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 چکیده

 یشناختوانر یستیبر بهز لریم یروابط خانوادگ یسازیآموزش غن یاثربخش یپژوهش حاضر با هدف بررس
 مونآزشیو از نوع پ یشیآزما مهیانجام گرفت. طرح پژوهش ن دهیاز نگاه زنان آزار د ییو خشونت زناشو

ست که در ا ییزناشوخشونت  یقربان نیبا گروه کنترل بود. جامعه پژوهش تمام زوج یریگیآزمون و پپس
 یزوج قربان 03ها آن انیشهر مشهد مراجعه کردند که از م 2 هیبه مراکز مشاوره ناح 99بهار  یزمانبازه 

 11صورت تصادفی در دو گروه آزمایش )صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شد و بهبه ییخشونت زناشو
تحت  یاقهیدق 93 یجلسه درمان هفتگ 9به مدت  یشیزوج( قرار داده شدند. گروه آزما 11زوج( و کنترل )

ها از داده یآورنکرد. جهت جمع افتیدر یامداخله چیمدت ه نیا یدرمان قرار گرفت و گروه گواه ط
( استفاده شد. 1993ریف ) یشناخت( و بهزیستی روان1999استراس و همکاران ) ییمقیاس خشونت زناشو

 یهاافتهی مکرر استفاده شد. یهایریگبا اندازه انسیوار لیوتحلهیتجز نها از آزموداده لیوتحلهیمنظور تجزبه
از  ییوو خشونت زناش یشناختروان یستیبر بهز لریم یروابط خانوادگ یسازیپژوهش نشان داد، آموزش غن

اثر درمان بعد از دو ماه حفظ شده است  یدارد؛ الزم به ذکر است، ماندگار ریتأث دهینگاه زنان آزار د
(31/3›p بر اساس .)د از نظر ش تریغن نیزوج نیگرفت که هرچه روابط ب جهینت توانیپژوهش م یهاهافتی

ها مسران آنه ییبهبود، خشونت زناشو نیو در اثر ا افتیآنان بهبود  یشناختروان یستیبهز ده،یزنان آزار د
 کاسته شد.
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 مقدمه

امعه ی هر جهاارزشتابع هنجارها و  اگر جهی به پهنای تاریخ دارد؛ اسابقهخشونت علیه زنان 
(، 1091ی و ندرپور، آبادشاهاست و نوع برداشت آن بستگی به نوع فرهنگ جامعه دارد )

ری، فک یهاتفاوتیگر مذاهب و د یانجوامع بشری با وجود تفاوت در م یدر تمامولیکن 
را و فیخی فرا تار ی،است جهان یادهیوجود داشته و پد یاقتصادی و اجتماع ی،فرهنگ
سازمان  همین راستا، در (.1091)مالوردی،  دارد یتبشر یخکه عمری به قدمت تار یفرهنگ

 ستا گرفته یجهزنان نت یهخود درباره خشونت عل یمطالعه جهان یندر اول 1یبهداشت جهان
 بارداری، هم زنان یو حت ردیگیبدرفتاری قرار م یازن مورد حمله  یک یهثان 19هر که در 

 تا 19آن است که  یانگرب "WHO" یگرو آمار د داردیخشونت مردان مصون نگه نم از را
درصد زنان  29و  شوندیخود مورد خشونت واقع م یزندگ یکدرصد زنان توسط شر 12
 بارکیکم توسعه دستدرصد زنان کشورهای درحال 99تا  19و  افتهیتوسعه کشورهای در

(. 2313، 2و گلدنبرگ یهوانگ، الورور یگلر،س ی،کرب ی،)ل اندرا گزارش کرده بدنی آزار
 یلند،در تا ؛شده )مایرلس اعالم درصد 93 تا 09 از انگلستان، در زنان علیه خشونت نرخ
 شانیدر طول زندگ بارکیکم همسرانشان را دست اند کهدرصد مردان اذعان کرده 23

 12333 مورد در که اروپایی ملی موسسه یک آمار (؛ اساس1999، 0رأس) اندکتک زده

 11 سن از را جنسی یا فیزیکی خشونت اروپایی زنان از درصد 00 شد، انجام زن نفر

(. در ایران نیز 2311، 1)مارتین، مونترو، اسکریب و ویوس کردندیم تجربه شانیسالگ
وزارت کشور و با همکاری مرکز امور مشارکت  یلهسی یک طرح پژوهشی که به وهاداده
استان کشور انجام گرفت، نشان  29در  1090جمهوری و وزارت علوم در سال  یاستر زنان

کم سال گذشته دست یکدرصد از زنان در  10ها، شهرهای مراکز استان در که دهدیم
، شدهجربهتبیشترین نوع خشونت  نیبنیدرا اند.هشتگانه خشونت را تجربه کرده انواعاز  یکی

محسن  و یامنش، زهراکار، کزادهیقاضدرصد است ) 9/12با  خشونت روانی و کالمی
 (.1099،زاده

خشونت علیه زنان به معنای اعمال هر رفتار خشن وابسته به جنسیت است که موجب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0. World Health Organization (WHO) 
9. Li, Q., Kirby, R.S., Sigler, R.T., Hwang, S.S., Lagory, M.E., & Goldenberg, R.L 
8. Ross, S 
4. Mertin, D., Montero, I., Escribe, V., & Vives, C 
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می، روانی، ضرر و رنج زنان همراه است )ارینگ، ولبورن، مورینا، آسیب شده یا با آزار جس
 زن و شوهر است. به نیاختالف ب خشونت زناشویی (.2311، 1ویچرتز، فریتگ و ایملکامپ

. شوندیرا شامل م یخانگ یریمسائل درگ ریاز سا شیهمسران ب نیب یریدرگ رسدینظر م
عاطفی و جنسی  –خشونت خانگی شـامل طیفـی از اعمـال عمـدی خشن جسمی، روانی 

، 2یراکو ب ینرسون، شا یوز،اکوگذارد )اسـت کـه تـأثیر منفی بر سالمت جسم و روان می
اکولوژیک را مطرح نظری های جهانی در مـورد خشـونت و سالمتی، مدل گزارش(. 2310

اوت بیولـوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کند کـه دارای ابعـاد متفـمی
 (.2311، 0و ماندر بلک یت،اسم یل،بس یدینگ،باشـد )براثرگذار بر خشونت مـی

توجه به آثار و پیامدهای متعدد بر خشـونت علیـه سالمت زنـان کـه گـاهی اوقـات 
مخـدر، اقـدام بـه هـای جسمی، سردردهای مزمن، مصرف مواد بـاروری، نـاتوانینا

ضرورت بررسی گسترده این موضوع،  ،دنبـال داردخودکشـی و اخـتالالت روانـی را بـه
، امدا) دهدرا نشان می خشونت علیه زنانو مقابله با  یهای همسر آزاربرای یافتن ریشـه

ا بشاخصی در تقابل با روابط زناشویی  عنوانبه(. خشونت زناشویی 2319، 1یلرو م یکواکام
ی از مسائل چون افت سالمت روانی و بروز افسردگی در اعضای خانواده اگستردهدامنه 

 ترپایین ،جامعه ی درخشونت خانوادگ یقربان زوجین شرایط به توجه با نیبنیدراهمراه است. 
رشتی، پاشا ) باشدیممشکل بسیار بزرگی  هاآن ی درشناختروان سازه بهزیستی میزان بودن

ی هاالشچو  هایدگیتنی زوجین تحت تأثیر شناختروانبهزیستی  چراکه(؛ 1091و نادری، 
ی اشمو ه حاتملوی سعدآبادی؛ در همین راستا ابدییمموجود در زندگی زناشویی کاهش 

( در پژوهشی نشان 2311( و پیرانی، عباسی، درگاهی، کامران و سوادپور، )1091) آبادنصرت
سبت به ی حاصل از ناباروری نهایدگیتنی زوجین نابارور به دلیل شناختروانبهزیستی دادند 

( در پژوهشی این 1099بوده است؛ همچنین سودانی و دهقان ) ترنییپازوجین دارای فرزند 
ین دارای از زوج ترنییپای زوجین ناسازگار شناختروانیافته را نشان دادند که بهزیستی 

است. الزم به ذکر است، استرس ناشی از ناباروری، سبب اختالل در سازگاری زناشویی 
و کاهش دفعات روابط جنسی و حتی خشونت  نفساعتمادبهصمیمیت زناشویی و کاهش 

(. در همین 1091)پورحیدری، علیجانی، آقایان، کرامت، معصومی و اسدی،  شودیمخانگی 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0. Ehring, T., Welboren, R., Morina N., Wicherts J.M, Freitag, J. & Emmelkamp, P 
9. Akyuz, A., Seven, M., Şahiner, G., & Bakır, B 
8. Breiding, M.J., Basile, K.C., Smith, S.G., Black, M.C., & Mahendra, R 
4. Umeda, M., Kawakami, N., & Miller, E 
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خشونت مودند که زنانی که تحت (، در پژوهشی عنوان ن1091راستا، رشتی و همکاران )
 از داشتند،ن یاتجربه ینکه چن ییهااز آن یشب یداریطور معنقرار گرفته بودند به یخانگ

و  یگو افسرد خانگی خشونت ینبی که اگونهبه؛ بردندیرنج م یشناختمشکالت روان
کوس وجود مع اییستی رابطهو احساس بهز یخشونت خانگ ینبمثبت و نیز اضطراب رابطه 
 یهاواکنشی محدود است و کنش و اجامعهگفت، محیط خانواده،  توانیمداشت. در کل 

ی دارد )کاظمی، بیرامی و موحدی، شناختروانمیان اعضاء تأثیر به سزایی در بهزیستی 
1091.) 

