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آدلر  هیبر نظر یشوانکر مبتن یآموزش روش دلگرم ساز یاثربخش
 نیزوج یجانیه میو تنظ یاز زندگ یتمندیرضا ،یبر خودکارآمد

 متعارض

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ینیبال یشناس گروه روان اریاستاد  یمحمود برجعل

 .رانیواحد قم، قم، ا یارشد مشاوره خانواده دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس راد  یزهرا عسگر

  این یسجاد ناصر
 ،یکودک و نوجوان دانشگاه خوارزم ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس
 .رانیتهران، ا

  چکیده
 ،یآدلر بر خودکارآمد هیبر نظر یشوانکر مبتن یآموزش روش دلگرم ساز یهدف پژوهش حاضر اثربخش

 مهیپژوهش، ن نیدر ا قیمتعارض در تهران بود. روش تحق نیزوج یجانیه میو تنظ یاز زندگ یتمندیرضا
پژوهش  نیا یآزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آمار پس-آزمون شیبوده و از طرح پ یشیآزما

کننده )مرد  مراجعه نینفر از زوج 05. نمونه پژوهش شامل باشند یمتعارض شهر تهران م نیزوج هیشامل کل
انتخاب شدند و  نیمراجع نیدر دسترس از ب یرگیزن( به مراکز مشاوره شهر تهران بود که به روش نمونه ای

زوج( و گروه  50آدلر ) هیبر نظر یبتنشوانکر م یروش دلگرم ساز شیدر دو گروه آزما یصورت تصادف به
شرر و همکاران  یپژوهش با کمک پرسشنامه خودکارآمد یها زوج(، گمارش شدند. داده 50گواه )

 یجانیه می( و پرسشنامه تنظ 2890) نیفیالرسن و گر مونز،یا نر،یدا یاز زندگ تی(، پرسشنامه رضا2895)
تک  انسیکوار لیتحل زآنالی از هاداده لیوتحل هیتجز یشد. برا یآور ( جمع5552و همکاران ) یگارنفسک

آدلر بر  هیبر نظر یشوانکر مبتن ینشان داد که آموزش روش دلگرم ساز جیاستفاده شد. نتا رهیمتغ
متعارض در تهران نسبت به گروه کنترل  نیزوج یجانیه میو تنظ یاز زندگ یتمندیرضا ،یخودکارآمد

 یآموزش روش دلگرم ساز یبا توجه به اثربخش نیبنابرا(؛ P≤552/5) انداثربخش بوده دارییطور معن به
 خانواده استفاده کرد. یدرمان مشاوره و روان هایطیمداخالت در مح نیاز ا توانیم

 نیزوج ،یجانیه میتنظ ،یاز زندگ یتمندیرضا ،یخودکارآمد ،یروش دلگرم ساز :ها واژهکلید
   .متعارض
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  همقدم
است که بر پایه ازدواج بنا شده است. مسئله ازدواج از خانواده نهاد اجتماعی بسیار مهمی 

مسائل مهم و اساسی حیات بشر و جامعه بشری در طول تاریخ بوده و هست. اولین 
شود. روابط درون خانوادگی از  ها در حریم خانواده پدیدار می های ارتباط بین انسان جوانه

این روابط نقش بسزایی در  ای برخوردار است و چگونگی العاده اهمیت و حساسیت فوق
های اجتماعی  ها و بازخوردهای اجتماعی، آمادگی و توسعه مهارت گیری نگرش شکل

(. وجود تعارض در روابط 2981اعضای خانواده خواهد داشت )فیضی منش و یاراحمدی، 
توان از تعارض  ای که می گونه ویژه در روابطِ زوجین امری شایع است، به ها و به انسان

آسانی  تواند به ها نام برد. رابطه زوجین می ترین پدیده موجود در روابط انسان نوان رایجع به
های روزانه یکی از زوجین، روی دیگری  ترین فعالیت تبدیل به چالش شود، حتی کوچک

گذارد و سازگاری با نیازها یا آرزوهای شخص دیگر در تمام  طور چشمگیری اثر می به
ست )همان منبع(. در زمینه تعارض تعاریف و تعبیرهای متعددی های زندگی مشکل ا جنبه

کند که رفتار یک  ارائه شده است. به عقیده دیویس تعارض در روابط وقتی بروز می
شخص با توقعات شخص دیگر هماهنگ نباشد. تعارضات زناشویی، نارضایتی از زندگی 

راهنمای تشخیصی و زناشویی و احساس نارضایتی از ازدواج که در آخرین ویراست 
( با عنوان اختالل تعارض زناشویی با خشونت DSM-5پزشکی آمریکا ) آماری انجمن روان

های بین  اند، ازجمله عوامل مهم دیگری در بروز خشونت و بدون خشونت نیز معرفی شده
های فردی ناشی است و زمانی  زوجین هستند. وجود تعارض زناشویی از واکنش به تفاوت

گیرد که احساس خشم، خصومت، کینه، نفرت، حسادت، سوء رفتار کالمی و  میقوت 
 (.5559و همکاران،  2فیزیکی بر روابط زوج حاکم شود )دیویس

توانمندسازی زوجین باعث جلب مشارکت اعضای خانواده برای ایجاد تغییرات 
را گسترش  های حل مسائل سازد تا استراتژی ها را کارآمد می که آن طوری گردد، به می

کند که قادر است تغییر ایجاد کند. نظریه  ای شخص اعتقاد پیدا می دهند و در چنین خانواده
خودکارآمدی، ریشه در نظریه شناختی اجتماعی بندورا دارد. نظریه شناختی اجتماعی 

دهد. این  ها ارائه می چارچوب جامعی برای درک رفتار اجتماعی و تبیین عملکرد انسان
ترین عنصر آن خودکارآمدی  کند که مهم یری از رفتار انسانی را ترسیم مینظریه تصو
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(. خودکارآمدی یک ساختار شناختی مهم در ارتباط با 5522و همکاران، 2است )کریستنز
باشد. این مفهوم به ارزیابی افراد نسبت به توانایی خود در ایفای نقش  عملکرد افراد می

