااار باااه طااارق دیگاااری حااال 
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که آنان چشمسبب می، مشکالت کنناد. شود  انادازی مثبات و شاادکامانه باه زنادگی پیادا 
کلی گیاری او جهات، شاودوری باعث افزایش مقابله مطلوب و موثر در فارد مایآتاب، به طور 

دهاااد )بهاااادری شاااادکامی را در او افااازایش مااای، کناااد و در نتیجاااهباااه زنااادگی را مثبااات مااای
 (.139۰، خسروشاهی و همکاران

پااژوهش در جامعااه آماااری ، هااایی بااود از جملااه اینکااهپااژوهش حا اار دارای محاادودیت
هاا باه ساایر کارشناسی انجام شده است و باید در تعمیم این یافتهدانشجویان دختر مقطت 

کرد. بناابراینجمعیت کاه پاژوهشپیشانهاد مای، های آماری احتیا   هاایی مشاابه بار شاود 
گیارد. همچناین پیشانهاد  روی دانشجویان پسر و دانشجویان تحصیالت تکمیلای صاورت 

که با برگزاری دورهمی امیادواری ، بر بهباود ر اایت زنادگی آموزشی مبتنی -های روانیشود 
گااام مهماای در افاازایش آوری ماایو تاااب تااوتن میاازان شااادکامی دانشااجویان را افاازایش داده و 

 ی دانشجویان برداشت.شناخت روانسالمت 

 منابع
کنتارل باا 139۰حمیاد )، جلیل و پورشریفی، جعفر؛ باباپورخیرالدین، بهادری خسروشاهی (. رابطاه تااب آوری و منبات 

 .11۰، (2)18. نشریه پژوهشهای روان شناختی، دکامی دانشجویانشا
کااوچکی، بیااانی گااودرزی، علاای اصاا ر؛  (. اعتبااار و روایاای مقیاااس ر ااایت از زناادگی 1386حساانیه )، عاشااور محمااد؛ 

(SWLS .)265-259صا ، 1386بهار ، 11شماره ، سال سوم، ان ایرانیشناس ی روان هفصلنام. 
گرمای ماادر و پادر 1397فرهاد )، فاطمه و تنهای رشوانلو، عاطفه؛ شیخانی، مر یه؛ قرائی، ترکمنی (. روابط سااختاری 

 .1 -11، (9) 9با امیدواری در دانشجویان دختر. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران. 
مهدیااه رابطااه امیاادواری و شااادکامی بااا خودکارآماادی والاادین دانااش آمااوزان مجتماات خیریااه (. 1396عباااس )، خااادمی

کارشناسی ارشد.شهرستان داراب  . دانشگاه آزاد مرودشت. پایان نامه 
یحانااه و احماادپور، محمدحسااین؛ دانشااور، رسااول؛ تقدیساای، طاااهره؛ یاراحماادی، دهااداری (. ارتبااا  1392جمااال )، ر

ا طراب و افسردگی دانشاجویان دانشاگاه علاوم پزشاکی ایاران ، بین داشتن معنا در زندگی با و عیت استرس
 .83 -92، (3) 1. آموزش بهداشت و ارتقای سالمت. 1392ر سال د

کباااری بلوطبنگاااان، دهشااایری (. خصوصااایات روان 139۰علااای )، مجماااود و مقااادم زاده، افضااال؛ نجفااای، غالمر اااا؛ ا
کسافورد در دانشاجویان کوتااه پرسشانامه شاادکامی آ گیاری و ارزشایابی ، سنجی فارم  فصالنامه مطالعاات انادازه 

 .26-9، (12)5. آموزشی
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(. بررسای و اعیت 1391محماد مهادی. )، محمادیمحماد و علای، مهاران؛ خاادملو، فاطمه؛  ارغامی، شیخ مونسی
شااادکامی و ارتبااا  آن بااا برخاای از عواماال جمعیاات شااناختی در دانشااجویان پزشااکی دانشااگاه علااوم پزشااکی 

.132-137، (97) 22 .مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 1389، مازندران
آماوزان پسار  نگرش به رفتار بزهکاراناه و تجرباه مصارف ماواد مخادر در دانش، (. رابطه امید به زندگی1396لی )ع، عرب

-1۰9(  28)1۰. ی تربیتاایشناساا روانمجلااه مطالعااات دوره دوم متوسااطه ماادارس شاایرآباد و مرکااز شااهر زاهاادان. 
168.

(. ارتبااا  بااین دو مفهااوم امیاادواری و 1399عباادالحلیم و جعفااری علیر ااا )، رجباای، هااادی، طهراناای، لاایال، قهرمااانی
.117 -117، (2) 8. آموزش بهداشت و ارتقای سالمتشادکامی در دانشجویان. 

. بررسااای رابطاااه باااین ر اااایت از زنااادگی باااا امیاااد و شاااادکامی در ساااالمندان شاااهر اصااافهان(. 139۰ام البناااین )، کرمااای
کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد مرودشت. پایان  نامه 

کریمیان، محمود؛ حبیبی، یوسف؛ خباز، کریمی (. مقایسه تااب آوری و حمایات اجتمااعی در 1395نادر )، یوسف و 
.1 -15، (۰1) 12فصلنامه روان شناسی تربیت. نوجوانان بزهکار و نوجوانان عادی شهر تهران. 

(. رابطاه حمایات اجتمااعی و ر اایت از 139۰ب )یعقاو، آذرمیادخت و خاالویی، زهره؛ ر اایی، زاده کیخسروی بیگ
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(. همسااانی دروناای و تحلیاال عاااملی تاییاادی 1393باارزو )، ابوالفضاال و امیرپااور، داود؛ رجباای، مهناااز؛ تقااوایی، کیهااانی
کااانر ، مجلااه ایراناای آمااوزش در علااوم پزشااکی، در دانشااجویان دختاار پرسااتاری دیویدسااون-مقیاااس تاااب آوری 

1۰(11) ،851-859. 
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کرونا اثربخشی درمان راه حل محور بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان در دوران 
 2منصور سودانی، 1مژگان پوردل

:هددپ پد وهش حاضدر اثربخشدی درمدان راه حدل محدور بدر اشدتیاق هـد 
روش پددد وهش بددده  :رو   حصدددیلی داندددش آمدددوزان در دوران کروندددا بدددود.

آزمون با گروه کنترل اجدرا پس -آزمونآزمایشی با طرح پیش ی نیمهشیوه
آموزان دوره دوم متوسدطه  اسدتان خوزسدتان  ی دانش شد. جامعه آماری این پ وهش را کلیه

ی آمداری شدامل   شدکیل داده بودندد. نمونده 5422-5311شهرستان شوشتر در سال  حصدیلی 
گدروه آزمدایش ) آموزان بودند و بده صدورت  صدادفی در نفر از دانش 41 کنتدرل  55دو  نفدر( و 
( پاسدد  دادنددد. 5115نفدر( جددایگزین شدددند و بده اشددتیاق  حصددیلی شدافلی و همکدداران ) 55)

هدا ی راه حل محور را دریافدت نمودندد. داده جلسه برنامه 8، کنندگان گروه آزمایش شرکت
ل قدرار گرفتندد. و حلی مدورد  جزیده، با استفاده از روش آماری  حلیل کوواریانس چنددمتغیری

ی پد وهش مبندی بدر اثربخشدی درمدان راه حدل محدور بدر  نتایج نشان داد که فرضدیه ها: یافته
آمدوزان  قرارگرفتده اسدت و دانش  أییددمدورد ، اشتیاق  حصیلی دانش آموزان در دوران کرونا

کنتدرل در پس گروه آزمایش نسبت بده دانش گدروه  اشدتیاق ، طور معنداداری بده، آزمدون آمدوزان 
: اسدتفاده از آمدوزش درمدان راه حدل محدور بدر اشدتیاق گیری نتیجدهحصیلی بیشدتری داشدتند.  

   حصیلی دانش آموزان در دوران کرونا اثربخش است.
آموزان. دانش، اشتیاق  حصیلی، راه حل محورها:  کلیدواژه
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 مقدمه
کاال دنیااا کااز آموزشاای در  کرونااا موجااب تعطیلاای ماادارس و مرا همچنااین ، شااروع بیماااری 
کااز آموزشاای بساایاری از والاادین نگااران آینااده ی شاا لی و  ایااران شااده اساات. بااا تعطیلاای مرا

کرونااااا بااااه همااااراه نبااااود  پیشاااارفت تحصاااایلی فرزناااادان خااااود هسااااتند. شاااایوع همااااه گیری 
تااوان از علاال افاات شاادید تحصااایلی  های مناسااب آمااوزش غیرحضااوری را می زیرساااخت

تاوان باه عناوان علات تاماه  ع را نمیدانسات اماا ایان مو او، آموزان در مقاطت مختلف دانش
کاارد یااد همااه .محسااوب  کوو قاارار داده و تااأثیر  هااای جامعااه را تحاات همااه بخش، 19-گیری 

مو ااوع ، بیشااترین اثاارش را باار ساابک زناادگی داشااته و یکاای از مسااائل مهاام در ایاان بخااش
کااه بتوانااد از افاات تحصاایلی دانش امااوزان  آمااوزش و تحصاایل اساات. لااذا بررساای عااواملی 

اشااتیاق ، شااود. یکاای از ایاان عواماال کنااد از عواماال اساساای و مهاام محسااوب می جلااوگیری
باشد. سازه اشتیاق تحصیلی در روند تحصیلی زندگی دانش آماوز و ازجملاه  تحصیلی می

، خااانوادگی، شاا لی، تحصاایلیهااای  در مواجااه موفقیاات آمیااز بااا چالشها  مهاام تاارین مؤلفااه
کاااه هااار جاااوانی در مسااایر رسااایدن باااه آرزو ، شاااود مااای هاااا و اهااادافش باااا آن مواجاااهاجتمااااعی 

گردد باید به شور و شاوق و اشاتیاق و عوامال وابساته باه آن باه عناوان بخشای از  می محسوب
(. 1392، عناصر مؤثر بر موفقیت دانش آموز توجه ویاژه مباذول شاود )ساماواتیان و همکااران

کاه بارای اولاین باار جهات درک و تبیاین افات وای  اشتیاق تحصیلی سازه شکسات  اسات 
گردید و به عنوان پایاه و  اساسای  بارای تالش گرایاناه در حاوزه هاای  تحصیلی مطر   اصاال  

گرفااات )فاااردریکس کاااین  211۰، بلومنفیلاااد و پااااریس، تعلااایم و تربیااات مااادنظر قااارار  (. ماااک 
( اشااتیاق تحصاایلی را بااه صااورت عملکاارد هااوش شااناختی و پشااتکار و شااارکت در 2111)

گروهاای هدفمناادی تعبیاار اینگونااه ، یشااناخت روانکاارده اساات. بااا توجااه بااه سااطو   یاادگیری 
کاه اشاتیاق تحصایلی باه معنای اشاتیاق داناش آماوز باه درس هاایش در  گزارش شده اسات 

کاه داناش شاناخت روانمدرسه است و اینگونه تعریف شده است رمقدار انر ی فیزیکی و  ی 
تیاق (. ساااازه اشااا2116، دهاااد )آساااتین مااای آماااوز باااه تجاااارب تحصااایلی خاااود اختصااااد
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کاه باه یاادگیری و پیشارفت تحصایلی مرباو  اسات  تحصیلی در مدرسه نیاز  باه رفتارهاایی 
کاه داناش آماوزان 211۰، 1شود )پنتریچ می اطالق کیفیت تالشی اشااره دارد  (. این مفهوم به 

کنناد تاا باه صاورت مساتقیم در دساتیابی باه نتاایم  مای صرف فعالیتهای هدفمند آموزشای
بااااه نقاااال از حجااااازی و  2113، همکاااااران، 2)ریچاردسااااونمطلااااوب نقااااش داشااااته باشااااند 

 (.1388، همکاران
های مااوثر و جدیاادی در زمینااه پیشاارفت تحصاایلی مطاار  شااده  ها و شاایوه امااروزه نظریااه

که از آن میان می کارد. ایان رویکارد در دهاه  تاوان باه درماان راه است   1981حال محاور اشااره 
کیم توسااط دی کااه باار منااابت و باارف بااه وجااود آمااد و شااکلی  شاایزر و  از درمااان مختصاار اساات 

حال محاور  حال تکیاه دارد. فارض اساسای درماان راه توانایی مراجات بارای انطبااق و خلاق راه
کاه مشاکل فارد را باه سامت درماان می کشااند و بارای تعیاین جهات اداماه بحاث  این است 

که عامل هر مشکلی لزوما  با راه، نیاز نیست خودشاان حل آن مرتبط نیست و مراجعاان  چرا 
کرد )فرانکلین که برای ت ییر از آن استفاده خواهند  ، فارورر و جانساون،  انگ، منابعی دارند 

کمبودها و ناتوانی (. درمانگران راه2117 کارشاان را ، ها حل محور به جای توجه به  پایه اولیاه 
کوتاااه راه هااای مراجاات قاارار می منااابت و توانایی، باار روی نیروهااا ر باار حاال محااو دهنااد. درمااان 

گیری تمرکاز دارناد. در ایان رویکارد  ملماوس و قابال انادازه، قابال دسترسای، اهداف برجساته
گلااه و شااکایت بااه عنااوان مااوانعی باارای فراینااد درمااانی شااناختی  گذشااته و  کنکاااش درباااره 

، های مثبت و عملگرایای تمرکاز دارد )لاوتس حل محور بر روی ویژگی شده است. درمان راه
کاه درماان راه (. نتایم پژوهش1398، سعید جعفریی پوردل و میر ترجمه حال  ها نشاان داد 

، فتحااای اقااادم و جعفاااری، پویاااامنش، آوری و بهزیساااتی )نصااایرنژاد محاااور توانساااته بااار تااااب
، بهجتااای اردکاااانی و دهقاااان منشاااادی، متقااای، آوری )اخاااوت سااارزندگی و تااااب، (1399
کاه در ایان پاژوهش مطار  ساوال، گفتاه اثر داشته باشد. باا توجاه باه مطالاب پیش، (1399 ی 

که آیا درماان راه حال محاور بار اشاتیاق تحصایلی داناش آماوزان در دوران  می شود این است 

1. Pentrich

2. Richardson
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 کرونا اثربخش است؟

 گیری نمونه و روش نمونه،  جامعه
کنتارل پاس -آزماونی نیماه آزمایشای باا طار  پایشروش پژوهش به شایوه گاروه  آزماون باا 

آماااوزان دوره دوم متوساااطه اساااتان  ا تماااامی دانشاجااارا شاااد. جامعاااه آمااااری ایااان پاااژوهش ر
ی آماری شاامل  تشکیل داده بودند. نمونه 1399-1۰11خوزستان شهرستان شوشتر در سال 

گاروه آزماایش ) نفر از دانش 31 کنتارل ) 15آموزان بودند و به صورت تصادفی در دو   15نفار( و 
( پاساااخ دادناااد. 2112نفاار( جاااایگزین شاادند و باااه اشاااتیاق تحصاایلی شاااافلی و همکاااران )

گروه آزمایش شرکت یافات نمودناد. داده جلسه برناماه 8، کنندگان  هاا ی راه حال محاور را در
یانس چندمت یری کووار گرفتند.  مورد تجزیه، با استفاده از روش آماری تحلیل   وتحلیل قرار 

 ابزار پژوهش
اشاااتیاق  پرسشااانامه: 2112پرسشنننما ه اسنننتاندارد ا:نننتیاش تحصنننیلی :نننافلی و همکننناران 

( باه منظاور سانجش اشاتیاق تحصایلی 2112تحصیلی توسط شافلی و همکااران در ساال )
 3سااوال و شااامل  17در دانااش آمااوزان طراحاای و تاادوین شااده اساات. ایاان پرسشاانامه دارای 

گزینااه ماای وقااف خااود و جااذب، مولفااه نیرومناادی لیکاارت ای  باشااد و باار اساااس طیااف پاانم 
یاد=، 3تاحدی=، 2کم=، 1)هرگز= کاه5میشه=ه، ۰ز  مطالعاه ( با سواتتی مانند )هنگاامی 

پاردازد. بارای  مای ( به سنجش اشتیاق تحصایلی.کنم می فراموش را دیگری چیز هر کنم می
گویااه، محاساابه امتیاااز هاار زیرمقیاااس مربااو  بااه آن زیرمقیاااس را بااا هاام های  نمااره تااک تااک 

کلی پرسشنامه کنید. برای محاسبه امتیاز  گویاه، جمت  پرسشانامه را باا هام ی ها نمره هماه 
کنید. دامنه امتیاز این پرسشانامه باین  خواهاد باود. هار چاه امتیااز حاصال  85تاا  17جمت 

نشان دهنده میزان بیشاتر اشاتیاق تحصایلی در داناش ، شده از این پرسشنامه بیشتر باشد
که یک ابزار کار دارد  انادازه  آموزان خواهد بود و بالعکس. اعتبار یا روایی با این مسئله سر و 

کاه ماا فکار می گیری تا چه حد چیزی را اندازه (. در 1391، سارمد و همکااران)کنایم مای گیرد 
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کاای ایاان پرسشاانامه 1396پااژوهش قاادم پااور و همکاااران ) ( روایاای محتااوایی و صااوری و مال
یابی شده است.  مناسب ارز

گراناات ) از پروتکاال درمااان راه، حاال محااور باارای درمااان راه کااه توسااط  ( در 2111حاال محااور 
افاازار  هااا از نرم اسااتفاده شااد. باارای تحلیاال داده، ای تاادوین شااده دقیقااه 91ی  هشاات جلسااه

SPSS  استفاده شد. 21نسخه

(2111، حل  ح ر )گران  .  حتوای جلسات  شاوره راه1جدول 
تکالیف خالصه جلسههدف جلسه

کنجکااااااوی و ، آشااااانایی اول
گروه پیوستگی رهبر با 

گااروه بااا  ، یکاادیگر و بااا رهباارآشاانایی اعضااای 
گاااااروه نام بیاااااان چاااااارچوب ، گاااااذاری بااااارای 

کااااار و اهااااداف جلسااااات ، اساساااای برنامااااه 
 آزمون انجام پیش

بیااااااااااااااان مشخصااااااااااااااات و 
کلاااااای توسااااااط  پیشااااااینه ی 

گروه  اعضای 

های ذهناااای  خلااااق سااااازه دوم
مشاترک مشاکل  و هاادف 
توسااااط اعضااااا  و رهباااار و 
شناساااااااااااایی تصاااااااااااریس 

ای ترجیحی آینده

، جلساااه قبااالماااروری اجماااالی بااار مباحاااث 
پرسیدن پرسش ، پرسیدن سواتت مقیاسی

 ای معجزه

نوشااتن جمااالت مثباات تااا 
 جلسه بعد

خلاااق امیاااد و ، مشاااارکت سوم
کاااااااااااااااااردن  برجساااااااااااااااااته 

ها و است ناهای  موقعیت
کااااااردن ، گذشااااااته پیاااااادا 

اسااااااااات ناها )گذشاااااااااته و 
حال(

، ماااروری اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااال
پرسااایدن ، بررسااای تکاااالیف و ارائاااه تشاااویق

 ت ناسواتت اس

نوشااتن دو اتفاااق خوشااایند 
گذشته  در هفته 

کردن است ناها  چهارم ، ماااروری اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااالپیدا 
تکلیااااف ، بررسااای تکااااالیف و ارائااااه تشااااویق

ای و  پرساایدن سااوال معجاازه، آفرین شااگفتی
 گوی بلورین

---
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 تکالیف خالصه جلسه هدف جلسه
، ماااروری اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااال ها حل کشف راه پنجم

پرسااایدن ، ارائاااه تشاااویقبررسااای تکاااالیف و 
کشاااف راه ساااوال کاااه منجااار باااه  هاااا  حل هایی 

 پرسیدن پرسش سازگاری، شود می

کاااااردن راه هاااااای  حل پیااااادا 
مثبت و جاایگزین ساه بااور 

 غیرمنطقی با باور منطقی

، ماااروری اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااال ها )ادامه( حل کشف راه ششم
پرسااایدن ، بررسااای تکاااالیف و ارائاااه تشاااویق

پرساااااااایدن تکنیااااااااک ، ای مقابلااااااااهسااااااااوال 
 کننده بینی تکلیف پیش، فرض پیش

--- 

، ماااروری اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااال تقویت است ناها هفتم
، بررساای تکااالیف و ارائااه تعریااف و تحسااین

پرساایدن سااوال )چااه بهبااودی حاصاال شااده 
کاار مشاابه ایان ، است؟( آشنایی با تکنیک 

کمتاار انجااام بااده آشاانایی بااا تکنیااک ، کااار را 
کار را بیشتر انجام بدهک  ار مشابه این 

یاااافتن جاااایگزین بااارای ساااه 
مشاکل خاود و تشاویق خاود 

هااااااای  بااااااه خاااااااطر موقعیت
 آفرین شادی

بررساای تکااالیف و ، مااروری باار جلسااات قباال اختتام هشتم
، پرساااایدن سااااوال مقیاساااای، ارائااااه تشااااویق

کاااردن ، گااارفتن باااازخورد از اعضاااا  برجساااته 
هاا و  از تالشقدردانی ، ت ییرات اتفاق افتاده

 آزمون انجام پس، های مراجت فعالیت

--- 

 های پژوهش یافته

گروه در پیش1جدول   آو  ن آو  ن و پس:  یانگین و انحراف  ریار ا:تیاش تحصیلی دو 

  تغیرها  رحله
کمترل گروه آو ایش  گروه 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 اشتیاق تحصیلی
 73/11 ۰5/67 69/8 2/63 آزمون پیش

 11/11 25/67 59/5 1۰/73 آزمون پس
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که در جدول  آزماون و پاس میانگین و انحراف معیار پایش، شود مشاهده می، 1چنانکه 
کنترل را نشان می گروه  گروه آزمایش و   دهد. آزمون مت یر اشتیاق تحصیلی 

یاااانس اساااتفاده شاااد. تجزیاااه  کووار و تحلیااال بااارای آزماااون فر ااایه از تجزیاااه و تحلیااال 
که به یانس یک روش آماری است  کاار  ی آزمودنی های اّولیه منظور تعدیل تفاوت کووار هاا باه 

کاااه هاار یااک از نماارات در پیش ماای ت ییاار در نمااارات  عنوان هم آزماااون بااه رود. باادین ترتیااب 
کاار بارده می پس یاانس رعایات برخای از مفرو اه آزمون باه  کووار ها  شاود. در تجزیاه و تحلیال 

یاات داده)ماننااد نر یانس، هااا مااال بااودن توز هااای  همگناای شاایب خااط رگرساایون و همگناای وار
ها پرداخته شاد و سا س  خطا( الزامی است. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفرو ه

یات داده که این مفرو اه از آنجایی ، P>11/1ویلاک: -هاا باا آزماون شااپیرو ها )نرماال باودن توز
یانس P>11/1: همگنااای شااایب خاااط رگرسااایون خطاااا آاااا لویااا    ااا   :  هاااای و همگنااای وار

11/1<Pیااانس بااه، ( برقاارار بودنااد کووار ی  ی میااانگین نمااره منظور مقایسااه از تجزیااه و تحلیاال 
گروه کنتاارل در پس اشااتیاق تحصاایلی  کااه نتااایم آن در  هااای آزمااایش و  آزمااون اسااتفاده شااد 

جدول ذیل ارائه شده است.

ک واریانس بر3جدول  کمترل ی  یانگین نمره ای  قایسه: تجزیه و تحلیل  گروه آو ایش و  ی ا:تیاش تحصیلی 
انداوه اثر F Sig  یانگین  جذورات درجات آوادی  جموع  جذورات  مبع تغییرات

16/1 111/1 63/8 11/76 1 11/76 آزمون پیش
23/1 111/1 16/9 87/79 1 87/79 گروه

کاااه در جااادول  هماااان پاااس از تعااادیل ، (P ،16/9=F<11/1شاااود ) مشااااهده مااای 3طاااور 
کنتاارل در سااطس آلفااای ، آزمااون هااای پیش  نمره گااروه آزمااایش و  معنااادار  11/1تفاااوت بااین 

درمااان راه حاال محااور باار اشااتیاق  یی پااژوهش مبناای باار اثربخشاا فر اایه، اساات؛ بنااابراین
کنتارل از لحاا  میازان  گاروه آزماایش و  کروناا و تفااوت باین  تحصیلی دانش آموزان در دوران 

گیرد. قرار می تأییدآزمون مورد  یاق تحصیلی در پساشت
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 گیری بحث و نتیجه
پااژوهش حا اار بااا هاادف اثربخشاای درمااان راه حاال محااور باار اشااتیاق تحصاایلی دانااش 

گرفااات. یافتاااه کروناااا انجاااام  کاااه باااین میانگین آماااوزان در دوران  هاااای  ی پاااژوهش نشاااان داد 
کنترل در  ی دانش شده تعدیل گروه آزمایش و  آزماون از لحاا  اشاتیاق تحصایلی  پسآموزان 

که آموزش راه حل محور باعث افازایش اشاتیاق  تفاوت معناداری وجود دارد. بدین صورت 
گااااروه آزمااااایش شااااده بااااود. یافتااااه های حاصاااال از  ی پااااژوهش حا اااار بااااا یافتااااه تحصاااایلی 

بهجتای ، متقای، ؛ اخاوت1399، فتحی اقادم و جعفاری، پویامنش، های )نصیرنژاد پژوهش
 باشد. همسو می، (1399، و دهقان منشادیاردکانی 

بینی خاود  هاای مناساب باا جهاان حل مراجعاان بارای یاافتن راه، حل محور در رویکرد راه
کاااهش مشااکالت2119، شااوند )کورکااوران و پیلیااا تشااویق می حاال  باار راه، (. درمااان بااه جااای 

کااری بجاای آن می ، نیناکخواهیاد انجاام دهیاد؟ )با متمرکز است. سوال ایان اسات: چاه 
که احساس می (. شکل دیگری از پرس2117 کناد در مشاکل غارق  وجو برای مراجعی است 

کمااک درمااانگر  ای نااام دارد. بااه ایاان روش مراجاات می شااده اساات پرسااش معجاازه توانااد بااا 
شاود. فارض  ای در ذهان طراحای می تصویری از آیناده بادون مشاکل بساازد. پرساش معجازه

کااه بااه خااواب ، کنیااد یااد میامشااب وقتاای  افتااد. صاابس چگونااه  یااک معجاازه اتفاااق می، رو
کااه مشااکل حاال شااده اساات )لیااثم تشااخیا می (. ایاان شاایوه بااه مااا امکااان 2112، دهاای 

یام، دهد  تا در حداقل زمان ممکان می کاه در نظار دار گاویی مسایر ، باه هادفی  دسات یاابیم. 
کردن مشکالت و دستیابی به راه ماوع های مناساب اسات. در مج حل سریعی برای برطرف 

گردید تا دانش های درمان راه فنون و تکنیک گروهی موجب  آماوزان تفکار  حل محور به شیوه 
و نگرش خود را درباره مسائل و مشکالت تحصیلی ت ییر دهند و باا ایجااد احسااس خاوب 

کااردن نقااا  قااوت و موفقیت هااای آنااان تمرکااز  در مراجعااان نساابت بااه خودشااان و بااا نمایااان 
کارده و  حل های ناشی از آن به سمت راه  عفمراجعان را از مشکل و  های موجود هدایت 

کمک می کارده و لاذا اشاتیاق  از طریق مراجعان  یاابی  که خودشان را فاردی توانمناد ارز شود 
گروهی راه تحصیلی باتیی داشته باشند. در واقت مشاوره هاا  حل محور با تمرکز با توانایی ی 
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کناد  باوری را در آنان تقویت می-های خود رتمها، آموزان های تک تک دانش و شایستگی
گاروه و سبب بات رفتن اعتماد به نفس در آنها می موفقیات و ، شود. بنابراین در محایط امان 

هاااااایی مانناااااد مهاااااارت  یابناااااد و باااااا مهارت پیشااااارفت تحصااااایلی را قابااااال دساااااترس می
گاااروه در اختیاااار آنهاااا می برناماااه ، مطالعاااه کاااه  خاااود را بااارای ، گاااذارد ریزی و مااادیریت زماااان 

کااه تکنیک دسااتیابی بااه اهااداف تحصاایلی توانمنااد احساااس می هااای  کننااد و از آنجااایی 
بناادی و غیااره( اباازاری مهاام  سااواتت درجه، ای های خاااد )ماننااد سااواتت معجاازه پرسااش

برای تسهیل ت ییرات مراجعان است و سبب انتظاارات و احساساات مثبات مانناد امیاد و 
بنااادی  باااا ساااواتت درجه، (2117، فااارانکلین و همکاااارانشاااود ) بینی و اشاااایاق می خاااوش
کنناد. ایان امار سابب  آموزان به طور عینی و عیت ت ییرات مثبت خاود را نظااره می دانش

شااود و سااواتت اساات نایی ساابب  ایجاااد انگیاازه باارای ادامااه ت ییاارات در جهاات هاادف می
گذشته تحصیلی دانش یادآوری موفقیت کاه  تشاویق می شود و آنهاا را آموزان می های  کنناد 
گار قابال  توانساته آماوزان بارای باه دسات  اند پاس بااز هام تواناایی موفاق شادن را دارناد و دانش ا
های پااژوهش  ازجملاه محادودیتشاوند.  هاای تحصایلی آیناده باا انگیاازه می آوردن موفقیت

کاااه فقاااط متشاااکل از دانش حا ااار مرباااو  باااه جامعاااه آماااوزان دوره دوم  ی آمااااری آن اسااات 
کاه در آیناده پیشانهاد می، ستان خوزستان شهرستان شوشتر  بود. بناابراینمتوسطه ا ، شاود 

هااایی از ایاان نااوع باار روی سااایر مقاااطت و در جواماات دیگاار انجااام پااذیرد تااا قابلیاات  پژوهش
 پذیری بیشتری داشته باشد. تعمیم

منابع
(. اثربخشای آماوزش 1399یاده. )زب، و دهقاان منشاادی، فاطماه.، بهجتای اردکاانی، شکوفه.، متقی، مهرنوش.، اخوت
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کرونا اثربخشی امید درمانی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان در دوران 
2راحله آژیر، 1جعفر ثمری صفا

هدپ پ وهش حاضر اثربخشی امید درمدانی بدر درگیدری  حصدیلی  :هد 
ی نیمدده روش پدد وهش بده شددیوه :رو  آمدوزان در دوران کرونددا بدود. دانش

آزمون با گروه کنترل اجرا شدد. جامعده پس -آزمونآزمایشی با طرح پیش
-5311آمددوزان دوره دوم متوسددطه شددهر  هددران در سددال  آمدداری ایددن پدد وهش را  مددامی دانش

کددده در  نفدددر از دانش 41ی آمددداری شدددامل   شدددکیل داده بودندددد. نمونددده 5422 آمدددوزان بودندددد 
ی بدداالیی گرفتدده بودنددد و بدده صددورت  صددادفی در دو  مقیدداس اضددطراب کرونددا ویددروس نمددره

( 5154نفر( جایگزین شدند و به درگیری  حصیلی ریدو ) 55نفر( و کنترل ) 55گروه آزمایش )
گددر پاسدد  دادنددد. شددرکت ی امیددد درمددانی را دریافددت  جلسدده برنامدده 8، وه آزمددایشکنندگان 

مددورد ، هددا بددا اسددتفاده از روش آمداری  حلیددل کوواریددانس چندددمتغیریدادهها: یافتــهنمودندد. 
ی پد وهش مبندی بدر اثربخشدی امیدد  و حلیل قرار گرفتندد. نتدایج نشدان داد کده فرضدیه  جزیه

قرارگرفتدده اسددت و   أییدددمددورد ، وندداآمددوزان در دوران کر درمددانی بددر درگیددری  حصددیلی دانش
گدددروه آزمدددایش نسدددبت بددده دانش دانش کنتدددرل در پس آمدددوزان  گدددروه  طور  بددده، آزمدددون آمدددوزان 

استفاده از آموزش امید درمانی بدر  گیری: نتیجهدرگیری  حصیلی بیشتری داشتند. ، معناداری
 آموزان در دوران کرونا اثربخش است. درگیری  حصیلی دانش

 آموزان. دانش، درگیری  حصیلی، امید درمانی ها: کلیدواژه

 safa.moshavereh@gmail.comایران.، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، دانشجوی دکتری مشاوره.  1

 raheleazhir@yahoo.comایران.، تهران، دانشگاه آزاد رودهن، کارشناس ارشد مشاوره خانواده.  )نویسنده مسئول(، 2
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 مقدمه
ای باه نظاام آموزشای آن جامعاه بساتگی دارد و یکای از عوامال  رشد و بالندگی هر جامعه

آمااوزان در دوران  داشااتن احساااس اناار ی و ساارزندگی اساات. دانش، موفقیاات نظااام آموزشاای
داناش هاای  تنش، موانت و فشارهایی همچاون نمارات  اعیف، ها تحصیلی با انواع چالش

هاای اماروزی تعطیلای مادارس باه  کااهش اعتمااد باه نفاس و یکای از چالش، تهدید، آموزی
کرونا می کاهش عملکرد تحصیلی در دانش، باشد علت  آموزان شاده  همین عامل منجر به 

 است. 
کرونا با توجه به تعطیلی گسترده بیماری  کرده در پیشارفت تحصایلی  های  که ایجاد  ای 

گشااته تااأثیرن آمااوزا دانش کاااهش درگیااری تحصاایلی در آنااان  ات فراواناای نهاااده و منجاار بااه 
کااه باارای اّولااین بااار باارای درک و تبیااین افاات و  اساات. درگیااری تحصاایلی سااازه ای اساات 

گردیااد )گااات و همکااران (. و بااه عنااوان روشای باارای بهبااود 211۰، شکسات تحصاایلی مطار  
ایش انگیازه و مشاارکت داناش آماوزان در افاز، جلوگیری از خستگی دانش آماوزان، نار ایتی
افاازایش سااطس موفقیاات و درک توسااعه مثباات ، مربااو  بااه مدرسااه و دانشااگاههااای  فعالیت

(. درگیاااری تحصااایلی اصاااطال  2113، داناااش آماااوزان مطااار  شاااد )یوپادیایاااا و همکااااران
که بر الگوهای مختلف داناش آماوزان و دانشاجویان در انگیازهای  پیچیده شاناخت ، است 

کیاادو رف گاااهی در 211۰، کنااد )فااان و همکاااران ماای تااار تأ (. سااازه درگیااری باار نقااش خااود آ
کیااد  طراحاای عقایااد فراشااناختی و خااودنظم دهاای، مطالعااه کنااد. مطالعااات نشااان  ماایتأ

که درگیری تحصیلی بیشتری دارند با نظم بیشاتری در مدرساه حضاور  دانش، دادند آموزانی 
هااای  عمومااا  نمره، وانین مدرسااه هماهنااگ هسااتندبااا قاا، باار یااادگیری تمرکااز میکننااد، دارنااد

گرفته و عملکرد بهتری دارند )گرن و همکاران فقدان درگیاری در ، (. در تقابل211۰، باتتری 
کم آموزی درگیری در انحرافات و افزایش افات تحصایلی ، مدرسه پیامدهای منفی از قبیل 

کااردن را باارای دانااش آمااوزان بااه دنبااال دارد و دانااش آمااوزان باارای  موفقیاات تحصاایلی و پیاادا 
 (.  211۰، ش ل مناسب باید فعاتنه با تکالیف درسی خود درگیر شوند )شاری و همکاران
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ی چناادی در خصااود افاازایش درگیااری تحصاایلی مااورد توجااه شااناخت روانرویکردهااای 
گرفته ان بااه اهمیاات شناساا رواناساات. اخیاارا   امیااد درمااانی، ها انااد. یکاای از ایاان برنامااه قاارار 

کاه یکای از مؤلفاه نقش ی مثبات نگار شناسا روانهای مهام  امید و امید درماانی و آماوزش آن 
بااه عنااوان یااک راهباارد مقابلااه ماادار در حااوزه تحصاایل و عملکردهااای ماارتبط بااا آن از ، اساات

میااد بااا 2117، انااد )الکساااندر و آنگبااازی جملااه درگیااری تحصاایلی پاای برده (. همچنااین ام
یااادادهای  های روانااای افاااراد همبساااتگی آسااایب منفااای دارد و نقاااش مهمااای در تعااادیل رو

(. نظریااه امیااد اساانایدر باار سااه 2112، کنااد )اساانایدر و همکاااران بااازی می، زای زناادگی تاانش
گااذرگاه و تفکاارات عاماال، مؤلفااه مرکاازی بنیااان شااده اساات: اهااداف اساانایدر در ، تفکاارات 

که با افاراد داشات جریان مصاحبه کاه اهاداف نقاا، های متعددی    پایاان و یاا متوجاه شاد 
کرده و مرجت تئوری امید هستند. در واقت عنصر اصالی تئاوری  زنجیره عمل ذهنی را ایجاد 

که فرد تصور میکند قاادر باه رسایدن  امید داشتن انتظار مثبت در رسیدن به اهدافی است 
( در 1399جااجرمی و مهادیان )، (. هاشامی زاده نهای2112، باشاد )شارلی به آن اهاداف می
گروهاااای باااار تعلاااال ورزی تحصاااایلی و  پزوهشاااای تحاااات عنااااوان راثربخشاااای امیااااد درمااااانی 

کاه  خودتنظیمی در یادگیری دانش آموزان دختار دوره دوم متوساطهر باه ایان نتیجاه رسایدند 
کنتاارل در مت یرهااای تعلاال ورزی تحصاایلی و خااودتنظیمی یااادگیری گااروه آزمااایش و  ، بااین 

کاه مادارس باا باهتوان نتی می، داری وجود داشت؛ بنابراین تفاوت معنی گرفات  کارگیری  جه 
کااااهش تعلااال ورزی و افااازایش خاااودتنظیمی  مداخلاااه امیاااد درماااانی می توانناااد موجباااات 

آمااوزان بااه موفقیاات تحصاایلی  آمااوزان را فااراهم نماینااد تااا از ایاان طریااق دانش یااادگیری دانش
کااه امیااد ، (1391دساات یابنااد. اوتدی و همکاااران ) در پژوهشاای بااه ایاان نتیجااه رساایدند 

، شااود. در ایاان راسااتا زارع ماای رمااانی منجاار بااه افاازایش انگیاازش پبیشاارفت دانااش آمااوزاند
کاه امیاد درماانی باه عناوان مداخلاه139۰محبوبی و سلیمی ) ای  ( در پژوهشی نشان دادند 

کاارک کاااهش تعلاال ورزی تحصاایلی دانشااجویان شااد. در پااژوهش  گاااتجر و ، مااوثر موجااب 
کاای ویاان ایش خودکارآماادی دانش( امیااد درمااانی منجاار بااه افااز2115کلماان ) ، آمااوزان شااد. 