ر بی را ارائه کردند. شناختروان( نظریه بهزیستی 1999) 1در دهه گذشته ریف و سینگر
شود: پذیرش خود )داشتن عامل تشکیل می 9ی از شناختروانالگوی ریـف بهزیـستی  اساس

مثبـت بـا دیگران )برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و  رابطهنگرش مثبت به خود(، 
توانایی همدلی(، خودمختاری )احـساس استقالل و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای 

ـد )داشـتن معنا هدف در زندگی و دادن به آن(، رشد شخصی اجتمـاعی(، زنـدگی هدفمن
، 2311، 2)احساس رشد مستمر( و تسلط بـر محیط )توانایی فرد در مدیریت محیط( )سلیگمن

 زوجینشناختی است.  یهاعاطفی و هم مؤلفه یهااحساس بهزیستی دارای مؤلفه(. 2311
د و از کننیجانات مثبت را تجربه میه یاطور عمدهبا احساس بهزیستی باال به دهیآزار د

تی بااحساس بهزیس زوجین کهیمثبتی دارند، درحال یابیحوادث و وقایع پیرامون خودارز
ی نظیر کنند و بیشتر هیجانات منفرا نامطلوب ارزیابی می شانیپایین حوادث و موقعیت زندگ

بهزیستی (. 2311و سلیگمن،  0روپک) کننداضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می
 به توجه با مرد و زن شده تجربه لذت و خشنودی رضایت از عینی احساس یشناختروان

 نیترمهم از یکی عنوانبه یشناختبهزیستی روان .است زناشویی رابطه یهاجنبه تمام
 (.2311، 1گاال و داوکورثزوجین است ) عاطفی ثبات یهامؤلفه

 ر زناندهای پیشگیری از بروز مشکالت روانی و رفتاری و توان مقابله با آن یکی از راه
 وشدپیجامه عمل م آموزش،باشد که از طریق میی شناختارتقاء بهزیستی روان ؛دهیآزار د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ryff, C.D., & Singer, B.H 

2. Seligman, M 

0. Roepke, A. M., & Seligman, M 

1. Galla, B.M., & Duckworth, A.L 
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بهزیستی افزایش  برای باید بنابراین؛ (2330، 1کیتنر و ، میلرشاپیبریان، ، نیاپستا)
 خود ندگیز وضعیت تغییر قصد زنی که اما تغییر داد؛ راان زن زندگی شرایط شناختیروان

هزیستی ب بودن پایین همین علت به قاًیدق افزایش یابد،شناختی بهزیستی روان تا دارد را
به مطلب  توجهبا  (.2311، 2جیلو ک یماآل ن یا،گارسشود )می روبرو مشکل با شناختیروان

ی و مشکالت، نارضایت شناختی بربهزیستی روان سوء پایین بودن ریعنوان شده و تأث
 یهاافزایش آمار جدایی و پیامدهای سوء آن در طی سال نناسازگاری زناشویی و در پی آ

ت. این شناختی بین زوجین را برجسته ساخته اساخیر اهمیت پرداختن به مسئله بهزیستی روان
با صصان متخالزم به ذکر است،  گیری الگوهای درمانی فراوانی شده است.مسئله مایه شکل

و  زوجین قربانی خشونت زناشویی یسالمت روانبهی درمانی گوناگون کردهایرواستفاده از 
ده، ش انجام فراوان یقاتاند؛ اما باوجود تحقتوجه کرده یارها بسآن به ارائه خدمات مطلوب
 یشناختوانر یستیبر بهز یلرم یروابط خانوادگ یسازیآموزش غن یتاکنون درباره اثربخش

 پژوهش مستقلی انجام نشده است.زوجین قربانی خشونت زناشویی  ییو خشونت زناشو
های در روابط زناشویی؛ روش ناکارآمد یباورهابرای درمان تعارضات و  نیبنیدرا
 قابل یهاروش جمله از .است شده ابداع متوالی هایطول سال در ی متعددیدرمانخانواده
 ت )میلر،اس یلرم یروابط خانوادگ یسازیغن شیوه ارتباط زناشویی، ارتقاء برای استفاده
 جادطریق ای از رابطه تقویت به و خانواده است رابطه برای رشد حرکت غنی سازی (.2339

ی روابط خانوادگی سازیغنرویکرد . (2311، 0یو چو )سین انجامدیم ازدواج برای اهداف
 خانواده یهاستمیس و رفتاری ارتباطات تحلیلی روان یهادگاهید که است رویکردی 1میلر

بروز  علت درباره افراد باورهای شناخت اهمیت بر این دیدگاه. کندیم ادغام درهم را
ها آن هک بگیرند یاد را ییهامهارتکه  کندیم کمک مراجعان به و کرده تأکید مشکالت

 رویکرد این در خالصهطور . به(2311، 1یمککنند ) حل مشکالت را تا کند قادر را
 عشق، مانند اساسی خانواده نیازهای ارضای به که شوندیم داده یی آموزشهامهارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Epstein, N.B., Ryan, C.E., Bishop, D.S., Miller, I.W., & Keitner, G.I 

2. Garcia, D., Al Nima, A., & Kjell, N.E 

0. Sin, H.C., & Choi, J.A 
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امروز به تا (. 2313، 1)اهم کندیم کمک لذت امنیت و وفاداری، اعتماد، تعلق، مهربانی،
 خشونت زناشویی در درمان یلرم یروابط خانوادگ یسازیغن در مورداستفاده از یپژوهش

رت روابط صو یسازیدر مورد کاربرد روش غن یادیز یهاپژوهشولیکن  ،صورت نگرفته
 2توماس و کچ ودر،ر ینز،تامپکجمله  ازمؤثر نشان داده است؛  یکردیگرفته و آن را رو

ات، در ارتباط یرابطه خانوادگ یسازیبرنامه غن یرتأث بررسی ( به2310) 0پارک ( و2310)
 که و نشان دادند اندپرداختهی چند فرهنگ یهادر زوج ییزناشو یتحل منازعات و رضا

 یتو رضا یچند فرهنگ یهاازدواج در مواجهه با ارتباطات زوج یسازیغن یهابرنامه
 خیهمچنین بر .شودیمثبت در حل اختالف م ییراتمؤثر است و باعث تغآنان  ییزناشو

(، 2319) ییو روشنا یمیابراه ی،کلهر ی،کاظم ی،خان ی،معصومهمچون  دیگر یهاپژوهش
 داشته خانواده طرواب به مربوط یهاشاخصبر  مثبتی تأثیر تواندیم برنامه این که داد نشان نیز

( در پژوهشی به این 2310) 1( و هنری2319باشد. درگاهی، اهوانویی، قاسمی و خراسانی )
یفیت روابط ک بر کاهش استرس شغلی و بهبود رابطه یسازیغن برنامهیافته دست یافتند که 

(، در پژوهشی بر روی زوجین به این یافته رسید که 2311) 1اثرگذار است. دیویس زناشویی
ی، ارتباطات، حل تعارضات و بخشودگی اثرگذار مندتیرضای بر بهبود سازیغنآموزش 

 است.
 یهاپژوهش با توجه به است؛ شده نجاما نیز متعددی یهاپژوهش زمینه این در هرچند

 از برگرفته و شدهترجمه یاآزمونه داخلی از پژوهشگران اغلب که میابییدرم داخلی

درگاهی و  رابطه یسازیبه برنامه غن توانیم ازجمله. اندکرده استفاده غربی یهافرهنگ
( 1091) یذاکر و شقاق ییثنا ی،محور اسدپور، نظر یجانه یآموزش (، برنامه2319همکاران )

 یستمو ر یشهربابک یت پورعنا ی،جماران یکاظم ی،پناه یقیتلف ی رفتاریدرمانزوجو 
 یها، در کشورهابرنامه این دانش در دسترس همه یاشاره کرد که بدنه اصل (1099)

ند و متفاوت بافرهنگ ما دار یشده است که فرهنگ یدتول یغرب یو اروپا یشمال یکایآمر
و  یفرهنگ یهاارزش گاه در تضاد با یها متفاوت و حتآن یهاحاکم بر خانواده یهاارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Uhm, D.C 

2. Tompkins, S.A., Roeder, J.A., Thomas, J.J., & Koch, K.K 

0. Park, S.S 

1. Henry, D 

1. Davis, C 
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 یبرخ( عنوان نمودند 2339) 1در همین راستا، گاالگر، لوپز و پریکار ورسوم ما است.آداب
گوناگون داشته باشند. برای مثال، اشاره شده است  یهافرهنگ در یها، ارزش متفاوتمؤلفه

 ی و نژادها و شکل روابط اجتماعهمچون هنجارها، ارزش یعوامل فرهنگ یادکه به احتمال ز
در  یستیبهز بیممکن است ساختار و ترک یبگذارند و حت ریافراد تأث یستیبر بهز توانندیم
 2کومار یانم ینادر  داشته باشد. یها و علل متفاوتبوده و همبسته متفاوت هافرهنگ ینب
رای ب یدیمف یهاکه داده ییعنوان رفتارهاجامعه، به یک یهانییآ ( بیان نمود که2310)

 یستیبهز در توانندی، مکنندیاعضا جامعه حمل م یگرو د یطهر فرد با مح یححفظ روابط صح
. عالوه بر مؤلفه فرهنگ، در پژوهشی در داخل کشور که توسط افراد نقش داشته باشند