اس خودکارآمدی نیازمند دانش و اطالعات در زمینه منظور احس شود. افراد به گفته می
های خود اعتماد کرده و  ها بایستی به توانایی های مؤثر حل تعارضات هستند، آن روش

گذارند )سرابی و  مطمئن باشند که عملکردشان تأثیر مثبتی بر رفتار یکدیگر می
ا موفقیت اجرا (. خودکارآمدی اطمینانی است که شخص رفتار خاصی را ب2985همکاران،

آمده را دارد. بندورا معتقد است که احساس خودکارآمدی  دست کند و انتظار نتایج به می
گیرد. وی اظهار  گام رفتار در افراد شکل می به ها و انجام متوالی و گام در اثر تحمل چالش

شرط اصلی و مهم در تغییر رفتار، از جمله حل تعارضات  دارد که خودکارآمدی پیش می
(. افرادی که خودکارآمدی باالیی دارند بیشتر 2982باشد )مسعودی و همکاران،  یم

احتمال دارد که پسخوراندهای منفی را رد کنند و رد پسخوراندهای منفی ممکن است 
(. 2888و همکاران،  5باعث کاهش احساس تعهد و افزایش تعارضات زناشویی شود )نیس

طور معکوس با مشکالت رفتاری ارتباط دارد  ی بهاند که خودکارآمد ها نشان داده پژوهش
(. درواقع خودکارآمدی با کیفیت فرزندپروری و رفتارهای 2980)اسکندری و همکاران، 

جانبه قوی میان والدین، فرزندان و عوامل  زوجین در ارتباط است و موجب رابطه سه
(، نشان 5552) 9(. پژوهش یورسین و اریکسن2989شود )رضایی و همکاران،  محیطی می

ها در  کنند اعمال آن گیرند که احساس می هایی قرار می دهد وقتی افراد در موقعیت می
رسند که بین اعمال  شوند و به این نتیجه می تأثیر است، دچار ناامیدی می کنترل پیامدها بی

 ها و پیامدها ارتباطی وجود ندارد، خودکارآمدی با عقیده کنترل شخصی پیوند دارد و آن
احساس کنترل شخصی نقش مهمی در سازگاری افراد با عوامل تنش زا در زندگی 

 زناشویی را داراست.
گردد رضایت از زندگی  یکی از عواملی که باعث کاهش تعارضات زناشویی می

دهد. هرچقدر سبک  باشد که تعریف از موقعیت و معناسازی را تحت تأثیر قرار می افراد می
شود  تر و گفتگو هم بیشتر می ها به هم نزدیک گی، یکسان باشد ذهنافراد با رضایت از زند

(. رضایت از زندگی مفهومی ذهنی برای فرد است که به همراه عاطفه منفی، 2982)بهاری، 
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های شناختی فرد از زندگی  سه جزء اساسی بهزیستی ذهنی را تشکیل داده و به ارزیابی
ایت از زندگی یک فرایند داوری است که افراد (. رض5559و همکاران،  2اشاره دارد )داینر

کنند )شیخی و  های منتخب خودارزیابی می کیفیت زندگی خود را بر اساس مالک
های هیجانی افراد، حیطه رضایت  ها شامل پاسخ گونه ارزیابی (؛ بنابراین این2985همکاران، 

ایت فرد در (. این مفهوم نتیجه رض5522، 5و ارزیابی شناختی آنان است )مالکوک
مثال درآمد مناسب،  عنوان های مختلف زندگی از جمله مادی و معنوی است. به زمینه

های اوقات فراغت، شرایط زندگی خانواده، سالمت عمومی، توانایی  مسکن، شغل، فعالیت
ساز رضایت از زندگی هستند.  ایجاد روابط، سازگاری با دیگران، رضایت و موفقیت، زمینه

طورکلی رضایت،  آید. به یجانی است که با رسیدن به یک هدف پدید میرضایت حالتی ه
ها و کارهای  آیند از حسن انجام امور پس از ارزیابی از نتایج فعالیت داشتن احساس خوش

عنوان سطحی از آگاهی فردی و یا  (. رضایت از زندگی به2998انجام شده است )کرمی، 
شده که ممکن است یک ارزیابی  ت زندگی تعریفبه عبارت بهتر، ارزیابی شناختی از کیفی

کلی و جامع را به همان خوبی یک ارزیابی در حوزه اختصاصی خانواده منعکس نماید. 
های روان شناختی رابطه  دهد بین رضایت از زندگی و فقدان بیماری ها نشان می پژوهش

هایی  دهند، زوج ها نشان می (. پژوهش5550و همکاران،  9مثبت قوی وجود دارد )گیلمان
کنند بیشترین میزان تعارضات وکمترین میزان تعهد زناشویی و  که جدا از هم زندگی می

دار امتیاز بیشتری از  رضایت از زندگی را نسبت به سایر زوجین دارا هستند و زنان خانه
طلبی است  که شامل تعهد، کنترل کردن و حق لحاظ سخت کوشی و سه جنبه مهم آن

(، تفاوت معناداری 2992(. صادق مقدم و همکاران )5551صادقی و سودیوا،دارند )اسدی 
مندی از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل نیافتند. شاه سیاه و  بین میانگین نمره رضایت

( نیز دریافتند که بین شاغل بودن زنان، متغیرهای سن، میزان درآمد، تعداد 5559همکاران )
رضایت از زندگی ارتباط معناداری وجود ندارد. دانش و ها با  فرزندان و تحصیالت آن

(، دریافتند که میزان رضایت از روابط جنسی، رضایت از زندگی را افزایش 2995نجاتیان )
 (.2998دهد )مشاک،  و تعارضات را کاهش می
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شناسی طیف وسیعی از اختالالت و تعارضات  یکی از عواملی که امروزه در آسیب
طور اخص  کند، هیجان و به گری می یش موردتوجه قرار گرفته و میانجیازپ بین فردی، بیش

(. نظم جویی 5520، 5معروف است )گراس 2مدیریت آن است که به نظم جویی هیجان
گردد  هیجان به دامنه وسیعی از فرایندهای زیستی، اجتماعی و رفتاری اطالق می

هایی که دارند، نحوه  ا به هیجانه وسیله آن (؛ که افراد به5552و همکاران،  9)گارنفسکی
صورت خودکار یا  شان نفوذ کرده و به ها، چگونگی تجارب و تظاهر هیجانی داشتن آن