مااوثر و معنااادار امیااددرمانی باار عملکاارد تحصاایلی تااأثیر  ( نیااز نشااان از2111آلیسااون و آماناادا )
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 دارد.
کاه در ایان پاژوهش مطار  می، گفته با توجه به مطالب پیش کاه  سوالی  شاود ایان اسات 

ک آیا امید درمانی بر درگیری تحصیلی دانش  رونا اثربخش است؟آموزان در دوران 

 گیری نمونه و روش نمونه،  جامعه
کنتارل پاس -آزماونی نیماه آزمایشای باا طار  پایشروش پژوهش به شایوه گاروه  آزماون باا 

آماوزان دوره دوم متوساطه شاهر تهاران در  اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش
کاه  نفر از دانش 31ی آماری شامل  تشکیل داده بودند. نمونه 1399-1۰11سال  آموزان بودناد 

کروناا ویاروس نماره گرفتاه بودناد و باه صاورت تصاادفی در دو  در مقیاس ا اطراب  ی بااتیی 
کنترل ) 15گروه آزمایش ) ( 2113نفر( جایگزین شدند و به درگیاری تحصایلی ریاو ) 15نفر( و 

گااروه آزمااایش پاسااخ دادنااد. شاارکت یافاات ی امیااد درمااانی را  جلسااه برنامااه 8، کنندگان  در
یااااانس چناااادمت یرینمودنااااد. داده کووار مااااورد ، هااااا بااااا اسااااتفاده از روش آماااااری تحلیاااال 

گرفتند.  تجزیه  وتحلیل قرار 

 ابزار پژوهش
( سااخته شاده اسات. 2113ی درگیری تحصیلی: این پرسشنامه توسط ریو ) پرسشنامه

 ماور تحصایلیآماوزان را در ا مااده تشاکیل شاده و میازان درگیاری دانش 17این پرسشانامه از 
گویی آزمودنی به ماده می ای  این مقیاس براساس لیکارت هفات درجاههای  سنجد. پاسخ 

کااامال  مخااالفم ) کااامال  مااوافقم )1از  مجمااوع نمااره هاار ، باشااد. در ایاان پرسشاانامه ماای (7( تااا 
کااال پرسشااانامه در دامناااه ( آلفاااای 1395باشاااد. رمضاااانی ) مااای 119تاااا  17از ای  آزماااودنی در 

کل مقیاس کرونبا  را   به دست آورد. 92/1برای 
جلسااات امیااد درمااانی: باارای اجاارای جلسااات امیااد درمااانی از پروتکاال آموزشاای امیااد 

 8( استفاده شد. ایان برناماه در 1393، ؛ به نقل از بهاری2111، درمانی )اسنایدر و همکاران
 ای در بازه زمانی یک ماه اجرا شد. دقیقه 91جلسه 
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(1316، ی  بیمی ترجمه، 1979، سازی در برابر استرس ) ایکمبام وش ایمن: خالصه جلسات آ  1جدول 
:رح جلسهجلسات

اّول
گروه گروه با یکدیگر و درمانگر و ساختار  معرفی جلسات و برناماه آموزشای و هادف از ، آشنایی اعضای 

 اجرای آن

بیاااان اهمیااات ، هااادفهاااای  تو ااایس و بیاااان ویژگی،  ااارورت وجاااود آن، تبیاااین چگاااونگی رشاااد امیاااددّوم
 هدفمند بودن در زندگی

سّوم
کااردن داسااتان زناادگب خااود جهاات یااافتن نقااا  امیاادبخش در  کنناادگان بااه تعریااف  ترغیااب شاارکت 

، رسایدن باه هادفهاای  صحبت در ماورد راه، کمک به افراد برای ساختن خانه امید خود، شان زندگی
ک  ام بودن هدف.صحبت در مورد احساسات ناشی از رسیدن به هدف و احساسات نا

گذشااته هااای  شناسااایی موفقیت، هااا براساااس نظریااه امیااد و قالااب بناادی مجاادد آنها  تبیااین داسااتانچهارم
گذرگاه  این موفقیت ها.های  اعضای به منظور کشف عامل و 

پنجم
کردن فهرستی از اتفاقات جاری و ابعاد ممهم زندگی و تشخیا میزان ر ایت افاراد از هار یاک  مطر  

 اتفاقات.از این 

کنناادگان بااه انتخاااب اهااداف مناسااب و صااحبت در مااورد خودگوییششم منفاای بااه هااای  ترغیااب شاارکت 
 منفی.های  برای ت ییر خودگوییهایی  بیان استراتژی، عنوان یکی از موانت

هفتم
کارهااای مناسااب های  گااذرگاههااای  بیااان ویژگی کنناادگان بااه انتخاااب راه  مناسااب و ترغیااب شاارکت 

گاذرگاه، اهاداف تعیاین شاده جهت رسیدن باه گامای  باه مجموعاهها  تبادیل  کوچاک و تعیاین هاای  از 
کنندگان جهت حف  و بقای امید.، جانشینهای  گذرگاه  کمک به شرکت 

هشتم
، مثباات و تصااور ذهناایهااای  طاار  راهکارهااایی باارای ایجاااد و حفاا  عاماال هاادف از جملااه خودگویی

گر و ت کننده تبدیل شرکت ایجااد و حفا  ، وانا ساختن وی در تعیین اهداف و موانتبه یک امید درمان 
گذرگاه  تزمهای  عامل رسیدن به هدف در خود و تشخیا 
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گروه در پیش  آزمون آزمون و پسانحراف معیار درگیری تحصیلی دو 

  تغیرها  رحله
کمترل گروه آو ایش  گروه 

  یانگین
انحراف 

 انحراف  ریار  یانگین  ریار

 درگیری تحصیلی
 1۰/5 79/71 82/3 12/71 آزمون پیش
 69/۰ 86/7۰ 21/۰ 72/81 آزمون پس

 
که در جدول  آزماون و پاس میانگین و انحراف معیار پایش، شود مشاهده می، 1چنانکه 

کنترل را نشان می گروه  گروه آزمایش و   دهد. آزمون مت یر درگیری تحصیلی 
یاااانس  کووار اساااتفاده شاااد. تجزیاااه و تحلیااال بااارای آزماااون فر ااایه از تجزیاااه و تحلیااال 

که به یانس یک روش آماری است  کاار  ی آزمودنی های اّولیه منظور تعدیل تفاوت کووار هاا باه 
کاااه هاار یااک از نماارات در پیش ماای ت ییاار در نمااارات  عنوان هم آزماااون بااه رود. باادین ترتیااب 
کاار بارده می پس یاانس رعایات برخای از م آزمون باه  کووار ها  فرو اهشاود. در تجزیاه و تحلیال 

یاات داده یانس، هااا )ماننااد نرمااال بااودن توز هااای  همگناای شاایب خااط رگرساایون و همگناای وار
ها پرداخته شاد و سا س  خطا( الزامی است. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفرو ه

یات داده که این مفرو اه از آنجایی ، P>11/1ویلاک: -هاا باا آزماون شااپیرو ها )نرماال باودن توز
یانس P>11/1: خاااط رگرسااایونهمگنااای شااایب  خطاااا آاااا لویااا    ااا   :  هاااای و همگنااای وار

11/1<Pیااانس بااه، ( برقاارار بودنااد کووار ی  ی میااانگین نمااره منظور مقایسااه از تجزیااه و تحلیاال 
گروه کنتاارل در پس درگیااری تحصاایلی  کااه نتااایم آن در  هااای آزمااایش و  آزمااون اسااتفاده شااد 

 جدول ذیل ارائه شده است.

ک واریانس برای  قایسه: تجزیه و 3جدول  کمترل ی  یانگین نمره تحلیل  گروه آو ایش و   ی درگیری تحصیلی 

  مبع تغییرات
 جموع 

  جذورات
درجات 
 آوادی

 یانگین 
 انداوه اثر F Sig  جذورات

 76/1 111/1 35/118 19/568 1 19/568 گروه
    65/2 27 56/71 خطا
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کااه در جاادول  همااان پااس از تعاادیل ، (P ،35/118=F<11/1شااود ) مشاااهده ماای 3طااور 
کنتاارل در سااطس آلفااای ، آزمااون هااای پیش  نمره گااروه آزمااایش و  معنااادار  11/1تفاااوت بااین 

امیااد درمااانی باار درگیااری تحصاایلی  یی پااژوهش مبناای باار اثربخشاا فر اایه، اساات؛ بنااابراین
کنتاارل از لحااا  میاازان درگیاار دانش گااروه آزمااایش و  کرونااا و تفاااوت بااین  ی آمااوزان در دوران 

گیرد. قرار می تأییدآزمون مورد  تحصیلی در پس

 گیری بحث و نتیجه
آمااوزان در  پااژوهش حا اار بااا هاادف اثربخشاای امیااد درمااانی باار درگیااری تحصاایلی دانش

گرفات. یافتاه کرونا انجام  کاه باین میانگین دوران  ی  شاده هاای تعدیل ی پاژوهش نشاان داد 
کنتااارل در پس دانش گاااروه آزماااایش و  ز لحاااا  درگیاااری تحصااایلی تفااااوت آزماااون ا آماااوزان 

کاااه آماااوزش امیاااد درماااانی باعاااث افااازایش درگیاااری  معنااااداری وجاااود دارد. بااادین صاااورت 
گااااروه آزمااااایش شااااده بااااود. یافتااااه های حاصاااال از  ی پااااژوهش حا اااار بااااا یافتااااه تحصاااایلی 

محباوبی ، زارع، (2111آلیساون و آمانادا )، کی ویان، (1391های اوتدی و همکاران ) پژوهش
 باشد. همسو می، (139۰و سلیمی )

در تبیااین دتیاال تااأثیر امیااد درمااانی باار افاازایش درگیااری تحصاایلی میتااوان بیااان نمااود 
زای تحصااایلی مختلفااای در دوران تحصااایل خاااود مواجاااه  باااا مناااابت اساااترس، آماااوزان دانش

کااه آنهااا ممکاان اساات اسااتراتژی می های شااناختی و یااادگیری  شااوند و ایاان در حااالی اساات 
که این خود احتمال رفتارهای اجتنابی را در فارد  کافی برای مواجهه با آنها را نداشته باشند 

کااه فاارد موقعیاات را غیرقاباال بااه ، کنااد انگیز تصااور می کنترل و چااالش بااات میباارد. لااذا زمااانی 
داده و از موقعیتهااا و فعالیتهااای ماارتبط بااا آن   رو شاادن بااا آن را از دساات تاادریم جاارأت روبااه

های پیاپی منجر به آسایب رسااندن باه ساالمتی  راستا شکست در این، گیری میکند کناره
امیاد ، شاود. در ایان راساتا و بهزیستی روانی افراد از جملاه ناامیادی و درمانادگی در آناان می

کمک می یکاه در  درمانی به افراد در تعیین اهداف در حد توان و قابل دسترسی  کناد باه طور
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کنناد و ایان  را بارای رسایدن باه اهاداف پیادا می ها و مسایرهایی گاذرگاه، فرایند درمان افراد
امر منجر به زناده شادن امیاد در دل آناان شاده و باه تادریم موجباات دساتیابی باه موفقیات 

کااه فاارد 2117، شااود )الکساااندر و آنگبااازی فااراهم می گااذرگاه بااه ایاان شااناخت  (. تفکاارات 
گونی را باارای رساایدن بااه اهااداف تعیااین شااده ماادنظر گونااا دارد اشاااره  مساایرهای محتماال 

داشاتن انتظاار مثبات ، (. در واقت عنصار اصالی تئاوری امیاد2113، کند )انگ فی و رانل می
کااه تصااور ، شااود باارای فاارد قاباال دسااتیابی هسااتند )شاارلی ماای در رساایدن بااه اهاادافی اساات 

ی هدف و از طریق آموزش تفکر حال  رسد در امید درمانی با تمرکز بر مؤلفه (. به نظر می2112
گااذرگاهمساائله  آمااوزان  های متعاادد بااه منظااور حرکاات در مساایر هاادف بااه دانش باارای ایجاااد 

کیااد و تمرکااز باار نقااا  قااوت خااویش( هرچااه بهتاار و  کمااک ماای کنااد تااا هاادف خااود را )بااا تأ
کارده و باا انگیازه و شااناخت بیشاتر و احسااس توانمنادی بیشاتر در تحقااق  وا احتر تعریاف 

کنند. در واقت رفتارها عم وما  باا میال رسایدن باه هادفی ویاژه برانگیختاه این اهداف حرکت 
، بیناای رفتااار افااراد هااا اساات و باارای پیش ای از فعالیت در واقاات هاار رفتاااری سلسااله، شااود می

گاردد. ماارتین و شای ) کاه دارای ساطو  2111انگیزه یا نیازهای آنان باید شناسایی  ( افارادی 
، ی بیشاتری شاوند و از انگیازه یهای خاود متمرکاز م بیشتر به هدف، باتتر امیدواری هستند

های پژوهش حا ر مربو  باه  ازجمله محدودیت .نسبت به همتایان خود برخوردار هستند
کااه فقااط متشااکل از دانش جامعااه آمااوزان دوره دوم متوسااطه شااهر تهااران  ی آماااری آن اساات 

که در آینده پیشنهاد می، بود. بنابراین مقااطت و هایی از این ناوع بار روی ساایر  پژوهش، شود 
 پذیری بیشتری داشته باشد. در جوامت دیگر انجام پذیرد تا قابلیت تعمیم

 منابع
کرمی، باران؛ اعتمادی، اوتدی (. اثربخشی امید درمانی بر انگیزش پیشرفت داناش آماوزان 1391ابوالفضل. )، احمد و 
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کرونااثربخشی راه حل محور بر امید تحصیلی دانش آموزان  دچار اضطراب 
 2مژگان پوردل، 1محمدرضا حسینی

هدددپ ودد حهض حاضددخ ی راه ددی ریر حددا محددور اددخ یمیددد  ح ددی ی  :هدف 
ی رحش ود حهض ادش ودی ر :روش دینض آموزین دچار یضدرخی  ررحندا دد د 

رن درل یشدخی ودد  ود  -آزمدوننیمش آزمای ی ادا ردرپ پد ض گدرحر  آزمدون ادا 
ودرخ  ردخین  5آمدوزین دررر دح  م  طدرش منر دش  ی دینض ر یدششامعش آماری یین و حهض ری 

نفدددخ یز  91ی آمددداری وددداما    ددد یا دیدر د دندددد  نم ندددش، 0911-0011در طدددال  ح دددی ی 
، آموزینی د دند رش در م یاس یضرخی  ررحنا ااال رین نمخر ری ادش دطدآ آرردر د دندد دینض

رن در 05ح اش صورت   ادفی در دح گرحر آزمایض ) نفدخ( شدایینین وددند ح ادش  05ل )نفخ( ح 
گدرحر آزمدایض یمید اش  ح یا خخمایی ح رمری واطخ دیدندد  ودخرآ ی وخط نامش ، رنندگان 

هددا اددا دیدر :ها یافتدد ( ری دریافددآ نم دنددد  1100، حددا محددور )گخینددآ ی ریر ش سددش اخنامددش 8
ر گخف نددد  ح ح یا قددخی مددورد  ینیددش، یطدد فادر یز رحش آمدداری  ح یددا روحیریددان  چندددم  یری

رددش فخضددیش ی ودد حهض مینددی اددخ ی راه ددی درمددان ریر حددا محددور اددخ یمیددد  ن دداین ن ددان دید 
ی ریر حدا  قخیرگخف ش یطآ ح اخنامش  أی دمورد ،  ح ی ی دینض آموزین دچار یضرخی  ررحنا

گدرحر آزمدایض  محور منیخ اش یفزییض یمید  ح ی ی دیندض آمدوزین دچدار یضدرخی  ررحندا در 
یطد فادر یز آمدوزش ریر حدا محدور ادخ یمیدد  ح دی ی دیندض آمدوزین  :گیری نتیجد ودر یطآ  

  دچار یضرخی  ررحنا ی راهض یطآ 
یضرخی  ررحنا ، آموزین دینض، یمید  ح ی ی، ریر حا محورها:  کلیفواژه

mohammadrzahosseini977@yahoo.com.ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، کارشناس ارشد مشاوره خانواده.  1

کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه2 ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران..  )نویسنده مسئول(، 
Pourdel.m2018@gmail.com 



575  ______________________________________________________________________________________________________ دانشگاهمحور مدرسه و  :5بخش 

 مقدمه
کرونااا ویااروس  2119) 1سااازمان بهداشاات جهااانی گیاار  2119( بیماااری  را بیماااری همااه 

کرو کاارده اساات.  شااود و عالئاام نااا ویااروس توسااط سااندرم حاااد تنفساای حاااد ایجاااد ماایاعااالم 
کاه مایمختلفی  را از خفیاف تاا شادید )ذات الریاه( نشاان مای تواناد منجار باه مارف در دهاد 

سارفه و تنگای نفاس اسات و ایان عالئام  از دو تاا ، این عالئم شاامل تاب، برخی از افراد شود
 و و ، وانااااگ، وو، گیااااون، شااااوند )لاااای ماااای چهااااارده  روز پااااس از مواجهااااه بااااا ویااااروس ظاااااهر

کنااار عااوارض جساامی ایاان بیماااری و ابااتالی تعاادادی از افااراد2121، 2همکاااران جااان ، (. در 
سالمت روان بسیاری در اثر تارس ، ها ای دیگر و عزادار شدن تعدادی از خانواده باختن عده

کرونا و به مخاطره افتاادن و اعیت اقتصا یاد و ا طراب ناشی از ابتال به  ، ادی و معیشاتیز
یااادی را بااه دنبااال داشااته و دامنگیاار بخشاای از افااراد  پیاماادهای منفاای جساامی و روحاای ز

کروناااایی و ت ییااار روناااد آموزش جامعاااه از جملاااه دانش هاااا در  آماااوزان شاااده اسااات. شااارایط 
، های آموزش مجازی و آماده نبودن داناش آماوزان جدا از تکمیل نبودن زیرساخت، مدارس
دی به دنبال داشت و از جمله آنها افت تحصیلی و تارک تحصایلی های آموزشی ج آسیب

کناد. از جملاه  در دانش کاه از ایان افات جلاوگیری  آموزان بود. لذا باید به دنبال عاواملی باود 
انتظاار تحصایلی ، باشد. امید تحصایلی )امیاد باه تحصایل( این عوامل امید تحصیلی می

تعریاف شاده ، نتاایجی مثبات دسات یابادفارد انتظاار دارد در تحصایل خاود باه ، که طای آن
کسااب 2118، اساات )ایاتساایدی و همکاااران (. تعریااف دیگاار آن در قالااب امیااد بااه معناای 

کسااب مهارتها،  فرصاات و امیااد بااه ، امیااد بااه سااودمندی مدرسااه، زناادگیهااای  امیااد بااه 
کمری (. افراد امیادوار خوشابین ترناد )پیروانای و 1395، کسب شایستگی است )خرمایی و 

(. در 2121، ( و باااه دسااات یاااابی باااه اهدافشاااان قادرناااد )دمااای و همکااااران2121، نهمکاااارا
کاه فاد بخواهاد تجرباه، ی امید آموزشی براساس نظریههای  نظام ی  هادف هار چیازی اسات 

1. World Health Organization

2. Li, Guan, Wu, Wang, Zhou & et al.
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 (.  2119، بنیتز و راند، فلدمن، مثبت ایجاد آن را در آینده داشته باشد )چییونز
کااهششناخت روانرویکردهای  ا اطراب و اساترس ماورد توجاه  ی چندی در خصاود 

گرفته باشااد. ایاان نظریاا  درمااانی را  آمااوزش راه حال محااور می، ها انااد. یکاای از ایاان برنامااه قارار 
کیم برف کوتااه 1981در ده   1دی شیزر  و  کی مایالدی در مرکاز خاانواده درماانی  مادت میلاوا

کرده (. از آن 1395، ی؛ ترجما  نظاری و ماوزیر2116، 2اند )مک دونالاد در ویسکانسین ابداع 
کااانش باااه زماااان نظریااا  راه حااال محاااور رشاااد چشااامگیری داشاااته اسااات و پژوهشاااگران در وا

های متنوع این نظریاه باه افازایش تادریجی تعاداد مطالعاات در ماورد اثربخشای نظریا   برنامه
یافتهراه حل که این نظریه به خوبی ساایر روش محور پرداخته و در ای عمال  هاای مشااوره اند 

کاه نیااز باه (.  من آن1396، حمدیاری و حسینیانکند )م می که دارای این مزیات اسات 
کمتااری دارد )گانااگ یااک دیاادگاه ، محااور(. درمااان راه حاال2116، 4و شااو 3جلسااات خیلاای 

کماک می کناد بارای مشاکالت  غیربیماری شناختی نسابت باه مراجات دارد و باه ماراجعین 
یکااارد، حااال بیاینااادخاااود راه دیااادگاه مشاااکل محاااور باااه جاااای تمرکاااز بااار بااارخالف ، در ایااان رو

کیاااد می حل مشاااکالت بااار یاااافتن راه درماااان راه ، (. بناااابراین2112، 5شاااود )برززساااوکی هاااا تأ
کیاااد بااار نقاااایا و  محاااور بااار پایااا  راه حلحااال ساااازی اسااات ناااه حااال مسااائله و باااه جاااای تأ

کردن قابلیت ناتوانی حماایتی در  های افراد و ایجاد رواباط ها و موفقیت های افراد بر برجسته 
کاوارم کاه  (. نتاایم پژوهش2111، و همکااران 6طی فرایند متمرکز است )گراودل  هاا نشاان داد 

کنتاارل عواطااف و ساارزندگی )آرین فاار و  درمااان راه حاال محااور توانسااته باار تنظاایم هیجااان و 
خودکارآماااادی تحصاااایلی )بهراماااای و ، (1395، ؛ نااااامنی و شیرآشاااایانی1398، حسااااینیان

یان رام و علبزاده موسوی اهمال، (1393، بهاری اثاربخش ، (1395، کاری تحصیلی )غفور
 بوده است.

                             

1. De Shazaer and Kim Berg  
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574  _____________________________________________________________________________________________________ دانشگاهمحور مدرسه و  :5بخش 

کاه در ایان پاژوهش مطار  می، گفته با توجه به مطالب پیش کاه  سوالی  شاود ایان اسات 
کرونااا اثااربخش  آیااا آمااوزش راه حاال محااور باار امیااد تحصاایلی دانااش آمااوزان دچااار ا ااطراب 

است؟

 روش
کنتارل پاس -آزماونا طار  پایشی نیماه آزمایشای باروش پژوهش به شایوه گاروه  آزماون باا 

کلیااه  5آمااوزان دوره دوم متوسااطه منطقااه  ی دانش اجاارا شااد. جامعااه آماااری ایاان پااژوهش را 
 31ی آمااری شااامل  تشااکیل داده بودناد. نموناه، 1399-1۰11شاهر تهاران در ساال تحصایلی 

کرونااا باااتترین نمااره نفاار از دانش کااه در مقیاااس ا ااطراب  را بااه دساات آورده  آمااوزانی بودنااد 
گروه آزمایش )، بودند کنترل ) 15و به صورت تصادفی در دو  نفار( جاایگزین شادند  15نفر( و 

کماری پاساخ دادناد. شارکت ی و باه پرسشانامه گااروه  امیاد باه تحصایل خرماایی و  کنندگان 
یافااات نمودناااد. داده2111، حااال محاااور )گراناات ی راه جلساااه برناماااه 8، آزمااایش هاااا باااا ( را در

یانس چندمت یریاستفا کووار گرفتند.  مورد تجزیه، ده از روش آماری تحلیل  وتحلیل قرار 

 ابزار پژوهش
کمااری ) قینناس ا ینند تحصننیلی:   27( مقیاااس امیااد بااه تحصاایل را بااا 1395خرمااایی و 

گذاری پنم درجخ کامال  موافقم )ای  سوال با نمره  کامال  مخاالفم )5لیکرت از  ( تادوین 1( تا 
گاااااذاری 27، 2۰، 21، 13، 11، 11، 9، 6های  کردناااااد. ساااااوال  باااااه صاااااورت معکاااااوس نماااااره 

امید به تحصیلی باالتر ، و هر چقدر نمره به آن نزدیک تر باشد 135شوند. بیشترین نمره  می
کرونبااا  از ، اساات. سااازندگان اباازار بااه  9۰/1تااا  76/1پایااایی اباازار را بااا اسااتفاده از آلفااای 

 دست آورند. 
کوتاه  گرانات ) حل محور برگرفته از نظریه راه مدت راهجلسات درمان  ( و 2111حل محاور 

گاروه آزماایش ، (1398، حال محاور لاوتس )ترجماه پاوردل و جعفاری یادگیری درمان راه بارای 
گام و باا تاوالی هار هفتاه یاک جلساه  8در  گام به  گروهی و  جلسه یک ساعت و نیم به شیوه 
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کاااه  باااا ارائاااه تکاااالیف هفتگااای و تمریناااات مااانظم توساااط درماااانگر اجااارا شاااد. در حاااالی 
گواه تا پایاان پاژوهش مداخلاه شرکت گروه  یافات نکردناد و در لیسات انتظاار  کنندگان  ای در

گرفتناد. ایان دوره بصاورت ساخنرانی برای دوره ، پرساش و پاساخ، هاای درماانی بعادی قارار 
گروهااای تمااارین و تکلیاااف خاااانگی )کارگااااهی( برگااازار شاااد. خالصاااه روناااد اجااارای ، بحاااث 

 .ات درمان راه حل محور در جدول شماره یک ارایه شده استجلس

 (2111، :  حتوای جلسات  شاوره راه حل  ح ر )گران 1جدول 
 خالصه جلسه هدف جلسه

کنجکااااوی و ارتباااا  ، شناساااایی اول
گروه  رهبر با 

گاروه باا یکادیگر  و باا رهبار گاروه، شاناخت اعضاای  بیاان ، معرفای بارای 
کااار  انجااام یااک پاایش ، های جلسااه و هاادفچااارچوب اساساای برنامااه 

 آزمون
ایجاد ساختارهای ذهنی مشاترک  دوم

از مساائله و هاادف توسااط اعضااا و 
رهبر و شناساایی ترجیحاات بارای 

 آینده

پرسااااایدن ساااااواتت ، وار از  مباحاااااث جلساااااه قبااااال ماااااروری خالصاااااه
 ارائه تکلیف، ای پرسیدن پرسش معجزه، مقیاسی

خلاااق امیاااد و برجساااته ، مشاااارکت سوم
هااااا و اساااات ناهای  موقعیتکااااردن 

کااااردن اساااات ناها ، گذشااااته پیاااادا 
 )گذشته و حال(

بررسااای تکاااالیف و ارائاااه ، ماااروری اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااال
 ارائه تکلیف، پرسیدن سواتت است نا، تشویق

کردن است ناها )ادامه( چهارم بررسااای تکاااالیف و ارائاااه ، ماااروری اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااال پیدا 
گاااوی  پرسااایدن ساااوال معجااازه، آفرین شاااگفتیتکلیاااف ، تشاااویق ای و 
 ارائه تکلیف، بلورین

پرساایدن ، هااا و ارائاه تقویات بررسای تکلیف، ماروری بار جلسااات قبلای ها حل کشف راه پنجم
کشااف راه سااوال کااه منجاار بااه  پرساایدن پرسااش ، شااود هااا می حل هایی 

 ارائه تکلیف، سازگارانه
بررسااای تکاااالیف و ارائاااه ، اجماااالی بااار مباحاااث جلساااه قبااالماااروری  ها )ادامه( حل شناسایی راه ششم

، فااارض پرسااایدن تکنیاااک پیش، ای پرسااایدن ساااوال مقابلاااه، تشاااویق
 ارائه تکلیف، کننده بینی تکلیف پیش
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خالصه جلسههدفجلسه
بررسی تکاالیف و ارائاه تقویات ، مروری اجمالی بر مباحث جلسه قبل تقویت است ناها هفتم

بهباااودی باااه دسااات پرسااایدن ساااواتتی از ایااان قبیااال )چاااه ، و تعریاااف
کااار را بیشااتر انجااام بااده، آمااده؟( کااار مشااابه ایاان  ، آشاانایی بااا تکنیااک 

کمتر انجام بده کار را  کار مشابه این  ارائه تکلیف، آشنایی با تکنیک 
، هاااا و ارائاااه تقویااات مثبااات بررسااای تکلیف، مااروری بااار جلساااات قبااال پایان هشتم

ردانی از قااد، پرساایدن سااواتت مقیاساای، گاارفتن فیاادبک از مااراجعین
کردن ت ییرات اتفااق افتااده، های مراجت ها و فعالیت تالش ، برجسته 

آزمون انجام پس

 های پژوهش یافته

گروه در پیش1جدول  آو  ن آو  ن و پس:  یانگین و انحراف  ریار ا ید تحصیلی دو 

 تغیرها  رحله
کمترلگروه آو ایش گروه 

 یانگین
انحنننننننننننننننراف 

 ریار
 ریارانحراف   یانگین

امید تحصیلی
12/3 ۰۰/11۰ 21/11835/۰ آزمون پیش
5۰/2 68/113 72/11158/3 آزمون پس

که در جدول  آزماون و پاس میانگین و انحراف معیار پایش، شود مشاهده می، 1چنانکه 
کنترل را نشان می گروه  گروه آزمایش و   دهد. آزمون مت یر امید تحصیلی 

یاااانس اساااتفاده شاااد. تجزیاااه و تحلیااال  بااارای آزماااون فر ااایه از تجزیاااه و کووار تحلیااال 
که به یانس یک روش آماری است  کاار  ی آزمودنی های اّولیه منظور تعدیل تفاوت کووار هاا باه 

کاااه هاار یااک از نماارات در پیش ماای ت ییاار در نمااارات  عنوان هم آزماااون بااه رود. باادین ترتیااب 
کاار بارده می پس یاان آزمون باه  کووار ها  س رعایات برخای از مفرو اهشاود. در تجزیاه و تحلیال 

یاات داده یانس، هااا )ماننااد نرمااال بااودن توز هااای  همگناای شاایب خااط رگرساایون و همگناای وار
ها پرداخته شاد و سا س  خطا( الزامی است. در این پژوهش نیز ابتدا به بررسی این مفرو ه

یات داده که این مفرو اه از آنجایی ، P>11/1ویلاک: -هاا باا آزماون شااپیرو ها )نرماال باودن توز
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یانس P>11/1: همگنااای شااایب خاااط رگرسااایون خطاااا آاااا لویااا    ااا   :  هاااای و همگنااای وار
11/1<Pیااانس بااه، ( برقاارار بودنااد کووار ی  ی میااانگین نمااره منظور مقایسااه از تجزیااه و تحلیاال 

گروه کنترل در پس امید تحصیلی  که نتایم آن در جادول  های آزمایش و  آزمون استفاده شد 
 ذیل ارائه شده است.