آمد که عوامل  به دستاین یافته ( انجام گرفت 1093باللی، اعتمادی و فاتحی زاده )
ی شخصیتی و سالمت روان( و عوامل هایژگیوی دلبستگی، هاسبکشناختی همچون )روان

جمعیت شناختی همچون میزان درآمد نیز بر بهزیستی و سازگاری زنان مطلقه تأثیر دارد. با 
ر ب ی فرهنگی و جمعیت شناختیهاارزش ریتأثعنایت به مطالب عنوان شده در خصوص 

ر را در نظ ی فرهنگیهاها تفاوتزوج یآموزش یهابرنامه یالزم است در طراحنگرش افراد 
 .یریمبگ

شناختی برای خدمات روان یاایده اصلی پژوهش حاضر ارائه گونه در همین راستا،
سته و الگوی رفتاری شای پردازدیهاست که به شناسایی موانع و مشکالت میان فردی مزوج

و احساس  شودیگیری روابط سازنده منجر مبه شکل کهیطور؛ بهدهدیرا آموزش م
 .کاهدیبهزیستی زوجین را افزایش داده و از خشونت بین آنان م

عامل بسیاری از صدمات جسمی، زناشویی خشونت  بنابراین، با توجه به اینکه
 مورد در یچندان یهاو پژوهش شودیپیامدهای نامطلوب محسوب م روانی و یهایناخوش

آموزش  یدر خصوص اثربخش پژوهش با توجه به عدم هرگونه ینآن صورت نگرفته و همچن
 ینکهه به ابا توج یلر در بین زوجین قربانی خشونت زناشویی وم یروابط خانوادگ یسازیغن

ش پژوه یاساس یهااز جنبه یکی یدرمان یکردهر رو یخصوص اندازه اثربخش در پژوهش
 السؤلذا این پژوهش در صدد است به این  ،شودیقلمداد م ینیبال یروانشناس یطهدر ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی روابط خانوادگی میلر بر بهزیستی سازیغنپژوهشی پاسخ دهد که آیا آموزش 
 است؟ مؤثری و خشونت زناشویی از نگاه زنان آزار دیده شناختروان

 روش پژوهش
، آزمونشیبا طرح پ یشیآزما یمهآن، ن یتپژوهش با توجه به اهداف و ماه ینروش ا

 نانز از کلیه بودجامعه موردمطالعه عبارت  .همراه با گروه گواه بودپیگیری  آزمون وپس
شهر مشهد  2به مراکز مشاوره ناحیه  99قربانی خشونت زناشویی که در بازه زمانی بهار 

ی در ریگنمونهدو صورت  بود که بهزوج  03مراجعه کردند. نمونه پژوهش حاضر شامل 
از میان جامعه آماری انتخاب شدند و از طریق گمارش تصادفی در دو  دسترس و هدفمند

( جایگزین گردیدند. الزم به ذکر است بر اساس زوج 11( و کنترل )زوج 11گروه آزمایش )
به مراکز خدمات مشاوره  کنندهمراجعهزن و شوهر(  91زوج ) 12فراخوان پژوهشگر، از بین 

 هاآنزن و شوهری( که نمره خشونت زناشویی  93نفر از زوجینی ) 03شهر مشهد،  2ناحیه 
زوج در دو  03بیشتر از میانگین بود و واجد شرایط بودند انتخاب شدند. نحوه قرار دادن 

ل از اجرای ی انجام گرفت. قبکشقرعه صورتبهگروه آزمایش و کنترل با انتساب تصادفی و 
از انجام این پژوهش و نیز توضیحاتی در گروهی در یک جلسه، هدف  طوربهآزمون 

 داده شد. بدین ترتیب گروه آزمایش کنندگانشرکتی میلر به سازیغنخصوص رویکرد 
 مدت هب کنترل گروه کردند و دریافت را میلر خانوادگی رابطه یسازیغن آموزش جلسه 9
حل تعارض  یهاکیتاکت مقیاس از استفاده با تنها زنان. گرفتند قرار انتظار لیست در هفته 9
 پیگیری ارزیابی یک در و هفته 9 از پس درمان، از ی قبلشناختروانبهزیستی  مقیاس و

 .شدند ارزیابی
 شرکت به زوج تمایل :از بودند عبارت پژوهش به ورود یهامالکالزم به ذکر است 

 دو حداقل گذشتن سیکل؛ حداقل تحصیالت سطح داشتن در جلسات؛ متوالی و منظم

هم؛ تجربه  از جدا زندگی یا و متارکه عدم ؛هاآن ازدواج از مدت سال 11 حداکثر و سال
( یشناختروانیک مورد از سه عنصر اصلی خشونت زناشویی )خشونت جسمی، جنسی و 

 بیش از یک سال متوالی.
 شناختی )کسبروان اختالل وجود :از عبارت بودند پژوهش از خروج یهامالک و 

 در بستری یا و روانی بیماری سابقه عمومی( یا سالمت پرسشنامه در 20 ترنییپا نمره

 مراکز به زمانهم مراجعه الکل؛ و مخدر مواد به وابستگی وجود ی؛پزشکروان یهابخش
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 شعبه در قضایی پرونده داشتن یا طالق تقاضای و حل خشونت زناشویی برای مشاوره

 .خانواده
 پژوهشگر و با نظارت لهیوسروابط به یسازیغن یآموزش جلساتالزم به ذکر است، 

رویکرد  کهییالزم به ذکر است ازآنجاید. اجرا گرد 1جدول  یبراهنما به ترت استاد
میلر به نیازهای اساسی خانواده مانند توجه کردن به خود، توجه نشان دادن به  یسازیغن

در  ردازدپیارتباطی م یهابکبرای حل مشکالت و انتخاب س یزیرشریک زندگی، برنامه
. ده استش یسازمتناسب بومیاین پژوهش مورداستفاده قرار گرفته و با توجه به فرهنگ 

 خالصه جلسات درمانی در جدول زیر ارائه شده است:

 روابط خانوادگی میلر يسازیمبتنی بر رویکرد غن یدرمانزوج( محتوي جلسات 1) جدول

 تكلیف محتوا هدف جلسه

جلسه 
 اول

با  ییآشنا
 یاناعضا و ب

منطق و 
 اهداف
 جلسات

 یآموزش

کننده و معارفه با اعضاء شرکت یی( آشنا1
اهداف اعضاء  افتی( در2یگر. ها به همدآن

 یانو ب یبند( جمع0. شرکت در جلسات یبرا
( عقد قرارداد و 1. هااهداف مشترک گروه

شرکت منظم و مشارکت در  یگرفتن تعهد برا
 .گروه یهاتیفعال

 شرکت در جلسهاهداف  یانب

جلسه 
 دوم

 بهبود ارتباط
ی بهبود ارتباط مانند تأکید بر هامهارتآموزش 

 نقش خود در رویدادها و نه همسر

شناسایی نقش خود در یک 
تعارض که اخیراً اتفاق افتاده و 

یی که در صورت وقوع هاراه
 از آن پرهیز کرد. توانیممجدد 

جلسه 
 سوم

 طارتبابهبود 

این جلسه در ادامه جلسه دوم و به سبب 
گستردگی بحث و ناتمام ماندن مباحث پیرامون 
موضوع بهبود ارتباط تشکیل شد. آموزش یک 
ارتباط صحیح، آموزش مفهوم نسبت تعامالت 

 ی افزایش آنهاراهمثبت به منفی و 

شناسایی تعامالت منفی در 
زندگی و ارزیابی نحوه تغییر آن 

 تعامالت مثبتموارد به 

جلسه 
 چهارم

آموزش 
 در یمیتصم

 ینزوج ینب

( آموزش 2. و ابعاد آن یمیتصم فی( تعر1
 نی( تمر0یمیت. صم یبرقرار یچگونگ

 یازخورد اجرا( ب1یمیت صم یهاوهیش
 هاحلراه

خواسته شد  کنندگانشرکتاز 
یک نامه عاشقانه بنویسند و به 

 محل کار همسرشان ارسال کنند.
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جلسه 
 پنجم

 یبررس
 یهاوهیش

 حل تعارض

 ( درک2یی. تعارض زناشو یمفهوم فی( تعر1
( 0ین. زوج ینبودن وجود تعارض ب یعیطب

متداول برخورد با تعارض  یهاوهیاستخراج ش
 یریگجهیبحث و نت( 1.کنندگانشرکت یندر ب
متداول برخورد با تعارض در هر  یهاوهیش

آموزش  (1تعارض.  حل یندهایگروه و فرآ
 ینتمر (9.حال تعارض یحصح یوهقواعد و ش

بازخورد و  افتی( در9.رضاحل تع یحصح یوهش
 کنندگانواکنش از شرکت

شناسایی رفتارهای تخریبگر عشق 
در زندگی زناشویی 

، شناسایی کنندگانشرکت
 رفتارهای برانگیزاننده همسر

جلسه 
 ششم

حل تعارض 
 یقاز طر

 آموزش حل
 مسئله

. ئلهحل مس ینگرش به خود در چگونگ ری( تأث1
 یندمراحل فرآ (0. حل مسئله یندفرآ ییشناسا (2

