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  ایران اجتماعی شناسی روان انجمن

  "علمی کمیته اعضاي"

  

 
  

 : جهان و ایران در اجتماعی شناسی روان جایگاه

 افروز غالمعلی دکتر

 احدي حسن دکتر

 باقریان فاطمه دکتر

 اسکندري حسین دکتر

 حکمی محمد دکتر

 گلزاري محمود دکتر

  کریمی یوسف دکتر

  معتمدي عبداهللا دکتر

 

  :محیط شناسی روان

 کریمی یوسف دکتر

 نیا صفاري مجید دکتر

 نیا ارجمند اکبر علی دکتر

  فروش فرش حسین دکتر

  ملکی امیر دکتر

 عماري حسن دکتر

  محکی اصغر علی دکتر

 یوسفی آقا علیرضا دکتر

 توکلی سوده

 

  :اجتماعی گروههاي

  اي اژه جواد دکتر

 ایروانی محمود دکتر

 نیکوگفتار منصوره دکتر

 زاده مقدم علی دکتر

  راد طباطبایی منوچهر دکتر

  یارمحمدي مصیب دکتر

 رضایی اکبر دکتر

 زاده تقی احسان محمد دکتر

  اسماعیلی تاجیک عزیزاهللا دکتر

  اصفهانی دبیري عذرا دکتر

 آدمی علی دکتر

  گوزلو قره ذکاوتی علی دکتر

  

  

 : سالمت اجتماعی شناسی روان

 نیا صفاري مجید دکتر

 پور علی احمد دکتر

 قریان با رضا دکتر

 تهرانی نقاش پور سعید سید دکتر

 شریفی پور حمید دکتر

 برجعلی احمد دکتر

 سهرابی فرامرز دکتر

 آشتیانی فتحی علی دکتر

 زرین کمر حمید دکتر

 گلمکانی مهدي محمد دکتر

 

  :اجتماعی شناخت ادراك

 زمانی رضا دکتر

 زارع حسین دکتر

 باقریان فاطمه دکتر

 درویش محمود دکتر

 پژوه به احمد دکتر

 فرد علیزاده سوسن دکتر

 ایروانی محمود دکتر

 جویباري کاکو اصغر علی دکتر

 اکبري علی مهناز دکتر

 زاده حسن پرستو

 زندي آذر

 

  :اجتماعی نفوذ و متقابل روابط
 ارجمند محسن دکتر

 شهیدي شهریار دکتر

 نژاد رحیمی عباس دکتر

 پورحسین رضا دکتر

 اورکی محمد دکتر

 دالور علی دکتر

 منصور سپاه مژگان دکتر

 مظاهري امیر مسعود امیر دکتر

 افکن شیر علی دکتر

 

 

  ها سازمان در اجتماعی شناسی روان

 :کار هاي محیط و

 نوري ابوالقاسم دکتر

 شکرکن حسین دکتر

 درویش محمود دکتر

 ارشدي نسرین  دکتر

 روشن جعفري مرجان دکتر

 پور آتش حمید سید دکتر

 هرمزي محمود دکتر

 هاشمیان کیانوش دکتر

 میرزمانی محمود سید دکتر

  آقاجانی طهمورث دکتر

 دکتر مرتضی ترخان
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  "اجرایی کمیته اعضاي"

  

 

 

 منصور سپاه مژگان دکتر: اجرایی کمیته دبیر

 :آقایان و خانمها                                                 

  

 زاده حسن پرستو - توکلی سوده - زاده مالح هومن - تبریزي تدریس معصومه

 مخصوص ترابی سهیال - صادقی عاطفه - قنبري نازي - نژاد پیالن مرضیه - زندي آذر

 گلپایگانی الهه - جاهد سادات ندا - فروشانی صرامی فاطمه - نیا صفاري مجید

 محتاط حمیده - اصالنی پریسا - ابراهیمی سهیال - اخوان نسترن - باقریان فاطمه 

  منصور  مژگان سپاه –محتشمی  طیبه - نامی حمیده - خانی محمد الهه - دالن پاك شهرزاد

 زاده.. حمدا صونا- ناصري پریسا - سلمانی مریم - رضایی فریده - حسینی سوسن

 

  

 :ویراستاران

 زندي  آذر  - فاخته قلمی  - زاده حسن پرستو - فرد علیزاده دکترسوسن -نیا  صفاري دکتر مجید 

 

 نجاریان شیرین: جلد روي طرح

  

  

  حمایت کنندگان

  ستاد مبارزه  با مواد مخدر

  معاونت علمی و فن آوري ریاست جمهوري

  وريااجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن ریزيبرنامه فرهنگی و دفتر مطالعات

  معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداري تهران

  سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی

  انتشارات ارجمند

  مرکز مشاوره دانشگاه تهران

  انجمن ایرانی روانشناسی

  انجمن روانشناسی ایران

 سالمت انجمن روانشناسی
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  پیام رئیس کنگره

  

  خدا نام به

  

در فرآیند جهانی شدن، آنچه که بیش از هرچیز مورد توجه اندیشمندان آزاده جهان است، چالشها و دغدغه هاي 

در این رهگذر حفظ و پاسداري از ارزشهاي فرهنگی، میراث معنوي و هویت ملی براي بسیاري از . فرهنگی است

  . کشورهاي مستقل و آزاده جهان از بیشترین اولویت برخوردار است

هنگی بیشترین رسالت را در رون تردید جامعه ایران اسالمی با آوازه ها و ارزشهاي عقالنی جهان شمول دینی و فبد

  .تحکیم و اعتالي جایگاه فرهنگی خود دارد

ي واالي فرهنگی، تحکیم نظام خانواده، فراهم نمودن مطلوب ترین بستر قدر مسلم در اعتال و پاسداري از ارزشها

بین فردي و تعامالت اجتماعی، احساس امنیت روانی، هویت ملی، احساس خود ارزشمندي و اندیشه براي حسن روابط 

تالشمداري، بهره مندي از اصول و روش هاي رشته هاي مختلف روان شناسی به ویژه روان شناسی اجتماعی امري است 

ست نگاه دوباره اي به وضعیت و جایگاه روان از این رو امروزه بیش از هر زمان دیگر الزم ا . فوق العاده ضروري و حیاتی

  .شناسی اجتماعی در ایران داشته باشیم

بسیار گامی برگزاري اولین کنگره ملی روان شناسی اجتماعی با نگاه یافته هاي علمی و مولفه هاي بومی می تواند 

  . شم انداز جهانی تلقی گرددارزشمند در تحول بنیادي در حوزه روان شناسی اجتماعی و فرهنگی ایران اسالمی در چ

در اینجا الزم میدانم از همه روان شناسان بصیر و متعهد بخصوص انجمن روان شناسی اجتماعی ایران سپاسگذاري 

شود و از خداي مهربان براي همه تالشگران عرصه روان شناسی آرزوي سالمت و توفیقات روزافزون نمود و براي علو 

  .ن شناسی اجتماعی ایران، جناب آقاي دکتر کاردان دعا کنیممقام استاد فقیه پیشکسوت روا

  

 

  دکتر غالمعلی افروز                

             رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور                   

 کنگره رئیس                                                                                                                                 
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  پیام دبیر کنگره

 

  

  خدا نام به

  

اداره و  جامعه  پویا و در حال تحول ایران با حجم بسیاري از مشکالت اجتماعی چون مسائل شهروندي و شهر نشینی،

 ترافیک، بهداشت روانی و اجتماعی، خشونت، سیاسی،رفتارهاي جمعی و  صرفه جویی، بهره وري، مهاجرت، مدیریت،

از . روبه رواست ،...سالمت اجتماعی و  ، سازمان واشتغال ،سهل انگاري ،خانواده گی آسیب هاي اجتماعی، محیط زیست،

 سوي دیگر رفع این مشکالت قابل حصول  نیست مگر آنکه نکاهی عمیق بر شخصیت اجتماعی و روان شناسی اجتماعی،

چون این نگاه است که می تواند زمینه هاي اساسی علمی  .مذهبی و خانوادگی ما انداخته شود ،سیاسی تاریخی، ی،فرهنگ

کار را در شناخت جامعه ما فراهم سازد و از سوي دیگر با توسعه پژوهشهاي روان شناسی به رشد و گسترش این رشته 

با این هدف و به منظور . ائل اجتماعی نیز کمک کندمهم و کاربردي در کشورمنتهی شده و به رفع مشکالت و  مس

شناخت بیشتر روان شناسی اجتماعی بومی و معرفی آن به پژوهشگران، محققان ،دانشجویان و سیاستگزاران و مسئوالن 

ن سازمانها و موسسات علمی و اجرایی اولی پژوهشکده ها، کشور انجمن روان شناسی اجتماعی ایران با همکاري دانشگاهها،

  .کنگره روان شناسی اجتماعی ایران را با محور هاي  مختلف  برگزار می کند

امیدوارم . چکیده مقاله به کنگره حکایت از جایگاه مطالعات وپژوهشهاي این رشته کاربردي در کشور دارد 600ارسال 

شور باشد و از همه برگزاري این کنگره نقطه عطفی در توسعه و گسترش این شاخه کاربردي از روان شناسی در ک

، نویسندگان مقاالت و اعضاء کمیته هاي علمی و به ویژه اجرایی که با پژوهشگرانحامیان این کنگره سازمانها، انجمن ها، 

تالش و همت خود برگزاري این کنگره علمی را میسر ساختند تشکر و قدردانی می نمایم و از خداوند منان آرامش و 

 .مایمآسایش را برایشان طلب می ن

  

                              دکتر مجید صفا ري نیا                                                                                                                    

             رئیس انجمن روان شناسی اجتماعی ایران                                                                                                                   

  دبیر علمی کنگره                                                                                                                                 
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  مقاالتفهرست 

 به نیوارد تازه عملکرد و يریادگی زهیانگ ،یسازمان یدلبستگ ،یسازمان تعهد با يریپذ جامعه يکهایتاکت رابطه

  19  ...........................................................................................................  یخوداثربخش یلیتعد نقش به توجه با سازمان

  19  ..........................................................................................................................................یسامان یضیعر رضا دیحم ،ياحمد فاطمه

  20  ........................................................  آن در لیدخ عوامل و یچگونگ یبررس: نوجوانان در ینترنتیا يپرخاشگر

  20  ...............................................................................................................................................................  ينور ابوالقاسم ،ياحمد فاطمه

  21  ............................................  یخستگ بر آن اثرات و زنانه مشاغل در مردان ینامرئ يایمزا: يشهایش یبرق پله

  21  ...............................................................................................................................................................  ينور ابوالقاسم ،ياحمد فاطمه

 سال در زنجان شهر متوسطه اول هیپا پسر آموزان دانش یجانیه هوش بر یارتباط يمهارتها آموزش ریتاث

  22  ..........................................................................................................................................................  89-90 تحصیلی

  22  .................................................................................................................................................................................  ياحمد دیسع محمد

  23  ............  انیدانشجو یشناخت روان یستیبهز و یمذهب تیفعال ،یمذهب تیهو سبک يساختار روابط یبررس

  23  ...................................................................................................................................................  يواحد شهرام دکتر ان،یاحمد حانهیر

  24  ........................................  شاغل ریغ و شاغل انیرانیا در آن با مرتبط عوامل و یاجتماع یتنبل زانیم یبررس

  24  .....................................................................................................................یمیرح افسانه ،یرجب میمر ا،یارجمندن اکبر یعل دکتر

 سرپرست به اعتماد و سازمان به اعتماد يگریانجیم با یشغل يخشنود و یشغل عملکرد بر یسازمان عدالت اثر

  25  ................................................................................  اهواز منطقه -جنوب زیخ نفت مناطق یملّ شرکت کارکنان در

  25  ..................................................................................................................................................................................  يارشد نینسر دکتر

 و یانحراف يرفتارها با عضو- رهبر مبادله نیب رابطه در کار طیمح در یطردشدگ ادراك يا واسطه نقش

  26  .................................................................................................................................................  یروانشناخت یستیبهز

  26  ..............................................................................................................................  ییایریپ صالحه زارع، هیراض ،يارشد نینسر دکتر

 تحصیلی سال در ایوان شهرستان متوسطه مقطع دختر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر اضطراب تأثیر بررسی

89 -1388  ....................................................................................................................................................................  27  

  27  ....................................................................................................  يمسعودآزاد ستار، يخیر سهیال حاتمی، صدیقـه آزادي، سـارا

  28  ....................  زورگو پسر کودکان ي پرخاشگرانه يرفتارها میزان بر يخودمهارگر آموزش ي برنامه بخشی اثر

  28  ...................................................................................................................................................  امیري، شعله دکتر آزاد، استکی نسیم
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 و آموزش ادارات و ستادي ي حوزه کارکنان در شغلی رضایت با آن رابطه و سازمانی جو و فرهنگ بررسی

  29  ......................................................................................................................................................  تهران شهر پرورش

  29  ............................................................................................................................................................  یرمضان الناز اسماعیلی، کوروش

  30  ...........................................  رانیا در رستانیدب دوره یدرس يها کتاب در شده ارائه يریپذ جامعه يراهبردها

  30  .............................................................................................................................................  يفخار الهام ،يریوز مژده اشکان، فرشته

  31  .  کنترل منبع و ياسناد يها شیگرا استرس، با مقابله يالگوها نقش بر دیتاک با یاجتماع اضطراب ینیب شیپ

 آباد یعل ياکبر بهیط
  31  ...............................................................................................  ایکوثرن اهللا نیام ، مطلق راستهیپ اکبر یعل ، 

 اضطرابد فاق و یاجتماع اضطراب يدارا آموزان دردانش يرفتار يسازوبازدار فعال يها ستمیس سهیمقا

  32  .......................................................................................................................................................................  یاجتماع

  32  .........................................................................................  جاهد سادات ندا ،يآباد مانیسل بنفشه ، آشنا يباقر هیرق رپور،یبرزوام

  33  ..........  دلبستگی مشکالت داراي دختران در همگنان با روابط میزان بر دلبستگی بر مبتنی درمان اثربخشی

  33  .............................................................  جمشیدي ،آذر  مولوي حسین بهادري، محمدحسین جهانبخش ،مرضیه امیري شعله

  34  ...  ییطباطبا عالمه دانشگاه پسر انیدانشجو در یاجتماع يمهارتها با یدلبستگ يسبکها نیب رابطه یبررس

  34  ........................................................................  یمیسل نیحس دکتر ،یحسن یحاج ،کاظمیحسن یحاج مهرداد ،يریام سجاد

  35  .............  سنقر شهرستان نوجوانان در يکارآمد خود و یاجتماع يها مهارت با مواد مصرف به شیگرا ارتباط

  35  .............................................................................................................................................  یفیشر پاشا حسن دکتر ان،یریام کامران

  36  ....................................................  یاجتماع تعامل تیفیک و یاجتماع يانزوا با نترنتیا به ادیاعت رابطه یبررس

  36  ........................................................................................................................................................................  گودرزي پگاه ایزانلو، مریم

 سهیمقا و ینخاع عهیضا نیمعلول در یافسردگ با ییمعناجو و دوستان و خانواده یاجتماع تیحما نیب رابطه

  37  ................................................................................................................................................  معلول ریافرادغ  با آنها

  37  ..............................................................................................  کوالیی خدابخشی آناهیتا لواسانی، غالمعلی مسعود ،یمانیا مرضیه

  38  .................................  وانیا شهرستان در مرد و زن معلمان نیب ،يآور تاب و یشغل استرس سهیمقا و یبررس

  38  .................................................................................................................................  ستار يریخ الیسه ، یهواس يکبر ، يآزاد سارا

  39  ..........................................  زنان هیعل مردان خشونت به مبتال يها خانواده در کودکان روان سالمت مشکالت

  39  ......................................................................................................................................................  پور زارع میمر آسوده، نیحس محمد

  40  ...  یرانندگ در يعمد ریغ و يعمد تخلفات انجام با A نوع یتیشخص پیت و یخواه جانیه نیب رابطه یبررس

  40  ..............................................................................................................................یاجیبر منیه  ،یدهقان یمصطف ،يریبابام محمد

  41  .......................................  رمحرومیغ و محروم مناطق آموزان دانش در یجانیه و یاجتماع  يآور تاب سهیمقا
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  41  ..............................................................................................................................................  این يصفار دیمج مند،یم ياریباز مهتاب
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پذیري با تعهد سازمانی، دلبستگی سازمانی، انگیزه هاي جامعهرابطه تاکتیک

  واردین به سازمان با توجه به نقش تعدیلی خوداثربخشی یادگیري و عملکرد تازه

1احمدي فاطمه   
  2حمید رضا عریضی سامانی، 

  

  

  چکیده

ریزي نشود،افراد به صورت فردي واردین در سازمان امري ضروري است که اگر توسط سازمان برنامهپذیري،براي تازهجامعه

حاضر  براي پاسخ به این سوال در پژوهش!پذیر کردن استیک سوال اساسی مقایسه این دو شیوه در جامعه.هایی خواهند یافتراه

واردین به سازمان با توجه به نقش تعدیلی چهار مالك تعهد سازمانی،دلبستگی سازمانی،انگیزه یادگیري و عملکرد تازه

نفر به 170نفر،  495در این پژوهش در چهار سایت یکی از چهار شرکت تابعه وزارت نفت از میان .خوداثربخشی بررسی شد

شامل یک مقیاس و هشت (1986زارهاي پژوهش شامل ابزارهاي خوداثربخشی جونز،صورت تصادفی در نظر گرفته شدند و به اب

محقق ساخته شامل (،انگیزه یادگیري)شامل شش مقیاس،هرکدام پنج سوال(1979پذیري مانن و شاین،هاي جامعه، تاکتیک)سوال

و ) شامل ده سوال(1982به کار کانونگو،، دلبستگی )سه مقیاس،هر کدام سه سوال(1996، تعهد سازمانی بالفورد و وکسلر،)ده سوال

ها نشان داد یافته.عملکرد در دوره آموزشی که توسط سازمان براي ارزشیابی آموزشی در مرحله سوم ساخته شده بود پاسخ دادند

ه ککند،در حالیبینی میاي بیش از فردي،تعهد سازمانی و دلبستگی سازمانی را پیشپذیري موسسههاي جامعهکه تاکتیک

ها براي بررسی نقش تعدیلی خوداثربخشی از تحلیل زیرگروه.پذیري فردي با انگیزه یادگیري رابطه مثبت داردهاي جامعهتاکتیک

پذیري و بقیه متغیرها در دو گروه مقایسه استفاده شد و نمونه از میانه به دو گروه برابر تقسیم و مقایسه رابطه متغیرهاي جامعه

با تعهد سازمانی و دلبستگی ) فردي(ايپذیري موسسهد در افراد با خوداثربخشی باال،رابطه بین راهبردهاي جامعهها نشان دایافته.شد

) کمتر(، با متغیرهاي انگیزه یادگیري و عملکرد بیشتر)ايموسسه(که رابطه بین راهبردهاي فرديدر حالی.است) کمتر(به کار بیشتر

  .باشدمی

  ي، تعهد سازمانی، دلبستگی سازمانی، انگیزه یادگیري، خوداثربخشیجامعه پذیر: واژه هاي کلیدي

                                                

 )com.yahoo@ihs_sarasvati(، ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه اصفهان 1
 اصفهان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسیدانشیار ، دانشگاه اصفهان 2
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  بررسی چگونگی و عوامل دخیل در آن: پرخاشگري اینترنتی در نوجوانان

 2ابوالقاسم نوري، 1فاطمه احمدي

  

  چکیده

همزمان با پیدایش و توسعه صنایع مربوط به رسانه هاي گروهی بحث . پرخاشگري طیف وسیعی از رفتارها را در بر می گیرد

با همه گیر شدن اینترنت و تکنولوژي هاي همگانی، . دستخوش نوسان ها و تحوالت قابل مالحظه اي بوده است افرادخشونت در 

در همین راستا نوع . رفته است که این اثرات در نوجوانان بسیار مشهود استروش هاي جدیدي در تعامالت روزمره شکل گ

این مطالعه بر آن بود که به معرفی این . جدیدي از پرخاشگري به وجود آمده که از آن به نام پرخاشگري اینترنتی یاد می کنند

. استفاده شد سوال داشت، 13که  اینترنت در این پژوهش از پرسشنامه پرخاشگري در. پرخاشگري و انواع متداول آن بپردازد

آنها ابراز داشتند که حداقل % 43). پسر 79دختر و  71(بودند شهر اصفهان ساله  17تا  12نوجوان بین  150شرکت کننده ها شامل 

. بوددار معنا 0001/0در سطح دختران و پرخاشگري بین پسران  تفاوت ه یکی از انواع پرخاشگري مبادرت کرده اند و همچنینب

  . رابطه داشتحمایت اجتماعی کم دریافت و  شخصیت ضد اجتماعیدر آخر پرخاشگري اینترنتی به طورمعناداري با 

 پرخاشگري اینترنتی، حمایت اجتماعی، نوجوانان، جنسیت: واژه هاي کلیدي

                                                   

  sarasvati_ihs@yahoo.com، دانشگاه اصفهاندانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1
 a.nouri@edu.ui.ac.ir، استاد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2
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  و اثرات آن بر خستگیمزایاي نامرئی مردان در مشاغل زنانه : ايپله برقی شیشه

  2ابوالقاسم نوري، 1فاطمه احمدي

 
 

  چکیده

علی رغم حضور پررنگ زنان در دانشگاه ها و مشاغل، کماکان بیشتر آنها در پست هایی قرار گرفته اند که از پایگاه 

تحصیالت هستند، در مشاغل دیگري که نیازمند تخصص و . اجتماعی نه چندان مطلوبی برخوردار است و درآمد ناچیزي دارد

به عالوه شواهد نشان می دهد . ها نباشند شود که در شرایط برابر، مردان طالب و خواهان آن پست صورتی به زنان تفویض می

از حقوق بهتري برخوردار می شوند و مراحل ترقی را بسیار ... ) مانند پرستاري، معلمی و (مردانی که وارد مشاغل زنانه شده اند 

واقعیتی که سبب می شود مردان راحت تر و سریع تر در . ز زنانی که در این مشاغل مشغول به کار هستند، طی می کنندسریع تر ا

این پژوهش بر آن بود به معرفی پدیده پله . نام گذاري شده است» پله برقی شیشه اي«این نوع از شغل ها وارد شوند، به عنوان 

بپردازد و عوامل دخیل در آن را شرح  دهد و همچنین اثرات منفی این پدیده را بر عملکرد  برقی شیشه اي براي اولین بار در ایران

  .در آخر راهکارهایی براي کاهش این اثرات ارائه شده است. و روحیه زنان نشان دهد و ارتباط آن را با خستگی نشان دهد

  پله برقی شیشه اي، زنان، خستگی، مشاغل زنانه: واژه هاي کلیدي

 

    

                                                   

 sarasvati_ihs@yahoo.com، دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان 1
 ir.ac.ui.edu@nouri.a، استاد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان دانشگاه اصفهان 2
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 اول هدانش آموزان پسر پای هوش هیجانیاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی بر ت

  89- 90متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 

  1محمد سعید احمدي

   

  چکیده

هوش هیجانی توانایی شناسایی احساسات و عواطف خود ودیگران است تا بتوانیم با به کارگیري آنها در محیط کار ارتباط  

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی بر هوش هیجانی دانش آموزان . شته باشیمموثري با دیگران دا

. پس آزمون با گره کنترل می باشد -روش پژوهش، آزمایشی از نوع  پیش آزمون. پسر مقطع متوسطه شهر زنجان انجام گردید

و برنامه آموزشی مهارتهاي  هوش هیجانی براکت و همکاران گزارشی -پرسش نامه خود  ابزار هاي مورد استفاده عبارتند از

شامل  1389-90نفر از دانش آموزان پسر پایۀ اول متوسطه شهر زنجان درسال تحصیلی  3450جامعه آماري را . ارتباطی یونیسف

ایگزین شدند و نفر از آنها انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل ج 60می شود که با روش چند مرحله اي، 

مهارتهاي ارتباطی بر اساس بسته آموزشی یونیسف به مدت ده جلسه براي گروه آزمایش به روش پرسش و پاسخ و ایفاي نقش 

حاکی از تفاوت معنی دار هوش هیجانی دانش )=45F(درصد اطمینان  99نتایج حاصله از تحلیل کواریانس با . آموزش داده شد

لذا می توان گفت که با آموزش مهارتهاي ارتباطی می توان سازگاري اجتماعی دانش .بود آموزان گروه آزمایش و کنترل

  .آموزان را بهبود بخشید

  مهارتهاي ارتباطی، هوش هیجانی، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش، روش آزمایشی: واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  تربیتیدانشجوي دکتري روانشناسی  1
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بررسی روابط ساختاري سبک هویت مذهبی، فعالیت مذهبی و بهزیستی روان 

  شناختی دانشجویان 

   2دکتر شهرام واحدي ،1ریحانه احمدیان

  

  چکیده

هاي هویت مذهبی و فعالیت مذهبی با  بهزیستی روان شناختی هدف اصلی این پژوهش، بررسی روابط ساختاري سبک 

پزشکی و کشاورزي از چهار دانشکده علوم انسانی، فنی مهندسی، علوم ) دختر 370پسر و  297(دانشجو  667. دانشجویان است

هاي هویت مذهبی بل، فعالیت مذهبی گالك و استارك و ها خواسته شد پرسشنامهاز آزمودنی. در این پژوهش شرکت کردند

یابی معادالت هتلینگ و مدل 2tهاي به دست آمده از طریق آزمون داده. مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف را تکمیل کنند

نتایج نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر، به غیر از فعالیت مذهبی در بقیه . قرار گرفتمورد تحلیل ) SEM(ساختاري 

هاي میانگین نمرهبر این اساس، ). 0p</01(نداشت  تفاوت معنی دار وجود) هویت مذهبی و بهزیستی روان شناختی(متغیرها 

 پیشنهادي مدل که چهار داد نشان نتایج همچنین. دانشجویان پسر بودمیانگین نمرات فعالیت مذهبی بیشتر از دانشجویان دختر در 

-معنی پیش بین متغیرهاي عنوان فعالیت مذهبی و سبک هاي هویت مذهبی به (P>0/05).است  برخوردار قبولی قابل برازش از

با میانجی گري (ستقیم فعالیت مذهبی به صورت مستقیم و غیر م .شودمی محسوب بهزیستی روان شناختی جوانان براي داري

  .با بهزیستی روان شناختی رابطه دارد) هاي هویت مذهبیسبک

  هویت مذهبی، فعالیت مذهبی، بهزیستی روان شناختی : واژه هاي کلیدي

   

                                                   

 دانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی 1

    E- mail : vahedi117@ yahoo.com دانشیار روان شناسی تربیتی دانشگاه تبریز  1
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بررسی میزان تنبلی اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در ایرانیان شاغل و غیر 

 شاغل

  3افسانه رحیمی، 2مریم رجبی، 1دکتر علی اکبر ارجمندنیا

  

  چکیده

و  شود تقویت و کند پیدا تغییر گروه در افراد رفتار شود می باعث آن پویایی و گروهتنبلی اجتماعی به معناي آن است که 

به عبارتی اگر افراد شاغل در سازمان داراي تنبلی اجتماعی . شغلی است –یکی از متغیرهاي موثر بر رفتار اجتماعی و سازمانی 

این تحقیق با هدف بررسی میزان تنبلی اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در  .ندادهاي سازمانی با مشکل مواجه خواهد شدباشند برو

نفر از دانشجویان و کارکنان شرکت مترو که به شکل  205تحقیق حاضر بر روي  .ایرانیان شاغل و غیر شاغل صورت گرفت

و پرسشنامه ) 2006جکسون و همکاران، (نامه جمع گرایی روان شناختیتصادفی انتخاب شده بودند انجام شد و از دو پرسش

نتایج حاصل از این طرح پیمایشی تحلیلی با استفاده از ضریب همبستگی و . محقق ساخته ترجیح منافع فردي بر جمعی استفاده شد

رابطه بین سن و . ر دو گروه باال استیافته ها نشان دادند میزان تنبلی اجتماعی در ه .تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند

با توجه به این که در  . جنسیت با  تنبلی اجتماعی معنی دار نیست ولی رابطه این دو با سطح تحصیالت منفی و معنی دار است

  .ایران در ارتباط با این موضوع تحقیق منسجمی صورت نگرفته است، تحقیقات بیشتري در این زمینه الزم است

  تنبلی اجتماعی، سازمان، فرهنگ، رفتار اجتماعی: یديواژه هاي کل

   

                                                   

 arjmandnia@ut.ac.ir       ، استادیار دانشگاه تهران . 1
 mrajabi86@yahoo.comکارشناس ارشد روان شناسی       2
3
 afsane.rahimi24gmail.comکارشناس ارشد روانشناسی           
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گري اعتماد به اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی و خشنودي شغلی با میانجی

 -سازمان و اعتماد به سرپرست در کارکنان شرکت ملّی مناطق نفت خیز جنوب

  )طراحی و آزمون یک مدل(منطقه اهواز 

  1دکتر نسرین ارشدي

  چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی و خشنودي شغلی با میانجی گري اعتماد به سرپرست و و 

مرد  262(نفر  340نمونه این پژوهش شامل . منطقه اهواز است -اعتماد به سازمان در کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

براي . منطقه اهواز بود که به روش تصادفی طبقه اي انتخاب شدند-ز جنوباز کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خی) زن 78و 

هاي عدالت سازمانی، اعتماد به سازمان، اعتماد به مدیریت ارشد، اعتماد به سرپرست،  سنجش متغیرهاي مورد مطالعه از پرسشنامه

ارزیابی الگوي پیشنهادي از طریق الگویابی . اعتماد به همکاران، عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترك شغل استفاده گردید

جهت . انجام گرفت 16ویراست  AMOSو  16ویراست   SPSSو با استفاده از نرم افزارهاي  (SEM)معادالت ساختاري 

) 2008(اي ساده و چندمیانجی در الگوي پیشنهادي از روش بوت استراپ در برنامه ماکرو پریچر و هیز  آزمودن اثرهاي واسطه

فرضیه مورد تأیید قرار گرفتند و الگوي پیشنهادي از  15فرضیه پژوهش حاضر،  18یافته ها نشان دادند که از میان . ده شداستفا

مسیر غیر معنی دار و همبسته کردن خطاهاي یک  3برازش بهتر از طریق حذف . برازش نسبتاً خوبی با داده ها برخوردار است

توجه ) سازمان و سرپرستان(ل از این پژوهش نشان داد، کارکنان به دو مرجع خاص همانگونه که نتایج حاص. مسیر حاصل شد

ها و ساختارهاي منصفانه در سازمان و تأثیري که بر کارکنان دارند، بهره  توانند از مزایاي وجود رویه ها می سازمان. اي دارند ویژه

  .مند شوند

 .شغلی، اعتماد به سازمان، اعتماد به سرپرست عدالت سازمانی، خشنودي شغلی، عملکرد: واژه هاي کلیدي
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- ادراك طردشدگی در محیط کار در رابطه بین مبادله رهبر اي نقش واسطه

  عضو با رفتارهاي انحرافی و بهزیستی روانشناختی

  

  3صالحه پیریایی، 2راضیه زارع، 1دکتر نسرین ارشدي

  

 چکیده

عضو با رفتارهاي -ادراك طردشدگی در محیط کار در رابطه بین مبادله رهبر اي هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه

نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی بود که به روش تصادفی  294نمونه این پژوهش شامل . انحرافی و بهزیستی روانشناختی بود

هاي  کنندگان در پژوهش پرسشنامه شرکت. دسال بو 35مرد بودند و میانگین سن آنها نیز % 84از این تعداد . انتخاب شدند اي طبقه

، رفتارهاي انحرافی در )2009هیتالن و نوئل،(، ادراك طردشدگی در محیط کار )1995بین، -گرائن و یوهل(عضو -مبادله رهبر

طریق ارزیابی الگوي پیشنهادي از . را تکمیل نمودند) 1994ریف، (و بهزیستی روانشناختی ) 2000بنت و رابینسون، (محیط کار 

. انجام گرفت 16ویراست  AMOSو  18ویراست   SPSSافزارهاي و با استفاده از نرم (SEM)الگویابی معادالت ساختاري 

ها حاکی از برازش خوب الگوي  یافته. اي در الگوي پیشنهادي از روش بوت استراپ استفاده شد جهت آزمودن اثرهاي واسطه

و کارکنانش موجب کاهش ادراك طردشدگی  نشان دادند که روابط مطلوب میان رهبر نتایج همچنین. ها بودند پیشنهادي با داده

روانشناختی افراد را به دنبال  رفتارهاي انحرافی در محیط کار و افزایش سطح بهزیستی شود که این خود کاهش در محیط کار می

  .دارد

  رهاي انحرافی، بهزیستی روانشناختیعضو، ادراك طردشدگی در محیط کار، رفتا-مبادله رهبر: واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  nasrinarshadi@yahoo.com، عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدچمران 1
  دانشجوي دکتراي روانشناسی عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز 2
  salehepiriaei@yahoo.com، ان اهوازکارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمر3
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متوسطه  دختر مقطع آموزان تحصیلی دانش بررسی تأثیر اضطراب بر پیشرفت

 1388-89شهرستان ایوان در سال تحصیلی 

  4مسعودآزادي ،3سهیال خیري ستار ،2صدیقـه حاتمی ،1سـارا آزادي

 چکیده

هر فردي در طی زندگی روزمره اضطراب را . حاضر استدر قرن  عاطفی –ترین اختالالت هیجانی یکی از رایج اضطراب 

شود مگر  عنوان یک پاسخ طبیعی در مقابل عاملی خطرناك و تهدید کننده بیماري محسوب نمی تجربه نموده است و اضطراب به

حت حد یک واکنش طبیعی خارج گشته و بخودي خود براي فرد رنج آور و نارا حدي باشد که از آنکه شدت یا مدت آن به

 .کننده گردد و کارکرد عادي وي را پایین بیاورد

 و دوم اول، پایه دختر آموزان دانش کلیه حاضر پژوهش آماري بود و جامعه تحلیلی –توصیفی نوع از پژوهش ا ین :روش

وابزار . باشد میگیري تصادفی ساده  که به روش نمونه 1388 -89 تحصیلی سال در ایوان شهرستان) نفر 2800(متوسطه  مقطع سوم

  .باشدوروش مورد استفاده ضریب همبستگی پیرسون بود کتل می مورد استفاده پرسشنامه اضطراب

 سال در متوسطه مقطع دختر آموزان دانش بین در تحصیلی پیشرفت بر اضطراب تأثیر بین ي رابطه از حاصل نتایج :ها یافته

 چه هر نییع .دارد وجود معناداري رابطه تحصیلی پیشرفت و کل اضطراب بین که است آن از حاکی 1388 -89 تحصیلی

 از p=34 که داد نشان پژوهش این هاي یافته.گردد می تأیید پژوهش فرضیه و یابد می کاهش تحصیل پیشرفت باشد بیشتر اضطراب

5=. و.ندارد وجود داري معنی رابطه یتحصیل پیشرفت و پنهان اضطراب بین لذا است بزرگتر p=./017 5/.= از کوچکتر 

 بین لذا است کوچکتر =5 از p=./23 و. دارد وجود داري معنی رابطه تحصیلی پیشرفت آشکارو اضطراب بین لذا است

 است کمتر تحصیل پیشرفت باشد بیشتر اضطراب نمره چه هر  نییع  دارد وجود داري معنی رابطه تحصیل پیشرفت و کل اضطراب

  .گردد می تایید فرضیه و

. داري وجود ندارد هاي این پژوهش بین اضطراب پنهان وپیشرفت تحصیلی رابطه معنی با توجه به یافته: گیري نتیجهو  بحث

  . دار وجود ندارد بین اضطراب کل وپیشرفت تحصیلی رابطه معنی. بین اضطراب آشکار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود ندارد

  اضطراب، پیشرفت تحصیلی، اضطراب آشکار،اضطراب پنهان، اضطراب کل :واژگان کلیدي

                                                   

 کارشناسی ارشد روانشناسی و کارشناس مسئول مرکز مشاوره دانشگاه ایالم 1
 کارشناسی روانشناسی 2
 کارشناسی روانشناسی 3
 دانشجو کارشناسی ارشد کامپیوتر 4
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ي  بر میزان رفتارهاي پرخاشگرانه ي آموزش خودمهارگري اثر بخشی برنامه

 کودکان پسر زورگو 

  ، 2شعله امیريدکتر  ،1نسیم استکی آزاد

  چکیده 

ي کودکان پسر  ي آموزش خودمهارگري بر میزان رفتارهاي پرخاشگرانه هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه

آزمون و پیگیري  پس -این پژوهش به روش تجربی با طرح پیش آزمون. هاي دوم و چهارم ابتدائی شهر اصفهان بود زورگو، پایه

هاي دوم و چهارم مقطع ابتدائی  ي کودکان پسر زورگو پایه اري، شامل کلیهجامعه آم. با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید

هاي دوم و  نفر از از کودکان زورگو بودند که از بین پایه 40نمونه در این پژوهش . بود 88-89شهر اصفهان در سال تحصیلی 

و پرورش انتخاب شده؛ و به طور گانه آموزش  اي از بین نواحی شش چهارم، چهار مدرسه که به صورت تصادفی چند مرحله

ابزارهاي اندازه گیري مورد استفاده در پژوهش عبارت از . نفره آزمایش و کنترل گمارش گردیدند 20تصادفی در دو گروه 

اي به صورت دوبار در هفته،  دقیقه 60گروه آزمایش در ده جلسه . جامعه سنجی و مقیاس سنجش روابط همگنان کودکان، بود

و روش آماري تحلیل  SPSS-15ها از طریق نرم افزار  تجزیه و تحلیل داده. ي آموزش خودمهارگري قرار گرفتند تحت برنامه

ي آموزش خودمهارگري،  نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که برنامه. ، انجام پذیرفت)مانکوا(کواریانس چند متغیري

آزمون و پیگیري به صورت  هاي دوم و چهارم ابتدائی را در مراحل پس ایهي کودکان پسر زورگو، پ میزان رفتارهاي پرخاشگرانه

را کاهش   ي آموزش خودمهارگري، رفتارهاي پرخاشگرانه توان گفت برنامه بنابراین، می). >0001/0P(معناداري کاهش داد

زورگویی در مدارس و به ي کاهش مشکالت پرخاشگري و  ترین کاربرد این پژوهش اثربخشی آن در زمینه دهد؛ لذا مهم می

تواند به منظور کاهش رفتارهاي آزاردهنده و مخرب و ارتقاء میزان رفتارهاي پسندیده  این روش می. طور کلی جامعه باشد

  .اجتماعی و نفوذ اجتماعی مطلوب در روابط متقابل همگنان به کلیه متخصصان دست اندرکار مسائل کودکان پیشنهاد گردد

 

  .ي آموزش خودمهارگري، کاهش پرخاشگري، زورگویی، رفتارهاي پسندیده اجتماعی برنامه :واژگان کلیدي

 

    

                                                   

   nsm_azad_88@yahoo.com ،دانشگاه اصفهان شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص کارشناس ارشد روان 1

 شناسی دانشگاه اصفهان گروه روان دانشیارشناسی،  روان ريدکت 2
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 فرهنگ و جو سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی در کارکنانبررسی 

  ي ستادي و ادارات آموزش و پرورش شهر تهران حوزه

  2الناز رمضانی، 1کوروش اسماعیلی

  چکیده

از جمله . وامل متعددي وجود دارند که در شکل، اهداف و کیفیت آن موثر استدر نظام آموزش و پرورش هر کشوري ع

امروزه براي مدیران و . عوامل تاثیر گذار بر این نهاد اجتماعی می توان به فرهنگ و جو سازمانی حاکم بر آن اشاره نمود

فرهنگ و جو سازمانی و بررسی ز هدف این پژوهش نی. پژوهشگران مساله شناخت فرهنگ سازمانی داراي اهمیت فراوان است

شرکت کنندگان در  .ي ستادي و ادارات آموزش و پرورش شهر تهران است رابطه آن با رضایت شغلی در کارکنان حوزه

در سال  )600(ي ستادي و ادارات آموزش و پرورش شهر تهران  باشد؛ کارکنان حوزه پژوهش را که توصیفی از نوع پیمایشی می

هاي شاخص توصیف شغل، فرهنگ سازمانی و جو سازمانی  پرسشنامهاطالعات مورد نیاز از طریق  .ندتشکیل داده ا1389

آمار توصیفی شامل جدول فراوانی، درصدها و آمار استباطی شامل آزمون  گردآوري شده و تحلیل داده ها با استفاده از

تحلیل رگرسیون قبل یافته هاي پژوهش نشان داد که  .انجام گرفت SPSSو از طریق نرم افزار  Tرگرسیون گام به گام و آزمون 