ک واریانس برای  قایسه3دول ج کمترل ی  یانگین نمره : تجزیه و تحلیل  گروه آو ایش و   ی ا ید تحصیلی 

  مبع تغییرات
 جموع 

  جذورات
درجات 
 آوادی

 یانگین 
 انداوه اثر F Sig  جذورات

 13/1 111/1 51/۰ 17/391 1 17/391 گروه
    66/86 27 9۰/29۰6 خطا

 
کاااه در جااادول  هماااان پاااس از تعااادیل ، (P ،51/۰=F<11/1شاااود ) مشااااهده مااای 3طاااور 

کنتاارل در سااطس آلفااای ، آزمااون هااای پیش  نمره گااروه آزمااایش و  معنااادار  11/1تفاااوت بااین 
ی پاژوهش مبنای بار راه حال محاور بار امیاد تحصایلی داناش آماوزان  فر ایه، است؛ بناابراین

کنترل از لحاا  م گروه آزمایش و  کرونا و تفاوت بین  یازان امیاد تحصایلی در دچار ا طراب 
 گیرد. قرار می تأییدآزمون مورد  پس

 گیری بحث و نتیجه
پژوهش حا ر با هادف اثربخشای راه حال محاور بار امیاد تحصایلی داناش آماوزان دچاار 

گرفت. یافتاه کرونا انجام  کاه برناماه راه حال محاور بار امیاد تحصایلی  ا طراب  ها نشاان داد 
کرونااا  فاار و  های  آرین اثااربخش بااوده اساات. ایاان یافتااه بااا یافتااهدانااش آمااوزان دچااار ا ااطراب 

یاان رام و 1393(؛ بهرامای و بهااری )1395(؛ نامنی و شیرآشیانی )1398حسینیان ) (؛ غفور
 باشد. (؛ همسو می1395علبزاده موسوی )

کارد درماان راه حال محاور  ی حا ار می در تبیین یافته رد یکارو یاک -تاوان اینگوناه بیاان 
ر در یاه باه طاور مت کا یانساان یهاا ه بار مناابت و مرجتکا یدرحال، ه استیرو پایا نیرو مبنا و ین
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گرفته می کاه چطاور ا د میکیتأ، شد نظر  توانناد بارای مراحال مت یار  ن نیروهاا مییاکند و این 
گرفته شوند. مداخله کید  حل محور بر است نائات های راه در نظر  کند و آینده را بادون  میتأ

هاااای باااالقوه و ناشاااناخته خاصااای مساااتلزم آن اسااات  توانایی، براینبیناااد؛ بناااا مشاااکل می
گذشته و زمان درمان کندوکاو و جستجو در مورد  های بدون مشاکل جزئای آمااده  جو را برای 

کاه چطاور ایان طر  گیارد فکار می هاا و نقشاه کناد و سا س دربااره ایان  کاار  کناد )کاور  ها را باه 
کوچاک بارای شاروع تمرکاز دارد و همها (. این الگاو بار برداشاتن قادم2112، کوران چناین باا  ی 

کیااد  کنناادگان و بااا هااا و منباات مراجعه تمرکااز باار قابلیت کمااک ، باار زمااان حااالتأ بااه مراجاات 
کااه راه می (. در درمااان 1993، هااای ممکناارا باارای مشااکالت خااود بیاینااد )دیشاایزر حل کنااد 

که مراجعان قادر به تشخیا ا دهی  هداف و شاکلکوتاه مدت راه حل محور با این عقیده 
کاااردن و ، سااااز هساااتند هاااای مشکال هاااای ماااوثر بااارای موقعیت راه حل  ااارورتا  بااار قدرتمناااد 

کشااف راه حل کااردن مراجعااان بااا  مسااائل و تشااویق  یو اساات نائات قبلاای بااراهااا  منعطااف 
کااه اساااس راه حل یمراجعااان بااه تکاارار رفتارهااا  تحقااق اهاادف را شااکلهااای  مفیااد و مااوثر 

(.211۰، کل کند )مک می تمرکز، دهند می
هاای  ی تواناایی خاود و توانایی امروزه نظریات انگیزشی بیشاتر بار نحاوه تفکار افاراد دربااره

، معاصارهای  یادگیری خویش متمرکاز اسات تاا رفتارهاای آناان. همچناین باا توجاه باه نظریاه
که در همههای  انگیزه جاود آموزان به طور بالقوه و ی  دانش یادگیری ظرفیتی طبیعی هستند 

کننااد  و در محاایط حمایت گاار آنهااا بااه صااورت مثباات فکاار  گرایانااه حضااور داشااته  دارنااد و ا
گروهی راه حال محاور وجاود دارد. مشااوره  گسترش می، باشند یابند. این شرایط در مشاوره 

مهاااارت ، تاااک تاااک داناااش آماااوزانهای  و شایساااتگیهاااا  راه حااال محاااور باااا تمرکاااز بااار توانایی
شااود.  ماای کنااد و ساابب بااات رفااتن اعتماااد بااه نفااس در آنهااا ماای تخودباااوری را در آنااان تقویاا

گااروه ساارزندگی و پیشاارفت تحصاایلی را ، موفقیاات، بنااابراین دانااش آمااوزان در محاایط اماان 
ی و ماادیریت ریز برنامااه، ماننااد مهااارت مطالعااههااایی  یابنااد و بااا مهارت ماای قاباال دسااترس

گروه در اختیار آنها که  دساتیابی باه اهاداف تحصایلی توانمناد خود را برای ، گذارد می زمان 
که تکنیک می احساس های خااد )مانناد ساواتت معجازه  پرسشهای  کنند و از آنجایی 
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سااواتت درجااه بناادی و غیااره( اباازاری مهاام باارای تسااهیل ت ییاارات مراجعااان اساات و ، ای
شااااود  امیااااد و خوشاااابینی می، ساااابب انتظااااارات و احساسااااات مثباااات ماننااااد ساااارزندگی

(. تحقیااااق حا اااار هماننااااد سااااایر تحقیقااااات دارای برخاااای 2117، کاااااران)فاااارانکلین و هم
های زماانی و  ها باود از جملاه عادم وجاود مرحلاه پیگیاری باه جهات محادودیت محدودیت

کرونااا بااود کااه درگیاار بیماااری  پااذیری نتااایم بااه  عاادم تعمیم، مکااانی و شاارایط موجااود جامعااه 
شاود. در مجماوع  نتاایم می باعاث محادودیت در تعمایم دادن، آموزن شهرهای دیگار دانش

کاااه آماااوزش راه می گفااات  ، حااال محاااور از جملاااه مساااائل و  اااروریات در حاااوزه فاااردی تاااوان 
اجتماعی و تحصیلی است و نظام آموزش و پرورش باید به این مهم توجه جدی و اساسای 

یااارویی بااا چالش کاارده و دانش کنااد. از ایاان  آمااوزان را باارای رو هااا و زناادگی پرتطاااطم آماااده 
کااه نظااام آموزشاای اهمیاات بیشااتری بااه چنااین برنامااه اد میپیشاانه هایی بدهااد و در  شااود 

کال  حال محاور جاز  تینفاک برناماه آموزش راه، صورت امکان های درسای درد مادارس و در 
ایاان نااوع تااأثیر  شااود تااا سااایر پژوهشااگران پیشاانهاد می، هااای تحصاایلی شااود. همچنااین دوره

کنند.ها و شهرها برر آموزش را در سایر استان  سی 
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آموزش مجازی و نقش آن بر پیشرفت آموز در  بررسی رابطه تعامل معلم و دانش
 تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر شهر مشهد

 1معظمه سرفرازی

در ابعداد مختلد  ای  شیوع ویروس کرونا سبب  غییرات گسدترده :مقدمه
زندددگی گردیددد.در ایددن میددان حددوزه آمددوزش و پددرورش نیددز از ایددن  غییددرات 

-اجتمداعی جدوت  عوامدل از یکدی آمدوز دانش و معلدم مسدتننی نبدود.  عامدل

 یرکالمدی و کالمدی ار باطدات، داری کدالس و مددیریت شدیوه بده کده اسدت رواندی کدالس
معلمدان که کند می  عری  را شرایطی  عامل این .شود می اطالق بادانش آموزان معلمان

باشند.گسدترش ویدروس کروندا سدبب  غییرا دی در  اثرگدذار هدم بدر  وانندد داندش آمدوزان می و
نحوه  عامل معلم و دانش آموز گردید و این  عامل از شکل حضدوری بده صدورت مجدازی و 

پدد وهش بددا هدددپ بررسددی رابطدده  عامددل معلددم و   :هــد  یددر حضددوری  غییددر شددکل داد.
آموز در آموزش مجازی و نقش آن بر پیشرفت و درگیری  حصیلی دانش آمدوزان دختدر  دانش

کلیده داندش آمدوزان دختدر جامعه آ:رو شهر مشهد انجام گرفته است. ماری پ وهش حاضر 
نفدر بده صدورت نمونده گیدری در دسدترس انتخداب  511بدود کده 5422مشهد درسدال  حصدیلی 

یریدپرسشدنامه درگ، داندش آمدوز-معلدم از پرسشدنامه  عامدلهدا  شدد.برای جمد  آوری داده
نتایج حاصل از  :گیری نتیجههرمنس استفاده گردید.  شرفتیپ زشیانگ پرسشنامه،  حصیلی

کده بدین  ار بدا  و  عامدل مجدازی معلدم و داندش آمدوز و  پ وهش بیدانگر ایدن مطلدب بودندد 
  انگیزه پیشرفت و درگیری  حصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.

درگیدری ، انگیدزه پیشدرفت  حصدیلی، آمدوزش مجدازی، آموز دانش _  عامل معلم: ها کلیدواژه
 حصیلی

کودکان است ناییی و شناس روانکارشناس ارشد .  1 .، ایرانتهران، یشناس رواندانشکده ، دانشگاه تهران، آموزش 
msar19596@gmail.com
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 مقدمه
های بازرف و  یکای از ساازمان،  رورت ت ییرات اجتماعی بنا به، موزش و پرورشامروزه آ

کشااوری محسااوب می ای مرهااون نظااام  شااود و رشااد و بالناادگی هاار جامعااه پیچیااده در هاار 
عنوان  (. مدرساه باه1399، عابادی و نیلفروشاان، آموزشی آن جامعه است )انصارالحسینی

هاای  شاود. در مدرساه افاراد مهارت حساوب میها برای رشد افاراد م ترین محیط یکی از مهم
بخشای از ، منزلاه (. به2119، گیرناد )گلاس و مااچرا اجتمااعی و رفتااری را یااد می، تحصیلی

کالسای پیشایندهای مربو  به مدرسه؛ می مسائولیت ، لاذت از مدرساه، تاوان باه مشاارکت 
 و معلام (. تعامال2118، شاثر بازخورد معلم و ارتبا  با معلم را نام برد )ماارتین و ماار، معلم
 کاالس و مادیریت شایوه باه کاه اسات روانی کالس-اجتماعی جّو  عوامل از یکی آموز دانش

 تعامال ایان .شاود می اطاالق باادانش آماوزان معلماان غیرکالمای و کالمای ارتباطات، داری

ازنظار  .باشاند اثرگاذار هام بر توانند دانش آموزان می و معلمان که کند می تعریف را شرایطی
آمااوز بااه  نقااش مهماای را در تعیااین نگاارش دانش، ی ایاان رابطااه و بااار هیجااانی آنشناساا روان

کالساای ارزشاامندی تجربااه هااامر و ، اش دارد و باار تحااول او در آینااده مااؤثر اساات )پیانتااا های 
کنش ساده، آموز (. ارتبا  معلم_دانش2112، آلن کنش و وا ای از جاناب دو ساوی ایان  صرفا  

کاه در بساتری از عوامال ماؤثر بار آن شاکل می، رابطه نیست کااملی اسات  گیارد.  بلکه تبادل 
کااالس و مدرسااه تااااریخی و ، غالبااا  بازتااابی از زمینااه فرهنگاای، درواقاات تعاماال و ارتبااا  در 

که میهای  (. یکی از زمینه2113، اجتماعی است )لئو تواناد بار تعامال  اجتماعی و فرهنگی 
که در چناد ، آموز اثرگذار باشد معلم و دانش گرایش به استفاده از آموزش الکترونیکی است 

کارگزاران آموزشی ازپایش موردتوجاه  مربیان تربیتی جهاان بیش، معلمان، سال اخیر در بین 
کمبااز2119، قرارگرفتااه اساات )چاان و زاری گیری  (. پاایش از شاایوع و همااه2119، ؛ وارتماان و 

کرونااا بساایاری از ابزارهااای جدیااد در آمااوزش ا کرونااا  ستفادهویااروس  شااده اساات. بااا شاایوع 
ازپیش احسااس شاد و  نیاز به آموزش مجازی بیش، ویروس و لزوم رعایت فاصله اجتماعی

کوتاااهی مجبااور بااه حرکاات بااه ساامت آمااوزش مجااازی و اماده کشااورها در زمااان  ک اار  سااازی  ا
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کیفیات ایان ناوع از آماوزش شادند )آلماازو کوچاار، بسترهایی برای پیشابرد با (. 2121، لاوپز و 
گسااترده و در خانااه ماناادن همااه مااردم جامعااه ازجملااه دانااش  تااأثیر روان شااناختی قرنطینااه 

تواناد مانادگار باشاد  توجاه و ماؤثر اسات و می آموزان و اساتفاده از شایوه آماوزش مجاازی قابل
گساترده در آماوزش حضاوری شاده  (. این بیماری همه2121، )سینتما گیر منجر باه اخاتالل 

(. در فضای آموزش مجازی ارتباطات باین داناش آماوز و 2121، قازیال، آتف، است )اهمد
گسااترش می کااالس  یابااد. ایاان نااوع ارتبااا  خااارج از  معلمااان معمااوت  فراتاار از زمااان و مکااان 

اجتماااعی و عاااطفی دانااش آمااوزان تااأثیر بگااذارد ، توانااد باار روی رشااد تحصاایلی کااالس می
عاواملی جساتجوی در هماواره زشایآموهاای  (. نظام2119، الهیجاا و زادان، )هرشاکویت

را تضامین میکناد.یکی از هاا  و آیناده تحصایلی آن  گذارند می اثر یادگیرندگان که بر هستند
جانباه هماه گرایشای از اسات عبارت پیشرفت این عوامل انگیزه پیشرفت است.انگیزش

و ردکاعمل در موفقیات بارای تاالش .معیارهاا عالیترین به توجه با خود ردکعمل ارزیابی به
(. 2116، اسات)دینکلمن و بااف هماراه ردکاعمل در موفقیات باا کاه لاذتی از برخاورداری

یاادگیری بارای آماوزان داناش انگیازه پیشارفت کاه دارناد عقیاده محققاان و انشناسا روان
در ارکپشات، کوشای ساخت، حاواس تمرکاز، بانفس اعتمااد نظیار عاواملی با درسی مطالب

کاالس اتماام از پاس سااعات در مطالعاه اداماه باه تمایال و دشاوار الیفکات انجاام دادن
(.  2111، لگراین ویلد، سررازین، است)رادل مرتبط

را از طارف  یدانش آموزان در مدرساه توجاه روزافزونا یلیتحص یریمفهوم درگ، نیهمچن
گذشاااته معطاااوف خاااودکرده اسااات؛ ز یپژوهشاااگران و متخصصاااان آموزشااا را یااادر دو دهااا  

کرکاری از مطالعات آشیبس گساترة متناوع تاوان پیش یلیتحص یریه درگکاند  دهار   یبینای 
یریااا(. درگ2118، تیرا داشاااته اسااات )شااارنوف و اشااام یو آموزشااا یرشاااد یامااادهایاز پ

و  اقیاشات شاامل یعااطف یلیتحصا یریادرگ، ارکپشات و تاالش شاامل یرفتاار یلیتحصا
، تارزیپ و نرکیاست )اس تکمشار و زکتمر، توجه شامل یشناخت یلیتحص یریدرگ و لّذت
انیاجر در داناش آماوزان ساازندة نقاش زانیام باه زیات( نیا)عامل یعاامل یریا(.درگ2112

اباراز و دنیپرسا ساؤال قیاطر از داناش آماوزان هکا ن صاورتیباد .دارد اشااره آماوزش
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 چاه و خواهناد چاه می هاا آن بداند معلم تا فراهم آورند السک در یطیشرا، خود حاتیترج

 (.2111، تسنگ و وی)ر دارند یازین
ناد ارتبااطی محساوب یفرا یاک یلیتحصا یری( درگ2112و آلن ) یهامر، انتایبه اعتقاد پ

داناش  یزشیو انگ یرفتاری، عاطفی، ت شناختیت و و عیکننده ظرف شود و منعکس می
 و رگاذار اساتیتأث یلیتحصا یریادرگ بار هام هک یعوامل از ، یکینیا بر آموزان است. افزون

، زیا)ر اسات داناش آماوز-معلام تعامال، دارد ونادیپ مدرساه در داناش آماوزان یساازگار با هم
 (.2112، وسالوی تیوا، ورسیر، تکبرا

 و ناگیرید، ونرکااسات )ام  یاجتمااع تیاحما مهام منبات یاک آماوز دانش معلام ارتباا 
 جنباه اصالی عنوان باه دارد یمحاور آماوزان نقاش داناش یریادگیا در هکا( 2111، نسیولکا

کاکند )روردا می کمک آموزشی یامدهایپ به سیتدر حرفه رت و لتیسا ، ومن،  ام (. 2111، ام
صرفا  اهمیت این رابطاه نیسات ، توجه است دانش آموز جالب-آنچه در زمینه ارتبا  معلم

ت دارد؛ یاادانااش آمااوزان اهم یه بااراکاااساات  یو انگیزشاای مهماا یلیتحصاا یاماادهایبلکااه پ
شاااود  الس درس میکاااآماااوزان در  داناااش یلیفعاااال تحصااا یریاااه باعاااث درگکااانیازجملاااه ا

رو باا توجاه باه اینکاه در دوران شایوع ویاروس  (.ازایان2115، زیباا و ورنیورشا، دومان، ماایادک)
کاهش، کرونا صاورت  یافتاه اسات و ایان ارتباا  به تعامل فیزیکای باین معلام و داناش آماوزان 

در آماوزش  آماوز مجازی برقرار است؛ پژوهش حا ر باهدف بررسی تعامل بین معلم و دانش
 گرفته است. ی آن با دو مت یر انگیزه پیشرفت و درگیری تحصیلی انجام مجازی و رابطه

 روش پژوهش
 همبساتگی ناوع از توصایفی پاژوهش، آن ماهیات و اهاداف باه توجاه با حا ر پژوهش

 مقطعاه نوجواناان کلیاه پاژوهش ایان آمااری جامعاه پژوهشای فرآیناد انجام منظور به .است

کاه از ایان میاان  1399-1۰11ساال تحصایلی  در کاه مشهد شهر متوسطه دوم نفار  111بودناد 
 گیری در دسترس انتخاب شدند و به سه پرسشنامه زیر پاسخ دادند. صورت نمونه به
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 دانش آموز-معلم پرسشنامه تعامل
کووبلاز توساط هکااسات  هیاگو ۰8 آموزشاامل دانش -معلام تعامال پرسشانام  ، تاونیر، 

قالاب در را آماوز و دانش معلام یارتبااط یرفتارهاا و شاده ( ساخته1993)رز یماایهو و یلاو
یاعطاا، و فهام کدر با توأم رفتار، کننده کمک دوستانه/ رفتاری، تیریمد رفتار بعد هشت
رفتاار ، تیر اا عادم رفتاار، ناانیاطم عادم رفتاار، آماوزان داناش باه یآزاد و تیمسائول

هیااگو شااش زیاان بعااد هاار یباارا .گیاارد می اناادازه رانهیسااختگ رفتااار و کننده ساارزنش
ای درجاه پنم اسیامق اسااس بار پرسشانامههای  هیاگو باه اسات. پاساخ یافته اختصااد

و انیافیلط پاژوهش در .اسات شاده تنظیم (5) موافاق امال  ک تا (1) مخالف امال  ک رت ازیکل
نمرة با هیگو نمرة هر نیب یهمبستگ یبررس قیطر از پرسشنامه ییروا (1391) خوشبخت

رونباا  ک یآلفاا بی ار از اساتفاده باا زیان پرسشانامه ابعااد ییایاپا .اسات احرازشاده لکا
که دامنه  رایب بین  بررسی  است. آمده دست به 81/1تا  51/1شده است 

 تحصیلی یریپرسشنامه درگ
دهی( سانج2111و تسانگ ) ویارای  هیگو 22 پرسشنامه از استفاده با یلیتحص یریدرگ

(7) موافاق امال  کا ( تاا1مخاالف ) امال  کا از رتیکالای  هفت درجه اسیمق اساس بر هک شد
5) یعاامل یریادرگ بعاد چهاار در را یلیتحصا یریادرگ، پرسشنامه نیا .است شده تنظیم

ه(یاگو 8) یشاناخت یریادرگ و ه(یگو ۰) یعاطف یریدرگ، ه(یگو 5) یرفتار یریدرگ، ه(یگو
ا باا و (1395) جااودان و یمایابراهی، ساماو توساط پرسشانامه نیاا یایسانجد. روا می

یآلفاا بی ار مقادار، همچناین .اسات احرازشاده یدییاتأ یعاامل لیااز تحل اساتفاده
و  87/1درگیاری شاناختی ، 93/1درگیاری رفتااری ، 82/1 یعاامل یریادرگ یبارا رونباا ک

 است. آمده ست د به 78/1 یعاطف یریدرگ

 هرمنس شرفتیپ زشیانگ پرسشنامه
شاده اساتفاده هارمنس پرسشانامه از شارفتیپ زشیاانگ یابیاارز ایا یریاگ انادازه یبرا 
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 باا و شارفتیپ باه ازیان دربااره موجاود یتجربا و ینظار داناش یبرمبناا 1971 هرمنس .است

 یبارا راای  مااده 29 آزماون یاک یمراحلا یطا از پاس و موجاودهاای  پژوهش نهیشیپ یبررس
 نااقا جملاه 29صاورت  باه پرسشانامه ساؤاتت.اسات آورده بوجاود زهیاانگ نیاا یابیاارز

ها  ناهیگز نیاا .اسات داده ناهیگز چناد، ناتماام جملاه هار دنباال باه هکا اسات شاده انیاب
 نماره آنهاا باه باشاند ادیاز باه مکا ایا مکا باه ادیاز از شارفتیپ زهیاانگ شدت هک نیا برحسب

 یاصال مطالعاه در مجادد آزماون روش از اساتفاده  اریب پایاایی باا رد.یاگیم تعلق یزانیم
 .شد داده دانش آموزان به آزمون آمده مجددا   هفته بدست سه گذشت از بعد، پرسشنامه

 از، آزماون یروائا است. خصاود 82/1 حدود زین روش نیا با آمده بدست یائیپا بی ر

 زشیابااره انگ در یقبلاهاای  براسااس پژوهش را پرسشانامه نیاا ساؤاتت هارمنس هکا آنجاا

 محاسابه شارفتیپ یرفتارهاا باا ساؤال هر یهمبستگ بی ر تینها در و نوشته شرفتیپ

 باشد. ی میروائ یدارا آزمون نظر نیا از، است ردهک

 پژوهشهای  یافته

گردید.ها  ه پژوهش در ابتدا دادهیفر  یبررس منظور به  از لحا  توصیفی بررسی 

  یانگین و انحراف استاندارد-1جدول :ماره 
 انحراف استاندارد  یانگین نمره  تغیر

 7/3 8/87 تعامل معلم و دانش آموز
 9/۰ 23/52 زیر مقیاس رهبری 

 56/۰ 2/۰3 زیر مقیاس درک و فهم

 23/۰ 13/21 زیر مقیاس عدم اطمینان 

کردن  81/۰ 83/16 زیر مقیاس سرزنش 

 77/3 21/25 زیر مقیاس مسئولیت و آزادی

 57/۰ 32/17 زیر مقیاس عدم ر ایت

 12/۰ 33/18 زیر مقیاس رفتار سختگیرانه
 6/5 23/53 زیر مقیاس کمک و یاری

 2/۰ 7/69 درگیری تحصیلی
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انحراف استاندارد  یانگین نمره تغیر
۰5/2393/5زیر مقیاس درگیری عاملی
32/2859/۰زیر مقیاس درگیری رفتاری

92/22۰5/3زیر مقیاس درگیری هیجانی
95/۰229/7زیر مقیاس درگیری شناختی

2/812/3انگیزش پیشرفت

نتایم حاصل از جدول شماره یک نشان دهنده میانگین باتی تعامل میان داناش آماوز 
و معلاام و همچاانن سااطس باااتی درگیااری تحصاایلی و انگیاازش پیشاارفت در دانااش آمااوزان 

 است. 
باارای بااه دساات آوردن  ااریب همبسااتگی بایااد از پارامتریااک یااا غیاار پارامتریااک بااودن 

کنیم. داده داده هایی باا مقیااس  ایان پاژوهش از طریاق پرسشانامه های ها اطمینان حاصل 
ای نزدیااک اساات و باارای  آمده اساات و بااه سااطس نماارات مقیاااس فاصااله دساات لیکرتاای به

یت داده ها در حد قابل قبولی نرمال است. پارامتریک بودن باید مطمئن شویم توز

آو  ن نر ال بودن  تغیرهای   رد بررسی-2جدول :ماره 
سطح  رمی داریآو  ن آ ارهحجم نمونه تغیر

تعامل بین معلم و 
دانش آموز

1113/1.111

1112/1.211درگیری تحصیلی
1113/1.111انگیزش پیشرفت

یات داده هاسات. در مرحلاه بعاد  2نتایم حاصل از جدول شماره  نشانگر نرمال باودن توز
گرفات و آزماون سا س  ریب همبستگی پیرسون بین مت یرهای پژوهش مورد بررسی قارار 

.شد انجام یهمبستگ بی را داری معنی
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. نتایج تریب همبستگی پیرس ن بین ترا ل  رلم و دانش 3جدول 
 آ  وان دانش انگیزش پیشرف  و درگیری، آ  و

 تریب تریین سطح  رماداری تریب همبستگی :اخص آ اری
 1۰/1 111/1 63/1 تعامل معلم و دانش آموز_انگیزش پیشرفت

 1۰/1 111/1 ۰5/1 و دانش آموز_درگیری تحصیلیتعامل معلم 

 گیری نتیجهبحث و 
 نشاان یلیتحصا باا درگیاری داناش آماوز-معلام تعامال رابطاه پاژوهش از برآماده نتاایم

 یریادرگ یداری بارا معنای و مثبات کنناده بینی پیش داناش آماوز-معلام تعامال.دهاد می

( و ریاز و 2115اران )کاهم و ماایادک مطالعاه مینتاا باا همساو ادشادهی یافته .است یلیتحص
 یریادرگ نیااز پیش داناش آماوز-معلام تعامال اناد داده نشاان هکا ( اسات2112همکااران )

 آماوز دانش– معلام تعامال هکا اسات نیاا یایاگو پژوهشاگران نیاا مینتاا .اسات یلیتحصا

– معلام گفت تعامال توان می نقش نیا نییتب شود. در می یلیتحص یریدرگ یارتقا باعث

و  السکا باه هاا آن تاا کناد فاراهم می آماوزان داناش یبارا زمیناه حماایتی یاک آماوز دانش
، لازکا و )واناگ ننادک اسااس یالسک های فعالیت ریدرگ را خود و شوند مند عالقه تحصیل

 مدرساه و السکا باه نسابت یمثبتا و ناانیاحسااس اطم آماوز دانش آن موجب (. باه2113

 یلیتحصا یریادرگ و یلیتحصازش یاانگ، شاتریب رشاد باه احساساات نیاا .داشت خواهد
 لکیتشا جهت در یگام بزرگ دانش آموزان قیعال، دیگر عبارت به .شود می منجر آموز دانش

 (. از2113، )تساون دارد وامای تیافعال باه را ها آن هک است یمهارت و ها آن اراده و خواست

 در تحصایلی پیشارفت انگیازه و داناش آماوز -معلام ارتبا  داد بین نشان نتایم دیگر سوی

پاژوهش  نتاایم باا کلای طاور باه ایان یافتاه .دارد وجود معنی دار و مثبت رابطه آموزان دانش
کیااااا) و جعفااااری، (211۰مااااورفی)، (2116مااااولیس و همکاااااران) ( وزارع و 1397قبااااادی 

  .دارد همسویی و ( مطابقت1395تکتم)
تحصایلی  پیشارفت در ماوثر آموزشاگاهی عوامال از یکای گفات باید یافته این تبیین در
 یاک، ارتباا  ایان .دارد وجاود آماوز داناش و معلام میاان کاه اسات ارتبااطی، آماوزان داناش
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که غیرکالمی و کالمی دوطرفه ارتبا  یاا تحصیلی محیط در آموز دانش و معلم بین است 
گاذارد.این ارتباا  در  مای تأثیر آموزان دانش یادگیری فرایند در و گیرد می لکش درس کالس
کرونا به صورت مجازی از طریق پلتفرم شااد باین داناش اماوزان و معلام دروان  شیوع ویروس 

کارد. آماوزش مجااازی یاک کااهش پیاادا  گردیاد و تعاماال فیزیکای معلام و دانااش آماوز  برقارار 
 .آموزشای باشاد ماواد باه دسترسای ساهولت، یاادگیری اثربخشای بارای افازایش ماؤثر رویکارد

 در که شود می آن موجب، منظور یادگیری به لفمختهای  فرصت ارائه دلیل به همچنین

گیران فردیهای  تفاوت به، جذابیت آموزش افزایش کنار توجاه شاود  مناسبی طور به نیز فرا
کرونااا مشااکالت عدیااده از جملااه افاات تحصاایلی ، تاارک تحصاایل، از طرفاای در دوران شاایوع 

کاارد. ارتبااا  میااان معلاام و  گسااترش پیاادا  عاادم عالقااه بااه درس و...  در بااین دانااش امااوزان 
گزار باار انگیاازه پیشاارفت و درگیااری تحصاایلی دانااش تااأثیردانااش آمااوز یکاای از عواماال مهاام و 

کااه ایاان ارتبااا  حتاای بااه صااورت  آمااوزان اساات و نتااایم پااژوهش بیااانگر ایاان مطلااب اساات 
 ه پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان است.مجازی یکی از عوامل مهم بر انگیز

یات و اجارای های  از جمله محدودیت  کاه توز کارد  این پژوهش میتوان به این ماورد اشااره 
بااه صااورت مجااازی انجااام شااد و همچنااین ایاان پااژوهش فقااط در بااین دانااش ها  پرسشاانامه

گردیده است.پیشنهاد کاه پژوهشاگران می آموزان مقطت متوسطه دوم انجام  باه اجارای  شود 
پژوهش در بین سایر مقاطت تحصایلی نیاز بیردازناد و مت یرهاای دیگار نظیار افات تحصایلی 

گردد.  و....نیز بررسی 
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آموزان از نگاه والدین در رهیافتی پدیدارشناسانه بر نحوه عملکرد تحصیلی دانش
کووید  91-دوران 

 2فهیمه باهنر، 1نژاد نیکو قاضی

صدددیلی حاضدددر بدددا هددددپ شناسدددایی نحدددوه عملکدددرد  ح پددد وهش :هـــد 
در  :رو انجددام شددد.  52-آمددوزان از نگدداه والدددین در دوران کوویددددانددش

ایدددن مطالعددده از روش پددد وهش کیفدددی و از ندددوع پدیدارشناسدددی اسدددتفاده 
گردید. جامعه این پ وهش شامل والدین دارای فرزند محصل در مقط  دبستان شهر  هران 

کننددگان نفدر از مشدارکت 55شدد و در نهایدت گیدری بده صدورت هدفمندد انتخداب بود. نمونده
سداختاریافته قدرار گرفتندد. بده منظدور  جزیده و واجد شراید در پ وهش مدورد مصداحبه نیمده

هددا منجددر بدده   جزیدده و  حلیددل دادهها  یافتــههددا از روش کالیددزی اسددتفاده شددد.   حلیددل داده
مفهدوم اولیده گردیدد. مضدمون اصدلی  58مضدمون فرعدی و  5، مضدمون اصدلی 5شناسدایی 

 حصیل به  مندیعالقهشراید و با ناکارآمد و مشتمل بر سازگاری ت عملکرد  حصیلی نخس
 حصیلی افت ، مهار یناکارآمد بود که شامل بیبود. مضمون اصلی دوم عملکرد  حصیلی 

داد که  جربه والدین از نحوه  شد. در مجموع نتایج این پ وهش نشانسازگاری می و عدم
دارای پیامدهای مشابه و متفاوت است  52آموزان در دوران کووید  انشعملکرد  حصیلی د

نتایج این پ وهش حاکی از آن است که  :گیری نتیجهبندی شد. که در دو محور اصلی دسته
، یاز آمدوزش مجداز یگیدر د به وجود آمده در نظام آمدوزش و ضدرورت بهرهیبا  وجه به شرا
 است. یآموزان و والدین ضرور انشن آموزش از دیدگاه دیا یها بررسی آسیب

 52-کووید، آموزاندانش، والدین، عملکرد  حصیلیها:  کلیدواژه

.، تهران، ایران دانشگاه تهران، ی و علوم تربیتیشناس رواندانشکده ، کارشناس ارشد مشاوره خانواده.   1
nikoo.ghazinejad@ut.ac.ir 

کاندیدای.   )نویسنده مسئول2 ، اصفهان، ایران.دانشگاه اصفهان، ی و علوم تربیتیشناس رواندانشکده ، دکتری مشاوره (، 
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 مقدمه
( باعث ایجااد یاک بحاران در ساطس جهاانی شاده اسات. ایان 19 -)کووید1کرونا ویروس

که ممکن اسات باعاث عفوناتویروس جزو خانواده بزرگی از ویروس هاای تنفسای ها است 
یااد (.1399، همکااارانشااود )فرنااوش و  کوو توانسااته اساات در ایاان زمااان نساابتا  19-بحااران 

هااای نااوینی در جامعااه امااروز شاارایط زناادگی و رفتارهااا را دچااار ت ییاار نمایااد و دغدغااه، کوتاااه
یااابی ماای کااه نیازمنااد تأماال و ارز هااای باشااند. پیاماادهای ایاان پدیااده در عرصااهپدیااد آورد 

کاه مادیریت بهداشتی و فره، آموزشی، مختلف اجتماعی یافتاه و بادیهی اسات  نگی تبلور
یاااد، آن کوو یان 19-نیازمناااد داشاااتن اطالعاااات دقیاااق از آثاااار مختلاااف  ، اسااات )اساااکندر

1399.) 
یاادیکاای از حااوزه کوو حیطااه آموزشاای و تعلاایم و تربیاات اساات؛ در ، 19-هااای متاااثر از آثااار 

کالس خود حا ر مای، که تا قبل از آن در بیشتر مواقتحالی شادند و باا اساتفاده معلمان در 
کالسایک و باه طاور خااد روش ساخنرانی باه امار تادریس مایاز روش پرداختناد؛ ولای هاای 

کنون معلمان کاه اداماه اند؛ به طاوریرو شدهآموزان با و عیتی جدید روبهوالدین و دانش، ا
، تحصیل به صورت ویژه با اساتفاده از ابزارهاای ارتبااطی از راه دور ممکان اسات و معلماان

هاای قبلای خاود را متناساب باا ایان فضاا ت ییار آموزان مجبور هستند سابکالدین و دانشو
که قابل توجه هستند2121، دهند )هوبر و هلم کاه دارای والدینی، (. در این میان قشری  اناد 
رفتااری و حماایتی ، مناابت شاناختی، باشاند. براسااس نظریاه فشاار روانایفرزند محصل می

کانشموجود برای افراد نقش  هاای آناان دارد )پاارک و اساسی در چگونگی انطبااق و نحاوه وا
یساااته 2121(. محمااادی و همکااااران )2119، پاااارک ( در پاااژوهش خاااود باااه بررسااای تجاااارب ز

کروناا پرداختنااد. محاساان و والادین از چااالش هاای آمااوزش مجاازی در زمااان شایوع پاناادمی 
آموزشای )محاسان: تاداوم  های اجتمااعی را در پانم مقولاهمعایب آموزش مجازی در شبکه

                             

1. Coronaviruses 
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کالسااای و  تحصاایل و ایجاااد فرصااات خالقیاات؛ معایاااب: عاادم تمایااال بااه انجاااام تکااالیف 
کالساای( اجتماااعی )محاساان: آزادی عماال ، کاااهش پایبناادی بااه مقااررات نظاام و انضاابا  

گروهی و تنبلای و حواسا رتی  دانش آموزان و نظارت بیشتر والدین؛ معایب: حذف فعالیت 
کردند.بدانش آموزان( طبقه  ندی 

یااد2121اساا ینلی و همکاااران )  کوو باار  19 -( نیااز پژوهشاای بااا هاادف بررساای تااأثیر شاایوع 
کودکااان  ساااله صااورت  1۰تااا  2بهزیسااتی والاادین و فرزناادان انجااام دادنااد. ایاان تحقیااق بااین 