 ( عوامل بازدارنده حل مسئله1. حل مسئله

مشخص کردن یک مسئله که 
زوج در آن تعارض دارند و 

استفاده از روش حل مسئله در 
مورد حل کردن آن تعارض؛ 

که ابتدا تمام  صورتنیبد
توسط زوج بیان شود و  هاحلراه

 هانآبه تحلیل  کیبهکسپس ی
ه را ک هاحلراهبپردازند و یکی از 

 ترمناسب هاآنی هردوبه نظر 
 انتخاب کنند. باشدیم

جلسه 
 هفتم

آموزش 
 یریتمد

 منزل

( 2. هابرخورد با بچه ی( آموزش چگونگ1
 تییجنس یهابرخورد با نقش یآموزش چگونگ

برخورد  یآموزش چگونگ( 0(. مساوات طلبانه)
( آموزش 1ی. با مشکالت و مسائل مال

 یاصل یهابرخورد با خانواده یچگونگ

اعضا باید تغییراتی که تاکنون در 
اند در رفتارهای خود انجام داده

خانوادگی و تمام جوانب زندگی 
 در برخورد با فرزندان نیز

 .رندیکارگبه

جلسه 
 هشتم

 یبندجمع
 و جلسات

 یریگجهینت

شده در  یجادا ییراتدرباره تغ یحث گروهب
 یواسطه شرکت در جلسات، بررسافراد به

 یبنددر گروه، جمع ییرشواهد مربوط به تغ
آزمون، اجرای پس ی،ریگجهیجلسات و نت

از اعضا به خاطر شرکت در  یتشکر و قدردان
 جلسه

 پایان جلسات

استراس و همکاران و  زنان یهعل زناشوییخشونت های در این پژوهش، پرسشنامه
 قرار گرفتند. مورداستفاده آزمونپسو  آزمونشیپدر شناختی ریف بهزیستی روان
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ک م -این مقیاس توسط استراس، هامبی، بونی زناشویی:پرسشنامه خشونت الف( 
ه ی مربوط بهاداده( ساخته شد که پرکاربردترین ابزار گرداوری 1999) 1کوی و سوگرمن

 یرآوابزار جمعخشونت نسبت به زنان است. در پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان 
پرسشنامه را  13تا  1که سؤاالت  باشدیاطالعات یک فرم ثبت اطالعات دموگرافیک م

 هاادهمی تکرار شده است. نیمی از هامادهشامل دو آزمون با  این پرسشنامه .دهدیتشکیل م
پرخاشگر است )فرم پرخاشگر( و نیمی دیگر اقدامات همسر در در بردارنده توصیف اعمال 

ی ناختشروانو خشونت جسمانی و  سنجدیمرا  قبال رفتار شخص پرخاشگر )فرم قربانی(
 یک اصلی . پرسشنامهدهدیمقرار  موردسنجشماه گذشته را  12زوجین علیه یکدیگر را در 

ماده(،  9) از: مذاکره اندعبارتکه  باشدیمی است و در بردارنده پنج مقیاس سؤال 99ابزار 
 و صدمه (ماده 9)، اجبار جنسی (ماده 12) ماده(، حمله جسمانی 9)ی شناختروانپرخاشگری 

 ،3 قتوچیهطیف لیکرت ) بر اساسی پرسشنامه دو قسمت است و گذارنمرهماده( است.  9)
موافق  ،2 نظریب ،1خالف م ،3کامالً مخالف / 1 یشههم و 0اغلب اوقات  ،2 یگاه، 1بندرت 

ی مربوط به قربانی استفاده گردید هاماده. بنا به صالح دید از باشدیم( 1کامالً موافق و  0
 ی از سه خردهگذارنمرهاست؛ جهت  پرشده دهیدبیآسی از نگاه زنان هاپرسشنامه چراکه

 9) یجنس و خشونتماده(  12) یماده(، حمله جسمان 9) یشناختروان یپرخاشگرمقیاس 
برای  (1091جوادیان زاده ) و در پژوهش محسنی تبریزی، کلدیاستفاده گردید. ماده( 

ا که متغیرهای تحقیق ر یها یا سؤاالتسنجش اعتبار صوری مقیاس، اوالً سعی شد گویه
 نظر افراد مجرب اجراشده است به ریها و سؤاالت تحقیقات پیشین که زهیاز گو سنجدیم

ا بحث ها و سؤاالت مرتبط بهمچنین از تحقیقات موجود نیز تعدادی از گویهکار گرفته شود، 
گرفته شده و مواردی نیز شخصاً اضافه گردیده است. آنگاه با مراجعه به اساتید و کارشناسان 

ها ها و سؤاالت که صحت آنآنها برخی از گویه یهاییعلوم اجتماعی و با استفاده از راهنما
 بی( ضر1999استراوس و همکاران ) ر تحقیق مورد استفاده قرار گرفت؛د شد نهایتاً دییتأ

 نیبرای ا یو اعتبار همگرای قابل قبول اسیرا برای کل مق 91/3تا  99/3 آلفای کرونباخ
اجبار »ی هااسیو با حذف خرده مق یعامل لیگزارش کردند. با استفاده از روش تحل اسیمق

 یدرون یاز همسان یبه عنوان شاخص 99/3تا  99/3آلفای کرونباخ  بیضرا« آسیب»و « جنسی
در پژوهش آفتاب،  .نظر شده گزارش شده است دیتجد یتعارض یهاکیتاکت اسیمق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B 
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 یحمله جسمان وی آلفای کرونباخ برای حمله جسمان بیضر( 1090کربالیی و تقی لو )
، 91/3، 99/3 بیر به ترتهمس یشناختو پرخاشگری روان یشناختهمسر و پرخاشگری روان

محاسبه شد. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با آزمون آلفای کرونباخ  93/3و  91/3
 بدست آمده است. 22spss ،99/3افزارنرمبا استفاده از 

طراحی کـرد.  1993این مقیاس را ریف در سال : شناختیپرسشنامه بهزیستی روان
سؤالی،  91تر هـای کوتاهشود، ولی در مطالعات بعدی فرمسؤال تشکیل می 122فرم اصلی از 

خواهد سؤالی استفاده  91سؤالی نیز تهیه شده اسـت. در ایـن پـژوهش از فرم  19سؤالی و  11
خرده آزمون پـذیرش خـود، رابطه  9شناختی دارای های بهزیـستی روانگردید. مقیاس

د، رشد شخصی و تسلط بر محیط است. مثبـت بـا دیگـران، خودمختـاری، زنـدگی هدفمن
شود شود. از آزمودنی درخواست میسؤال تشکیل می 11سؤالی هر عامل از  91در فرم 

 های کـامالً مخـالفسؤاالت را خوانـده و قـضاوت درباره خودش را بر روی یکی از گزینه
و  (1 وافقتا حدودی م (1 خیلی کم موافق (0 خیلـی کـم مخالف (2 مخـالف یتا حدود (1

ها را مقیاس خرده 2( همـسانی درونی 2331) 1مشخص سازد. دایرنـدوک (9 کامالً موافق
یافته است. در پژوهش دیگری ریف  93/3تا  99/3ها را بین مناسب و آلفای کرونباخ آن

یافته است. در مطالعه بیانی، کوچکی  90/3تا  99/3هـا را بین ضریب همسانی درونی مقیـاس
 93/3تا  99/3شناختی بین هـای بهزیـستی رواننیز همسانی درونی مقیاس( 1099) و بیانی

مطلوب ( 1099) و همکاران دست آمد. روایی نسخه فارسی پرسشنامه در مطالعه بیانیبه
. پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده گزارش شده بود

 ،99/3تسلط بر محیط  ،92/3 یخودمختار ،99/3وابط مثبت با دیگران ر، spss22افزار نرماز 
 91/3شناختی بهزیستی روانو  99/3پذیرش خود  ،99/3رشد شخصی  ،90/3زندگی هدفمند 

 است. آمدهدستبه

 هاافتهی
، سن، سطح تحصیالت) شناختی جمعیت یهاپرسش برحسب یموردبررس ابتدا نمونه در

ن س یارو انحراف مع یانگینمی قرار گرفت. ( موردبررسازدواجتعداد فرزند و طول مدت 
و انحراف  یانگینبود. م 39/9و  90/29برابر  یببه ترت یشکنندگان در گروه آزماشرکت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dierendonck, V.D 
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از لحاظ سطح  بود. 11/9 و 39/01برابر  یبکنندگان در گروه کنترل به ترتسن شرکت یارمع
 ،پلمیدفوقدارای تحصیالت دیپلم و  درصد 9/29در بین اعضای گروه آزمایش  تحصیالت

و در  سانسیلفوقدرصد دارای تحصیالت  9/29درصد دارای تحصیالت لیسانس و  9/19
درصد  9/19، پلمیددرصد دارای تحصیالت دیپلم و فوق 0/10بین اعضای گروه کنترل نیز 

بودند. همچنین،  سانسیلدارای تحصیالت فوقدرصد  13دارای تحصیالت لیسانس و 
 یببه ترت یشکنندگان در گروه آزماشرکت طول مدت ازدواج یارو انحراف مع یانگینم

ه کنندگان در گروطول مدت ازدواج شرکت یارو انحراف مع یانگینبود. م 19/1و  39/9برابر 
 23. در خصوص تعداد فرزند اعضای گروه آزمایش، بود 91/1 و 93/9برابر  یبکنترل به ترت

در درصد دارای دو فرزند بودند. همچنین،  13و  فرزندتکدرصد  13درصد بدون فرزند، 
فرزند درصد تک 9/19درصد بدون فرزند،  23 کنترل،خصوص تعداد فرزند اعضای گروه 

 آمدهدستبهی هادادهبعد از توصیف جمعیت شناختی،  درصد دارای دو فرزند بودند. 0/00و 
یف . برای توصگرددیمباطی تحلیل از نمرات این پژوهش در دو سطح توصیفی و استن

ی مرکزی متغیرهای پژوهش پرداخته شد هاشاخصی مربوط به نمونه، ابتدا به محاسبه هاداده
 که به شرح زیر است.