از بین متغیرهاي پیش بین به همچنین  .می کنند پیش بینیرضایت شغلی را  بخوبیفرهنگ سازمانی و جو سازمانی نشان داد که 

هاي  لگوي روابط و رویهترتیب متغیرهاي سازش با پدیده تعارض، اهداف سازمانی، کنترل، ریسک پذیري، پاداش سازمانی، ا

 بخوبیفرهنگ سازمانی و جو سازمانی این بررسی نشان داد که  .سازمانی بیشترین نقش در پیش بینی رضایت شغلی دارند

  .رضایت شغلی را تبیین میکنند

 

    نفوذ اجتماعی،جو سازمانی،امنیت شغلی :واژه هاي کلیدي

                                                   

 مدرس دانشگاهکارشناس ارشد سنجش و اندازه گیري و  1
  کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 2
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ی دوره دبیرستان در راهبردهاي جامعه پذیري ارائه شده در کتاب هاي درس

 ایران

  3الهام فخاري، 2مژده وزیري ،1فرشته اشکان

                                                                                                               

        چکیده

ترین هدف هاي آموزش و پرورش  ، جامعه پذیري یکی از مهم) constructivism(گرائی اجتماعی از دیدگاه ساخت

است و با فرض اینکه کتاب هاي درسی یکی از ارزنده ترین نمودهاي برنامه ي درسی و ابزارهاي دستیابی به هدف ها هستند ، 

هدف ازاین پژوهش بررسی چگونگی . پرداختن و آموزش راهبردهاي جامعه پذیري از طریق کتاب هاي درسی به جا می نماید

  .اهبردهاي چامعه پذیري از طریق کتاب هاي درسی دوره دبیرستان ، با توجه به ویژگی هاي سنی نوجوانان استپرداختن به ر

پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده ، جامعه آماري کتاب هاي درسی دبیرستان و چهار کتاب عمومی سال اول دبیرستان به 

ابزار پژوهش چک لیستی است که بر اساس تعریف عملیاتی متغیرهاي . عنوان نمونه آماري ، به صورت هدفمند برگزیده شدند

روائی و پایائی ابزار پژوهش با استفاده از .  تهیه شده است ) اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادي ، ملی و میهنی ، دینی(جامعه پذیري 

عدم برنامه ریزي در استفاده  .محاسبه شدند دوم) مشاهده کننده(نظرات و تائید متخصصین  و استفاده از ارزیابی نمونه تحلیل گر 

از راهبردهاي جامعه پذیري در کتاب هاي تحلیل شده ، قابل تامل است که از نتایج به دست آمده در متن و تصاویر برداشت می 

را نشان گردد و این می تواند بی توجهی و یا نادیده انگاشتن نقش کتاب درسی در آموزش و ارائه راهبردهاي جامعه پذیري 

 .دهد

  گرائی ساخت، کتاب هاي درسی ، جامعه پذیري :واژگان کلیدي

                                                   

   fereshteh_ash@yahoo.comکارشناس ارشد برنامه ریزي درسی،  1
 دکتراي برنامه ریزي درسی وعضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا2
  e_fakhari@yahoo.comدانشجوي دکتراي روانشناسی تربیتی، 3
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کید بر نقش الگوهاي مقابله با استرس، بینی اضطراب اجتماعی با تاپیش 

 هاي اسنادي و منبع کنترل گرایش

   3، امین اهللا کوثرنیا 2علی اکبر پیراسته مطلق ،  1طیبه اکبري علی آباد

 

  چکیده

هاي اسنادي و منبع  بینی اضطراب اجتماعی با تأکید بر نقش الگوهاي مقابله با استرس، گرایش حاضر پیشهدف پژوهش 

گیري چند  به روش نمونه) دختر 150پسر و  150(آموز  دانش 300پیمایشی، تعداد  -پژوهش توصیفیدر این  .باشد کنترل می

آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان انتخاب گردید، سپس  ن کلیه دانشاز بی) براي دختران و پسران به صورت جداگانه(اي  مرحله

، پرسشنامه )- 21CISS(، پرسشنامه مقابله با شرایط پر استرس )LSAS- SR(با استفاده از مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتس 

و  چندگانهها با استفاده از تحلیل رگرسیون  داده. گیري اسناد عمومی و پرسشنامه منبع کنترل راتر مورد سنجش قرار گرفتند جهت

بینی کننده  مدار پیش اي اجتناب اي، سبک مقابله هاي الگوهاي مقابله از بین مؤلفه نتایج نشان داد که .مستقل تحلیل شدند tآزمون 

شدن و  ابعاد کنترل. بود) هراس از عملکرد، اجتناب از عملکرد و اجتناب اجتماعی( اضطراب اجتماعیابعاد  دار معنی مثبت و

همچنین منبع کنترل  .بینی کننده مثبت ابعاد اجتناب از عملکرد و اجتناب اجتماعی بودند هاي اسنادي پیش غیرشخصی گرایش

هاي  نشان داد که بین میانگینمستقل  tآزمون عالوه بر این، . اب اجتماعی بودبینی کننده مثبت همه ابعاد اضطر درونی پیش

از نتایج اینگونه . تفاوت معنادار وجود دارد به جزء هراس اجتماعی اضطراب اجتماعی همه ابعاد دختر و پسر در آموزان دانش

بینی کننده و مؤثر  کنترل از مهمترین عوامل پیش هاي اسنادي و منبع الگوهاي مقابله با استرس، گرایش توان استنباط کرد که می

  .در اضطراب اجتماعی هستند

  هاي اسنادي، منبع کنترل اضطراب اجتماعی، الگوهاي مقابله با استرس، گرایش :واژه هاي کلیدي

    

                                                   

  .د اسالمی واحد ارسنجانکارشناس روانشناسی بالینی دانشگاه آزا 1
  ندانشگاه سیستان و بلوچستا کارشناس ارشد روانشناسی عمومی2
  .آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشگاه بالینیکارشناس ارشد روانشناسی 3
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مقایسه سیستم هاي فعال سازوبازداري رفتاري دردانش آموزان داراي 

  اضطراب اجتماعی وفاقداضطراب اجتماعی

  4، ندا سادات جاهد3بنفشه سلیمان آبادي،  2رقیه باقري آشنا ،1رزوامیرپورب

 چکیده

رفتاري دردانش آموزان داراي اضطراب اجتماعی وفاقد اضطراب /این پژوهش با هدف مقایسه فعالیت سیستم هاي عصبی

شد،ازجامعه آماري که شامل کلیه علی مقایسه اي که به صورت مقطعی انجام -توصیفیدریک مطالعه ازنوع . اجتماعی انجام شد

نفربه صورت تصادفی وبه شیوه ي نمونه گیري خوشه اي انتخاب  300 دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرکنگاوربود؛

تحلیل داده هابراساس  .رفتاري گري ویلسون وپرسشنامه اضطراب اجتماعی کانورراتکمیل نمودند/وپرسشنامه هاي فعالیت  مغزي 

-ل نشان دادکه میانگین نمرات دانش آموزان داراي اضطراب اجتماعی به طورمعنی دراي درمولفه ي جنگآزمون تی مستق

یافته هاي این پژوهش اهمیت  پایه هاي زیستی ورفتاري رادراختالل اضطراب اجتماعی برجسته  .)p<0/05(گریزباالتربود

  ..ی رارائه نمودوحمایت دیگري از نظریه حساسیت به پاداش درآسیب شناسی روان.ساخت

  نظام عصبی رفتاري، سیتم بازداري رفتاري، سیستم فعال سازرفتاري، اضطراب اجتماعی : واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  مربی دانشگاه پیام نور کنگاور1

  کارشناس روانشناسی عمومی2

 کارشناس روانشناسی عمومی3
 کارشناس مشاوره و راهنمایی 4



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

33 

 

 

اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر میزان روابط با همگنان در دختران 

 دلبستگی داراي مشکالت

 5آذر جمشیدي،  4حسین مولوي، 3محمدحسین بهادري 2بخشمرضیه جهان، 1شعله امیري

  

  چکیده

چگونگی روابط اجتماعی افراد در بزرگسالی تا حد بسیار زیادي معلول کیفیت روابط با همگنان این افراد در دوران کودکی 

آموزان دختر دوره ابتدائی پژوهش حاضر  با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر میزان روابط با همگنان دانش. است

گیري با گروه گواه انجام آزمون و پی پس -آزمون این پژوهش از نوع تجربی با طرح پیش .لبستگی انجام شدداراي مشکالت د

آموزان مقطع ابتدایی که بیشترین نمره را در زمینه  نفر از دانش 388نفربودند که از بین  34ي هدف در این مطالعه  نمونه. شد

اندازه گیري با استفاده از فرم . لبستگی و به دست آوردند، انتخاب شدنددشواري در روابط با همگنان ومشکالت مربوط به د

جلسات درمانی . انجام شد (RADQ)سنجش کودکان از نظر روابط با همگنان جاسون و پرسشنامه مشکالت دلبستگی راندولف

دکانشان مورد بررسی قرار جلسه گروهی برروي مادران انجام شد و تاثیر آن بر روي میزان روابط با همگنان کو10به صورت 

از جایی که افزایش نمرات روابط باهمگنان حاکی از بهبود تعامل و ارتباط با کودکان است، نتایج نشان داد که میانگین  .گرفت

. نمرات روابط با همگنان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیري نسبت به گروه کنترل به میزان معنی داري باالتر است

. بود 37/0و در پیگیري سه ماهه  35/0ها در مرحله پس آزمون افزایش روابط با همگنان گزارش شده توسط آزمودنیمیزان 

هاي مداخله انجام شده در افزایش روابط با همگنان دختران داراي مشکالت دلبستگی موثر بود و پایبندي مادران به تداوم روش

 .ون شددرمانی باعث بهبودي بیشتر در مرحله پس آزم

 درمان مبتنی بر دلبستگی، روابط با همگنان، مشکالت دلبستگی : واژه هاي کلیدي

 

                                                   

 .ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشیار، گروه کودکان با نیازهاي خاص، دانشکده 1
  .ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده: مسئول نویسنده 2

     m_jahanbakhsh63@yahoo.com  

                                                        
 .ي علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده 3
 .تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراني علوم استاد، گروه روانشناسی، دانشکده 4
 .مدرس دانشگاه ، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران 5
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بررسی رابطه بین سبکهاي دلبستگی با مهارتهاي اجتماعی در دانشجویان پسر  

 دانشگاه عالمه طباطبایی 

  4، دکتر حسین سلیمی3کاظم حاجی حسنی،2مهرداد حاجی حسنی ،1سجاد امیري

  چکیده

متقابل و رابطه عاطفی بین مادر و نوزاد به روابط اجتماعی کودك در آینده شکل داده و نحوه برخورد مادر با کودك کنش 

در چگونگی اجتماعی شدن و کسب مهارتهاي اجتماعی فرزند تاثیر بسزایی دارد در واقع دلبستگی بین مادر و کودك شالوده 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک هاي : هدف. ی کنداجتماعی شدن کودك را در سالهاي بعد پی ریزي م

جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان پسر . دلبستگی با مهارتهاي اجتماعی در دانشجویان پسر دانشگاه عالمه طباطبایی بوده است

ا دو پرسشنامه سبک هاي دانشجو انتخاب و ب 100دانشگاه عالمه طباطبایی بوده است که به روش نمونه گیري در دسترس تعداد 

تحلیل داده ها با روش :  یافته ها. دلبستگی هازان و شیور و نیز پرسشنامه مهارتهاي اجتماعی متسون مورد ارزیابی قرار گرفتند

و نیز بین سبک . همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن با مهارتهاي اجتماعی رابطه معنادر مثبت وجود دارد

دانشجویانی که ).>01/0P.(بستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی با مهارت اجتماعی رابطه معنادار منفی وجود داردهاي دل

  .  سبک دلبستگی ایمن داشتند از مهارتهاي اجتماعی باالتري برخوردار بودند

  بیمهارتهاي اجتماعی، دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرا : واژه هاي کلیدي

    

                                                   

 mehrdadashkani62@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی تهران  1

 مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبایی تهران دانشجوي کارشناسی ارشد 2

  دانشجوي کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور بروجن  3
 رئیس مرکز مشاوره و استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی 4
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ارتباط گرایش به مصرف مواد با مهارت هاي اجتماعی و خود کارآمدي در 

 نوجوانان شهرستان سنقر

 2، دکتر حسن پاشا شریفی1کامران امیریان

  چکیده

که از مصرف مواد جهت . هاي اجتماعی ضعیف و خود کارآمد پایین، این تمایل وجود دارددر نوجوانان داراي مهارت

هاي اجتماعی و خودکارآمدي با گرایش به مصرف مواد هدف این مطالعه تعیین ارتباط مهارت. استفاده نمایندمقابله با مشکالت 

هاي اول دوم آموزان پایهاین پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است و جامعه آماري آن را دانش. درنوجوانان می باشد

هاي شهر سنقر بودند که به آموز از دبیرستاندانش 321هش شامل هاي پسرانه شهرسنقر تشکیل می دهند، نمونه پژودبیرستان

هاي اجتماعی ماتسون، پرسشنامه خودکارآمدي آوري داده، ما از مقیاس مهارتبراي جمع. صورت تصادفی ساده انتخاب شدند

هاي آماري وشهاي پژوهش با رشرر، مقیاس نگرش به مصرف مواد و یک لیست گرایش به مصرف مواد استفاده شده داده

نتایج : هایافته. تجزیه و تحلیل شدند 05/0در سطح معناداري  Spssضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیري توسط  

با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان )  r=0/42(،و خودکارآمدي  15/132هاي اجتماعی نشان داد که میانگین نمرات مهارت

هاي غیر اجتماعی، هاي پرخاشگري، مهارتنتایج تحلیل رگرسیون چند متغیري نیز نشان داد که متغیر. رابطه معناداري دارند

. درصد واریانس گرایش به مصرف مواد در نوجوانان را تبین می کنند 47هاي اجتماعی مناسب خودکارآمدي عمومی و مهارت

  . مصرف مواد در نوجوانان رابطه دارند هاي اجتماعی و خودکارآمدي با نگرش بهها، مهارتبر اساس یافته

 . هاي اجتماعی؛ خودکارآمدي؛ گرایش به مصرف موادمهارت :واژه هاي کلیدي

 

  

    

                                                   

 K_amirian61@yahoo.comکارشناس ارشد روان شناسی بالینی،  1
 نشیار دانشگاه آزاد اسالمی رودهندا 2
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 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با انزواي اجتماعی و کیفیت تعامل اجتماعی

  2پگاه گودرزي، 1مریم ایزانلو

 

  چکیده

یفا میکند و استفاده از آن در حوزه هاي وسیعی در حال افزایش است،همچنین امروزه اینترنت نقش مهمی در زندگی انسانها ا

اینترنت از اهمیت مجاورت فیزیکی، بوسیله ایجاد و شکل دهی به نوع دیگري از شبکه هاي ارتباطی کاسته و ارتباط بین فردي 

عتیاد به اینترنت و انزواي اجتماعی  و به تبع حاضر به منظور بررسی ارتباط احتمالی میان ا همطالع.  ضعیفی را بوجود آورده است

نفر از دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ  110مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که در آن  .آن کیفیت تعامل اجتماعی است

 و تفاده شدتست راسل براي انزواي اجتماعی اس و از تست یانگ براي سنجش اعتیاد به اینترنت .شرکت داشته اند 1390در سال 

یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین تحلیل گردید  SPSS داده ها به کمک نرم افزار زروش همبستگی پیرسون ،با استفاده ا

استفاده افراطی از اینترنت می تواند به انزواي  .اعتیاد به اینترنت و انزواي اجتماعی و تأثیر بر کیفیت تعامل اجتماعی است

نین کاهش روابط اجتماعی افراد بینجامد به این علت که علی رغم استفاده از اینترنت جهت برقراري ارتباط اجتماعی و همچ

  .فردي ،خود به کاهش روابط فردي منجر می شود

  اعتیاد به اینترنت،انزواي اجتماعی ،کیفیت تعامل اجتماعی : واژه هاي کلیدي

  

                                                   

 maryame65@yahoo.com .ایران. تهران.دانشجوي دوره کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه علم و فرهنگ 1

 .ایران. تهران.فرهنگدانشجوي دوره کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه علم و  2
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در  اجتماعی خانواده و دوستان و معناجویی با افسردگی حمایترابطه بین 

  معلولین ضایعه نخاعی و مقایسه آنها با  افرادغیر معلول

 3آناهیتا خدابخشی کوالیی، 2مسعود غالمعلی لواسانی، 1مرضیه ایمانی

  

  چکیده

لولیت هاي جسمانی ند که ، میزان و شدت افسردگی در افراد دچار معیج پژوهش هاي بسیاري حاکی از آن هستننتا

 .بسیار باالتر از جمعیت عادي است ، به گونه اي که افسردگی در جمعیت معلول ، حدود چهار برابر جمعیت عادي است

اجتماعی خانواده و دوستان و معناجویی با افسردگی در معلولین ضایعه نخاعی و مقایسه آنها با   حمایتبین  در این پژوهش رابطه

نفر از معلولین ضایعه نخاعی به شکل نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و با  80بدین منظور تعداد  .سی شدبرر افرادغیر معلول

نفر از افراد غیر معلول در جنسیت ، تاهل و تحصیالت همتا شدند و به سواالت پرسشنامه  حمایت اجتماعی خانواده و دوستان   80

تحلیل  ودنت ،است  Tآزمون به منظور تحلیل داده هاي پژوهش از .دندوکس ، معناجویی فرانکل و افسردگی بک پاسخ دا

 حمایت یافته هاي تحقیق رابطه ي معناداري بین متغیرهاي .واریانس و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد

حمایت   .ل نشان دادنداجتماعی خانواده و دوستان و معناجویی با افسردگی در معلولین ضایعه نخاعی و نیز افراد غیر معلو

  .اجتماعی خانواده و دوستان و معناجویی نقش مهمی در کاهش افسردگی معلولین ضایعه نخاعی و افراد غیر معلول دارد

  حمایت اجتماعی، معناجویی، افسردگی، معلولین ضایعه نخاعی: واژه هاي کلیدي

    

                                                   

 کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه علم و فرهنگ 1
 دانشیار دانشگاه تهران   2
 استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 3
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 شهرستان در مرد و زن معلمان آوري، بین تاب و شغلی استرس مقایسه و بررسی

  ایوان 

  3ستار خیري سهیال،  2هواسی کبريّ ، 1آزادي سارا

  

  چکیده

 انجام 1389 سال در ایوان شهرستان در مرد و زن معلمان آوري تاب و شغلی استرس مقایسه و بررسی منظور مقاله به این

 از متغیرها گیري اندازه براي. گرفت صورت ایوان شهرستان معلمان از نفر 130 روي بر همبستگی روش به حاضر پژوهش. گرفت

 از ها داده تحلیل جهت. شد استفاده) CD-RISC( دیویدسون و کونور آوري تاب مقیاس و )HSE( شغلی استرس مقیاس

 همبستگی آزمون و مستقل گروه دو براي T آزمون استنباطی آمار روشهاي از و استاندارد انحراف و میانگین توصیفی هاي شیوه

 تاب و شغلی استرس بین. است آمده بدست نتایج این که پرداخته فرضیه 3 بررسی به پژوهش این. است شده استفاده پیرسون

 بین همچنین و ندارد وجود داري معنی تفاوت مرد و زن معلمان شغلی استرس بین. دارد وجود داري معنی رابطه معلمان آوري

  .ندارد وجود داري معنی تفاوت مرد و زن معلمان آوري تاب

   آوري تاب شغلی، استرس استرس،: واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی کارشناس مسئول مرکز مشاوره دانشگاه ایالم -1

   کارشناسی روانشناسی عمومی -2

  سی عمومیکارشناسی روانشنا -3
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مشکالت سالمت روان کودکان در خانواده هاي مبتال به خشونت مردان علیه 

  زنان

 مریم زارع پور، 1محمد حسین آسوده

  چکیده

انسانی بازي خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، حیاتی و تاریخی نقشی بسیار مهم در روند سعادت و شقاوت حیات 

می کند، همچنین خانواده به عنوان سرچشمه همه آسیب ها و یا سالمت هاي روحی و جسمی جوامع بشري شناخته شده 

خانواده  به این منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکالت سالمت روان کودکان در زنان مراجعه کننده به دادگاه. است

وع همبستگی بود که سالمت روان، متغیر مالك و خشونت زناشویی، متغیر پیش روش تحقیق از ن. بود 1389شیراز در سال 

بودند که با روش نمونه گیري ) دختر 30پسر و  40مادر،  50(نفر  120گروه نمونه این پژوهش . بین درنظر گرفته شد

پرسشنامه محقق ساخته  ، و)1972(پرسشنامه سالمت عمومی گلدبرگ در پژوهش حاضر از دو ابزار، . هدفمند انتخاب شدند

و روش هاي آماري ضریب همبستگی پیرسون  spssها با استفاده از نرم افزار داده. ، استفاده شد)1389(خشونت زناشویی 

- نتایج نشان داد که بین خشونت زناشویی با سالمت روانی و شاخص. گرفتمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار tو آزمون 

که پسران در شاخص  مستقل بیانگر این بود tهمچنین نتایج آزمون . معنادار مثبت وجود داشتهاي آن در فرزندان رابطه 

ها لزوم توجه بیشتر به خشونت این یافته .کارکرد اجتماعی و دختران در شاخص افسردگی نمرات باالتري گزارش کردند

  .ها مورد بحث قرار گرفته استدر پایان یافته. هددزناشویی و پیامدهاي ناشی از آن بر سالمت فرزندان در ایران را نشان می

  

  خشونت خانوادگی. خشونت زناشویی، سالمت روانی: واژه هاي کلیدي

 

 

 

 

  

  
                                                   

 asoodeh.m@gmail.com: نویسنده مسئول، کارشناس ارشد مشاوره خانواده، آدرس الکترونیکی. 1
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با انجام تخلفات  Aبررسی رابطه بین هیجان خواهی و تیپ شخصیتی نوع 

  عمدي و غیر عمدي در رانندگی

 3هیمن بریاجی ، 2مصطفی دهقانی، 1محمد بابامیري

 چکیده

بین  توجه به نرخ باالي حوادث رانندگی در کشورمان سعی در انجام پژوهشی داشته ایم که هدف از آن بررسی رابطه با

آماري این تحقیق  جامعه. و هیجان خواهی با انجام تخلفات عمدي و غیرعمدي در رانندگی بوده است Aشخصیتی نوع  ویژگی

 150ندکه به روش نمونه گیري دردسترس نمونه اي شامل شهري اهواز تشکیل می دادبري بین را کلیه رانندگان پایانه هاي مسافر

توسط  Aنفر از آنها انتخاب و پرسشنامه هاي رفتار رانندگی منچستر، هیجان خواهی زاکرمن و پرسشنامه سنجش تیپ شخصیتی 

. ر رانندگی رابطه مثبت معنادار  وجود داردنتایج نشان داد که بین  هیجان خواهی با انجام تخلفات عمدي د. آنها تکمیل گردید

نتایج پژوهش . با تخلفات عمدي و غیرعمدي معنادار نبود Aرابطه بین هیجان خواهی با تخلفات غیرعمدي و شخصیت نوع 

حاضر نشان می دهد که هیجان خواهی قادر به پیش بینی انجام تخلفات عمدي است و توجه به این ویژگی می تواند در کاهش 

  .ادث رانندگی نقش مهمی را ایفا کندحو

  ، هیجان خواهیAتخلفات عمدي، تخلفات غیرعمدي، شخصیت نوع : واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  دانشجوي دکتري روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 1

 روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایراندانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و  2

 .دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 3
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اب آوري  اجتماعی و هیجانی در دانش آموزان مناطق محروم و تمقایسه 

 غیرمحروم

   2مجید صفاري نیا، 1مهتاب بازیاري میمند

 چکیده

 عالوه بر ویژگیهايکه  است کننده زندگیز و تهدیدیآمیز با شرایط چالش برانگیند مقابله و سازگاري موفقیتآفر ،آوريتاب     

سیستم بوم ،  مطابق با تئوري ... و  نفس عزت همدلی، مشکالت، حل توانایی اي، مقابله مهارتهاي ارتباطی، هاي توانمندي مانند فردي

 و هیجانی آوري تاب مقایسه حاضر هدف از تحقیق. مختلف آن تاثیر داردابعاد  نیز برالگوهاي فرهنگی و بافتی  ،اجتماعی -شناختی

دانش آموز منطقه محروم و  160در این تحقیق . می باشد جنسیت نقش به توجه با کشور متفاوت بافت منطقه اي دو در کودکان اجتماعی

اجتماعی مرل و روش آماري تحلیل واریانس یکراهه به  -ده از پرسشنامه تاب آوري هیجانیدانش آموز منطقه غیرمحروم با استفا 320

نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد که دانش آموزان مناطق . همراه آزمون تعقیبی شفه مورد مطالعه قرار گرفتند

همدلی، صالحیت (اجتماعی  -ق محروم در زیرمقیاسهاي تاب آوري هیجانینسبت به دانش آموزان مناط امکانات از غیرمحروم و برخوردار

نمره باالتري به دست آوردند و این برتري نیز در دختران بیشتر ) پذیري و اعتماد اجتماعی و پذیرش اجتماعی، تنظیم هیجانات و مسئولیت

اقتصادي و اجتماعی می تواند بر کاهش تاب آوري با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که محرومیت . قابل مشاهده بود

  .تأثیر به سزایی داشته باشد) باالخص در پسران(

   مناطق محروم اجتماعی، مناطق غیرمحروم، -تاب آوري هیجانی: واژه هاي کلیدي

    

                                                   

  meimandmahtab@yahoo.comاجتماعی سازمان بهزیستی استان،  بوشهر خیابان سنگی فاطمیه  معاونت امور:  نویسنده مسئول 1
 استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور  2
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  سطح اضطراب اجتماعی  افراد معتاد وغیر معتاد مقایسه نوع و

  

  5، دکتر حسن ملکی 4، شیوا سخایی3، نسیبه پرگاري2کریمییوسف ،  1موسی بندك

 چکیده

جامعه اماري این . هدف پژوهش حاضرمقایسه نوع وسطح اضطراب اجتماعی افراد معتاد وغیر معتاد شهرستان تهران  می باشد

دراین تحقیق براي مقایسه اضطراب اجتماعی افراد معتاد وغیر .نفرغیر معتاد می باشد 50نفرازافراد معتادو 50تحقیق عبارت است 

روش پژوهش حاضر کاربردي . استفاده شد)1993(از پرسشنامه اضطراب اجتماعی  الیبویتز معتاد از پرسشنامه اضطراب اجتماعی

وازدسته زمینه یابی می باشد ازآمار توصیفی براي محاسبه میانگین نمرات دوگروه ،توزیع فراوانی،میانگین، انحراف استاندارد 

یافته هاي تحقیق بروجود تفاوت بین .مستقل استفاده شدtوبراي بررسی وآزمون فرضیه هاي پژوهش از آمار استنباطی و از آزمون 

میزان اضطراب عملکردي افراد معتاد وغیر معتاد ، اجتناب عملکردي دانش افراد  ، میزان اضطراب اجتماعی افراد معتاد وغیر معتاد

اختالل اضطراب اجتماعی . اللت داردمعتاد وغیر معتاد وعدم وجود تفاوت بین، بین میزان اجتناب اجتماعی افراد معتاد وغیر معتاد د

می تواند به عنوان راهی براي گریز از ارتباط با محیط پیرامون  ومخصوصا خانواده باشد ومتعاقبا افراد معتاد بیشتر به جاي تکیه 

این افراد را  برمحیط سالم خانوادگی به طرف افراد هم نوع خود می روند وگریز از خانواده به جاي گرایش به آن می تواند درمان

  .با مشکل مواجه سازد ویا آن را با تاخیر اندازد

  اضطراب اجتماعی، اجتناب اجتماعی، اضطراب  عملکردي، اجتناب عملکردي: واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  mosabanadak@yahoo.comدانشجوي دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی، 1
  .yukarimi@yahooکارشناس ارشد دانشگاه عالمه،  2
 کارشناس ارشد مشاوره 3
 کارشناس ارشد مشاوره 4
 راي برنامه ریزي درسی، هیئت علمی دانشگاه عالمهدکت 5
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رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی در 

  دانشجویان

   2جلیل باباپور خیرالدین دکتر، 1یخسروشاهي بهادرجعفر 

  

 چکیده

در دانشجویان دانشگاه ی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی بررسهدف پژوهش حاضر  

ي این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال آمارجامعه . ی بودهمبستگ -پژوهش حاضر از نوع توصیفی.تبریز بود

. ي انتخاب شدندا خوشهنفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیري  200از این میان تعداد  کهبودند  1389-90تحصیلی 

هاي مسئولیت اجتماعی گوگ و همکاران، سرمایه روانشناختی لوتانز و سرمایه اجتماعی دالویز  ها از پرسشنامه براي گردآوري داده

نتایج . ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیري گام به گام استفاده شد داده همچنین جهت تجزیه تحلیل. استفاده شد

همچنین بین سرمایه روانشناختی و مولفه هاي آن . نشان داد که مسئولیت اجتماعی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداري دارد

یی نتایج تحلیل رگرسون نشان داد که مسئولیت اجتماعی و سرمایه از سو. با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد

بر اساس نتایج یافته افرادي که داراي حس مسئولیت . روانشناختی قادرند تغییرات سرمایه اجتماعی را در دانشجویان پیش بینی کنند

  . االتري نیز می باشنداجتماعی بوده و از سرمایه روانشناختی باالتري برخوردارند، داراي سرمایه اجتماعی ب

  

 .     مسئولیت اجتماعی، سرمایه روانشناختی، سرمایه اجتماعی: واژه هاي کلیدي

 

  

  

  

  

  

  

                                                   

 jafar.b2010@yahoo.com ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، 1

 ی دانشگاه تبریزروانشناسی گروه علمدانشیار و عضو هیئت  2
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رابطه ي فراشناخت با اعتقاد به طالع بینی و خرافات و سالمت روان در بین 

  مهندسی استان اردبیل _دانشجویان رشته هاي روانشناسی و فنی 

 2دکتر بتول احدي،  1غزل سادات پورنسایی

 چکیده

پژوهش حاضر بررسی رابطه ي فراشناخت بااعتقاد به طالع بینی وخرافات و سالمت روان در دو گروه از دانشجویان رشته هاي 

نفر از دانشجویان دختر و پسر در دو گروه  200حجم نمونه ي این پژوهش را  .مهندسی دراستان اردبیل است –روان شناسی و فنی 

ها از پرسشنامه ي  براي جمع آوري داده. و فنی ـ  مهندسی تشکیل داد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند روان شناسی

و مقیاس سالمت ) 1987سیگنت، (، پرسشنامه ي طالع بینی و خرافات) 1997رایت، هاتن وولز،  –کارت (فراشناخت

نتایج  .تحلیل شدند Tماري همبستگی پیرسون و آزمون داده هاي پژوهش با روش آ. ستفاده شد) 1979گلدربرگ و هیلر (روان

پژوهش نشان داد که بین دو مؤلفه ي فراشناخت و اعتقاد به طالع بینی و خرافات رابطه معنی دار معکوس وجود دارد و بین اعتقاد 

مده از داده ها استنباط شد همچنین از اطالعات بدست آ. به طالع بینی و خرافات با سالمت روان رابطۀ معنی دار مثبت وجود دارد

که بین دو مؤلفه ي فراشناخت و سالمت روان رابطه وجود ندارد تحقیق حاضر نشان داد که در فراشناخت، بین دانشجویان روان 

همچنین ببن  .مهندسی تفاوتی وجود ندارد که این تفاوت در اعتقاد به طالع بینی و خرافات نیز مشاهده نشد  -شناسی و فنی 

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر  .مهندسی در سالمت روان تفاوت معنی دار وجود دارد -یان روان شناسی و فنی دانشجو

نشان داد که افرادي که آگاهی بیشتري نسبت به شناخت و آگاهی خویش دارند میزان اعتقاد به طالع بینی و خرافات در آنها کمتر 

بینی  و خرافات در افراد بیشتر باشد به همان نسبت،  سالمت روان فرد در سطح باالتري  است وهمچنین هر چه میزان اعتقاد به طالع

 .قرار دارد

 

 فراشناخت،خرافات،سالمت روان     :واژه هاي کلیدي

 

 

 

 

 

  

                                                   

  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 1
 اردبیلیهیئت علمی دانشگاه محقق  2
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بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر سازگاري اجتماعی دانش آموزان دختر 

 مقطع متوسطه شهر بوشهر

   3، مهناز دانشور،2دکتر سید موسی گلستانه،  1دکتر علی پوالدي ریشهري 

 

  چکیده

تفکر انتقادي یکی از الگوهاي نوین در نظام هاي تربیتی فردي و اجتماعی است و در این الگو پرورش ویژگی هاي فردي و 

د قرار گیرد نقش بسزائی در رشد فراگیران اگر چنین تفکري در جایگاه مناسب خو. اجتماعی در کانون توجه متخصصان قرار دارد

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تفکر انتقادي بر .داشته و آثار مثبت شناختی، عاطفی رفتاري ، فرهنگی و علمی آن فراوان خواهد بود

پس  –زمون این تحقیق از نوع آزمایشی است و طرح آن از نوع پیش آ.سازگاري اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه می پردازد

نفر به عنوان نمونه به  50جامعه آماري این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود که از بین آنها . آزمون با گروه کنترل بود

 25این افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند که تعداد هر گروه شامل . صورت تصادفی انتخاب شدند

ري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبیرستانی بود که به وسیله سینها و سینگ ابزار گردآو. نفر بود

نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر آموزش تفکر انتقادي بر سازگاري اجتماعی دانش آموزان دختر . تدوین شده است) 1993(

اعی آزمودنی ها در گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون همچنین بین میانگین نمرات سازگاري اجتم. مقطع متوسطه است

یافته هاي نشان داد که آموزش تفکر انتقادي در ایجاد رفتار سازشی در ابعاد مختلف آن  .اختالف معنی داري مشاهده شد

 .تاثیرگذار است و می تواند در کسب مهارت ها و افزایش توانائی افراد زندگی فردي و اجتماعی موثر باشد

 .تفکر انتقادي، سازگاري اجتماعی دانش آموزان، مشارکت: ژه هاي کلیديوا

   

                                                   

 alipoladei@yahoo.comاستادیار دانشگاه پیام نور،  1
 استادیار دانشگاه بوشهر2
  کارشناس ارشد برنامه ریزي درسی 3
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هاي شخصیتی، هوش اجتماعی و سبک رهبري مدیران شهر  بررسی رابطه تیپ

 یاسوج

  1قعلی اکبر پیراسته مطل

 چکیده

شی، تیپ شخصیتی و تواند متأثر از بهره هو دهد که سبک رهبري مدیران می هاي رهبران نشان می تحقیقات در زمینه ویژگی

هاي شخصیتی،  به همین منظور هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه تیپ. زین باشداهاي آغ هاي تکنیکی به عنوان توانایی مهارت

نمونه آماري شامل . همبستگی بوده -ز نوع پیمایشیاضر اپژوهش ح. باشد هوش اجتماعی و سبک رهبري مدیران شهر یاسوج می

بري . هاي شهر یاسوج انتخاب شدند دسترس از بین کلیه مدیران ادارت و شرکت گیري در نمونه مدیر است که به روش 120

) LSS(رهبري ، پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو و پرسشنامه سبکBو  Aشخصیتی  هاي تیپ ز پرسشنامهاها  گردآوري داده

نتایج نشان داد که بین . یون گام به گام استفاده شدها از روش آماري همبستگی پیرسون و رگرس استفاده گردید،و بري تحلیل داده

ي هوش اه از بین مؤلفه. هوش اجتماعی و سبک رهبري و نیز بین تیپ شخصیتی و سبک رهبري ارتباط معنادار وجود دارد

، تیپ همچنین. بین براي سبک رهبري مشارکتی بودند هاي اجتماعی و پردازش اطالعات اجتماعی بهترین پیش اجتماعی، مهارت

از نتایج  .بین سبک رهبري مشارکتی بود بهترین پیش Bبین سبک رهبري خودکامه و تیپ شخصیتی  بهترین پیش Aشخصیتی 

هاي اجتماعی، هوش  توان اینگونه استنباط کرد که براي یک رهبري مشارکتی و کارآمد در مدیران توجه به مهارت تحقیق می

 .هاي آغازین الزم و ضروري است ناییهاي شخصیتی به عنوان توا اجتماعی و تیپ

  تیپ شخصیتی، هوش اجتماعی، سبک رهبري: واژه هاي کلیدي

  

  

                                                   

 Aapirasteh88@gmail.comکارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستان،  1
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 نقش اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در انزواي اجتماعی نوجوانان

  2 امین اهللا کوثرنیا ،1علی اکبر پیراسته مطلق 

  

 چکیده

تا  14در انزواي اجتماعی گروهی از نوجوانان  اجتماعی ارزیابی منفیپژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اضطراب ناشی از 

اي انتخاب  گیري چند مرحله به روش نمونه) دختر 200پسر و  200(نوجوان  400به همین منظور  . ساله شهر یاسوج اجرا شد 18

سپس . پاسخ دادند) UCLA(و مقیاس انزواي اجتماعی ) BFNE(نوجوانان به مقیاس کوتاه ترس از ارزیابی منفی . شدند

. مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند tآوري شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و  هاي جمع داده

) =0,56r؛ =0,010P(نتایج نشان داد که بین اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی و انزواي اجتماعی ارتباط مثبت و معنادار 

. بینی کننده خوبی براي انزواي اجتماعی نوجوانان بود به همین ترتیب اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی پیش. ردوجود دا

هاي نوجوانان دختر و پسر در اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی و انزواي  نشان داد که بین میانگین tهمچنین آزمون 

یج نشان دهنده این است که هر چه اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی در نوجوانان نتا .اجتماعی تفاوت معناداري وجود دارد

عالوه بر این، دختران در مقایسه با پسران از اضطراب ناشی از ارزیابی منفی . باالتر باشد، انزواي اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود

 . اجتماعی باالتر و نیز انزواي اجتماعی بیشتر رنج می برند

 اضطراب ناشی از ارزیابی منفی اجتماعی، انزواي اجتماعی، نوجوانان: اژه هاي کلیديو

   

                                                   

  روانشناسی عمومی دانشگاه سیستان وبلوچستانکارشناس ارشد  1
 آزاد اسالمی واحد نجف آباد دانشگاه بالینیکارشناس ارشد روانشناسی 2
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 اي اعتماد  نقش واسطه: اثر عدالت تعاملی بر عملکرد شغلی و خشنودي شغلی

 2دکتر نسرین ارشدي، 1صالحه پیریایی

  

 چکیده

نمونه این .  گري اعتماد بود هدف پژوهش حاضر بررسی اثر عدالت تعاملی بر عملکرد شغلی و خشنودي شغلی با میانجی

اي انتخاب  منطقه اهواز بود که به روش تصادفی طبقه-نفر از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 340پژوهش شامل 

هاي عدالت  براي سنجش متغیرهاي مورد مطالعه از پرسشنامه. سال بود 41آنها نیز مرد بودند و میانگین سن % 77از این تعداد . شدند

ارزیابی الگوي پیشنهادي از طریق . سازمانی، اعتماد به سازمان، اعتماد به سرپرست، عملکرد شغلی و خشنودي شغلی استفاده شد

. انجام گرفت 16ویراست  AMOSو  18راست وی  SPSSو با استفاده از نرم افزارهاي  (SEM)الگویابی معادالت ساختاري 

ها نشان دادند که الگوي پیشنهادي از  یافته. اي در الگوي پیشنهادي با استفاده از روش بوت استراپ آزموده شدند اثرهاي واسطه

تمامی به طور کلی . برازش بهتر از طریق همبسته کردن خطاهاي یک مسیر حاصل شد. ها برخوردار است برازش خوبی با داده

گونه که نتایج حاصل از این پژوهش نشان دادند، کارکنان به دو مرجع خاص  آن. هاي پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند فرضیه

توانند از مزایاي وجود تعامالت منصفانه در سازمان و تأثیري که بر  ها می سازمان. اي دارند توجه ویژه) سازمان و سرپرستان(

  .شوندمند  کارکنان دارند، بهره

 

 عدالت تعاملی، اعتماد، خشنودي شغلی، عملکرد شغلی :واژه هاي کلیدي

 

  

  

  

  

  

  

                                                   

 salehepiriaei@yahoo.com، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران اهواز 1
 nasrinarshadi@yahoo.com، شهیدچمرانعضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه  2
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سهل انگاري معلمین آموزش و بر میزان  خشی آموزش مهارت هاي زندگیباثر

  پرورش

 3، دکتر خدا مراد مومنی2، پیمان سلیمی1مرضیه پیري کامرانی

  