ادراک فااردی والااادین از ، مشااکالت والاادین در اثاار قرنطینااه، شاارایط محاایط خانااه، گرفاات
کاااودک و مشاااکالت عااااطفی و رفتااااری فرزنااادان در مااادت -والاااداساااترس دوگاناااه ، اساااترس

کرونااا را مااورد بررساای قاارار دادنااد. نتااایم نشااان ماای کااه قرنطینااه باار مشااکالت بیماااری  دهااد 
کودکان و دشواری در مادیریت تعامال باین والادین و فرزنادان در عملکارد  رفتاری و عاطفی 

، آماوزان دارای انگیازهی داناشکاه نحاوه عملکارد تحصایلایگوناهتحصیلی اثرگذار است. به
آماوزان توانند بر موفقیت اثر بگذارند و پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته باشند و داناشمی

کننااد. همچنااین انگیاازه زمینااه شکساات خااود را در اماار تحصاایل فااراهم ماای، باادون انگیاازه
کااهش یافتااهداناش کالسای در فضاای آموزشای جدیاد   آماوزان باه دلیال ت ییار مفهاوم رقاباات 

کااالسآناساات و  ، هااای آموزشاای حضااوریهااا بااه علاات فقاادان اجبااار آموزشاای بااه صااورت 
تمااایلی بااه انجااام تکااالیف درساای ندارنااد و والاادین بااا مشااکلی تحصاایلی مواجااه شاادند 

بااارزترین اثار آن باارای ، (. در خصاود اثاارات منفای ایاان امار2119، )هاانین و ون نیاوئن هااوون
کااه عملکاارد  ااعیفداناش تااری در مدرسااه داشااتند و بااا فشااار معلاام بااه آمااوزش آمااوزانی بااود 

گزیر تعطیلاایواداشااته ماای گرفتااه و ایاان دانااش، شاادند. بااا وقااوع نااا آمااوزان از مدرسااه فاصااله 
 (.1۰11، پور و همکارانگرفتار توقف یادگیری شدند )علی

یااد کوو اجتماااعی را بااه شاادت تحاات تااأثیر قاارار مااراودات 19 -بنااابراین پاناادمی بیماااری 
کاهشوابط بینداده؛ ر گسستگی والدفردی  باودن از فرزند منجرشده اسات و دور-یافته و به 

پاااایین و تعطیلااای طاااوتنی مااادارس و نیاااز تحااارک، همسااااتن و دوساااتان، محااایط آشااانایان
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ناپااذیری را باار روان و جساام هاار یااک از افااراد توانااد صاادمات جباارانفضاااهای مجااازی ماای
کودکااان بااه دنبااال داشااته باشااد )وا کااه 2121، ناگ و همکااارانازجملاه  (. لااذا  ااروری اساات 

پژوهشااگران حااوزه تعلاایم و تربیاات تمااام تااوان خااود را جهاات شناسااایی پیاماادهای رفتاااری 
گیرنااد تااا هاام درک عمیقاای از ادراک ایاان والاادین درخصااود آمااوزش آنالیاان فرزناادان بااه کااار 

گیاردهای پیشوالدین حاصل شود و هم برای چالش . لاذا باا روی این قشر اقدامی صاورت 
کمبود پژوهش کاافی در ایان حاوزه توجه به  کااوی نحاوه عملکارد ، هاای  مطالعاه حا ار باه وا

کوویدتحصیلی دانش است.پرداخته19-آموزان از نگاه والدین در دوران 

روش
کااوی ، روپاژوهش پایش انجاام از با توجه به اینکه هدف کروناا بار نحاوه تاأثیروا ات دوران 

جهاان  درون باه به منظور ورود، بنابراین آموزان از نگاه والدین بود؛ دانشعملکرد تحصیلی 
یسااته معنااای ، ی پدیدارشناساایاسااتفاده شااد؛ مطالعااه 1از روش پدیدارشناساای هاااآن یز

ترجماه ، 2دهاد )کرساولتجارب زیسته افراد متعدد از یک مفهوم یاا پدیاده را مادنظر قارار مای
کاظمی  (.1396، دانایی فرد و 

کاه در ساال تحصایلی  را حا ار یمطالعاه یهجامعا دارای  1399-1۰11کلیاه والادینی 
گیری هدفمناد گیری از نمونهدادند. به منظور نمونه دانش آموز مقطت دبستان بودند تشکیل

که شرایط ورود به مطالعه را داشاتند ، گیری انتخااب شادند. نموناه، استفاده شد و والدینی 
پادر(  5ماادر و  7نفار از والادین)12ادامه یافت و در نهایت تعاداد ها تا رسیدن به اشباع داده

گردیدنااد. سااایر معیارهااای ورود بااه پااژوهش عبااارت بودنااداز: تحصاایالت حااداقل  انتخاااب 
عالقااه بااه مشااارکت در پااژوهش و بااازگویی تجااارب. روش ، سااکونت در شااهر تهااران، دیاایلم
یافتهنیماه هاایمصااحبه بار مبتنای، پاژوهش هاایهآوری دادجمات ایان بودناد. 3سااختار

1. Phenomenology 

2. Creswell 

3. Semi-structured
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 کننادگانمشاارکت هاایصاحبت براسااس شاروع و بازپاساخ ساؤاتت باا هاامصااحبه

یک همکار مسلط بار پاژوهش تأیید  ها باتوجه به هدف پژوهش و باشد. مصاحبه هدفمند
گاااهی، ات آمااوزش آنالیان طراحاای شااد. پاایش از شاروع مصاااحبهتااأثیرکیفای در باااب  هااای آ

کنناادگان و اسااتفاده از ماناادن مشخصااات مشااارکتمحرمانااه، پااژوهش تزم درمااورد اهااداف
کنناادگان دادهکااد عااددی باارای محفااو  ماناادن هویاات آن ی شااد و اجااازههااا بااه مشااارکت 

گرفته شد. زمان اجرای هر مصاحبه بین  بط مصاحبه جهت پیاده  ۰5تاا  31سازی متن 
 دقیقه بود.

یاه اساتفاده 1یکالیاز روش از هاا داده تحلیال منظاورباه کاه یکای از رو هاای تحلیلای شاد 
پرکااااربرد در تحقیقاااات پدیدارشناسااای توصااایفی اسااات. جهااات بررسااای اعتباااار و صاااحت 

پاااااذیری، هاااااای پاااااژوهشداده ، 3پاااااذیریانتقاااااال، 2از چهاااااار معیاااااار قضااااااوت شاااااامل باور
گوباا و لیانکن) 5پاذیریو تصادیق 4پذیریاطمینان ، اسات( پیشانهاد شاده199۰کاه توساط 

پااذیریاسااتفاده شااد مااتن مصاااحبه در اختیااار همکااار پژوهشااگر قاارار ، . باارای تضاامین باور
 شاد ساعی هااداده انتقاال افازایش قابلیات یگرفات تاا درساتی نتاایم اعماال شاود و بارا

 انتخااب شناسایجمعیت هایویژگی در تنوع بیشترین پژوهش با این کنندگانمشارکت

کاه یاک روش قابال روش ، شوند. برای رسایدن باه اصال اعتمااد و اطمیناان کالیازی  تحلیال 
گردیاد. مضااف بار قبول از ساوی پژوهشاگران پاژوهش هاای پدیادار شناسای اسات انتخااب 

های خاود را  هاا و ساوگیریسعی شد پژوهشگران قضاوت، پذیریاین جهت تامین تصدیق
کار دخالت ندهند.  تا حد امکان در 

                             

1. Colaizzi 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 

5. Confirmability 
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 ها یافته

کممدگان1جدول  :  شخصات جمری  :ماختی  شارک  
کد  شارک 

سن فروندترداد فروندانتحصیالت والدسن والدنوع والدکممدگان

ساله28لیسانس۰2پدر1
ساله29دییلم35پدر2
ساله211لیسانس38پدر3
ساله27لیسانسفوق۰1پدر4
ساله39دییلم۰5پدر5
ساله111لیسانس31مادر6
ساله27لیسانسفوق36مادر7
ساله17لیسانسفوق29مادر1
ساله29لیسانس28مادر9
ساله28لیسانسفوق32مادر11
ساله27لیسانس32مادر11
ساله211دییلم35مادر12

مفاهیم اولیهمضامین فرعی ضا ین اصلی

نحوه عملکردتحصیلی
 کارآ د

باشرایطسازگاری
مسالهحل

تواناییاحساس
بینیواقت

تحصیلبهمندیعالقه
تحصیلبهمثبتنگرش

استقاللاحساس

نحوه عملکردتحصیلی
 ناکارآ د

مهارتیبی

صحیسآموزشعدم
مطالعاتیبرنامهنداشتن

یاد در گذراندن اوقات ز
 مجازیفضای

تحصیلیافت
انگیزهکاهش
کاریاهمال

هدفیبی
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کد  شارک  
 کممدگان

 سن فروند ترداد فروندان تحصیالت والد سن والد نوع والد

 هافعالیتکاهش
 درسیماندگیعقب
 هانکردن در فعالیتمشارکت

 سازگاریعدم

به ناپذیری نسبتانعطاف
 آنالینآموزش

 راحتیاحساسعدم
 کالسیهایدر بحثمشارکتعدم

از ناموفق قبلیتجارب
 آموزشسبکاین

 
درصاد پادران 71/35درصاد ماادران و 28/6۰، مشخا است 1همانطورکه در جدول 

، درصاد دارای مادرک دیایلم57/28، ساال 71/3۰کردند. میانگین سانی والادین شرکت 
لیسااانس بودنااد. همچااین میااانگین ساانی درصااد فااوق57/28درصااد لیسااانس و 85/۰2

 است.آمده 2ها در جدول شمارهبود. نتایم حاصل از تحلیل داده 35/8فرزندان 
 اولیه مو وع پژوهشفرعی و مفاهیم، : مضامین اصلی2جدول 

کاه در جادول )هم مضامون 2هاا منجرباه تولیاد  تحلیال داده، شاود ( مشااهده می2انطور 
گردیااد. مضاامون18مضاامون فرعاای و 5، اصاالی نخساات نحااوه عملکاارد اصاالی مفهااوم اولیااه 

تحصاایل بااود. بااهمناادی عالقااهشاارایط و بااا فرعاای سااازگاری کارآمااد بااا مضااامینتحصاایلی
کردنااد:  کنناادگان شاارایط مشااارکتدرخصااود سااازگاری بااا رچااون فرزناادم بلااد بااود بااا بیااان 

کنه خیلی خوب تونسات از پاس شارایط آنالیان بربیااد و از تواناایی هااش چیازی کام یوترکار 
 (3کم نشهر )کد

کال خیلای ازش را ای هساتم. معلماش هام ازش را ایه. تحصایل: مندی بهعالقه ردر 
تکااالیف رو  درسشاام تااوی ایاان ماادت خااوب بااوده تااازه باعااث شااده مسااتقلم بشااه و خااودش

 (12انجام بدهر )کد
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کارآمااااد بااااا مضااااامیناصاااالی دوم عملکاااارد تحصاااایلی مضاااامون ، مهااااارتیفرعاااای بااااینا
که در اینتحصیلی و عدمافت هاای زیار را کننادگان صاحبترابطاه مشاارکتسازگاری بود 

 اذعان داشتند.
و هماش  ریختاه باوددرسیش بهامبرنامه، آنالین بلد نبودرچون فرزندم آموزشمهارتی: بی

 (8سرش تو همین فضای مجازی بودر )کد
کاام تحصاایلی: افاات ربچاام افاات داشاات. ماادام میگااه حوصااله ناادارم. فعااالیتش خیلاای 

کم شدهر )کد کاراشو  اخرترم. انگار انگیزش   (6شده و همش میندازه 
نیساتم و میگاه راحات، کنکالسی شرکترهرچی بهش میگم تو فعالیتسازگاری: عدم

 (9کدخاطره بدی دارمر )

 بحث
کووید  گرچه پاندمی بیماری  کرد، 19ا اما منجر باه ، مشکالت بسیاری را بر افراد تحمیل 

کاه از جملاه آن می شکوفایی برخی قابلیت کشور شاد  گیاری و روناق یاافتن  ها در  تاوان باه فرا
کرد. به نظر می کشور اشاره  کشاور ماا وارد فااز  آموزش آنالین در سراسر  رسد آماوزش آنالیان در 

جدیاادی شااده و توجااه بیشااتری بااه آن معطااوف شااده اساات؛ هرچنااد ایاان ساابک از آمااوزش 
یاد یدارا ، روانای، را بر و عیت جسامی یناپذیر تواند لطمات جبران است اما می یفواید ز

 آموزان مقطت دبستان وارد نماید.  آموزان به ویژه دانش دانش یاخالقی و و رفتار
که نرو نشاننتایم مطالعه پیش دبساتان آماوزان مقطاتحوه عملکرد تحصیلی دانشداد 

کووید  کارآماد  19در دوران  کارآماد و نحاوه عملکارد تحصایلی نا به دو صورت نحوه عملکرد 
کاانش کااه در بعضاای وا هااا افااراد شااباهت و در برخاای تفاااوت دارنااد. تجزیااه و تحلیاال اساات 

مفهااوم اولیااه  18مضاامون فرعاای و  5مضاامون اصاالی منجاار بااه تولیااد  2هااا عااالوه باار ایاان  داده
 گردید.

کارآمااد دانش یکاای شاایوه، هااای پااژوهشبراسااس یافتااه ، آمااوزان های عملکاارد تحصاایلی 
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( ساازگاری برخاورد و ساازش باا محایط در تعامال باین 1971) 1سازگاری با شرایط باود. پیاا ه
که فرد و محیط پیرامون وی ر  می فرآینادی ، دهد فرد و محیط است و با توجه به تحوتتی 

(. احسااااس داشاااتن قابلیااات و 1389، شااایرمحمدی و نااادری، پور باشاااد )شاااهرکی می پویاااا
که موفقیت آموز می این اطمینان را به دانش، کفایت یاافتنی هساتند و ایان ها دستبخشد 

داد های پاژوهش حا ار نشاان (. یافتاه2112، عامل با سازگاری تحصیلی مرتبط است )لوپز
یاااد  دانش کوو کاااه در دوران  انطبااااق بیشاااتری باااا شااارایط داشاااتند و از حمایااات  ،19آماااوزانی 

درواقات از توانمنادی ، دادندمند بودند سازگاری تحصیلی بیشتری از خود نشان والدین بهره
کاااه بااااتتر و قااادرت حااال کی از آن اسااات  مسااااله برخاااوردار بودناااد. بررسااای تحقیقاااات حاااا

یافت دانش که حمایت بسیاری را از سوی والدین یا مدرسه در از مدرساه ، کنند می آموزانی 
سااااازگاری تحصاااایلی بیشااااتری از خودشااااان نشااااان ، احساااااس ر ااااایت بیشااااتری داشااااته

یااادی را صاارف مطالعااه می، دهنااد می ، کننااد و نماارات باااتتری دارنااد )روزنفیلااد ساااعات ز
 (.2111، ریچمن و باون

کارآماااااد  از جملاااااه دیگااااار مضاااااامین شناساااااایی شاااااده در نحاااااوه عملکااااارد تحصااااایلی 
که خود را باا مفااهیمی همچاون نگارش مثباتعالقه، آموزان دانش باه مندی به تحصیل بود 

گذشته عالقه بیشتری به تحصایل  تحصیل و حس استقالل نشان داد. دانش که از  آموزانی 
یاااد  داشاااتند در مواجهاااه باااا شااارایط هماااه کوو و آماااوزش آنالیااان نیاااز همچناااان در  19گیری 

کرده و عالقمندی و اشات فعالیت کالسی شرکت  هاای ایان  یاق خاود را باا وجاود چالشهای 
( در مطالعاه خاود بیاان 139۰نوع آموزش حف  نمودند. در این راستا ثمره و خضری مقادم )

که سطو  باتی درگیری منجر به سطو  باتی خودکارآمدی و پیشارفت تحصایلی  کرده اند 
آماوزان  عاطفی و رفتاری دانش، های شناختیشود. تحقیقات دیگر نیز به نقش اشتیاق می

کرده  (.2116، اند )گرین و همکاران در پیشرفت تحصیلی و سازگاری اشاره 
کارآماد باود. در  بی مهارتی یکی از مفاهیم مستخرج در بااب نحاوه عملکارد تحصایلی نا

                             

1. Piaget 
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گرفتهآمااوزان از  برنامااه روزانااه دانش، ایاان مطالعااه الگااوی خوابشااان آساایب ، انااد خااود فاصااله 
یااادی را در ف از نظاار بروکااز و ، گذراننااد. همسااو بااا ایان یافتااه ضااای مجاازی میدیاده و اوقااات ز

کسااالت هااای اسااترس بااه وجااود آماادن محرک، (2121همکاااران ) کمبااود ، زا در مناازل ماننااد 
کمباود فضاای مناساب در خاناه و مشاکالت اقتصاادی ، ها و معلماان ارتبا  با همکالسای

کاارکرد تحصایلی دانش والدین می زان اثار داشاته باشاد. تحلیال آماو تواناد بار روی ساالمت و 
که در شرایط قرنطیناه و آماوزش مجاازی بسایاری از دانش ها نشان می مصاحبه آماوزان  دهد 

 اند و نیاز به حمایت باتتری دارند. ریزی تزم را نداشته توانایی مدیریت زمان و برنامه
کارآمد دانش تحصایلی آموزان افتیکی دیگر از موارد مهم در نحوه عملکرد تحصیلی نا

کرونااا بااود. تحمیاال آمااوزش آنالیاان در ایااام قرنطینااه بااه عنااوان راهکاااری باارای مهااار ویااروس
کاااهش انگیاازه کاااهش ، هاادفی بی، کاااری اهمال، مشااکالتی را در حااوزه آمااوزش از جملااه 

هااا باارای آنااان بااه وجااود  نکااردن در فعالیتعقااب ماناادگی درساای و مشااارکت، هااا فعالیت
کاه برخای از داده( در مطالعه خود نشان1399ته ابوالمعالی )آورد. همسو با این یاف می است 

تااادریس ، ایااان مشاااکالت شاااامل حضاااور  اااعیف یادگیرنااادگان در فرآیناااد آماااوزش آنالیااان
های آموزشاای آنالیاان اساات. همچنااین آمااوزش آنالیاان منجاار بااه   ااعیف و مشااکالت برنامااه

شاود و مادیریت زماان  می افزایش ا طراب تحصیلی و نگرانی از ارزشیابی در دانش آماوزان
کاری)ماننااد رفتارهااای اجتناااب از مطالعااه و  ااعف انگیاازه تحصاایلی و اهمااال،  ااعیف

کرونا و قرنطینه است. آموزان در شرایط همه انجام تکالیف( نیز از مشکالت دانش  گیری 
کارآمد دانش از دیگر شیوه کاه سازگاری میعدم، آموزانهای عملکرد تحصیلی نا باشاد 

، عادم احسااس راحتای، ناپذیری نسبت باه آماوزش آنالیان ی انعطافر چهارحیطهخود را د
کالساای و تجااارب ناااموفق قبلاای از ایاان ساابک آمااوزش نشااان  عاادم مشااارکت در بحث هااای 

هاااایی  ( نیاااز در مطالعاااه خاااود باااه چالش1399داد. در ایااان راساااتا زارع خلیلااای و فریااادونی )
ط یبااا شاارا یسااازگارعاادمی، ادگیریاانبااود انگیاازه ، ت اثااربخش زمااانیریهمچااون عاادم مااد

آماوزان در  دانش یریپاذعادم مسائولیت، نبود تعامل مناسب بین مدرساه و خاانواده، دیجد
کافی دانش، نترنتیین ایسرعت پای، ادگیریقبال  نداشاتن ی، آماوزان باه فنااور عدم تسلط 
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در  یادگیریاانااد ین در فرایآمااوزان و والااد حوصاالگی دانش آمااوزان و بی ل برخاای از دانشیااموبا
کووید  کردند. 19دوران   اشاره 

کاه باا توجاه باه شارا کلی نتایم ایان مطالعاه نشاان داد  ط باه وجاود آماده در نظاام یبه طور 
ن آماوزش از دیادگاه یاا یهاابررسای آسایبی، از آماوزش مجااز یگیار آموزش و  ارورت بهره

ش حا ار هاای موجاود در پاژوهاسات. از جملاه محادودیت یآموزان و والادین  ارور دانش
کیفای و فقاط بار روی والادین داناش آماوزان می کاه ایان مطالعاه تنهاا باا روش  کرد  توان اشاره 

ساایر مقااطت ، هاای آتایگاردد در پاژوهشمقطت دبستان انجام شده اسات لاذا پیشانهاد مای
گیرند. این پژوهش در شهر تهران انجاام شاده  مانند متوسطه اول و دوم نیز مورد مطالعه قرار 

گیرند. پیشنهاد میاست و   شود سایر شهرها نیز در تحقیقات بعدی مورد بررسی قرار 
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رابطه خودشفقتی و شادکامی با رضایت از زندگی 
 دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز

  2الهی عباس امان، 1راضیه نوری

کلدددی و ناشدددی از نحدددوه مقدمـــه: ی ادرا  ¬رضدددایت از زنددددگی مفهدددومی 
هددپ از ایدن پد وهش  هـد :)شناختی عاطفی( شخ  از زندگی است. 

ی خودشفقتی و شادکامی بدا رضدایت از زنددگی دانشدجویان  عیین رابطه
ایدن پد وهش  وصدیفی و از ندوع همبسدتگی  :ها یافتهرو  دانشگاه شهید چمران اهواز بود. 

بود. جامعه آماری شامل دانشدجویان دانشدگاه شدهید چمدران اهدواز بودندد. بدا روش نمونده 
از طریدده هددا  نفددر انتخدداب شدددند. داده 511بددا حجددم ای  گیددری در دسددترس و هدفمنددد نموندده

کسفورد هیلز و آرگیل )، (5114خودشفقتی ن  )های  پرسشنامه و رضایت  (5115شادکامی آ
( جم  آوری شددند و بدا اسدتفاده از همبسدتگی و رگرسدیون 5285از زندگی دینر و همکاران )
نتایج  حلیل دادند که همبستگی مثبت و معنی دار  :گیری نتیجهچندمتغیری  حلیل شدند. 

بدددین خودشدددفقتی و شدددادکامی بدددا رضدددایت از زنددددگی را وجدددود دارد و ایدددن دو متغیدددر پدددیش 
  ی برای رضایت از زندگی هستند.معنی دارهای  بین

رضایت از زندگی، شادکامی، خودشفقتیها:  کلیدواژه

 ایران.، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز، کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی.  1
گروه مشاوره، .  )نویسنده مسئول(، 2 a.amanelahi@scu.ac.irایران.، دانشگاه شهید چمران اهواز. اهوازدانشیار 
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 مقدمه
یااابی ذهناای شااخا از اینکااه تااا چااه اناادازه نیازهااا اهااداف و ، ر ااایت از زناادگی بااه ارز

کاه از زنادگی خاود را ایآرزوهایش به تحقق پیوسته است باز می ، تار هساتندگردد. افارادی 
(. در واقات ر اایت از زنادگی 2111، کنناد )ادلاربیشتری را تجربه میسالمت جسمی و روانی 

کلاای و ناشاای از نحااوه ی ادراک )شااناختی عاااطفی( شااخا از زناادگی اساات. بااه مفهااومی 
کااردههماین دلیال افاراد باا ر اایت از زنادگی باات هیجاان از ، هاای مثبات بیشاتری را تجرباه 

تری را باه یااد آورده و از پیراماون خاود رویدادهای مثبات بیشا، گذشته و آینده خود و دیگران
یااابی مثباات (. مطالعااات 2111، کننااد )تاایمتااری دارنااد و آنهااا را خوشااایند توصاایف ماایارز

که بین خودشفقتی و ر ایت از زندگی رابطه مثبت وجاود دارد )ناف  همبستگی نشان داد 
 (.2119، و وونک

 یاسااات: اصااال ی( خودشااافقتی شاااامل ساااه مؤلفاااه دوقطبااا2113براسااااس نظریاااه ناااف )
حااس مشااترک انسااانی در مقاباال اناازوا و بهوشاایاری ، در مقاباال خااود قضاااوتی یخودمهربااان

گاهی( در مقابل بیش همانندسازی افراطی اسات. ا ارتباا  متقابال دو ها  ن مؤلفاهیا)ذهن آ
گرما2111، ب شوند )تریچکین است با هم ترکه باهم دارند و ممیسو  ی(. مؤلفاه اول مساتلزم 

گهای  قضاوت یو مالطفت با خود به جا مؤلفاه دوم بار  رانه نسبت باه خاود اسات.یسخت 
ه کااشااره دارد ها  مشاترک انساانهای  از تجرباه یباه عناوان بخشا یالت زنادگکرفتن مشیپذ

گااه .افتاد نمی اتفاق یافراد خاص یالت فقط براکن مشیا ار و کااز اف یمؤلفاه ساوم شاامل آ
گاااه ، اساات )ناافهااا  اماال در آنک( در مقاباال جااذب شاادن یاحساسااات دردناااک )ذهاان آ

که خودشفقتی باتیی دارند2113 کمای دارناد، (. افرادی  که خودشفقتی  ، نسبت به افرادی 
کاه شاناخت روانسالمت  گریزناپاذیر و احسااس شکساتی  ی بیشاتری دارناد. زیارا در آنهاا درد 

حسااااس انااازوا و رحماناااه و اوسااایله یاااک سااارزنش خاااود بااایکنناااد باااههماااه افاااراد تجرباااه مااای
(. 2119، یاباااد )نولن_نوکساااماهاااا اساااتمرار نمااایهمانندساااازی افراطااای باااا افکاااار و هیجاااان

در تقویات ، کندخودشفقتی عالوه بر آنکه فرد را در مقابل حاتت روانی منفی محافظت می
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حاتت هیجانی مثبت نیز نقش دارد. بعنوان مثال خودشافقتی باا احساسااتی چاون پیوناد 
ر ااایت از زناادگی ماارتبط اساات. همچنااین آمااوزش شااادکامی باعااث افاازایش اجتماااعی و 

 (.  1389، شود )فیروزه مقدمامید و ر ایت از زندگی می
یسااتی در نوشااته سااقرا  و های  شااادکامی نیااز بااا ر ااایت زناشااویی ارتبااا  دارد. شادز

کیو همکاار، هنکاانن، هنکاانن-شاود )کویووماا می افالطون و باتخا ارسطو دیده ، انوناماا
کارد )لای دوکاوورث، (. این وا ه2111 ، اولین بار توسط سالیگمن در اواخار قارن بیساتم مطار  

کراسااالند )2115، و سااالیگمن اساااتین کاااه 1987(. در ایااان زمیناااه آرگایااال و  کردناااد  ( فااارض 
داشااتن ، از خلااق مثباات یااا لااذتای  باشااد: درجااه ماای شااادکامی دارای سااه مولفااه اصاالی

کافی در یک مدت مشخا و  نبود احساسات منفای مثال افساردگی و ا اطراب. ر ایت 
یناک کاه براساااس نظاری آز تاوان بارای آن پایااه  ، ماای1شاادکامی یاک مت یار شخصاایتی اسات 

گرفااات )علییاااور و نورباااات یسااات شاااناختی در نظااار  ینهاااون )1999، ز ( شاااادکامی را 2112(. و
کیفیاات زناادگی ر ااایت دارد تبااه عریااف عنااوان قضاااوت فاارد در مااورد اینکااه تااا چااه حااد از 
یابی افاراد از زنادگیمی شاان را توانناد زنادگیشاان اشااره دارد. افاراد مایکند.شادکامی به ارز
کلی )مانند ر ایتبه صاورت مندی از زندگی یا احساس خرسندی( یا باهصورت قضاوت 

یااابی از حیطااه کااارهااای خاااد زناادگیارز عملکاارد تحصاایلی( یااا ، شااان )ماننااد ازدواج یااا 
کاه ، ر خود در رابطه با آنچه برایشان ر  داده )هیجاناات خوشااینداحساسات هیجانی اخی

یابی قارار دهناد )دیویاداز مثبت تجربیات فردی ناشی می بوتیاول و ، شود( مورد بررسی و ارز
 (.  2113، اسیر

کادام از ایان مت یرهاا را باا ر اایت از زنادگی بررسای  یادی رابطه هار  کنون پژوهشهای ز تا
که، کردهاند رابطاه هار ساه مت یار را باا هام بارای پیشابینی ر اایت از زنادگی در  اما پژوهشی 

کاااربرده باشااد وجااود ناادارد؛ بنااابراین در ایاان پااژوهش سااعی شااده اساات بااا ، دانشااجویان بااه 
توجاااه باااه اهمیااات مت یرهاااای خودشااافقتی و شاااادکامی و رابطاااه آن باااا ر اااایت از زنااادگی 

                             

1. Ayzenk 
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سااالمت و بهداشاات روان ایاان قشاار دانشااجویان بررساای شااود تااا باارای ارائااه راهکارهااای ارتقااا 
کار رود. با توجه به مطالب بیان شاده پژوهشاگر ساعی دارد تاا باه ایان ساؤال ، مهم جامعه به 

که آیا بین خودشفقتی و شادکامی با ر ایت از زندگی رابطه وجود دارد؟  پاسخ دهد 

 روش 
باشااد. جامعااه آماااری پااژوهش حا اار پااژوهش حا اار توصاایفی و از نااوع همبسااتگی ماای

باشاد و حجام مای1۰11-1399دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهاواز در ساال تحصایلی 
گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. 211نمونه  که به روش نمونه   نفر انتخاب شد 

کرونااا کاه در ابتادا باا توجاه باه شارایط و بحاران بیمااری  ، اجارای پاژوهش باه ایان نحاو باود 
گروه پرسشاانامه بااه صااورت آنالیاان تاادوین شااد ماارتبط بااه دانشااگاه شااهید چمااران هااای  و در 

اهااداف پااژوهش و نحااوه پاسااخگویی بااه ، لینااک پرسشاانامه ارسااال شااد. همچنااین، اهااواز
گردید. به لحا  اخالقی به آزمودنی کاه هاا  همراه لینک پرسشنامه ارسال  تو ایس داده شاد 

کلای  در پاژوهش اساتفاده نیاز به ذکر نام و نام خانوادگی نیسات و تنهاا نتاایم آن باه صاورت 
کاه در صاورت ر اایت بارای انجاام پاژوهش باه ، خواهد شد. همچنین به آنها یادآوری شاد 

توساااط ها  ساااواتت مربوطاااه صاااادقانه پاساااخ دهناااد. در نهایااات پاااس از انجاااام پرسشااانامه
ون چناااد مت یااری ماااورد تجزیاااه و یل رگرساایاااخااام باااا اسااتفاده از تحلهاااای  دادههااا،  آزمودنی

گرفت.   پژوهش به این ترتیب بود:های  پرسشنامهتحلیل قرار 
 5تهیاه شاد. مقیااس  1985مقیاس ر اایت از زنادگی توساط دینار و همکااران در ساال 

کلی فرد از زندگیماده که ر ایت  کاامال  اش را میای  گزیناه از  گزاره دارای هفات  سنجد هر 
کاامال مخاالفم مای کاه در مقیااس لیکارت از موافقم تا  شاود. باه ری مایگاذانماره 7تاا 1باشاد 

ر ایت بات مت یار  35نامه از ر ایت پائین تا ها روی پرسشکه دامنه احتمالی نمرهطوری
خواهااد بااود. مقیاااس ر ااایت از زناادگی جنبااه مثباات تجااارب افااراد را بااه جااای تمرکااز باار 

کاه بعاد از  ۰8کناد. ایان مقیااس در ابتادا شاامل گیری میهیجانات منفی اندازه ساوال باود 
کاااهش یافاات. بااه 11ملی بااهتحلیاال عااا سااوال نسااخه  11خاااطر شااباهت معنااایی بااین سااوال 
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کاااهش یافاات )دینار و همکاااران 5نهاایی بااه  ( پایااایی 1991(. یاااردلی و رایااس )1989، سااوال 
کردند. این آزمون توساط بیاانی 51/1بازآزمایی را با فاصله زمانی ده هفته  کاوچکی ، گزارش 

گااودرزی ) کرونبااا  ایاان  ه اساات.( بااه فارساای ترجمااه شااد1386و  در پااژوهش حا اار آلفااای 
 دست آمد.به 92/1پرسشنامه 
کلای خودشاافقتی توساط نااف در مااده 26ناماه خودشاافقتی نیاز پرساش یاابی  ای باارای ارز

کاال(. اجاازای سااازنده ایاان پرسااش2113سااال ) گاار چااه از لحااا  ( طراحاای شااد )نمااره  نامااه ا
م ماارتبط هسااتند: انسااانیت مفهااومی بااا هاام متفاااوت هسااتند ولاای بااه لحااا  نظااری بااه هاا

گرچه ساختار اصلی با ایان ساه جنباه تعریاف شاده ذهن، مشترک گاهی و خود مهربانی. ا آ
، گویاه( 5عبارتناد از خودمهرباانی )، بود اما تحلیل عامل شش خرده مقیاس پیشنهاد شده

گااهی گویاه(  ذهان ۰انزوا )، گویه( ۰انسانیت مشترک )، گویه( 5خودقضاوتی ) گویاه(  ۰)، آ
(. 1393امااان الهاای ، ؛ بااه نقاال از تردساات2113، گویااه( )نااف ۰و شااناخت باایش از حااد )

کرونبا  این مقیاس در تایلند و تاایوان  گازارش شاده  95/1و در آمریکاا 86/1 ریب آلفای 
هااای نامااه ی روایاای همزمااان خودشاافقتی بااا پرسااش( نتیجااه2113اساات. در تحقیااق نااف )

گونه به ی ناماهفقتی و خارده مقیااس انتقااد از خاود پرساشدست آمد: بین خودشادیگر این 
 بین خودشفقتی و مقیاس ارتباا  اجتمااعی، ی منفی و معناداریتجارب افسردگی رابطه

کرونبااا  خودشاافقتی ی مثباات و معنااادار بااهرابطااه دساات آمااد. در پااژوهش حا اار آلفااای 
گااهی و شان ذهن، انزوا، انسانیت مشترک، خودقضاوتی، خودمهربانی، 91/1 اخت بایش از آ

 دست آمد.به 93/1و  85/1، 73/1، 71/1، 7۰/1، 87/1حد به ترتیب 
کساافورد اسااتفاده شااد. ایاان مقیاااس  مت یاار شااادکامی نیااز از اباازار اسااتاندارد شااادکامی آ

( باه منظاور سانجش شاادکامی طراحای و 2112ماده اسات و توساط هیلاز و آرگیال ) 29دارای 
گزینااه .تهیااه شااده اساات تاادوین شااده اساات. درباااره احساااس شااادکامی ، هااا همیشااهباارای 

گرفتاه ماای ۰و  3، 2، 1کام و اصااال  باه ترتیااب نمارات ، گااهی شاود. محاادوده نماره ایاان درنظاار 
هااای ایاان پرسشاانامه در پاانم قاارار دارد. مطااابق نظاار آرگایاال حیطااه 87تااا  1پرسشاانامه بااین 

ر اایت ، لیبهزیساتی فااع، حرمات خاود، باشد: ر اایت از زنادگیدسته قابل تفکیک می
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گااه هاریس سانجیده خاطر و خلق مثبت. پایایی و روایی این پرسشنامه توسط علی پور و آ
که برای اندازه گیری شادکامی در جامعاه ایرانای از روایای و پایاایی شده و نتایم نشان دادند 