ر د شناختی و خشونت زناشوییبهزیستی روان یرهايمربوط به متغ توصیفی يهاشاخص( 2جدول )
 و کنترل یشآزمون و پیگیري در دو گروه آزماپس آزمون،یشپ

 متغیرها هاگروه فراوانی میانگین انحراف معیار

 خود پذیرش آزمایش 53 38/94 38/6
 کنترل 53 09/89 94/8 (آزمونشیپ)

 خود پذیرش آزمایش 53 69/37 43/7
 کنترل 53 69/04 53/8 (آزمونپس)

 خود پذیرش آزمایش 53 36/33 49/7
 کنترل 53 99/07 99/5 )پیگیری(

 مثبت روابط آزمایش 53 48/83 76/8
 کنترل 53 88/03 64/8 (آزمونشیپ)

 مثبت روابط آزمایش 53 06/97 69/7
 کنترل 53 38/07 78/8 (آزمونپس)

 مثبت روابط آزمایش 53 09/93 48/6
 کنترل 53 09/07 60/0 )پیگیری(

 خودمختاری آزمایش 53 96/07 94/9
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 (آزمونشیپ) کنترل 53 48/03 94/0

 خودمختاری آزمایش 53 99/85 60/9
 کنترل 53 66/03 49/0 (آزمونپس)

 خودمختاری آزمایش 53 06/85 40/9
 کنترل 53 96/07 36/8 )پیگیری(

 طیبر مح تسلط آزمایش 53 78/80 39/9
 کنترل 53 09/87 57/9 (آزمونشیپ)

 بر محیط تسلط آزمایش 53 48/86 33/9
 کنترل 53 38/89 99/9 (آزمونپس)

 بر محیط تسلط آزمایش 53 09/83 98/9
 کنترل 53 06/86 39/8 )پیگیری(

 هدفمند زندگی آزمایش 53 96/86 46/9
 کنترل 53 78/85 06/7 (آزمونشیپ)

 هدفمند زندگی آزمایش 53 36/90 77/0
 کنترل 53 36/85 33/4 (آزمونپس)

 هدفمند زندگی آزمایش 53 38/99 60/8
 کنترل 53 88/03 36/3 )پیگیری(

 فردی رشد آزمایش 53 36/86 59/4
 کنترل 53 39/88 38/3 (آزمونشیپ)

 فردی رشد آزمایش 53 88/86 86/59
 کنترل 53 88/88 48/9 (آزمونپس)

 فردی رشد آزمایش 53 38/89 67/7
 کنترل 53 66/88 94/3 )پیگیری(

 یشناختروانی بهزیست آزمایش 53 69/005 56/53
 کنترل 53 09/549 55/59 (آزمونشیپ)

 یشناختروان بهزیستی آزمایش 53 99/030 47/59
 کنترل 53 38/533 08/53 (آزمونپس)

 یشناختروان بهزیستی آزمایش 53 69/093 79/58
 کنترل 53 48/574 39/50 )پیگیری(

 خشونت جسمی آزمایش 53 38/56 96/0
 کنترل 53 66/53 75/5 (آزمونشیپ)

 خشونت جسمی آزمایش 53 96/58 93/5
 کنترل 53 39/59 34/5 (آزمونپس)

 خشونت جسمی آزمایش 53 69/58 00/5
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 )پیگیری( کنترل 53 48/53 38/5

 خشونت جنسی آزمایش 53 09 47/0
 کنترل 53 09/05 79/8 (آزمونشیپ)

 خشونت جنسی آزمایش 53 39/53 30/5
 کنترل 53 58/57 39/5 (آزمونپس)

 خشونت جنسی آزمایش 53 48/59 94/5
 کنترل 53 96/53 44/0 )پیگری(

 شناختیخشونت روان آزمایش 53 09/00 93/0
 کنترل 53 38/05 95/8 (آزمونشیپ)

 شناختیخشونت روان آزمایش 53 39/56 48/5
 کنترل 53 66/09 59/8 (آزمونپس)

 شناختیخشونت روان آزمایش 53 06/56 96/0
 کنترل 53 88/05 57/8 )پیگیری(

 خشونت زناشویی آزمایش 53 78/33 55/9
 کنترل 53 99/33 50/6 (آزمونشیپ)

 خشونت زناشویی آزمایش 53 96/96 73/0
 کنترل 53 69/30 67/9 (آزمونپس)

 زناشوییخشونت  آزمایش 53 39/99 05/8
 کنترل 53 78/33 73/8 )پيگيري(

شناختی و خشونت بهزیستی رواننمرات  یانگینمشود مشاهده می 2طور که در جدول همان
ییر ، تغآزمونشیآزمون و پیگیری نسبت به پدر مرحله پس یش،گروه آزما یاعضا زناشویی

 شودیدر گروه گواه مشاهده نم ییرتغ ینداشته است، اما ا یریگچشم
 سازگاری و تناسب دلیل ی مکرر بهریگاندازهتحلیل واریانس با  آماری آزمون از تحقیق، این در 
ی مکرر دو ریگاندازهتحلیل واریانس با  آزمون انجام از قبل. شد استفاده تحقیق یهاهیفرض با بیشتر

 نتایج هک گرفت قرار ی( موردبررسهاانسیوار همگنی و رگرسیون خط شیب یکسانی) فرضشیپ
 :است شده داده نشان 0جدول شماره  در آن

 ي مکررریگاندازهتحلیل واریانس با  آزمون از استفاده يهافرضشیپ بررسی( 3جدول )

 متغیرها
 یاوتس یبررس یبرا ینآزمون لو

 هاانسیوار
 خطبیش یكسانی

 رگرسیون
 داریمعنی Fمقدار  داریمعنی Fمقدار 

 310/3 31/9 111/3 91/2 پذیرش خود
 013/3 39/1 012/3 91/3 روابط مثبت
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 192/3 99/1 199/3 19/3 خودمختاری
 391/3 92/0 311/3 39/1 تسلط بر محیط

 033/3 11/1 091/3 91/3 زندگی هدفمند

 991/3 332/3 933/3 29/3 رشد فردی
 091/3 99/3 919/3 21/3 شناختینمره کل بهزیستی روان
 399/3 91/2 193/3 01/3 خشونت جسمی
 219/3 91/1 191/3 19/3 خشونت جنسی

 331/3 09/9 920/3 313/3 شناختیروانخشونت 

 119/3 12/2 999/3 329/3 نمره کل خشونت زناشویی

ی شد. بررس ی مکررریگاندازهی استفاده از تحلیل واریانس با هافرضشیپ 0در جدول شماره 
رگرسیون نشان داد که در مورد  خطبیآزمون شو  هاانسیتساوی وار برای بررسی نیآزمون لو

 هاؤلفهمرگرسیون برای تمامی  خطبیشهمگن هستند و یکسانی  هاانسیواری پژوهش رهایمتغتمام 
 (.P>3/31برقرار است ) شناختیروانی پذیرش خود و خشونت استثنابه

ط خانوادگی رواب یسازیغنآموزش  اثربخشیتحقیق مبنی بر بررسی  بررسی فرضیه منظوربه 
استفاده  ری مکرریگاندازهزوجین از روش آماری تحلیل واریانس با  یشناختمیلر بر بهزیستی روان

 شد که نتایج آن به شرح زیر است:

-نآزموشیپو  آزمونپس-آزمونشیپي مکرر در مراحل ریگاندازهتحلیل واریانس با نتایج ( 4جدول )
 شناختیروانبهزیستی در متغیر  پیگیري

 متغیر منبع تغییرات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 داریمعنی
 ضریب اثر

-آزمونپیش
 آزمونپس

 20/3* 319/3 91/9 19/119 1 پذیرش خود
 19/3** 3331/3 91/23 90/091 1 روابط مثبت
 332/3 911/3 301/3 11/3 1 خودمختاری

 39/3 211/3 10/1 11/9 1 تسلط بر محیط
 23/3* 329/3 11/1 13/111 1 زندگی هدفمند

 310/3 192/3 29/3 09/2 1 رشد فردی

-آزمونپیش
 پیگیری

 09/3** 331/3 11/10 09/229 1 پذیرش خود
 12/3** 3331/3 19/21 99/019 1 روابط مثبت
 39/3 199/3 91/1 09/19 1 خودمختاری

 331/3 911/3 11/3 01/3 1 تسلط بر محیط
 19/3* 301/3 12/1 01/192 1 هدفمند زندگی

 311/3 029/3 339/1 91/10 1 رشد فردی
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10/9>(P ،93/9>P 

پذیرش خود، روابط  هایسطح معناداری در متغیر، دهدینشان م 1جدول  طور که نتایجهمان 
 گفت توانیم جهیدرنت ؛باشدیم 31/3از آلفای  ترکوچک مثبت با دیگران و زندگی هدفمند

، روابط ذیرش خودی )پشناختروان یستیبهزی هابر مؤلفه یلرم یروابط خانوادگ یسازیآموزش غن
و این تأثیر تا دو ماه پس از اجرای درمان  بوده استاثربخش  (مثبت با دیگران و زندگی هدفمند

 باقی مانده است.