 چکیده

سهل انگاري تجربه اضطراب به خاطر به تاخیر . سهل انگاري یکی از بزرگترین آفت ها در کارآیی نیروي انسانی است

بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت هاي زندگی بر . انداختن مداوم تکالیف و وظایف است

پس آزمون با گروه کنترل  -نوع پیش آزمون(در این مطالعه آزمایشی .:سهل انگاري معلمان آموزش و پرورش شهر کرمانشاه بود

آموزش و پرورش شهر کرمانشاه با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي چند  1نفر از معلمان ناحیه  60) و با گمارش تصادفی

جلسه دو  10اي دو بار و طی گروه آزمایشی هفته . جایگزین شدند)  n=30(و کنترل )  n=30(مرحله اي در دو گروه آزمایش 

را قبل و بعد از آموزش تکمیل ) 1991(پرسشنامه سهل انگاري تاکمن هر دو گروه، . ساعته، مهارتهاي زندگی را آموزش دیدند

را به گونه اي میزان سهل انگاري معلمان نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارتهاي زندگی، . کردند

مهارتهاي  به دوره هاي آموزش کاهش سهل انگاري در محیط هاي کاريبنابراین به نظر می رسد براي  .کاهش می دهدمعنادار 

  .نیاز استزندگی 

  مهارت هاي زندگی، سرسختی روان شناختی، سهل انگاري، معلمان، آموزش و پرورش: واژه هاي کلیدي

 

  

 

   

                                                   

 کارشناس ارشد مشاوره 1
 کارشناس ارشد مشاوره 2
 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه رازي کرمانشاه 3
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و متأهل اداره آموزش و  مقایسه سازگاي اجتماعی و بلوغ عاطفی دبیران مجرد

 پرورش شهرستان کوار

  4، دکتر زهرا قادري3علی محمد باقري گلیجانی، 2علیرضا فرزانه ،1فرشته تام

 چکیده

ت گرفته است روش پژوهش از صور بلوغ عاطفی زنان مجرد و متاهل معلم این پژوهش با هدف مقایسه سازگاري اجتماعی و

 700ري شامل کلیه دبیران زن شاغل در اداره آموزش و پرورش شهرستان کوار به فراوانی مقایسه اي است ،جامعه آما –ی نوع عل

نفر متاهل می باشد  196نفر مجرد و  52نفر بوده است که از این تعداد  248نمونه پژوهش . بوده است  88-89نفر در سال تحصیلی 

کوپر (جمع آوري داده ها از پرسشنامه سازگاري اجتماعی براي .واین تعداد به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند

نتایج نشان داد که . مستقل تجزیه و تحلیل شد tاستفاده گردید داده ها با استفاده از آزمون ) بهارگاوا(و بلوغ عاطفی ) اسمیت

اج می تواند بر افزایش دبیران مجرد نسبت به دبیران متاهل از سازگاري اجتماعی و بلوغ عاطفی کمتري برخوردارند و ازدو

  . سازگاري اجتماعی و بلوغ عاطفی تاثیر گذار باشد

 سازگاري اجتماعی، بلوغ عاطفی ، مجرد، متاهل :کلید واژه ها 

  

   

                                                   

 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، 1

  اوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحددانشجوي کارشناسی ارشد مش 2

 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس 3

 دکتراي مشاوره، استادیار دانشگاه آزاد مرودشت 4
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سازي در مقابله با استرس بر اضطراب اجتماعی  اثربخشی آموزش گروهی مصون

  )Na(و خودکارآمدي اجتماعی افراد معتاد در حال ترك 

  1مرتضی ترخان

  

 چکیده

گیري افراد معتاد در حال ترك از دیگران  اضطراب اجتماعی و ناکارآمدي اجتماعی از جمله مسائلی است که باعث کناره

سازي در مقابله با استرس بر اضطراب اجتماعی و  لذا در این پژوهش سعی شده، اثربخشی آموزش گروهی مصون. شود می

به منظور رسیدن به این هدف، دو فرضیه تدارك دیده . رك مورد بررسی قرار گیردخودکارآمدي اجتماي افراد معتاد در حال ت

اداره بهزیستی شهرستان تنکابن  Naنفر از افراد معتادي که در حال ترك بودند و در کالسهاي  54ها به  جهت آزمون فرضیه .شد

نفر از  35مشخص گردید .  هربرت داده شد کردند، مقیاس اضطراب اجتماعی کانور و مقیاس خودکارآمدي گادیانو و شرکت می

نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب و بطور  30از بین آنها . آنها اضطراب اجتماعی باال و خودکارآمدي اجتماعی پایینی داشتند

ي گروه سازي در مقابله با استرس بر رو آموزش گروهی مصون . نفري آزمایشی و کنترل جایگزین شدند 15داوطلبانه در دو گروه 

سازي  پس از آموزش گروهی مصون. اي اجرا گردید و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد دقیقه 75جلسه  10آزمایشی به میزان 

هاي مورد لزوم  گیري، داده در مقابله با استرس، مجدداً اضطراب اجتماعی و خودکارآمدي اجتماعی افراد معتاد مورد اندازه

هاي این پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد، دو فرضیه  یافته .قرار گرفتند استخراج  و مورد پردازش آماري

سازي در مقابله استرس موجب  به دیگر سخن آموزش گروهی مصون. مورد تائید قرار گرفت p 05/0این پژوهش در سطح 

نتایج این پژوهش با نتایج  .ماعی افراد معتاد در حال ترك شده استکاهش اضطراب اجتماعی و افزایش خودکارآمدي اجت

توان  سازي در مقابله با استرس می دهند، با آموزش مصون این پژوهش و تحقیقات مشابه نشان می. تحقیقات مشابه همگرائی دارد

باالي افراد معتاد در حال ترك را  موجبات کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش خودکارآمدي اجتماعی و نتیجتاً مناسبات اجتماعی

  .فراهم ساخت

  

    مصون سازي،استرس،اضطراب اجتماعی :کلید واژه ها 

                                                   

 دکتري روان شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور رامسر 1
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  تأثیر قدرت رهبري در رفتار جامعه پسند

  ، 3، مهرزاد فراهتی2، نرگس میرزا آقابیک1محمد احسان تقی زاده

 چکیده

کنونی انتخاب گردید و عامل اصلی آن حادثه درگیري در پژوهش حاضر تنها بر اساس نیاز مردم جامعه و خالء آن در شرایط 

سعادت آباد تهران بود که منجر به قتل گردید، در حالیکه ناظران متعددي در روز روشن و در سکوت بدون هیچگونه دخالتی تنها 

عه پسند آنها در جامعه می هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر قدرت رهبري افراد بر میزان رفتار جام .نظاره گر حادثه بودند

نفر به روش  50جامعه آماري پژوهش را کلیه پرسنل مشغول به کار در کاخ سعات آباد تشکیل می دادند که از بین آنها  .باشد

نمونه گیري تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه قدرت رهبري و پرسشنامه محقق ساخته رفتار جامعه پسند را 

 .براي گروههاي مستقل استفاده شد tبه منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماري همبستگی پیرسون و آزمون . نمودند تکمیل

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معنی داري بین قدرت رهبري و رفتار جامعه پسند وجود دارد و هرچه قدرت 

همچنین تفاوت معنی داري بین قدرت رهبري و رفتار جامعه پسند در . تري است و بلعکسرهبري باالتر، میزان جامعه پذیري باال

با توجه به پژوهش حاضر می توان عنوان کرد که هرچه میزان توانایی و قدرت رهبري افراد بیشتر باشد  .زنان و مردان وجود ندارد

ه عنوان فردي مسئول و عالقه مند به جامعه و مردم آن خود رفتارهاي جامعه پسندانه بیشتري از خود نشان می دهند و در جامعه ب

 .عمل می کنند

  

قدرت،رهبري،رفتار جامعه پسند :کلید واژه ها 

     

                                                   

  تی، استادیار دانشگاه پیام نور دکتري روانشناسی تربی 1
  سی عمومی، دانشگاه پیام نور وحیده مقدم، کارشناسی روانشنا2
  م نور کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی، مدرس دانشگاه پیا3
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نقش طراحی محیط در کاهش استرس شغلی و اضطراب اجتماعی کارکنان 

  بیمارستان

   1سوده توکلی

 چکیده

- هایی که بر اساس اصول روانو محیط طراحی منظر تفاده ازبا اس. مؤثر است محیط کار در اصالح شرایطشناسی محیط روان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی . شناختی انسان تأثیر گذاشتهاي مختلف روانتوان بر شاخصند، میگیرشناسی محیط شکل می

هاي این براي آزمون فرضیه :روش .کارکنان است شغلی اضطراب اجتماعی و استرسدر کاهش  استفاده از روش طراحی محیط

  ها به وسیله تحلیل واریانسبخش بیمارستان انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفتند، سپس یافته از سهنفر  155اي به حجم تحقیق نمونه

شناسی محیط استفاده شده از ارگونومی و عناصر روانمحیط کارشان در کارکنانی که گروه  .و آزمون تعقیبی توکی محاسبه شد

گروهی که فاقد طراحی و . تفاوت معناداري با گروه دیگر داشتند شغلیاضطراب اجتماعی و استرس  است، در دو شاخص

بیمارستان مشغول  عاديکارکنانی که در محیط هاي دیداري تحریک شدند در مقایسه با ارگونومی محیطی بوده و فقط با محرك

نشان داد نتایج این تحقیق : گیرينتیجه .ري را نشان دادنداضطراب اجتماعی و استرس شغلی تفاوت معنادا بودند، در شاخص کار

 ،تراضطراب اجتماعی و استرس شغلی کمها همراه با که استفاده از محیط طراحی شده با عناصر طبیعی، براي شاغلین در این محیط

ی و فقط با استفاده از دورنما و توان بدون تغییرات در معماري داخلی و ارگونومحتی می .بیمارستانی است شاغلینسایر نسبت به 

  . کننده، تأثیر گذاشتاستفادهشغلی نسبت به گروه غیرهاي اضطراب اجتماعی و استرستصاویري از مناظر طبیعی زیبا، بر شاخص

  .اضطراب اجتماعی و استرس شغلی ، طراحی محیط با عناصر طبیعی شناسی محیط، روان  :هاي کلیديواژه

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                   

 soodehtavakkoli@gmil.comکارشناس ارشد روان شناسی عمومی ، 1
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  سبک هاي هویت با همدلی در دانشجویان  رابطه بین

  2تورج هاشمی نصرت آباد دکتر، 1یخسروشاهي بهادرجعفر 

 چکیده

روش پژوهش توصیفی .  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک هاي هویت با همدلی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود 

بودند که از این جامعه  1389-90نشگاه تبریز در سال تحصیلی جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان دا. از نوع همبستگی بود

براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی و . نفر به روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند 200تعداد 

تحلیل داده ها به کمک روشهاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و . فهرست واکنش هاي بین فردي دیویس استفاده شد

نتایج نشان داد که همدلی با سبک هویت اطالعاتی و هنجاري رابطه مثبت و معنادار و با سبک . رگرسیون گام به گام تحلیل شدند

همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، سبک هاي هویتی قادرند . اجتنابی رابطه منفی و معنی داري دارد/ هویت سردرگم

با افزایش سبک هویت اطالعاتی و هنجاري میزان همدلی افزایش می یابد و . ن پیش بینی کنندتغییرات همدلی را در دانشجویا

  . اجتنابی میزان همدلی کاهش می یابد/ برعکس با افزایش سبک هویتی سردرگم

  

/ اجتنابی/ سبک هاي هویت، سبک هویت اطالعاتی، سبک هویت هنجاري، سبک هویت سردرگم: هاي کلیديواژه

    .     همدلی

 

 

 

 

 

 

  

  

    

                                                   

 jafar.b2010@yahoo.com، ایران ه پژوهشگران جوان، تبریز،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریز، باشگا 1
 ی دانشگاه تبریزروانشناسی گروه علمدانشیار و عضو هیئت  2
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پیرو  دررابطه عدالت سازمانی با رفتار شهروندي -بررسی تاثیر مبادله رهبر

  سازمان

  4فاطمه رضائی، ،3، محسن جعفریان فرد2حمیدرضا عریضی   ،، 1ابولقاسم نوري

 چکیده

 .عملکرد فردي و سازمانی داردرفتار شهروندي سازمانی به عنوان رفتار هاي اختیاري و آگاهانه کارکنان ، تاثیر به سزایی بر 

. پیرو بر روي رفتار شهروندي سازمانی بوده است-هدف این پژوهش بررسی تاثیر ادراك عدالت سازمانی و کیفیت مبادله رهبر

اند که از بین  داده تشکیل 1388سال  نیمه اول اداري یک کارخانه صنعتی در هاي بخش کارکنان کلیه را پژوهش آماري جامعه

ابزار پژوهش شامل . شدند انتخاب پژوهش هاي نامه پرسش به گویی پاسخ گیري تصادفی براي نمونه صورت نفر به 150آنان

داده هاي حاصل از .: سوال بود 7پیرو با -سوال و مبادله رهبر 18سوال، عدالت سازمانی با  10پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی با 

نتایج حاصل از . ی پیرسون، و مدل سازي معادالت ساختاري مورد تحلیل قرار گرفتندپرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگ

پیرو بر روي -از طریق مبادله رهبر) عدالت رویه اي و عدالت تعاملی(سازي معادالت ساختاري نشان داد تنها دو بعد از عدالت مدل

انجام رویه هاي قانونی و درست نسبت به آن ها،  میتوااند  تعامالت باز با کارکنان و.: رفتار شهروندي سازمانی تاثیرگذارهستند

  .ي کارکنان نسبت به شغلشان را افزایش و تمایل آنان را به انجام وظایف فراتر از نقش سوق دهدانگیزه

    رهبر عضو، عدالت سازمانی،رفتار شهروندي  :هاي کلیديواژه

                                                   

  a.nouri@edu.ui.ac.irدانشگاه اصفهان  استاد، )occupational psychology( روانشناسی حرفه اي، کتري د 1

  dr.oreyzi@edu.ui.ac.irاستادیار، دانشگاه اصفهان  ،)industrial psychology( دکتري، روانشناسی صنعتی 2

، دانشجو، دانشگاه )organizational and industrial psychology(کارشناسی ارشد، روانشناسی صنعتی و سازمانی  3

  mohsen.jafarianfard@gmail.comاصفهان،

، دانشجو، دانشگاه )organizational and industrial psychology(کارشناسی ارشد، روانشناسی صنعتی و سازمانی  4

  fatemerb@gmail.comاصفهان،
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و شاغل   زنان خانه داربررسی مقایسه اي بین سالمت اجتماعی و سالمت روان 

  شهر اصفهان

 4حسین مولوي، 3مرضیه جهان بخش، 2محمد حسین بهادري، 1آذر جمشیدي

 

 چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی مقایسه اي سالمت روان و سالمت اجتماعی زنان خانه دار و شاغل شهر اصفهان و مقایسه آن با 

جامعه پژوهش کلیه زنان شاغل و خانه دار . این مطالعه از نوع بنیادي و توصیفی است.پردازیممتغیرهاي دموگرافیک اجتماعی می

ابزار جمع آوري داده ها در این مطالعه پرسشنامه سالمت اجتماعی، پرسشنامه سالمت روان و . بودند 1390شهر اصفهان در سال 

مستقل، ضریب همبستگی Tو با آزمون  spssه وسیله نرم افزار تجزیه و تحلیل داده ها ب. فرم اطالعات دموگرافیک اجتماعی بود

دهد که زنان شاغل بطور معناداري از نظر سالمت نتایج حاصل از این پژوهش نشان می. پیرسون و تحلیل واریانس دوراهه انجام شد

ن شاغل و خانه دار تفاوت معناداري اجتماعی نسبت به زنان خانه دار در سطح باالتري قرار دارند اما از نظر سالمت روان بین زنا

اجتماعی،  -بعالوه بین متغیر هاي سالمت اجتماعی با متغیرهاي جمعیت شناختی میزان تحصیالت، طبقه اقتصادي. مشاهده نشد

عضویت در گره هاي اجتماعی، فعالیت ورزشی ارتباط معناداري وجود داشت ولی با سن، تحصیالت والدین ارتباط معنی داري 

به طور کلی میزان سالمت اجتماعی زنان شاغل از زنان خانه دار بیشتر است اما سالمت روان آنها با هم تفاوت .نداشتوجود 

  .معناداري ندارد

  .سالمت اجتماعی، سالمت روان، زنان شاغل، زنان خانه دار :هاي کلیديواژه

  

  

   

                                                   

 .دانشگاه ، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، اصفهان، ایرانمدرس  1

نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، . کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2

 mh_bahadori@yahoo.com: دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران پست الکترونیک

 .کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 3

 .استاد، دکتراي تخصصی روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 4
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  گانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنانهاي پنجبررسی روابط سبک

   4گوهر نظري، ، 3دکتر عبدالزهرا نعامی 2دکتر حسین شکرکن، ، 1مریم چرامی

 

 چکیده

-تعارض یکی از مباحث عمده رفتار سازمانی است، به نحوي که روز به روز گرایش بیشتري در توجه به این مسئله به چشم می

بر این اساس هدف  .اندداده و آن را بررسی نموده خورد و اغلب کتب و منابع رفتار سازمانی فصل یا بخشی را به تعارض اختصاص

) سازش، گذشت، رقابت، اجتناب، همکاري(گانه حل تعارض شامل هاي پنجپژوهش حاضر، بررسی روابط ساده و چندگانه سبک

ران این پژوهش یک مطالعه توصیفی بوده و جامعه شامل کلیه کارکنان شرکت نفت گچسا. باشدبا عملکرد شغلی کارکنان می

ها از آوري دادهبراي جمع. اي بوده استگیري بصورت تصادفی طبقهنفر از کارکنان، و روش نمونه 214بوده و نمونه شامل 

و پرسشنامه آزمون خود ارزشیابی عملکرد شغلی دونالد پترسون  هاي حل تعارض پوتنم و ویلسوناي سبکماده 30پرسشنامه 

داري مشاهده عارض همکاري، اجتناب و گذشت با عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنیهاي حل تبین سبک. استفاده شده است

P(هاي حل تعارض رقابت نشد و بین سبک = rو  0.47 = P(و سازش ) 0.13 = rو  0.18 = با عملکرد شغلی رابطه ) 0.16

همبستگی چندگانه براي  ضریب) Enter(طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر . دار مشاهده شدمثبت معنی

MRگانه حل تعارض با عملکرد شغلی کارکنان برابر هاي پنجترکیب خطی سبک = Rsو  0.22 = Fو  0.05 = است  2.22

Pکه در سطح  < کننده بیشتري بیندار است و با توجه به روش گام به گام سبک حل تعارض سازش از قدرت پیشمعنی 0.05

- هاي مربوط به سبکطور یافتهباشد و همینهاي سیمونت و نیکودیم همسو میازش با یافتهرابطه سبک رقابت و س. برخوردار بود

ها هاي این دسته از فرضیهدر خصوص تبیین یافته. باشدهاي اجتناب، همکاري، و گذشت با یافته کناري و اسبیتزبرگ همسو می

هایی را که سی را براي سنجش کار خود داشته باشند و مقایسهشود که هرکدام از افراد معیار و مقیارقابت باعث می: توان گفتمی

در تبیین یافته .جهت افزایش عملکرد در نظر گرفت دهند، را به عنوان یک عامل انگیزشیکارکنان با همکاران خود انجام می

ا در از دست دادن منابعی توان به این مطلب اشاره کرد که با توجه به اینکه هرکدام از طرفین خود رمربوط به سبک سازش می

هایی که تر است تا جستجوي گزینهداند، به عبارتی دیگر برنده و بازنده مشخصی وجود ندارد، پذیرش پیشنهاد اولیه سهلسهیم می

هاي حل تعارض همکاري، گذشت و ها نشان داد که برخالف انتظار بین سبکتحلیل یافته. براي هر یک از طرفین قابل قبول باشد

 ها براي مسائل پیچیده که با سوءاین سبک: توان گفتدر تبیین این یافته می. داري وجود نداردتناب با عملکرد شغلی رابطه معنیاج

    .هایی که ریشه در نظام ارزشی طرفین دارد، مناسب نیستباشد ولی براي تعارضبرداشت همراه است، مناسب می

   عملکرد شغلی -سازمانیرفتار   -حل تعارض  :يدیکل يها واژه

                                                   

  Maryam.chorami@yahoo.com شناسی، اصفهان، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، گروه روان ، دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی،1

  شناسی، اهواز، ایراناستاد دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان 2

  شناسی، اهواز، ایرانتی و روان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربی 3

  شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهرانآموخته کارشناسی ارشد رواندانش 4
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  بررسی روابط منابع قدرت سازمانی مدیران با عملکرد شغلی کارکنان

   4گوهر نظري، ، 3دکتر عبدالزهرا نعامی 2دکتر حسین شکرکن، ، 1مریم چرامی

 چکیده

ببرند، از کسانی دانند آن را چگونه بکار شناسند و میرهبرانی که قدرت را می. اي در دنیاي واقعیت استوجود قدرت مسئله

توان آن را در سازمان، قدرت یک نیروي نامحسوس و نامشهود است، نمی .تر هستندبرند، اثربخشدانند یا آن را بکار نمیکه نمی

شود، توانایی بالقوه یک نفر در اعمال نفوذ بر اغلب، قدرت به این صورت تعریف می. توان اثرهاي آن را حس کرددید ولی می

با توجه به اینکه . ع و تخصصی استبراي اجراي دستورات  منابع قدرت شامل پنج نوع قهري، پاداشی، مرجعی، مشرودیگران 

امروزه دستیابی مدیران به قدرت اهمیت فراوانی در پیشبرد اهداف جمعی و سازمانی دارد، اگر بتوانیم با استفاده از منابع قدرت 

ها و روابط کاري و خدمت بزرگی در جهت بهبود وضع موجود حاکم بر سازمان موجود اثربخشی کارکنان را افزایش دهیم،

این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه شامل کلیه کارکنان .ایمعملکرد شخصی کارکنان انجام داده

براي جمع. اي بوده استدفی طبقهگیري بصورت تصانفر از کارکنان و روش نمونه 214شرکت نفت گچساران بوده و نمونه شامل 

سوالی منابع قدرت سازمانی و آزمون خود ارزشیابی عملکرد شغلی دونالد پاترسون استفاده شده  20ها از پرسشنامه آوري داده

دار مشاهده شده که نتایج بین منبع قدرت پاداشی، مشروع، مرجعی و تخصصی با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مثبت معنی.است

طبق نتایج . دار مشاهده شدسو با فرضیه بود ولی برخالف فرضیه تحقیق بین منبع قدرت قهري و عملکرد شغلی رابطه مثبت معنیهم

گانه قدرت ، ضریب همبستگی چند متغیري براي ترکیب خطی منابع پنج)Enter(حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر 

MRبا عملکرد شغلی کارکنان برابر با  = 0.34 ،Rs = F، و 0.14 = Pباشد که در سطح می 8.83 < دار است معنی 0.0001

بین، منابع قدرت تخصصی باشد، و از میان متغیرهاي پیشبین قابل تبیین میاز واریانس عملکرد شغلی توسط متغیرهاي پیش 14٪(

گانه ها نشان داد که بین منابع پنجیافته).  باشندکننده بهتري براي عملکرد شغلی کارکنان برخوردار میبینیو قهري از قدرت پیش

در خصوص تبیین روابط ساده منابع . باشدهمسو می دار وجود دارد که به یافته استودنتقدرت با عملکرد شغلی رابطه مثبت معنی

اصولی است که  تریندریافت پاداش از سوي سازمان بخاطر کار و فعالیت، یکی از منطقی: توان گفتقدرت با عملکرد شغلی می

اي نیز قابل قبول است در خصوص تبیین رابطه قدرت قهري و عملکرد شغلی میشود و در هر جامعهدر هر سازمانی رعایت می

توان در تبیین رابطه قدرت مشروع و عملکرد می.تنبیه اقتضایی اگر همراه با پاداش باشد، بر عملکرد زیردست تاثیر دارد: توان گفت

کند، چون معتقد است که فرد عامل حق درخواست و شخص هدف، تعهد قدرت مشروع، شخص هدف اطاعت میدر : گفت که

شخص هدف چون شخص عامل را قبول دارد : توان گفتدر خصوص رابطه قدرت مرجعی و عملکرد شغلی می. به اطاعت دارد

  توان طور درباره قدرت تخصصی میهمین. کندت میکند و خواهان مقبول افتادن در نظر اوست، اطاعیا با او احساس نزدیکی می

  

                                                   

  Maryam.chorami@yahoo.com شناسی، اصفهان، دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات اصفهان، گروه روان، 1

  شناسی، اهواز، ایراناستاد دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان 2

  شناسی، اهواز، ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان 3

  شناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهرانآموخته کارشناسی ارشد رواندانش 4
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اگر شخص عامل در رابطه با هدف از قدرت تخصص باالیی برخوردار باشد، درخواست یا پیشنهادي که این مهارت و : گفت

تخصص در آن وجود دارد، ممکن است براي برانگیختن اطاعت پذیري یا تعهد در فرد هدف کافی در خصوص رابطه مثبت 

هاي قدیمی مثل هاي ما خصوصاً سازمانتوان آن را به سبک مدیریت و رهبري رایج بر سازمانت قهري و عملکرد شغلی میقدر

  .هاي مدیریتی آمرانه بیشتر استفاده شده، اشاره کردشرکت نفت که از سبک

  

    قدرت قهري –تعارض  -  عملکرد شغلی -قدرت سازمانی  - مدیران :يدیکل يها واژه
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هت گیري مذهبی در دانشجویان دختر بین سبک هاي هویت و جرابطه 

 دانشگاه عالمه طباطبایی 

 3، دکتر حسین سلیمی2مهرداد حاجی حسنی، 1کاظم حاجی حسنی

 : دهیچک

سبک هاي هویت در چگونگی نگرش فرد به . هویت مجموعه اي از معانی است که فرد براي تعریف از خود به کار می برد

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک هاي هویت با : هدف. مسائل مختلف از جمله مذهب نقش انکار ناپذیري دارند

جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دختر : روش. باطبایی می باشدجهت گیري مذهبی در دانشجویان دختر دانشگاه عالمه ط

دانشجو انتخاب و با دو پرسشنامه سبک هاي  100دانشگاه عالمه طباطبایی بوده است که به روش نمونه گیري در دسترس تعداد 

ه ها با روش همبستگی پیرسون تحلیل داد:  یافته ها. هویت برزنسکی و جهت گیري مذهبی آذربایجانی مورد ارزیابی قرار گرفتند

اما رابطه ببین . رابطه معنادار و مثبت است  01/0نشان داد که بین سبک هویتی اطالعاتی و هنجاري با جهت گیري مذهبی در سطح 

سبک هاي هویتی : نتیجه گیري. معنادار اما منفی می باشد 01/0پرهیزي با جهت گیري مذهبی در سطح / سیک هویتی سردرگم

سبک هویتی اطالعاتی، سبک هویتی هنجاري، سبک : : واژه هاي کلیدي. تی و هنجاري گرایش بیشتري به مذهب دارنداطالعا

  .پرهیزي، جهت گیري مذهبی/ هویتی سردرگم

  

   هویت، جهت گیري مذهبی، نگرش    :يدیکل يها واژه

                                                   

 kazemhajhasani@yahoo.comکارشناسی روانشناسی عمومی واحد بروجندانشجوي  1
 mehrdadhajhasani@yahoo.com 2دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده داتشگاه عالمه طباطبایی تهران 2
 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی 3
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اجتماعی بر کاهش آمادگی پذیري به بررسی اثربخشی آموزش مهارتهاي 

 دانش آموزان پسر دبیرستان شهرستان رباط کریم اعتیاد در

 2، دکتر حسین سلیمی1مهرداد حاجی حسنی

 : دهیچک

به نظر می رسد . وابستگی به مواد یا اعتیاد به مواد مخدر در همه مشاغل، سطوح تحصیلی و طبقه ااجتماعی دیده می شود

هدف اصلی این : هدف. مهارتهاي اجتماعی، بهره اندکی دارندبسیاري از افرادي که به مواد مخدر گرایش پیدا می کنند از 

پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارتهاي اجتماعی بر کاهش آمادگی پذیري به اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستان بوده 

مونه گیري در جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان رباط کریم بوده است که به روش ن: روش. است

تعداد جلسات درمان . دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جاي گزین شدند 30دسترس تعداد 

. اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. بوده است که در آن مهارتهاي اجتماعی به گروه آزمایش آموزش داده شد 5/1جلسه  8

داده ها با روش تحلیل واریانس یک راهه مورد :  یافته ها. مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگري بودابزار سنجش در این پژوهش 

نتایج نشان داد که آموزش مهارتهاي اجتماعی در کاهش آمادگی پذیري به اعتیاد در گروه ازمایش موثر بوده . بررسی قرار گرفتند

 .ن آمادگی به اعتیاد را در دانش آموزان کاهش دادآموزش مهارتهاي اجتماعی میزا: نتیجه گیري). >01/0P(است 

  .مهارتهاي اجتماعی، آمادگی به اعتیاد، مواد مخدر :واژه هاي کلیدي

  

  

    

                                                   

   mehrdadhajhasani@yahoo.comطباطبایی دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه عالمه  1
 استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی 2
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بررسی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با میزان همدلی در نوجوانان دختر و 

  پسر

   2شعله امیري ، 1سعیده حاتمی

 

  چکیده

نفر از دانش آموزان  135نمونه تحقیق تعداد  .بوددر نوجوانان معیت شناختی  با عوامل جهمدلی هدف پژوهش بررسی رابطه 

ابزارهاي به کار  .ندانتخاب شد گیري تصادفی نمونهبه روش که بودند، ) پسر 60دختر و  75(دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان فسا 

و  شغل مادر، تعداد فرزندان و جنسیت،شامل تحصیالت و شغل پدر، تحصیالت و  پرسشنامه جمعیت شناختیرفته شامل ،  

نتایج . به دست آمد که قابل قبول بود 71/0ضریب آلفاي کرونباخ در این مطالعه . بود پرسشنامه مقیاس همدلی کودکان  بریانت

ان داشت، و در دختر نشان داد که بین میانگین همدلی در نوجوانان دختر و پسر تفاوت معنی داري وجود و همبستگی tآزمون 

 تحصیالت و شغل پدر و تعداد فرزندان نیز بین میانگین همدلی و متغیرهاي جمعیت شناختیو همچنین، . میزان همدلی باالتر بود

 .نداشت، اما بین همدلی و تحصیالت و شغل مادر رابطه معنی دار وجود داشت معنی داري وجود رابطه

  سیت،نوجوانانهمدلی، متغیر هاي جمعیت شناختی، جن:  واژه هاي کلیدي

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 S_hatami101@yahoo.com، کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه اصفهان 1
 دانشگاه اصفهاندانشیار گروه روانشناسی  2
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  نقش ادراك حمایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی: پرخاشگري نوجوانان دختر

  4، مصطفی علیخانی3، کامران خدادادي2، علی زکی یی1دکتر سید محسن حجت خواه

  چکیده

کرده است با پرخاشگري نوجوانان از جمله موضوعاتی است که توجه روانشناسان اجتماعی را به خود جلب : مقدمه و هدف

توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش با هدف بررسی نفش ادراك حمایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی در پرخاشگري نوجوانان 

  .دختر انجام شد

ساله شهر کرمانشاه بود که به روش نمونه گیري  18تا  14آموزان دختر سنین جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانش: روش

آوري داده ها شامل پرسشنامه هاي  ابزار جمع. نفر از میان آن ها انتخاب شد 200اي نمونه اي به حجم   اي چند مرحلهخوشه

  . می شد  )AGQ(، پذیرش اجتماعی  کراون و مارلو و پرخاشگري)SSP(ادراك حمایت اجتماعی

نگین، انحراف استاندارد، ضریب طرح پژوهش از نوع همبستگی بود که براي تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص هاي آماري میا

  .همبستگی و رگرسیون استفاده شد

نتایج تجزیه  و تحلیل داده ها نشان داد که بین ادراك حمایت اجتماعی و پرخاشگري  دختران نوجوان ضریب : یافته ها

تحلیل رگرسیون نتایج . وجود دارد -48/0وجود دارد و بین پذیرش اجتماعی و پرخاشگري ضریب همبستگی  -21/0همبستگی 

داده هاي پژوهش نشان می دهد که متغیر هاي ادراك حمایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی می توانند پرخاشگري را در نوجوانان 

  .دختر پیش بینی کنند

بر اساس یافته هاي پژوهش می توان نتیجه گرفت که ادراك حمایت اجتماعی و پذیرش اجتماعی در : نتیجه گیري

  . رندپرخاشگري نقش دا

  ادراك حمایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، پرخاشگري: واژه هاي کلیدي

   

                                                   

   1استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه رازي کرمانشاه. 

   2دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازي. 

   3دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی رود هن. 

   4 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازي. 
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اعتبار سنجی مدل رضایت شغلی معلمان بر اساس مدل شناختی اجتماعی لنت و 

  براون

  4، مریم چگینی3، هیوا محمدجانی2، حجت غالم زاده1منصور حرفه دوست

  چکیده

نفر از  410بدین منظور تعداد . صورت گرفت) 2006(شغلی لنت و براون این پژوهش به منظور بررسی و آزمون مدل رضایت 

معلمان دبیرستان هاي شهر کرج به طور تصادفی خوشه اي انتخاب و به پرسش نامه هاي رضایت شغلی، عاطفه مثبت، پیشرفت 

نتایچ تحقیق نشان داد . ندهدفمندانه کاري، حمایت هدفمندانه کاري، خود کارامدي مربوط به کار، محیط هاي کاري پاسخ داد

همچنین نتایج پژوهش نشان داد که عاطفه مثبت به طور . که مدل مفروض شده توسط لنت و براون با داده ها برازش خوبی دارند

مستقیم و غیر مستقیم به طور معنی دار رضایت شغلی را پیش بینی می کند؛ همچنین عامل حمایت هدف به طور غیر مستقیم و از 

غییر واسط محیط کاري بر رضایت شغلی تاثیر می گذارد ولی اثر ضریب پیش بینی آن بر رضایت شغلی معنی دار نیست؛ طریق مت

همچنین نتیجه این پژوهش نشان داد که حمایت از هدف بر پیشرفت هدف تاثیري مثبت و معنادار دارد ولی تاثیر پیشرفت هدف بر 

 .روي رضایت شغلی معنی دار نیست

  رضایت شغلی، مدل شناخت اجتماعی: لیديواژه هاي ک

  

 

    

                                                   

1
  )drherfedust@gmail.com(سنجش و اندازه گیري دانشگاه عالمه طباطباییدانشجوي دکتري  - 

2
 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران - 

3
 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی - 

4
  کارشناس ارشد روانسنجی دانشگاه عالمه طباطبایی - 
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بررسی رابطه استرس شغلی با سالمت روان با توجه به نقش تعدیل کنندگی 

نوبت کار و غیر سرسختی روانشناختی و حمایت سازمانی ادراك شده در کارکنان 

  هاي نفتی نوبت کار یکی از شرکت

  1علی حریزاوي

  

  چکیده

شده و  سازمانی ادراك کنندگی حمایت هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استرس شغلی با سالمت روان باتوجه به نقش تعدیل

نفر  300نمونه این پژوهش شامل . هاي نفتی است سرسختی روانشناختی در کارکنان نوبت کار و غیر نوبت کار یکی از شرکت

براي . اي انتخاب شدند کار یک شرکت نفتی بود که به روش تصادفی طبقهاز کارکنان روزکار و نوبت ) زن 50مرد و  250(

، حمایت سازمانی ادراك شده )GHQ(، سالمت عمومی )IJUSI(هاي استرس شغلی  سنجش متغیرهاي مورد مطالعه از پرسشنامه

شامل (س شغلی و ابعاد آن هاي حاصل از پژوهش نشان دادند که اسـتریافتـه. استفاده گردید )AHI(سرسختی روان شناختی   و

وري  خوابی، نارساکنشمشکالت بدنی، اضطراب و بی( با عدم سالمت روان و ابعاد آن) مشکالت مدیریتی و مشکالت رفاهی

فیشر نشان دادکه این روابط در کارکنان روزکار و نوبت کار  Zهمچنین آزمون . داري دارندرابطه معنی) اجتماعی و افسردگی

ها بیانگر آن است که ضرایب همبستگی بین استرس شغلی و عدم سالمت روان در  ت این تفاو. داري است نیداراي تفاوت مع

هاي حاصل نشان دادند که حمایت سازمانی ادراك شده و از سوي دیگر یافته. باشدکارکنان روزکار بیشتر از کارکنان نوبتکار می

توان چنین نتیجه گیري کرد که سطوح پایین  می. اندروان را تعدیل نمودهسرسختی روانشناختی رابطه بین استرس شغلی و سالمت 

انجامد که کارکنان از نظر ویژگی کار زمانی به افزایش سالمت روان در افراد می استرس شغلی در کارکنان نوبت کار و غیرنوبت

  . سازمان خود ادراك کرده باشندروانشناختی در سطح باالیی قرار داشته باشند و حمایت بیشتري را از سوي  سرسختی

  استرس شغلی، سالمت روان، سرسختی روانشناختی، حمایت سازمانی ادراك شده :هاي کلیديواژه

  

   

                                                   

  harizave_ali@yahoo.com،  دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 1
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بررسی رابطه بین الگوهاي ارتباطی خانواده و خودکارآمدي اجتماعی 

  آموزان مدارس راهنمایی شیراز دانش

 2دکتر فریده یوسفی،  1مرضیه حسن زاده

  چکیده

هاي بین هاي اجتماعی و توانایی اداره کردن ناسازگاريهاي فرد در برخود با چالشخودکارآمدي اجتماعی به معنی قابلیت

تواند زمینه ساز ایجاد اند که خانواده و نوع ارتباطات اعضاي آن میهاي متعدد نشان دادهپژوهش).2001موریس، (فردي است 

بر این اساس هدف ). 2005ورسیمو، (هاي اجتماعی باشد  اً در ارتباط با موقعیتباورهاي خودکارآمدي در کودکان خصوص

آموزان و خودکارآمدي اجتماعی دانش) شنود و همنواییوگفت(پژوهش حاضر بررسی رابطه بین الگوهاي ارتباطی خانواده 

  .باشدمی

به منظور انتخاب . بود) دختر 244ر و پس 252(آموز پایه اول تا سوم راهنمایی دانش 496نمونه پژوهش حاضر شامل 

آزمودنیها از بین فهرست مدارس راهنمایی شهرستان شیراز دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه به صورت تصادفی انتخاب و از 

 ها مقیاس تجدید نظر شده الگوهايآموزان کالسسپس دانش. نیز به صورت تصادفی یک کالس انتخاب گردید هر پایه تحصیلی

را تکمیل ) 1982ویلر و لد، (آموزان و پرسشنامه خودکارآمدي اجتماعی دانش) 1994فیتزپاتریک و ریچی، (ارتباطی خانواده 

اطالعات جمع آوري شده با استفاده از تحلیل رگرسیون . پایایی و روایی ابزارهاي مورد استفاده احراز گردیده است. نمودند

بینی کننده گیري گفت و شنود خانواده پیشها نشان داد که جهتیافته. و تحلیل قرار گرفت چندگانه به روش همزمان مورد تجزیه

گیري همنوایی خانواده نیز جهت. تعارض و تعارض استهاي عدمو ابعاد آن یعنی موقعیت مثبت و معنادار خودکارآمدي اجتماعی

نتیجه اینکه، .باشدتعارض و تعارض میهاي عدمعنی موقعیتبینی کننده منفی و معنادارخودکارآمدي اجتماعیو ابعاد آن یپیش

بینی کننده خودکارآمدي اجتماعی در فرزندان است در حالی که تأکید بر همنوایی در خانواده، ارتقاء گفت و شنود خانواده، پیش

  .کاهداز میزان خودکارآمدي اجتماعی فرزندان می

    الگوي ارتباطی، خود کار آمدي، دانش آموزان . :يدیکل يها واژه

                                                   

  کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی - 1
  دانشیار بخش روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز - 2
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نقش نگرشهاي مذهبی ومقابله مذهبی درپیش بینی افسردگی،اضطراب و 

  استرس

  2، دکتر رسول روشن1مهدي حسنوند عموزاده

  چکیده

ت بوده مذهب به عنوان یکی از عمده ترین متغیرهاي مؤثر بر رفتار و حاالت روانی مورد توجه متخصصان حوزه سالم: مقدمه

هدف پژوهش حاضر  .تا جایی که تحقیقات نشان می دهند مذهبی بودن می تواند آثار بحران هاي شدید زندگی را تعدیل نماید