کرونبااا  ایاان پرسشاانامه را 1391مناسااب برخااوردار اساات. سااعیدی ) ( در پژوهشاای آلفااای 
کااه از نظاار پایااایی نمااره مطلااوبی ماای دسااتبااه 87/1 باشااد. در پااژوهش حا اار آلفااای آورد 

 دست آمد. به 91/1کرونبا  این پرسشنامه 

 پژوهشهای  یافته
کرر نمره 1جندول   های  هنای خود:نفقتی و  ؤلفننه  ینانگین، انحنراف  رینار، حنداقل و حندا

 آن، :ادکا ی و رتای  او وندگی
 

 حداکرر حداقل استانداردانحراف   یانگین ترداد  تغیر
 21 11 2.18 16.59 211 ر ایت از زندگی

 53 37 3.98 ۰3.53 211 شادکامی
 21 7 3.27 1۰.33 211 خود مهربانی
 8۰ 3۰ 13.12 68.78 211 خود شفقتی
 22 11 2.69 1۰.97 211 خود قضاوتی

 18 6 3.33 11.2۰ 211 انسانیت مشترک
 19 8 2.72 1۰.11 211 انزوا

گاهیذهن   19 6 3.11 12.99 211 آ
 21 8 3.15 13.23 211 شناخت بیش از حد

 
که در جدول  انحراف معیار در مت یر ر اایت ، نمایید میانگینمشاهده می 1همانطور 

میااانگین و انحااراف معیااار در مت یاار شااادکامی بااه ، (18/2، 59/16از زناادگی بااه ترتیااب )
معیاااار در مت یااار خودشااافقتی باااه ترتیاااب میاااانگین و انحاااراف ، (98/3، 53/۰3ترتیاااب )

، 33/1۰میانگین و انحاراف معیاار در مت یار خودمهرباانی باه ترتیاب )، (12/13، 73/68)
، (69/2، 97/1۰انحاااراف معیاااار در مت یااار خودقضااااوتی باااه ترتیاااب )، میاااانگین، (27/3

ین میاانگ، (23/3، 2۰/11میانگین و انحراف معیار در مت یر انسانیت مشترک به ترتیاب )
میااانگین و انحااراف معیااار در ، (72/2، 11/1۰و انحااراف معیااار در مت یاار اناازوا بااه ترتیااب )
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( و میانگین و انحراف معیار در مت یار شاناخت 11/3، 99/12گاهی به ترتیب )آمت یر ذهن
 باشد. ( می15/3، 23/13بیش از حد به ترتیب )

 هاوندگی در آو ودنیبین با رتای  او : همبستگی بین  تغیرهای پیش2جدول 
  تغیر وابسته  رتای  او وندگی

P R مت یر مستقل 
112/1p= **22/1 شادکامی 
11/1p= *16/1 خودشفقتی 

11/1p= *17/1 خودمهربانی 
113/1p= **21/1 خودقضاوتی 

12/1p= 11/1- انسانیت مشترک 
111/1p= **35/1 انزوا 
18/1p= 12/1 گاهی  ذهن آ
11/1p= *18/1 بیش از حد شناخت 

 

 =*>11/1p< **= ،15/1pداری  رایب همبستگی در سطس آماری معنی
ن شاادکامی یبا یب همبساتگیشود  ریمالحظه م 2 یه در جدول شمارهکطور همان

، شاودپژوهش تأیید مای 1بنابراین فر یه ، باشدمی p=112/1و  r=22/1با ر ایت از زندگی 
، باشااادمااای p=11/1و  r=16/1از زنااادگی ن خودشااافقتی باااا ر اااایت یبااا یب همبساااتگی اار

ن خودمهرباانی باا ر اایت یبا یب همبساتگیشود.   ارپژوهش تأیید می 2بنابراین فر یه 
ن خودقضاااوتی بااا ر ااایت از یباا یب همبسااتگی اار، باشاادماای p=11/1و  r=17/1از زناادگی 

ن انساانیت مشاترک باا ر اایت یبا یب همبستگی ر، باشدمی p=113/1و  r=21/1زندگی 
ن اناازوا بااا ر ااایت از زناادگی یباا یب همبسااتگی اار، باشاادماای p=12/1و  r=-11/1زناادگی  از

35/1=r  111/1و=p گاااهی بااا ر ااایت از زناادگی ن ذهاانیباا یب همبسااتگی اار، باشاادماای آ
12/1=r  18/1و=p ن شاناخت بایش از حاد باا ر اایت از یبا یب همبساتگیباشاد و  ارمی

هاای خودشافقتی و شاادکامی باا ر اایت از هباشد و باین مؤلفامی p=11/1و  r=18/1زندگی 
 زندگی دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد.
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هاا یآو ودن ین با رتای  او وندگی به روش ورود برایب¬شیپ یرهای ن  تغیل رگرسیج تحلی:  نتا3جدول 

ون باااه روش ورود یم رگرسااایشاااود طباااق نتاااایمالحظاااه مااا 3ه در جااادول کاااطاااور هماااان
بیناای ر ااایت از زناادگی را دارا خودشاافقتی و شااادکامی بااه صااورت همزمااان قابلیاات پاایش

انس ر اایت از زنادگی یا% وار16 یعن، یاست 16/1و  ۰1/1ب یآنها به ترت R2و  Rباشند. یم
شود.ین مییخودشفقتی و شادکامی تب یلهیبه وس

گام برایش بیپ یرهای ن  تغیل رگرسیج تحلی: نتا4جدول  گام به  ها یآو ودن ین با رتای  او وندگی به روش 

گاام در یم رگرسیشود طبق نتایمالحظه م ۰ه در جدول کطور همان گاام باه  ون باه روش 
که  Rو  Rگام اول خودشفقتی وارد تحلیل شدند 

گاام ، اسات 19/1و  31/1آن باه ترتیاب  2 در 
Rو  Rدوم با ا افه شدن مت یر شادکامی 

% ۰1 یعنایبدسات آماد.  16/1و  ۰1/1باه ترتیاب   2
شود.ین مییمت یرهای خودشفقتی و شادکامی تب یلهیانس ر ایت از زندگی به وسیوار

ک  تغیر   ال
ها :اخص

 تغیر پیش بین
MR R

2F

P
β t P

16/171/1825/181/3111/1 ۰1/1 شادکامی
16/171/1833/111/5111/1 ۰1/1 خودشفقتی

 تغیر  
ک  ال

ها :اخص

 تغیر پیش بین
MR R

2F

P

ترایب رگرسی ن

12

19/1 31/1 خودشفقتی
۰6/21
111/1P=

31/1=β

63/۰ t=

111/1P=

17/18 16/1 ۰1/1 شادکامی
11/5=β

63/۰ t=

111/1P=

25/1=β

81/3 t=

111/1P=



 ( ایرانی  هانجمن مشاورملی وزدهمین همایش ن) مجموعه مقاالت  _______________________________________________________ 455

 

 گیری نتیجهبحث و 
هاادف پااژوهش حا اار تبیااین رابطااه خودشاافقتی و شااادکامی بااا ر ااایت از زناادگی بااود. 

که بین خود شفقتی باا میازان ر اایت از زنادگی دانشاجویان رابطاه نتایم پژ وهش نشان داد 
( 2116وانااگ و یوکااو )، ( و یانااگ139۰هااای محماادی فاارد )وجااود دارد. ایاان نتااایم بااا یافتااه

گفااتهمسااو اساات. در تبیااین ایاان نتااایم ماای مهربااانی بااا خااود درک خااود بااه جااای ، تااوان 
کاستی کاه کفایتیها و بیقضاوت خود و نوعی حمایت نسبت به  های خود است. افرادی 

کمااای دارناااد کاااه خودشااافقتی  سااااالمت ، خودشااافقتی بااااتیی دارناااد نسااابت باااه افاااارادی 
کااه همااه افااراد روان گریزناپااذیر و احساااس شکسااتی  شااناختی بیشااتری دارنااد. زیاارا آنهااا درد 

احساااس اناازوا و همانندسااازی ، رحمانااهکننااد بااه وساایله یااک ساارزنش خااود باایتجربااه ماای
یابااد. خودشاافقتی عااالوه باار آنکااه افااراد را در براباار هااا اسااتمرار نماایفراطاای بااا افکااار و هیجااانا

در تقویات حااتت هیجاانی مثبات نیاز نقاش دارد. ، کنادحاتت روانی منفی محافظت می
خودشفقتی با احساساتی چون پیوند اجتماعی و ر اایت از زنادگی مارتبط ، عنوان مثالبه

 است.
شااادکامی و ر ااایت از زناادگی دانشااجویان رابطااه وجااود دارد. ایاان  2بااا توجااه بااه جاادول 

کجبافنتایم با یافته یانی، سجادیان، های  باشاد. در تبیاین ( همسو می1391انوری )، کاو
گفت شادکامی را میاین نتایم می کاه وجاود آن توان  توان نبود استرس و ا طراب دانسات 

 افاراد وقتای در حالات خوشاحالی و سارور شاود. معماوت  باعث افزایش ر ایت از زندگی مای
احسااس خااوبی داشاته و از زناادگی خاود را ای هسااتند. در واقات شااادکامی ، برنادسار ماایباه

هاااای مثبااات منهاااای دردهاسااات و افاااراد شاااادکام معماااوت  ی احسااااسمجموعاااه مجموعاااه
کاه شاادکام ی افرادی شاد و خوشبین هستند و از اینکه وجود دارند را ای هساتند. افاردای 

کمتاری را تجرباه مای، بیشتری دارند بناابراین ، کننادعواطف مثبت بیشتر و عواطاف منفای 
یابی مثبت  تری از زندگی خود دارند.ارز

کااه خودشاافقتی و شااادکامی بااا ر ااایت از زناادگی  همچنااین نتااایم رگرساایون نشااان داد 
، و یانااگ( 139۰هاای صاامدی فاارد )دانشاجویان رابطااه چندگانااه دارنااد. ایان نتااایم بااا یافتااه
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کجباااااف1393زاده امااااام زاده )محمدر ااااا علاااای، (2116وانااااگ و یوکااااو ) ، سااااجادیان، (. 
یانی و انوری ) گفات خودشافقتی باشد. در تبیین این پژوهش مای( همسو می1391کاو تاوان 

در تقویاات حاااتت ، کناادعااالوه باار آنکااه افااراد را در براباار حاااتت رواناای منفاای محافظاات ماای
خودشاافقتی بااا احساساااتی چااون پیونااد ، عنااوان مثااالارد. بااههیجااانی مثباات نیااز نقااش د

کااه شااادکامی بیشااتری  اجتماااعی و ر ااایت از زناادگی ماارتبط اساات و همچنااین افاارادی 
کمتاری را تجرباه مای، دارند یاابی عواطف مثبت بیشاتر و عواطاف منفای  کنناد. بناابراین ارز

 تری از زندگی خود دارند.مثبت
های  محااادودیت، جااه اسااات. در پااژوهش حا ااارمواهایی  هاار پژوهشااای بااا محااادودیت

تعاااااداد بااااااتی ساااااواتت ها،  پاااااژوهش عباااااارت باااااودن از: خودگزارشااااای باااااودن پرسشااااانامه
باه دلیال شارایط هاا  آنالین بودن اجرای پاژوهش و در نتیجاه انتخااب آزمودنیها،  پرسشنامه

کرونا گر مانند باارفرهنگی، بیماری  گاذار بار تأثیراقتصاادی و اجتمااعی ، مت یرهای مداخله 
 کاااه تعمااایم نتاااایم را باااا محااادودیت مواجاااهها  پاساااخگویی افاااراد باااه ساااواتت پرسشااانامه

کارگاهها  شود مسوولین دانشاگاه می سازد. پیشنهاد می آموزشای بارای هاای  از طریاق اجارای 
کننااد. همچنااین پیشاانهادریز برنامااهارتقااا سااالمت روان و ر ااایت از زناادگی دانشااجویان   ی 

راهکارهاای تزم در ، ان باا اساتفاده از نتاایم پاژوهش حا ارشناسا وانرمشاورین و ، شود می
کنند. خصود افزایش شادکامی و ر ایت از زندگی دانشجویان راهکارهای تزم را ارائه 

 منابع
هاااای خودشااافقتی در بینااای باااه افساااردگی براسااااس مؤلفاااه(. پااایش1395 . )، ک؛ اصاااالنی، ع؛ تردسااات، اماااان الهااای

 .77-88(: 2) 8ی بالینی؛ شناس ، روانهای اهوازتجربه شکست عاطفی دانشگاه دانشجویان دختر دارای
ی ناماه(. اثربخشی آموزش شادکامی بر افزایش امید و ر ایت از زنادگی در ساالمندان )پایاان1389س. )، فیروزه مقدم

 تهران.، کارشناسی ارشد چاپ نشده(. دانشگاه عالمه طباطبایی
کاااهش قناادخون و افاازایش شااادمانی (. بررساای ا1388ز. )، کامیاااب ثربخشاای آمااوزش شااادمانی بااه شاایوه فااوردایس باار 

کارشناسی ارشد مشااوره و راهنمااییبیماران مبتال به دیابت شهر بهبهان. پایان دانشاگاه آزاد علاوم واحاد ، نامه 
علوم و تحقیقات خوزستان.
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کیفیت زندگی کرونا ، مقایسه  شادکامی و سالمت روانی معلمان زن و مرد در شرایط 
 3حسن محققی، 2سید علی حسینی المدنی، 1سید احمد واقفی

شادکامی و سدالمت ، این پ وهش با هدپ مقایسه کیفیت زندگی :هد 
انجددام شددد. پدد وهش فددوق از روانددی معلمددان زن و مددرد در شددراید کرونددا 

گدردآوری هدای  لحاظ هددپ جدزا پ وهش کداربردی و از نظدر شدیوه اجدرا و 
کلیددده  :رو اسدددت. ای  علدددی مقایسدددههدددای  اطالعدددات از ندددوع پ وهش جامعددده آمددداری شدددامل 

 هدران هسدتند و نمونده پد وهش را  57معلمان مرد و زن شدا ل در آمدوزش و پدرورش منطقده 
 شکیل دادندد کده بده  روش نمونده گیدری  22-5311ل  حصیلی نفر از افراد شا ل در سا 28

نفری زن و مرد قرار گرفتند. بدرای جمد   32انتخاب شدند و در دو گروه ای   صادفی خوشه
، (5282استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی)های  آوری اطالعات از پرسشنامه

کسدددفورد هیدددل و آرگیدددل ) پرسشدددنامه سدددالمت رواندددی کینگدددز ( و 5115پرسشدددنامه شدددادکامی آ
های  جمد  آوری شدده از شداخ هدای  ( استفاده شد. به منظدور  جزیده و  حلیدل داده5115)

میانگین و انحراپ استاندارد و در بخش آمدار اسدتنباطی ، نمودار، آمار  وصیفی شامل جدول
نشدان داد نتدایج ها: یافتـهاز آزمون واریانس چند متغیری و آزمون  ی مسدتقل اسدتفاده شدد. 

شدادکامی و سدالمت رواندی ، که بین معلمان زن و مرد در شراید کرونایی در کیفیت زندگی
بدده صددورت جداگاندده در بددین هددا   فدداوت معندداداری وجددود ندددارد. همچنددین مقایسدده میانگین

کدده  فدداوت معندداداری  کننده معلمدان زن و مددرد شددرکت مددردان و زنددان در پدد وهش نشددان داد 
براسداس پد وهش  :گیری نتیجـهادکامی و سالمت روانی وجود ندارد و ش، بین کیفیت زندگی

پذیری شراید کرونا بر زندگی مردان و زنان یکسان بوده است.  أثیرحاضر 
 شراید کرونا، سالمت روانی، شادکامی، کیفیت زندگیها:  کلیدواژه

، تهران، ایران.کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، )نویسنده مسئول(.  1
s.ahmadvaghefe2016@gmail.com

.، تهران، ایراناستادیار روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.  2
 .، تهران، ایرانایی تهرانکارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه عالمه طباطب.  3
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 مقدمه و بیان مسئله
بیماریهااای جدیااد شاایوع برخاای ، گسااترده در حااوزه پزشااکیهای  علاای رغاام پیشاارفت

داشاته اسات. جامعاه جهاانی اماروز بایش از هار ها  ات متعددی بر زندگی انسانتأثیرعفونی 
اجتمااعی و روانای ناشای از مواجاه شادن باا ، پیامدهای اقتصاادی تأثیر  زمان دیگری تحت

کرونا ویروس گیر تحت عنوان  گرفتاه اسات. ایان ویاروس در  1یک اپیدمی جدید و همه  قرار 
یاااد  2119دساااامبر  کوو کشاااور چاااین شاااروع و باااه   2 19 -باااا ناااام اختصااااری  از شاااهر ووهاااان در 

کاارد )وو و همکاااران کشااورهای دنیااا شاایوع پیاادا  (.  سااازمان 2121، 3ساارعت در بساایاری از 
ایاان بیماااری را بااه عنااوان یااک اپیاادمی جهااانی  2121در  انویااه  4(WHOبهداشاات جهااانی )

کرد و متاسفانه در مدت تقریبا دو سال پس از انتشار بر اساس آماار اعالمای ساازمان ، اعالم 
کاه هار روز بار  بهداشت جهانی منجر به مرف بیش از پنم میلیاون نفار در جهاان شاده اسات 

بایش ، (؛ از ایان آماار اعاالم شاده2121، نیشود )سازمان بهداشت جهاا می این تعداد افزوده
کنون بایش  کرونا در ایران ر  داده است و تا از صد و بیست و هفت هزار مورد مرف ناشی از 
کشااور دچااار ایاان بیماااری شااده انااد )وزارت بهداشاات ایااران ، از شااش میلیااون نفاار از مااردم 

گسااترده و جهااش ویااروس و افاازایش شااماهااای  (. همچنااین بااا دوره1۰11  هااای ر مرفشاایوع 
کاه از فاردی باه فارد دیگار انتقاالتأیید  کرونا ویروس و سرعت انتشار بااتی آن   شده ناشی از 

کااه بااه صااورت مسااتقیم یااا غیاار مسااتقیم بااا بیماااران در هااای  یابااد نگرانی ماای کسااانی  افااراد و 
کام و همکاااران (. یکاای از 2121، 5ارتباا  هسااتند در ایان خصااود افاازایش یافتاه اساات )شاا

که کیفیات تاأثیر  به شادت تحات عواملی  کارده اسات  کروناا ت ییار  شارایط ناشای از بیمااری 
کیفیات زنادگی سااختاری پویاا و چناد وجهای  از نگرش 6زندگی و ت ییارات هاا  افراد است. 

کاه در زنادگی افاراد اتفااق گونی  گوناا  افتاد حاصال مای رفتاری است و از مجموعه تجربیاات 
                             

1. Corona virus 

2. Covid- 19 

3. Wu & etal 

4. World health organization 

5. Shacham & etal  

6. Quality of life 
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کیفیت زندگ می ی را احساس و درک فارد از و اعیت زنادگی شود. سازمان جهانی سالمت 
اساتانداردها و عالیاق ، انتظااراتهاا،  خود در قالب نظام ارزشای و فرهنگای بار مبناای آرمان

کاه دارای حیطاه کارده اسات  ارتباطاات ، ساطس اساتقالل، روانای، جسامیهای  فارد تعریاف 
کیفیت2116، 1باشند )رولند و همکاران می محیط و عقاید شخصی، اجتماعی زنادگی  (. 

کلاای فاارد از زناادگیای  مفاااهیم عمااده کااه موجااب ر ااایت  گیاارد ایاان  ماای شااود در باار ماای را 
 آماوزش و اوقاات فراغاات، امنیات شخصای و خااانوادگی، اشاات ال، مفااهیم شاامل ساالمتی

کستر می کیفیت زنادگی افاراد ادراک ذهنای آنهاا را 2115، 2باشد )ری و ا (. در حوزه سالمتی 
مختلااف جساامی و رواناای و اجتماااعی هااای  یط درمااانی باار حوزهات بیماااری و شااراتااأثیراز 

یابی این  می قرارتأثیر  تحت تواند باه شناساایی  می مختلفهای  ات در حوزهتأثیردهد و ارز
کناد )هارالاد و ای  دامنه کماک  کاه بارای زنادگی روزاناه افاراد ایجااد شاده اسات  از مشکالتی 

کیفیت 2119، 3همکاران یابی  زندگی افاراد پایش بینای معنااداری از پافشااری (. در واقت  ارز
(. 2116، 4باشااد )فااایرز و ماااچین ماای مقاوماات افااراد در براباار بیماااری و شاارایط سااالمتی آنهااا

یااد نااوزده  کوو یااادی باار عملکاارد تااأثیرشاایوع بیماریهااای عفااونی از جملااه بیماااری  ات منفاای ز
و منجاار بااه پیاماادهای  رواناای و اجتماااعی افااراد در زناادگی و اجتماااع داشااته اساات، جساامی

کیفیات زنادگی افاراد که تمامی این عوامل سبب ت ییار در   اقتصادی معناداری شده است 
کان2121، 5شود )کیو و همکاران می  (. 2121، 6؛ یزلی و 

که محدودیتتأثیراز دیگر  یاد ناوزده بار افاراد داشاته های  ات منفی  کوو ناشای از بیمااری 
کاردن افاراد از فعالیت کاه در بلناد مادتا ها است محروم  تاأثیر  و ماراودات اجتمااعی اسات 

گذاشاااته اسااات )دتور و امیرآباااادی 7منفااای بااار ساااطس شاااادکامی (. شاااادکامی 1399، افاااراد 
ترکیبی از وجود عاطفه مثبت و فقادان عاطفاه منفای و ر اایت از زنادگی اسات و دارای دو 
                             

1. Roland & etal 

2. Rey &  Extremera 

3. Harald & etal 

4. Fayers & Machin 

5. Qiu & etal 

6. Yezli & Khan 

7. Hapinness 
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ک می مولفه عاطفی سطس لذت نامیده، مولفه عاطفی و شناختی است ه درجاه لاذت شود 
 بخااش عواطااف مختلااف یااک تجربااه شخصاای اساات و مولفااه شااناختی ر ااایت نامیااده

که درجه می که یک فرد به خواستهای  شود  مورد نظرش دست یافتاه های  و ایده الها  است 
(. از دیااادگاه روان شناساااان دو ناااوع شاااادکامی وجاااود دارد؛ ناااوعی  از آن 2111، 1اسااات )دینااار

که در شرایط زندگی  آساایش و باه طاور ، شا ل، تحصایل، همچون روابط زناشوییگذراست 
که به آن وجه عینی شادکامی می کلی امکانات رفاهی و مالی حاصل گویناد و ناوع  می شود 

کااه از آن بااه عنااوان شااادکامی  کااات شخصاای اساات  دیگاار آن متاااثر از حاااتت دروناای و ادرا
کاه در  می نشانها  ش(. پژوه2113، 2شود )میرزا  می ذهنی یا احساس شادکامی تعبیر دهند 
گیاردار شاود و در  مای تمایال باه رفتارهاای اجتناابی در افاراد بیشاتر، زمان شیوع بیماریهاای وا

های  جهاات مصااونیت از بیماااری پیااروی بیشااتری از هنجارهااای اجتماااعی و محاادودیت
(. در عین حاال ممکان اسات بعضای 2115، 3موری و بانگر، ناشی از بیماری دارند )اسکالر

کاه منجار باه از  کانش بیشاتری نشاان دهناد  گیر وا افراد به شرایط ایجاد شده از بیماری همه 
گونااه شااده و در نهایاات منجاار بااه ایجاااد  کننااده رفتارهااای باایش از حااد اجتناب و وسااواس 

کاهش احساس شادی در افراد شود )سیبلی و همکااران نتاایم  .(2121، 4ت ییرات خلقی و 
یااد نااوزده  ماای شااان( ن2121و همکاااران ) 5پااژوهش لیااو کوو کااه در زمااان شاایوع بیماااری  دهااد 

کااه  ماای افسااردگی و عصاابانیت افاازایش، احساسااات منفاای ماننااد ا ااطراب یابااد در حااالی 
کااهش یافتاه اسات و ماردم  نمرات احساسات مثبت مانناد شاادکامی و ر اایت از زنادگی 

کمتر به اوقات فراغات و برنا تفریحای های  ماهبیشتر نگران سالمتی و خانواده خود هستند و 
 توجه دارند.

گیاار باار افااراد بررساای پژوهشهااای  ات روان شااناختی بیماریتااأثیردر بررساای  هااای  همااه 

                             

1. Diener 

2. Mirza 

3. Schaller, Murray & Bangerter 

4. Sibley & etal 

5. Liu & etal 
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کااااه ایاااان  ماااای نشااااان  1ماننااااد سااااارس و ابااااوت هایی  انجااااام شااااده در زمااااان اپیاااادمی دهااااد 
یادی بر ساالمت روانایتأثیر  جهانیهای  اپیدمی افاراد داشاته اناد و افاراد مشاکالتی  2منفی ز

های  بی خاوابی و عصابانیت را در شارایط محادودیت، افسردگی، استرس و ا طرابچون 
کاارده انااد. سااازمان بهداشاات جهااانی ) ( سااالمت رواناای را در 2121ناشاای از بیماااری تجربااه 

کلااای بهداشااات کامااال بااارای ایفاااای نقش، درون مفهاااوم  روانااای و ، اجتمااااعیهاااای  تواناااایی 
از قابلیات ارتباا  ماوزون و هماهناگ بااا کناد و ساالمت روان را عبااارت  مای جسامی تعریاف

ت ییار و اصاال  محاایط فاردی و اجتمااعی و حال تضااادها و تماایالت شخصای بااه ، دیگاران
کنااد. بااا توجااه بااه اینکااه سااالمت رواناای یکاای از  ماای عادتنااه و مناسااب عنااوان، طااور منطقاای

کیفیاات زناادگی فاارد و پیشاابرد اهااداف جامعااه مااو ثر مهمتاارین منااابت زناادگی بشاار اساات و در 
کتورهای ماوثر بار ساالمت و عوامال خطار آفارین  اروری باه نظار گاهی از فا رساد و  مای است آ

گرفتن اینکه یکای از مهمتارین عوامال ماوثر بار ساالمتی عامال جنسایت اسات؛ نتاایم  درنظر 
که تفاوت جایگااه متفااوت زناان و ماردان در ، فیزیولاو یکیهای  مطالعات بیانگر این است 

گااروه ها  مسائولیتهااا،  شنق، سااختارهای اجتماااعی و جایگاااه و قاادرت اجتمااعی ایاان دو 
کیفیات زنادگی ماردان و زناان دارد. باا  نقش مهمی در ماهیت مشکالت و ساالمت روانای و 

گیااردار و هااای  توجااه بااه اهمیاات بررساای و ااعیت سااالمت رواناای افااراد در دوران بیماری وا
کنون پژوهشی در خصود مقایساه  یاد تاأثیرتا کوو ناوزده بار زناان و ماردان انجاام ات بیمااری 

کیفیات زنادگی کاه آیاا باین   شاادکامی و ، نشده است مسئله اصلی این پاژوهش ایان اسات 
کرونا تفاوت معناداری است؟  سالمت روانی زنان و مردان در شرایط 

اهداف
کرونا   -1 کیفیت زندگی معلمان زن و مرد در شرایط  مقایسه 
کرونامقایسه میزان شادکامی معلمان زن و مر   -2 د در شرایط 

1. Sars & Ebola

2. Mental Health
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کرونا  -3  مقایسه سالمت روانی معلمان زن و مرد در شرایط 

 پژوهشهای  فرضیه
کرونایی تفاوت وجود دارد. -1 کیفیت زندگی معلمان زن و مرد در شرایط   بین 

کرونایی تفاوت وجود دارد. -2  بین شادکامی معلمان زن و مرد در شرایط 

کرو -3  نایی تفاوت وجود دارد. بین سالمت روانی معلمان زن و مرد در شرایط 

 شناسی  روش
کاااربردی و از نظاار ماهیاات و روش از هااای  پااژوهش حا اار از لحااا  هاادف جااز  پژوهش

اساات. جامعااه آماااری ایاان پااژوهش شااامل بخشاای از ای  مقایسااه -علاای هااای  نااوع پژوهش
کااه در  17نیروهاای آموزشای شااغل در مادارس اداره آماوزش و پارورش منطقاه  تهاران هساتند 

کار باوده و شاامل پرسانل آموزشای دوره 1۰11-99تحصیلی سال  تحصایلی هاای  مش ول به 
کااارگزینی اداره  ماای ابتاادایی و متوسااطه اول کارشااناس  گاازارش  کااه باار اساااس آخاارین  باشااند 

نفار از  98باشاند. نموناه پاژوهش را  مای نفار پرسانل 1311بایش از  17آموزش و پارورش منطقاه 
شاهر تهاران تشاکیل دادناد. روش  17ه آموزش و پارورش پرسنل مردان و زنان شاغل در منطق

گیری تصادفی خوشه که باا همااهنگی ای  انتخاب نمونه به صورت نمونه  بود بدین صورت 
کارشاناس مشااوره منطقاه ؛ 17در ابتادا از مجماوع مادارس راهنماایی و ابتادایی منطقاه ، با 

کاه پاس ا 11تعداد  ها  ز اجارای پرسشانامهمدرسه در مقطت متوسطه و ابتدایی انتخااب شاد 
که  98در بین معلمان تعداد  گردید  نفار زن  ۰9نفر مارد و  ۰9مورد جمت آوری  و قابل تحلیل 

گرفته شد. پاس از اساتخراج داده بارای تجزیاه و ، جمات آوری شادههاای  برای تحلیل در نظر 
انحاااراف معیاااار و در بخاااش آماااار ، در بخاااش آماااار توصااایفی از میاااانگینهاااا  تحلیااال داده

پاژوهش از آزماون تحلیال وایاانس چناد مت یاری و آزماون های  نباطی بارای آزماون فر ایهاست
مااورد مطالعااه هااای  گروههااای  تاای مسااتقل جهاات بررساای معناااداری مقایسااه بااین میانگین

 استفاده شد.  spss  21فوق از نرم افزار آماری های  استفاده شد و برای انجام آزمون
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 ابزارهای پژوهش
کیفی  و  1ندگیپرسشما ه 

 1989کشاور دیگار در ساال  15این پرسشانامه باا همکااری ساازمان بهداشات جهاانی و 
، سااوال بااوده و چهااار حیطااه سااالمت جساامانی و رواناای 26طراحاای و ساااخته شااد و دارای 

دهاد. از نظار پایاایی  مای سوال ماورد سانجش قارار 2۰روابط اجتماعی و سالمت محیط را با 
گروههای  سازگاری درونی حیطه کرونباا  در  افاراد هاای  چهارگانه با استفاده از آزماون آلفاای 

گروه 73/1سالم برابر با  گزارش شده است. روایای ایان  77/1افراد دارای بیماری های  و در 
مختلاف باا معنای دار باودن های  پرسشنامه با اختالف امتیاز افاراد ساالم و بیماار در حیطاه

کنتاارل عواماال مخدوش گااروه پااس از  تأییااد  بااا اسااتفاده از رگرساایون خطاای کننااده  ااریب 
ها  درصااد مااوارد همبسااتگی هاار سااوال بااا حیطااه اصاالی خااود از سااایر حیطااه 83گردیااد و در 

گروه اخاتالف معنای دار داشاتند. ها  مختلف  و در هریک از حیطاههای  باتتر بود و افراد در 
یابی شاده اسا1385در ایران توسط نجات و همکاران ) ت و پایاایی آن باه ( ترجمه و هنجار

کرونبااا  باااتی  گاازارش شااده اساات. پایااایی پرسشاانامه باار اساااس  ااریب  7/1روش آلفااای 
کرونبا  در این پژوهش   شود. می گزارش 93/1آلفای 

کسف رد  2پرسشما ه :ادکا ی آ
کااه توسااط هیاال و  کساافورد اساات  ایاان پرسشاانامه نسااخه اصااالحی فهرساات شااادکامی آ

گزیناااه 29 ( منتشااار شاااده و شاااامل2112) 3آرگیااال کاااه باااا مقیاااااس ای  ساااوال چهااااار  اسااات 
گاااذاری ، زیااار مقیااااس )ر اااایت از زنااادگی 5شاااود و دارای  مااای پاساااخگویی لیکااارت نماااره 

خلاق مثبات و انار ی مثبات( اسات و پایاایی پرسشانامه را باا ، حرمات خاود، ر ایت خاطر
کرونبااا   کردنااد.  65/1تااا  ۰/1و همبسااتگی دروناای آن را بااین  91/1روش آلفااای  در گاازارش 

خصود روایی پرسشنامه هیل وآرگیل روایای ساازه و قابال قباولی را از طریاق همبساتگی باا 
                             

1. WHOQOL- Bref 

2. Oxford Happiness Questionnaire 

3. Hills & Argyle 
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گزارش دهی صفات شخصیتی و نیرومندیهای  مقیاس کردناد و  1انسانهای  خود  گزارش 
کاه  کسافورد باه هشات عامال دسات یافتناد   3/6۰در تحلیل عاملی پرسشنامه شادکامی آ

کاال پرسشاانامه را تب یااانس  کنااد. پایااایی ایاان پرسشاانامه بااا اسااتفاده از  ماای یاایندرصااد از وار
کرونبااااا   در پااااژوهش دتور و امیاااار آبااااادی  گردیااااد. پایااااایی  9۰/1 ااااریب آلفااااای  گاااازارش 
کرونبا  در این پژوهش   شود.  می گزارش 9۰/1پرسشنامه بر اساس  ریب آلفای 

کیمگز کوتاه2112) 2پرسشما ه سال   روان   ( فرم 
کوتاه پیوستار سالمت  کار برده شد در سال فرم  که در این پژوهش به  توساط  2112روانی 

ساوال فارم بلنااد  ۰1ساوال از  1۰کیاز از فارم بلناد پیوساتار ساالمت روانای مشااتق شاد و شاامل 
عالقاااه  منااادی باااه زنااادگی و ر اااایت( بااارای نشاااان دادن ، خوشاااحالی)ساااه ساااوال ، اسااات

چیرگاای باار ، ودشااش سااوال )پااذیرش خاا، احساسااات و هیجانااات یااا )بهزیسااتی هیجااانی(
خودمختاااااری و ، رشااااد شخصاااای، روابااااط مثباااات بااااا دیگااااران، در محاااایطها  مساااائولیت

کمااک در  هدفمناادی در زناادگی( باارای ساانجیدن سااالمت رواناای و پاانم سااوال )مشااارکت و 
پاااذیرش اجتمااااعی و توجاااه و درک ، شاااکوفایی اجتمااااعی، انساااجام باااا جامعاااه، اجتمااااع

انتخاااب شاادند. از نظاار روایاای و اعتبااار اجتماااعی( جهاات نشااان دادن سااالمت اجتماااعی 
برخاوردار اسات و عوامال آن دارای همبسااتگی  8/1ایان پرسشانامه از روایای و ثباات دروناای 

کرونباا  211۰، باشد )کینگز می درونی باتیی (. پایایی پرسشانامه بار اسااس  اریب آلفاای 
 شود. می گزارش 89/1در این پژوهش 

 پژوهش های  یافته
توصیفی مربو  به مت یرهای جمعیت شناختی و مت یرهاای اصالی در این بخش آمار 

گازارش های  پژوهش ارائاه شاده اسات و در اداماه فر ایه گرفات و  پاژوهش ماورد بررسای قارار 
 شد.