 شناختیبهزیستی روان شدهلیتعدمیانگین و انحراف استاندارد  (5جدول )

 گروه متغیر 
میانگین 

 شدهتعدیل
انحراف معیار 

 شدهتعدیل

فاصله اطمینان در 
 %59سطح 

 باالترین نتریپایین

-آزمونپیش
 آزمونپس

 پذیرش خود
 93/19 99/11 11/0 09/11 آزمایش
 02/12 29/29 11/0 93/01 کنترل

 روابط مثبت
 99/11 93/10 90/2 99/19 آزمایش
 99/03 11/19 90/2 31/21 کنترل

 خودمختاری
 93/02 91/29 11/1 99/29 آزمایش
 21/00 09/29 11/1 29/03 کنترل

تسلط بر 
 محیط

 99/13 22/01 92/1 93/09 آزمایش
 20/09 19/03 92/1 99/00 کنترل

زندگی 
 هدفمند

 03/13 91/09 99/2 12/11 آزمایش
 99/09 10/21 99/2 91/03 کنترل

 رشد فردی
 91/09 91/29 99/1 91/00 آزمایش
 92/09 91/01 99/1 91/01 کنترل

-آزمونپیش
 پیگیری

 پذیرش خود
 10/19 10/19 92/2 99/12 آزمایش
 10/09 92/29 92/2 19/00 کنترل

 روابط مثبت
 91/12 93/12 11/2 93/19 آزمایش
 99/29 99/19 11/2 99/21 کنترل

 خودمختاری
 93/03 19/22 99/1 19/29 آزمایش
 99/01 91/29 99/1 91/01 کنترل

تسلط بر 
 محیط

 12/09 99/00 19/1 13/09 آزمایش
 99/09 91/02 19/1 01/01 کنترل

زندگی 
 هدفمند

 93/13 92/01 93/0 91/12 آزمایش
 31/01 29/19 93/0 11/29 کنترل
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 رشد فردی
 92/09 92/29 19/2 92/01 آزمایش
 19/11 09/01 19/2 11/09 کنترل

پذیرش خود، روابط مثبت نمرات  شدهلیتعدشود میانگین می مشاهده 1طور که در جدول همان
است؛ که  هداشت افزایش کنترل، گروه به نسبت آزمایش، گروه اعضای با دیگران و زندگی هدفمند

 پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران و زندگی هدفمند یهامؤلفهاین افزایش در  1به جدول  با توجه
 ماه پس از اجرای درمان باقی مانده است.دو و این تأثیر تا است  داریمعن

ط خانوادگی رواب یسازیغنآموزش  اثربخشیتحقیق مبنی بر بررسی  بررسی فرضیه منظوربه 
شد  ادهی مکرر استفریگاندازهآماری تحلیل واریانس با زوجین از روش خشونت زناشویی میلر بر 

 که نتایج آن به شرح زیر است:

و  آزمونپس-آزمونشیپي مکرر در مراحل ریگاندازهتحلیل واریانس با نتایج ( 6جدول )
 خشونت زناشوییدر متغیر  پیگیري-آزمونشیپ

 متغیر منبع تغییرات
درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 داریمعنی
ضریب 

 اثر

-آزمونپیش
 آزمونپس

 01/3** 330/3 19/11 99/19 1 خشونت جسمی
 29/3** 339/3 99/9 09/19 1 خشونت جنسی

خشونت 
 شناختیروان

1 11/111 09/21 3331/3 **19/3 

-آزمونپیش
 پیگیری

 03/3** 330/3 99/13 91/10 1 خشونت جسمی
 01/3** 331/3 19/10 21/91 1 خشونت جنسی

خشونت 
 شناختیروان

1 19/190 21/01 3331/3 **11/3 

 10/9>(P ،93/9>P 

های خشونت سطح معناداری در متغیر، دهدینشان م 9جدول  طور که نتایجهمان 
 یسازیآموزش غن گفت توانیم جهیدرنت ؛باشدیم 31/3از آلفای  ترکوچکزناشویی 

و  یخشونت جنس، خشونت جسمیی خشونت زناشویی )هابر مؤلفه یلرم یروابط خانوادگ
و این تأثیر تا دو ماه پس از اجرای درمان  بوده استاثربخش  (شناختیخشونت روان

 است. ماندهیباق
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 خشونت زناشویی شدهلیتعدمیانگین و انحراف استاندارد  (7جدول )

 گروه متغیر 
میانگین 

 هشدتعدیل
انحراف معیار 

 شدهتعدیل

 %59فاصله اطمینان در سطح 

 باالترین ترینپایین

-آزمونپیش
 آزمونپس

خشونت 
 جسمی

 331/11 11/12 01/3 29/10 آزمایش
 92/11 29/11 01/3 99/11 کنترل

خشونت 
 جنسی

 12/19 91/11 09/3 92/11 آزمایش
 11/19 13/19 09/3 01/19 کنترل

خشونت 
 شناختیروان

 99/19 11/11 19/3 93/19 آزمایش
 92/21 19/19 19/3 91/23 کنترل

-آزمونپیش
 پیگیری

خشونت 
 جسمی

 19/11 13/12 10/3 19/10 آزمایش
 12/19 91/11 10/3 31/19 کنترل

خشونت 
 جنسی

 09/19 30/11 19/3 19/11 آزمایش
 09/19 31/19 19/3 23/19 کنترل

خشونت 
 شناختیروان

 12/19 99/11 91/3 23/19 آزمایش
 92/22 39/23 91/3 09/21 کنترل

 ،خشونت جسمینمرات  شدهلیتعدشود میانگین مشاهده می 9طور که در جدول همان
 رل،کنت گروه به نسبت آزمایش، گروه اعضای شناختیخشونت روانو  خشونت جنسی

خشونت زناشویی  یهامؤلفهاین کاهش در  9است؛ که باتوجه به جدول  داشته کاهش
 تا یک ماه پس از اجرای درمان باقی مانده است. و این تأثیراست  داریمعن

شناختی و خشونت نمرات بهزیستی روان بر یریگاندازهزمان  و گروه بین تعامل نحوه بررسی منظوربه
 استفاده گردید: فرنی بن تعقیبی آزمون از زناشویی،

 ( نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی8جدول )

 پیگیری آزمونپس مراحل گروه متغیر

 یشناختبهزیستی روان

 آزمایش
 -21 -93/03* آزمونپیش

 93/9 - آزمونپس

 گروه گواه
 29/13 99/1 آزمونپیش

 93/1 - آزمونپس

 خشونت زناشویی

 آزمایش
 99/12 90/10 آزمونپیش

 29/1 - آزمونپس

 گروه گواه
 23/3 99/3 آزمونپیش

 99/3 - آزمونپس

31/3>P 
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شناختی و خشونت زناشویی بین نمرات بهزیستی روان دهدیم( نشان 9نتایج جدول )
ارد؛ ی وجود دداریمعنو پیگیری تفاوت  آزمونپسبا  آزمونشیپگروه آزمایش در مرحله 

با پیگیری  آزمونپسدر مرحله  شناختی و خشونت زناشوییبهزیستی روانولیکن بین نمرات 
 ینب که شودیماستنباط  گونهنیای وجود ندارد. همچنین از نتایج جدول داریمعنتفاوت 

 ،آزمونشیپگواه در مرحله شناختی و خشونت زناشویی گروه نمرات بهزیستی روان
یرات در گفت که تغی توانیمی وجود ندارد؛ بنابراین داریمعنو پیگیری تفاوت  آزمونپس

 گروه آزمایش پایدارتر بوده است.

 ی:ریگجهینتبحث و 
تی روابط خانوادگی میلر بر بهزیس یسازیغن آموزشبررسی اثربخشی مطالعه حاضر با هدف 

انجام گرفت. با توجه به نتایج  دهیآزارداز نگاه زنان و خشونت زناشویی  یشناختروان
 یشناختباعث بهبود بهزیستی روانی روابط خانوادگی میلر سازیغنپژوهش حاضر آموزش 

پژوهش حاضر مبنی بر  یجشـده اسـت. نتا دهیآزاردزنان خشونت زناشویی کاهش و 
کاهش خشونت زناشویی زوجین  بر یلرم یروابط خانوادگ یسازیاثربخشی آموزش غن

 ییو روشنا یمی، ابراهیکلهر ی،کاظم ی،خان ی،معصوم یهاپژوهش یجبا نتا خوانهم
(، 2319(، کیهاندوست و نامنی )2319(، درگاهی، اهوانویی، قاسمی و خراسانی )2319)

(، امینی 2311ی )و چو (، سین2310) پارک (،2310ینز و همکاران )تامپک(، 2311دیویس )
پژوهش حاضر مبنی بر  یجنتا. باشدیم (1099( و حامدی و زارعی )1091و حیدری )

ختی زوجین شناافزایش بهزیستی روان بر یلرم یانوادگروابط خ یسازیاثربخشی آموزش غن
 1(، النگولت1090ی )جعفریمانی و سل، پوزادی، آبادزارع بهرام یهاپژوهش یجبا نتا سوهم

 .باشدیم( 2311) 1اوزمت (،2311) 0(، جاج، بارگیم و ویلیامز2311) 2(، گانش2319)
ر ب یلرم یروابط خانوادگ یسازیآموزش غن یاثربخشیافته در خصوص  این نییتبدر 

 در کاررفتهبه یهاتیفعال که داشت بیان توانیم ییو خشونت زناشو یشناختروان یستیبهز

 طریق از که کنندیم دنبال را هدف این میلر رویکرد بر مبتنی ازدواج یسازیغن برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Langeveldt, C 