و همکاران،  2گذارند )فلتچر ها تأثیر می کنترل شده و در یک سطح هشیار تا ناهشیار بر آن
اند، از  توانهایی که از نظر نظم جویی هیجان نا دهد که زوج ها نشان می (. پژوهش5522

و  0کنند )شریبر های تکانشگری شناختی و اجتنابی نمرات باالتری کسب می نظر مؤلفه
های  (. در پژوهشی آموزش برنامه ارتباطی زوجی باعث افزایش مهارت5525همکاران، 

ارتباطی و کنترل هیجانات و به دنبال آن ارتقاء سازگاری زناشویی و اصالح رفتارهای 
های حل مشکل و کنترل هیجانات  (. مهارت5552، 1یالکین و کاراهاننامناسب گردید )

منفی نقش مهمی در کاهش تعارضات و ابعاد آن دارد و در کاهش ارتباطات مخرب بین 
زوجین و افزایش رضایت زناشویی و به دنبال آن کاهش طالق مؤثر است )کوف هولد و 

شناسی آدلری است. آدلر دلگرمی یکی از مفاهیم اساسی روان 9(. دلگرمی5550، 2جانسون
کند، او نیاز به ارزشمندی، احساس قابلیت، نیاز به تعلق  را یکی از نیازهای انسان معرفی می

(. او 2982کند )جعفری شیرازی،  عنوان چهار نیاز اصلی انسان بیان می و دلگرم سازی را به
اند )باهلمن و  نظر داشتهعنوان بخش مهمی از فرایند مشاوره در  و پیروانش دلگرمی را به

ها  های دلگرمی را تشریح و از آن های متمادی، اصول و شیوه (؛ و برای دهه5552، 8دینتر
(. دلگرم سازی همه آن چیزی است که یک شخص انجام 5550، 25اند )ایوانز استفاده کرده

تر و رغبت  نفس بیش دهد تا شخصی دیگر احساس بهتر، عملکرد مفیدتر، اعتمادبه می
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باالتری برای مشارکت در امر سالمت دیگران و جامعه داشته باشد )باهلمن و دینتر، 
بخشد و درنتیجه کلیدی  (. دلگرمی اعتماد شخصی و ادراک فرد از خود را نیرو می5552

سازی عالقه  برای رشد و پرورش شخصی است؛ و مفهومی کلیدی در ارتقاء و فعال
های مراوده دلگرم سازی گوش دادن و درک  (. شیوه5550اجتماعی در افراد است )ایوانز، 

کردن، غیر قضاوتی بودن، با دیگران صبور بودن، القاء ایمان و اطمینان به شخص و 
باشند که نشان دادن یا اثبات  ها می ها و داشته هایش، تصدیق عمل، تمرکز بر توانایی توانایی

(. 5555، 2رمی است )چستونعملی ارزش قائل شدن برای فرد دیگر، ماهیت اصلی دلگ
دلگرم سازی هم هدف شخصی هم هدف اجتماعی دارد. آنچه مهم است داشتن 

گونه نیستند و با احساس  های مثبت به مسائل اطراف است؛ اما بسیاری از افراد این نگرش
ها معتقدند مفید نیستند، این یاس و دلسردی  کنند. آن کفایت و حماقت زندگی می عدم

های درمانی در مواجهه با این  گردد. یکی از روش اد تعارضات بین فردی میمنجر به ایج
باشد. این برنامه آموزشی را بر اساس روانشناسی فردنگر  افراد، روش آموزشی شوانکر می

اند و آن را از یک مفهوم تئوریک  ها مفهوم دلگرم سازی را پرورش داده اند. آن کرده تهیه
(. هدف، آموزش 5552اند )باهلمن و دینتر،  اجرا درآورده صورت روشی علمی و قابل به

دلگرم سازی به خود و دیگران است. در ابتدا عمدتاً به دلگرم سازی خویشتن و سپس بر 
که شایسته  چنان در کشور ما آن(. 2992شود )صداقت پور،  دلگرم سازی دیگران تأکید می

های انجام شده  و شمار پژوهش است به بحث آموزش دلگرم سازی شوانکر پرداخته نشده
هایی که برای افراد به  که این ویژگی با تمام دشواری در این زمینه محدود است. ازآنجایی

روز در حال گسترش است و با توجه به اهمیت نقش  آورد در جامعه کنونی روزبه وجود می
در این  تعارضات زناشویی در رضایت از زندگی و افزایش خودکارآمدی و تنظیم هیجان

سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر  پژوهش به بررسی آموزش روش دلگرم
خودکارآمدی، رضایتمندی از زندگی و تنظیم هیجانی زوجین متعارض در تهران پرداخته 

توان الگوهای مناسب و روابط سالم بین زوجین را پیشنهاد  است که با حصول نتایج می
پژوهش در آن است تا شناخت عمیق و بیشتر تعارضات  نمود. توجه مطالعه و بررسی این

های خاص هر گروه از آنها نخست قادر به تشخیص  زوجین و دانستن مسائل و ویژگی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Cheston 
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های مناسب جهت رفع یا بهبود مشکالت  ی راه حل شویم و سپس با ارائه مشکل آنها می
 کنیم. آنها تالش می

 روش پژوهش
پیگیری   آزمون پس _آزمون آزمایشی از نوع پیش پژوهش حاضر در قالب یک تحقیق نیمه

صورت  بار به 5با گروه کنترل انجام شد. هر دو گروه در طول اجرای برنامه آموزشی 
 255آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس امکانات محققین، تعداد  آزمون، پس پیش
زوج انتخاب  05س، از گیری در دسترس، انتخاب شدند. سپ زوج( به روش نمونه 05نفر )

زوج در گروه کنترل قرار  50زوج در گروه آزمایشی و  50صورت تصادفی  شده، به
ذکر است که به دلیل مسائل اخالقی، رضایت آگاهانه از داوطلبان اخذ  گرفتند. شایان

ها داده شد و اطمینان حاصل گردید که حریم  گردید و حق انصراف از پژوهش، به آن
 باشد. وظ میها محف شخصی آن