                             

1. Human Strengths 

2. Mental Health Continuum Short Form Kingz 
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کممدگان1جدول  : آ ار توصیفی  تغیرهای جمری  :ماختی سن و جمسی  :رک  
کل درصدتردادسطح  تغیر

جنسیت
۰951مرد

98

۰951زن

سن

انحراف معیارمیانگینگروه
۰218/1مردان

۰131/1زنان

که نتاایم جادول ) گاروه ماردان  کننده دهاد تعاداد افاراد شارکت مای ( نشاان1همانطور  در 
نفار در ایان پاژوهش شارکت داشاتند.   98باشاد و در مجماوع  می نفر ۰9زنان به طور مساوی 

گروه مردان  گاروه زناان  18/1انحاراف معیاار سال  باا  ۰2میانگین سنی   ۰1و میاانگین سانی 
باشااد و مااردان نساابت بااه زنااان دارای دامنااه ساانی باااتتری  ماای 31/1سااال بااا انحااراف معیااار 

هستند.

گروه ونان و  ردان2جدول  :  یانگین و انحراف  ریار  تغیر :ادکا ی در دو 

 ولفه ها  تغیر
گروه ونانگروه  ردان

انحراف  ریار  یانگین  ریارانحراف   یانگین

شادکامی

81/6۰/155/73/1ر ایت از زندگی
81/7۰/167/95/1کارآمدی

85/85/197/9۰/1احساس خوشی
73/53/195/53/1عزت نفس

32/52/11۰/63/1اجتماعی بودن
16/۰2/163/۰2/1بهزیستی

کل شادکامی 61/3811/293/۰317/2نمره 

کااه در تمااامی مولفااه ماای ( نشااان2نتااایم جاادول ) کاال آنهای  دهااد  ، شااادکامی و نمااره 
کال  گاروه ماردان بااتتر اسات و در نتیجاه بار اسااس نماره  گروه زنان نسبت به  نمرات افراد در 
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گفت شادکامی زنان نسبت به مردان باتتر است. می شادکامی  توان 

کیفی 3جدول  گروه ونان و  ردان :  یانگین و انحراف  ریار  تغیر   وندگی در دو 

  ولفه ها  تغیر
 گروه ونان گروه  ردان

 انحراف  ریار  یانگین انحراف  ریار  یانگین

 کیفیت زندگی

 5/1 1۰/25 6/1 26/2۰ سالمت جسمانی
 6/1 31/21 5/1 93/19 سالمت روانی

 3/1 12/11 2/1 59/5 روابط اجتماعی
 7/1 27 6/1 83/2۰ سالمت محیط

کیفیت زندگی کل   26/2 31/89 87/1 16/85 نمره 
 

که در تمامی مولفه می ( نشان3نتایم جدول ) کال آنهای  دهد  ، کیفیت زندگی و نماره 
کال  گاروه ماردان بااتتر اسات و در نتیجاه بار اسااس نماره  گروه زنان نسبت به  نمرات افراد در 

کیفیاات زناادگی زنااان نساابت بااه مااردان در شاارایط باااتتری  ماای کیفیاات زناادگی گفاات  تااوان 
 است. 

گروه ونان و  ردان4جدول   :  یانگین و انحراف  ریار  تغیر سال   روانی در دو 

  ولفه ها  تغیر
 گروه ونان گروه  ردان

 انحراف  ریار  یانگین انحراف  ریار  یانگین

 سالمت روانی
 5/1 ۰6/9 ۰/1 81/8 بهزیستی هیجانی

 16/1 59/19 9/1 71/17 سالمت روانی
 7/1 97/12 7/1 31/12 سالمت اجتماعی

کل سال   روانی  13/2 14/42 92/1 13/31 نمره 
 

که در تمامی مولفاه می ( نشان۰نتایم جدول ) کال آنهای  دهد  ، ساالمت روانای و نماره 
گاروه ماردان بااتتر اسات و گروه زنان نسبت به  کال  نمرات افراد در  در نتیجاه بار اسااس نماره 

گفت سالمت روانی زنان نسبت به مردان در شرایط بهتری است.  می سالمت روانی  توان 
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 پژوهشهای  آزمون فرضیه
پژوهش از آزمون تحلیال های  به منظور مقایسه مت یرهای اصلی پژوهش و آزمون فر یه

یاااانس چناااد مت یاااره ) آزماااون بررسااای ( اساااتفاده شاااد. پااایش از انجاااام ایااان MANOVAوار
یااانس الزاماایهای  مفرو ااه کااه آزمااون لااوین باارای  ماای آماااری باارای انجااام تحلیاال وار باشااد 

یانس یاات هااا  بررسای همگنای وار کااالموگراف اسامیرنوف باارای بررسای نرمااال باودن توز و آزماون 
گزارش شد. همچنین برای مقایساه مت یرهاای اصالی  مت یرها مورد بررسی و  نتایم مربوطه 

گردید.  پژوهش در بین مردان و زنان از آزمون تی مستقل استفاده 

: آو  ن ل  ن برای همگمی واریانس ها5جدول 
سطح  رماداری2درجه آوادی 1درجه آوادی F تغیر

111/119697/1شادکامی
72/119639/1کیفیت زندگی
37/119653/1سالمت روانی

که در جدول ) اسات نتاایم آزماون لاوین بارای هایچ یاک از ( نشاان داده شاده 5همانطور 
یانس مت یرها مورد گیارد بادین  مای قارارتأیید  مت یرها معنادار نیست و مفرو ه همگنی وار

یانس ماای ترتیااب گفاات مفرو ااه همگنااای وار یااانس چناااد هااا  تاااوان  باارای آزماااون تحلیاال وار
مت یری برقرار است.

کالموگراف اسمیرنوف برای بررسی نر ال6جدول  بودن ت زیع  تغیرها : آو  ن 
سطح  رماداریکالموگراف اسمیرنوف Z تغیر

82/111/1شادکامی
67/121/1کیفیت زندگی
63/121/1سالمت روانی

یات مت یرهاای پاژوهش نشاان6نتایم جدول ) کاه  مای ( برای بررسای نرماال باودن توز دهاد 
( اسات و بناابراین 15/1سطس معنااداری آمااره محاسابه شاده بارای هماه مت یرهاا بایش از )
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یت نرمالی هستند.  یت مت یرها برقرار است و مت یرها دارای توز  مفرو ه نرمال بودن توز

 کیفی  وندگی و سال   روانی، :  آو  ن تحلیل واریانس چمد  تغیری برای  قایسه :ادکا ی7جدول 

 درجه آوادی اثر F  قاد ر   ن هاآو اثر
درجه 
آوادی 
 خطا

 انداوه اثر سطح  رماداری

 گروه

 13/1 3۰/1 9۰ 3 11/1 3۰/1 اثر پیالیی
یلکز  13/1 3۰/1 9۰ 3 11/1 96/1 تمبدای و

 13/1 3۰/1 9۰ 3 11/1 13/1 اثر هتلینگ

یشه رویز  13/1 3۰/1 9۰ 3 11/1 13/1 بزرگترین ر

 
کاه فر ایه پاژوهش مبنای بار اینکاه باین  مای ( نشاان7در جادول )نتایم ارایاه شاده  دهاد 

کروناا تفااوت معنااداری ، شادکامی کیفیت زندگی و سالمت روانی مردان و زناان در شارایط 
کارد )هاا  وجاود دارد رد شاد و داده ، Partial eta S ،3۰/1=P= 13/1از فر ایه صافر حمایات 

11/1 =Fکاه باین شاادکامی زنادگی و ساالمت روانای ماردان و زناان در  کیفیات، ( به این معنا 
کرونا تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. به منظور مقایسه هار یاک مت یرهاا در زناان و  شرایط 

گردید. گزارش  که نتایم آن در جدول ذیل   مردان از آزمون تی مستقل استفاده شد 

کیفی  وندگی1جدول   و سال   روانی در ونان و  ردان:ادکا ی ، : آو  ن تی  ستقل جه   قایسه  یانگین 
 تفاوت  یانگین سطح  رماداری درجه آوادی آ اره تی  تغیر

 -2۰/۰ 15/1 96 -۰۰/1 کیفیت زندگی
 -32/5 16/1 96 -8۰/1 شادکامی

 -21/3 26/1 96 -11/1 سالمت روانی
 

کیفیات زنادگی مای ( نشاان8نتایم بررسی آزمون تی مساتقل در جادول ) کاه باین  ، دهاد 
کرونا تفاوت معناداری وجود ندارد.   شادکامی و سالمت روانی زنان و مردان در شرایط 
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 گیری نتیجهبحث و 
و  7پااژوهش و جاادول )هااای  بار اساااس نتااایم ارایااه شااده در  بخاش تجزیااه و تحلیاال داده

کیفیاات زناادگیهای  ( فر اایه8 شااادکامی و سااالمت رواناای ، پااژوهش مبناای باار اینکااه بااین 
کرونااا تفاااوت وجااود داردمعلمااان زن و ماارد  گردیااد. تأییااد  رد شااد و فاارض صاافر، در شاارایط 

کیفیات زنادگی گرچه مقایساه میاانگین نمارات مت یرهاای  شاادکامی و ساالمت روانای در ، ا
در زناان ها  بخش توصیفی نشان دهناده باات باودن نمارات مت یرهاای فاوق در تماامی مولفاه

یانس چناد مت یاری و بررسای نسبت به مردان است اما نتایم ارایه شده در  آزمون تحلیل وار
که نتاایم فاوق معناادار نیسات. ایان  معناداری میانگین مت یرها در زنان و مردان نشان داد 

کرونااااا باااار و ااااعیت تااااأثیرکااااه بررساااای هااااایی  نتااااایم بااااا بساااایاری از پژوهش ات اپیاااادمی 
، و همکااران؛ عساگری 1399، ی افرد پرداخته است )علیزاده فرد و صافاری نیااشناخت روان

( 2119، ساااادیکا ساااود، 2121، ؛ القنطاااانی و همکااااران1399، ؛ حاااق قااادم و همکااااران1399
که مقایسه میانگین نمارات زناان و ماردان شارکت در پاژوهش در  کننده هماهنگ است چرا 

کساب شاده های  تمامی مولفه کیفیت زندگی و شادکامی و سالمت روانای باا نماره بهنجاار 
کسب شده افت شادیدی در  می نشان ها یک فرد در این شاخا که میانگین نمرات  دهد 

کرونا داشاته اسات. باه عاالوه همساو باا یافتاه پاژوهش های  جمعیت زنان و مردان در شرایط 
کرونااا 2121و همکاااران ) 1شااک کیفیاات زناادگی در شاارایط  کااه بااه بررساای  ( در پااژوهش خااود 

کااه در خانواده کردنااد  گاازارش  کروناااییکااه دارای بیهااایی  پرداختااه اساات  باشااند بااا  ماای مااار 
توجااه بااه درگیاار بااودن بیشااتر زنااان و مساائولیت بیشااتر زنااان نساابت بااه تکااالیف فرزناادان در 
کااهش یافتاه اسات  کیفیت زنادگی آنهاا باه طاور معنااداری  کرونا در مقایسه با مردان  شرایط 

کرونا بر و عیت اقتصادی و مشاغل افرادتأثیر  همچنین به دلیل کاه شا، شرایط   ل مردانای 
کیفیاات زناادگی و های  خااود را بااه دلیاال محاادودیت کرونااا از دساات داده و بیکااار شااده انااد 

کاهش یافته است و باا توجاه باه اینکاه در ایان پاژوهش امنیات  سالمت روانی آنها به مراتب 

1. Shek
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کیفیاات  مای شا لی افاراد ماورد تهدیاد قاارار نگرفتاه اسات کاه ت ییاری در  تاوان انتظااار داشات 
 باشد. زندگی معلمان ر  نداده 

گرایلیناگهای  یافتاه، این پاژوهشهای  در مقایسه با یافته ( 2121و همکااران ) 1پاژوهش 
کشاورهای تأثیرکه به بررسی  یاد ناوزده بار شاادکامی افاراد در  کوو ات قرنطینه ناشی از بیماری 

کشاورهای مختلاف باه توجاه  که میزان شادکامی افراد در  مختلف پرداخته است نشان داد 
کااااهش یافتاااه اسااات و باااه طاااول مااادت قرن کشاااورها از نظااار در خاناااه مانااادن  طیناااه و قاااوانین 

کتورهای اقتصادی و از دسات دادن مشااغل در باین تأثیر  شادکامی افراد به شدت تحت فا
کاابرج گرفتاه اسات؛ از طرفای نتاایم پاژوهش  کشورهای مورد پژوهش قارار  و همکااران  2مردم 

اجتماعی برای مقابلاه باا احسااس تنهاایی های  ( با عنوان چگونه بزرگساتن از شبکه2121)
یاد ناوزده اساتفادههای  و ا طراب در طول محدودیت کوو کنناد نشاان  مای ناشی از بیماری 

کااه افااراد شاارکت اجتماااعی مختلااف بااه های  در پااژوهش بااا اسااتفاده از شاابکه کننده دادنااد 
طس شاادکامی خاود دلیل در ارتبا  بودن افراد با با دوستان و خانواده هایشان توانسته اند س

کننااد و کرونااا از  ماای را حفاا   کااه افااراد مختلااف در طااول اپیاادمی  گرفاات  تااوان اینطااور نتیجااه 
کنارآماادن بااا محاادودیتای  مقابلااههااای  مهارت کاارده انااد. در ها  متفاااوتی جهاات  اسااتفاده 

کروناا بارای شارکت  می حاصل شدههای  تبیین یافته که با توجه به اینکاه شارایط  گفت  توان 
کااه معلمااانکنناادگان  باشااند یکسااان بااوده اساات و تمااامی ایاان پرساانل بااه  ماای در پااژوهش 

پرداختناد و شارایط مشاابهی را از  مای صورت دورکااری و از طریاق آماوزش آنالیان باه تادریس
کااااری و محااادودیت کروناااا داشاااته انااادهای  نظااار  کاااه  مااای ناشااای از بیمااااری  گفااات  تاااوان 

 یکسااانی داشااته و شاارایط فااوقکیفیاات زناادگی و شااادکامی و سااالمت رواناای های  شاااخا
داشااته اسات. بااه عااالوه باا مقایسااه مت یرهااای  کننده یکسااانی بار زنااان و مااردان شارکتتاأثیر 

گاااروه شااارکت گاااروه  مااای کننده جمعیااات شاااناختی در دو  کاااه هااار دو  گرفااات  تاااوان نتیجاااه 
کااری در و اعیت مشاابهی  کننده شارکت در پاژوهش از نظار سانی و شارایط تاهال و ساابقه 

                             

1. Greylgin 

2. Cauberghe 
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یساا کتورهااای جساامی و رواناای مشااابهی نیااز در هسااتند و ر کرونااا پااذیری  تأثیرک فا از شاارایط 
کرونااا  گااروه شاارکتتااأثیردارنااد و شاارایط  در پااژوهش داشااته اسااات.  کننده ات یکسااانی باار 

کاه باه پاژوهش 2121حاصال از پاژوهش بیار و همکااران )های  همچنین نتایم فوق باا یافتاه  )
کروناا پرداختاه اناد همخاوانی نادارد بیشتر مردان نسبت به زپذیری  درباره آسیب نان در برابار 

کااه مااردان بااه دلیاال تفاوت هورمااونی و  نتیکاای و رفتارهااای ماارتبط بااا جنساایت و هااای  چاارا 
مااردان نساابت بااه زنااان بیشااتر در ، رعایاات عواماال بهداشااتی توسااط زنااانپذیری  مساائولیت

کرونااا قاارار دارنااد. همچنااین همسااو بااا نتااایم پااژوهپذیری  معاارض آساایب های  یافتااه، شاز 
کااه جاادای از جنساایت افااراد1398پژوهشاای تااوکلی و همکاااران ) کااه ، ( نشااان داد  کسااانی 

و قلبی و عروقای وفشاار خاون باات هساتند بیشاتر در معارض خطار ای  دارای بیمارهای زمینه
کارد.  کرونا و تبعاات ناشای از بیمااری هساتند و اساترس بیشاتری را تجرباه خواهناد  ویروس 

کروناا نقاش بسایار مهمای در میازان همچنین با توجاه با ه اینکاه عوامال اقتصاادی در شارایط 
گااروه معلمااان تفاااوتی نساابت بااه قبااال از  شااادکامی افااراد دارد و و ااعیت اقتصااادی باارای 
کرونا نداشته است تفاوت معناداری در و عیت زنان و مردان ایجااد نشاده اسات و  شرایط 

تاوان باه سابک زنادگی ماردان و  مای زناانبیشترین ت ییرات شادکامی را در ماردان نسابت باه 
کاااه باااا توجاااه باااه های  محااادودیت گرفااات  کروناااا در نظااار  حاصااال شاااده بااارای آن در شااارایط 
کاهش تعامل و حضور یافتن در اجتمااع مواجاه شادند و شارایط قرنطیناه و ها  محدودیت با 

کاهش شادکامی مردان شده اسات. همساو باا یافتاه های  احساس انزوای ناشی از آن سبب 
ساندرسان و همکااران ، ژوهش در خصود مقایسه جامعاه هادف پاژوهش باا دانشاجویانپ
که به بررسی اثرات 2121) کروناا در دانشاجویان پرداختاه اناد باه ایان شناخت روان(  ی اپیدمی 

کاااه  استرساااور های  در دانشاااجویان شاااامل محااادودیت کنناااده تعیینهای   نتیجاااه رسااایدند 
ن درباااره آینااده بااا توجااه بااه تحصاایالت و عملکاارد آمااوزش از راه دور و عاادم اطمینااا، مااالی

کرونااا بااوده اساات و بااا  انجااام شااده در هااای  از پژوهش گیری نتیجااهتحصاایلی انهااا در شاارایط 
که به بررسی اثرات این اپیدمی بر شاخا کرونا  ی و سالمت روانای شناخت های روان شرایط 

گفت بیشترین ت ییر در حوزه سالمتی افر می پرداخته اند اد با توجاه باه ت ییار در ساطس توان 
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کاااهش حمایت کرونااا هااای  درآمااد و یااا از دساات دادن شاا ل و  اجتماااعی از افااراد در شاارایط 
( در 1399حااافظی و سااحاب )، ایاان پااژوهشهای  بااوده اساات. از طرفاای در تضاااد بااا یافتااه

بار ساالمت روان باه ایان نتیجاه دسات ها  پژوهش خود با عنوان آثار قرنطینه در طول اپیدمی
یاادی مانناد اساترس پاس از ساانحه که قرنطینه عواقاب منفای ز ا اطراب و ، خشام، یافتند 

( در پااژوهش خااود بااا عنااوان 2121) 1افسااردگی را دربرداشااته اساات. بااه عااالوه باانکس و اینسااو
کرونا به این نتایم دسات یافتناد تأثیر  بررسی سالمت روانی در افراد مختلف تحت اپیدمی 

متوسط هشت درصد در مقایسه با قبل از اپیدمی بدتر شده اسات که سالمت روانی به طور 
کردناد. باا در  گازارش  و جوانان و زنان سطس پایین تری از سالمت روانی در مقایسه باا ماردان 

گرفتن برابری شرایط برای معلمان کاه و اعیت ساالمت روانای  ، ماینظر  گرفات  تاوان نتیجاه 
قات نشاده اسات و شارایط پایاداری را در ایان چه در زنان و چه در مردان مورد تهدید جدی وا

داشااته و تفاااوت معناااداری در و ااعیت سااالمت روان زنااان و مااردان مشاااهده ها  شاااخا
تاوان باه عادم دسترسای مساتقیم باه نموناه هادف باه  می پژوهشهای  نگردید. از محدودیت

کرونا و تحویل پرسشنامه باودن  به مدیریت مدرسه با توجه باه غیار حضاوریها  دلیل شرایط 
کاری پرسانل در پاساخ باه ساواتت پرسشانامه و موجاه جلاوه ها  مدارس و احتمال محافظه 

کاارد و پیشاانهاد تااوان از  ماای شااود عااالوه باار پرسشاانامه ماای دادن شاارایط زناادگی خااود اشاااره 
کرد. پذیری  تأثیرمصاحبه با افراد و مطالعه ابعاد بیشتر  کرونا استفاده   در شرایط 

 منابت 
(. بررسای و اعیت شااادکامی و ر اایت از زنادگی دانشاجویان در زماان بحااران 2121کوهی امیرآباادی. )دتور  علای  شا
ید  بیماری   .25-1(  55)16  فصلنامه روان شناسی تربیتی . (19-کرونا ویروس جدید )کوو

یت آن: های ماادیر ها باار سااالمت روان و شاایوه (. آثااار قرنطینااه در طااول اپیاادمی2121حااافظی  سااحاب نگاااه  سااجاد. )
  .19-1  23  نوید نو مطالعه نقلی.

(. پیامااادها و ماااداخالت 2121شااااهد حاااق قااادم  هالاااه  فتحااای آشاااتیانی  علااای  راه نجاااات  امیااار محسااان  پیماااان. )
ید روان کرونا )کوو یا (: مرور مقاتت موجود.19-شناختی در پاندمی ویروس    .1-1(  1)2  مجله طب در

یحانااا یحاناااه. )عساااگری  محماااد  قااادمی  امیناااایی  ر یاااد  (. ابعااااد روان2121ه  ر اااازاده  ر کوو و  19شاااناختی بیمااااری 

                             

1. Banks 
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 .216-173(  55)16  فصلنامه روان شناسی تربیتی مند. های روانی ناشی از آن: مطالعه مروری نظام آسیب
بیناای سااالمت روان باار اساااس ا ااطراب و همبسااتگی اجتماااعی ناشاای از   (. پاایش2121علیاازاده فاارد  صاافاری نیااا. )
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کارآیی آن بر انگیزش  گروهی و  مشاوره تحصیلی 
تحصیلی زنان دانشجوآوری  تابپیشرفت تحصیلی و 

 1طاهره نوری

اجرای مشاوره  حصیلی گروهی و کارآیی  پ وهش حاضر با هدپ: هد 
 حصدددیلی زندددان آوری   دددابنگیدددزش پیشدددرفت  حصدددیلی و آن بدددر بهبدددود ا

کدداربردی و از : رو انجددام گرفددت. دانشددجو  ایددن پدد وهش از نظددر هدددپ 
گدروه گدواه بدود. جامعده  نظر روش از نوع شبه  جربی بدا طدرح پدیش آزمدون، پدس آزمدون بدا 

آماری این پ وهش کلیه زنان پلدیس دانشدجو در دانشدگاه علدوم انتظدامی امدین بودندد کده از 
نفر به روش نمونه گیری  یر  صادفی هدفمند انتخاب و به شیوه  صدادفی  41میان آن ها، 

در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. به منظور ارزیابی انگیزش پیشرفت  حصیلی و 
و پرسشدنامه ( 5271) لی، از پرسشدنامه انگیدزش پیشدرفت  حصدیلی هدرمنس حصیآوری   اب
 بدده، برنامدده مشدداوره  حصددیلی گروهددیاسددتفاده شددد. ( 5113)سدداموئلز حصددیلی آوری   دداب
گدروه گدواه هدی  مداخلده ایدی  اجدرا شیآزمدا گدروه یرو بدر ساعته 5 جلسه 8مدت گردیدد و 

 (،اریدمع انحدراپ و نیانگیدمی )فی وص رآما یها شاخ  از استفاده با ها دریافت نکرد. داده
نتدایج : یافتـه هـاآزمون  حلیل کوواریانس ی  متغیری مورد  جزیه و  حلیدل قدرار گرفتندد. 

بدین ( p<15/1ی)آمدار معنادار  فاوت به ه اجرای مشاوره  حصیلی گروهی منجرک داد نشان
ی  حصیلی در گروه آور  ابنمره انگیزش پیشرفت  حصیلی و  در مراحل پیش و پس آزمون

مشداوره  حصدیلی گروهدی در  برنامده بدودن اثدربخش بده  وجده بدا: گیری نتیجهآزمایش شد. 
ی  حصدیلی، آمدوزش و اسدتفاده گسدتره از ایدن آور  دابافزایش انگیزش پیشرفت  حصدیلی و 

 شود. می روش گروهی از طرپ مشاوران برای دانشجویان  وصیه
آوری  حصددیلی،  انگیددزش پیشددرفت  حصددلی،  دداب مشدداوره  حصددیلی گروهددی،ها:  کلیــدواژه

.کارآیی، زنان دانشجو

.، تهران، ایرانو مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین( ره)آموخته دکتری مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی دانش.  1
nori.t1363@gmail.com 
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 مقدمه
کاااه مااای مواجاااه یل باااا مشاااکالت فراوانااایان در دوران تحصااایدانشاااجو تواناااد  مااای شاااوند 

ر ییااز ت  یناشا یروانا یبه همراه داشته باشد. فشاارها یریمخرب و جبران ناپذهای  بیآس
از جملاه  یاز خانه و خانواده، ازدواج و به تبت آنها مشکالت آموزشا ی، دوریط زندگیدر شرا

کفا  یبااه اهااداف آموزشاا یابیلی و عاادم دسااتی، افاات تحصاایلیو تحصاا یت علماایااعاادم 
کنتارل و پ یین دانشاگاه در جهات شناساایر مسائولیات خطیانگر مسائولینما از  یریشاگیو 

یکی از عالئم موفقیات  .(1399انصارالحسینی، عابدی و نیلفروشان، ) ب هاستین آسیا
کاه بادون آن توساعه و ترقای  دانشجویان پلیس در دانشگاه، پیشرفت تحصایلی آناان اسات 
سازمان پلیس امکان پذیر نخواهد بود. پیشرفت تحصیلی دانشجویان پلایس یکای از مهام 

ک کاه معارف تواناییهای  ترین مال یابی آنان است  علمای و مهاارتی آناان بارای ورود هاای  ارز
کاه تاازه باه مجتمات آماوزش به عر کشاور اسات. دانشاجویانی  صه خطیر و مهم تامین امنیت 

کشاور وارد فضاای فرهنگای  می عالی  زنان پلیس راه یابند و از شهرها و روستاهای مختلاف 
گون آموزشاای، فرهنگاای و هااای  شااوند بااا چالش ماای بااه نااام دانشااگاهای  گسااترده و ویااژه گونااا

کااه  ماای اجتماااعی روباارو گااردد. از  یناای ماایب پیششااوند  شااود منجاار بااه افاات تحصاایلی آنهااا 
تواناد منجار  مای ت،یمتخصا و باا صاالح یک مشاوره مناسب از طرف فردیسویی دیگر 

کاااه عاااالوه بااار آماااوزِش نحاااوه مواجهاااه باااا  یان شاااده باااه طاااوریباااه حااال مشاااکالت دانشاااجو
گسااترش بیزناادگ یدادهایاارو و رشااد روابااط سااازنده بااا  ینش، حاال تعار ااات دروناایاا، بااه 
کارآمااد یت موجااب بااازدهیااانجامااد و در نهایگااران مید ش ی، افاازایشااتر نظااام آموزشاایب یو 
کااهش افاات تحصاآور تاابشارفت و یپ  یرا بااراهایی  گااردد و فرصات ی مایلیی تحصاایلی و 

کالئاای، ساالیمی، رسااتگار و ) دیااآنااان فااراهم نما یرفتااار یر الگااوییاارشااد و ت  ر اااپور شاااه 
کهتأثیر  شرفت تحصیلی دانشجویانعوامل مختلفی بر پی (.1399همکاران،  تاوان   مای دارد 

کرد  ی، عوامال محیطایشناخت روانعوامل فیزیولو یکی، عوامل : آنان را به سه دسته تقسیم 
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گااذار باار تأثیراز جملااه عواماال محیطاای   (.1396؛ بااه نقاال از داور پناااه و فااال ، 199۰راجاارز، )
کساااب مهارت کااااربرد فناااون و تحصااایلی از هاااای  پیشااارفت تحصااایلی دانشاااجویان  جملاااه 

کاه مطالعاه را آساانهای  مهارت  کناد بخش مای لاذتو تر  تار، ساریت مطالعه و یادگیری است 
توان به برناماه ریازی، مادیریت  ها می از مهم ترین این مهارت (.1399جعفری و همکاران، )

کاردن، تنادخوانی، تقویات حافظاه و تسات  بارداری، خالصاه زمان، تمرکز حاواس، یادداشات
کااااه  یلیرد تحصااااکاااااز عواماااال ماااارتبط بااااا عمل یکاااایزدن اشاااااره داشاااات. از سااااویی دیگاااار 

یوسافی و همکااران، ) باشاد مای ی تحصیلیآور تاب اند؛ قرار داده یان مورد بررسشناس روان
رد تحصایلی دانشاجویان کاو عمل آوری تاابن یه بکدهد می نشان یشواهد پژوهش (.1393

از ابعاااد  یکاای یلیتحصاا آوری تاااب (.1396،چگیناای)وجااود دارد یدار یابطااه مثباات معناار
 یاماد ساازگاریا پیا ییناد تواناایتحصایلی فرا آوری تاباست.  یط آموزشیدر مح آوری تاب

مااارتین و ) دارد یلیرد تحصااکاادر عمل یننااده اساات و نقااش مهمااکدیط تهدیموفااق بااا شاارا
 یهایهسااتند بااه رغاام مصااائب و دشااوار آوری تاااب یه داراکاادانشااجویانی  (.2116، 1مااارج

باا  (.2،211۰الیابررا و پااد)کدارناد یت بااتتریاموفق احتماال یو اقتصاد ی، فرهنگیاجتماع
ل نمااود و باعااث سااالمت یرا تعااد زا اسااترسط یتااوان شاارا ماای فاارد آوری تااابش سااطس یافاازا

گ)شااد مطلااوب فارد یلیرد تحصاکااو عمل یو خشانود ی، رواناایجسام  (.2115 ،3روود و بتنااا
 یراهبردهاا یریارگکات و تاوان باه یاه ظرفکنشان داد، دانشجویانی ( 2113) 4پژوهش هوسلر

جانااات ینتارل هکدارناد و باه  یفی ااع ینترلاکم و خاود کا آوری تااابماوثر ندارناد، ای  مقابلاه
را  یطاایمح یو تقا اااها یردن اهااداف آموزشااکاان تااوان دنبااال یسااتند، همچناایخااود قااادر ن

نشااان دادنااد ( 1398)صاافایی و همکاااران اند. داشااته یمااک یلیتحصاات یاانداشااته، موفق
نساابت بااه  یبهتاار یلیم تحصاایدارنااد، نتااا ییبااات یلیتحصااآوری  تااابه کاادانشااجویانی 

1. Martin& Marsh.

2. Cabrera and Padilla.

3. Wood and Betnagar.

4. Hussler.
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( 1393)ارانکاازاده و هم دهقااانی دارنااد. ین منااابت حفاااظتیاان اییان بااا سااطو  پااایدانشااجو
م و هام باه صاورت یمساتقت خانواده و دوستان هم به صاورت یحما یرهاینشان دادند مت 

و  یلیتحصاااآوری  تااااب، یلیتحصااا یارآمااادکخود یرهاااایمت  یگریانجیااام باااا میرمساااتقیغ
داشااااتند.  یلیرد تحصااااکااااعمل بیناااای پیشدر  یدار ینقااااش معناااا یلیت تحصاااایمجااااذوب

هاای تحصایلی هاا، مشاکالت و چاالش ساازد باا ساختیآوری تحصیلی فرد را قادر مای تاب
گیار نسابت باه مشاکالت آموزشای باه  آوری تحصیلی به انعطاف تاب .سازگار شود پذیری فرا

گفته شاود. دانشاجویان تااب آور  می سبب دستیابی به موفقیت و بهبود عملکرد تحصیلی 
نساابت بااه سااایر دانشااجویان، انگیاازۀ بیشااتری داشااته، در دوران تحصاایل تااالش بیشااتری از 

یابند و احتماال تارک تحصایل در ایان  میهای بیشتری دست خود نشان داده و به موفقیت
کمتر از سایرین است گیران  آوری تحصایلی را  تااب (.1396طاهری خرامه و همکاران، ) فرا

یاااارویی بااا مشاااکالت تحصااایلی ماازمن و مقطعااای می کااه ایااان مشاااکالت  توانااایی رو دانناااد 
کنااااره کااااهش درگیاااری تحصااایلی و یاااا  کااااهش پیشااارفت  موجااب  گیری و تااارک تحصااایل و 

که به  میتحصیلی  فشاار و  کنتارل، تعهاد، گاناه همااهنگی، 5هاای وسایله شااخا گردند 
گااریفین)شاااود بیناای می اعتماااد و اطمینااان پیش آوری تحصااایلی  تاااب (.211۰، 1بوتااوین و 

رغم حااوادث و شاارایط فقااار و  اشاااره بااه سااطو  باااتی انگیاازش پیشااارفت و عملکاارد، علاای
کااه دانش اسااترس کاا آمااوزان بااا آن مواجه زایی  هایی از قبیاال  ی شایسااتگی ه دربرگیرناادهانااد 

کرمی )گزینی، ارتبا  قوی و مدیریت استرس اسات اعتماد، بهزیستی، انگیزش، جهت شاا
گونی بارای مهاار مشاکالت تحصایلی  (.1396و همکاران،  گوناا اماروزه آماوزش و ماداخالت 

کااه در هماین رابطااه اجارای مشاااوره تحصایلی بااه صااورت  دانشاجویان بااه وجاود آمااده اسات 
الت تحصایلی مطار  کارآمد در جهت پاردازش بهتار مساائل و مشاک یعنوان ابزار روهی بهگ

شاود تاا بتواناد  می در مشاوره تحصیلی به دانشجوکمک (.2117و همکاران، 2بولدین)است

                             

1. Botvin& Griffin. 
2.Bouldin. 
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کنااد، از قااوانین و مقااررات مجتماات آموزشاای و  دروس و رشااته تحصاایلی مناساابی را انتخاااب 
گاااردد و مشاااکالت درسااای گااااه  خاااود را مرتفااات ساااازد. هااادف نهاااایی مشااااوره  امتحاااانی آ

کساااب موفقیااات تحصااایلی اسااات. آماااوزش شااایوه صاااحیس مطالعاااه و تمااارین  تحصااایلی، 
کتاااب از  ی، یادداشاات باارداریدروس، نحااوه اسااتفاده از منااابت و یااادگیر کااردن  و خالصااه 

 (.1391شفیت آباادی، ) شوند می اجرایی راهنمایی و مشاوره تحصیلی محسوبهای  شیوه
مناسااب شاا لی، عاماال مهماای در پیشاارفت های  هاادایت دانشااجو پلاایس بااه رسااتهمساالما  

تحصااایلی و موفقیااات تحصااایلی اسااات. دانشاااجویات پلااایس نیااااز بیشاااتری باااه مشااااوره 
هاای عملای و علمای در روال زنادگی  کاربساتن مهارت تحصیلی جهت یاادگیری بهتار  و باه 

که بیاموزند چ کشور دارند. اهمیت دارد  هایی تزم اسات تاا  ه مهارتکاری و عرصه امنیت 
گام بردارند.  به پیشرفت تحصیلی و به با توجه به اینکه پژوهشی در ایاران باا  سوی موفقیت 

کااارآیی آن باار انگیاازش پیشاارفت تحصاایلی و  گروهاای و  مو ااوع اجاارای مشاااوره تحصاایلی 
کااارآیی  تحصاایلی زنااان دانشااجو صااورت نگرفتااه اساات و باااآوری  تاااب توجااه بااه اهمیاات 

کشااور و  عملکاارد و موفقیاات تحصاایلی زنااان دانشااجوی پلاایس در عرصااه امنیاات داخلاای 
پیشااگیری جهاات افاات و شکساات تحصاایلی باارای دانشااجویان و نظاار بااه اینکااه پیشاارفت 

کاه می مهم در حوزه تحصایلی میآوری از جمله مت یرهای  تحصیلی و تاب تواناد باه  باشاد 
رساااند ایاان مو ااوع  یابی بااه پیشاارفت تحصاایلی تزم یاااری دانشااجویان در جهاات دساات

گروهاای مااوثر باار ایاان مت یرهااا مااورد مطالعااه و  ماای اهمیاات کااه روشااهای آموزشاای فااردی و  یابااد 
کز مشاوره اقدامات و آموزش گیرد تا مرا مناساب و اثاربخش را اجارا نمایناد. هاای  بررسی قرار 

کنااد. لااذا ایاان  ماای کاااربردی در ایاان عرصااه،  اارورت انجااام آن را ایجااابهااای  نبااود پژوهش
کاساتیپژ کناد و های  وهش قصد دارد تا از یک سو  گذشاته را تکمیال  موجاود در تحقیقاات 

گروهای  می ازسویی دیگر به دنبال پاسخ به این سوال که آیا اجارای مشااوره تحصایلی  باشد 
 تحصیلی زنان دانشجوی پلیس مؤثر است؟ آوری  تاببر انگیزش پیشرفت تحصیلی و 
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 روش پژوهش
کاربردی و از نوع تحقیقات آزمایشای و طار  ماورد اساتفاده پژوهش حا ر از نظر هدف  

گواه است. جامعه آمااری شاامل تماامی  پس_  آزمون نیمه آزمایشی از نوع پیش گروه  آزمون با 
دانشااجو بااه صااورت غیاار   31زنااان پلاایس دانشااجو در دانشااگاه علااوم انتظااامی امااین بااود. 