2. Gunesh, Y 

0. Jaga, A., Bagraim, J., & Williams, Z 

1. Ozmete, E 
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 این باور بر و یابند دست رفتاری و شناختی بازسازی به افراد رفتار، و افکار در تغییر

باورهای  تغییر همچنین و اشتباهات اصالح جدید، رفتارهای اکتساب که اعتقاددارند
صمیمت و  سطح افزایش با تواندیم منطقی باورهای با هاآن کردن جایگزین و غیرمنطقی

بـه (. 2339، 1ورثینگتون، ریپلی، هوک و میلر) کاهش خشونت بین زوجین همراه است
 ییهامهارت یلر،م یروابط خانوادگ یسازیغن یهامهارت گفت توانیلحـاظ نظری م

ها رهنگف همه در تقریبـاً وها هسـتند کـه برای کمک به ارضای شدیدترین تمایالت خانواده
تمایالت شامل عشق، دلسوزی، تعلق، اعتماد، وفاداری،  (. این2339 میلر،) دارند کاربرد

سعی بر  . در این پژوهشکـه در بـین بقیـه از اهمیت بیشتری برخودارند دامنیت و لذت هستن
 زوجی روابط جهیدرنت؛ برای همسرش ارضا کند این تمایالت را کنندهشرکتآن شد تا هر 

 جو حفظ توانایی منصفانه، و سونگر روشی دو به مسئله حل توانایی سالم در جلسات،

دیگر  با تعامل توانایی دیگر، فرد دیدگاه اتخاذ توانایی ،مسئله و حل بحث طول در مراقبتی
 مانع شدن توانایی بدون سوگیری، دیگری و خود دیدن وضوحبه توانایی ،کنندگانشرکت

 رفتاری یالگوها در تغییر توانایی خشم، و منفی -تعامل منفی یهاچرخه دادن کاهش یا

 و خودش مورد انتظار مطلوب تغییرات به رسیدن برای فرد به کمک فرد، مورد انتظار
از  که هستند تغییراتی هانیا انجام دهد. خواهدیم که تغییراتی تا خود شریک به کمک
در جلسات برای زوجین به وجود آمد و  روابط یسازیبرنامه غن یهاتسلط بر مهارتطریق 

 شناختی آنان را افزایش و خشونت زناشویی را کاهش دهد.توانست سطح بهزیستی روان
آمدن خشونت  به وجود در بسیاری عوامل اگرچهاضافه نمود،  توانیمعالوه بر این 

 حل در مهارت نداشتن اما دارند، دخالت شناختی زوجینروان بهزیستی تهدید و زناشویی

 نقش تعارض آمدن وجود به در تواندیممهم  عوامل از یکی عنوانبه فردی -میان مسائل

 مهارت مسئله و حل در همین راستا، محقق در پژوهش حاضر با آموزش باشد. داشته

آمدن  کنار برای خود مؤثر شناختی یهامهارت مجموعه از آموخت تا زوجین به مذاکره،
 رابطه یسازیغن درمان جهیدرنت کنند. استفاده آفرین تعارض فردی -میان یهاتیموقع با

 سر بر کردن بحث در ناتوانی و مذاکره در ضعیف توانایی که ییهازوجکه  گردید سبب

 بعد دارند، تعارضی یهاتیموقع در ژهیوبه کالمی ارتباط ضعیف در توانایی و مشکالت

 بپردازند گفتگو و بحث به همسرانشان با آمده به وجود مشکالت سر بر بتوانند درمان از

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Worthington, E. L., Ripley, J. S., Hook, J. N., & Miller, A. J 
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 مورد در نکردن گفتگو یطورکلبه حل نمایند. گفتگو طریق از را موجود مشکالت و

 قوت به را مشکل بلکه کرد، حل نخواهد را آن تنهانه خانواده، در آمده به وجود مشکل

 میان منفی عواطف جهیدرنت و گذاشت خواهد باقی خود

 خواهندینم یا توانندینم که ییهازوج به دادن آموزش آمد. خواهد وجود به زوجین

 هاآن تا بود خواهد مؤثر کمکی نمایند حل کردن بحث و وگوگفت از طریق را مشکل

 حاصل منفی عواطف از درنتیجه و کنند برطرف را استدالل تعارضشان کمک به بتوانند

بخشی از  ازآنجاکه، گریدعبارتبه .بکاهند الینحل خود یا شدهسرکوب یهاتعارض از
ی گفتگو و حل تعارض اختصاص داده شده است، هامهارتی به آموزش سازیغنفرایند 

ی آموزشی، به هانشستو انتقال آن به محیط خارج از  هامهارتگفت آموزش این  توانیم
در رسیدن به هماوایی و همفکری کمک نموده است. مهارت بحث و گفتگو به  هازوج
ه از تا زمانی ک شودیمبرای حفظ فضای عاطفی )ازخودگذشتگی( مثبت آموخته  هازوج

ی آن اجبهموضوعات مشکل بحث شود، از این طریق از افزایش خشونت جلوگیری شود و 
اضافه  توانیم(. در همین راستا، 1092ی و گذشت جایگزین شود )احمدی، ازخودگذشتگ

که زوجین به روابطشان توجه  شودیمروابط سبب  یسازیغنی هامهارتکه آموزش  نمود
هر دوی  کهیطوربهبیشتری کنند و بر روی مشکالت به یک روش سازنده و مؤثر کار کنند، 

مر که این ا کنندیم، احساس رضایت و خشنودی رسندیمیی که به آن هاحلراههمسران با 
ی سازیغن ،گریدعبارتبه؛ کندیم زمینه را برای باال بردن بهزیستی روانی در زوجین فراهم

در یک وضع نامعلوم زندگی قرار  هاآنزمانی که  شودیمروابط در میان زوجین باعث 
و  به هم نخورد و با صبر هاآنگرفتند و با مسئله مهمی مواجه شدند، تعادل روانی و عاطفی 

یدا و همدلی به پحوصله و مشورت با همدیگر به شناخت وضع مبهم بپردازند و با همکاری 
 برای رفع مشکل اقدام کنند. حلراه نیترمناسبکردن 

ی مؤلفهسه  بر رابطه مبتنی بر رویکرد میلر یسازیآموزش برنامه غناست که  ذکرانیشا
شناختی بهزیستی روان مؤلفهاز شش  پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران و زندگی هدفمند

 دوبر  رابطه مبتنی بر رویکرد میلر یسازیرنامه غنبوده است. دلیل اثرگذاری ب رگذاریتأث
ه زوجین رابطه ب یسازیدرمان غنپذیرش خود آن است که روابط مثبت با دیگران و  یمؤلفه

رش مثبت به نگ ی داشتنکه نیازها و احساسات فردیشان را بشناسند که به معن کندیکمک م
 و هاییاستعدادها، توانا یابی،است. اگر فرد در ارزش شیگذشته خو یخود و زندگ
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 یودناحساس خش یشو در رجوع به گذشته خو یتخود در کل احساس رضا یهاتیفعال
 .، که این مفهوم به معنای پذیرش خود استخواهد داشت یمطلوب یروان کارکرد کند

دیگر یک یو احساس یروان ینیازها کندیرابطه به زوجین کمک م یسازیغنهمچنین درمان 
نین فهم است بلکه همچ انددهیآنچه شن تکرار نیدن وشتنها بیش از ها نهاین مهارت ؛را بفهمند

ها ارت. این مهدهدیقرار م یدیگر موقعیت ا دررها این است که چگونه تجربیات گوینده آن
ل اره مسائو در زمان بحث درب شوندیو احترام در روابط م یسبب ایجاد اعتماد، گشودگ
 روابط مثبت با دیگرانمنجر به و  کنندیمثبت ایجاد م یدشوار و احساسات فضای

 . در همین راستا باید اضافهگرددیمدر محیط خانواده و ارتباط بین زوجین  الخصوصیعل
که فرد  شودیمزناشویی و ابراز محبت باعث  مسائلنمود ارتباط مثبت و توافق افراد بر سر 

امه آموزش برن شدهعنوانبا عنایت به مطالب  نگاه کند. هدفمندترو  تریجدبه زندگی 
یگران و پذیرش خود، روابط مثبت با د یرابطه مبتنی بر رویکرد میلر بر سه مؤلفه یسازیغن

 اثربخش بوده است. زندگی هدفمند
 ماه، همچنان یک گذشت از پس یلرم یروابط خانوادگ یسازیغنالزم به ذکر است، 

 و انتقال یهامهارت در پژوهش حاضر کهییازآنجا است. کرده حفظ را خود اثربخشی
 این نمود اظهار توانیم جهیدرنت شد، داده آموزش تداوم و نگهداری یهامهارت و تعمیم

 به کار طریق از کنندگانشرکت .اندشدهبسته کار به و شدهآموخته یخوببه هامهارت

 و داشتهنگه همچنان زندگی طول در را خود یهاآموخته توانندیم هامهارت این گرفتن
 زمان طول در دوره اثربخشی ،شودیم باعث عامل این نشود. فراموش تا نمایند مرور

ل تحت گروه کنتر کهییازآنجابماند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که  باقی همچنان
ی روابط گروه آزمایش را دریافت سازیغنی هامهارتهیچ آموزشی قرار نگرفتند و 

، نآزموشیپنکردند، سطح بهزیستی و خشونت زناشویی آنان در سه مرحله ارزیابی 
روابط  یسازیآموزش غنگفت  توانیمو پیگیری تغییر چندانی نداشت؛ بنابراین  آزمونپس

گذار رزوجین گروه آزمایش اث ییو خشونت زناشو یشناختروان یستیبر بهز یلرم یخانوادگ
 بوده است.