زوجینی که واجد شرایط بودند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. پس از انتخاب، 
ها در جلسه، تعداد و زمان جلسات اعالم  اطالعاتی که در مورد نوع درمان، نحوه حضور آن

بار در یک مرکز مشاوره در شهر تهران برگزار شدند. هر جلسه  ای یک شد. جلسات هفته
های  آزمون به عمل آمد و شاخص نیاز داشت. در آغاز درمان ابتدا پیشدقیقه زمان  85

خودکارآمدی، رضایت از زندگی و نظم جویی هیجانی ارزیابی گردید. سپس زوجین 
صورت گروهی تحت آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر قرار  به

ش، یک گروه کنترل هم در گرفتند. برای کنترل عوامل تهدیدکننده روایی درونی پژوه
هایی که در  کردند. در پایان جلسات، شاخص نظر گرفته شد که درمان خاصی دریافت نمی

آزمون ارزیابی شده بودند مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین یک پیگیری  پیش
ری تحلیل و آزمون آما spssافزار  ها با استفاده از نرم ماهه نیز انجام شد. درنهایت داده یک

 کوواریانس تک متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند.
 ابزار مورداستفاده در پژوهش حاضر از قرار زیر است:

مقیاس خودکارآمدی عمومی. مقیاس خودکارآمدی مورداستفاده در تحقیق توسط 
ماده بود که  91شده است. نسخه اصلی آزمون شامل  ( ساخته2895شرر و همکاران )

% را در هر یک از عوامل اجتماعی 25هایی که بار  شده فقط ماده ی انجامها براساس تحلیل
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ماده که دارای این ویژگی نبودند حذف و  29و عمومی داشتند حذف نشدند. براین اساس 
ماده خودکارآمدی عمومی را  22ماده  59ماده کاهش یافت. از این  59آزمون به 

. ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ 59/25و انحراف معیار  88/02سنجد. با میانگین  می
برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارآمدی اجتماعی به ترتیب 

 برای هر یک به دست آمد. 22/5و  91/5برابر 
(. این پرسشنامه توسط داینر، ایمونز، الرسن و SWLSمقیاس رضایت از زندگی )

ینر خود از پیشگامان حوزه رضایت از زندگی است و ساخته شد. دا 2890گریفین در سال 
ماده است که هر ماده  0نظریات بسیاری در این زمینه ارائه داده است. این پرسشنامه دارای 

گردد. با توجه به سهولت اجرای این  گذاری می نمره 2تا  2در یک طیف لیکرت از 
های  خصوص در پژوهش هسنجی مناسب، استفاده از آن ب های روان پرسشنامه و ویژگی

 مرتبط با رضایت از زندگی بسیار زیاد است.

پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان. این مقیاس توسط گارنفسکی و همکاران 
شده است. این پرسشنامه، چندبعدی و یک ابزار خود گزارشی است که  تدوین( 5552)

باشد. مقیاس نظم جویی  ساالن و کودکان می ماده است و دارای فرم ویژه بزرگ 91دارای 
راهبرد مالمت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، ( 8شناختی هیجان نه )

ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و سالمت  تمرکز مجدد بر برنامه
 کند. دیگران را ارزیابی می

شده  مبتنی بر نظریه آدلر ارائهای از جلسات آموزشی دلگرم سازی شوانکر،  خالصه 0در جدول
 است.

 تکالیف محتوی هدف جلسه

 آشنایی و معارفه جلسه اول
معرفی اعضاء، آشنایی با روند جلسات، 

 معرفی مفهوم دلگرم سازی
 شنیدن نظرات اعضاء

 ایجاد انگیزه جلسه دوم
آموزش اینکه همه رفتارهای انسان 

سوی  هدفمندند، سوق دادن افکار به
 واقعیت

ها و آرزوها، تمرین  شنیدن هدف
 سازی آرام

 جلسه سوم
آموختن خود دلگرم 

 سازی
دلگرم سازی خود، پذیرفتن نواقص، عدم 

 انکار نقاط ضعف خود
 نوشتن نقاط قوت خود

 افزایش عالقه اجتماعی جلسه چهارم
تمرکز بر روابط مثبت با دیگران، تأثیر 

 روابط بر افکار و احساسات انسان
 خالی تمرین صندلی

یادداشت تأثیر چند نمونه غیبت و تأثیر غیبت کردن بر روابط و افکار  افزایش شفقت بین فردی جلسه پنجم
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 تکالیف محتوی هدف جلسه
 ها بر روابط بررسی اثر آن شخصی

 برقراری روابط مثبت جلسه ششم
درک اینکه افراد پیش از دوست داشتن 
 دیگران باید خود را دوست داشته باشند

آوری ایستادن روبروی آینه و یاد
 خصوصیات مثبت خود

 آموختن گفتگوی درونی جلسه هفتم
بررسی تأثیر گفتگوی درونی بر هشیاری 

 نسبت به افکار خود
بیان اظهارات، افکار و احساسات 

 شخصی با صدای بلند

 جلسه هشتم
تشخیص نقش خود در 

 های دشوار موقعیت
 جای تغییر دیگران تمرکز بر تغییر خود به

چند نمونه نوشتن نقش خود در 
 های بین فردی از چالش

 قدرتمند سازی دلگرمی جلسه نهم
بیان تصور شخصی از عشق و تعلق به 

 دیگران
ابراز مستقیم احساسات به افراد 

 نزدیک
 تمرین اصول دلگرمی شده بررسی مطالب آموخته ارزیابی جلسات پیشین جلسه دهم

 ها یافته
خودکارآمدی، رضایت از زندگی و تنظیم  راهبردهای آموزش دلگرم سازی شوانکر بر

 هیجان مؤثر است.
 5آزمون در جدول  آزمون و پس میانگین و انحراف معیار متغیر خودکارآمدی در پیش

 آمده است.