گاارو گمااارش تصااادفی در دو  گااواه جااایگزین تصااادفی هدفمنااد انتخاااب و بااا  ه آزمااایش و 
کساب نماره ک ورود به پژوهش ر ایت مکتوب جهات شارکت در پاژوهش و  ای  شدند. مال

از میااانگین در تر  آوری تحصاایلی ساااموئلز و نمااره پااایین در پرسشاانامه تاااب 73از تر  پااایین
کساب نماره بااتی  کهاای خاروج  از  7۰پرسشنامه انگیزش پیشارفت تحصایلی هارمنس مال

تحصاایلی و نمااره باااتتر از میااانگین در پرسشاانامه انگیاازش پیشاارفت آوری  تااابپرسشاانامه 
غیبت بیش از دو جلسه  و انجام ندادن تکالیف و نداشتن تمایل باه همکااری  تحصیلی،

گروهای طای  گرفته شاد. آماوزش مشااوره تحصایلی  بار ( دقیقاه91هرجلساه ) جلساه 11در نظر 
گواه هیچ گروه  یافت نکرد.  گروه آزمایش اجرا و   گونه آموزشی را در

 ابزارهای پژوهش   
 92ایاان پرسشاانامه شااامل : ( 1971) پرسشننما ه انگیننزش پیشننرف  تحصننیلی هننر مس_ 1

پیشااینه ی پااژوهش در زمینااه انگیاازش پیشاارفت تهیااه شااده اساات. ایاان  گویااه و باار اساااس 
کاه عباارت از  ساطس آرزو، رفتاار  11گویه و  29 یپرسشنامه دارا مخااطره آمیاز، خرده مقیاس 

ارتقاااا  طلبااای، مسااائولیت پاااذیری، پشاااتکار، ادراک زماااانی، رفتارشاااناختی، آیناااده نگاااری، 
کاه بارای هار جملاه  انتخاب دوسات، رفتاار موفاق هساتند. پرسشانامه بادین صاورت اسات 

گزیناا  الااف، ب، ج، د، ارائااه شااود و آزمااودنی بایاادیکی از ایاان  ماای ناتمااام، چهااار عبااارت در 
گاذاری بادین صاورت را برای تکها  عبارت کناد. شایوه ی نماره  میل جمله ناتماام انتخااب 

گویااه گزیناه الااف، ب، ج، د،در  کااه  ، 29، 27،28، 23، 16، 15، 1۰، 11، 9، ۰، 1های  اسات 
گویاااه ۰ و 3 و 2 و 1باااه ترتیاااب   1 و 2 و 3و  ۰بااار عکاااس یعنااای باااه ترتیاااب ها  نماااره و در بقیاااه 
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کاااه نماااره باااات 116الااای  29شاااود. دامناااه نمااارات فااارد باااین  مااای گاااذاری نماااره بااااتتر از )اسااات 
بیاانگر انگیازه ( از میاانگینتر  پاایین)نشاانگر انگیازه پیشارفت باات و نمارات پاایین( میانگین

کرونباا   ی اریب پایاایی الفاا( 1386) باشد. پژوهش حاف  نیاا می پیشرفت پایین در فرد
کارد. در ایان پاژوهش،  ارایب پایاایی آلفاا 8۰/1این ابزار  کرونباا  و تنصایف باه  یگزارش 
 به دست آمد. /780و  /820ترتیب 
پرسشاانامه توسااط ساااموئلز در ( : 2114) سننا وئلز ARIآوری تحصننیلی  پرسشننما ه تنناب_ 2
گ 211۰سال  ن یاان اساتفاده شاد. اآموز دانش یلیتحصآوری  تابزان یم یریبه منظور اندازه 

ر خلاق و یانظ یلیت تحصایافقمرتبط باا موهای  ه از حوزهکسوال است  ۰1پرسشنامه شامل 
 نناادگان خواسااتهکت کو از شااراند  شااده یشاارفت طراحایزش پیااو انگ یخاو، روابااط اجتماااع

امال  کاارت از یکاالای  اس پاانم درجااهیاامق یااک یخااود را باار روآوری  تااابزان یااشااود تااا م ماای
کرونبااا  توساط ک بندی درجهامال  موافقم کمخالف تا  نناد.  ارایب پایااایی باه روش آلفااای 

گزارش شااده اساات.  1/ 88تا  1/ 85ها از اختصاصا  در هر بار حذف آیتم( 2113) 1مارتین
کرونباااا ( 1391) پایاااایی ایااان مقیاااس را هاشاامی شااایخ شاابان  بااا اسااتفاده از روش آلفااای 

کاارده اساات.  اارا( 81/1) هااای  مهارت)آن یاسااهایرونبااا  در خاارده مقک یب آلفااایتأییااد 
گیارتباااط گنااده و یآ یریاا، جهاات  ن یان بااآمااوز دانشنمونااه  یباارا( مساااله محااور یریااجهاات 

دهاد  مای ه نشاانکاباه دسات آماد  76/1تا  62/1ن یب ییو در نمونه دانشجو 77/1تا  63/1
ان، یوسافی ییو تواناا ی، ادهمایابیناژاد، آسا یسلطان)ن سه عامل قابل قبول استیا ییایپا

آوری تحصاایلی بااا اسااتفاده از روش در مطالعااه حا اار نیااز پایااایی پرسشاانامه تاااب (.1393
کرونبا   و روایای محتاوایی و صاوری نیاز باا اساتفاده از نظار متخصصاان حاوزه  85/1آلفای 

گزارش شد.شناس روان  ی مطلوب 
گروهنننی  بتمنننی بنننر آ ننن وش  هارت _3  تحصنننلیهنننای  بسنننته آ ننن وش  شننناوره تحصنننیلی 

:  آمده است 1 خالصه جلسات به شر  جدول ( : 1391خد  ی، اقدسی و صمدیان،)

1. Martin.
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 تحصیلیهای  . بسته آ  وش  هارت1جدول
 :رح جلسه  وتوع جلسه جلسه

برقاااااراری رابطاااااه و آشااااانایی باااااا  اول 
 مفاهیم

برقراری رابطه و ایجاد انگیزه و معرفای اعضاا ، ارائاه اهاداف، قاوانین و 
کننده کار به شرکت   ها  روند 

مهارتهاااااااااای برناماااااااااه ریااااااااازی و  دوم
 تکالیف تزم

تعریاف برناماه ریازی و ابعااد آن، لازوم و اهمیات برناماه ریازی، به ارائه  
گااه  نقاش برناماه ریازی در نیال باه از ننادگانک تکشار سااختن آ

   یابیدست قابل و روشن یاهداف به افتنی دست یچگونگ و اهداف
گازارش از انجااام تکاالیف جلسااه قبال، آمااوزش مهاارت ماادیریت  آموزش مهارت مدیریت زمان سوم  ارائاه 

 ، تعیین تکالیف متناسب با مو وع زمان
آماااااااوزش روشاااااااهای صاااااااحیس  چهارم

 مطالعه 
ارائااااه انااااواع روشااااهای صااااحیس مطالعااااه، تعیااااین روشااااهای مطالعااااه 

کتاااب درساای و اجاارای فن شاارکت هااای  کنناادگان، تعیااین بخشاای از 
گروه  صحیس مطالعه و ارائه تکلیف به 

تزم جهاات هااای  روشااهای تمرکااز مطالعااه، ارائااه فناعضااا بااا  ییآشاانا تمرکز مطالعههای  مهارت پنجم      
، ارائه تکلیف جهات افازایش یرونیب ،یدرون کاهش عوامل حواس رتی

 میزان تمرکز بخشی مطالعه
یادداشاات باارداری هااای  مهارت ششم 

 و خالصه برداری
یادداشات بارداری و  یعلما یهااروش باا ننادگانک تکشار ییآشانا 

ش یاادگیری، یافازا در آنهاا یاربردکا نقاش و خالصاه و فایش بارداری
  ارائه تکلیف تزم

کنتارل ا اطراب امتحاان، تبحار در  یچگاونگ باا اعضا ساختن آشنا کنترل ا طراب امتحان        هفتم 
  مهارت تست زدن

ن و به رفت سؤاتت اعضاا یشیپ جلساتهای  ادگرفتهی مرور و بازخورد ختم جلسات و خداحافظی  هشتم
گرفتن پس آزمونپرداخته شد س س   خداحافظی و 

 های پژوهشیافته
قارار  بررسای ماورد گاواه و آزماایش گاروه دو زناان پلایس دانشاجو در از نفار 31 مجماوع در

گاواه  21مداخله  گروه در کنندگان شرکت سنی میانگین گرفتند. گاروه   ساال 22ساال و در 

گ 2بود. در جدول  گروه آزمایش و  واه در پیش آزماون و پاس میانگین و انحراف معیار نمرات 
 آزمون ارائه شد. 
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گواه 2جدول  گروه آو ایش و  .  یانگین و انحراف  ریار  تغیرهای پژوهشی 
پس آو  نپیش آو  نآ اریهای  :اخص

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین گروه  تغیر

پیشرف  تحصیلی

تحصیلیآوری  تاب

آزمایش
 گواه

آزمایش
 گواه

73/32
21/33
61/37
2۰/۰1

35/2
33/1
5۰/2
68/1

32/51
58/33
82/67
87/۰1

21/3
۰۰/2
93/8
87/2

کی از افاازایش نمااره انگیاازش پیشاارفت تحصاایلی و  2اطالعااات جاادول  آوری  تااابحااا
گواه در مرحله پس آزمون شده است.  گروه  گروه آزمایش نسبت به   تحصیلی در 

کارآیی اجرای مشاوره تحصیلی  آزماون گروهی و از باین باردن اثارات پایشبرای سنجش 
یاانس بارای  کوار یانس اساتفاده شاد. باه عباارت دیگار؛ دلیال اساتفاده از روش  کوار از تحلیل 

آزماون هاای پایشتجزیه و تحلیل آمااری، افازایش تاوان درونای پاژوهش از طریاق تعادیل نماره
گیرناد. بادینهای این آزماون ماورد بررسای بود. اما قبل از آن نیاز بود تا مفرو ه منظاور از  قارار 

کالموگروف ارائه 3رنف برای آزمون نرمال بودن استفاده شد. نتایم در جدول یاسم_  آزمون 
 شد. 

آ اری برای  تغیرهای پژوهشهای  .نتایج آو  ن  فروته3جدول      

گروه  تغیر 
سطح  رماداریاسمیرنف-کلموگروف zآ اره 

پیش آزمون    پس آزمونآزمونپیش آزمون    پس 

پیشرف  تحصیلی

تحصیلیآوری  تاب

آزمایش
گواه

آزمایش
گواه

6۰/1
68/1
87/1
89/1

۰7/1
6۰/1
37/1
58/1

52/1
۰1/1
8۰/1
77/1

22/1
76/1
53/1
6۰/1

( P<0/05)رنفیکااالموگروف اساام یهااام آزمااونیدهااد، نتااا ماای ، نشااان3نتااایم جاادول 
کی از  یاات طبیعاای نمرهحااا در پاایش آزمااون و پااس آزمااون اساات؛ بنااابراین هااا  برقااراری شاار  توز
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 پارامتریک مانعی ندارد.های  استفاده از آزمون

 اعتبار آو  ن واریانس چمد  تغیرههای  . اطالعات  ربوط به :اخص4جدول
 F Df Df P اروش 

 111/1 25 2 22/163 53۰/1 اثر پیالیی
 111/1 25 2 22/163 1۰2/1 تمبدای وبلکز

 111/1 25 2 22/163 2۰/13 اثر هتلینگ
 111/1 25 2 22/163 2۰/13 بزرگترین ریشه خطا

 
که در جدول گاروه آزماایش و های  دهد شاخا می نشان ۰همانگونه  اعتباار آزماون باین 

 وجود دارد. 111/1گواه تفاوت معناداری در سطس 

کواریانس چمد  تغیره  تغیرهای پژوهش 5جدول   . نتایج تحلیل 

  تغیرها
SS 

 جموع 
  جذورات

MS 
 یانگین       

  جذورات

DF 

 درجه آوادی
F 

 تریب
P 

 تریب

 111/1 28/111 3 2/785 11/2352 پیشرفت تحصیلی
 111/1 ۰1/۰1 3 77/173۰ 3۰/5112 تحصیلیآوری  تاب

 112/1 33/11 1 15/71 15/71 پیشرفت تحصیلی
 1۰9/1 29/3 1 66/175 66/175 تحصیلیآوری  تاب

 111/1 86/223 1 92/2129 92/2129 پیشرفت تحصیلی
 111/1 65/113 1 23/5256 23/5256 تحصیلیآوری  تاب

 
که در جدول   86/223) شود، مت یرهای پیشرفت تحصایلی می مالحضه 5همانگونه 

=F  111/1و =P )و تااااااب رآوری تحصااااایلی (65/113=F   111/1و =P ) گاااااروه تفااااااوت در دو 
گاروه آزماایش بعاد از آماوزش و اجارای مشااوره  کاه  که بیانگر این اسات  معناداری وجود دارد 

گروهی در دو مت یر پیشرفت داشته است.   تحصیلی 
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 گیری نتیجهبحث و   
گروهای و سانجش آن  پژوهش حا ر پژوهش حا ر با هادف اجارای مشااوره تحصایلی 

تحصیلی انجام شد. بررسی نتاایم ایان پاژوهش آوری  تابزش پیشرفت تحصیلی و بر انگی
که میانگین انگیزش پیشارفت تحصایلی و  گاروه آزماایش در آوری  تاابنشان داد  تحصایلی 

یاانس مؤیاد  کووار مرحله پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون افازایش داشاته اسات و تحلیال 
گروهی ت که اجرای مشاوره تحصیلی  وانساته اسات انگیازش پیشارفت تحصایلی و آن است 

های  افتااهی تحصاایلی را در مراحاال پااس آزمااون تحاات تااأثیر قاارار دهااد. بنااابراینآوری  تاااب
گروهاای باار افاازایش انگیاازش پیشاارفت  نشااان پااژوهش کااه اجاارای مشاااوره تحصاایلی  داد 

هاااا نشاااان داد  تحصااایلی زناااان دانشاااجو ماااوثر اسااات. مااارور پژوهشآوری  تاااابتحصااایلی و 
گروهاای باار پیشاارفت تحصاایلی و  کااه بااه تااأثیر اجاارای مشاااوره تحصاایلی  آوری  تااابپژوهشاای 

تحصاایلی زنااان دانشااجو پرداختااه باشااد؛ یافاات نشااد. باادین ترتیااب پااژوهش مسااتقیمی در 
حااال   بااا ایاانهااای ایاان پااژوهش بااا مطالعااات پیشااین وجااود ناادارد. جهاات مقایسااه یافتااه

از جملاه؛ جملاه داور پنااه  یم پژوهش محققان ایرانی و خارجین پژوهش با نتایاهای  افتهی
کالئااااااای و ( 1399) ؛ انصارالحساااااااینی و همکااااااااران( 1396)و فاااااااال  ؛ ر اااااااا پاااااااور شااااااااه 
همساو اسات. ( 2117)؛ بولادین( 1393) ادهمیاان و صافاری ؛ یوسافی،( 1399)همکااران

کنناد لاذا دانشجویان پلیس بایستی در  عرصه دفاع و پاساداری از امنیات داخلای خادمت 
گیااری  کااه بااا فرا یااادگیری مهارتهااای علماای و عملاای در طااول تحصاایل نقااس بساازایی دارد 

خاود را یاه صاورت هاای  توانناد باه طارز صاحیحی آموزش مای مهارتهای یادگیری و تحصیلی
کاااری دچااار بحااران نشااوند گرفتااه و در طااول زناادگی  مشاااوره تحصاایلی  اجاارای .کاااربردی فاارا 

کسااب موفقیت گروهای می هاای تحصاایلی بیشااتر و  توانااد باه زنااان دانشااجو پلایس در جهاات 
تحصایلی یااری رسااند و هاای  ها و چالش توانایی مقاومت و سازگاری باتتر در برابر استرس

کناااد ایااان دانشاااجویان انگیااازش پیشااارفت تحصااایلی بااااتتری داشاااته باشاااند.  مااای کماااک
گروهای منجار باه افازایش همچنین آموزش و اجرای  تحصایلی آوری  تاابمشااوره تحصایلی 

کاه می مای زنان دانشاجو کاه در  گاردد  باه ایان صاورت  تواناد باه ایان دانشاجویان یااری رسااند 
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کاههای  کنار نقش که دارند از جمله نقس همسری، نقاش ماادری، نقاش فرزنادی   مختلفی 
کاااهش  ماای نااان باشااد، نقااش تحصاایلی آآوری  تااابتوانااد عاااملی جهاات تاارک تحصاایل و 

کاه در دانشاگاه باه عناوان نقاش اصالی آناان اسات باا موفقیات سا ری  دانشجو باودن خاود را 
کانش هاای تحصایلی از  هاای ماؤثر تحصایلی را از خاود باروز دهناد. یاادگیری مهارتکنند و 

تمرکاااز مطالعاااه، هاااای  برناماااه ریااازی، مهاااارت مااادیریت زماااان، مهارتهاااای  جملاااه مهارت
داری و خالصااه برداری،کنتاارل ا ااطراب امتحااان باعااث افاازایش یادداشاات باارهااای  مهارت

یاارویی باا دشاواری  ها تحصایلی شاده و باعاث توانایی روانای و اجتمااعی دانشاجویان در رو
یااارویی مااؤثری بااا ایاان اسااترس مای کنااار آماده و رو ها داشااته  گااردد بااا اسااترس تحصاایلی بهتاار 

کمتر خم به آبرو آورده و مقاومت روانی بیشت ری داشته باشند و مساائل تحصایلی و باشند و 
آوری تحصاایلی باااتتری را بااروز  علماای خااود را بااه نحااو بهتااری حاال نماینااد و در نهایاات تاااب

کارد  ن تحقیاق و مارور پیشاینه پژوهشای مییدهند. با توجه به نتایم ا تاوان چناین اساتنبا  
گروهای بار انگیازش پیشارفت تحصایلی و  یلی تحصاآوری  تاابکه اجرای مشاوره تحصیلی 

 تواند اثربخش و قابل استفاده باشد.  می زنان دانشجو  پلیس

 منابع
مشااوره ی انطباااق پااذیری تااأثیر  بررساای (.1399)انصارالحساانی، سااد هااادی؛ عاباادی، محمدر ااا؛ نیلفروشااان، پریسااا.

مشااوره انجمان هاای  ان، فصلنامه علمای پژوهشآموز دانشش لی بر اشتیاق تحصیلی و عملکرد تحصیلی در 
 .87-113 (،19) 75مشاوره ایران، 

 یلیرد تحصاکاباا عمل یلیتحصاآوری  تاابرابطاه  یبررسا (.1399) ، افساانه.ی، مساعود؛ صابحیحجاز ؛ای، لعیجعفر
      35-۰3(،9)9، شناسی روانمدرسه  ی. مجله یلیتحص یمعنا یانجیان و   مآموز دانش

ن یدر رابطاه باا یزش دروناایاای انگ نقاش واسااطه (.1396)چگینای، طاوبی؛ غالمعلاای لواساانی، مسااعود؛ حجاازی، الهااه.
 .383-391 (،52)13ی تحولی، شناس روان. یلیآوری تحص و تاب یهای والدگر ادراک از سبک

گروهااای بااار بهباااود مهارتتاااأثیر  (.1396)داور پنااااه، ابوساااعید؛ نصااارت فاااال ، علااای. هاااای  آماااوزش مشااااوره تحصااایلی 
کاربردی، ان دختر، آموز دانشتحصیلی و پیشرفت تحصیلی   .۰1-52( : 2) 6دوفصلنامه مشاوره 

 (.1393)دهقاااانی زاده، محمدحساااین؛ حساااین چااااری، مساااعود؛ مرتضااای، مااارادی؛ سااالیمانی خشااااب، عباساااعلی.
کااااالس؛ نقااااش واسااااطه ای ابعاااااد  ساااارزندگی تحصاااایلی و ادراک از الگوهااااای ارتباطااااات خااااانواده و ساااااختار 

 (.11) 32، شماره ی تربیتیشناس روانفصلنامه خودکارآمدی. 
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کالئاای، فااروزان؛ ساالیمی، نوشااین؛ عزتاای رسااتگار، خدیجااه؛ قیسااوندی، الهااام؛ پارسااا، پریسااا؛ دوگااونچی،  ر اااپور شاااه 
یاااک : دیاادگاه دانشااجویان در خصااود چگااونگی راهنمااایی و مشاااوره تحصاایلی در دانشااگاه(.1399)میتاارا.

کیفی با استفاده از تحلیل محتوا، مجله مرکز مطالعات و توساع  (،3) 15ه آماوزش در علاوم پزشاکی یازد،مطالعه 
181-171.

 یبررساااای شاخصااااها (.1393)سااالطانی نااااژاد، مهرانااااه؛ آسااایابی، مینااااا؛ ادهماااای، بیاناااه؛ توانااااایی یوساااافیان، سااامیرا.
گیر .ARI تحصیلیآوری  تابسنجی پرسشنام   روان .17-15،35تربیتی، پیاپی  یفصلنام  اندازه 

کرمی، مااریم؛ صااادقی، مسااعود؛ قاادم  باار اساااس عواماال جااو  یلیتحصاا یریاان ماادل درگیتاادو (.1396)پااور، عاازت الااه.شاا
های  هاااا و مااادل آوری. روش تااااب یانجیاااخاااانواده باااا نقاااش م یکاااالس درس و جاااو عااااطف یاجتمااااعی _ روانااا
.159-182 (،29)8ی، شناخت روان

باار اساااس  یلیرد تحصااکااعمل یناایش بیاا (.1398) اوش.یمحمااد؛ طااالت پسااند، ساا ی، علااییم؛ ر ااای، ماارییصاافا   
و  یلیتحصااآوری  تاااب، یلیتحصاا یارآماادکخود یانجیاانقااش م: گاارانیت دوسااتان و دیاات خااانواده، حمایااحما

.268-239( : 52) 15، یتیترب شناسی روان. فصلنامه یلیت تحصیمجذوب
آوری  ارتباااا  تااااب (.1396)طااااهری خراماااه، زهااارا؛ شاااریفی فااارد، فاطماااه؛ آساااایش، حمیاااد؛ سااا ه ونااادی، محمدر اااا.

پژوهشااای  -تحصااایلی و فرساااودگی   تحصااایلی در دانشاااجویان دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی قااام. دوماهناماااه علمااای
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با عملکرد  یلیتحص فرسودگیو  یبین سازگار نقش پیش
کروناتحصیلی دانش  آموزان در دوران 

 3فاطمه بهاروند، 2حجت اله بهاروند، 1ایمان بهاروند

و  ینقدددش پدددیش بدددین سدددازگارپددد وهش حاضدددر بدددا هددددپ بررسدددی : هـــد 
آمدددددوزان در دوران بدددددا عملکدددددرد  حصدددددیلی داندددددش یلی حصددددد یفرسدددددودگ

فی از نوع همبستگی یروش پ وهش حاضر  وص: رو صورت گرفت.کرونا
-5315ان شهر اهواز در سدال  حصدیلی آموزی آماری پ وهش شامل کلیه دانش است. جامعه

سدازگاری گیری داوطلبانه و آنالین به پرسشنامه  صورت نمونه به آموزدانش 563بود.  5311
هددای  پاسدد  دادنددد. داده( ABQفرسددودگی  حصددیلی برسددو) پرسشددنامه (،SAQصددیلی) ح

گددامجمدد  گددام  حلیددل بددهآوری شددده بددا اسددتفاده از ضددریب همبسددتگی پیرسددون و رگرسددیون 
کده بدین: یا فتـه  هـاشدند. رابطده  عملکدرد  حصدیلیبدا فرسدودگی  حصدیلی  نتدایج نشدان داد 
و بدین سدازگاری  حصدیلی بدا عملکدرد  حصدیلی رابطده مثبدت  ؛( p<0.001)وجود دارد منفی

 آمدوزانبدین شدادکامی در داندشدارای  دوان پدیش بدینهمچنین متغیرهای پدیشوجود دارد. 
هددددای پدددد وهش حاضددددر نشددددانگر اهمیددددت عوامددددل یافتدددده: گیری نتیجــــه (.p<0.001)بودنددددد

خصددوم اسدت. بنددابراین  وجده بده ایدن عوامدل بده عملکدرد  حصدیلیی در  بیدین شدناخت روان
 دختر دارند. عملکرد  حصیلیی نقش مهمی در افزایش سازگارو  فرسودگی
آموزان، دانشیلی حص ی، سازگاریلی حص ی، فرسودگیلیعملکرد  حصعنویت ها:  کلیدواژه

.ایران، اهوازاهواز،  دانشگاه شهید چمران، یشناس رواندانشکده علوم تربیتی و دانشجوی دکتری مشاوره،   .  1
im.bahar69@gmail.com 

گل ای، دانشگاه پیتیترب یشناس کارشناس ارشد روان  .  2 گل ایگان، ایران.گانیام نور اصفهان، واحد   ،
hojatbaharvandi56@gmail.com 

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه پیام نور سمنان  .  3 ، سمنان، ایران.دانشجوی 
fatemehbaharvandi73@gmail.com 
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 مقدمه
کشاوری باه شامار یکی از سرمایه آموزاندانش آیناد و در مایها و ارزشمندترین دارایی هر 

گر آسیب یا ایرادی برای آن ها به وجود بیاید، برطرف نماودن آن بایاد در در ساطس این میان ا
هاای تحصایل در آماوزش و سال (.1398و عباس ور،  یبهاروند، سودان)اول برنامه قرار بگیرد

تعلاایم  (.2117، 1لااو و پااوراث)ات ارزشاامندی در زناادگی هاار شخصاای دارناادتااأثیرپاارورش، 
کااار بااه دلیاال  یااادی دارد؛ ایاان  کشااورهای جهااان اهمیاات ز وتربیاات و تحصاایالت در همااه 

کشورمیآموزش و تربیت افراد مورد نیاز قسمت باشد. در بخاش آماوزش، های مختلف یک 
کلیاادی بااه شاامار ماای 2مفهااوم عملکاارد تحصاایلی عملکاارد  (.1391بشااری، )آیااداز مفاااهیم 

کیااد متخصصااان و اندیشاامندان أآن همااواره مااورد تثیرگااذار باار أهااای تتحصاایلی و عاماال
یاادی را بااه خاود اختصااد داده اساتهاای آموزشای بااوده و پاژوهشارگاان جمااالی، )هاای ز

کشااور مااا ایااران،  (.1396کیااامنش و باااقری،  کرونااا در سااطس جهااان و  پااس از شاایوع ویااروس 
کااه تعطیاال شاادند و ایاان تعطیلاای تااا پایااان ساا کاازی بودنااد  ال توسااط ماادارس جااز  اولااین مرا

کااه در پاای تعطیلاای ماادارس آمااوزش از رسااانه هااا تأییااددولاات  و ( ...شاابکه آمااوزش و)شااد. 
گرفات( پیام رسانهای مختلف خاارجی و داخلای) فضای مجازی آماوزش مجاازی  .انجاام 

یاااادی  یاااادی دارد اماااا در سیساااتم آموزشااای باااه دتیلااای ز کلااای مزایاااای ز هااار چناااد باااه طاااور 
کااههایی  محاادودیت قاارار تااأثیر  آمااوزان را تحااتد عملکاارد تحصاایلی دانااشتواناا ماای نیااز دارد 

بنابراین، توجه باه اهمیات نقاش عملکارد تحصایلی آشانا  (.1399لو و رحیمی، حمزه)دهد
ریاازی و هااای مهاام باار عملکاارد تحصاایلی دیاادگاه خااوبی در جهاات برنامااهشاادن بااا عاماال

ن بهتاارین کنااد تااا بااه وساایله آن بتااواهااای آموزشاای ایجاااد ماایپیشاارفت و تکاماال فعالیاات
گااوردن، )هااای ممکاان را هاام باارای پیشاارفت آموزشاای و هاام باارای یادگیرناادگان رقاام زدنتیجااه

یلیامز، هادسون و استوارت (.2111، 3و

1. Lo, C. O., & Porath

2. Academic Performance.

3. Gordon, Williams,., Hudson., & Stewart.
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هااای مااوثر باار عملکاارد تحصاایلی و انگیاازه پیشاارفت یکاای از عاماال 1سااازگاری تحصاایلی
ینااتس2118، 2ادکیناازو جانسااون_  بسااتین، ساایفن)اساات سااازگاری  (.2112و همکاااران،  3؛ ر

که شخا تا چه اندازه از عهده تکالیفش در یک موقعیات  تحصیلی به این امر اشاره دارد 
توانااد خااود را بااا شاارایط مختلااف محیطاای انطباااق  ماای آیااد و چااه مقااداریماایناشااناس باار

کوس و رایت)دهد ینتر، دانتا  (.2117، 4چوشی، و
که سازگاری و به ویژه سازگاری تحها نشان میپژوهش  هاای جادی صیلی عاملدهند 

و در نتیجاه ( 2115، 5شاارما، ساندو و  ارابی)کنار آمدن با مشکالت تحصیلی خواهند بود
ی پیشاارفت در مقاااطت تحصاایلی بااه عملکاارد بهتاار در تحصاایل منجاار خواهااد شااد و انگیاازه

کرد کومن و وندرمن)باتتر را فراهم خواهند   (.2116، 7؛ بایلی و فلییس2113، 6زی، 
آماااوزان، فرساااودگی وامااال ماااوثر بااار عملکااارد و موفقیااات تحصااایلی داناااشیکااای دیگااار از ع

کر، نااااچرینر و اساااکافیل)اسااات 8تحصااایلی  (.2118، 10؛ لااای و آشااافورث2111،  دماااورتی، باااا
خسااااتگی هیجااااانی، زوال : فرسااااودگی بااااه عنااااوان مت یااااری سااااه وجهاااای عبااااارت اساااات از

کاااهش کااهشخصاایت و تمامیاات فااردی  کااالس یافتااه. فرسااودگی وقتاای  هااای بااه مباحااث 
کند با عنوان فرسودگی تحصیلی از آن نام برده مای ساالمات، آرو و )شاودآموزشی ارتبا  پیدا 

کاااه دارای نشاااانه (.2115، 11ناتاااانن هاااایی از فرساااودگی تحصااایلی هساااتند معماااوت  افااارادی 
عالقگی نسبت به مو وعات درسای، عادم رغبات باه حا ار باودن در بی: عالئمی را مانند

کاااالس درس و احسااااس در بحاااثکاااالس، عااادم فعالیااات  کالسااای، غایاااب باااودن در  هاااای 
گاارفتن مو ااوعات درساای را احساااس ماایاهمیتاای و باایباای کااه در آخاار لیاااقتی در فرا کننااد، 

                             

1. Academic Adjustment. 

2. Bastien., Seifen-Adkins, & Johnson. 

3. Rienties. 

4. Chavoshi, , Wintre, Dentakos, & Wright. 

5. Sharma, Sandhu, , & Zarabi. 

6. Zee, , Koomen., & Van der Veen. 

7. Bailey., & Phillips. 

8. Academic burnout. 

9. Demerouti, Bakker, Nachreiner., & Schaufeli. 

10. Lee, & Ashforth. 

11. Salmela-Aro, K., & Näätänen. 
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 (.1395پور و همکاران، قدم)تواند منجر به عملکرد تحصیلی پایین شودمی
 در آینادهآموزان در موفقیت فرد با توجه به مباحث مطر  شده عملکرد تحصیلی دانش

گذاشااات. شااناخت عوامااال مااوثر بااار عملکاارد تحصااایلی ماایتااأثیر  یاااادی خواهااد  تواناااد در ز
کمااک بااه دانااشبرناماه آمااوزان حااائز اهمیات باشااد. بنااابراین، ایاان پااژوهش بااا هاادف ریاازی و 

بررسی نقش فرسودگی تحصیلی و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی انجام شد.

کار  روش 
آموزان شهرساتان است. جامعه آماری پژوهش را دانشروش پژوهش حا ر همبستگی 

کاهش خطر ریزش نمونهدورود تشکیل داده گیاری و افازایش اند. در پژوهش حا ر به منظور 
کمااک پرسشاانامه آنالیاان روایاای بیروناای، بااا اسااتفاده از روش نمونااه  26۰گیااری داوطلبانااه بااا 

از معادل  یلیعملکرد تحصا یریگزهاندا یما پاسخ دادند و براهای  آموز به پرسشنامهدانش
هااای هااا از پرسشاانامهآوری دادهآمااوزان اسااتفاده شااد. در پااژوهش حا اار باارای جمااتدانااش

 ذیل استفاده شد.
( 1989)2ایااان مقیااااس توساااط بیکااار و ساااریاک( : SAQ)1 قیننناس سننناوگاری تحصنننیلی
 168 -2۰گویه است. نمره آزمودنی در این مقیاس باین  2۰ساخته شد. این مقیاس دارای 

در  SAQهااای روانساانجی گیاارد. نماارات باااتتر نشااانه سااازگاری بیشااتر اساات. ویژگاایقارار ماای
کرونبااا   مطالعااات متعاادد بررساای شااده اساات. در مطالعااه بیکاار و سااریاک  ااریب آلفااای 

( 1391)بااود. در مطالعااه زارعاای، میرهاشاامی و پاشاشااریفی 81/1باارای ایاان مقیاااس باااتتر از 
( 1396)باه دسات آماد. همچناین در پاژوهش یوسافی 83/1امه  ریب آلفاای ایان پرسشان

گرفت.تأیید  روایی و پایایی این پرسشنامه مورد قرار 
که توسط برساو، سااتنووا و ( : ABQ) 3پرسشما ه فرسودگی تحصیلی برسو این پرسشنامه 

مااده باوده اسات و میازان فرساودگی تحصایلی را ماورد  15ساخته شاد شاامل ( 2117)شافلی

1. student adaptations questionnaire.