  .بررسی نقش متغیرهاي دینی بویژه نگرش هاي مذهبی در پیش بینی افسردگی ، اضطراب و استرس می باشد

تحقیقات قبلی که درارتباط با موضوع و مشابه با جامعه آماري پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده وبا توجه به :  روش

از دانش آموزان پایه دوم و ) 62/1انحراف استاندارد (سال  16با میانگین سنی ) پسر 174دختر،  176(نفر  350صورت گرفته، تعداد

داده ها با . دفی انتخاب شدندبا روش نمونه گیري خوشه اي تصا 88-89سوم دبیرستان هاي شهرستان دره شهر در سال تحصیلی 

پرسشنامه مقابله مذهبی پهلوانی و دولتشاهی . روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند

لوي باند ) DASS(و مقیاس ااضطراب، استرس و افسردگی ) 1378(، پرسشنامه نگرش مذهبی خدایاري فرد و همکاران )1384(

)1979.(  

یافته هاي پژوهش نشان داد که نگرش دینی همبستگی منفی و معنادار با زیر مقیاس هاي افسردگی، اضطراب و : یافته ها

  .همچنین مدل رگرسیون براي تبیین اضطراب، افسردگی و استرس نشان داد که از اعتبار مناسبی برخوردار می باشد. استرس دارند

رش دانش آموزان به دین افسردگی، اضطراب و استرس آن ها کاهش می یابد نتایج نشان داد که با مثبت شدن نگ: نتیجه گیري

  .که این یافته با کارکردهاي آموزه هاي دینی بخصوص دین مبین اسالم، همخوانی دارد

  

 نگرش مذهبی،استرس،اضطراب،افسردگی :هاي کلیديواژه

  

                                                   

 روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد 1
 دانشگاه شاهددانشیار روان شناسی  2
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 مقایسه راهبردهاي مقابله بااسترس،عزت نفس،حمایت اجتماعی وسوء مصرف

 مواد در دانشجویان داراي افکارخودکشی وعدم افکارخودکشی

  2دکتر رسول روشن ،1مهدي حسنوند عموزاده

  :چکیده

افکار خودکشی که طیفی ازاندیشه هاي مبهم درمورد امکان خاتمه دادن به زندگی تا خودکشی کامل را دربر می : مقدمه

باشد که بررسی ارتباط این متغیر با متغیر هاي روان شناختی می تواند گیرد،به عنوان مشکلی بالقوه در مبحث سالمت روان می 

بنابراین هدف این پژوهش بررسی تفاوت راهبردهاي مقابله بااسترس، عزت نفس، حمایت . تبیین بهتري از آن رافراهم آورد

  .را ندارند اجتماعی و سوء مصرف مواد در دانشجویانی که افکار خودکشی دارند و آن هایی که این افکار

و انحراف معیار  1/22با میانگین سنی ) پسر 140دختر،  160(نفر  300پژوهش حاضراز نوع علی مقایسه اي بوده و تعداد : روش

ابزار پژوهش؛ . با روش نمونه گیري خوشه اي ازجامعه آماري دانشگاه ایالم با روش خوشه اي مرحله اي برگزیده شدند 82/1

براي شاخص هاي، حمایت ) 1388(پ، وهمچنین از پرسشنامه دفترمرکزي مشاوره وزارت علوم آزمون عزت نفس الیس وپو

  .اجتماعی، مکانیزم هاي مقابله اي و احتمال سوء مصرف مواد و سنجش افکار خودکشی بهره گرفته شد

معناداري دردانشجویان داراي افکار یافته ها نشان دادکه،استفاده ازمکانیزم هاي مقابله اي هیجان مدارواجتنابی به طور: یافته ها

خودکشی بیشتر می باشدومیزان عزت نفس پایین دراین دانشجویان بیشترو همچنین احتمال سوء مصرف مواد دانشجویان داراي 

  .افکار خودکشی به طورمعناداري بیشترمشاهده گردید

به دانشجویانی که افکار خودکشی ندارند در  پژوهش حاضر نشان داد که دانشجویان داراي افکار خودکشی نسبت:نتیجه گیري

  .معرض آسیب هاي روانی بیشتري قرار دارند

  سبک مقابله،افکارخودکشی، سوء مصرف مواد :هاي کلیديواژه

    

                                                   

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه پیام نور 1

 دانشیار روان شناسی دانشگاه شاهد 2
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جمع گرایی ،افقی و عمودي با هویت قومی در زنان و مردان /رابطه فردگرایی

 ترکمن

   4،اصغر توسلی3معصومه دهباشی  2ار،  دکتر منصوره نیکو گفت1دکتر منصور حکیم جوادي

 

  چکیده

 .بود جمع گرایی ،افقی و عمودي با هویت قومی در زنان و مردان ترکمن/رابطه فردگراییهدف از انجام این پژوهش بررسی 

نمونه . بود )ترکمن% 98( 328202شهر آق قال با جمعیت  مردم  جامعه آماري.بوداکتشافی –روش تحقیق دراین پژوهش،توصیفی 

براي سنجش هویت قومی از پرسشنامه .دنکه به طو ر تصادفی انتخاب شدساله بودند 35تا 18 )مرد 141زن، 145(نفر  286آماري 

راي خرده مقیاس هاي هویت ببود و همسانی درونی  90/0قابلیت اعتماد این مقیاس . استفاده گردید ) 2007(هویت قومی فینی

این .استفاده شد) 1998(براي سنجش جمع گرایی و فرد گرایی از پرسشنامه تریاندیس و گلفاند.بود 74/0-69/0قومی بین 

چهار ماده  عمودي/افقی ،جمع گرایی ماده است که براي سنجش هر یک از زیر مقیاس هاي فرد گرایی  16پرسشنامه شامل 

بین هویت قومی و فرد گرایی افقی ، جمع گرایی .می باشد 86/0ریب آلفاي کرانباخ براي همسانی درونی این پرسشنامه ض.دارد

. افقی و جمع گرایی عمودي رابطه معنادار وجود دارد در حالی که بین هویت قومی و فرد گرایی عمودي همبستگی وجود ندارد

متغیر . از زنان است تنها در متغیر هویت قومی تفاوت بین مردان و زنان معنادار بود و با توجه به میانگینها هویت قومی مردان بیشتر

در جامعه سنت گرایی چون قوم ترکمن . :)R2 = 31/0(درصد تغییرات هویت قومی را تبیین کرد 31 دجمع گرایی افقی می توان

اما وجود رابطه معنادار بین هویت قومی و فردگرایی افقی می تواند نشان . رابطه بین هویت قومی و جمع گرایی پیش بینی می شد

تفاوت جنسی در پذیرش هویت قومی مانند تحقیقات دیگر نشان از گوناگونی .ان به سوي مدرنیسم داشته باشداز حرکت جوان

  .دریافت هر یک از دو جنس از هویت قومی داشت

  

  هویت قومی،فرگرایی،جمع گرایی،ترکمن  :هاي کلیديواژه

    

                                                   

 hakimjavadi@yahoo.com، استادیار دانشگاه گیالن 1
 ،استادیار دانشگاه آزاد،واحد علوم پژشکی 2
 کارشناس ارشد روانشناسی 3
 کارشناس روانشناسی 4
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بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سازگاري اجتماعی و خانوادگی 

 ویان دانشگاه تبریزدانشج

 2،زینب خانجانی1فرناز حکیمایی بهروز

 چکیده 

در دنیاي مدرن امروز بیش از هر چیز سازگاري و برقراري رابطه مثبت و نزدیک چه در محیط کاري و حرفه اي و چه در        

مطالعات و بررسی ها حاکی از آنند که برخورداري از هوش هیجانی و آموزش . محیط خانوادگی و شخصی به کار می آید 

از آنجا که هوش هیجانی قابل . یجاد و تداوم یک رابطه مثبت را فراهم می نماید مناسب و به موقع ،موجبات سازگاري بهتر و ا

آموزش و یادگیري است لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مولفه هاي هوش هیجانی بر سازگاري اجتماعی و 

نفر  40در دسترس ،به صورت تصادفی بدین منظوربا استفاده از روش نمونه گیري . خانوادگی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز بود 

آزمون هوش (سپس از هر دو گروه پیش آزمون . تقسیم شدند )نفر  20(و کنترل ) نفر  20(انتخاب شدند که به دو گروه آزمایش 

بر روي هر دو ) آزمونهاي مذکور (جلسه آموزشی پس آزمون 12به عمل آمد و در نهایت بعد از ) آن ،سازگاري بل -هیجانی بار

جهت تحلیل . پس آزمون با گروه کنترل و گواه بود  -روش پژوهش آزمایشی و بر اساس طرح پیش آزمون . روه اجرا گردید گ

نتایج حاکی از تفاوت میانگین دو گروه در پس آزمون و در نتیجه افزایش سازگاري اجتماعی و . داده ها ازکواریانس استفاده شد 

لذا با تکیه بر یافته هاي قبلی و پژوهش حاضر می توان امید داشت که آموزش و . ود سازگاري خانوادگی در گروه آزمایش ب

  .بهبود هوش هیجانی افراد را به سمت موفقیت در حوزه هاي سازگاري سوق دهد

  

  هوش هیجانی و سازگاري  :هاي کلیديواژه

    

                                                   

  شناسی عمومیکارشناس ارشد روان 1
  دکتري روانشناسی تحولی استاد دانشگاه تبریز 2



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

71 

 

 

مقایسه مسئولیت پذیري اجتماعی و انگیزش پیشرفت در نوجوانان داراي 

 اغل و غیر شاغلمادر ش

   2ینی اکرم السادات حس، 1دکتر مژگان سپاه منصور

  

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه مسئولیت پذیري اجتماعی و انگیزش پیشرفت نوجوانان داراي مادر شاغل و غیر شاغل 

که از میان . مقایسه اي و جامعه آماري ، دانش آموزان پایه اول راهنمایی بود –روش پژوهش ، توصیفی از نوع علی . بود 

ابزارهاي پژوهش . نفر به عنوان نمونه آماري با استفاده از  روش نمونه گیري تصادفی چند مرحله اي انتخاب شدند 340آنها 

داده هاي . بود ) 1970هرمنس ( یشرفت و آزمون انگیزش پ) 1378کرمی و نعمتی ؛ (شامل آزمون مسئولیت پذیري اجتماعی 

حاصل با استفاده از روشهاي آماري تحلیل واریانس دوراهه و ضرایب همبستگی پیرسون  ضریب همبستگی مورد تجزیه و 

نتایج نشان می دهد که بین مسئولیت پذیري اجتماعی نوجوانان با مادر شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی .تحلیل قرار گرفت 

نین بین انگیزش پیشرفت نوجوانان با مادر شاغل و غیر شاغل تفاوت معنی دار وجود دارد و بین مسئولیت داري و همچ

 .پذیري اجتماعی و انگیزش پیشرفت نوجوانان رابطه وجود دارد

  مسئولیت پذیري اجتماعی، انگیزش پیشرفت، نوجوانان، مادر شاغل و غیر شاغل :واژه هاي کلیدي

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                   

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي 1
                      کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي 2
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 آموزان دانشیاجتماع يو سازگار یلیتحص شرفتیمادر بر پ مزمن اضطراب ریتاث

 89-90در سال تحصیلی شهرستان کرج ییدوم و سوم ابتدا يپسر سالها

  2شیمژگان وفاک، 1دکتر محمدحکمی 

  

  چکیده

دوم و سوم  يپسر سالها آموزان دانشپژوهش حاضر تاثیر اضطراب مزمن مادر بر پیشرفت تحصیلی و سازگاري اجتماعی

گیري تصادفی دبستان شهید  بدین منظور با استفاده از روش نمونه. را مورد مطالعه قرار داده است شهرستان کرج ییابتدا مدارس

هاي دوم و سوم ابتدایی مورد  آموزان پسر سال شهرستان کرج به عنوان نمونه انتخاب شده و کلیه مادران و دانش1عالفیها در منطقه 

نفر از مادران دانش آموزان سپس فرم ارزشیابی رفتاري راتر به منظور  255دا تست اضطراب کتل بر روي ابت. آزمون قرار گرفتند

امالء، فارسی، ( درس اصلی آنها  4سپس نمرات . بررسی میزان سازگاري آن دانش آموزان توسط آموزگارانشان تکمیل گردید

بررسی نتایج تحقیق . شاخص پیشرفت تحصیلی محاسبه گردیداستخراج شده و میانگین این نمرات به عنوان ) ریاضی و علوم

بطوریکه که فرزندان  مادران با اضطراب مزمن باال از . نشاندهنده تاثیر میزان اضطراب مادران بر میزان سازگاري فرزندان آنان بود

ندان در این تحقیق تاثیر معنی میزان سازگاري کمتري برخوردار بودند ولی میزان اضطراب مزمن مادران بر پیشرفت تحصیلی فرز

  .دار نداشته است

 

  یاجتماع يسازگار ، آموزان دانشی، لیتحص شرفتیپ، اضطراب مادر :واژه هاي کلیدي

  

 

  

  

   

                                                   

  mohammadhakami@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج -استادیار 1

  دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج 2
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  هاي بین فردي  بینی حمایت اجتماعی بر اساس مهارت پیش

 2مریم اسماعیلی،  1فاطمه خالقی اصفهانی

  چکیده

 واعتماد در افراد می شود، براي  پیوندهاي میان افراد است، که باعث ایجاد امنیت، آرامشجایی که حمایت اجتماعی  از آن

فردي در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان به  هاي بین بینی حمایت اجتماعی توسط مهارت پژوهش حاضر، با هدف پیش

ي آماري این تحقیق  نمونه. باشد طرح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می.انجام رسیده است

. گیري تصادفی ساده بود گیري در این پژوهش، نمونه روش نمونه. گاه اصفهان تشکیل دادنفر از دانشجویان کارشناسی دانش 150را

، به نقل از 2004(جرابک هاي  به منظور سنجش مهارت. روش آماري در این پژوهش، رگرسیون به روش سلسله مراتبی بوده است

که . استفاده گردیده است) 1370براهیمی قوام، ا: به نقل از(و حمایت اجتماعی واکس و همکاران) 1384حسین چاري و فداکار،

ي حمایت  بینی کننده فردي پیش هاي بین با توجه به نتایج تحقیق، مهارت.روایی و اعتبار این ابزارها سنجیده و در حد قابل قبول بود

 p< ،87/3=  t ،35/0 0001/0(فردي  هاي بین بین مهارت گر این است که متغیر پیش نتایج تحلیل رگرسیون نشان. باشد اجتماعی می

= ß  (کنند  از واریانس آن را تعیین می 35/0دهد و  بینی قرار می به طور معنادار متغیر حمایت اجتماعی را مورد پیش )0001/0 

P< ،10/14= F ،35/0= R.( کند بینی می   فردي، میزان حمایت اجتماعی را پیش  هاي بین مهارت.  

  

  فردي، حمایت اجتماعی بینهاي  مهارت :واژه هاي کلیدي

  

  

  

 

                                                   

   شیراز روانشناسی دانشگاه کارشناسی ارشددانشجوي  1
 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی، گروه روانشناسی:دانشگاه اصفهان، آدرساستادیار گروه روانشناسی  2



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

74 

 

:  

  هاي بین فردي و حمایت اجتماعی رابطه بین مهارت  

 2مریم اسماعیلی،  1فاطمه خالقی اصفهانی

  چکیده

اجتماعی از سوي   کننده حمایت تواند جلب باشد، می جایی که روابط گرم و صمیمی بین افراد، منبع آرامش و اعتماد می از آن

فردي با حمایت اجتماعی در بین دانشجویان  هاي بین پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه مهارت .خانواده و اجتماع باشد

کارشناسی و نیز شناسایی ارتباط بین عوامل جمعیت شناختی موثر مانند جنسیت، سال ورود به دانشگاه و تحصیالت پدر با میزان 

ي  طرح پژوهشی مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه .حمایت اجتماعی به انجام رسیده است

نفر از دانشجویان  150ي آماري این تحقیق را  نمونه. آماري این پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی دانشگاه اصفهان بود

به منظور . گیري تصادفی ساده بود پژوهش، نمونهگیري در این  روش نمونه. کارشناسی زن و مرد دانشگاه اصفهان تشکیل داد

، به نقل از حسین 2004(هاي مهارت ارتباطی جرابک نامه هاي ارتباطی و حمایت اجتماعی، به ترتیب از پرسش سنجش مهارت

روایی و  استفاده گردیده است که) 1370ابراهیمی قوام، : به نقل از(و حمایت اجتماعی واکس و همکاران ) 1384چاري و فداکار،

هاي  بین مهارت)  =35/0r(بر اساس نتایج تحقیق، رابطه مستقیم و معناداري  .اعتبار این ابزارها سنجیده و در حد قابل قبول بود

همچنین نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، سال ورود به دانشگاه و . فردي و میزان حمایت اجتماعی مشاهده شده است بین

این ). p< ،14/0-= r( ،)0001/0 p< ،12/0-=  r 0001/0( مایت اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار داردتحصیالت پدر با میزان ح

  ).p ،16./= r</.0001.( هاي اجتماعی رابطه معنادار مشاهده نشده است است که بین جنسیت و میزان حمایت درحالی

  .فردي و حمایت اجماعی رابطه وجود دارد ها ي بین بین مهارت

  هاي بین فردي، حمایت اجتماعی مهارت :اي کلیديواژه ه

    

                                                   

   شیراز روانشناسی دانشگاه کارشناسی ارشدجوي دانش 1
 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی، گروه روانشناسی:دانشگاه اصفهان، آدرساستادیار گروه روانشناسی  2
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نقش واسطه اي نگرانی همدالنه در رابطه بین پرخاشگري و احساس گناه در 

  دانشجویان

  2، سیده سمیرا موسوي 1شیما خرم 

  

  چکیده

فرا می خواند که از  اگر رفتار انسانها با استانداردهاي اخالقی و اجتماعی سازگار نباشد، احساس گناه، عملکردهاي جبرانی را

هدف پژوهش حاضر،  بررسی نقش محافظتی گناه بر علیه پرخاشگري بدنی و کالمی  است . بروز این گونه رفتارها جلوگیري کند

و تحقیقات  نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم 200نمونه پژوهش، شامل . که توسط نگرانی همدالنه نمود می یابد

متغیرها با استفاده از پرسشنامه هاي پرخاشگري . بود که با روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند) ردخت 102پسر،  98(فارس 

به منظور تحلیل داده هاي پژوهش، از روش . سؤالی مورد ارزیابی قرار گرفتند 33باس و پري، گناه کوگلر و جونز و همدلی 

یافته هاي پژوهش حاکی از آن بود که الگوي فرضی اولیه با داده هاي . مسیر استفاده شد ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل

مشاهده شده، برازش مطلوب دارد و نگرانی همدالنه نقش متغیر میانجی را بین احساس گناه و پرخاشگري بدنی و کالمی ایفا می 

آنجایی که گناه و همدلی میزان باالیی از  از. بنابراین گناه به طور غیر مستقیم بر پرخاشگري بدنی و کالمی تأثیر می گذارد. کند

 .تغییرپذیري پرخاشگري را کنترل می نمایند می توان توجه به این عوامل را در راهبردهاي درمانی پرخاشگري در نظر گرفت

  

  نگرانی همدالنه، پرخاشگري بدنی، پرخاشگري کالمی، احساس گناه :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 shima_khorram@yahoo.com، دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات فارس 1
 نشناسی بالینیکارشناس ارشد روا 2
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اجتماعی و عزت نفس با اضطراب اجتماعی  رابطه هوش هیجانی، حمایت

 دانشجویان

 

  2جلیل باباپور خیرالدین دکتر، 1یخسروشاهي جعفر بهادر

  

  دهیچک

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی، حمایت اجتماعی و عزت نفس با اضطراب اجتماعی دانشجویان : مقدمه

 .  دانشگاه تبریز بود

در  زیتبردانشگاه  انیدانشجو هیکلي این پژوهش آمارجامعه . ی بودهمبستگ -یفیتوصپژوهش حاضر از نوع : روش شناسی

ي انتخاب ا خوشهي ریگنفر با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه  200تعداد  انیم نیااز  کهبودند  1389-90ی لیتحصسال 

تماعی فیلیپس، عزت نفس کوپراسمیت و اضطراب براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي هوش هیجانی شاته، حمایت اج. شدند

 .  جهت تجزیه تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده شد. اجتماعی قوام استفاده شد

. نشان داد اضطراب اجتماعی با عزت نفس ، حمایت اجتماعی و هوش هیجانی رابطه منفی و معناداري دارد جینتا: ها افتهی

مچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهاي پیش بین حمایت اجتماعی و عزت نفس پیش بینی کننده اضطراب ه

  .  اجتماعی می باشند، اما هوش هیجانی در پیش بینی کنندگی اضطراب اجتماعی نقشی ایفا نمی کند

بر اساس نتایج یافته با افزایش هوش هیجانی، حمایت اجتماعی و عزت نفس می توان اضطراب اجتماعی : يریگ جهینتبحث و 

 . دانشجویان را کاهش داد

  

  .    هوش هیجانی، حمایت اجتماعی، عزت نفس، اضطراب اجتماعی :واژه هاي کلیدي

 

  

  

  

                                                   

 زیتبری دانشگاه عمومی روانشناسی ارشد کارشناس 1
 زیتبری دانشگاه روانشناسی گروه علم ئتیهو عضو  اریدانش 2
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 رابطه بین سبک هاي هویت با همدلی در دانشجویان 

   2تورج هاشمی نصرت آباد دکتر، 1یخسروشاهي بهادرجعفر 

 

 

  یدهچک

  .  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک هاي هویت با همدلی در دانشجویان دانشگاه تبریز بود: مقدمه

جامعه آماري این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال . روش پژوهش همبستگی از نوع همبستگی بود: روش شناسی

براي جمع آوري داده ها . نفر به روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب شدند 200بودند که از این جامعه تعداد  1389-90تحصیلی 

داده ها به کمک روشهاي آماري . از پرسشنامه سبک هویت برزونسکی و فهرست واکنش هاي بین فردي دیویس استفاده شد

  .    دضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدن

/ نتایج نشان داد که همدلی با سبک هویت اطالعاتی و هنجاري رابطه مثبت و معنادار و با سبک هویت سردرگم: ها یافته

همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، سبک هاي هویتی قادرند تغییرات همدلی را در . اجتنابی رابطه منفی و معنی داري دارد

  .  دانشجویان پیش بینی کنند

با افزایش سبک هویت اطالعاتی و هنجاري میزان همدلی افزایش می یابد و برعکس با افزایش سبک : حث و نتیجه گیريب

  . اجتنابی میزان همدلی کاهش می یابد/ هویتی سردرگم

  .       همدلی/ اجتنابی/ سبک هاي هویت، سبک هویت اطالعاتی، سبک هویت هنجاري، سبک هویت سردرگم :ها واژهید کل

 

 

 

  

  

  

  

                                                   

 Jafar.b2010@yahoo.com، ی دانشگاه تبریزعمومی روانشناسی ارشد کارشناس 1
  ی دانشگاه تبریزروانشناسی گروه علمدانشیار و عضو هیئت  2
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  ادراك دانش آموزان از شیوه و اسناد هاي فرزندپروري والدین با پیشرفت

  تحصیلی آنها پیشرفت رابطه بین سبک هاي با

  3،دکتر مژگان سپاه منصور2،دکتر محمدجعفرجوادي 1ناهیده درستکار

  

  

 :چکیده

فرزندپروري والدین با پیشرفت  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک هاي اسناد و ادراك دانش آموزان از شیوه هاي

نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران است که با روش نمونه گیري  403نمونه تحقیق شامل . تحصیلی آنهاست

) 1984(ابزار مورد استفاده در این پژوهش،پرسشنامه سبک هاي اسناد کودکان سلیگمن .خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گردیدند

و معدل چهار درس فارسی ، علوم، ریاضی و زبان ) 1989(رسشنامه ادراك شیوه هاي فرزند پروري والدین مکلون و مررل و پ

روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی است و جهت تجزیه . انگلیسی است که به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی به کار برده شد

نتایج نشان داد که بین سبک هاي .متغیره و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شدو تحلیل داده ها از همبستگی، رگرسیون چند 

اسناد با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد، به طوري که پیشرفت تحصیلی با مقیاس هاي کلی و درونی در موقعیت مثبت، رابطه 

دانش آموزان از شیوه هاي فرزند پروري  هم چنین،ادراك(p<0/05).مثبت و با مقیاس کلی در موقعیت منفی رابطه منفی دارد

  (p<0/01).والدین با پیشرفت تحصیلی آنها تفاوت وجود دارد

درصد  5در پاسخ به سوال پژوهش مبنی بر مشخص کردن سهم متغیرها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی، نتایج در سطح خطاي 

بدین ترتیب به نظر می رسد که با کمک به .آموزان دارندنشان داد که سبک هاي اسناد،سهم بیشتري در پیش بینی تحصیلی دانش 

 .دانش آموزان در دستیابی به کسب اسناد مناسب، پیشرفت تحصیلی بیشتري را می توان در آن ها شاهد بود

  

سبک هاي اسناد، ادراك دانش آموزان از شیوه هاي فرزند پروري والدین، پیشرفت تحصیلی، دانش  :واژه هاي کلیدي

 دختر، دوره راهنماییآموزان 

    

                                                   

  n_dorostkar@yahoo.comکارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي                                         1

 mj.Javady@yahoo.comاستادیار و عضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري                                                                 2

 Drsepahmansour@yahoo.comاستادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران مرکزي                                            3
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مقایسه هوش هیجانی و سازگاري اجتماعی در دانش آموزان عادي و تیزهوش 

  شهرستان کرمانشاه

  4، حسن رضایی3، جواد محمدي2، دکتر سعید عسکري1محسن درکه

 چکیده

گر با همان با گذشت زمان این سوال در ذهن روانشناسان مطرح شد گه چرا فردي در زندگی پیشرفت می کند و فردي دی

میزان استعداد و هوش در نیمه راه متوقف می شود؟ تا اینکه امروزه نظریه هوش و موفقیت به این نتیجه رسیده اند که توانایی هاي 

عالوه بر این توانایی هاي غیر شناختی نیز به بر . شناختی به تنهایی نمی توانند پیش بینی کننده موفقیت افراد در زندگی باشند

در پژوهش حاضربه . فراد تاثیر می گذارند که این تواناییهاي غیر شناختی را تحت عنوان هوش هیجانی مطرح می کنندموفقیت ا

  .بررسی مقایسه هوش هیجانی و سازگاري اجتماعی در دانش آموزان عادي و تیزهوش  پرداخته شده است

نش آموزان پسر دبیرستان هاي مدارس تیزهوش و جامعه پژوهش شامل کلیه دا. پژوهش حاضر علی مقایسه اي می باشد: روش

دانش  65کلیه دانش آموزان مدارس دبیرستان هاي ناحیه یک شهرستان کرمانشاه می باشند که به صورت نمونه گیري در دسترس 

و ) 1961(دانش آموز از مدارس عادي به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه سازگاري بل 65آموز تیزهوش و 

داده ها با استفاده آمار توصیفی شامل انحراف استاندارد، میانگین و جدول . مورد آزمون قرار گرفتند) 1980(ان-هوش هیجانی بار

  .مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  Tو آمار استباطی شامل

دانش آموزان تیزهوش و عادي تفاوت معنادار نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و سازگاري اجتماعی بین دو گروه : یافته ها

  .وجود دارد

 . کودکان تیزهوش از نظر هوش هیجانی و سازگاري اجتماعی از دانش آموزان عادي در سطح باالتري قرار دارند: نتیجه گیري

 هوش هیجانی، سازگاري اجتماعی، دانش آموزان عادي و تیزهوش :واژه هاي کلیدي

  

    

                                                   

  کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور - 1

  استادیار گروه روانشناسی و مشاوره  دانشگاه رازي - 2

  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه پیام نور - 3

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی - 4



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

80 

 

 

  ماعی در رضایت از زندگی جوانانبررسی تأثیر سالمت اجت

  2، فاطمه اکبرزاده1حمید دهقانی

  

 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر سالمت اجتماعی در رضایت . رضایت از زندگی از شاخص هاي مهم بهزیستی ذهنی است

  .از زندگی جوانان شهر بابلسر است

اي بدین منظور نمونه. کلیه جوانان شهر بابلسر هستند روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی است و جامعه آماري آن: روش

پرسشنامه  ابزار جمع آوري داده ها در این مطالعه. اندسال شهر بابلسر به طور تصادفی انتخاب شده 29تا  15نفري از افراد  380

و با آزمون هاي آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب  SPSSداده ها به وسیله نرم افزار . است و رضایت از زندگی سالمت اجتماعی

  .شدند و کروسکال والیس و رگرسیون چند متغیره تحلیلمن ویتنی  ،همبستگی پیرسون، تی تست

دهد که بین متغیر رضایت از زندگی با سالمت اجتماعی و هر سه بعد آن رابطه آزمون همبستگی پیرسون نشان می: یافته ها

همچنین بین رضایت از زندگی و سن، تحصیالت و درآمد خانواده رابطه معنی داري وجود دارد، و لی با  .معنی داري وجود دارد

  .متغیرهاي جنسیت، وضعیت تأهل و تحصیالت والدین رابطه معنی داري ندارد

رش اجتماعی شکوفایی اجتماعی، پذی(نتایج رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که هر سه بعد سالمت اجتماعی : نتیجه گیري

درصد از واریانس متغیر وابسته رضایت  33بر رضایت از زندگی جوانان شهر بابلسر تأثیرگذارند و مجموعاً ) و مشارکت اجتماعی

  .از زندگی را تبیین می کنند

رضایت از زندگی، سالمت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی،  :واژه هاي کلیدي

  جوانان

  

  

 

    

                                                   

  Dehghan_Hamid@yahoo.comدانشجوي دکتري جامعه شناسی دانشگاه اصفهان  1

  Irandokhtakbarzadeh@yahoo.comکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران  2
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  آیات قرآن از منظر روان شناسی اجتماعی محتواي تحلیل

   2 ذهبی فاطمه،  1هومن نامور

  

 چکیده

قرآن کریم مردم را به سیر و گردش در روي زمین و مشاهده ي آفریده هاي جهان هستی و همچنین تفکر و تدبر درباره ي آن 

  :ها تشویق می کند و می فرماید

  )20عنکبوت، (  ".اي رسول به مردم بگو در زمین گردش کنید و ببنید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده است "

هدف از این پژوهش تحلیل قرآن براساس مولفه هاي روان شناسی اجتماعی به عنوان علم انسانی، عقالنی بود که طرح آن 

حلیل آیات قرآن مجید براساس مفاهیم روان شناسی اجتماعی، آیات به منظور ت. باعث کشف مفاهیم جدید و تفکر برانگیز است

قرآن با توجه به ترجمه فارسی آیات، تفاسیر نمونه، راهنما، بر مبناي مفاهیم اساسی روان شناسی اجتماعی طبقه بندي و با نرم افزار 

پرسش اصلی این است . اسی اجتماعی بودندآیه داراي مفاهیم روان شن 4204آیه  6236اس بررسی شدند که از میان . اس. پی. اس

  در آیات قرآن مجید مفاهیم روان شناسی اجتماعی وجود دارد؟آیا  که

شناخت اجتماعی،  9/14ارتباط جمعی،  8/1مفهوم همرنگی،  7/13با اتکا به یافته هاي بدست آمده آیات قرآن داراي 

 .یادگیري اجتماعی است 5/4رهبري و  1/22 چالش انگیزي، 8/5حساسیت بین فردي،  2/17پیشداوري،  9/15پرخاشگري، 2/4

پژوهش هاي از این قبیل می توانند استفاده از سرچشمه هاي غنی معرفتی و کاربردي قرآن را هماهنگ با روان انسان میسر 

 .همچنین با تامل و تدبر می توان آیات قرآن را سرلوحه اي براي روابط اجتماعی قرار داد.سازند

شناخت اجتماعی، پرخاشگري، ، ارتباط جمعی همرنگی،(اجتماعی  شناسی روان آیات قرآن، :کلیدي واژه هاي

 )پیشداوري، دوست داشتن و حساسیت بین فردي، چالش انگیزي

                                                   

 Hooman.namvar@gmail.com/ مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه عضو هیت علمی، .  1
 Zahabi_ir@yahoo.com/ شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه  روان کارشناس. 2
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  رابطه بین رفتاراتالف اجتماعی و ابعاد شخصیت

  و دکتر عباس عباس پور 2، دکتر حسین اسکندري 1زهره رافضی

 چکیده

آنجایی که در چند دهه گذشته، استفاده از گروه هاي کاري بطور معناداري در سازمان ها افزایش یافته است بررسی عواملی از 

لذا این پژوهش به منظور افزایش  .نظیر رفتاراتالف اجتماعی که درعدم باروري گروهها نقش ایفا می کند ضروري تلقی می شود

ابطه بین رفتار اتالف اجتماعی و ابعاد شخصیت در مدیران و کارمندان شرکت صنایع هفت دانش در این زمینه و با هدف بررسی ر

نفر از  155زمینه یابی بود و -روش استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی. الماس و استیل البرز در شهر تهران انجام شد

جمع آوري اطالعات از پرسشنامه شخصیت پرسشنامه براي . مدیران و کارمندان به منظور نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند

پیرسون نشان داد که رابطه  نتایج  همبستگی. استفاده شد) 1992(و مقیاس اتالف اجتماعی جرج NEO-FFIشخصیت پنج عاملی 

سیون نشان داد عالوه براین نتایج تحلیل رگر. منفی معناداري بین بعد سازگاري و برون گرایی با رفتار اتالف اجتماعی وجود دارد

  .که می توان از بعد روان آزرده خویی براي پیش بینی اتالف اجتماعی استفاده کرد

  .ابعاد شخصیتو رفتار اتالف اجتماعی، رفتار  :واژه هاي کلیدي

  

                                                   

  rafezi13@ yahoo.com.. نویسنده مسئول دانشجوي دکتري روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی 1
  .هیات علمی دانشگاه عالمه طباطباییعضو  2
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بررسی رابطه بین رضایت زناشویی ، تعارضات زناشویی و همسرآزاري در زنان 

 ندر شهر اصفهاو مردان متأهل 

 3رضوان السادات جزایري دکتر ،2، فرنوش کاویانپور1علی راکی

  چکیده

،تعارضات زناشویی و همسرآزاري در زنان و یبررسی رابطه بین رضایت زناشوی ،هدف اصلی از انجام این پژوهش: مقدمه

زنان و مردان متأهل شهر اصفهان به روش نمونه گیري تصادفی ساده از میان ) مرد 75، زن 75(نفر  150: روش .بودمردان متأهل 

داده . را تکمیل کردندتعارضات زناشویی کانزاس و آزمون تاکتیک هاي تعارض  آزمون، پرسشنامه زناشویی انریچانتخاب  شده و 

یافته . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندس و تحلیل واریان مستقل T روش تحلیل رگرسیون، همبستگی پیرسون، آزمونها به کمک 

. وجود دارد )P > 001/0( بیانگر این مطلب بود که بین رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی و همسرآزاري رابطه معنادار :ها

 یت،، عامل جنس)جنسیت، سن، میزان درآمد، تحصیالت، تعداد فرزندان و مدت ازدواج ( همچنین از بین عوامل جمعیت شناختی

تعارضات زناشویی و : نتیجه گیري .بود عامل تعداد فرزندان در هر سه متغیر معنادار تحصیالت در همسرآزاري و میزان درآمد،

مدت ازدواج و  همسرآزاري پیش بینی کننده مناسبی در میزان رضایت زناشویی هستند و هرچند با افزایش سن، میزان درآمد،

اما همین عوامل می تواند در میزان همسرآزاري مؤثر باشد و در این  شویی کاهش نمی یابد،میزان رضایت زنا میزان تحصیالت،

  . بود پژوهش تعداد فرزندان مهمترین عاملی است که در رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی و همسرآزاري مؤثر

  رضایت زناشویی، تعارضات زناشویی، همسرآزاري :واژه هاي کلیدي

   

                                                   

 کارشناس ارشد مشاوره شغلی 1
 کارشناس ارشد روان شناسی کودکان استثنایی 2
 استادیار گروه مشاوره دانشگاه اصفهان 3
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  مهارتهاي ارتباط اجتماعی بر کاهش پرخاشگري کودکانتاثیر آموزش 

 1جزي رباطعفت سادات   

                                                                                              .  