های آزمایش و کنترلآزمون گروهپس-آزمونمیانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی در پیش 6جدول   

 موقعیت گروه
 وضعیت

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین

 آزمایش
 29 29 52/2 21 آزمونپیش
 59 28 825/5 55 آزمونپس

 کنترل
 22 22 50/2 05/20 آزمونپیش
 29 22 52/2 21 آزمونپس

شود میانگین و انحراف معیار نمره کلی مشاهده می 5طور که در جدول شماره همان
( و گروه کنترل 52/2)و  21روش دلگرم سازی آزمون خودکارآمدی در آموزش  پیش

آزمون باشد. همچنین میانگین )و انحراف معیار( نمره کلی پس( می50/2)و  05/20
( 52/2)و  21( و گروه کنترل 825/5)و  55خودکارآمدی در آموزش روش دلگرم سازی 

اند ردهدیگر زوجین متعارضی که آموزش روش دلگرم سازی دریافت ک عبارت باشد؛ بهمی
 در مقایسه با همتایان خود در گروه کنترل از خودکارآمدی بیشتری برخوردار هستند.
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 آزمون برحسب گروهآزمون و پسآزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیش 3جدول 

 موقعیت
 اسمیرنف -آزمون کولموگرافپس اسمیرنف -آزمون کولموگرافپیش

 DF P آماره DF P آماره
 299/5 55 212/5 592/5 55 555/5 خودکارآمدی

 559/5 55 559/5 592/5 55 288/5 گروه کنترل

شود فرض صفر، برای نرمال بودن توزیع نمرات مشاهده می 9گونه که در جدول  همان
-شود. به این معنا که نمرات گروه در موقعیت پیشگروه در متغیر خودکارآمدی تأیید می

 دارای توزیع نرمال است.آزمون آزمون و پس

های تحلیل کوواریانس تک متغیری برای  فرض نتایج آزمون و لوین جهت رعایت پیش 5جدول 
 متغیر خودکارآمدی

Levene's 
 لون

DF1 DF2 F P 

 192/5 590/5 99 2 خودکارآمدی

های آن، از قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت رعایت فرض
، P=192/5لون استفاده شد. براساس آزمون لون که برای متغیر اضطراب امتحان با )آزمون 

235/0 =F  2و =DFهای بین گروهی نیز دار نبوده است، شرط برابری واریانس( معنی
 رعایت شده است.

های نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه نمرات خودکارآمدی در گروه 4جدول 
 کنترلآزمایش و 

 SS DF MS F Sig موقعیت
مجذور 

 اتا
 P 905/5≤552/5 959/252 220/251 5 992/525 مدل

 595/5 529/5 525/2 592/2 2 592/2 آزمونپیش

 P 928/5≤552/5 982/559 155/522 2 155/522 گروه

 - - - 520/2 92 018/92 خطا

 - - - - 25 555/29121 کل

 058/8مجذور همبستگی 
همبستگی مجذور 

 925/5شده  تعدیل
 92/5ضریب تأثیر 
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های نمرات آزمون، میانگیندهد که پس از تعدیل نمرات پیشنشان می 0جدول شماره 
( بین گروه F( 2و  92)=  982/559و  P≤552/5آزمون خودکارآمدی زوجین متعارض )پس

توان گفت میدرصد اطمینان  80آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد؛ به عبارت دیگر با 
آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر باعث افزایش خودکارآمدی 

 92/5شود. با توجه به مجذور اتا مقدار این تأثیر برای خودکارآمدی زوجین متعارض می
 باشد.می

آزمون در  آزمون و پس میانگین و انحراف معیار متغیر رضایتمندی از زندگی در پیش
 ه است.آمد 0جدول 

های آزمون گروهپس -آزمون میانگین و انحراف استاندارد رضایتمندی از زندگی در پیش 2جدول 
 آزمایش و کنترل

 موقعیت گروه
 وضعیت

 میانگین
انحراف 

 معیار
 بیشترین کمترین

 آزمایش
 51 52 02/2 05/59 آزمونپیش
 95 51 08/2 59 آزمونپس

 کنترل
 51 52 09/2 59 آزمونپیش
 52 52 92/2 52 آزمونپس

شود میانگین و انحراف معیار نمره کلی مشاهده می 1طور که در جدول شماره همان
( و 02/2)و  05/59آزمون رضایتمندی از زندگی در آموزش روش دلگرم سازی  پیش

باشد. همچنین میانگین )و انحراف معیار( نمره کلی ( می09/2)و  59گروه کنترل 
( و گروه 08/2)و  59رضایتمندی از زندگی در آموزش روش دلگرم سازی آزمون  پس

دیگر زوجینی که آموزش روش دلگرم سازی  عبارت باشد؛ به( می92/2)و  52کنترل 
اند در مقایسه با همتایان خود در گروه کنترل از رضایتمندی از زندگی دریافت کرده

 باالتری برخوردار هستند.
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 آزمون بر حسب گروهآزمون و پسبه هنجار بودن توزیع در مرحله پیش آزمون مفروضه 7جدول 

 موقعیت
 اسمیرنف -آزمون کولموگرافپس اسمیرنف -آزمون کولموگرافپیش

 DF P آماره DF P آماره
رضایتمندی از 

 زندگی
298/5 55 509/5 220/5 55 222/5 

 555/5 55 295/5 291/5 55 212/5 گروه کنترل

شود فرض صفر، برای نرمال بودن توزیع نمرات مشاهده می 2درجدول  گونه که همان
شود. به این معنا که نمرات گروه در گروه در متغیر رضایتمندی از زندگی تأیید می

 آزمون دارای توزیع نرمال است.آزمون و پسموقعیت پیش

تغیری برای های تحلیل کوواریانس تک م فرض نتایج آزمون و لوین جهت رعایت پیش 8جدول 
 متغیر رضایتمندی از زندگی

Levene's 
 لون

DF1 DF2 F P 

 008/5 922/5 99 2 رضایتمندی از زندگی

های آن، از قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت رعایت فرض
آزمون لون استفاده شد. براساس آزمون لون که برای متغیر رضایتمندی از زندگی با 

(008/5=P ،347/0 =F  2و =DFمعنی )های بین دار نبوده است، شرط برابری واریانس
 گروهی نیز رعایت شده است.

-نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری برای مقایسه نمرات رضایتمندی از زندگی در گروه 9جدول 

 های آزمایش و کنترل
 مجذورات SS DF MS F Sig موقعیت

 P 122/5≤552/5 912/58 952/91 5 159/229 مدل

 525/5 289/5 219/5 999/2 2 999/2 آزمونپیش

 P 125/5≤552/5 928/02 882/225 2 882/225 گروه

 - - - 801/5 92 912/258 خطا

 - - - - 25 555/52289 کل

 416/8مجذور همبستگی 
شده  مجذور همبستگی تعدیل

089/5 
 12/5ضریب تأثیر 
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های نمرات آزمون، میانگینکه پس از تعدیل نمرات پیشدهد نشان می 8جدول شماره 
( بین گروه F( 2و  92)=  928/02و  P≤552/5آزمون رضایتمندی از زندگی زوجین )پس

توان گفت درصد اطمینان می 80دیگر با  عبارت آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد؛ به
شود. با توجه به ین میآموزش روش دلگرم سازی باعث بهبود رضایتمندی از زندگی زوج

 باشد.می 12/5مجذور اتا مقدار این تأثیر برای رضایتمندی از زندگی 
 25آزمون در جدول  آزمون و پس میانگین و انحراف معیار متغیر تنظیم هیجانی در پیش

 آمده است.

ش و آزمای آزمون گروهپس -آزمون میانگین و انحراف استاندارد تنظیم هیجانی در پیش 01جدول 
 کنترل

 تنظیم هیجانی
 P کنترل آموزش روش دلگرم سازی

 566/8 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 P≤552/5 01/2 05/9 2 05/0 آزمونپیش

  52/2 25 92/2 05/8 آزمونپس

  1 9 2 9 کمترین

  22 25 2 25 بیشترین

)و انحراف استاندار( نمره  شود میانگینمشاهده می 25طور که در جدول شماره همان
( و نمره گروه کنترل 2)و  05/0آزمون تنظیم هیجانی در آموزش روش دلگرم سازی پیش

باشد. همچنین میانگین )و انحراف استاندار( نمره ( می01/2)و  05/9در تنظیم هیجانی 
( و نمره تنظیم 92/2)و  05/8آزمون تنظیم هیجانی در آموزش روش دلگرم سازی  پس

های دیگر گروه عبارت باشد؛ به( می52/2)و  25آزمون جانی گروه کنترل در پسهی
آزمون از تنظیم آموزش نسبت به گروه کنترل بعد از دریافت مداخله و در مرحله پس

 هیجانی باالتری برخورار بودند.
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 گروه آزمون بر حسبآزمون و پسآزمون مفروضه به هنجار بودن توزیع در مرحله پیش 00جدول 

 ویلک–شاپیرو  گالموکروف اسمیرنوف منابع تغییر

تنظیم 
 هیجانی

 DF P آماره DF P آماره مقیاس
 555/5 25 859/5 555/5 25 292/5 پیش معنادرمانی

 195/5 25 809/5 555/5 25 222/5 پیش کنترل
 292/5 25 851/5 555/5 25 282/5 پس معنادرمانی

 289/5 25 825/5 555/5 25 212/5 پس کنترل

شود فرض صفر، برای نرمال بودن توزیع نمرات مشاهده می 22گونه که درجدول  همان
شود. به این معنا که نمرات گروه در مقیاس تنظیم گروه در متغیر تنظیم هیجانی تأیید می

 آزمون دارای توزیع نرمال است.آزمون، پسهیجانی در دو موقعیت پیش

های دو گروه در نمرات تنظیم تساوی واریانس فرضلون در مورد پیشنتایج آزمون  06جدول 
 های موردمطالعهآزمون گروههیجانی در پس

Levene's 
 لون

DF1 DF2 F P 

 295/5 855/2 99 2 تنظیم هیجانی

های قبل از استفاده از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس تک متغیری جهت رعایت فرض
استفاده شد. براساس آزمون لون که برای متغیر تنظیم هیجانی در مرحله آن، از آزمون لون 

دار نبوده است، شرط همگنی ( معنیDF= 2( 99و ) P ،902/1=F=295/5آزمون با )پس
 درستی رعایت شده است. های واریانس/کواریانس بهماتریس

ر بر تنظیم فرضیه سوم: اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدل
 هیجانی زوجین متعارض تأثیر دارد.
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نتایج آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری )آنکوا( برای نمرات متغیر تنظیم هیجانی در  03جدول 
 گروه آزمایش و گروه گواه

توان 
 آماری

Eta P F MS 
DF 

SS گروه خطا کل موقعیت 

999/8 152/5 552/5≥P 555/22 010/09 52 52 5 258/02 مدل 

 آزمونپیش 258/9 2 52 52 258/9 990/2 292/5 595/5 100/8

999/8 099/5 552/5≥P 895/58 295/28 52 52 2 295/28 گروه 

 خطا 922/92 2 52 52 112/2 - - - -

 152/5همبستگی  505/8مجذور همبستگی 

آموزش روش آزمون، بر اساس نتایج حاصل از آزمون آنکوا، پس از تعدیل نمرات پیش
(، F( 92و  1) = P ،980/29<552/5آزمون )دلگرم سازی بر تنظیم هیجانی در مرحله پس

های آموزش شده تنظیم هیجانی بین گروه داری دارد. بین میانگین نمرات تعدیلاثر معنی
ها دیگر، این یافته عبارت روش دلگرم سازی و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد به

کاهش تنظیم هیجانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است. با توجه به بیانگر 
 درصد است. 09مجذور اتا مقدار این تأثیر حدود 

 گیری بحث و نتیجه
منظور ارزیابی اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر  پژوهش حاضر به

جان در زوجین متعارض نظریه آدلر بر خودکارآمدی، رضایت از زندگی و نظم جویی هی
توان به زوجین یاری رساند تا  های آموزشی کارآمد، می انجام شد. با فراهم نمودن فرصت

های ارتباط مناسب، پذیرش نقاط ضعف و قوت خود و احساس مثبت  با یادگیری مهارت
ها در این  نسبت به خود و همسرشان بتوانند تعارضات را به حداقل برسانند. از جمله آموزش