 تمام توانینم اینکه ابتدا در داشت. وجود ییهاتیمحدود پژوهش این اجرای در

 چراکه دانست، آزمایشی مداخله اعمال از ناشی پژوهش را این در شده مشاهده بهبود

 در دریافتی سطح حمایت افزایش زمان، گذر از ناشی زوجین، در حاصله بهبود از برخی



 8831تابستان ، 81سال دهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،        811

است.  بوده اقتصادی وضعیت بهبود و خانواده با تعارضات سطح کاهش جلسات، از خارج
 اتخاذ محققین توسط که بود یریگنمونه روش پژوهش این یهاتیمحدود دیگر از یکی

زوجین  تمام اسامی فهرست به دسترسی عدم و موردپژوهش جامعه یهایژگیو به دلیل شد.
 توانینمبنابراین  نداشت، وجود تصادفی یریگنمونه یهاروش از استفاده امکان ناسازگار،

، سایر محققان شودیم یشنهادپ دانست. موردنظر جامعه معرف نمونه را موردپژوهش نمونه
متغیر ر ب یلرم یروابط خانوادگ یسازیغن یکردبر رو یمبتن یدرمانزوج یهابرنامه یرتأث

 .هندد قرار یموردبررسشهرها کالنشناختی و خشونت زناشویی در سایر بهزیستی روان
 جهیدرنت توانستندیم که گرمداخلهمتغیرهای  برخی نبودند قادر پژوهش این در پژوهشگران

 آینده این یهاپژوهش در شودیم پیشنهاد کنند. کنترل را باشند مؤثر آزمایشی مداخله

 شوند. کنترل(غیره و اشتغال اقتصادی، و مالی وضعیت فرزندان، تعداد مثالً) متغیرها

 یسازیمبتنی بر رویکرد غن یدرمانزوج یتبه نتایج این پژوهش و اهم هبا توج همچنین
روابط خانوادگی میلر در کارآمدی خانواده که اولین نهاد اجتماعی در افزایش سالمت و 

انوادگی میلر روابط خ یسازیبه فنون مبتنی بر رویکرد غن هتوج ؛بهزیستی معرفی شده است
یـک ضرورت اجتماعی است. بنابراین ضروری است روان شناسان و مشاوران و خـانواده 
درمـانگران بـه راهبردهـا و فنـونی مجهـز باشند که اثربخش بوده و بتوانند به نیازهای یاوران 

 وابطی رسازیغن حاضر آموزش یمطالعه یجدر نتا کهنینظر به ابدهند. پاسخ  زوجین
است  ی زوجینشناختبهزیستی روان شیبرافزا یروش مؤثر خانوادگی مبتنی بر رویکرد میلر

ط دارد، زنان ارتبا یهعل زیآمخشونت رفتارهای با کاهش شناختیبهزیستی روان یشو افزا
در هر  یسازیغن آموزش الزم یهایریگیو پ یشتربا صرف وقت ب شودیم ین پیشنهادبنابرا
 دارند تباطرخارج از خانه ا یایدار که کمتر با دنخانهزنان  الخصوصیعل انزن یبرا یسطح

مشهد به دلیل باال بودن آمار طالق به  جملهمن شهرهاکالن؛ این امری است که در اجرا شود
 قرار گیرد. موردتوجهباید  ...خشونت زناشویی، اعتیاد، فقر و ازجملهعلل گوناگون 
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 منابع:
ی ارتباط بر افزایش سازیغنبررسی تأثیر آموزش برنامه (. 1092احمدی، خدابخش. )

 .لممعتیتربکارشناسی ارشد، دانشگاه  نامهانیپا. ی هر دو شاغلهازوجصمیمیت 
 یبررس (.1091)شهرزاد.  ی،ذاکر، باقر و شقاق ییثنا ی محمد؛عل ی،نظر یل؛اسدپور، اسماع
ه کننده بمراجعه یهازوج یمیتصم یشمحور بر افزا یجانه یدرمانزوجی اثربخش

 .21-09(، 1)2و مشاوره،  ینیبال یروانشناس یهاپژوهش .مراکز مشاوره شهر تهران
ی جنسیتی در مدل هاتفاوت(. 1090و تقی لو، صادق. ) آفتاب، رؤیا؛ کربالیی، احمد

نامه فصل ساختاری شخصیت مرزی، راهبردهای تنظیم هیجانی و خشونت خانگی.
 .9-19(، 01)9اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی، 

ی روابط بر ارتقاء سازیغنبررسی اثربخشی آموزش (. 1091و حیدری، حسن. ) امینی، مهسا
مجله آموزش و سالمت  دانشجویان متأهل. کیفیت زندگی و رضایت زناشویی

 .20-01(، 2)0جامعه، 
شناختی بررسی رابطه عوامل روان(. 1093زاده، مریم. )و فاتحی  باللی، طیبه؛ اعتمادی، عذرا

کننده سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه شهر  ینیبشیپو جمعیت شناختی 
 .00-19(، 1)2ی، درمانروانفرهنگ مشاوره و  اصفهان.

روایی و پایایی مقیاس (. 1099و بیانی، علی. ) ؛ کوچکی، عاشور محمداصغریعلبیانی، 
(، 2)11ی و روانشناسی بالینی ایران، پزشکروانمجله  شناختی ریف.روانبهزیستی 

119-111. 
. یمهد ی،و رستم یهمهد ی،شهربابک یت پورعنا ؛شبنم ی،جماران یکاظم یم؛مر ی،پناه

و ترس از  ییزناشو یبر کاهش دلزدگ یقیتلف یرفتار یدرمانزوج اثربخشی(. 1099)
 .090-092(، 0)11 ی،کاربرد یروانشناس .هازوج یمیتصم

و  ا، زهرمعصومیافسانه؛ کرامت، شاهرخ؛ آقایان، فاطمه؛ علیجانی، محبوبه؛ پورحیدری، 
ی روابط بر صمیمیت زناشویی سازیغنآموزش  ریتأث(. بررسی 1091، زهره. )اسدی

(، 132)01مجله دانشکده پزشکی اصفهان،  زوجین نابارور دارای خشونت خانگی.
1199-1199. 
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مقایسه بهزیستی (. 1091، تورج. )آباداشمی نصرتو ه ، منیژهعدآبادیحاتملوی س
 .بارور و نابارور شهر تبریز شناختی و رضامندی زناشویی در گروهی از زنانروان

 .23-01، 1مجله روانشناسی سالمت، 
ی ازدواج مبتنی بر سازیغنی برنامه اثربخش(. 1099و زارعی، سلمان. ) حامدی، بهارک
 .رفتاری بر صمیمیت زناشویی معتادان به مواد مخدر و همسرانشان-شناختیرویکرد 

 .90-132(، 19)1فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، 
ررسی توصیفی خشونت خانگی و رابطه (. ب1091و نادری، فرح. ) رشتی، سارا؛ پاشا، رضا

-99(، 21)9فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ،  آن با نیمرخ روانی زنان متأهل.
11. 

ی اثربخش(. 1090و جعفری، سپیده. ) ی، مهدی؛ پوزاد، اکرم؛ سلیمانی، سمیهآبادبهرامزارع 
فصلنامه  .وپرورشآموزشی رابطه بر بهزیستی ذهنی کارکنان سازیغنآموزش برنامه 

 .9-22، 21خانواده و پژوهش، 
 وهیمدت به شکوتاه یدرمانزوج یاثربخش یبررس(. 1099یال. )و دهقان، سه سودانی، منصور
فرهنگ . ناسازگار یهازوج ییو ارتباط زناشو یشناختروان یستیبر بهز یمیخودتنظ

 .10-92(، 0)1ی، درمانروانمشاوره و 
ی و خشونت خانگی علیه زنان مردساالررابطه بین (. 1091و ندرپور، یاسر. ) ی، اکبرآبادشاه

 .91-99(، 93)19فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  کوهدشت.در شهر 
ی روابط بر سازیغناثربخشی (. 1099و اعتمادی، عذرا. ) عیسی نژاد، امید؛ احمدی، احمد

 .9-19(، 1)1مجله علوم رفتاری،  .بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین
مدل (. 1099ه، فرشاد. )و محسن زاد یامنش، علیرضاککیانوش؛ زهراکار، هادی؛ ، زادهیقاض

لنامه فص. مردان دیدگاه زنان از یهمردان عل ییخشونت زناشو سازنهیعوامل زم یمفهوم
 .101-191(، 0)9 زن و جامعه، یپژوهش - یعلم

شناختی مقایسه بهزیستی روان(. 1091، یزدان. )و موحدی ، منصوربیرامیسپیده؛ کاظمی، 
ی شناختی والدین کودکان قربانبا بهزیستی روان والدین کودکان قلدر خشمگین

 .91-91(، 0)1ی در پرستاری، بخشتوانپژوهش  قلدری و کودکان عادی شهر تبریز.
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بررسی وضعیت (. 1091و جوادیان زاده، مهدیه. ) محسنی تبریزی، علیرضا؛ کلدی؛ علیرضا
به مراکز پزشکی قانونی و بهزیستی  کنندهمراجعه متأهلخشونت خانگی در زنان 

 .21- 1(،0)11فصلنامه طلوع بهداشت یزد،  شهرستان یزد.
تهران:  ی.اسالم یزنان در کشورها یهمقابله با خشونت عل(. 1091مالوردی، شهیندخت. )
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