 چکیده   

آموزش مهارت . فراد ادامه می یابدفرایند برقراري ارتباط، فرایندي است که از زمان تولد شروع شده و در طول مسیر زندگی ا

هاي ارتباط اجتماعی، مبتنی بر یادگیري مشارکتی است که در افزایش رفتار هاي مثبت ، تقویت روابط اجتماعی و سالمت روح و 

هدف از پژوهش حاضر تاثیر آموزش مهارت . روان، همچنین پیشگیري ازبروز مشکالت از جمله پرخاشگري بسیار اثر بخش است

جامعه آماري را کلیه کودکان دختر پیش دبستانی استان . ارتباط اجتماعی بر کاهش پرخاشگري  کودکان پیش دبستانی بودهاي 

نفر دیگر در  42نفر از آنها در گروه آزمایشی و  42ساله بودند که  6دختر  84تشکیل دادند نمونه مورد نظر  89-90قم در سال 

یافته ها نشان داد آموزش مهارت هاي ارتباط . بود) 1379سیدي، (ش پرسشنامه سنجش خشم ابزار پژوه. گروه کنترل قرار گرفتند

کودکان بعد از کسب  : در تبیین این نتیجه می توان گفت. اجتماعی در کاهش پرخاشگري کودکان پیش دبستانی موثر بوده است

براي دیگران بازگو کنند و در برقراري ارتباط متقابل  آموزش مهارت هاي اجتماعی می توانند احسا ساتشان را بشناسند و با آرامش

 .با دیگران توانا شوند

  

 ارتباط اجتماعی، ارتباط موثر، پرخاشگري :واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  robatjazi4591@yahoo.com، روانشناسی تربیتی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوهکارشناسی ارشد  1
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  بررسی رابطه نگرش به حجاب با احساس شادي دانشجویان دختر

 1ان رجبیدکتر سور

 

  چکیده

اساسی براي بانوان در دین مبین اسالم و نقش آن در استقالل فکري،  باتوجه به پذیرش حجاب به عنوان یکی از احکام مهم و

 .سیاسی و اجتماعی جامعه، این تحقیق با هدف بررسی ارتباط نگرش دانشجویان دختر به حجاب با احساس شادي انجام گرفت

انشگاه آزاد اسالمی واحد نفر دانشجوي د 60نفر دانشجوي دانشگاه پیام نور،  53(نفر  218نمونه آماري این مطالعه : روش

بوده است، که به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي از بین کلیه دانشجویان ) نفر دانشجوي دانشگاه محقق اردبیلی 105اردبیل و 

بی در قالب روش زمینه یا. دختر دانشگاههاي آزاد واحد اردبیل، دانشگاه پیام نور اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی انتخاب شده اند

از نوع مقطعی و روش همبستگی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه نگرش به حجاب براي جمع آوري داده ها استفاده 

 . گردید

نتایج بدست آمده نشان داد بین  دانشجویان دانشگاههاي پیام نور، آزاد اسالمی و محقق اردبیلی از نظر نگرش به : یافته ها

بدین معنی که دانشجویان دانشگاه پیام نور و محقق اردبیلی در مقایسه با دانشجویان دانشگاه . د داردحجاب تفاوت معناداري وجو

همچنین رابطه معناداري بین نگرش به حجاب با رضایت . آزاد با توجه به میانگین بدست آمده از نگرش مثبت تري برخوردار بودند

   ).P>05/0(از زندگی و شادکامی دانشجویان بدست آمد 

  . این مطالعه نشان داد که بین نگرش مثبت به حجاب با احساس شادي در دانشجویان همبستگی وجود دارد: نتیجه گیري

 نگرش به حجاب، شادکامی، دانشجو :واژه هاي کلیدي
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بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با سبک هاي حل تعارض مدیران سازمان 

  تربیت بدنی

  1دکتر سوران رجبی

                                                           

  چکیده

 رابطه هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی. تعارض جزئی الینفک از حیات سازمان است که بسیاري از مدیران را بخود مشغول داشته است

   .سبک هاي حل تعارض مدیران سازمان تربیت بدنی می باشد با از متغیرها گروهی

نفر از روساي ادارات و مدیران هیأتهاي  180نمونه آماري این تحقیق شامل و روش تحقیق این پژوهش همبستگی بوده : روش

براي جمع آوري داده هاي پژوهش از آزمون  .که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند ورزشی تربیت بدنی استان اردبیل می باشد

  . سبکهاي حل تعارض استفاده شد

بین متغیر سن و سبک حل تعارض از نوع تشریک مساعی مدیران رابطه مثبت معنی مطالعه نشان می دهد که یج نتا: یافته ها

با هم سازي مدیران همبستگی منفی  و و سبکهاي حل تعارض تسلطی  با بین متغیر سابقه خدمت .)>05/0P( داري وجود دارد

بین متغیر میزان رضایت از همچنین  .)>05/0P(جود داردسبکهاي حل تعارض تشریک مساعی همبستگی مثبت و معنی داري و

و باالخره یافته ها نشان داد  .)>05/0P(سبکهاي حل تعارض از نوع تسلطی مدیران همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد بادرآمد 

بکهاي با سگی منفی و سبکهاي حل تعارض از نوع تسلطی و مصالحه مدیران همبستبا بین متغیر میزان رضایت از حرفه خود که 

   .)>05/0P(معنی دار وجود دارد حل تعارض از نوع تشریک مساعی مدیران همبستگی مثبت

نتایج نشان داد که هر چقدر سابقه کار یک مدیر بیشتر باشد، از میانگین سنی باالتري برخوردار باشد و از شغل و : نتیجه گیري

میزان درآمد رضایت بیشتري داشته باشد موجب می گردد که در برخورد با زیردستان و تعارضات درون سازمانی، سبک مدیریتی 

براین پیشنهاد می شود که اهمیت متغیرهاي فوق در رابطه با سبک مدیریتی در اختیار دست بنا. تشریک مساعی را به کارگیرد

  . اندرکاران و برنامه ریزان امر مدیریتی قرار گیرد

  ، سازمان تربیت بدنیسبک هاي حل تعارض، مدیران :واژه هاي کلیدي
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ی بررسی ارتباط بین جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی با سازگاري اجتماع

  شغلی/ تحصیلی–

  دانشجویان شهر اراك شغلی/ تحصیلی -و عزت نفس اجتماعی

  

 1 مهري رحمانی

  

  چکیده

می   زندگی جوانان خصوصاً دانشجویان در عصر حاضر با استرس هاي بسیار متعدد و گوناگونی همراه شده است و: مقدمه 

 ؛اسالمی و برقراري نظم و آرامش در تمام حوزه هاي زندگیاحکام و قوانین   ازبایست با ایجاد امنیت روحی و روانی و پیروي 

  .را تأمین نمود سیاسی ، فرهنگی و معنوي این قشر آینده ساز امنیت اجتماعی ، فردي ،

شغلی و / تحصیلی-هدف بررسی ارتباط بین جهت گیري مذهبی درونی و بیرونی با سازگاري اجتماعی این پژوهش با:هدف 

  . دانشجویان شهر اراك انجام گرفت شغلی/ لیتحصی -عزت نفس اجتماعی

 پیام نور اراك بود، آزاد و دولتی هاي  و  جامعه ي آماري شامل کلیه ي دانشجویان دانشگاه نوع زمینه یابیتحقیق از: روش 

تحقیق ابزار جمع آوري اطالعات در این . خوشه اي اقدام به انتخاب  نمونه مورد نظر شدتصادفی  که به روش نمونه گیري

روش آماري مورد  وسازگاري بل  پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت و پرسشنامهپرسشنامه ي جهت گیري مذهبی آلپورت  ،

  .بود استفاده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون

و عزت  یلیتحص/ شغلی - اجتماعی نتایج نشان داد که ارتباط معناداري بین جهت گیري مذهبی درونی با سازگاري: یافته ها 

  .)p>05/0(وجود دارد  دانشجویان شغلی/ تحصیلی -نفس اجتماعی 

یافته هاي پژوهش حاکی از آن است که افراد داراي جهت گیري مذهبی درونی که تنها براي منافع شخصی : نتیجه گیري 

باالتري  شغلی/ یتحصیل -و عزت نفس اجتماعی  تحصیلی/ شغلی  -تظاهر به دینداري نمی کنند از سازگاري اجتماعی

  .برخوردارند 

   عزت نفس وجهت گیري مذهبی ، سازگاري  :واژه هاي کلیدي
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  دانشگاه آزاد ساري رابطه روان رنجورخویی و خالقیت در دانشجویان دختر

 2، بهرام میرزائیان1زاهده رحمانیان

  هچکید

ي متداعی ها پاسخی با جماعت، رنگ همي شخصیتی افراد با خالقیت پایین شامل ها یژگیواز اهم ) 1998(گ به عقیده آیزین

به بررسی رابطه روان رنجورخویی و خالقیت در  درصدد برآمدیمدر این پژوهش . باشد یممتعارف، همدلی و روان رنجورخویی 

 .دانشجویان دختر بپردازیم

آزاد اسالمی واحد ساري به دو روش نمونه گیري خوشه اي و  دانشجو را از بین کلیه دانشجویان دختر دانشگاه 35: روش

پرسشنامه سنجش خالقیت و پرسشنامه روان : ابزارهاي گردآوري اطالعات عبارت بودند از. تصادفی ساده انتخاب کردیم

  .رنجورخویی

یت رابطه معناداري وجود روان رنجورخویی و خالق نیبخطا د رصد 5ا تجزیه و تحلیل هاي آماري نشان دادند که ب: ها افتهی

  ).=R 0,35(ندارد ولی بین وضعیت اجتماعی و روان رنجورخویی رابطه تقریباً متوسط مثبتی برآورد شد 

در نتیجه هرچه سطح تحصیالت دانشجویان دختر بیشتر می شود، میزان روان رنجورخویی در آنها افزایش می : نتیجه گیري

که اگر بتوان سالمت روان را از طریق انواع مداخالت روانی، اجتماعی، سیاسی، و غیره  ندده یمیافته هاي پژوهش پیشنهاد  .یابد

  .باال ببریم، شاید بتوانیم به باال رفتن خالقیت دانشجویان کمک کنیم

  

ودانشج ،روان رنجورخویی، خالقیت، وضعیت اجتماعی  :واژه هاي کلیدي

                                                   

: تلفن. پیام نور جهرم، ایران، دانشگاه گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی:آدرس. لینیکارشناس ارشد روانشناسی با: نویسنده مسئول 1

 z7911529@yahoo.com :ایمیل  09177911529

. ساري، بلوار خزر، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشکده علوم انسانی: آدرس. دکتراي روانشناسی و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري 2

   bahrammirzaian@gmail.com  : ایمیل. 3251985-0151: تلفن
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  بع کنترل و بهزیستی روانشناختی در نوجوانانرابطه سبکهاي هویت، من

  3 ، شهناز نوحی2، منیر کالنتر قریشی1فلور رضایی کارگر

  هچکید

شکل گیري هویت با متغیرهاي مختلفی در ارتباط بوده و سالمت نوجوانان در . تکلیف اساسی دوره نوجوانی هویت یابی است

سبکهاي هویت، با منبع کنترل و بهزیستی روانشناختی در نوجوانان، در پژوهش حاضر رابطه . گرو تشکیل هویت مطلوب است

  .مورد بررسی قرار گرفت

نفر از دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر تهران با استفاده از نمونه گیري  120در یک پژوهش از نوع همبستگی، تعداد : روش

داده ها از طریق . ل و بهزیستی روانشناختی پاسخ دادندتصادفی خوشه اي انتخاب و به پرسشنامه هاي سبکهاي هویت، منبع کنتر

  .ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیري تحلیل شدند

بین سبک هویت اطالعاتی و . بین سبکهاي هویت، و بهزیستی روانشناختی با منبع کنترل رابطه معناداري به دست نیامد: یافته ها

اجتنابی با بهزیستی روانشناختی رابطه  -سبک هویت مغشوش. معنادار مثبت مشاهده شدتعهد هویت با بهزیستی روانشناختی رابطه 

  ).>05/0P(معنادار منفی داشته و آن را به طور منفی پیش بینی کرد 

  . شیوه هاي مواجهه با مسائل مربوط به هویت، نقش تعیین کننده اي در بهزیستی روانشناختی  نوجوانان دارند :نتیجه گیري

    سبکهاي هویت، منبع کنترل، بهزیستی روانشناختی، نوجوانان :ي کلیديواژه ها

                                                   

  .انشناسی عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی، تهران مرکزيدانشجوي دکتري رو. 11

  2 .کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقیقات تهران. 

  3.. دانشجوي دکتري روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، علوم و تحقیقات تهران.
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فرسودگی شغلی در محیط کاري و رابطه آن با ویژگیهاي شخصیتی    

  کارمندان

 2، دکتر حمزه گنجی1شهرزاد رضاییان    

  چکیده

ویژگیهاي شخصیتی کارمندان طراحی پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی شغلی در محیط کاري  و رابطه آن با : مقدمه 

  .گردید 

نفر بصورت تصادفی انتخاب شدند ابزار مورد  120بدین  منظور از میان  کارمندان دولتی وخصوصی شهر تهران  تعداد : روش 

) سوالی 60( NEOعاملی  5و پرسشنامه ) سوالی 22(استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامۀ فرسودگی شغلی ماسالچ وجکسون 

هاي استنباطی ، مدل آماري رگرسیون چند متغیري با روش ورود همزمان و  براي مقایسه فرسودگی شغلی و  در راستاي تحلیل. بود 

  .دو گروه مستقل بگار رفت  tگروه  مدل آماري  2هاي شخصیتی  ویژگی

وجدان گرایی، مسخ شخصیت با روان نتایج تحقیق ارتباط مثبت معنی داري بین خستگی عاطفی با روان نژندي و : یافته ها 

نژندي و گشودگی، عدم موفقیت فردي با روان نژندي و فرسودگی شغلی به صورت کلی با روان نژندي را در کارمندان دولتی  

و در کارمندان خصوصی نیز ارتباط مثبت معنی داري بین خستگی عاطفی با گشودگی، مسخ شخصیت با برون گرایی، . نشان داد

همچنین در بررسی مقایسه اي . یت فردي با گشودگی و فرسودگی شغلی به صورت کلی با گشودگی مشاهده گردیدعدم موفق

  .فرسودگی شغلی  تفاوت معنی داري بین عدم موفقیت فردي در دو گروه بدست آمد

ت به خود ، حرفه بطور کلی می توان گفت که میزان باالي فرسودگی می تواند نشان دهنده نگرش منفی نسب: نتیجه گیري 

  .خود و عدم تمایل و رضایت نسبت به شغل و کاهش اعتماد به نفس در افراد باشد 

  

  ویژگیهاي شخصیتی _کارمندان خصوصی  _کارمندان دولتی   _فرسودگی شغلی :  واژه هاي کلیدي 

  

  

  

  

                                                   

  )اسالمی واحد رودهن کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه آزاد (  1
 استاد روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی 2
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گري خشنودي با میانجی نزاکتی در محیط کار و قصد ترك شغلرابطه بین بی

 شغلی

  3رضا عریضیحمید ،2ابوالقاسم نوري ،1ه رضائیفاطم

  چکیده

هنجارهاي احترام و تعامل محترمانه در محیط کار به عنوان عناصر تأثیرگذار بر رفتارهاي آدمی، نقش مهمی در عملکرد 

تواند از طریق مینزاکتی در محیط کار به عنوان تخطی از هنجارهاي احترام دو طرفه تعریف شده است و بی. کندسازمانی ایفا می

نزاکتی در در این پژوهش، رابطه بی. داشته باشد ایجاد نگرشهاي منفی نسبت به سازمان و شغل، پیامدهاي منفی فراوانی در پی

جامعه آماري . محیط کار با قصد ترك شغل کارکنان با در نظر گرفتن خشنودي شغلی به عنوان میانجی، مورد بررسی قرار گرفت

نفر به صورت  206اند که از میان آنان تشکیل داده 1390لیه کارکنان امانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان در سال این پژوهش را ک

و قصد  نزاکتی در محیط کار، خشنودي شغلیابزار پژوهش شامل مقیاس بی. تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند

همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار  هايها با استفاده از روشهاي حاصل از این پرسشنامهداده. بود ترك شغل

به عالوه، . نتایج نشان داد که عدم رعایت هنجارهاي احترام در محیط کار باخشنودي شغلی و قصد ترك شغل رابطه دارد. گرفت

پژوهش . باشدیط کار و قصد ترك شغل مینزاکتی در محگر رابطه بینشان داده شد که خشنودي شغلی به صورت کامل میانجی

  . کندحاضر اهمیت رعایت هنجارهاي احترام در تعامالت افراد در محیط کار را خاطر نشان می

  نزاکتی در محیط کار، قصد ترك شغل، خشنودي شغلیبی واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 کارشناس ارشد روان شناسی 1
 دانشیار روان شناسی دانشگاه اصفهان 2
 عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 3
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مقایسه اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی در کاربران دائمی شبکه هاي 

 اجتماعی اینترنتی با غیرکاربران

  3، دکتر منصور بیرامی2، علی پیشقدم1ابراهیم رفاقت

  

 چکیده

در بین کاربران ایرانی، ... بوك وهاي اجتماعی اینترنتی نظیر یاهو مسنجر، فیسبا توجه به فراگیري استفاده از شبکه: مقدمه

ها و مقایسه آن با در بین کاربران دائمی این شبکه هدف از پژوهش حاضر بررسی اضطراب اجتماعی و حمایت اجتماعی

-نتکنندگان به کافیاي بوده و جامعه پژوهش شامل کلیه مراجعهمقایسه -روش پژوهش حاضر علی: روش. باشدغیرکاربران می

ي اجتماعی شده و هاساعت در هفته وارد شبکه 10نفر از کاربرانی که بیش از  60نمونه پژوهش شامل . باشدهاي شهر تبریز می

شناختی کاربران دائمی، همتاسازي و نمونه غیرکاربران نیز با توجه به ویژگیهاي جمعیت. گذرانند، بودوقت خود را در آن می

ها یافته: هایافته. و حمایت اجتماعی فیلیپس پاسخ دادند) SAD(هاي اضطراب اجتماعی انتخاب شدند و هر دو گروه به پرسشنامه

هاي اجتماعی نسبت به غیرکاربران از اجتناب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی بیشتري ه کاربران دائمی شبکهنشان داد ک

در مورد حمایت اجتماعی نیز کاربران دائمی و غیردائمی از نظر حمایت . باشدبرخوردارند که این تفاوت در دو گروه معنادار می

افراد داراي : گیرينتیجه. اما از نظر حمایت خانواده با یکدیگر تفاوت معنادار داشتنددوستان و سایر افراد تفاوتی با هم نداشتند 

هاي اجتماعی اینترنتی با مشکالت روانشناختی زیادي مواجه هستند که نیاز به توجه بیشتر به این قشر از اعتیاد به اینترنت و شبکه

 .باشد، بیش از گذشته ضرورت یافته استل گسترش نیز میافراد جامعه که بیشتر از قشر نوجوان و جوان بوده و در حا

 هاي اجتماعی اینترنتی، اضطراب اجتماعی، حمایت اجتماعی، کاربران دائمیشبکه :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

 

                                                   

    Ebrahim_refaghat@yahoo.comایران . اردبیل. دانشگاه محقق اردبیلی. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی - 1

   A_pishghadam@yahoo.comایران . تبریز. دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی - 2
 انشگاه تبریزاستادیار گروه روان شناسی د 3
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رایانه در میان آزمون و سنجش دو مقیاس کارکردها و نگرشهاي اجتماعی 

 1390در سال کارآموزان دختر و پسر آموزشگاههاي رایانه شیراز 

  3سوژا میثاقی،2بهزاد نوروزي چگینی،1غزاله ریاحی عالم 

  

  چکیده

دارد که از  رایانهاختصاص به نگرش افراد نسبت به کارکردهاي اجتماعی  روانشناسی اجتماعییکی از زمینه هاي پژوهش در 

ضر معرفی نتایج دو گزارش پژوهشی در زمینه مقاله حا. طریق ابزارهاي معتبر میزان آنها مورد سنجش و اندازه گیري قرار میگیرد

دختر  کارآموز 200می باشد که با استفاده از روش پیمایشی میان  رایانهآزمون و سنجش دو مقیاس کارکرد و نگرشهاي اجتماعی 

ی باشد که مربوط به نیکل و پینتو م) CAS( رایانهگزارش اول مقیاس نگرش . انجام شده است شیراز رایانهو پسر آموزشگاههاي 

و گزارش دوم مقیاس الیناسیون و ) Nickell,pinto,1986( در جامعه می پردازد رایانهبه نگرش افراد نسبت به کارکردهاي 

در سه  رایانهبه نگرشهاي اجتماعی افراد نسبت به  که بوده) Ray, Minch, 1990(مربوط به ري و مینچ ) CAA( رایانهاضطراب 

داده هاي تحقیق جهت آزمون . بر جامعه می پردازد رایانهو تاثیرات  رایانه، اضطراب ناشی از رایانهقلمرو مجزاي بیگانگی ناشی از 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت Windowsدر محیط  spss9دو مقیاس مذکور با استفاده از برنامه 

   

  بیگانگی  ، اضطراب ، کارکرد ، نگرش ، رایانه :واژه هاي کلیدي

    

                                                   

  gh_riahy@yahoo.comشیراز، دانشگاه کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات 1
 behzadnowruzi@gmail.comکارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی،  دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 2
 sozhamisaghi@yahoo.comشیراز، دانشگاه کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطالعات  3
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رابطه بین سوگیري توجه و خودکارآمدي اجتماعی با اضطراب اجتماعی در 

 دختران مقطع متوسطه شهر ساري

  4،معصومه نوذري 3،دکتر شهره قربان شیرودي2،دکتر مرتضی ترخان 1احمد رویا رئوفی

  

  چکیده

گردد وبا ترس هاي اجتماعی پیوسته که  آسیب در کارکردهاي اختالل اضطراب اجتماعی اغلب در دوران نوجوانی آغاز می 

پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین اضطراب : هدف. شغلی ، تحصیلی و اجتماعی افراد رادر پی  دارد ،مشخص می گردد

متمرکز بر  توجه متمرکز بر خود ،توجه(اجتماعی اعم از سوگیري توجه اجتماعی بابرخی متغییرهاي پیش بینی کننده اضطراب

این پژوهش به   نمونه: روش. آموزان دختر مقطع متوسطه  شهر ساري، انجام گرفت و خودکارآمدي  اجتماعی در دانش) بیرون

، )SAS-A(از سه پرسشنامه مقیاس فوبی اجتماعی . باشد نفر می 360اي انتخاب گردیده و شامل  گیري تصادفی خوشه روش نمونه

روش تحقیق . استفاده گردید ) SESS(هاي اجتماعی مقیاس خودکارآمدي براي موقعیتو ) FAQ(مقیاس کانون توجه 

 همبستگی بوده وازآزمون هاي آماري تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون همبستگی پیرسون جهت تجزیه وتحلیل داده ها

و خودکارآمدي ) >001/0p(یري توجه یافته ها حاکی از همبستگی معنی دار اضطراب اجتماعی با سوگ:استفاده گردید یافته ها

تجزیه وتحلیل داده ها  نشان داده که اضطراب اجتماعی با خودکارآمدي اجتماعی  رابظه منفی وبا . می باشد)  >001/0p(اجتماعی 

در  درموقعیت هاي اجتماعی ، تغییر کانون توجه  وهمچنین وجود باورهاي منفی: نتیجه گیري. سوگیري توجه رابطه مثبت دارد 

  .. دختران  نوجوان مضطرب اجتماعی  ،موجب عملکرد نا مناسب شده که خودسبب  بروز بیشتر اضطراب  وتداوم آن  خواهد شد

  ماعیآمدي اجت اضطراب اجتماعی، سوگیري توجه، خودکار :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

                                                   

   ،کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی 1

 دکتراي کودکان استثنایی،عضوهیات علمی دانشگاه پیام نوررامسر 2
 مشاوره،هیات علمی دانشگاه آزاداسالمی واحدگرگان دکتراي روان شناسی3

  شد عمومی دانشگاه آزاداسالمی واحدساريدانشجوي کارشناسی ار 4
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نقش پیش بینی کنندگی طرحواره هاي ناسازگار اولیه در فرسودگی شغلی 

 دانشکده دندانپزشکی شیرازکارمندان 

  3، مریم زارع پور2، ندا خورشیدیان1نوراله محمدي

  چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کنندگی طرحواره هاي ناسازگار اولیه در فرسودگی شغلی کارمندان دانشکده 

کارمند بخش  60(کارمند  120نظور تعداد بدین م .بود روش پژوهش از نوع همبستگی. انجام شد 1389دندانپزشکی شیراز در سال 

فرسودگی شغلی به عنوان متغیر مالك و . گیري تصادفی ساده برگزیده شدندبا روش نمونه) کارمند بخش درمانی 60اداري و 

) 1981(و پرسشنامه شغلی مزالج ) 1994(فرم کوتاه  -پرسشنامه طرحواره یانگ. بین بودهاي ناسازگار اولیه متغیر پیشطرحواره

و تحلیل رگرسیون گام به  هاي آماري همبستگی پیرسونو روش SPSSافزار ها، با استفاده از نرمداده. ابزارهاي استفاده شده بود

یافته . هاي ناسازگار بودحوزه طرحواره 5ها بیانگر رابطه معنادار مثبت بین فرسودگی شغلی با یافته. گام تجزیه و تحلیل گردید

 حوزه کنندگیبینی پیشعملکرد مختل براي بعد خستگی هیجانی، / حوزه خودگردانیکنندگی  بینییشدیگر بیانگر پ

مبتنی بر نتایج، طراحی برنامه  .بود بازداري براي بعد کاهش عملکرد/ عملکرد مختل، گوش به زنگی بیش از حد/ خودگردانی

 .جهت پیشگیري از فرسودگی شغلی الزم به نظر می رسد ها و شناخت هاي ناکارآمد کارمندانهایی با هدف اصالح طرحواره

 .فرسودگی شغلی، طرحواره ناسازگار اولیه، عالئم اختالالت روانی :واژه هاي کلیدي

    

                                                   

 عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز. 1

 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. 2

  zarepour1357@gmail.com :کارشناس ارشد مشاوره خانواده، نویسنده مسئول. 3



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

96 

 

 

  بررسی عوامل موثر بر توانمندسازي مدیران سازمان آموزش و پرورش

  3، دکتر کیان دورانی2مریم رجبی، 1ارعززهرا 

  چکیده

گیري مستقل کند تا توانایی الزم براي تصمیمکارکنان کمک می شود که طی آن مدیر بهفرایندي اطالق می به   سازيتوانمند

ترین مفهوم مهم. است این فرایند نه تنها در عملکرد و روابط سازمانی افراد بلکه در شخصیت آنان موثر. را به دست آورند

  .ان استترین سطوح سازمتوانمندسازي، تفویض اختیار به پایین

باشد، کننده سازمان نمی با توجه به شرایط سازمانی و اینکه دیگر مانند گذشته تنها مدیر به عنوان عامل اصلی و هدایت: هدف

  .در این پژوهش به برررسی عوامل موثر بر توانمندسازي مدیران مقطع دبیرستان پرداخته شد

به شکل نمونه گیري سرشماري  ع دبیرستان شهرستان مرودشتنفر از مدیران زن و مرد مقط 73بدین منظور تعداد : روش

فراوانی، (هاي حاصل، از آمار توصیفی  براي تجزیه و تحلیل یافته. و به سواالت پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند انتخاب شدند

  .شد استفاده) تغیريو تحلیل واریانس چندم مستقلtآزمون(و آماراستنباطی ) استاندارد درصدفراوانی میانگین و انحراف

نتایج پژوهش نشان داد از دیدگاه مدیران عوامل فردي بیشترین تاثیر را بر توانمندسازي آنها دارند و عوامل سازمانی و : هایافته

مدیریتی در اولویت دوم و سوم قرار دارند، مدیران بیشترین اهمیت را به عوامل فردي در توانمندسازي داده و کمترین اهمیت را 

  .اند به عوامل مدیریتی داده

هاي بیشتر و ها است که با انجام پژوهشتوانمندسازي مدیران عامل مهمی در افزایش عملکرد کارکنان در سازمان: گیرينتیجه

  .توان به شکوفایی محیط سازمانی کمک شایانی نمودتر عوامل موثر بر توانمندسازي میشناسایی دقیق

  توانمندسازي، مدیران، سازمان، عوامل فردي، عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

                                                   

 z.zare@gmail.com، کارشناس ارشد آموزش بزرگساالن دانشگاه تهران 1
            mrajabi86@yahoo.com، کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهران 2
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 3
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  بینی صمیمیت در بین زوجینهاي عشق در پیشنقش سبک

 ، معصومه اسمعیلی3زاده، رقیه زکی2پور، عبداهللا قاسم1دکتر عادل زاهد بابالن

  چکیده

بینی میزان صمیمیت در بین زوجین هاي آن در پیششق و سبکشناسی اجتماعی نقش عیکی از مباحث اساسی در حوزه روان

  . بینی میزان صمیمیت در بین زوجین بودهاي عشق در پیشبنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سبک. است

یل جامعه آماري این پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل شهر اردب. بین استروش این پژوهش همبستگی از نوع پیش: روش

براي . گیري در دسترس انتخاب شدندبه روش نمونه) زوج 50(نفر  100دادند که از این بین تشکیل می 1389ماه دوم سال  6در 

براي تجزیه و . استفاده شد هاي عشق هندریک و هندریک و صمیمیت واکر و تامپسونهاي سبکها از پرسشنامهآوري دادهجمع

  . استفاده شده است)  تحلیل رگرسیون به شیوه ورود(و آمار استنباطی ) فراوانی و درصد(ها از آمار توصیفی تحلیل داده

نتایج نشان داد که سبک عشق همدالنه و دوستانه بصورت مثبت معنادار و سبک عشق ایثارگرایانه بصورت منفی : هایافته

  ). R2 ،001/0<P=245(کنند بینی میمعنادار صمیمیت را در بین زوجین پیش

هاي عشق همدالنه و ایثارگرانه نقش مهمی در میزان صمیمیت زوجین ایفا نتایج این بررسی نشان داد که سبک: گیريتیجهن

  . اي در این زمینه صورت گیردشود که تحقیقات گستردهبر اساس این نتایج پیشنهاد می. کنندمی

  زوجین ،عشق ، صمیمیت :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 zahed@uma.ac.ir، 09141519818روه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، استادیار گ 1 -

  .اله آملیکارشناس ارشد روانشناسی عمومی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت -  2

  دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی -  3
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 بر سازمان آموزشی  آن در  مولفه هاي و  یسالمت سازمان ارزیابی  و سنجش 

  مایلز  مدل اساس 

 1زکی  علی محمد  دکتر

   چکیده

 تحقیقات  فزاینده در یکی از عالیق .سازمان و مدیریت محسوب می شود سالمت سازمانی به مثابه موضوعی اساسی در         

محسوب می و سرمایه سازمانی  اثربخشی سازمانی بعنوان شاخصکه ست امیزان سالمت سازمانی  آموزشی،مطالعه و سازمانی  

و مولفه هاي آن در سازمان آموزشی بر اساس مدل مایلز  یهدف مقاله حاضر سنجش و ارزیابی  سالمت سازمان.گردد

اصفهان قطع تحصیلی شهر معلم مرد و زن  سه م 300 میان  از پیمایشی اطالعات تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه و تحقیق .است

بر اساس مدل ()1975و1973(کیمپستون و سونابندی پرسشنامه توصیفی سالمت سازمان پژوهش ابزار.است  شده  جمع آوري

، روحیه، همبستگی و اتحاد،منابع اربرد، کقدرت بهینه  توزیع ، کفایت ارتباط، هدف بر تمرکز(بوده که داراي ده پاره مقیاس)مایلز

براي نمونه (می باشد که تاکنون  در تحقیقات متعددي)حل مشکل کفایت و  محیط با  سازگاري، خودمختاري  ،نوآوربودن

 براي کل، مردان و زنان به ترتیب)آلفاي کرونباخ(میزان پایائی ابزار.استفاده شده است)2009و مک نیل  و همکاران، 2009کارول، 

مطلوب بوده ) ابتدائی، راهنمائی و دبیرستان(تحصیلی ار به تفکیک سه مقطععالوه بر آن پایائی ابز.بوده933/0و923/0،894/0

روابط .نشان دهنده آن  بود که گویه هاي ابزار قابل تقلیل در سه عامل هستند که  بازگوکننده  روائی سازه استی لتحلیل عام.است

نشان تحلیل عاملی .عرف روائی ابزارتحقیق استمعناداري بین هر کدام از ده پاره مقیاس وکل سالمت سازمانی وجودداشته که م

ابزار .ی نامیدسالمت سازمانمی توان  را عامل مذکور و یک عامل هستند در ی قابل تقلیل ده پاره مقیاس سالمت سازمانکه داد 

تحقیق ابزاري مفید و پرسشنامه .تحقیق داراي  پایائی و روائی بسیارمطلوبی بوده است و متناسب فرهنگ ایران قابل استفاده می باشد

  .مطلوب  در تحقیقات آموزشی در ایران محسوب می شود

  .سالمت  سازمانی، پایائی، روائی، معلمان، اصفهان :واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  )ع(امام حسین  دانشگاه جامعه شناسی  استادیار 1
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مسئولیت اجتماعی و محبوبیت اجتماعی دانشجویان دختر و  بررسی رابطه بین

 پسر

  3، دکتر محمدرضا شعیري2اسماء مالزهی، 1سوسن ساالري

  :دهچکی

این مقاله به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و محبوبیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شاهد تهران      

مسئولیت اجتماعی مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می . مسئولیت اجتماعی بخشی از مسأله اجتماعی شدن است. می پردازد

اگر این مهارت در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزي بوجود آورد منجر به . ر می گیردشود که مورد ارزش گذاري قرا

این مقاله به بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت . احساس رضایت فردي و گروهی می شود و محبوبیت فرد را تقویت می کند

 .دازداجتماعی و محبوبیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر می پر

جامعه آماري پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شاهد می . پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است: روش و ابزار

ابزار گردآوري اطالعات دو . نفر از دانشکده علوم انسانی انتخاب شده اند 100باشد که با روش نمونه گیري خوشه اي تعداد 

در ایران توسط ایمان و  1389این پرسشنامه در سال ). 1952(اجتماعی گوگ و همکارانش  مقیاس مسئولیت) الف: پرسشنامه است

که وسیله اي ) 1934(پرسشنامه گروه سنجی مورینو ) ب. اعتبارسنجی شده است 75/0جالئیان بخشنده با ضریب آلفاي کرونباخ 

 . خود است جهت تعیین میزان پذیرش فرد در گروه و کشف روابط بین افراد گروه و ساخت

بین مسئولیت اجتماعی و محبوبیت اجتماعی در ) 001/0با سطح معناداري  83/0(یافته ها همبستگی مثبت و معناداري : یافته ها

، رابطه بین پذیرش اجتماعی با 55/0رابطه بین پذیرش عاطفی با مسئولیت اجتماعی  ).p=0./0001(دانشجویان را نشان داد 

هر چه میزان مسئولیت . بدست آمده است 75/0رابطه بین گیرندگی اجتماعی با مسئولیت اجتماعی و  77/0مسئولیت اجتماعی 

  .اجتماعی  بیشتر باشد محبوبیت اجتماعی در بین همکالسی ها نیز افزایش می یابد

 مسئولیت اجتماعی، محبوبیت اجتماعی، دانشجویان :واژه هاي کلیدي

    

                                                   

 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد.  1
 دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی دانشگاه شاهد.  2
 استادیار دانشگاه شاهد 3
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 ندگی بازنشستگانتأثیر خودکارآمدي اجتماعی بر کیفیت ز

  3، دکتر محمد علی اصغري مقدم2اسماء مالزهی، 1سوسن ساالري

  :چکیده

عناصر عمده . بررسی کیفیت زندگی و اعتالي آن نقش بسزایی در سالمت، زندگی اجتماعی و فردي دارد: زمینه و هدف

از جمله ویژگیهاي گوناگون که می تواند بر . شودکیفیت زندگی در سالمتی و بیماري می تواند با اعتبار قابل قبولی اندازه گیري 

کیفیت زندگی انسان تأثیرگذار باشد چگونگی قضاوت شخص در مورد توانایی خود براي سامان دهی کردن و انجام دادن فعالیت 

خودکارآمدي هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان . هایی است که نیاز به دست یافتن سطح معینی از عملکرد را دارد

  .با چگونگی کیفیت زندگی بازنشستگان است

جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه بازنشستگان اداره آموزش و . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است: ابزار و روش

. مه استابزار گردآوري داده ها شامل دو پرسشنا. نفر انتخاب شدند 50پرورش شهر تهران است که از روش نمونه گیري تصادفی 

از جمله  EuroQolو پرسشنامه کیفیت زندگی 86/0با ضریب پایایی ) 1982(پرسشنامه خودکارآمدي عمومی شرر و همکاران 

هدف از اجراي این پرسشنامه ها دست یابی به یک . پرسشنامه هاي سرندي است که سالمت مرتبط با کیفیت زندگی را می سنجد

افراد و ردیابی افراد،گروه هاي سنی و یا جنسی است که نیازمند خدمات درمانی و سري اطالعات مقدماتی در مورد وضعیت 

 .گزارش شد/. 83) 1388(ضریب آلفاي این پرسش نامه در ایران توسط صفرزاده . آموزشی می باشند

با سطح  73/0گی همبست(یافته هاي مطالعه نشان داد که خودکارامدي اجتماعی بر بهبود کیفیت زندگی تاثیر دارد : یافته ها

 .هم چنین خودکارامدي  اجتماعی تا حدي می تواند پیش بینی کننده کیفیت زندگی در افراد بازنشسته باشد). 001/0معناداري 

  مدي اجتماعی،کیفیت زندگی، بازنشسته خودکارآ :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

                                                   

 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد .  1
 دانشگاه شاهددانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي درسی .  2
 دانشیار روان شناسی دانشگاه شاهد 3
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 دانشجویانبررسی رابطه  بین هوش اجتماعی و مؤلفه هاي سالمت عمومی در 

 

 2ـ فریده یوسفی1ندا سبزي

  

  :چکیده

ي سازگاري افراد با  هوش اجتماعی یکی از عوامل مهم در زمینه درك شخصیت و رفتار اجتماعی افراد است که بر نحوه

 هاي هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و مولفه.گذارد محیط و کیفیت ارتباطات و زندگی آنان تأثیر می

و ) 2001سیلورا، (هاي هوش اجتماعی  براي دستیابی به هدف تحقیق، پرسشنامه .سالمت عمومی در دانشجویان دانشگاه شیراز بود

ه به شیوه هاي مختلف دانشگاه شیراز ک دانشجوي دوره کارشناسی رشته 180توسط  ) 1972گلدبرگ، (سالمت عمومی 

ها بیانگر احراز خصوصیات روان سنجی  بررسی روایی و پایایی پرسشنامه. ردیدنتخاب شده بودند تکمیل گاي ا گیري خوشه نمونه

دار بین متغیرهاي پژوهش و امکان  استفاده از ضریب همبستگی وجود رابطه مثبت و معنی. ابزار مورد استفاده در دانشجویان بود

طور کلی اختالل  سلسه مراتبی، مشخص گردید که به با استفاده از روش آماري رگرسیون به شیوه. استفاده از رگرسیون را نشان داد

ي هوش اجتماعی یعنی آگاهی  هاي جسمانی، اختالل در کارکرد اجتماعی و افسردگی از طریق دو مولفه در سالمت عمومی، نشانه

پردازش اطالعات ي دیگر هوش اجتماعی یعنی  دار قابل پیش بینی بود اما مولفه اجتماعی و مهارت اجتماعی به طور منفی و معنی

که در بعد اضطراب، مهارت اجتماعی قادر به پیش بینی اضطراب نبود اما ابعاد  درحالی. ها نداشت اجتماعی نقشی در این پیش بینی

نتایج نشان  .بینی کنند  آگاهی اجتماعی و پردازش اطالعات اجتماعی توانستند به نحو منفی و معنی دار اضطراب دانشجویان را پیش

طور مفصل  هاي آن هستند که در اصل مقاله به کننده اختالل در سالمت عمومی و مولفه بینی هوش اجتماعی و ابعاد آن پیش  داد که

  مورد بررسی قرار گرفته است

    هوش اجتماعی،سالمت عمومی،دانشجویان: واژه هاي کلیدي

                                                   

  n.sabzi@yahoo.comدانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز  1

 yousefi@shirazu.ac.irدانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز       2



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

102 

 

 

ایرانی و مهاجر افغانی در  دوره  مقایسه خودکارآمدي دانش آموزان     

 راهنمایی تحصیلی شهر شیراز

 2دکتر سیامک سامانی ،1فریبا سعیدي

  :چکیده 

با افزایش میزان مهاجران افعانی و حضور فرزندان آنها در مدارس  جنوبی شهرها، ضرورت مطالعه و تحقیق در خصوص 

دکارآمدي  دانش آموزان بنابراین هدف پژوهش حاضر، مقایسه خو. عواقب فرهنگی در اینگونه مدارس بسیار احساس می گردد 

  .ایرانی و  مهاجر افغانی در دوره راهنمایی تحصیلی شهر شیراز  بوده است

) سال13/ 18( با میانگین  سنی )  افغانی  142ایرانی و  151(دانش آموز  292روش این پژوهش از نوع توصیفی بوده و در آن 

ابزار مورد استفاده . اط جنوبی شهر شیراز انتخاب شدند، شرکت داشتندکه با استفاده از نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي از نق

ماده اي برگرفته شده از مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر بود که توسط اسمیت وباسچر  12اطالعات جمعیت شناختی و  مقیاس 

و  69/0آن براي کل مقیاس برابر    تغییر یافته و ضریب آلفاي کرونباخ)اشتیاق به عمل،تالش و پافشاري(زیر مقیاس  3به ) 1998(

اطالعات بدست آمده با استفاده از .گزارش شده است86/0و پافشاري  63/0، تالش  64/0براي زیر مقیاس هاي اشتیاق به عمل 

  .آزمون تی مستقل تجزیه و تحلیل شد

یاس هاي تالش و پافشاري بین دو یافته ها نشان داد که تفاوت معنا داري بین میانگین نمرات خودکارآمدي عمومی و زیر مق

در دانش آموزان افغانی بیشتر از دانش آموزان » اشتیاق  به عمل« اما میانگین نمرات زیر مقیاس. گروه ایرانی و افغانی وجود ندارد

در بین  همشاب خودکارآمدي باورهاي ایجاد در یکسان منبع یک عنوان به تواند می مدرسه دهد می نتایج نشان.ایرانی  بدست آمد

باشد و در واقع تعامالت فرهنگی و بافت اجتماعی یکسان، میزان خودکارآمدي ادراك شده  مختلف، موثر فرهنگهاي افراد با

نیز با توجه  افغانی آموزان دردانش »عمل به اشتیاق« ي درمولفه تفاوت وجود. دانش آموزان ایرانی و افغانی را یکسان نموده است

 معلم عنوان به افغانستان کشور در توانند می سیکل مدرك داشتن با افراد حاضر حال در.تبیین می گردد افغانی انگیزه دانش آموزان

کرده  افغانی ایجاد آموزان مهاجر دانش میان در تحصیل براي اشتیاق زیادي شغلی، آینده شوند، بنابراین وجود کار مشغول به

  .است

  

 تعامالت اجتماعی   –دانش آموزان  مهاجر افعانی –خودکارآمدي عمومی  :واژه هاي کلیدي

  

                                                   

   شیراز-کارشناس  ارشد روانشناسی تربیتی سازمان آموزش و پرورش فارس 1
 دکتري روانشناسی تربیتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی       2
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 احادیث از منظر روان شناسی اجتماعیتحلیل محتواي 

   2نعیمه سعیدي / 1هومن نامور

  

 چکیده

وجود داشته باشد که با )گذشته، حال ،اینده(حدیث سخنی است که براي نسبت آن ، خارج و ما به ازایی در یکی از سه زمان

منظور . اما مقصود از احادیث در فرهنگ اسالمی، متونی است که حاوي سخن، فعل و تقریر پیشینیان دینی باشد. آن مطابقت نماید

مبنی بر قواعد و واقعیت هاي انسانی است که کشف آن س مولفه هاي روان شناسی اجتماعی از این پژوهش تحلیل احادیث  براسا

به منظور تحلیل محتواي  احادیث اصول کافی با توجه  .ها می تواند انسان را به دیدگاه مشخصی درباره حوزه روان شناسی برساند

در .اس بررسی شدند. اس. پی. بقه بندي و با نرم افزار اسبه ترجمه فارسی آن، بر مبناي مفاهیم اساسی روان شناسی اجتماعی ط

درصد شناخت  42/4درصد ارتباط جمعی و تبلیغات ،  076/0درصد مفهوم همرنگی اجتماعی،  37/1تفسیر نتایج  احادیث داراي 

یزي،  درصد چالش انگ83/71درصد حساسیت بین فردي، 79/6درصد پیشداوري،   9/2درصد پرخاشگري،   15/0اجتماعی، 