دهد  (. مطالعات نشان می5522، 2باشد )اکستین های دلگرم سازی می زمینه، آموزش مهارت
رو نتایج پژوهش حاضر با  گردد. ازاین دلگرم سازی موجب ارتقاء خودکارآمدی می

 2(؛ واتس و گارزا5552(؛ باهلمن و دنتر )5529) 9(؛ مک کیب5529) 5پژوهش واس
باشد. نتایج مثبت به این سبب است که  سو می(، هم2985(؛ صالحی و همکاران )5559)
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جای نتیجه، بر تالش یا بهبود و پیشرفت متمرکز  دلگرمی، بازخورد مثبتی است که اصوالً به
است. شخص برای اینکه انسان کاملی باشد مجبور نیست بهترین باشد، با دلگرمی، فرد 

(. از طریق 5550)ایوانز، کند  آورد، احساس ارزشمندی می فارغ از نتایجی که به دست می
های خود واقف  یابد و به نقاط قوت و داشته های خودآگاهی می دلگرمی، فرد به ارزش

یک فرد است )سیگل و  "توانم می"شود که درنتیجه این امر، خودکارآمدی که عقیده  می
صورت کارآمدتری فعالیت کند )باهلمن و  شود فرد به ( موجب می5552، 2مک کویچ

(. همچنین کلید اصلی در فرایند دلگرمی، تأکید بر احساس خودکارآمدی و 5552دینتر، 
(؛ و نتیجه این پژوهش هم 5559اجتناب از زبان ارزیابی و قضاوتی است )واتس و گارزا، 

 "توانم می"دهد که آموزش دلگرم سازی موجب ارتقاء خودکارآمدی و احساس  نشان می
دهد دلگرم  ست. همچنین مطالعات نشان میزوجین متعارض گروه آموزش دیده شده ا

گردد. نتایج پژوهش حاضر در راستای تأیید این  سازی موجب ارتقاء رضایت از زندگی می
باشد. در  ( همسو می5525( و بک )5552(؛ باهلمن و دینتر )2990فرض با پژوهش فتحی )

رین هدف زندگی ت ترین و مهم توان گفت، رضایت از زندگی از بزرگ تبیین این یافته می
دهد  بشر است که بیش از هر عامل دیگری بداشت روانی افراد را تحت تأثیر خود قرار می

(. الزمه 2985کند )فرجی و خادمیان،  و تحوالت عظیمی در روابط بین فردی ایجاد می
ارتباط همدالنه بین زوجین بازخوردهای مثبت و قدردانی کردن از یکدیگر است، یعنی 

آموزند. رفتارهای مؤثری که افراد  ی که افراد در روش آموزشی شوانکر میهمان خصوصیت
اند از: پذیرا بودن، القای ایمان، شناخت  کنند عبارت در دلگرم کردن یکدیگر استفاده می

ها  پذیری که ما در این برنامه آموزشی از آن قوت و پذیرش اشتباه و تحریک مسئولیت
ضایت از زندگی گروه تحت آموزش افزایش یافته استفاده کردیم و بر همین اساس ر

های این پژوهش نشان داده است که آموزش خود دلگرم سازی بر  است. نتایج داده
صورت که این مداخله،  راهبردهای تنظیم هیجان گروه آزمایش اثر مثبت داشته است، بدین

ز راهبردهای منفی سبب افزایش استفاده از راهبردهای مثبت هیجانی و نیز کاهش استفاده ا
کنند  (، بیان می2880) 5در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است. گراس و مونوز

اند، هراندازه توانایی سازگاری افراد در رویارویی با  های متعدد نشان داده که پژوهش
تر باشد، به همان اندازه شخص قادر خواهد بود سالمت  تنیدگی و مشکالت زندگی بیش
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و اجتماعی خود را در سطح بهتری نگه دارد و به شیوه مثبت، سازگارانه و کارآمد به روانی 
(؛ 5525و همکاران ) 2حل مشکالت خویش بپردازد. لذا نتایج این پژوهش با نتایج کانگ

( 2989(؛ صفاری و مهمان نوازان )5525و همکاران ) 5(؛ کاسپانر5552باهلمن و دینتر )
های  اند که آموزش مهارت م این پژوهشگران نشان دادهباشد. درواقع تما همسو می

باشند و همچنین بیانگر  شناختی بر افزایش استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مؤثر می روان
صورت بهبود  شناختی افراد به های روان تأثیر آموزش دلگرم سازی بر افزایش توانمندی

شند. در پژوهش حاضر نیز نتایج با ارتباطات اجتماعی و اثربخشی تنظیم هیجان می
دهنده تأثیر آموزش خوددلگرم سازی برافزایش استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان  نشان

های سازگارانه شده است. در تبیین اثربخشی آموزش خوددلگرم سازی  در مقیاس
برافزایش استفاده از راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان و کاهش راهبردهای سازش 

آمیز، بهبود روابط مثبت،  توان گفت که در جلسات این آموزش بر تفکر محبت فته مینایا
های دشوار، شناخت و مبارزه با اشتباهات  گرایی، بررسی نقش خود در موقعیت هدف

های مرتبط با آن  ها و تمرین شود؛ بنابراین با وجود این آموزش اساسی زندگی، پرداخته می
های هیجانی خود را در شناسایی مسائل و  زش، تواناییدر هر جلسه، افراد تحت آمو

ها به دلگرم سازی خود و دیگران  یابند و به دنبال این چالش ها را می چگونگی چالش با آن
(. در واقع دلگرم سازی، همه آن چیزی است 2982پردازند )آقایوسفی و همکاران،  نیز می

زد: احساس بهتر، کارکردهای سا که از یک فرد، انسان دیگری با این مشخصات می
تر برای مشارکت  نفس باالتر، داشتن رغبت بیش موثرتر، غلبه مؤثرتر بر مشکالت، اعتمادبه

قدر کافی انسان خوبی  کند به طورکلی جامعه، فرد احساس می در امر سالمت دیگران و به
که  (. با نظر به این5552، 9است و توسط دیگران پذیرفته شده است )راثرت و رید

راهبردهای دلگرم سازی نقش اساسی در حل تعارضات زوجین، افزایش خودکارآمدی، 
شود که  عنوان یک نتیجه کاربردی پیشنهاد می رضایت از زندگی و تنظیم هیجانی دارد، به