2. Baker & Siryk.

3. Berso Academic Burnout Questionnaire.
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کاامال ماوافقم تاا درجاه 5دهد. این مقیاس بر اسااس مقیااس لیکارت ار میسنجش قر ای از 
ک ر نمره بندی میکامال مخالفم درجه باشد. پایاایی می 15و حداقل نمره  75شود. لذا حدا

باااارای آزمااااون محاساااابه  75/1و  82/1، 71/1پرسشاااانامه را سااااازندگان آزمااااون بااااه ترتیااااب 
جهات بررسای روایای  (.1395؛ به نقل از عطادخات، 2117برسو، ساتنوا و شافلی، )اندکرده

کااردن آن بااا پرسشاانامه هااای فشااارهای دانشااجویی در سااطس پرسشاانامه از طریااق همبسااته 
کل پرسشانامه  111/1 کرونبا   باه دسات  8۰/1معنادار بوده است. همچنین  ریب آلفای 
 (.1395عطادخت، )آمد

 هایافته
 دهد.کننده را نشان میافراد شرکت. اطالعات توصیفی مربو  به سن 1جدول 

 کممدگان یانگین و انحراف  ریار سمی :رک  .1جدول 

 گروه  تغیر
کل دختر پسر  جمع 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 7۰/1 73/16 77/1 81/16 72/1 67/16 سن

 
که میانگین مشاهده می 1با توجه به جدول  گروه دختاران 67/16سنی پسران شود  ، در 

کل آن 81/16برابر   است.  73/16ها برابر با و میانگین سن 
، اطالعات توصیفی و مااتریس  اریب همبساتگی پیرساون باین مت یرهاای 2در جدول

گزارش شده است.  پژوهش 

 اطالعات توصیفی و  اتریس تریب همبستگی پیرس ن. 2جدول 
 3 2 1 کشیدگی کجی  تغیر

   1 25/1 29/1 یلیعملکرد تحص -1
  1 -۰8/1** 16/1 11/1 یلیتحص یفرسودگ -2
 1 ۰1/1** 53/1** 28/1 22/1 یلیتحص یسازگار -3
**

P11/1> 
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که در جدول  کشایدگی مت یرهاای پاژوهش  می مشاهده 2همانطور  کجای و  شود میازان 
کااه داده1و  -1در دامنااه  یاات  + قاارار دارد و نشااانگر آن اساات   .نرمااال برخااوردار هسااتندهااا از توز

کاه باین فرساودگهای  ریب همبستگی پیرسون نشان ماییافته زه یا، انگیلیتحصا یدهاد 
 11/1%  در ساطس معنااداری 53و  ۰8/1لی به ترتیب با  رایب یشرفت با عملکرد تحصیپ

بینای شاادکامی بار اسااس مت یرهاای همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. به منظور پایش
کاه نتاایم پیش بین از  گاام اساتفاده شاده اسات  گام به  تحلیل رگرسیون همزمان و به شیوه 

 گزارش شده است. 3 ،2در جدول شماره 

 بین سال   روان بر اساس  تغیرهای پیش بیمی . پیش3جدول 

  تغیرها گام
دوربین 
 واتس ن

Tolerance VIF R R
2 Adjusted 

R
2 F رماداری  

 اول
 یفرسودگ

 یلیتحص
11/2 

78/1 3۰/1 36/1 16/1 1۰/1 ۰1/23 111/1 

 دوم
 یسازگار
 یلیتحص

78/1 3۰/1 ۰3/1 21/1 17/1 21/17 111/1 

 
کااه مت یرهااای مسااتقل تااا چااه اناادازه رابطااه خطاای بااا  ااریب تااولرانس نشااان ماای دهااد 

کمتاار  1هماادیگر دارنااد و هاار چااه مقاادار مقاادار تااولرانس نزدیااک بااه  باشااد، میاازان هاام خطاای 
بین و عیت هم خطای نسابتا  به دست آمده برای مت یرهای پیشاست، با توجه به مقدار 

در ایان آزماون  مناسبی برقرار است. همچنین با توجه به اینکه مقادار آماارۀ دورباین واتساون
قاارار دارد و نشااانگر اسااتقالل باااقی  5/2تااا  5/1شااده، لااذا در دامنااه مطلوبیاات  11/2براباار  
 یهااافتاهیروش رگرسیون وجاود دارد. باا توجاه باه  ها است. بنابراین امکان استفاده ازمانده

 fلی دارد و باااا میااازان یهمبساااتگی باااات و معنااااداری عملکااارد تحصااا ی، فرساااودگ2جااادول 
درصااد  16توانااد شااود و بااه تنهااایی ماای در مرحلااه اول وارد ماادل می ۰1/23مشاااهده شااده 

(16/1 r
2
یااانس عملکااارد تحصااا( = کناااد. همچناااین در مرحلاااه بعاااد لی را پااایشیاز وار بینااای 
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بینی باه شود و میزان قدرت پیشوارد معادله می 53/18مشاهده شده  fبا میزان  یسازگار
کااارده اسااات 21 r 21/1)درصاااد افااازایش پیااادا 

2
کاااه مت یرهاااای  (.= ایااان بااادین معنااای اسااات 

ک یعنای عملکارد  21توانناد باین باه صاورت مشاترک مایپیش یاانس  مت یار ماال درصاد از وار
گازارش  ۰بینی نمایند. جدول آموزان را پیشلی در دانشیحصت نتاایم  ارایب رگرسایون را 

 دهد. می

 نتایج ترایب رگرسی ن. 3جدول 
  رماداری Beta T خطای  ریار B  تغیر

 111/1 21/9 - 11/۰ 89/27 مقدار ثابت
 111/1 -25/3 -27/1 18/1 19/1 یلیتحص یفرسودگ
 111/1 52/2 29/1 11/1 28/1 یلیتحص یسازگار

 
کااه فرسااودگ ماای نشااان ۰نتااایم جاادول  بااا میاازان بتااای مشاااهده شااده  یلیتحصاا یدهااد 

 یلیتواننااد عملکاارد تحصاا ماای 29/1بااا بتااای مشاااهده شااده  یلیتحصاا یو سااازگار -27/1
 بینی نمایند. ان را پیشآموز دانش

 گیریبحث و نتیجه
بیناای در پاایش یلیتحصاا یو سااازگار یپااژوهش حا اار بااا هاادف بررساای نقااش فرسااودگ

 ین سااازگاریپااژوهش نشااان داد باا یهاااافتااهیان انجااام شااد. آمااوز دانش یلیعملکاارد تحصاا
وجااود دارد. ایاان یافتااه بااا نتااایم  یرابطااه مثباات و معنااادار یلیو عملکاارد تحصاا یلیتحصاا

که نشان میپژوهش کمتر در مقایساه باا افاراد باا های دیگر  دهند افراد با سازگاری تحصیلی 
کااااومن و )تااااری دارنااااد، همسااااو اسااااتبااااات عملکاااارد تحصاااایلی  ااااعیفسااااازگاری  زی، 

کالجااااااااهی؛ عیاااااااوض2113، 1روانااااااادروین چااااااااروک، توحیااااااادی و بااااااااقری (.2116، 2زاده 
گااری، سااازگاری خااودتعیینتااأثیر  پژوهشاای را بااا هاادف بررساای و تعیااین( 1398)کااارتجربااه

                             

1. Zee, Koomen, & Van der Veen. 
2. Eivazzadeh Kaljahi. 
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یشاارفت انجااام اندیشاای باار عملکاارد تحصاایلی بااا میااانجیگری انگیاازه پتحصاایلی و مثباات
که همه مت یرهاای پایش باین اثار مساتقیم دادند. نتایم تحلیل مسیر این پژوهش نشان داد 

معناااداری باار عملکاارد تحصاایلی دارنااد و همچنااین از طریااق انگیاازه پیشاارفت بااه صااورت 
 غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی اثر معنادار دارند. 

که دانشتوان اینگونه بیان در تو یس و تبیین این یافته می گازی کرد  که ساا که  آموزانی 
هاااایی از جملااه انتظااارات واقااات بینانااه از خااود و شناساااایی و بیشااتری دارنااد دارای ویژگاای

هاا، اهاداف تحصایلی انتخاب درست اهداف برای زندگی، هستند؛ با توجه به این ویژگای
د را باارای گیرنااد و در ادامااه نهایاات تااالش خااوبینانااه و مناساابی باارای خااود در نظاار ماایواقاات

کااارده و در نتیجاااه موفقیااات هاااای تحصااایلی بیشاااتری دسااات پیااادا رسااایدن باااه اهاااداف 
 (.1395محمدی، قمی، مسلمی و عباسی، )کنندمی

کاه فرساودگیهمچن رابطاه  یلیباا عملکارد تحصا یلیتحصا ین نتایم پژوهش نشان داد 
؛ ( 2121)همکاارانهای ایوارس و این یافته پژوهش با نتایم پژوهشو معناداری دارد.  یمنف

همساااو اسااات. ایاااوارس، چااان، ( 1395)پاااور و همکااااران؛ قااادم( 1396)جماااالی و همکااااران
در پژوهش خود به بررسی رابطه فرساودگی تحصایلی و تنطایم ( 2121)1روتمن، دهیر و پالسن

آماوزان مقطات خواب باا عملکارد تحصایلی پرداختناد. جامعاه آمااری پاژوهش شاامل داناش
کشااور تااای کااه از بااین آنراهنمااایی در  گیااری در دسااترس نفاار بااه روش نمونااه 2۰62هااا وان بااود 

کاه فرساودگی تحصایلی و خاواب آشافته باا انتخاب شد. یافته های ایان پاژوهش نشاان داد 
عملکرد تحصایلی رابطاه منفای معنااداری دارناد و همچناین فرساودگی تحصایلی از طریاق 

 خواب آشفته بر عملکرد تحصیلی اثر معناداری داشت. 
گرفتاار شادن باه فرساودگی تو یس و تبیین ایان یافتاه مای در کاه  کارد  تاوان اینگوناه بیاان 

عالقگاای نساابت بااه مو ااوعات درساای، عاادم رغباات  بااه باای: تحصاایلی عالئماای را ماننااد
کالس، عدم فعالیت در بحث کاالس درس و های  حا ر بودن در  کالسی، غایاب باودن در 

1. Evers, Rothmann, , Dhir, , & Pallesen.
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گرفتن احساس بی اهمیتی و بی آورد، مو وعات درسی را در فرد باه وجاود مایلیاقتی در فرا
در  (.1395پاور و همکااران، قادم)تواند منجر به عملکرد تحصیلی پاایین شاودکه در آخر می

کااه فرسااودگی تحصاایلی رابطااه بااین اسااترستبییناای دیگاار ماای گفاات  هااای تحصاایلی و تااوان 
د. پیامااادهای مرباااو  باااه آن مانناااد احسااااس تااارس، شکسااات و افساااردگی را افااازایش دهااا

شااود فاارد نساابت بااه جااو مدرسااه و توانااایی خااود همچنااین فرسااودگی تحصاایلی باعااث ماای
گرفتن در ایان شارایط بار اثار فرساودگی عااملی خواهاد  کارآمدی داشته باشد. قرار  احساس نا

کااه فاارد در انجااام تکااالیف و وظااایف تحصاایلی نتوانااد بااه طااور موفقیاات آمیاازی عماال شااد 
 (.1391، ؛ به نقل از عظیمی1991، 1کاسکه)کند

نکااه یهااایی بااود از جملااه اینکااه، پااژوهش بااا توجااه بااه اپااژوهش حا اار دارای محاادودیت
نکااااه ینااااان از اینااااه اطمیانااااد در زمشااااده یآورن جمااااتیااااهااااا بصااااورت آنالپرسااااش نامااااه

ر ابهاام وجاود داشات و بایاد در تعمایم ایان یاا خیااناد آماوزان باودهدهندگان خود دانشپاسخ
کااارد. بناااابراین، پیشااانهاد مااایهاااا باااه ساااایر جمعیاااتیافتاااه کاااه هاااای آمااااری احتیاااا   شاااود 

گیاارد. همچنااین پیشاانهاد هااای  هااایی مشااابه بااه روشپااژوهش مختلااف و تکمیلاای صااورت 
کااه بااا برگاازاری دورهماای از  یریو جلااوگ یآموزشاای مبتناای باار بهبااود سااازگار -هااای رواناایشااود 

گام م یلیمیزان عملکرد تحص یلیتحص یفرسودگ همی در بهباود عملکارد را افزایش داده و 
 آموزان برداشت.دانش یلیتحص

 منابع
گاااری، ساااازگاری تحصااایلی و خاااودتعیینتاااأثیر  (.1398)کاااار، مهشااایدچااااروک، آتناااا؛ توحیااادی، افساااانه و تجرباااهبااااقری

 (،2) 5ی مثبات، شناسا روانناماه پاژوهشگری اهداف پیشرفت. اندیشی بر عملکرد تحصیلی با میانجیمثبت
65- 8۰. 

کارشناسای ارشادبررسی رابطه سبک اسناد، انگیزه پیشرفت و پیشارفت تحصایلی. پایاان (.1391)مژگانبشری،  . ناماه 
کاشان.شناس رواندانشکده علوم تربیتی و   ی، دانشگاه 

کاااهش تن یاثربخشاا (.1398)س الااه، عباساا وری، منصااور و ذباایمااان؛ سااودانیبهارونااد، ا باار ذهاان  یمبتناا یدگیااآمااوزش 

                             

1. Koeske. 
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آموزان  اثربخشی مداخله در بحران بر استرس تحصیلی دانش
کروناد  وره متوسطه دوم در دوران 

 2راحیل شمسایی قهیازی، 1ساجده فخرآبادی

اثربخشددی مداخلدده در بحددران بددر اسددترس هدددپ پدد وهش حاضددر  هــد :
ی نیمده  روش پد وهش بده شدیوه رو :بدود.  آموزان در دوران کروندا دانش

آزمون با گروه کنترل اجرا شدد. جامعده  پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش
یددزد در سددال  حصددیلی شددهر آمددوزان دوره متوسددطه دوم  دانشآمدداری ایددن پدد وهش را  مددامی 

آمدددوزان دوره  دانشنفدددر از  41 عدددداد نمونددده مدددورد پددد وهش   شدددکیل دادندددد. 5311-5422
دو  گیری دردسترس انتخاب و به صورت  صادفی در که به شیوه نمونهمتوسطه دوم بودند 

ی اسدترس  حصدیلی  از پرسشدنامهنفدر( جدایگزین شددند.  55نفر( و کنترل ) 55گروه آزمایش )
گدروه  شرکتها استفاده شد.  آوری داده زاده به منظور جم  حسین چاری و دهقانی کنندگان 

هددا بددا اسددتفاده از  را دریافددت نمودنددد. دادهمداخلدده در بحددران ی  جلسدده برنامدده 6، آزمددایش
 ها: یافتــهو حلیل قددرار گرفتنددد.  مددورد  جزیدده، یددل کوواریددانس چندددمتغیریروش آمدداری  حل

کدده فرضددیه اثربخشددی مداخلدده در بحددران بددر اسددترس ی پدد وهش مبنددی بددر  نتددایج نشددان داد 
مددورد  ائیددد قرارگرفتدده اسددت و ، آمددوزان دوره متوسددطه دوم در دوران کرونددا  حصددیلی دانش

آمددوزان دچددار اسددترس  دانشش نسددبت بدده گددروه آزمددایآمددوزان دچددار اسددترس  حصددیلی  دانش
کنتددرل در پس حصددیلی   کمتددری داشددتند. ، اسددترس  حصددیلیطور معندداداری بدده، آزمددون گددروه 

کدده اسددتفاده از آمددوزش  بنددابراین مددی  گیری: نتیجــه مداخلدده در بحددران بددر  ددوان نتیجدده گرفددت 
.اثربخش است.آموزان دوره متوسطه دوم در دوران کرونا  استرس  حصیلی دانش

 .کرونا، آموزان دانش، استرس  حصیلی، مداخله در بحران: ها کلیدواژه

 sajede.fakhrabadi@gmail.com.ایران، یزد، یزد هنر و علم غیرانتفاعی دانشگاه، خانواده مشاوره ارشد کارشناس.  1

 rahilshasaee.gh@gmail.comایران.، گرمسار، گرمسار دانشگاه آزاد، بالینی یشناس روان ارشد کارشناس.  2
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 مقدمه
کورنااا ویااروس  2119) 1سااازمان بهداشاات جهااانی گیاار  2119( بیماااری  را بیماااری همااه 

کرونااا ویااروس توسااط سااندرم حاااد تنفساای حاااد ایجاااد ماای کاارده اساات.  شااود و عالئاام  اعااالم 
کاه مای نشاان مایمختلفی  را از خفیاف تاا شادید )ذات الریاه(  تواناد منجار باه مارف در  دهاد 

سارفه و تنگای نفاس اسات و ایان عالئام  از دو تاا ، این عالئم شاامل تاب، برخی از افراد شود
 و و ، واناااگ، وو، گیاااون، چهاااارده  روز پاااس از مواجهاااه باااا ویاااروس ظااااهر مااای شاااوند )لااای

کنااار عااوارض جساامی ایاان بیماااری و ابااتالی تعاادادی ا2121، 2همکاااران جااان ، ز افااراد(. در 
سالمت روان بسیاری در اثر تارس ، ها ای دیگر و عزادار شدن تعدادی از خانواده باختن عده

کرونا و به مخاطره افتاادن و اعیت اقتصاادی و معیشاتی یاد و ا طراب ناشی از ابتال به  ، ز
یااادی را بااه دنبااال داشااته و دامنگیاار بخشاای از افااراد  پیاماادهای منفاای جساامی و روحاای ز

ایااان احسااااس نااااامنی روانااای و نداشاااتن امنیااات شااا لی باعاااث باااروز  .ده اساااتجامعاااه شااا
تاوان ایان نابساامانی  مشکالت روانی همچون ا طراب و افسردگی شاده اسات و هار روز می

کااارد های  اناااگ و  در هماااین راساااتا یافتاااه .روانااای را در ساااطو  مختلاااف جامعاااه مشااااهده 
کروناا کلاای افاارادهمکااارانش نشااان داد فشااار رواناای ناشاای از بیماااری  کیفیاات ، ا باار سااالمت 

گیااو و ، سااان، جیااا، مااا، شااانگ، گااذار اساات ) انااگتااأثیر  خااواب و عالئاام هیجااانی افااراد
کیفیاات آمااوزش 2121، 3همکاااران کااه  کرونااا و آمااوزش مجااازی  (. تعطیلاای ماادارس بااه دلیاال 

آماوزان شاده اسات. اساترس  منجر به افزایش استرس تحصایلی در دانش، حضوری را ندارد
کااه میهرگونااه  یااداد فیزیکاای یااا ناااراحتی رواناای اساات  توانااد منجاار بااه آساایب فیزیکاای یااا  رو

ماادت باعااث ایجاااد نتااایم منفاای در عملکاارد افااراد شااود  ناااراحتی رواناای شااده و در طوتنی
ای  (. در فیزیاااک اساااترس وا ه211۰، 4سریواساااتاوا و بانسااال، شااایوکال، داوی، داوی، )شاارما

                             

1. World Health Organization. 

2. Li, Guan, Wu, Wang, Zhou& et al. 

3. Zhang, Shang, Ma, Jia, Sun, Guo& et al. 

4. Sharma, Davey, Davey, Shukla, Shrivastava & Bansal. 
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، ؛ ترجماااه سااایدمحمدی2117، 1)نویاااد و وراتاااوس اسااات در اصااال باااه معناااای فشاااار و نیااارو
کانش و عکس139۰ العمال شخصای باه محایط تحصایلی را شاامل  (. استرس تحصیلی وا

کناد. در واقات اساترس  تواناد آثاار مثبات و منفای را بارای دانش که می، شود می آماوزان ایجااد 
کااه باارای فاارد ایجاااد می ی ماادارس و پیاماادهای نامناساابی نیااز باارا، کنااد عااالوه باار مشااکالتی 

کااه  آنچااه بااه نظاار روشاان می، (. بنااابراین2113، 2هااا دارد )باواناادپور خانواده رسااد ایاان اساات 
تکااالیف مااؤثر  جساامانی و توانااایی افااراد باارای انجااام_  باار سااالمت رواناای، اسااترس تحصاایلی

هیجاانی و ، شاناختی منجار باه پیامادهای روان، گذارد و سطو  باتی استرس درسی اثر می
کمجسمانی مثل  شاود  کاهش خودکارآمدی و  عف سیستم ایمنی و بیمااری می، خواب 

 (.  1395، )کرد و باباخانی
کاااهش اساااترس تحصاایلیمااؤثر  از جملااه رویکردهاااای یکااارد مداخلااه در بحاااران ، بااار  رو

سار و  ییهاا تیه باشاد باا افاراد و موقعکا یمداخلاه در بحاران از هار راهبارد یها است. روش
هاا باه افاراد بحاران  کمکهاا و  تیاسات. حما یاصال اساسا یاکه سارعت در آن کار دارد ک

ا  و باااه موقااات باشاااد. یااات جواناااب احتیااادقااات فاااراوان باااا رعا، د باااا سااارعت بااااتیااازده با
ز بهتاار جهاات یااخااانواده در تجه یجااه درمااان بحااران توانااا ساااختن اعضاااین نتیتر برجسااته

 یشاااهااسااات. رو یعماااد یوفصااال خطرهاااا ا در صاااورت لااازوم حلیااااجتنااااب از بحاااران و 
از  یدگان ناشااید بیبااه آساا کمااکمداخلااه در بحااران و  یو فنااون مشاااورها شااناختی روان

اسات.  یدرمان مشاوره و روان یازمندان عادین یبرا یجار یها حوادث متفاوت از مداخله
کنترل نشده ابراز شوندکزمانی  یساتی و اجتمااعی ، ه هیجانات به شکل  کاارکرد ز نه تنها از 

عاالوه ، شوند. عدم مدیریت صحیس هیجاناات زننده نیز می بلکه آسیب، برخودار نیستند
که روابط اجتماعی افراد را تحت می تواند سالمت جسامی و روانای ، دهد قرار میتأثیر  بر آن 

هااا  هااای رواناای در آن بااه شااکل رفتارهااای نابهنجااار یااا اختالل، آن هااا را نیااز مختاال ساااخته
( در پژوهشاای 1397ویسااکرمی و آونااد )، (. مراتاای2115، بینجامااد )روساانبایوم و همکاااران

1. Navid & veratos.

2. Bavandpur.
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باه  «رفتاری بار بهباود اخاتالل اساترس پاس از  اربه شناختی درماناثربخشی »تحت عنوان 
که  کااهش اخاتالتت ناشای از اساترس پاس  شناختی درماناین نتیجه رسیدند  رفتاری در 

کااه ایاان درصااد بااه دساا 81/7مثباات دارد و بهبااودی بیمااار بااه میاازان تااأثیر  از حادثااه ت آمااد 
یادی ماندگاری داشت. با توجه باه مطالاب بیاان شاده  اثرات در دوره پیگیری نیز تا حدود ز
کروناا افاراد دچاار بیمااری  پژوهش حا ر با هدف اثربخشی مداخلاه در بحاران بار ا اطراب 

گرفاااات. دهقااااان منشااااادی ( در پژوهشاااای 1399فروزنااااده و زارع نیسااااتانک )، کرونااااا انجااااام 
که آمو یافتند  کناد قبال از ارایاه راه حال بحاران را در کماک مای  زش مداخله در بحران به فارد 

کنااد تری اسااتفاده  افکااار و احساسااات خااود را بیااان نمایااد و از راهبردهااای سااازگارانه، درک 
که می کاهش نشخوار ذهنی و اجتناب تجربه کند  کیفیات زنادگی تواند در  ماؤثر  ای و بهبود 

یااااچ ( در پژوهشاااای تحاااات عنااااوان 2117پترسااااون ) کیاااا  و، آلیناااات، لنگاااااچر، باشااااد. ر
کاااهش اسااترس باار ساارزندگی و خااودتنظیمی تحصاایلی در معاارض  ذهن» گاااهی مبتناای باار  آ

کااهش اساترس مبتنای بار  «آموزان ابتال به اعتیاد در دانش که آماوزش  به این نتیجه رسیدند 
گااااهی در سااارزندگی تحصااایلی و خاااودتنظیمی تحصااایلی در معااارض خطااار اباااتال  ، ذهاان آ

شود. با توجه به مطالب بیاان شاده پاژوهش حا ار  آموزان موجب ت ییر معناداری می دانش
آماوزان دوره متوساطه دوم  با هدف اثربخشای مداخلاه در بحاران بار اساترس تحصایلی دانش

گرفت. کرونا انجام   در دوران 

 روش پژوهش
کن پاس _ آزماون ی نیماه آزمایشای باا طار  پایش روش پژوهش باه شایوه گاروه  تارل آزماون باا 

آمااوزان دوره متوساطه دوم شاهر یاازد در  اجارا شاد. جامعاه آماااری ایان پاژوهش را تماامی دانش
آماوزان  نفار از دانش 31تشکیل دادند. تعداد نمونه مورد پژوهش  1399-1۰11سال تحصیلی 

که به شیوه نموناه گیری دردساترس انتخااب و باه صاورت تصاادفی  دوره متوسطه دوم بودند 
گااروه آزمااایش  کنتاارل ) 15)در دو  ی اسااترس  نفاار( جااایگزین شاادند. از پرسشاانامه 15نفاار( و 

هاااا اساااتفاده شاااد.  آوری داده زاده باااه منظاااور جمااات تحصااایلی حساااین چااااری و دهقاااانی
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گااروه آزمااایش شاارکت یافاات نمودنااد.  جلسااه برنامااه 6، کنندگان  ی مداخلااه در بحااران را در
یاانس چناد داده کووار وتحلیل قارار  ماورد تجزیاه، مت یریها با استفاده از روش آماری تحلیل 

 گرفتند.

. آ  وش  داخله در بحران1جدول 
گروه جلسه اول ، آشنایی اولیه و ایجاد جو توأم با اعتماد و تعامل باا هادف درماانی، معارفه: قواعد 

گاوش اساتفاده از مهارت، تعریف مشکل از دیادگاه مراجات همادلی و ، دادن فعاال هاای 
افکااااار و ، و تکااااالیف خااااانگی: نوشااااتن احساسااااات بااااازخورد، بناااادی جمت، پااااذیرش
های فرد در ارتبا  با مشکل. خواسته

بررسای و اعیت ، ی قبال: باازخورد درمانجویاان و بررسای تکاالیف خاانگی مرور جلسه جلسه دوم
بااازخورد و تکااالیف ، بناادی جمت، امنیاات رواناای و جساامی مراجاات در طااول جلسااات

یلکسیشن های مراجت. تقویت توانمندی، خانگی: استفاده از فنون ر
ارائااه پشااتیبانی و ، جویااان و بررساای تکااالیف خااانگی ماارور جلسااه قباال: بااازخورد درمااان جلسه سوم

گاااه کردن و بررساای  حمایاات هیجااانی و اطالعاااتی و برقااراری ارتبااا  بااا مراجاات شااامل آ
 هاای سازی و ارتقاای مهارت بازخورد و تکالیف خانگی: فعال، بندی جمت، نقش افراد
سازگاری.

گزینااه، ماارور جلسااه قباال: بااازخورد درمانجویااان و بررساای تکااالیف خااانگی جلسه چهارم های  بررساای 
هااای  یااافتن راه، ای و منااابت فااردی و محیطاای شناسااایی راهبردهااای مقابلااه، جااایگزین

کناونی باازخورد و تکاالیف خاانگی: تکمیال ، بنادی جمت، موجود برای ت ییار و اعیت 
کارآمدی روش های مقابله جدول روش کارآمدی و نا ها. ای فرد با مشکل و بررسی 

تادوین برناماه هماراه ، مرور جلسه قبل: بازخورد درمانجویان و بررسای تکاالیف خاانگی جلسه پنجم
کامل توسط مراجت باازخورد و تکاالیف خاانگی: نحاورر بررسای ، بندی جمت، با جزئیات 

کااانش ماااؤثر فااارد باااه مسااائله پیشااا هاااای  اساااتفاده از مکانیزم، روافکاااار و احساساااات و وا
ای مناسب. مقابله

تعهد درقباال برناماه و ، مرور جلسه قبل: بازخورد درمانجویان و بررسی تکالیف خانگی جلسه ششم
بندی و پایان جلسات. جمت، شده اقدامات در راستای برنامه تدوین
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 های پژوهش یافته

 آو  ن آو  ن و پس پیشهای توصیفی استرس تحصیلی در  : آ اره2جدول 
 انحراف  ریار  یانگین حجم نمونه گروه  رحله

 آزمون پیش
 ۰3/2 12/37 15 آزمایش
 18/۰ 82/3۰ 15 کنترل

 آزمون پس
 71/6 22/28 15 آزمایش
 16/۰ ۰8/31 15 کنترل

 
کنتااارل را در ، 2جااادول گاااروه آزماااایش و  میاااانگین و انحاااراف مت یااار اساااترس تحصااایلی 

یااانس  آزمااون نشااان می پسآزمااون و  پیش کووار دهااد. باارای آزمااون فر اایه از تجزیااه و تحلیاال 
کااه بااه یااانس یاااک روش آماااری اساات  کووار منظور تعااادیل  اسااتفاده شااد. تجزیااه و تحلیاال 

کاااار مااای ی آزمودنی هاااای اّولیاااه تفاوت کاااه هااار یاااک از نمااارات در  هاااا باااه  رود. بااادین ترتیاااب 
کاار بارده میآز ت ییر در نمارات پس عنوان هم آزمون به پیش شاود. در تجزیاه و تحلیال  ماون باه 

یااانس رعایاات برخاای از مفرو ااه یاات داده کووار همگناای شاایب ، هااا ها )ماننااد نرمااال بااودن توز
یانس هااای خطااا( الزاماای اساات. در ایاان پااژوهش نیااز ابتاادا بااه  خااط رگرساایون و همگناای وار

)نرمااال بااودن ها  کااه ایاان مفرو ااه ها پرداختااه شااد و ساا س از آنجایی بررساای ایاان مفرو ااه
یاات داده یلااک: -هااا بااا آزمااون شاااپیرو توز و  P>11/1: همگناای شاایب خااط رگرساایون، P>11/1و

یانس از تجزیاااه و تحلیااال ، ( برقااارار بودنااادP>11/1خطاااا آاااا لویااا    ااا   :  هاااای همگنااای وار
یاااانس باااه گروه ی میاااانگین نماااره منظور مقایساااه کووار هاااای آزماااایش و  ی اساااترس تحصااایلی 
که نتایم آن در جدول ذیل ارائه شده است.آزمون ا کنترل در پس  ستفاده شد 

ک واریانس برای  قایسه3جدول  کمترل ی  یانگین نمره : تجزیه و تحلیل  گروه آو ایش و   ی استرس تحصیلی 

  مبع تغییرات
 جموع 

  جذورات
درجات 
 آوادی

 یانگین 
 انداوه اثر F Sig  جذورات

 5۰3/1 111/1 18/32 63/112 1 63/112 گروه
    51/3 27 77/9۰ خطا
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کااه در جاادول  همااان پااس از تعاادیل ، (P ،18/32=F<11/1شااود ) مشاااهده ماای 3طااور 
کنتاارل در سااطس آلفااای ، آزمااون هااای پیش  نمره گااروه آزمااایش و  معنااادار  11/1تفاااوت بااین 

برناماه مداخلاه در بحاران بار اساترس  یی پاژوهش مبنای بار اثربخشا فر ایه، است؛ بناابراین
گاااروه آزماااایش و  تحصااایلی دانش کروناااا و تفااااوت باااین  آماااوزان دوره متوساااطه دوم در دوران 

گیرد. آزمون مورد تائید قرار می کنترل از لحا  میزان استرس تحصیلی در پس

 گیری بحث و نتیجه
توساطه دوم آماوزان دوره م پژوهش حا ر با هدف اثربخشای بار اساترس تحصایلی دانش

گرفااااات. یافتاااااه کروناااااا انجاااااام  کاااااه باااااین میانگین در دوران  هاااااای  ی پاااااژوهش نشاااااان داد 
کنتارل در پس ی دانش شده تعدیل گروه آزمایش و  آزماون از لحاا  اساترس تحصایلی  آموزان 

کاااهش  کااه آمااوزش مداخلااه در بحااران باعااث  تفاااوت معناااداری وجااود دارد. باادین صااورت 
گااروه آزمااایش شااده  های حاصاال از  ی پااژوهش حا اار بااا یافتااه بااود. یافتااهاسااترس تحصاایلی 

، فروزناده و زارع نیساتانک، ؛ دهقان منشاادی1397، ویسکرمی و آوند، های )مراتی پژوهش
 باشد. همسو می، (2117کی  و پترسون )، آلینت، لنگاچر، ؛ ریچ1399

کمااک میکنااد تااا قباال از اینکااه راهاای باارای حاال آ برنامااه ن ی مداخلااه در بحااران بااه فاارد 
کند احساساات و افکاار ، درک و شاناخت درساتی از ایان بحاران داشاته باشاد، بحران پیدا 

کمک میکناد  گسترش دهد؛ همچنین به فرد  کند و ارتباطات بینفردی خود را  خود را بیان 
کند و مکانیزمهای ساازگارانه کاه  تا از راهبردهای حل مسئله مؤثر استفاده  کاار بارد  تری را باه 

کااااهش شااادت اساااترس و اخاااتالتت مااارتبط باااا تروماااا در فااارد و افااازایش میتواناااد منجرباااه 
کیفیت زندگی تاب اش را ارتقا بخشاد. ایان روش آموزشای  آوری و قدرت سازگاری او شود و 

گردد فارد در مواجهاه باا  باعث می، شود منجر به بازسازی رویدادهای استرسزا توسط فرد می
یااادادهای آسااایب های شاااناختی و رفتااااری ناساااازگار  شااایوه ای و های مقابلاااه زا از سااابک رو

کمک میکند تا مهارتهای مقابلاه، استفاده نکند ای جدیادی را در برخاورد باا مشاکل  به فرد 
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یااادادهای آیناااده یااااد بگیااارد و احتماااال افااازایش تعاااادل در فااارد و  ایجااااد شاااده و مساااائل و رو
 د.بازگرداندن مجدد عملکرد فرد به سطس پیش از وقوع بحران را بهبود بخش

گام گرفته در این پژوهشهای  با توجه به  گام، درمانی صورت  هاای  انجاام تکنیاک هاا و 
کاهش افکار منفی در ذهان دانش، مثبت درمانی گردیاده اسات. ایان امار نیاز  باعث  آماوزان 

کااردن از تمااام ظرفیت کننااده در  باعااث اسااتفاده  هااای مثباات ذهناای نشااا  انگیااز و امیاادوار 
ر براباااار عواماااال منفاااای ساااااخته ذهاااان و ناامیااااد نشاااادن از باااارای تساااالیم نشاااادن د، زناااادگی
ی هماراه آن شاده اسات. در نتیجاه شاناخت روانناشای از بیمااری و مشاکالت های  دشواری

ازجملاااه آورناااد.  فااارد احسااااس ساااازگاری بیشاااتری باااا محااایط زنااادگی خاااود باااه دسااات می
کااه فقااط متشااکل از  های پااژوهش حا اار مربااو  بااه جامعااه محاادودیت ی آماااری آن اساات 

کاااه در آیناااده پیشااانهاد می، آماااوزان دوره دوم متوساااطه شاااهر یااازد باااود. بناااابراین دانش ، شاااود 
آماوزان منااطق دیگار و در جوامات دیگار انجاام پاذیرد تاا  هایی از این نوع بر روی دانش پژوهش

 پذیری بیشتری داشته باشد. قابلیت تعمیم

 منابع
(. اثربخشی آموزش مداخلاه در بحاران 1399محمدزارع. )، و نیستانک، الهام.، سیدمسعود؛ فروزنده، دهقان منشادی

کیفیاات زناادگی و نشااخوارهای ذهناای زنااان خیاناات دیااده دارای عالئاام افسااردگی. مجلااه ای  اجتناااب تجربااه، باار 
 .136، (1)11، مطالعات ناتوانی
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