 . درصد یادگیري اجتماعی است 45/0درصد رهبري و  29/11

  ...)همرنگی، ارتباط جمعی، شناخت اجتماعی،(احادیث، روان شناسی اجتماعی  :واژه هاي کلیدي

   

                                                   

  Hooman.namvar@gmail.comعضو هیت علمی، مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه، .  1
 naemeh.saeedi@yahoo.comارشناس روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ، ک. 2
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 زبان مخفی از منظر روان شناسی اجتماعیتحلیل محتواي 

   2نعیمه سعیدي / 1هومن نامور

  

 چکیده

تمایالت و سالیق و اعتقادات گروه هاي اجتماعی رفته رفته همگنی اش از دست می رود و گونه زبان جامعه مفروض بسته به 

شود که رفته رفته زبانی ابداع شود که ، اسـتفاده مکرر از این واژگان سبب میهایی تا حدي متفاوت با آن زبان به وجود می آید

هدف از این پژوهش تحلیل زبان مخفی  براساس مولفه .باشدمی» زبان مخفی«فهم آن براي عموم مردم دشوار بوده و به عبارتی 

به منظور تحلیل محتواي  زبان مخفی .هاي روان شناسی اجتماعی است که طرح آن باعث کشف مفاهیم جدید و تفکر برانگیز است

. اس. پی. دي و با نرم افزار اسلغات به شیوه میدانی و پرسشنامه اي تهیه و بر مبناي مفاهیم اساسی روان شناسی اجتماعی طبقه بن

 35/7شناخت اجتماعی ،  25/9درصد ارتباط جمعی ،10/5درصدهمرنگی ،75/19در تحلیل نتایج زبان مخفی.اس بررسی شدند

  .چالش انگیزي است  05/2درصد دوست داشتن و حساسیت بین فردي،  40/13درصد پیشداوري، 07/43پرخاشگري  ،  

  )ارگو ( ، تحلیل محتوا ، زبان مخفی)، ...همرنگی  و(اجتماعی روان شناسی :واژه هاي کلیدي

  

                                                   

 Hooman.namvar@gmail.comعضو هیت علمی، مربی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه،  . 1
 naemeh.saeedi@yahoo.comکارشناس روان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ، . 2
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بررسی و مقایسه اثربخشی نقش رسانه ها و همساالن بر هویت اجتماعی جوانان 

  دبیرستانی  و تاثیر آن در جلوگیري از خودکشی شهر تهران

  2، ساجده سلطانی 1سکینه سلطانی کوهبنانی 

  

   چکیده

مقایسه اثربخشی نقش رسانه ها و همساالن بر هویت اجتماعی و تاثیر آن بر جلوگیري از هدف از این تحقیق بررسی و 

هویت به طور همزمان حامل یک عنصر ثابت و یک عنصر پویاست که به طور کلی در معرض فرایند باز تعریف . خودکشی است

ن در دوره ي کودکی آغاز می شود  و به احساس هویت نوجوانان  به دریج و به دنبال کسب هویت هاي گوناگو. و تولید است

ورت توجه خانواده ها می توانیم شاهد کاهش خود کشی در جامعه .که در ص. صورت فرایندي تکمیلی تا پایان عمر ادامه می یابد

وانان و بلکه بر روزنامه ها، مجله ها، رادیو، تلویزیون و ماهواره و اینترنت یکی از عوامل جامعه پذیري است که نه تنها بر ج.باشیم

گروه همساالن نیز نقطه اتکا براي اعضاي گروه است، چرا که نوجرانان از رفتارها و . طرز نگرش خانواده ها نیز تاثیر می گذارد

این تحقیق به صورت پیمایشی انجام گرفته است و داده ها به صورت تصادفی از یک نمونه . روش هاي همساالن پیروي می کنند

براي آزمون فرضیات از آزمون  فرضیات تی . ل به تحصیل در دوره دبیرستان شهر تهران گردآوري شده استنفري مشغو 450

  .استفاده شده است و متغیرهاي استفاده از رسانه و تاثیر همساالن با شکل گیري هویت اجتماعی رابطه معنی دار و مثبت  وجود دارد

  

    هویت اجتماعی،رسانه،خودکشی  : واژه هاي کلیدي
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 مقطع آموزان دانش تحصیلی برعملکرد آن وتاثیر اینترنت به اعتیاد بررسی

  بوشهر شهر متوسطه در

  3پور افشار شاهین،  2ریشهري پوالدي علی دکتر1ابراهیم سلیمانی، 

   چکیده

 آمدهایی پی و آثار اما است ساخته فراهم را بشري جوامعه و افراد توسعه و رشد محوریت اینکه وجود با نوین هاي آوري فن

 پیامدها این از یکی.گردد متعددي مشکالت بروز باعث تواند می گیرد قرار توجه مورد آثار این اگر که است داشته دنبال به هم

 .بود آموزان دانش تحصیلی عملکرد بر آن تأثیر و اینترنت به اعتیاد بررسی دنبال به تحقیق این. است اینترنت به اعتیاد

 صورت به بوشهر شهر متوسطه آموزان دانش از نفر 385 تعداد راستا، این در. است همبستگی نوع از پژوهش این: روش

 وابستگی پرسشنامه پژوهش، این در حاضر تحقیق سنجش ابزار. گرفتند قرار آزمون مورد و شدند انتخاب اي مرحله چند تصادفی

 گزینه پنج طیف یک در را خود نظرات ها آزمودنی و است 100 تا 0 بین آْزمون این نمرات تغییرات دامنه. بود) IAT( اینترنت به

 محاسبه 86/0 کرونباخ آلفاي طریق از آزمون این. باشد می برخوردار باالئی روائی و پایائی از آزمون این. دهد می قرار اي

 داده. شد استفاده ساخته محقق پرسشنامه یک از تحصیلی عملکرد و نگاري جمعیت متغیرهاي سنجش براي همچنین. است گردیده

  .گرفتند قرار ارزیابی مورد  SPSS افزار نرم توسط آماري هاي

 دارد وجود داري معنی رابطه آنان تحصیلی عملکرد و اینترنت به آموزان دانش اعتیاد بین که داد نشان ها یافته: نتایج

)001/0<P، 23/0-  =r .(شد دیده داري معنی همبستگی آنان خانوار بعد و اینترنت از آموزان دانش استفاده میزان بین همچنین .

 نوع و تحصیلی پایه جنسیت، متغیرهاي با اینترنت به آموزان دانش وابستگی میزان بین که شد مشخص شد گفته آنچه بر عالوه

 .دارد وجود داري معنی رابطه مدرسه

 بیش اینترنت به اعتیاد مقوله دارد جا بنابراین. باشد می تحصیلی عملکرد بر اینترنت به اعتیاد تأثیر از حاکی ها یافته: گیري نتیجه

  .گیرد قرار توجه مورد پیش از

 آموزان دانش اینترنت، به اعتیاد اینترنت، :واژه هاي کلیدي
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دانش آموزان دختر  بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی بر کاهش کمرویی

  تهرانپایه اول متوسطه شهر 

  1کوثر سیمیاریان

 

  چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهاي ارتباطی بر کاهش کمرویی دانش آموزان دختران پایه اول متوسطه شهر 

آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر تهران که با از دانش) نفر گروه کنترل 30نفر گروه آزمایش و  30(نفر  60که . تهران می باشد

مشغول  88-89ي دانش آموزان دختر سال اول متوسطه این شهر که در سال تحصیلی گیري تصادفی ساده از میان کلیهنمونهروش 

ابزار مورد استفاده . پس آزمون با گروه کنترل است -طرح پژوهش حاضر از نوع پیش آزمون. اندبه تحصیل بوده اند انتخاب شده

برنامه آموزشی مهارتهاي ارتباطی . باشندمی) Cheek-Buss Shyness Scale( در این پژوهش مقیاس کمرویی چیک و باس

در حالی که گروه کنترل . جلسه هفته اي یک جلسه طبق برنامه آموزشی یونیسف بر روي گروه آزمایش اجرا گردید 12در طول 

کوواریانس   هش با استفاده از تحلیلفرضیه این پژو. برنامه عادي زندگی خود را طی می کردند و هیچ آموزشی دریافت نکردند

طبق نتایج حاصل این طور نتیجه گیري می گردد که بین میانگین نمرات کمرویی در دو گروه آزمایش . مورد بررسی قرار گرفت

درصد اطمینان تفاوت معنی داري مشاهده شد بدین معنی که آموزش مهارتهاي ارتباطی بر کاهش کمرویی در  95و کنترل  با 

این یافته ها بیانگر آن است که برنامه آموزش مهارتهاي ارتباطی به دانش . آزمایش به طور معنی داري مؤثر بوده است گروه

  .دهند آموزان گروه آزمایش کمک کرده است تا کمرویی خود را کاهش

  مهارتهاي ارتباطی، کمرویی، نوجوانی  :واژه هاي کلیدي
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 خانواده بر گرایش نوجوانان پسر به مواد مخدرتأثیر سنخ شناسی فرزندپروري 

 3، سارا کالنتري میبدي2، دکتر مجید صفاري نیا1محمدیاسین سیفی گندمانی 

 

 

  چکیده

با قاطعیت می توان گفت، . خانواده و همساالن از مهمترین نیروهاي اجتماعی تعیین کننده ي اجتماعی شدن کودك هستند

پژوهش حاضر با : هدف. اجتماعی فرزندان به بار می آورد -روري نتایج مهمی را در رشد روانیمحیط خانواده و شیوه هاي فرزند پ

بر گرایش به ) سنخ را تشکیل می دهد 16ترکیب سبک فرزندپروري پدر و مادر که (هدف بررسی تأثیر سنخ فرزندپروري خانواده

نفري از دانش آموزان دبیرستان هاي دولتی  375ونه اي براي این کار، نم: روش. مواد مخدر در نوجوانان پسر انجام شده است

شرکت کنندگان . به روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي انتخاب گردید 89-90عادي پسرانه شهرستان بروجن در سال تحصیلی 

را تکمیل و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد مخدر ) 1388سیفی و همکاران، (پرسشنامه اصالح شده شیوه هاي فرزندپروري شفر

سپس گرایش به مواد مخدر در نوجوانان مربوط به سنخ هایی که فراوانی الزم را جهت ورود به تحلیل داشتند، به روش . نمودند

نتایج نشان داد داشتن دو والد مقتدر بهترین پیامدها را براي فرزندان دارد : یافته ها. تحلیل واریانس یکراهه مورد مقایسه قرار گرفت

اگرچه پژوهش ها نشان می دهند : نتیجه گیري. کنترل والدینی کاسته می شود، گرایش به مواد مخدر افزایش می یابد و هرچه از

هر دو بعد محبت و کنترل والدینی بر مؤلفه هاي مختلف روانی و اجتماعی نوجوانان مؤثرند اما در این مورد خاص، نقش کنترل 

  .  والدینی تعیین کننده تر است

  سنخ شناسی فرزندپروري، خانواده، مواد مخدر، نوجوانان :کلیديواژه هاي 

    

                                                   

 دانشجوي دکتراي روان شناسی دانشگاه پیام نور 1
 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه پیام نور 2
 کارشناس ارشد روان شناسی 3
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بررسی ویژگی هاي روانسنجی فرم تجدید نظر شده پرسشنامه حل مسأله 

  اجتماعی در میان دانشجویان رشته ریاضی

  1فاطمه شاطریان محمدي

  چکیده

در جامعه دانشجویان ) SPSI-R( عیهدف این پژوهش اعتباریابی و رواسازي پرسشنامه تجدید نظرشده حل مساله اجتما

منبع کنترل ، پرسشنامه تجدید نظرشده حل مساله اجتماعی چهارگیري آن، روش انجام تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه .کشور است

جویان رشته دانش پژوهش حاضر کلیه جامعه آماري کل. بوده است  اکمنت همال کاري تحصیلیو اعزت نفس روزنبرگ  راتر،

نفر از آنها به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله  334است که  دانشگاه آزاد تهران مرکزریاضی 

  7/0همسانی درونی پرسشنامه تجدید نظرشده حل مساله اجتماعی براي کل مقیاس و خرده مقیاس ها باالي . انداي انتخاب شده

سپس این مدل با استفاده . تحلیل عاملی اکتشافی مدلی دو عاملی به دست داد. املی بررسی شدروایی سازه آن بوسیله تحلیل ع. بود

مدل پنج عاملی مستخرج از نظریه به عنوان مدل برازنده تر . عاملی مستخرج از نظریه مقایسه شد 5از تحلیل عاملی تاییدي با مدل 

روابط معناداري بین خرده مقیاس هاي : ا و واگراي قابل قبولی بودداراي روایی همگر SPSI-R.  در میان این دو مدل انتخاب شد

SPSI-R ،با توجه به نتایج بدست آمده، . اکمن به دست آمدت همال کاري تحصیلیو اعزت نفس روزنبرگ  ، منبع کنترل راتر

ناسب براي تشخیص مشکالت قابل استفاده در محیط هاي دانشگاهی است و می توان از آن به عنوان ابزاري م SPSI-Rپرسشنامه 

 .دانشجویان در موقعیت هاي تصمیم گیري استفاده کرد

   اعتبار یابی،رواسازي،حل مسئله اجتماعی  :واژه هاي کلیدي

                                                   

  دکتري روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه 1
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  بررسی تاثیر سوگیري خود خدمت کن بر همانند سازي

 2عریضی ، دکتر حمیدرضا 1سمیرا شاهپوري                                                       

  چکیده

همانندسازي یکی از دالئل همرنگی اجتماعی است که به دلیل پذیرش عاطفی فرد که با او همرنگی می شود انجام می گیرد و 

چرا یک فرد با دیگري . با دو نوع دیگر همانند سازي یعنی به میل به درست عمل کردن و تبعیت از قدرت متفاوت است 

دالئل آن مثال می تواند شباهت ،داشتن . در روانشناسی اجتماعی است  همانندسازي می کند یکی از موضوعات مورد توجه

دراین پژوهش تاثیر مجموع دو .سرنوشت مشترك ،همجواري وتقابل و یا دالئل روانکاوانه از قبیل همانند سازي با پرخاشگر باشد

توجه قرار گرفته است  عامل شباهت داشتن و داشتن سرنوشت مشترك که سوگیري خود خدمت کن را شکل می دهد مورد

به عبارت دیگر آدمی تمایل دارد دیگري را که مشابه خویش می داند داراي سرنوشت ). 1987، زیواکاندا،1387فرودستان، (

نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان انتخاب شدند از آنجا که تکلیف  =n  164در این پژوهش نمونه اي شامل . نیکویی تصور کند

از آنها خواسته . ود افراد داوطلبی در نظر گرفته شدند که براي شرکت در پژوهش نمره اعتباري دریافت نمودندآزمایش دشوار ب

در "نورا "ایبسن را خوانده و مشابهت هاي خود با  "عروسکخانه  "شد که در بخش اول پژوهش تا نیمه داستان خانه عروسک یا 

در این مرحله با توجه به مطالب برگرفته از نمایشنامه، مجموعه اي از ویژگی ها .نددر نمونه پسران را بیاب "هلمر"نمونه دختران و 

در . ویژگی براي هرکدام مشخص شده و از آنها خواسته شد در آن موارد در مورد خود نظر دهند 10براي هلمر و نورا ، شامل 

 –جداسازي  د و ویژگی هاي قهرمان داستان در سازهمرحله دوم از آنها خواسته شد تا پرسشنامه اي در رابطه با  ویژگی هاي خو

سئوالی بر اساس مطالعات پژوهشگران بر روي نظریه مارگارت ماهلر و تطابق آن با داستان ساخته  10این پرسشنامه . پر کنند تفرد

در عین حال در مورد . در این پرسشنامه آزمودنی ها مشخص می کنند که تا چه اندازه تمایل به جدا شدن و فردیت دارند  .شد

نمره باالتر در این پرسشنامه به معنی تمایل بیشتر به جداسازي . قهرمان اصلی داستان نیز به همین صورت نظر خود را بیان می کردند

 در مرحله سوم آزمودنی ها به دو سئوال پاسخ دادند، اول اینکه اگر در موقعیت نورا بودند تا چه میزان ممکن بود. و تفرد است 

نمرات افزوده به عنوان شاخص . خانه را ترك کنندو دوم اینکه  تا چه میزان به نورا و ترك کردن خانه توسط او حق می دهند 

همچنین دختران و . نشان داد که شباهت تاثیر زیادي در دادن حق به افراد دارد) مرحله دوم (تغییر نگرش نسبت به دو قهرمان 

همچنین دختران نسبت به پسران مشابهت . دند هرچند پسران در این مورد کمتر با او موافق بودندپسران بیشتر حق را به نورا دا

ي بیشتر بود که مشابهت ) اعم از دختر یا پسر (در مرحله آخر تغییر نگرش نسبت به قهرمان داستان در افراد . بیشتري با او یافتند 

این پژوهش نشان می دهد که سوگیري خدمت به خود در همانند سازي .اشتندد) اعم از نورا یا هلمر (بیشتري با قهرمان داستان 

  .موثراست

خانه عروسک ، شناخت اجتماعی ، دیدگاه گیري در مورد دیگران ، سوگیري خود خدمت کن ،  :واژه هاي کلیدي

  همانند سازي

                                                   

 S.shahpori@yahoo.com. دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه اصفهان 1

 دکتراي روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان 2
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تی با گرایش به سوء مصرف مواد در ارتباط بین گرایش هاي مذهبی و سرسخ

  دانشگاه آزاد اسالمی تهران 12منطقه  دانشجویان

  2مریم شرفی، 1دکترنسرین باقري

  چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین گرایش هاي مذهبی و سرسختی با گرایش به سوء مصرف مواد در دانشجویان منطقه 

براي این منظور نمونه گیري به روش تصادفی چند مرحله اي انجام شد و از بین واحدهاي . دانشگاه آزاد اسالمی تهران است 12

شگاهی رودهن، کرج، شهر ري، تهران شمال، اسالم شهر، ورامین و تهران جنوب واحد دان 7به طور تصادفی تعداد  12منطقه 

نفر از دانشجویان آن واحدها به صورت تصادفی انتخاب شدند و اطالعات آن  474انتخاب شدند؛ در مرحله بعد نمونه اي به حجم 

ن کوباسا و پرسشنامه محقق ساخته براي ها با اجراي پرسشنامه هاي گرایش مذهبی آلپورت، پرسشنامه دیدگاه هاي شخصی سوزا

براي تجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده در این پژوهش از آمار توصیفی براي . سنجش سوء مصرف مواد جمع آوري شد

محاسبه شاخص هاي آماري نظیر فراوانی و درصد و ترسیم نمودارهاي مناسب و آمار استنباطی از روش آزمون هاي آماري تحلیل 

نتایج نشان می دهد که بین گرایش هاي مذهبی و سرسختی با . مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شدTن، مجذور خی، رگرسیو

 .گرایش به سوء مصرف مواد رابطه معناداري وجود دارد و بین زنان و مردان از نظر این متغیرها تفاوت معناداري وجود دارد

    ف موادگرایش مذهبی،سرسختی،سوئ مصر :واژه هاي کلیدي

                                                   

 رودهنعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1
  کارشناسی ارشد مشاوره 2
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نقش دانشگاه آزاد اسالمی در توسعه سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد 

 مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق  -اجتماعی

  

 2، حسن شفیعی1دکتر علی اخوان

  چکیده

بر اعتماد  دیاکبا ت یاجتماع هیدر توسعه سرمای واحد نراق نقش دانشگاه آزاد اسالماین پژوهش با هدف بررسی : مقدمه

صفاري نیا و (پرسشنامه هاي اعتماد اجتماعی  از منظور سنجش متغیر هاي تحقیق به :روش. ی دانشجویان صورت گرفتاجتماع

پایایی پرسشنامه محقق ساخته با استفاده از روش آلفاي  و یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که ضریب) شریف

دانشجوي دختر و پسر  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق درسال   350آماري شامل نمونه. برآورد گردید 0,91کرونباخ

 آمار سطح دو در ها داده تحلیل و تجزیه .شدند انتخاب اي طبقه تصادفی گیري نمونه طریق از که بود  89-90تحصیلی

 هیسرما تیوضعاین پژوهش نشان داد که  نتایج: یافته ها. انجام گرفتSPSS افزار آماري نرم استنباطی و با استفاده از و توصیفی

 ياعتماد نظر میزان .باشد یم نیانگیباالتر از م انیدانشجو یبر اعتماد اجتماع دیواحد نراق با تاک یدانشگاه آزاد اسالم یاجتماع

 دانشگاه  یرسم ریغ افتهی میتعم يگروههاآزاد اسالمی نراق پایین و نسبت به  دانشگاه یرسم افتهی میتعم يبه گروهها انیدانشجو

، صراحت ،انهیجو يهمکار التیتما ، بر اعتماد کردن یرفتار مبتن(ی و مولفه هاي تشکیل دهنده آن اعتماد اجتماعمیزان . باال بود

 -یاسیعوامل س ی،اعتماد اجتماع نیب یافته هاي این پژوهش نشان داد که. در دانشجویان باالتر از میانگین بود) نانیاطم و صداقت

نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش اعتماد : نتیجه گیري. مثبت معناداري وجود داردرابطه ی اجتماع هیو سرما يصاداقت

  .اجتماعی می تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در یک مجموعه دانشگاهی شود

  راقسرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ن :واژه هاي کلیدي

  

 

  

  

  

  

                                                   

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق -دکتري مدیریت رسانه -  1

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق درسم -دانشجوي دکتري روان شناسی -  2
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بررسی و مقایسه مسائل دانشجویان دختر فارس و بلوچ دانشگاه سیستان و 

  فرهنگی -بلوچستان در بعد اجتماعی

  1محمود شیرازي 

 چکیده

فرهنگی دچار محدودیت هاي بیشتري  -در برخی از خرده فرهنگها دختران بر مبناي باورهاي فرهنگی در زمینه هاي اجتماعی 

هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه مسایل مربوط به دانشجویان دختر فارس و بلوچ دانشگاه سیستان و بلوچستان در . هستند

نمونه مورد . پژوهش کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سیستان و بلو چستان بودند جامعه مورد. فرهنگی است-زمینه اجتماعی

دانشجوي دختر بلوچ که با روش در دسترس   40دانشجوي دختر فارس که با روش نمونه گیري چند مرحله اي و  40مطالعه 

سوال بصورت مقیاس لیکرت می باشد، که  ابزار اندازه گیري پرسشنامه محقق ساخته بود که داراي هفت. انتخاب شدند بودند

بدست آمد و دادههاي بدست % 71روایی محتوایی آن توسط افراد متخصص مورد تایید قرار گرفت وضریب آلفاي کرنباخ آن 

مشکالت دختران فارس و . مورد تجزیه تحلیل آماري قرار گرفت) نیکویی برازش(آمده با روش فراوانی و درصد و آزمون خی دو

در اعتماد بنفس پایین مشترك بود،همچنین تحصیل دختر خارج از شهر یا استان محل سکونت دختران وزنان فارس و بلوچ بلوچ 

اما دختران بلوچ نسبت به دختران فارس در زمینه هاي رفت و آمد به بیرون . بعنوان مشکل براي هیچیک از گروهها  محسوب نشد

ض قایل شدن بین پسر و دختر، سخت گیري هاي بیجا ،سنت هاي دست و پا گیر، به از خانه، اشتغال خارج از محل سکونت،تبعی

 . صورت معنی داري از دختران فارس بیشتر دچار مشکل بودند

  باور هاي فرهنگی،دانشجویان،مشکالت اضطرابی :واژه هاي کلیدي

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  yahoo.com _@mahmoud، استاد یار گروه روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 1
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 هاي اسنادي در ایران فراتحلیلی بر همبسته هاي سبک

  3، عظیمه السادات فاطمی2، دکتر امیر قمرانی1باديمهناز شیرانی بیدآ

  

  چکیده

سبک هاي اسنادي از جمله متغیرهاي مهم و تاثیر گذار در روانشناسی اجتماعی است که ارتباط آن با سازه هایی نظیر   سبک 

کیاروچی، (د به نفس اعتما) 2011(، پراشتهایی روانی)2008کالویتی، (، افسردگی )2007گردون، (، خوش بینی)2010جن، (تفکر

؛موسوي، 2005هیرشی، (، عزت نفس)2007؛هال، 1389رضایی، (، و پیشرفت تحصیلی)2007کیاروچی، (، امید)2007

در این راستا، هدف .  در تحقیقات مختلف تایید شده است)1388احدي، (، رضایت از زندگی)1386شارك، (سالمت روان)1383

پژوهش حاضر با استفاده از .  ه پیرامون همبسته هاي سبک هاي اسنادي در ایران بودپژوهش حاضر فراتحلیل تحقیقات انجام شد

پژوهش  که  11پژوهش،    21بدین منظور  از بین .  الگوي پژوهشی فراتحلیل ، میزان همبسته هاي اسناد را مورد بررسی قرار داد

.   اندازه اثر بود 11نمونه و 3086پژوهش حاضر مبتنی بر  .   واجد شرایط فراتحلیل بود انتخاب و فراتحلیل بر روي آنها انجام گرفت

می باشد  7/0یافته هاي پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر همبسته هاي سبک هاي اسنادي .  ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود

)0/00001  p≤ .( مطابق جدول تفسیر اندازه اثر کوهن بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت میزان اندازه اثر همبسته هاي سبک اسناد

  در سطح باالیی قرار دارد 

  فراتحلیل  -همبسته هاي اسناد -سبک هاي  اسنادي :واژه هاي کلیدي

 . 

 

  

  

  

  

  

                                                   

   1  دانشگاه اصفهان -ارشد روانشناسی عمومیدانشجوي کارشناسی 

   2 دانشگاه اصفهان -استادیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهاي خاص 

   3 دانشگاه اصفهان - دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهاي خاص 
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اثر بخشی آموزش گروهی مهارت هاي اجتماعی بر سازگاري اجتماعی،خود 

  پنداشت و پرخاشگري زنان مطلقه

 2، دکترمرتضی ترخان1الهه صادقی

  چکیده

پنداشت و -این پژوهش به منظور اثربخشی آموزش گروهی مهارتهاي اجتماعی بر سازگاري اجتماعی، خود: مقدمه

 .آزمون با گروه کنترل بوده است پس -آزمون آزمایشی با طرح پیش روش پژوهش نیمه. پرخاشگري زنان مطلقه انجام شده است

که تحت پوشش اداره بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی بودند  اي نفر از زنان مطلقه 93جهت نمونه گیري  از بین : روش

 - نفر از آنها سازگاري اجتماعی و خود 42پنداشت و پرخاشگري داده شد ، مشخص گردید -پرسشنامه سازگاري اجتماعی، خود

ر داوطلبانه در دو گروه نفر  بطور تصادفی ساده انتخاب و بطو 30پنداشت پایین و پرخاشگري باالیی داشتند سپس از بین آنها 

جلسه مهارتهاي اجتماعی را آموزش دیدند و گروه کنترل  10گروه آزمایشی . جایگزین شدند) نفر 15(و کنترل ) نفر15(آزمایشی 

پنداشت و میزان پرخاشگري هر دو گروه توسط  -پس از آموزش مجدداً سازگاري اجتماعی، خود. آموزشی را دریافت نکرد

  .گیري قرار گرفت مورد اندازه پرسشنامه مربوطه 

بدست   Fنتایج آنکوا نشان داد، . استفاده شد) آنکوا(ها، از تحلیل کوواریانس یکطرفه  به منظور تجزیه و تحلیل داده: ها یافته

 05/0در سطح ) 59/39(و هم در میزان پرخاشگري ) 19/31(پنداشت  -و هم در خود) 42/31(آمده هم در سازگاري اجتماعی 

� پنداشت و کاهش میزان -به عبارت دیگر، مهارتهاي اجتماعی موجب افزایش سازگاري اجتماعی، خود. معنادار بوده است ≥

  .پرخاشگري زنان مطلقه شده است

پنداشت و کاهش میزان -این مطالعه، اهمیت مهارتهاي اجتماعی را در افزایش سازگاري اجتماعی، خود: گیري نتیجه

همه این تحقیقات مبین . ها همگرایی دارد هاي سایر پژوهش هاي این پژوهش با یافته یافته. دهد نشان می پرخاشگري زنان مطلقه را

پنداشت باال و  -توان موجبات سازگاري اجتماعی مطلوب  و خود این واقعیت هستند که با آموزش مهارتهاي اجتماعی می

  .پرخاشگري پایین را در زنان مطلقه فراهم ساخت

  .پنداشت، پرخاشگري -مهارتهاي اجتماعی، سازگاري اجتماعی، خود :یديواژه هاي کل

  

  

  

                                                   

 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 1
 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 2
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  مقایسه خودکارآمدي عمومی درزنان آلفاوغیرآلفادرجمعیت دانشجویی

  2برزوامیرپور،  1دکترمجیدصفاري نیا

 چکیده

ن دررده هاي باالي زنان درپست هاي سیاسی،مدیریتی ورهبري به پیشرفت هاي دست یافته اند به طوریکه هنگام قرارگرفت

زنان آلفا به زنانی درپست هاي رهبري اشاره دارد که درهمه خصوصیات .رهبري می توانندهمانندمردان کارآمدوموفق باشند

پژوهش . هدف ازاین پژوهش مقایسه خودکارآمدي عمومی درزنان آلفا وغیرآلفا بود.رهبري درسطوح باالتري قراردارند

نفري ازدانشجویان دانشگاه پیام نورکنگاورکه به صورت نمونه گیري 509روي نمونه اي حاضریک بررسی مقطعی بودکه بر

دانشجویان بااستفاده ازپرسشنامه هاي خودکارآمدي عمومی .اجراشد دردسترس انتخاب شده بودند،

اوت معنی داربین زنان نتایج حاکی ازتف .ارزیابی شدند)2010(وپرسشنامه زنان آلفاي وارد،پاپسن ودي پائولو)1982(شرروهمکاران

رهبري،قدرت (آلفا وغیرآلفا درمتغیرخودکارآمدي عمومی بودهمچنین بین خودکارآمدي عمومی وزیرمقیاس هاي زنان آلفا

خودکارآمدي عمومی می تواندنقش مهمی درگرایش به رهبري درزنان داشته باشد واین . رابطه وجودداشت)ودررونگرایی پایین

 .اجتماعی باندورامطابقت دارد–ي رهبري درنظریه شناختی موضوع بامفهوم خودکارآمد

 خودکارآمدي عمومی،زنان آلفا،رهبري،قدرت،درونگرایی پایین :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نورتهران 1

 مربی دانشگاه پیام نور کنگاور 2
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      و اعتماد اجتماعی دانشجویان ترك و کرد یمقایسه اسکیماي بین فرهنگ

 2مریم جعفریان، 1دکتر مجید صفاري نیا

  

 چکیده

هدف این . مفهوم اسکیماي بین فرهنگی و اعتماد اجتماعی به دلیل وجود تکثر قومی در ایران، از اهمیت باالیی برخوردار است

نفر از دانشجویان  100 ،در این مطالعه . پژوهش مقایسه اسکیماي بین فرهنگی و اعتماد اجتماعی دو گروه قومی ترك و کرد است

مربوط به جمع آوري اطالعات  براي . ج و زنجان به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدنددانشگاه پیام نور واحدهاي سنند

گویه اي و براي به دست آوردن اطالعات مربوط به اعتماد اجتماعی از  18اسکیماي بین فرهنگی از پرسشنامه محقق ساخته 

با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، شفه و آزمون یافته هاي پژوهش . گویه اي استفاده شده است 25پرسشنامه استانداردشده 

گروه نسبت به یکدیگر مثبت است و اعتماد اجتماعی آنها نیز در سطح  دوکه اسکیماي دانشجویان داد نشان  همبستگی پیرسون

بطه معنی دار وجود همچنین، نتایج حاکی از آن بود که بین اسکیماي بین فرهنگی و اعتماد اجتماعی را. نسبتا باالیی قرار دارد

در واقع با توجه به نتایج به دست آمده می توان عنوان کرد که اسکیماي بین فرهنگی و اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان . ندارد

در طیف مثبت قرار دارد چرا که دانشجویان از سطح تحصیالت باالتري برخوردارند و به دلیل حضور در محیط دانشگاهی 

 . هنگی بیشتري دارندارتباطات بین فر

  گروه هاي قومی -یاعتماد اجتماع -اسکیماي بین فرهنگی: هاي کلیديواژه

  

  

  

  

    

                                                   

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 2
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  مطالعه کار خیابانی کودکان و آسیب هاي اجتماعی ناشی از آن در شهر سنندج

 2، چیمن گل سلیمی1ستار صیدي

  

 چکیده

به اجبار در دوران رشد خود ... کار کودکان حکایت افراد ضعیف و نیازمندي است که به دالیل فقر اقتصادي و فرهنگی و

کودکان امروز ، نوجوانان و جوانان آینده و سرمایه هاي . وارد بازارکار می شوند و در شرایط نامناسب زندگی قرار می گیرند

تحقیق مذبور با هدف مطالعه کار . تضمین کننده سالمت جامعه در آینده کشور استجامعه هستند ، سالمت روح و جسم آنها 

 .   خیابانی کودکان و آسیب هاي اجتماعی ناشی از آن در شهر سنندج انجام گرفته است

نمونه آماري (ساله انجام یافته 5-15کودك خیابانی 100در شهر سنندج بر روي  این مطالعه با روش زمینه یابی: روش

بدست  درصد 95، ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ .)رابرجامعه آماري استب

روش تحقیق پیمایشی بوده و در تهیه  .نفر از استادان مورد تأیید قرار گرفته است 5همچنین روایی صوري پرسشنامه توسط  و آمد

 . ه ساختار یافته و مشاهده مشارکتی استفاده شده استپرسش نامه ها از مصاحبه نیم

متغیرهاي فقر از لحاظ آماري رابطه بیانگر آن است که  spssوهش با استفاده از نرم افزار ژپ هاي آنالیز فرضیه :یافته ها 

بین اما  .معنی دار است 05/0در سطح اقتصادي خانواده ، فقر فرهنگی وسواد والدین با میزان بکارگیري کودکان درکار خیابانی 

 .مشاهده نشدي رامعنی درابطه  05/0در سطح با میزان بکارگیري کودکان  ،متغیرهاي نداشتن سرپرست و مهاجرت

در شهر سنندج  آسیبهاي اجتماعیزمینه سازاشتغال به کار کودکان و مهمترین عامل در ) اقتصادي و فرهنگی(فقر: نتیجه گیري

 .است

   آسیب هاي اجتماعی، سنندج کار خیابانی، کودکان، :واژه هاي کلیدي

                                                   

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی 1
 معه شناسیدانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، کارشناس ارشد جا 2
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 تأثیر زبان قومیت بر میزان همنوایی و اثر پذیرش اجتماعی بر همنوایی

 2، دکتر محمد نرمانی 1مسعود طالبی جویباري

 چکیده

 تحت توان کسی که است آن اجتماعی نفوذ  مفهوم. است اجتماعی نفوذ متقابل، اجتماعی رفتار مهم بسیار هاي جنبه از یکی

بر  )آذر و فارسی(قومیت  زبان تأثیر پژوهش این هدف.باشد داشته خود رفتار با چه و گفتار با چه را دیگران دادن قرار تاثیر

زبان دانشگاه محقق اردبیلی در  شامل تمام دانشجویان آذري آماري جامعه. بر همنوایی می باشد اجتماعی اثر پذیرش و همنوایی

 –این مطالعه به روش توصیفی . داد تشکیل می) 15چهار گروه (کارشناسی  دانشجوي 60نمونه آماري شامل  بود و 1390سال 

 و اَش اصلی آزمایش ابزار  از انجام شد و انتخاب نمونه به صورت تصادفی بوده است و  براي گرداوري داده ها) مقطعی(تحلیلی 

 بر زبان که داد نشان آمده دست به نتایج. شد استفاده تحقیق ابزار عنوان به)1380گنجی،، 80/0(با روایی اجتماعی پذیرش پرسشنامه

آزمایشی زبان آذري  موقعیت با زبان آذري در هاي آزمودنی همنوایی میزان که طوري به گذارد، می مثبتی اثر افراد همنوایی میزان

رابطه معنا داري حداقل در سطح  که داد نشان پژوهش این دیگر یافته همچنین بود، زبان فارسی موقعیت از بیش معناداري طور به

به عنوان همنوایی بین و  به عنوان متغیرهاي پیشپذیرش اجتماعی سپس رابطۀ  . بین همنوایی و پدیرش اجتماعی وجود دارد% 95

نادار می مشاهده شده مع Fبر اساس این نتایج میزان .متغیر مالك در معادلۀ رگرسیون به صورت همزمان تحلیل شد

نشان می دهد که   tو با توجه به آماره. واریانس مربوط به همنوایی به وسیله پذیرش اجتماعی تبیین می شود%16و  (p<./.20)باشد

 تابعی را همنوایی می توان گرفت که نتیجه .می تواند تغییرات مربوط به همنوایی را پیش بینی کند% 99پذیرش اجتماعی با اطمینان 

 خواهان که کسانی و احساس داشتن شباهت زبانی بر همنوایی افراد اثر مثبتی می گذارد همچنین دانست قومیت زبان تاثیر از

  .دهد می نشان خود از بیشتري همنوایی هستند باالتري اجتماعی پذیرش

 پذیرش اجتماعیهمنوایی، زبان قومیت،  :واژه هاي کلیدي

   

                                                   

   Email:masoud1746@yahoo.com اردبیل، واحد اسالمی آزاد دانشگاه ي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومیدانشجو 1
 استاد دانشگاه محقق اردبیلی 2
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   گرايفرد-و جمع گرایی اجتماعی مسئولیت پذیري

  2، دکتر سید سعید موسوي پور1علی عابدي

  :چکیده

. جامعه شناختی مهمترین منادي رفتارهاي مطلوب اجتماعی است-به عنوان یک مولفه روانشناختی» مسئولیت پذیري اجتماعی«

بر حسب بررسی ها، همدلی و احساس گناه مولفه هاي اصلی مسئولیت پذیري هستند که در کودکان زیر دوسال متاثر از عوامل 

بررسی حاضر، یک پژوهش علی مقایسه اي است که با . ژنتیکی و در کودکان بزرگتر بیشتر متاثر از عوامل محیطی و فرهنگی اند

نقش عامل به بررسی )  INDCOL( جمع گرایی -قیاس فردگراییو م) Re(اجتماعی  مسئولیت پذیري هاي  مقیاساستفاده از 

در  مسئولیت  -به عنوان یکی از مهمترین ابعاد فرهنگی -)در سطح فردي(جمع گرایی -جهت گیري فرهنگی فردیت گرایی

یافته ها در . پرداخته است)  سنی میانگین=14/21)70/1/ (دختر  48/ پسر  78؛  n=126(در دانشجویان شهر اراك پذیري اجتماعی 

سطح توصیفی نشان می دهد، جهت گیري جمع گرایانه در دانشجویان تفوق معناداري نسبت به گرایشات فردیت گرایانه 

، t=5,87(»همسر«جمع گرایی نیز، دانشجویان در زمینه -در زمینه مولفه هاي فرعی فردیت گرایی ).t=2,94 ،p=.004(دارد

p=.000( ،»نوالدی«)3,38= t ،p=.001 ( دوستان«و«)4,91= t ،p=.000 ( در زمینه بطور معناداري جمع گرا و

نیز جهت گیري » همکاران«در زمینه . فردیت گرا هستند) t ،p=001= -3,43(»همسایگان«و  ) t،p=.05= -1,96(»خویشاوندان«

در زمینه سوال اصلی پژوهش نیز، مقایسه میانگین هاي مسئولیت پذیري گروه . )(t(125)=1,20; p=.23 متمایزي وجود ندارد

، مسئولیت پذیري در نشان می دهد) از هم تفکیک شدند  INDCOLکه بر اساس نمرات مقیاس (هاي جمع گرا و فردیت گرا 

در پاره . )t  ،p=.005)57( =89/2(گروه داراي جهت گیري کلی جمع گرایانه، بطور معناداري بیشتر از گروه فردیت گراست 

جهت گیري  »دوستان«و » والدین«، »همسر«نسبت به جمع گرایی نیز، نتایج نشان می دهد، گروهی که -مقیاس هاي فردیت گرایی

در حالی که مسئولیت . جمع گرایانه دارند، بطور معناداري داراي سطح مسئولیت پذیري باالتري نسبت به گروه فردیت گرا هستند

، تفاوت معناداري با گروه »همکاران«و » همسایگان«، »خویشاوندان«ر گروه هاي داراي جهت گیري جمع گرایانه نسبت به پذیري د

این بدین معناست که اوال جهت گیري جمع گرایانه منجر به افزایش مسئولیت پذیري اجتماعی بطور کلی . هاي فردیت گرا ندارد