کننده و کاهش تعارضات زوجین  مراکز مشاوره و درمانی با هدف ارتقاء راهبردهای دلگرم
های آموزشی دلگرم سازی را در قالب گروهی یا  صمیمانه، دورهو همچنین افزایش روابط 

 های بالینی یا عمومی اجرا نمایند. فردی در نمونه
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هایی از جمله: محدود بودن تعداد جلسات آموزشی،  مطالعه حاضر با محدودیت
های  پزشکی زوجین و اتکای صرف به پرسشنامه و گزارش فقدان اطالعات صحیح روان

شود در مطالعات آتی با افزایش تعداد جلسات آموزشی دلگرم  پیشنهاد می شخصی بود. لذا
هایی مانند مصاحبه تشخیصی،  پزشکی و استفاده از روش سازی، بررسی پیشینه دقیق روان

 پذیری را فراهم سازند. نتایج تعمیم
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 منابع
اثربخشی (. 2980اسکندری، بهاره؛ پوراعتماد، حمیدرضا؛ حبیبی، مجتبی؛ مظاهری، محمدعلی. )

های پردازش حسی بر افزایش خودکارآمدی والدگری و رابطه  مداخله سبک
، 21. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، سال کودک در کودکان با اختالل طیف اوتیسم_والد

 .22، صفحه 2شماره 
اثربخشی آموزش خوددلگرم (. 2982آقایوسفی، علیرضا؛ مهمان نوازان، اشرف؛ دهستانی، مهدی. )

سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در زنان سرپرست 
 .2، صفحه 9، شماره 5پزشکی شناخت، سال  مجله روانشناسی و روان خانوار.
مجله فرهنگ مشاوره و بک زندگی در رضایت زناشویی زوجین. نقش س(. 2982بهاری، زهرا. )

 .250، صفحه 55، شماره 1درمانی، سال  روان
های زندگی بر باال بردن  بررسی تأثیر آموزش مهارت(. 2998جعفری شیرازی، فائزه. )

، 55نامه زنان، سال  . پژوهشخودکارآمدی زنان سرپرست خانوار شهرداری شهر تهران
 .22 ، صفحه9شماره 

بررسی ساختار (. 2989رضایی، محمدعلی؛ رحیمی، معصومه؛ واعظ فر، سعید؛ دالور، علی. )
، شماره 8تربیتی زنان و خانواده، سال _. مجله فرهنگیعاملی مقیاس خودکارآمدی مادران

 .90، صفحه 59
 تأثیر آموزش(. 2985سرابی، ملیحه؛ حسن آبادی، حسین؛ مشهدی، علی؛ اصغری نکاح، محسن. )

. مجله اصول بهداشت والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتال به درخودماندگی
 .92، صفحه 2، شماره 29روانی، سال 

بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد (. 2999شاه سیاه، مرضیه؛ بهرامی، فاطمه؛ محبی، سیامک. )
 .599صفحه ، 29. اصول بهداشت روانی، پیاپی، شماره زناشویی زوجین شهرستان شهرضا

های  مشخصه(. 2985شیخی، منصوره؛ هومن، حیدرعلی؛ احمدی، حسن؛ سیاه منصور، مژگان. )
 .22، صفحه 28، شماره 0. مجله اندیشه و رفتار، سال سنجی مقیاس رضایت از زندگی روان

صادق مقدم، لیال؛ عسگری، فریبا؛ معروضی، پرویز؛ شمس، هدایت اهلل؛ طهماسبی، سیمین. 
ها در  دار و همسران آن زان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانهمی(. 2991)

 .20، صفحه 5، شماره 25مجله افق دانش، سال  شهر گناباد.
آزمون الگوی علی نقش عوامل (. 2985صالحی، منیژه؛ کارشکی، حسین؛ آهنچیان، محمدرضا. )

. فصلنامه انجمن ریشناختی اجتماعی مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکت
 .92، صفحه 9، شماره 0آموزش عالی ایران، سال 
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اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سالمت روان و رضایت (. 2992صداقت پور، سمیه. )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. . پایانزناشویی همسران جانبازان شهر تهران

تأثیر آموزش خوددلگرم سازی بر ارتقاء (. 2989اشرف. )نوازان،  صفاری نیا، مجید؛ مهمان
. مجله زن و های جرات ورزی و خودکارآمدی عمومی زنان سرپرست خانوار مهارت

 .252، صفحه 2، شماره 0جامعه، سال 
بررسی اثربخشی دلگرم سازی شوانکر بر سالمت روان و رضایت زناشویی (. 2990فتحی، راضی. )

 . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.ه ذهنیوالدین کودکان عقب ماند
 بررسی نقش رضایت از زندگی بر میزان نشاط اجتماعی.(. 2985فرجی، طوبی؛ خادمیان، طلیعه. )

 .92، صفحه 25، شماره 2شناسی مطالعات جوانان، سال  مجله جامعه
بع کنترل و خودکارآمدی با بررسی رابطه من(. 2981فیضی منش، بهزاد؛ یاراحمدی، یحیی. )
 .2، صفحه 2، شماره 22مجله مطالعات ناتوانی، سال  تعارضات زناشویی در دانشجویان.

مجله بررسی رابطه رضایت از زندگی با سالمت عمومی و سازگاری. (. 2998کرمی، ابوالفضل. )
 .29، صفحه 25، شماره 22درمانی، سال  فرهنگ مشاوره و روان

مسعودی، رضا؛ الحانی، فاطمه؛ ربیعی، لیلی؛ مجدی نسب، نسترن؛ مقدسی، جعفر؛ اسماعیلی، 
بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر (. 2982صفرعلی؛ نوریان، کبری. )

مجله پژوهش کیفیت زندگی و خودکارآمدی مراقبین بیماران مولتیپل اسکلروزیس. 
 .95حه ، صف2، شماره 52پرستاری، سال 

های عشق )صمیمیت، لذت و تعهد( با رضایت زناشویی  رابطه سبک(. 2998مشاک، رؤیا. )
 .99، صفحه 9، شماره 0مجله زن و فرهنگ، سال دانشجویان متأهل. 
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