ت به همسر، والدین و دوستان منجر به افزایش معنادار مسئولیت پذیري اجتماعی می جمع گرایانه نسبجهت گیري و دوم  می شود

  .  شود اما جهت گیري هاي  جمع گرایانه نسبت به خویشاوندان، همسایگان و همکاران فاقد چنین اثري است

 فرهنگ، فردیت گرایی، جمع گرایی مسئولیت پذیري اجتماعی، :واژه هاي کلیدي

 

 

  

                                                   

 cozeng@yahoo.comدانشگاه اراك گروه علوم تربیتی و روانشناسی /  کارشناسی ارشد روانشناسی.  1
 عضو هیئت علمی دانشگاه اراك 2
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  قدماتی یک مقیاس براي سنجش هوش معنويهنجارگزینی م 

  3، دکتراحمد علیپور2، دکترعلیرضا آقایوسفی1ژولیا عزتی

 چکیده

هوش معنوي توانایی عمل کردن هوشمندانه و عاقالنه است و با توجه به مهارت هایی که هوش معنوي را تشکیل می        

وهش حاضر، هنجارگزینی مقدماتی یک مقیاس براي سنجش هوش هدف از پژ. دهند، می توان آن را تعریف و اندازه گیري نمود

به این منظور پس از ترجمه و انطباق و بکارگیري آن در جامعه ایران، پرسش نامه ي مزبور به طور تصادفی ساده . معنوي می باشد

از این تعداد پرسش نامه،  .دانشجوي دانشگاه پیام نور مرکز تهران و مرکز فنون و خدمات هوایی سماءپران توزیع شد 300بین 

روایی آن توسط روایی . عدد آن به طور صحیح تکمیل و بازگردانده شد که بر اساس سن، جنس، سال ورود تفکیک گردید213

اجرا گردید که ضریب به دست  KMOهمچنین براي مناسب بودن داده ها، آزمون . سنجیده شد) تحلیل عاملی اکتشافی(سازه 

. معنادار بود 0,05و در سطح  395.1739و همین طور آزمون کرویت بارتلت برابر با ) KMO =874.0(آمده رضایت بخش بود 

براي . استفاده شد) متعامد(براي شناسایی عوامل مؤثر بر هوش معنوي ابتدا از روش مؤلفه هاي اصلی، سپس چرخش واریماکس 

، پایایی آن مطلوب )89.0(توجه به سطح آلفاي بدست آمده  سنجش پایایی پرسش نامه از آلفاي کرونباخ استفاده گردید که با

= ، قلمرو تعالی 76.0= ، قلمرو معنا 70.0=، قلمرو شکر 76.0=همچنین آلفاي محاسبه شده براي قلمرو هوشیاري. ارزیابی می گردد

  .می باشد که همگی مطلوب می باشند 71.0= ، و قلمرو حقیقت 84.0

  .هوش معنوي، پایایی، روایی :واژه هاي کلیدي

    

                                                   

 کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور 1
 دانشیار روان شناسی دانشگاه پیام نور 2
 استاد روان شناسی دانشگاه پیام نور 3
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 اثر بخشی آموزش مهارت کنترل خشم در کاهش پرخاشگري زندانیان مرد

 ، مصطفی علیخانی3، علی زکی یی2، حسن رضایی2، محسن درکه1دکتر سعید عسکري

 

                                                                                         

  چکیده

خشم از موضوعات مهم روانشناسی اجتماعی است بنابراین هدف از اجراي پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی : مقدمه و هدف 

  . آموزش مهارت کنترل خشم در کاهش پرخاشگري زندانیان مرد است

امل جامعه پژوهش ش. پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح پژوهش پیش آزمون و پس از آزمون با گروه کنترل است: روش

کلیه شرکت کنندگان با . مرد در زندان مرکزي کرمانشاه بود که به جرم سرقت، زورگیري و خشونت محکوم شده بودند 260

نفر از کسانی که نمره پرخاشگري آنها از میانگین دیگر  40. استفاده از پرسشنامه پرخاشگري آیزنک مورد آزمون قرار گرفتند

تقسیم شدند گروه ) =n 20آزمایش و کنترل =20n(نتخاب گردیدند و به دو گروه مساوي افراد باالتر بود به عنوان نمونه ا

جلسه با استفاده از پروتکلهاي درمانی آموزش مهارت کنترل خشم موتانی، اونیل و مهارتهاي زندگی جانسون  8آزمایش به مدت 

ها بین گروها مورد مستقل براي مقایسه  دادهt رون گروهی وهمبسته براي مقایسه د tها با استفاده از داده. مورد آموزش قرار گرفتند

  .تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

ها نشان داد که آموزش مدیریت خشم موجب کاهش پرخاشگري در زندانیان گروه آزمایش گردید و فرضیه یافته:  یافته ها

  .معنادار بود α=01/0پژوهش در سطح

  .شودی توان نتیجه گرفت که آموزش مدیریت خشم موجب کنترل خشم میاز یافته هاي پژوهش م: نتیجه گیري

  مهارت کنترل خشم، پرخاشگري، مهارتهاي زندگی، زندانیان، مداخله :واژه هاي کلیدي

  

  

 

  

 

                                                   

  zakieiali@gmail.com، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازي کرمانشاه.  1
  کارشناس ارشد روانشناسی.  2
 zakieiali@gmail.com، دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی.  3
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 اجتماعی بیمار مبتال به کمر درد مزمن بر اساس حمایت بیماران زندگی

 شده ی کیفیت ادراكنیب شیپ

  2رودسري پور یبخشدکتر عباس  -  1زینب عظیمی

    چکیده

 تغییرات و اجتماعی -روانی جسمی، اختالالت تأثیر تحت همواره ،مبتال به کمر درد مزمن بیماران زندگی کیفیت: مقدمه

 دخالت افراد این زندگی کیفیت بهبود در بتواند شده ادراك اجتماعی حمایت رسد می نظر به. باشد می افراد این سبک زندگی

 مبتال به کمر درد مزمن بیماران در زندگی کیفیت و شده درك اجتماعی حمایت ارتباط تعیین هدف با حاضر مطالعه. نماید

  . شد انجام

کلینیک ارتوپدي  به کننده مراجعه مبتال به کمر درد مزمن بیمار 50بود،  توصیفی -همبستگی نوع مطالعه که از این در: روش

 حمایت اجتماعی ادراك شده يها پرسشنامه از يریگ بهره با ها داده .کردند شرکت شهرستان اراك) ع(بیمارستان امام رضا 

)MSPSS(  کیفیت زندگیو )WHOQOL-BREF( افزار نرم از استفاده با و يآور جمع SPSS17 شد تحلیل و تجزیه.  

در بعد دوستان و خانواده، بهترین  شده ادراك اجتماعی که حمایت داد نشان نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام: ها یافته

   .)>01/0p( باشد یمي کیفیت زندگی در افراد مبتال به کمر درد مزمن ها کننده ینیب شیپ

 سازگاري با افزایش و اجتماعی هاي نقش از رضایت مثبت، تجربیات کردن فراهم طریق از اجتماعی حمایت: يریگ جهینت

 کیفیت بین ارتباط وجود .شود ها آن زندگی کیفیت بهبود سبب تواند می درد مزمنمبتال به کمر  بیماران در زا تنش شرایط

 درك افزایش یی جهتها برنامهي ساز فراهمبیمار و  حمایتی منابع به توجه لزوم شده، ادراك اجتماعی و حمایت زندگی

  .سازد می آشکاررا  بیماران اجتماعی این حمایت

  کمر درد مزمن شده، ادراك اجتماعی حمایت زندگی، کیفیت :واژه هاي کلیدي
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ر دوم مهارت هاي ارتباطی با هوش هیجانی در دانش آموزان دخت رابطه

  دبیرستان

 2،دکتر محمود کمالی1 مریم عالقبند

  

 چکیده

 که شده اجتماعی تشکیل و عاطفی،شخصی پیوسته هم به توانایی از که است عاملی چند سازه یک هیجانی هوش :مقدمه 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مهارتهاي ارتباطی و هوش  .دهد می روزمره یاري زندگی مقتضیات با رویارویی در را ما

  .پردازد هیجانی در دانش آموزان دختر می

نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم  دبیرستان ناحیه  300در این تحقیق . این پژوهش از نوع همبستگی می باشد: روش بررسی

، به صورت روش نمونه گیري خوشه اي انتخاب شده وپرسشنامه مهارتهاي ارتباطی و  85-86آموزش و پرورش یزد در سال  دو

،آزمون واریانس و tها با استفاده ازماتریس همبستگی عوامل، آزمون  سپس داده.اون را تکمیل کردند -پرسشنامه هوش هیجانی بار

  .رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

بین مهارتهاي ارتباطی . وجود دارد) 53/0(یافته ها نشان داد که بین مهارتهاي ارتباطی و هوش هیجانی رابطه معنادار باال : نتایج

و ابعاد مختلف هوش هیجانی به غیر از ابعاد همدلی و مسئولیت پذیري همبستگی معنادار وجود دارد و بین رشته تحصیلی با 

  .یجانی رابطه معنادار وجود نداردمهارتهاي ارتباطی و هوش ه

از آنجا که هوش هیجانی از لحاظ نظري متضمن مهارتهاي عاطفی است که در برقراري ارتباط با دیگران و نیز : گیرينتیجه

مهارتهاي  و هیجانی هوش آموزش روشهاي از استفاده جهت مدارس در شودکه می کیفیت این روابط نقش دارد پیشنهاد

 بعمل پرورشی و آموزشی هاي برنامه اندرکاران سایردست و معلمان و مدیران طرف از الزم هماهنگی و ریزي هبرنام اجتماعی،

   .آید

 مهارت هاي ارتباطی ، هوش هیجانی ، دانش آموزان دختر  :واژه هاي کلیدي

 

  

  

  

                                                   

 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهراننویسنده مسئول،  1
 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور یزد 2
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ختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان د

  85- 86محرك زا در نیمسال یزد به مواد 

  3فرانک بید آباد ،2محمود کمالی،  1مریم عالقبند

  

 چکیده

اخبار موثق منتشر شده از ایران و سایر کشور هاي جهان حکایت از این دارد که هر روز بر عمق فجایع مصرف : مقدمه

کنندگان قرصهاي اکستازي افزوده میشود و هر روز افراد زیادي از خیل جوانان و نوجوانان خواسته یا ناخواسته گرفتار این ماده 

.                                                                                                  بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی انجام گرفته میشوداین پژوهش به منظور .توهم زا میشوند 

اري این تحقیق دانشجویان مقطع جامعه آم. پیمایشی از نوع زمینه یابی می باشد-این پژوهش از نوع توصیفی: روش بررسی  

نفردانشجو به صورت تصادفی طبقه اي انتخاب شده  اطالعات حاصله دراین  300.نفر است ) 6856(کارشناسی دانشگاه یزد 

ها با استفاده از نرم  داده. پژوهش بصورت تکمیل پرسشنامه محقق ساخته بدست آمده که بصورت گروهی انجام گرفته است

  .مستقل و آزمون همبستگی پیرسون  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت tگین و انحراف معیار و آزمون ومیان spssافزار

دختران .یافته ها نشان داد که گروه علوم انسانی داراي کمترین آگاهی و بیشترین گرایش نسبت به مواد محرك زا می باشد

سطح آگاهی و نگرش دانشجویان بومی نسبت به مواد . رندنسبت به پسران آگاهی و گرایش کمتري نسبت به مواد محرك زا دا

  .پایه تحصیلی تاثیري در نگرش  دانشجویان ندارد.محرك زا بیشتر از دانشجویان غیر بومی است

  .شود با آموزش، سطح آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به مواد محرك زا بیشتر شودپیشنهاد می: گیرينتیجه 

  .اهی و نگرش ،دانشجویان کارشناسی ، مواد محرك زامیزان آگ :واژه هاي کلیدي

  

   

 

 

  

 

                                                   

 کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهرانمسئول،  1
 دانشگاه پیام نور یزد استادیار گروه روانشناسی، 2
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  کار از بیگانگی با آن ارتباط و کار محیط در دوستانه جو

 )اهواز  شهرستان اداري هاي سازمان مطالعه کارکنان مورد ( 

 3،  شهروز فروتن کیا2ساجده عالمه، 1دکتر سید عبدالحسین نیوي

 چکیده

 ها دوستی کار محیط در همکارانشان و آنان میان غالبا و گذرانند می کار در را خود زندگی از مهمی بخش مردم اغلب: مقدمه

 از بیگانگی و سازمانی تعهد شغلی، رضایت چون مهم کاري هاي آمد پی با هایی دوستی چنین. گیرد می شکل شخصی  روابط و

 کار کارکنان است از بیگانگی با آن ارتباط و کار محیط در دوستانه هدف این مقاله مطالعه جو. : رابطه است در کار

 نمونه . طرح تحقیق همبستگی است. است گرفته انجام پرسشنامه طریق ابزار از و پیمایش شیوه به پژوهش این: روش شناسی

 اهواز در اداري سازمان 30کارکنان  خوشه اي طبقه بندي شده از گیري نمونه شیوه به که باشد نفر از کارکنان می  400 شامل آن

می باشد که پایایی ) 1981(و بیگانگی از کار متاز) 1999(مقیاس هاي به کار گرفته مقیاس جو دوستانه یوسل .است شده انتخاب

  . آن ها از طریق ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردیده است

 کیفیت هرچه. گردید مشاهده اداريمعن و معکوس رابطه کارکنان کار از بیگانگی و کار محیط در دوستانه جو میان: یافته ها

همچنین جو دوستانه در . گردد می کمتر کار در کارکنان بیزاري ازخود و معنایی بی قدرتی، بی احساس یابد، افزایش دوستانه جو

افزایش میان مستخدمین رسمی وکارکنان مرد به طور معناداري بیشتر است و با افزایش سابقه سازمانی و کاهش میزان تحصیالت 

  .می یابد

بنابراین بی توجهی و عدم ارضاي نیاز اجتماعی و برقراري ارتباط کارکنان در محیط کار منجر به بیگانگی از کار  : نتیجه گیري

 . و کاهش انگیزه آنان در کار می گردد

    .جو دوستانه، محیط کار، بیگانگی از کار، روانشناسی اجتماعی کار :واژه هاي کلیدي

                                                   

 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 1
2
   allameh.sajedeh@yahoo.comکارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز    
  sh.froutankia@yahoo.com اهواز چمران شهید دانشگاه شناسی جامعه ارشد کارشناس   3
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 ي فارسی مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ در جمعیت دانشجویینسخههنجاریابی 

 3سمیه انتظاري، 2شاهی برواتیحمیدرضا حسین، 1زادهسیدمحمدرضا علوي

 

 چکیده

ي، هوس، در این نظریه عشق شامل سه مؤلفه. اي عشق تهیه شده استي سه مؤلفهمقیاس عشق مثلثی استرنبرگ بر اساس نظریه 

در این پژوهش . ي فارسی مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ بودهدف این پژوهش هنجاریابی نسخه. اشدبصمیمیت و تعهد می

نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی  511در این پژوهش . ي فارسی این مقیاس بررسی شدندسنجی نسخههاي روانویژگی

بار فرم تصادفی، بار یک(ي دو هفته، دو بار ا به فاصلهي مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ ري فارسی پرسشنامهواحد رودهن، نسخه

نتایج این پژوهش نشان داد که این آزمون از همسانی درونی عالی برخوردار است؛ که با ضریب . تکمیل کردند) دیگر فرم ترتیبی

0ي در دامنه(آلفاي کرونباخ محاسبه شد  0تا  �963 0در کل آزمون و  �971 0تا  �852 با استفاده ). هاي آزمونبراي مؤلفه �958

-و در مؤلفه 412/0ي هوس، ، در مؤلفه841/0هاي تعهد، از روش بازآزمایی این مقیاس از ضریب پایایی متوسط تا باالیی در مؤلفه

روایی . اي این آزمون را تایید کردهمچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدي نیز ساختار سه مولفه. برخوردار است 637/0ي صمیمیت، 

هاي عشق شهوانی، عشق به همدم و عشق بازیگرانه مقیاس هاي هوس، صمیمیت و تعهد با خرده مقیاساگرا و همگراي مؤلفهو

0عشق لی به ترتیب  0و  ⁄608 0−و   �857 از ساختار قابل قبولی  STLSي فارسی در مجموع، نسخه. به دست آمد  ⁄711

  . هاي پیش از ازدواج از آن استفاده کردو مشاورهها و محیط بالینی تواند در پژوهشبرخوردار است و می

  

  ي فارسی هنجاریابی، مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ، نسخه : واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

                                                

  alavizadehsmr@gmail.comشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند و مدرس دانشگاه پیام نور استان تهران شناس ارشد روانکار  1

 هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 2

 شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجندکارشناس ارشد روان 3
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  نقش ادراك خود و ادراك حمایت اجتماعی در میزان کاربري اینترنت

 1دکترسوسن علیزاده فرد

  

 چکیده

فضاي مجازي به برقراري ارتباط  با دیگران دست زده و این  ي از افراد درامروزه با گسترش امکانات جدید ارتباطی، بسیار 

این پژوهش قصد دارد تا در جهت شناسایی عوامل موثر در میزان . دهد خود خطر بروز اعتیاد به این شیوه ارتباطی را افزایش می

. کاربري اینترنت مورد مطالعه و مقایسه قرار دهدکاربري اینترنت، رابطه بین ادراك خود و ادراك حمایت اجتماعی را با زمان 

هاي ادراك حمایت  گیري در دسترس انتخاب شده و به پرسشنامه با روش نمونه) مرد 100زن و  100(نفر  200به این منظور : روش

 .رنت مقایسه شددر نهایت این نتایج با زمان استفاده از اینت. پاسخ دادند) پورحسین(مقیاس ادراك خود  و )زیمت( اجتماعی

نتایج نشان داد که متغیرهاي ادراك خود . ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت داده: ها یافته

تغییرات آن را معین  ٪63هاي معناداري براي میزان کاربري اینترنت هستند، بطوریکه  بینی کننده و ادراك حمایت اجتماعی پیش

 .کنند می

نفس افراد و همچنین روابط با کیفیت و  نتایج حاصله نشان دهنده آن هستند که با افزایش عزت نفس و اعتماد به: گیري تیجهن

 .توان از خطر اعتیاد به اینترنت کاست مثبت اجتماعی، می

  

 .ادراك خود، ادراك حمایت اجتماعی، اینترنت : واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

                                                

1 salizadehfard@gmail.com استاد یار دانشگاه پیام نور  
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سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس پیش بینی آسیب پذیري زنان 

 )اي و منبع کنترلراهبردهاي مقابله(میزان حمایت اجتماعی و عوامل شخصی 

  4جابر علیزاده گورادل، 3سید مهدي حسینی بادنجانی، 2دکتر تورج هاشمی،1دکتر منصور بیرامی

  

 چکیده

. بازداري و کاهش مشکالت عاطفی و روانی فراهم می کندصور مختلف حمایت هاي اجتماعی، زمینه را براي :  زمینه و هدف

بینی آسیب پذیري زنان سرپرست خانواده در برابر استرس بر اساس میزان حمایت اجتماعی و راهبردهاي این پژوهش با هدف پیش

ه منظور بررسی سواالت ب. همبستگی استفاده شد –در این راستا از روش توصیفی : روش. مقابله با استرس و منبع کنترل انجام شد

زن سرپرست خانواده به صورت تصادفی ساده از میان زنان سرپرست خانواده تحت پوشش کمیته امداد شهر شیراز  250پژوهشی، 

اي فلکمن و الزاروس، فرد، راهبردهاي مقابلههاي نشانگان استرس خدایارينامهها از پرسش براي گردآوري داده.انتخاب شدند

هاي بدست آمده با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در نرم افزار داده.اتر و حمایت اجتماعی دوك استفاده شدمکان کنترل ر

spss اجتناب، -گریز(اي هاي مقابلهنتایج بدست آمده نشان دادند که متغیرهاي سبک: یافته ها. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

و متغیر حمایت اجتماعی قادرند در تعامل با یکدیگر و بطور جداگانه ) جتماعیدوري گزینی، رویارویی و جستجوي حمایت ا

برخوردار بودن از حمایت : نتیجه گیري. بینی کننددار پیشرا بطور معنی) آسیب پذیري در برابر استرس(تغییرات متغیر مالك 

بینی  را پیش ی قادر است آسیب پذیري در برابر استرس اي مناسب، در مقابله با فشار روان اجتماعی و به کار بردن راهبردهاي مقابله

 .کند

 .اي، زنان سرپرست خانوادهآسیب پذیري از استرس، حمایت اجتماعی، منبع کنترل، راهبردهاي مقابله : واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

                                                

  شناسی دانشگاه تبریزدانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان 1
  شناسی دانشگاه تبریزدانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان 2
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 3
  jaber78@ymail.com، نویسنده مسئول - اسی ارشد روان شناسی دانشگاه تبریزدانشجوی کارشن - 4
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پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک هاي شناختی در جمعیت 

  دانشجویی

  4، حکیمه علیزاده3جابر علیزاده گورادل، 2دکتر تورج هاشمی،1یدکتر منصور بیرام

  

 چکیده

این . با توجه به منطق زیست اجتماعی انسان، مسائل مطرح براي انسان به طور چشمگیري ریشه و اساس اجتماعی دارند: مقدمه 

پژوهش با هدف بررسی توان پیش بینی توان حل مسأله اجتماعی بر اساس سبک شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شده 

نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در سال  500همبستگی است، که بر روي  –ت توصیفی این پژوهش از نوع تحقیقا: روش. است

ابزارهاي جمع آوري اطالعات پرسشنامه ي میزان مهارت حل مشکالت . به شیوه تصادفی نسبتی اجرا شد 89-88تحصیلی 

به طور کلی سبک شناختی رابطه : هایافته . و پرسشنامه سبک هاي شناختی کلب بود) 1387(اجتماعی لیندا دالبرگ و همکاران

طبق یافته هاي این تحقیق سبک شناختی واگرا، جذب کننده، همگرا و انطباق یابنده . مثبت و معنی داري با توانایی حل مسئله دارد

ست که بر اساس نتایج پژوهش سبک شناختی متغیري ا: بحث. به ترتیب باالترین میزان همبستگی را در حل مسئله اجتماعی دارند

می تواند بر توانایی حل مسئله اجتماعی تاثیر داشته باشد و به عبارتی می توان بر اساس انواع سبک شناختی توانایی حل مسئله 

  .اجتماعی را پیش بینی کرد

  سبک شناختی، حل مسئله اجتماعی، دانشجویان : واژه هاي کلیدي

  

 

  

  

  

  

  

                                                

  شناسی دانشگاه تبریزدانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان 1
 شناسی دانشگاه تبریزدانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان 2

  jaber78@ymail.com، نویسنده مسئول - دانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه تبریز  - 3

 کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه تبریز 4
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کارآمدي در بین کارکنان ي اهمال کاري با کمال گرایی و خود بررسی رابطه

  بیمارستان شهر فراشبند

  3، فرزاد پورغالمی2، یونس فاتحی1محمد سعید عبدخدایی

 چکیده

نیروي انسانی مسئولیت پذیر و کارآمد به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود و همچنین نقش مهمی را در 

هایی که کارکنان آن اهمال کار می باشند، عدم تحول و افت عملکرد از سازمان . دستیابی به اهداف آن سازمان بازي می کند

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اهمال کاري با کمال گرایی و : هدف. ویژگی هاي سازمانی آنان خواهد بود

  .خودکارآمدي در کارکنان بیمارستان شهرستان فراشبند انجام شده است

از کارکنان بیمارستان شهرستان فراشبند می باشد که به روش نمونه گیري ) زن 60مرد و  90(نفر 150نمونه پژوهش : روش

براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اهمال کاري، پرسشنامه کمال گرایی و پرسشنامه خودکارآمدي . تصادفی ساده انتخاب شدند

ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل (توصیفی و استنباطیداده هاي به دست آمده با استفاده از روش هاي آمار . شرر استفاده شد

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند) واریانس و رگرسیون چندگانه

؛ )P<0/01(نتایج نشان داد که بین اهمال کاري با کمال گرایی و خودکارآمدي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد: یافته ها

ان کمال گرایی تفاوت معناداري وجود دارد، ولی از نظر میزان اهمال کاري و همچنین میان کارکنان زن و مرد از لحاظ میز

براي دستیابی به بازده بیشتر می توان با تعدیل : نتیجه گیري. خودکارآمدي میان کارکنان زن و مرد تفاوت معناداري مشاهده نشد

  . اري کاهش دادکمال گرایی و افزایش خودکارآمدي، میزان اهمال کاري را در بین کارکنان اد

    اهمال کاري، کمال گرایی، خودکارآمدي، تفاوت هاي جنسی : واژه هاي کلیدي

                                                

 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد.1
    younesfatehi@gmail.com )نویسنده مسوول(کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد.2
  پیام نور فراشبند عضو هیئت علمی دانشگاه.3
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بررسی رابطه پیشداوري نسبت به اقوام ایرانی با هویت جمعی در دانشجویان 

  دانشگاه شهید بهشتی علوم پایه و علوم انسانی

 2فاطمه باقریان،1زهرا فخري

  چکیده 

سازي آمیخته به خطا و اغلب همراه با اطالعات ک گروه غریبه است که بر فرایندهاي سادهپیشداوري نگرش منفی نسبت به ی

شدن و ارتباط با گروهها یا واحدهاي اجتماعی موجود در جامعه ناقص بنا شده است؛ از طرفی هویت جمعی در فرآیند اجتماعی

هدف از مطالعه حاضر سنجش پیشداوري . داندمی ترین آنها گروهی است که فرد خود را متعلق به آنشود که مشخصکسب می

 - روش پژوهش حاضر از نوع علی. باشدمی انسانیپایه و علومجمعی در دانشجویان علومنسبت به اقوام ایرانی و رابطه آن با هویت

انتخاب  نسبی -ايطبقهنفر از آنها با روش  350 است که 1389دانشجوي ورودي سال تحصیلی  3094آماري اي و جامعهمقایسه

) 1388جریبی و لهراسبی، (جمعی هویتو پرسشنامه  پیشداوريسطحساخته تعیینپرسشنامه محققابزارهاي این مطالعه را . شدند

طور مثبت و جمعی و بههویت) جهانی(طور منفی و معنادار با ابعاد ملّی و فراملّیِکه پیشداوري به ها نشان دادیافته. تشکیل دادند

انسانی مقاطع پایه و علومملی و فراملی دانشجویان علوم پیشداوري، هویتهمچنین میان. جمعی رابطه داردنادار با بعد قومیِ هویتمع

-تحصیالت تکمیلی تفاوت معنادار وجود داشت؛ دانشجویان علوم انسانی این مقاطع پیشداوري کمتر و هویت ملّی و فراملّی قوي

-تر و هویت ملی و فراملّی آنان قويزان پیشداوري در دانشجویان خوابگاهی از غیرخوابگاهی پایینمی. تري را گزارش دادند

گیري پیشداوري نسبت به گروههاي قومی یک مسئله اجتماعی است که از لحاظ ملی و بین المللی داراي نتیجه. ترگزارش شد

میزان پیشداوري افراد دارد و ارتباط با گروههاي قومی یا دهند که محیط آموزشی نقش بسزایی بر نتایج نشان می. اهمیت است

  .دوستی با فردي از گروه غیرخودي ممکن است بر تحول پیشداوري و هویت جمعی افراد تاثیر بگذارد

  

     پیشداوري،هویت جمعی،اقوام ایرانی : واژه هاي کلیدي

                                                

 ارشد روانشناسی عمومیکارشناسی 1
 استادیار دانشگاه شهید بهشتی: 2
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 18تا  15هوش اجتماعی نوجوانان   جو عاطفی خانواده بر رشد اجتماعی و

  شهر تهران 7سال مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی منطقه 

   

  2، دکتر حسن اسدزاده، خاطره وجودي1پریسا فرنودیان

  چکیده

نحوه ارتباط و طرز برخورد افراد یک خانواده و شرایط عاطفی .اجتماعی است نهاد ونیرومند ترین ارگان خانواده ازمهمترین

نحوة روابط اعضا با یکدیگر، وضع اقتصادي، افکار و   موفقیت اجتماعی خانواده،.آن، جو خانواده را تشکیل می دهدحاکم بر 

ها و آرزوهاي والدین و سطح تربیت آنها در طرز رفتار، رشد و هوش اجتماعی فرزندان نفوذ فراوان  آل  ایده  عقاید، آداب و رسوم،

آموز دختر  نفر دانش 510 اي مشتمل بر براي این منظور نمونه .مهم  صورت گرفته استپژوهش حاضر جهت سنجش این امر .دارد

جو عاطفی بر این اساس رابطه میان انواع .اي چند مرحله انتخاب گردید گیري خوشه دبیرستان با روش نمونه 3از بین

مقیاس و  ترومسو اجتماعی هوش مقیاسا توسط پرسشنامه جو عاطفی خانواده ب) آزادي مطلقو  دموکراسی، دیکتاتوري( خانواده

براي تجزیه و تحلیل داده ها از محاسبه ضریب همبستگی دو به دو میان متغیرها  .مطالعه قرار گرفت موردرشد اجتماعی وایتزمن 

یافته ها نشان داد که میان جو عاطفی دموکراتیک  خانواده و رشد اجتماعی و هوش اجتماعی فرزندان به ترتیب . استفاده شد

میان این ) 0,01در سطح معناداري (معنادار به دست آمد که هر دو نشان دهنده رابطه مثبت و   0,751و  0,681ضریب همبستگی 

نتایج  میان جو عاطفی آزادي مطلق  خانواده و رشد اجتماعی و هوش اجتماعی فرزندان به ترتیب ضریب همبستگی . متغیرها میباشد

در مورد . میباشد میان این متغیرها) 0,01در سطح معناداري (به دست داد که هر دو نشان دهنده رابطه بسیار کم    0,114و  0,231

اما ضریب همبستگی ) 0,01در سطح معنی داري (  0,641جو دیکتاتوري خانواده و رشد اجتماعی همبستگی مثبت و معنی دار 

  .با هوش اجتماعی به دست آمد 0,002بسیار کم 

  جو عاطفی خانواده، رشد اجتماعی، هوش اجتماعی ::واژه هاي کلیدي

    

 

  

  

  

  

                                                

 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه عالمه 1
 هیئت علمی گروه روان شناسی عالمه طباطبایی 2
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  د عاطفی و منبع کنترل با رفتارهاي زیست محیطیبررسی رابطه بین پیون

  )شهروندان شهر اهواز: مورد مطالعه(

  4محمد پورترکاررونی 3، سحر مجتهدزاده2، ساجده عالمه1کیاشهروز فروتن

  

  چکیده

در امریکا بوجود آمد، به دامنه وسیعی از اعمال متقابل بین انسان و محیط می  1960روانشناسی زیست محیطی که در دهه 

در این مقاله به . توانند در نحوه برخورد انسان با محیط زیست تاثیرگزار باشنداز نظر روانشناسان اجتماعی عوامل زیادي می. پردازد

  .یطی شهروندان شهر اهواز پرداخته شده استمحبررسی رابطه بین پیوند عاطفی و منبع کنترل با رفتارهاي زیست

نمونه  . طرح تحقیق همبستگی است. است گرفته انجام پرسشنامه طریق ابزار از و پیمایش شیوه به پژوهش این: روش شناسی

تحقیق از  ياپایایی متغیره. انداي انتخاب شدهگیري خوشهنفر از ساکنان شهرستان اهواز بود که از طریق نمونه 400تحقیق شامل 

  . استفاده شده است  SPSS 19 افزار جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم. طریق ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردیده است

اما بین . داري وجود داردمحیطی رابطه معنیدهد که بین متغیرهاي سن و جنس با رفتار زیستهاي تحقیق نشان مییافته: هایافته

ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده براي رابطه بین . محیطی رابطه معنادار مشاهده نگردیدتار زیستوضعیت تاهل و رف

 دهد رابطهبدست آمد که نشان می342/0و منبع کنترل با رفتار زیست محیطی  382/0متغیرهاي پیوند عاطفی با رفتار زیست محیطی

تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پیوند عاطفی و منبع . باشدمی معنادار 01/0محیطی  در سطح این متغیرها با رفتار زیست

  .کنندمحیطی را تبیین می درصد از واریانس رفتارهاي زیست277/0کنترل 

هاي محیطی شهروندان باید به زمینهبا توجه به معنادار بودن یافته هاي تحقیق، جهت بهبود رفتارهاي زیست: نتیجه گیري

 .گیري این رفتارها بیشتر توجه شود روانشناختی شکل

 محیطیمحیطی، پیوند عاطفی با محیط، منبع کنترل، روانشناسی زیسترفتارهاي زیست :واژه هاي کلیدي

 

  

  

                                                

                                     sh.froutankia@yahoo.comاهوازشهید چمران  هجامعه شناسی دانشگا کارشناس ارشد 1

  allameh.sajedeh@yahoo.com                    اهواز           شهید چمران  هجامعه شناسی دانشگا کارشناس ارشد 2

                         saharmojtahedzadeh@yahoo.comاهوازشهید چمران  هجامعه شناسی دانشگا کارشناس ارشد 3
 tarkaranim@yahoo.com                               اهواز        شهید چمران  هجامعه شناسی دانشگا کارشناس ارشد 4



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

135 

 

    



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

136 

 

 

مشاهده گر در تعارضات  -اي تأثیر میزان سوگیري بازیگر بررسی مقایسه 

  نوجوانان -والدین

   3آرمیتا نوئین، 2ابوالقاسم نوريدکتر ، 1مهرنوش فرودستان دکتر محمدباقر کجباف

  چکیده

، همان  گران دهند، در حالی که مشاهده گر، بازیگران اعمال خود را به عوامل موقعیتی اسناد می مشاهده -در سوگیري بازیگر

هاي دیگر  گبا توجه به اینکه این نوع سوگیري اسنادي عموماً در فرهن.  دهند اعمال را در مورد دیگران به علل شخصی اسناد می

در این  .است  نوجوانان، مورد بررسی قرار گرفته -مطالعه گردیده، این پدیده در فرهنگ ایرانی به ویژه در تعارضات والدین

به این منظور، یک . پژوهش از روش آزمایشی از نوع قضاوت که در تحقیقات روانشناسی اجتماعی مرسوم است استفاده شد

ي این پژوهش  نمونه .ها خواسته می شود که در مورد آن موقعیت قضاوت کنند و از آزمودنی شود موقعیت فرضی شرح داده می

 -گیري در دسترس انتخاب شد و در دو گروه داراي تعارضات والد که به روش نمونه بود )نوجوان 120 -والد 120(نفر  240شامل 

و ابزار  1388-89ین و نوجوانان شهر اصفهان در سال ي آماري راوالد جامعه. نوجوان و گروه عادي مورد بررسی قرار گرفت

براي بررسی اعتبار صوري و . . محقق ساخته تشکیل داده بود ) vignette(مداخله اي آوري اطالعات را نوعی سناریوي جمع

سی میزان سپس، به منظور برر. متخصص روانشناسی شناختی، اجتماعی و بالینی قرارگرفت 4محتوایی، این سناریو در اختیار 

 مستقل tتک نمونه و  tاز روش هاي آماري .  آزمودنی اجرا شد 20وضوح و قابل فهم بودن آن، در یک بررسی مقدماتی در مورد 

با .استفاده شد SPSS16براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  . در این پژوهش استفاده شد و تحلیل رگرسیون چند متغیري

گر بیشتر از اسنادهاي شخصی ولی در نقش  والدین و نوجوانان داراي تعارض، هنگام قرار گرفتن در نقش مشاهدهها،  توجه به یافته

گر یک عامل  مشاهده –بر اساس این پژوهش، سوگیري بازیگر . )>P 05/0( اند بازیگر بیشتر از اسنادهاي موقعیتی استفاده کرده

  .باشد گ ایرانی نیز مینوجوان  در فرهن -والد  بسیار مهم در تعارضات

فرهنگ . اي، روانشناسی اجتماعی نوجوان، سناریو مداخله -گر، روابط والد مشاهده -سوگیري بازیگر :واژه هاي کلیدي

  .ایرانی

    

                                                

 شناسی دانشگاه اصفهان دانشیار گروه روان 1
 شناسی دانشگاه اصفهان  دانشیار گروه روان2
 داشجوي دکتري روانشناسی دانشگاه اصفهان 3
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  روانشناسی گفتمان در بستر روانشناسی اجتماعی و تحلیل گفتمان

  2، دکتر حسین اسکندري1سیده زینت فالح مرتضی نژاد

 چکیده

اما منابع اندکی در زمینه نحوه استفاده از این روش . وش هاي پژوهش کیفی در روانشناسی حرفه اي بسیار رایج شده انداخیراً ر

به دنبال معرفی رویکردهاي روش شناسی جدید به ویژه در حیطه روش کیفی، بر آن شدیم تا ویژگیهاي رویکرد . ها وجود دارد

دایش آن در بستر روانشناسی اجتماعی و فرایند هاي تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار روانشناسی گفتمان را، با توجه به سیر پی

این : یافته ها. مقاله حاضر تنها جنبه توصیفی و مروري داشته و صرفاً به  تصریح مفهوم روانشناسی گفتمان می پردازد: روش. دهیم

اجتماعی یافته است، ریشه در حوزه هاي  -انشناسی فرهنگیمفهوم که در دهه اخیر گسترش و کاربرد قابل مالحظه اي در حوزه رو

همچنین پیش زمینه نظري این روش بر . قوم نگاري، تحلیل گفتگو، تحلیل معانی بیانی، علوم جامعه شناسی و فراساختارگرایی دارد

روانشناسی، حمایت نمی از طرفی مفروضه هاي این روش نیز از رویکردهاي شناختی . فرایند ساختگرایی اجتماعی متمرکز است

با توجه به پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه موضوعات روانشناسی پر واضح است که بهره گیري : بحث و نتیجه گیري. نماید

  .می تواند تفسیر و تبیین کامل تري را از موضوع و مفهوم مورد بررسی ارائه دهد) کمی و کیفی(از روش هاي آمیخته 

 ت گرایی اجتماعی، تحلیل گفتمان، شناخت گرایی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی گفتمانبر ساخ :واژه هاي کلیدي

  

 

 

   

                                                

  fallahml@yahoo.com: کارشناس ارشد روانسنجی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی عالمه طباطبایی، نویسنده مسئول.1

  sknd40@gmail.comاستادیار دانشگاه عالمه طباطبایی،. 2
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  رابطه حمایت اجتماعی و خودکارآمدي تحصیلی با سالمت جسمانی

  3فریبا کیانی، 2عفت السادات مهدي زاده ، 1خدیجه فوالدوند

  چکیده     

همچنین حمایت اجتماعی . مثبت بر سالمت جسمانی اثر می گذارد حمایت اجتماعی از طریق فراهم آوردن حمایتهاي:مقدمه

این مطالعه با هدف : هدف. می تواند به طور غیر مستقیم از طریق خودکارآمدي تحصیلی بر سالمت جسمانی اثر داشته باشد

این مطالعه : روش. م شدارزیابی اثر مستقیم و غیرمستقیم حمایت اجتماعی از طریق خودکارآمدي تحصیلی بر سالمت جسمانی انجا

اي انتخاب شدند، نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران که با استفاده از روش نمونه گیري خوشه 300بر روي  1388در سال 

هاي حمایت اجتماعی ثامتی، نجاریان و شکرکن، خودکارآمدي تحصیلی اون و فرانمن، دانشجویان پژوهش به پرسشنامه. انجام شد

یابی گیري شده در الگوي مفهومی، از مدلبه منظور ارزیابی روابط بین متغیرهاي مکنون و اندازه. ت جسمانی ویر پاسخ دادندسالم

متغیر نهفته حمایت . مدل ارزیابی شده از شاخصهاي برازندگی مناسبی برخوردار بود: یافته ها. معادالت ساختاري استفاده شد

در این الگو تمام وزنهاي . مستقیم از طریق خودکارآمدي تحصیلی بر سالمت جسمانی اثرگذار بوداجتماعی به طور مستقیم و غیر 

نتایج . حمایت اجتماعی بر سالمت جسمانی اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد: نتیجه گیري. رگرسیونی از نظر آماري معنادار بودند

  .نشان دادهمچنین اثر مستقیم خودکارآمدي تحصیلی بر سالمت جسمانی را 

  سالمت جسمانی، حمایت اجتماعی، خودکارآمدي تحصیلی، مدل یابی معادله ساختاري   :واژه هاي کلیدي

    

                                                

 تهران دانشجوي دکتري روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی . 1
 تهران دانشگاه عالمه طباطبایی مدیریت آموزش عالیدانشجوي دکتري .  2
 تهران روانشناسی عمومی دانشگاه عالمه طباطبایی دکتري دانشجوي . 3
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تنظیم هیجانی، حساسیت اضطرابی و فرانگرانی در دانشجویان با نشانگان بالینی 

  اضطراب اجتماعی و بهنجار

  4حسن زاده، شهناز 3، رضا ایل بیگی2، ابراهیم اکبري1پورعبداهللا قاسم

   

 چکیده

توان به تنظیم هیجانی، حساسیت اضطرابی و فرانگرانی هاي روانشناختی دخیل در اختالل اضطراب اجتماعی میاز جمله مولفه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنظیم هیجانی، حساسیت اضطرابی و فرانگرانی در دانشجویان با نشانگان بالینی . اشاره کرد

  .جار انجام شده استاضطراب اجتماعی و بهن

دانشجوي داراي اختالل اضطراب  46نمونه این پژوهش . است) ايعلی مقایسه(روش این پژوهش از نوع پس رویدادي : روش

آوري براي جمع. گیري هدفمند انتخاب شدنددانشجوي بهنجار در دانشگاه محقق اردبیلی بود که با روش نمونه 46اجتماعی و 

براي . افکار اضطرابی ولز، تنظیم هیجانی گراس و جان و حساسیت اضطرابی ریس و پترسون استفاده شدهاي ها از مقیاسداده

  .استفاده شد) مانووا(ها از تحلیل واریانس چندمتغیري تجزیه و تحلیل داده

، )F ،03/0<P=88/4(نتایج نشان داد که بین دانشجویان داراي اضطراب اجتماعی و بهنجار از لحاظ ارزیابی مجدد : هایافته

تفاوت معناداري وجود دارد، بدین صورت که ) F ،001/0<P=11/77(و فرانگرانی ) F ،001/0<P=13/31(حساسیت اضطرابی 

کنند، اما ارزیابی مجدد در دانشجویان داراي اضطراب اجتماعی حساسیت اضطرابی و فرانگرانی را با شدت بیشتري تجربه می

همچنین از لحاظ فرونشانی بین دو گروه تفاوت . اعی در مقایسه با گروه کنترل کمتر استدانشجویان داراي اضطراب اجتم

 ).P<05/0(معناداري مشاهده نشد 

هاي روانشناختی هستند که در گسترش اختالل اضطراب ارزیابی مجدد، حساسیت اضطرابی و فرانگرانی سازه: گیرينتیجه

 . شونداوم عالئم این اختالل میاجتماعی نقش بسزایی ایفا کرده و منجر به تد

  .اضطراب اجتماعی، تنظیم هیجانی، حساسیت اضطرابی، فرانگرانی، ارزیابی مجدد :واژه هاي کلیدي

    

                                                

 a.ghasempur@yahoo.com، آمل )نویسنده مسئول(کارشناس ارشد روانشناسی عمومی  1
 .کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 2
 .اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه محقق  3
 .کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی 4



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

140 

 

 

بررسی رابطه سهل انگاري اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دختر 

 دانشگاه ارومیه

 3، مجید صفاري نیا 2، سعید سعادتمند 1الهه قربانی

  چکیده

یکی از ابعاد .ابعاد مختلفی دارد ،در افراد و رفتاري است که موجب به تاخیر انداختن کارها می شودسهل انگاري :مقدمه 

می توان آن را به عنوان . نام دارد اجتماعی)سهل انگاري(می باشد که اهمال کاري اجتماعی به تعویق انداختن تکالیف ،آن

  .بسیار رایج است جویانبین دانش در و عادت به تاخیر انداختن تعریف کرد

  .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سهل انگاري اجتماعی و پیشرفت تحصیلی انجام شده است بنابراین :هدف 

مشغول به  90-91دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه که در سال تحصیلی  دختر از دانشجویاننفر  120نمونه مورد بررسی: روش 

مورد استفاده در این مطالعه براي سنجش سهل انگاري ابزار . سادهانتخاب شدندنمونه گیري تصادفی  ر اساسکه ب تحصیلی بودند

همچنین براي سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل ترم گذشته . بود )1389، صفاري نیا (اجتماعی، پرسش نامه سهل انگاري اجتماعی

  .دانشجویان استفاده شد

بین سهل انگاري اجتماعی و زیر مقیاس بی تفاوتی با پیشرفت تحصیلی همبستگی منفی و معناداري  نتایج نشان داد که: یافته ها 

همچنین با در نظر گرفتن نقطه برش . وجود دارد؛ اما بین زیر مقیاس توجه به خود و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري مشاهده نشد

 . افراد دچار سهل انگاري اجتماعی می باشند 5/7براي مشخص کردن افراد سهل انگار، نتایج نشان داد که  73

  . نتایج نشان داد که بین برخی زیر مقیاس هاي سهل انگاري با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداري وجود دارد :نتیجه گیري 

  

  پیشرفت تحصیلیسهل انگاري اجتماعی ، بی تفاوتی، توجه به خود،  :واژه هاي کلیدي

 
  

  

  

                                                

  دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه ارومیه، دانشگاه ارومیه1

2
  ارومیه دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه ارومیه، دانشگاه

  استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور3
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اجتماعی و باورهاي فراشناختی دراستعداد اعتیاد بررسی نقش پذیرش 

 دانشجویان

  2، علی زکی یی2،مصطفی علیخانی1دکتر جهانگیر کرمی

  

  چکیده

و به دلیل . اعتیادامروزه به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی، جامعه انسانی را مورد هجوم خود قرار داده است: مقدمه و هدف

ک مانند هپاتیت و ایدز به عنوان یک مشکل جهانی باعث ضررهاي فراوان براي فرد، هاي مهلهمراه شدن با برخی از بیماري

خانواده و اجتماع شده است بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پذیرش اجتماعی و باورهاي فراشناختی در استعداد اعتیاد 

  .دانشجویان دختر و پسر انجام گرفت

از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی ) پسر 60دختر و  60(نفر 120ه حجم ي بجهت انجام پژوهش حاضر نمونه: روش

ها از پرسشنامه براي جمع آوري داده. دانشگاه رازي که به روش نمونه گیري تصادفی انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفتند

پژوهش . استفاده شد) APS(اعتیاد، پذیرش اجتماعی کروان و مارلو و مقیاس آمادگی به )MCQ- 30(باورهاي فراشناختی

  .ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شدحاضر از نوع همبستگی است و براي تجزیه و تحلیل داده

خرده مقیاس باورهاي منفی در مورد ( هاي آن به جزءهاي پژوهش نشان داد که بین باورهاي فراشناختی و مقیاسیافته: هایافته

  .و پذیرش اجتماعی با آمادگی براي اعتیاد رابطه منفی معناداري وجود دارد) ترل ناپذیري افکارکن

توان نتیجه گرفت که بین بین باورهاي فراشناختی و پذیرش اجتماعی با آمادگی براي اعتیاد در دانشجویان می: نتیجه گیري 

  . دختر و پسر رابطه وجود دارد

  شناختی، پذیرش اجتماعی، آمادگی براي اعتیاد، دانشجویانباورهاي فرا :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

                                                

  عضو هیئت علمی دانشگاه رازي کرمانشاه. 1
  دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازي کرمانشاه . 2

  



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

142 

 

  

  پذیري هیجان و اجتماعی رفتار ضد تعیین میزان رابطه بحران هویت با

  3فاتح بادسار ، 2موسی بندك ،  1یوسف کریمی

 
 

  چکیده

بر اساس آنها خطوط اصلی  اگر نوجوان نتواند به تصویري درست از خود، توانائیها، عالئق و امکاناتش دست یابد و نتواند

آیندة خود را در ذهن ترسیم کند، دچار بحران هویت می شود، یکی از عواملی که با بحران هویت رابطه دارد اختالالت رفتاري 

  .است

  باشدپذیري می هیجان و اجتماعی رفتار ضد تعیین میزان رابطه بحران هویت با :هدف

ابزار .اي چند مرحله استروش نمونه گیري به صورت خوشه. باشدپسر سوم می جامعه آماري این پژوهش تمام دانش آموزان

ز پرسشنامه آموزان ابراي سنجش اختالالت رفتاري دانش .باشدگردآوري اطالعات پرسشنامه آزمون هویت شخصی می

  .ث استفاده شدخصوصیات اخالقی وودور

آموزان نشان داد که  دانش اجتماعی ضد تمایالت با هویت بحران بین هاي آماري از طریق انجام جدول همبستگییافته: یافته ها

 همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه آماري از طریق انجام جدول همبستگی بین.بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد

  .وجود داردآموزان نشان داد که بین این دو متغیر رابطه معناداري  دانش پذیري هیجان با هویت بحران

دهند، چون افراد ضد اجتماعی توان برقراري رابطه با اطرافیان را ندارند، رفتارهاي ناسازگارانه را از خود بروز می: گیرينتیجه

ها در افرادي که بحران کنند و این رفتارها و ویژگیمسئولیتی میدهند و در برابر اعمال خود احساس بیبه دیگران اهمیت نمی

-هاي محیطی واکنشافراد هیجانی سطح انگیختگی و تحرك پذیري باالیی دارند و در برابر محرك.شوددارند نیز دیده میهویت 

روند و چون یکی از ویژگی هاي افرادي که بحران هویت دارند دهند و به آسانی از کوره در میهاي سریع و غیر معمول نشان می

  .پایینی دارنداین است که این افراد سطح خود کنترلی 

  بحران هویت،رفتار ضد اجتماعی،هیجان پذیري :واژه هاي کلیدي

 

  

                                                                                  

                                                

 )yukarimi@yahoo.com(دانشجوي ارشد مشاوره شغلی دانشگاه عالمه طباطبایی 1
 طباطباییدانشجوي دکتري برنامه درسی دانشگاه عالمه  2
 ارشد مشاوره مدرسه 3
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  بررسی رابطه بین سبک هاي دلبستگی و نگرش هاي  صمیمانه

  3ر پومحمد آزاد عبداهللا، 2یوسف کریمی، دکتر 1کیومرث کریمی

  

  چکیده   

سیصد و هفتاد . و نگرشهاي صمیمانه بود) ایمن، اجتنابی، دو سو گرا(هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک هاي دلبستگی 

و مقیاس سنجش ) AAI(با پر کردن مقیاس دلبستگی بزرگساالن ) دختر  232پسر،  141(و سه دانشجوي دانشگاه پیام نور سنندج 

نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و میزان .در این پژوهش شرکت کردند ) IAS_R(نگرش هاي صمیمانه 

همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی اجتنابی و میزان . نگرش هاي صمیمانه رابطه مثبت معنی دار وجود دارد

کودك مدل هاي درون کاري از خود و دیگران در  _مراقب روابط اولیه . نگرش صمیمانه همبستگی منفی معنا دار وجود دارد 

  .کودك ایجاد می کند که این مدل هاي درون کاري روابط نزدیک در ادامه زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهند

  

  سبک دلبستگی،نگرش صمیمانه،دوسوگرایی :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد 1
 عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 2
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد 3
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رفتاري در کاهش خشم زنان اثر بخشی آموزش کنترل خشم به شیوه شناختی 

  جوان امدادگر 

  5سهیال سرایی ،4فاطمه زارع پور ،3،مریم عالقبند 2،دکتر علیرضا آقا یوسفی 1دکتر محمود کمالی

  چکیده   

شرایط بحرانی و فشار زا معموال با کاهش آستانه تحمل افراد، احتمال وقوع رفتارهاي ناسازگارانه از جمله خشم را افزایش می 

  .این شرایط براي امدادگران حوادث طبیعی مشهود تر است .دهد

نفر از  60نفر از زنان امدادگر جامعه تحقیق،تعداد 800در این تحقیق از بین . این پژوهش یک طرح تجربی است: روش بررسی

نه گیري داوطلبانه انتخاب شرکت کرده بودند، با روش نمو88افرادي که در عملیات شبه بحرانی مقابله با عوارض زلزله  در سال 

بر اساس پاسخها،افراد داراي نمره باال ي گرایش به خشم به عنوان گروه .همه پرسشنامه خشم اشپیلبرگررا تکمیل کردند. شدند

آموزش . سپس این دو گروه به تصادف، گروه آزمایش و کنترل تلقی گردید. اولیه برگزیده و در قالب دو گروه سازماندهی شدند

، هر دو گروه آزمایش و کنترل  به گروه آزمایش آموزش داده شد یساعت 2جلسه  10خشم به صورت گروهی و به مدت کنترل 

مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار tهمبسته و tها با استفاده از  در مرحله پس آزمون مجدداً با پرسشنامه فوق مورد آزمون و داده

صفت خشم :ها نشان میدهد آموزش کنترل خشم به گروه آزمایش توانسته است بر ابعاد نتایج حاصله از تحلیل فرضیه: نتایج. گرفت

همچنین مقایسه پس آزمون دو گروه آزمایش و .،درون ریزي خشم ،کنترل برون ریزانه و کنترل درون ریزانه  این گروه موثر باشد

بعاد صفت خشم ،درون ریزي خشم و حالت کلی خشم کنترل نشان داد این آموزشها توانسته است بین گروه آزمایش و کنترل در ا

به شیوه شناختی رفتاري در کاهش نتایج این پژوهش مبین کارآیی کاربرد روشهاي مدیریت خشم : گیرينتیجه. تفاوت ایجاد کند 

  .استخشم زنان جوان امدادگر 

 آموزش کنترل خشم،زنان جوان امداد گر، شیوه شناختی رفتاري  :واژه هاي کلیدي

 

 

  

  

  

                                                

 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور یزد 1
 نور قم دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام 2
 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران 3
 کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران 4
 دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران 5



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

145 

 

  

انگیزه مندي ازدواج و برخی ابعاد مختلف آن در بین گروهی از دختر و 

  پسرهاي نامزد در شهر همدان 

  2،داوود بهزاد1حمید کمرزرین

  چکیده  

باالرفتن سطح توقعات و گستره انتظارات . محسوب می گرددیک تصمیم گیري اساسی امروزه ازدواج تقریباً براي اکثر افراد       

کنونی دچار چالش  ازدواج در شرایط براي انگیزه مندي افراد را گاه متناقض، و هنجارهاي از مالکها انواعیاز ازدواج، در کنار 

کلیه دختران  جامعه آماري .هدف این تحقیق سنجش انگیزه مندي ازدواج در بین گروهی از جوانا ن در استانه ازدواج است .ساخته

با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس آزمودنیها که شامل مراجعه کنندکان . و پسران در آستانه ازدواج شهر همدان بودند

مقیاس محقق ساخته انگیزه ازدواج  با پایایی بدست آمده . تخاب گردیدندانسال  23نفربا میانگین سنی  156مراکز بهداشتی بودند ، 

 .به منظور تعیین سازه هاي مقیاس مزبور از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید. بدست امد 87/0اي کرونباخ بر اساس آلف

بین میزان اهمیت دالیل و جنسیت،سن،تحصیالت تفاوت معناداري . آزمودنیها انگیزه ازدواج متوسطی داشتند% 80نشان دادنتایج 

در تحلیل . معناداري بایکدیگرهمبسته بودند01/0بطور مثبت و در سطح  نمرات بر اساس آزمون همبستگی پیرسون. وجود داشت

در مجموع سه فرضیه این تحقیق مورد . عاملی مولفه هاي عاطفی، روانشناختی، زیستی، اجتماعی و تفاوت بدیهی حاصل گردید

می شود؛ نیاز به محبت باالترین رتبه را در میان تأیید قرار گرفت؛ تفاوت معناداري در میانگین انگیزه مندي افراد براي ازدواج دیده 

والد شدن و احساس روزمرگی، -احساس تنهایی -تأمین جنسی(مورد 4مجموع دالیل نزد پاسخگویان به خود اختصاص داده در 

قابل قبولی براي افراد در آستانه ازدواج از انگیزه مندي . رتبه میانگین پسران بطور معناداري باالتر از دختران بوده ) بی هدفی

  ازدواج برخوردار بوده، ابعاد مختلفی براي انگیره مندي وجود دارد، و انگیزه هاي عاطفی وجه قالب آنها می باشد

 

  ازدواج، نامزدي، مشکالت زوجین   :واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

  

                                                

 استاد یار گروه روان شناسی پیام نور کرج   1
 دانشگاه پیام نور–ارشد روان شناسی کارشناس  2
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بررسی اثربخشی شیوه هاي ارائه تبلیغات تلویزیونی بر میزان یادآوري جزئیات 

 مخاطبانتبلیغ توسط 

  3تهرانی  هريفاطمه مظا، 2مولود کیخسروانی  ،1دکتر حسین سماواتیان 

  چکیده 

امروزه افراد در معرض تبلیغات زیادي قرار دارند، در حالی که تنها به تعداد محدودي از آنها توجه می کنند؛ بنابراین به منظور 

ارزیابی میزان اثربخشی . برنامه ریزي شده طراحی و ارائه داد اثربخشی بیشتر تبلیغات ، باید آنها را به صورت صحیح، اصولی و

  .تبلیغات یکی از موارد قابل توجه روانشناسی صنعتی و سازمانی، باالخص روانشناسی اجتماعی است

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی شیوه هاي ارائه تبلیغات تلویزیونی کاال بر میزان یادآوري جزئیات تبلیغ توسط : هدف

  . مخاطبان است

از شرکت کنندگان خواسته شد تا پس از مشاهده فیلم تبلیغاتی که توسط پژوهشگر تهیه شده بود، هر آنچه : شیوه اجرا و ابزار

  .به یاد دارند در پرسش نامه بنویسند

دست آمده نشان داد بین نتایج به . براي تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس عاملی و آزمون خی دو استفاده گردید :هایافته

جنسیت مخاطب و میزان یادآوري مطالب رابطه معنی دار وجود ندارد، در حالی که بین سن و تحصیالت مخاطب با میزان 

ساله  40تا  30بدین ترتیب که بیشترین میزان یادآوري مربوط به افراد . یادآوري مطالب ارائه شده در تبلیغ رابطه معنادار وجود دارد

همچنین نتایج حاکی از این است که بین میزان یادآوري جزئیات تبلیغ زمانی که متن و تصویر و . مدرك لیسانس می باشد و داراي

. صدا هر سه به صورت همزمان ارائه شود و زمانی که متن و تصویر به صورت همزمان ارائه شود، تفاوت معناداري وجود دارد

در ضمن . وط به زمانی است که متن و تصویر و صدا هر سه به صورت همزمان ارائه شودعالوه بر این باالترین میزان یادآوریمرب

  . بین سن و جنسیت مبلغ با میزان یادآوري مطالب ارائه شده رابطه معناداري وجود ندارد

و مردان به  بر اساس یافته هاي پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که از لحاظ فیزیولوژیکی تفاوتی میان زنان: نتیجه گیري

افراد تحصیل کرده مطالب بیشتري را در حافظه نگه می دارند زیرا عادت به حفظ و . لحاط حافظه و یادآوري مطالب وجود ندارد

یادآوري مطالب دارند و زمانی که از متن و تصویر و صدا به صورت همزمان استفاده شود، عالوه بر حس دیداري، حس شنیداري 

 .الب ارائه شده بیشتر در حافظه باقی می ماند و در نتیجه یادآوري آنها نیز آسان تر استنیز فعال می گردد ومط

 تبلیغات، مبلغ، مخاطب و یادآوري: واژه هاي کلیدي

 

                                                

 ضو هیات علمی دانشگاه اصفهانع 1
 کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 2
  دانشجوي کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازي کرمانشاه  3
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 بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه ي نگرش نسبت به سالمندان کوگان

   2هوشنگ گراوند ،  1دکتر حسین کارشکی

 چکیده

به . ا رشد سریع جمیعت سالمندان مواجه است و نیاز به درك بیشتري براي آموزش علم سالمندان وجود داردایران ب: زمینه

عبارت دیگرفراهم کردن اطالعات سودمند و کافی به افزایش دانش و نگرش دانشجویان می انجامد توسعه دادن یک ابزار پایا 

  .ضعف وقوت دانشجویان رابشناسندوروا ضروري و مفید است براي استادان دانشگاه تا نقاط 

رشته هاي پزشکی، پرستاري،  87ارزیابی قابلیت اطمینان و اعتبار نگرش نسبت به سالمندان کوگان در دانشجویان ورودي 

داده ها در یک مرحله جمع آوري شدند و اعتبار .در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد) قران و حدیث(روانشناسی بالینی و الهیات 

پرسشنامه بین این چهار  180. آنها مورد بررسی قرار گرفت) آلفاي کرانباخ(، اعتبار سازه، روایی همگرایی و همسانی درونی محتوا

 . پرسشنامه از تحلیل کنار گذاشته شدند 29گروه توزیع شد اما 

ی دهد تقریبا نیمی از افراد نشان م) 69/170±12/20( نمونه پژوهش نگرش مثبت خوبی را . بودند 238و  34نمرات بین : نتایج

بین زنان و مردان از لحاظ نگرش نسبت به سالمندان . نفر باالي میانگین بودند) 73(نفر زیر میانگین و نیمی ) 78(مورد مطالعه 

اقتصادي با نگرش نسبت به سالمندان رابطه معنی داري یافت  -تفاوت معنی داري مشاهده نشد و  همچنین بین وضعیت اجتماعی

روایی محتوایی با استفاده از نظر متخصصان . اما بین رشته تحصیلی با نگرش نسبت به سالمندان تفاوت معنی دار وجود داشت. دنش

به واریانس کل آزمون  70/25و  20/18تعصب وقدردانی به ترتیب . دو عامل تقدیر و تعصب استخراج شدند. براورد شد 88/0

را  KAPO:نتیجه گیري).براي قدردانی 90/71براي تعصب، 80/0(بود  70/80قیاس آلفاي کرانباخ براي کل م. کمک کردند

  میتوان به عنوان مقیاسی قابل اعتماد و معتبر براي سنجش نگرش نسبت به سالمندان در نظرگرفت 

 .تحلیل عاملی، پایایی، روایی، مقیاس نگرش نسبت به سالمندان کوگان: واژه هاي کلیدي

. 

  

  

  

 

 

                                                

  Karshki@gmail.com عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد -  1

    hoshanggaravand@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد -2 
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  رابطه بین هویت قومی با مهارتهاي اجتماعی در دانشجویانبررسی  

  2رضا گل پور ،   1ندا نقیبی

 

  چکیده 

تحقیق . جمله مسائل مورد بحث روان شناسی اجتماعی مسئله مهارتهاي ارتباطی و اجتماعی در قومیت هاي مختلف است از

نفر  150براي این منظور در این پژوهش تعداد.  شده است حاضر با هدف بررسی رابطه بین هویت قومی و مهارتهاي اجتماعی انجام

براي سنجش رابطه هویت قومی و . از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد نوشهر به عنوان نمونه انتخاب شده اند 

سشنامه مهارتهاي اجتماعی پر _2پرسشنامه هویت قومی فینی و  _1:مهارتهاي اجتماعی در این نمونه ها به ترتیب از دو پرسشنامه 

براي بررسی داده ها . این دو پرسشنامه به صورت یک مجموعه در اختیار دانشجویان مورد پژوهش قرار گرفت. ماتسون استفاده شد

بر طبق نتایج بدست آمده میزان همبستگی بین مؤلفه هاي هویت . از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است

اما بین شاخص هویت قومی کاوش ویکی از . معنی دار نبود% 95مؤلفه هاي مهارتهاي اجتماعی در سطح اطمینان قومی و 

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون . شاخصهاي مهارت اجتماعی یعنی شاخص جسارت نامناسب رابطه  منفی و معنی دار وجود دارد

  . شاخص هویت قومی کاوش پیش بینی می شود درصد از واریانس جسارت نامناسب از طریق 6نشان داد که 

  .هویت قومی کاوش  پیش بینی کننده جسارت  اجتماعی نامناسب است:  نتیجه گیري

  .دانشجویان، مهارتهاي اجتماعی، هویت قومی :واژه هاي کلیدي 

    

                                                

 کارشناس روان شناسی دانشگاه پیام نور 1
 Email: reza.golpour.ch@gmail.comهیات علمی دانشگاه پیام نور      2
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 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با انزواي اجتماعی و کیفیت تعامل اجتماعی

  3، دکتر احمد علی پور2گاه گودرزيپ، 1مریم ایزانلو

 

  چکیده 

امروزه استفاده افراطی از اینترنت از  اهمیت مجاورت فیزیکی، بوسیله ایجاد نوع دیگري از شبکه هاي ارتباطی، کاسته و ارتباط 

 .بین فردي ضعیفی را بوجود آورده است

د به اینترنت و انزواي اجتماعی  و به تبع آن کیفیت حاضر به منظور بررسی ارتباط احتمالی میان اعتیا همطالع: هدف پژوهش 

 .تعامل اجتماعی است

نفر از دانشجویان دختر وپسر دانشگاه علم و  110مطالعه از نوع توصیفی همبستگی است که در آن : مواد  و روش ها 

راسل براي انزواي . دبه روش نمونه گیري تصادفی ساده شرکت داشته ان 1390در سال ) سال 28تا18محدوده سنی (فرهنگ

و داده ها به  از تست یانگ براي سنجش اعتیاد به اینترنت و با استفاده ازروش همبستگی پیرسون UCLA.اجتماعی استفاده شد

   تحلیل گردید SPSS کمک نرم افزار

فرهنگ می  ان دانشگاه علم ونتایج بیانگر وجود رابطه معنی دار بین اعتیاد به اینترنت و انزواي اجتماعی در دانشجوی: یافته ها 

 .مورد تایید قرار گرفت (p<0/01) که این ضرایب در سطحباشد

استفاده افراطی از اینترنت میتواند بر انزواي اجتماعی و همچنین کاهش روابط اجتماعی افراد بینجامد به این علت :نتیجه گیري

  .به کاهش روابط فردي منجر میشودکه علی رغم استفاده از اینترنت جهت برقراري ارتباط فردي ،خود 

 اعتیاد به اینترنت،انزواي اجتماعی ،کیفیت تعامل اجتماعی  :واژه هاي کلیدي 

  

  

 

  

  

                                                

 maryame65@yahoo.com .ایران. تهران.وره کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه علم و فرهنگدانشجوي د 1
 .ایران. تهران.دانشجوي دوره کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه علم و فرهنگ 2
 استاد دانشگاه پیام نور 3
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حمایت  در زنان باردار تجربه اول بر اساسپیش بینی توان مقابله با استرس 

  اجتماعی

  2، جابر علیزاده گورادل 1دکتر منصور بیرامی

  :چکیده 

این پژوهش با هدف . همه انسانها استرس را در زندگی روزانه خود تجربه می کنند. الینفک زندگی استاسترس جزء : مقدمه

نفر به  108تعداد : روش. بینی توان مقابله زنان باردار تجربه اول در برابر استرس براساس میزان حمایت اجتماعی انجام گرفت پیش

ار که به مراکز کنترل بارداري شهرستان اردبیل مراجعه می کردند، انتخاب صورت تصادفی از نمونه هاي در دسترس از زنان بارد

و بیلینگ، و حمایت اجتماعی دوك  در اختیار  براي گردآوري اطالعات  پرسشنامه هاي توان مقابله با استرس موس. گردید

گردید، و تجزیه و تحلیل روي داده پرسشنامه  به علت ناقص بودن حذف  11از پرسشنامه هاي دریافتی . آزمودنی ها قرار گرفت

نتایج نشان داد : یافته ها. براي تحلیل داده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. پرسشنامه به عمل آمد 97هاي 

به طوري . اشدمعنی دار می ب   p<0/5که ارتباط بین حمایت اجتماعی با توان مقابله با استرس در زنان باردار تجربه اول در سطح 

در نهایت می توان نتیجه : نتیجه گیري. درصد از تغییرات توان مقا بله با استرس را پیش بینی می کنند7/4که حمایت اجتماعی

گرفت که قرار گرفتن فرد در موقعیت هاي استرس زا از سویی و حمایت اجتماعی از سویی دیگر موجب می شود که فرد کمتر 

  .دچار استرس شود

 توان مقابله با استرس، زنان باردار ، حمایت اجتماعی: ي کلیديواژه ها

 

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 دانشیار روان شناسی دانشگاه تبریز 1
  Jaber78@ymail.com .کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه تبریز، نویسنده مسئولدانشجوي  2
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پژوهشی بین (  اجتماعی جوانان در ایران و آلمان –رشد و تحول اخالقی 

  )فرهنگی

   3ر پاول پروبستپروفسور دکت، 2ر گرهارد فاگت پروفسور دکت،  1دکتر سید حسین مجتهدي

  چکیده 

اجتماعی نوجوانان ایرانی و آلمانی را هم در یک جامعه ي غربی و هم در  –این مطالعه بین فرهنگی می کوشد تا رشد اخالقی 

  .یک جامعه ي شرقی با توجه به مولفه هاي هر دو جامعه بپژوهد و مقایسه نماید

مه براي پاسخ گویی به پرسش مطرح داستان ها ه(براي سنجش سطح رشد اخالقی، آزمونی مانند سنجه ي اخالقی کهلبرگ 

و نیز موضوعات ) ایرانی، آلمانی، اسطوره اي و امروزي(اما با توجه به متغیرهاي فرهنگی ) شده در انتهاي آن تعارض انگیز بودند

ي تعارض خیز نوینی که در سنجه ي کهلبرگ به آن ها توجه نگردیده است، ساخته، در دو زبان و دو فرهنگ به گونه اي مواز

گردان یاري  –هنجاریابی گردید براي بررسی هم ارزي دو تست در دو زبان و دو فرهنگ نیز از روش شناسی بین فرهنگی پس 

  ..جسته شد

دختر 150(دانش آموز 300. ساله ي دبیرستان هاي هامبورگ و تهران بودند 20تا  16جامعه ي آماري این تحقیق دانش اموزان 

جهت مقایسه . چند مرحله اي در شمال، مرکز و جنوب انتخاب شدند –شهر ها به صورت تصادفی در هر یک از آن ) پسر 150و 

ي سطح رشد اخالقی جوانان ایرانی و آ لمانی آزمون میانگین براي گروه هاي مستقل به کار رفت و فرضیه آن بود که مولفه هاي 

آمده نشان دادند، که جوانان آلمانی به گونه اي معنا دار از جهت  نتایج به دست.فرهنگی و زمانی به گونه اي معنا دار تاثیر گذارند

رشد اخالقی از جوانان ایرانی در سطح باالتري قرار دارند و هر چند سنجه ي یاد شده تعارض هاي دیگري در فضاي فرهنگی 

این مساله نشانگر لزوم تجدید نظر در شیوه . متفا وتی باز نمایانده بود، اما در کلیت تاثیر گذارنده نبود، مگر در مورد داستان چهارم

  .هاي آموزش اخالقی بر پایه ي روان شناسی تحولی می باشد

  .پژوهش بین فرهنگی) دیلما(اجتماعی داستان هاي تعارض انگیز  –رشد و تحول اخالقی : واژه هاي کلیدي

    

                                                

 مرکز خدمات روان شناسی سیاووشان 1
 دانشگاه هامبورگ 2
 دانشگاه هامبورگ 3
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  رابطه هوش عاطفی و خودکارآمدي در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

  1محمدیاري قاسم 

  چکیده       

در طی سالهاي متوالی توجه محققان به قلمروهاي شناختی و یا عاطفی افراد و تاثیر آن در سطح عملکردهاي فردي و اجتماعی 

در تحقیقات مختلف نشان داده شده است که بین باورهاي خودکارآمدي افراد . آنان پژوهشهاي گوناگونی را به همراه داشته است

با اینحال بین شناخت اجتماعی و باورهاي خودکارآمدي افراد ادبیات تحقیقی وسیعی مشاهده . د آنها رابطه وجود داردو عملکر

به این . بنابر این هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین میزان هوش عاطفی با میزان باورهاي خودکارآمدي است. نشده است

به روش نمونه گیري طبقه اي و  تصادفی ساده انتخاب شدند ) زن  240مرد و  125( ور نفراز دانشجویان دانشگاه پیام ن 365منظور 

سیبر ( و با توجه به هدف آن، تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد و در جمع آوري داده ها از پرسشنامه هوش عاطفی 

حقیق نشان داده که بین هوش عاطفی و نتایج ت. و از پرسشنامه خودکارآمدي شرز و همکاران استفاده شده است) یاشرینگ 

رابطه مثبت و معنادار وجود دارد یعنی باال بودن )    01 /< P(  α/.  = 003در سطح )   r/. = 277( خودکارآمدي دانشجویان 

احساس خودکارآمدي با میزان باالي هوش عاطفی همراه است  و برعکس پایین بودن احساس خودکارآمدي با پایین بودن هوش 

و همچنین بین میزان هوش عاطفی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداري مشاهده گردید و دانشجویان مرد . اطفی همراه استع

هوش عاطفی بیشتري نسبت به دانشجویان زن نشان دادند اما بین خودکارآمدي دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداري مشاهده 

  .اورهاي خودکارآمدي مورد بحث قرار گرفته استچگونگی ارتباط بین هوش عاطفی و ب. نگردید

  هوش عاطفی، باورهاي خودکارآمدي، دانشجویان دانشگاه پیام نور  : واژه هاي کلیدي

    

                                                

  Gasem.mohamadyari@pnu.ac.ir، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور خوي  1
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پیش بینی خود متمایزسازي دانش آموزان دختر توسط انسجام و انعطاف 

  پذیري در خانواده 

 4حامد اویسی،  3فواد کلوندي، 2آناهیتا خدابخشی کوالیی، دکتر 1شهال محمدي 

 چکیده         

آموزان دختر سال اول متوسطه توسط  انسجام و انعطاف پذیري در خانواده، یک  با هدف پیش بینی خودمتمایزسازي دانش 

به روش نمونه گیري  89- 90نفري از کلیه دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان سقز در سال تحصیلی 200گروه نمونه 

و خود ) 1382شاکري،(،انعطاف پذیري خانواده )1381سامانی،(د مرحله اي انتخاب شدند و به مقیاس انسجام خانواده خوشه اي چن

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد، رگرسیون متغیر خود متمایز . پاسخ دادند) 1998اسکورون و فریدلندر،(متمایز سازي 

 /.=498،(ري خانواده سازي و مولفه هاي آن از روي انعطاف پذی
R  ( انسجام خانواده و)422=./R(  از لحاظ آماري معنادار است و

  . را تبیین می کنندخودمتمایز سازي این مولفه ها بخشی از واریانس 

  خودمتمایز سازي ، انسجام خانواده،انعطاف پذیري خانواده: واژه هاي کلیدي

  

  

  

  

    

                                                

                                                                                                 کارشناس ارشد مشاوره خانوده 1
 دانشگاه علوم بهزیستی    استادیار  2
                                                کارشناس ارشد مشاوره خانواده 3
 کارشناس ارشد مشاوره خانواده 4
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اضطراب اجتماعی مربیان پیش  بررسی رابطه خودکارآمدي و کنترل عواطف با

  1388- 89از دبستان شهر کرج 

  3، دکتر فرخنده مفیدي2مینا نجفی، 1سپیده مژدگان

 چکیده         

از آن جا که مربیان نقش به سزایی در اجتماعی شدن کودکان دارند ، بایستی آرامش اجتماعی الزم را دارا بوده تا بتوانند ، 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه .بیشتري در تعلیم و تربیت کودکان داشته باشند عواطف خود را کنترل و کارآمدي

جامعه آماري این پژوهش کلیه مربیان پیش از  .خودکارآمدي و کنترل عواطف با اضطراب اجتماعی مربیان پیش از دبستان است

از روش نمونه گیري تصادفی  ا استفادهونه آماري بروش پژوهش از نوع همبستگی است و نم. دبستان شهر کرج را شامل می شود

زیر مقیاس راهکارهاي مقابه  3داراي ( ی شنامه خودکارآمدي مقابله مشکالت جسمابزار پژوهش شامل پرس. نفر برآورد شد 270

 4ي دارا( ، پرسشنامه کنترل عواطف ) مسئله مدار ، متوقف ساختن افکار و هیجانات منفی و حمایت از جانب دوستان و خانواده 

داراي ) (LSAS-SR(و پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوتیس) زیرمقیاس خشم ، عاطفه مثبت ، خلق افسرده ، اضطراب 

نتایج نشان داد که بین . می باشد) زیرمقیاس هراس از عملکرد ، اجتناب از عملکرد ، هراس اجتماعی و اجتناب اجتماعی 4

بستان و بین کنترل عواطف اضطراب اجتماعی آن ها همبستگی معکوس خودکارآمدي و اضطراب اجتماعی مربیان پیش از د

با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که هر چه خودکارآمدي و کنترل عواطف افزایش یابد . : وجود دارد) p<0/005(معنادار 

  .، اضطراب اجتماعی کاهش می یابد

  اجتماعی ، مربیان پیش از دبستانخودکارآمدي ، کنترل عواطف ، اضطراب : واژه هاي کلیدي

 

  

  

  

  

  

  

                                                

 ،  s.mojdegan@yahoo.comکارشناس ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستان ، دانشگاه عالمه طباطبایی ، .  1

   aban_hm@yahoo.comکارشناس ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستان ، دانشگاه عالمه طباطبایی ، .  2
 استاد دانشگاه عالمه طباطبایی 3
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  بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارت هاي اجتماعی دانشجویان

  2، دکتر مریم اسالم پناه1علیرضا مرآتی

  چکیده

 

یکی از عناصر . "بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارت هاي اجتماعی دانشجویان"موضوع تحقیق عبارت است از

از جمله . اجتماعی شدن در کلیه فرهنگ ها، مهارت هاي اجتماعی یا قدرت برقراري ارتباط با دیگران به نحو مؤثر می باشد

دهد وابستگی به اینترنت است که اخیراً مورد توجه بسیاري از محققین و اندیشمندان عواملی که این مهارت را تحت تأثیر قرار می 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارت هاي اجتماعی دانشجویان می باشد که . قرار گرفته است

عی، جهت دهی، همدلی و همکاري مورد مهارت هاي اجتماعی با شش مؤلفه ي آغازگري و خاتمه، ابراز وجود، تقویت اجتما

در این پژوهش از روش نمونه گیري خوشه اي چند  مرحله اي استفاده شد و دانشجویان دانشگاه پیام نور . بررسی قرار گرفت

 ابزارهاي مورد استفاده. نفر می باشد 254کنگاور در مقطع کارشناسی به عنوان جامعه آماري انتخاب گردیدند و حجم نمونه آن 

جهت انجام پژوهش از دو پرسشنامه که یکی مربوط به وابستگی اینترنت و دیگري مهارت هاي اجتماعی دانشجویان بود استفاده 

نتایج بدست آمده حاکی از . و آزمون هاي مربوطه مورد تحلیل قرار گرفتند SPSSشد و داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار 

وابستگی به اینترنت همچنین رابطه . به اینترنت و متغیر مهارت هاي اجتماعی رابطه وجود داردآن است که بین متغیر وابستگی 

معکوس و معنی داري با مؤلفه هاي آغازگري و خاتمه، ابراز وجود، تقویت اجتماعی، همدلی و همکاري داشته بدین معنا که هر 

بین وابستگی به اینترنت و مهارت جهت دهی . دا می کنندچه وابستگی شخص به اینترنت افزایش یابد این مهارت ها کاهش پی

  . رابطه معنی داري وجود نداشت

   

  اینترنت، وابستگی به اینترنت، مهارت هاي اجتماعی: واژه هاي کلیدي

 

                                                

  کارشناسی ارشد علوم تربیتی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 1
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه 2
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- 3نت زبان و کودکان عادي ي سازگاري اجتماعی کودکان مبتال به لکمقایسه

  ساله شهر اصفهان 7

 3، دکتر شعله امیري2منصوره مقتدایی، 1سمیرا تیموري

 

  چکیده

ساله شهر اصفهان مورد  7-3ي سازگاري اجتماعی کودکان مبتال به لکنت زبان و کودکان عادي در این پژوهش مقایسه

  .بررسی قرار گرفته است

 20مرکز گفتاردرمانی در سطح استان اصفهان براي نمونه،  8گیري در دسترس از نمونه بدین منظور با استفاده از روش: روش

نفر از کودکان عادي حاضر در شهر اصفهان  20نفر از کودکان مبتال به لکنت زبان از طریق چک لیست شناسایی لکنت زبان و 

بلوغ اجتماعی وایلند بین این دو گروه اجرا  ينامهها پرسشسپس از طریق مادران آن. سالگی انتخاب شدند 7-3بین سنین 

  .گردید

نشان داد که بین سازگاري اجتماعی کودکان مبتال به لکنت زبان و کودکان عادي تفاوت معناداري  Tنتایج تحلیل : نتایج

مبتال به لکنت وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد که سازگاري اجتماعی کودکان عادي بیشتر از سازگاري اجتماعی کودکان 

  .زبان است

بنابراین، نتایج حاکی از این که کودکان با لکنت زبان به دلیل وجود نقص در گفتارشان، از سازگاري اجتماعی : گیري نتیجه

  .پایینی برخوردارند

 

  

  دیس آرتري، لکنت زبان، سازگاري اجتماعی: واژه هاي کلیدي

    

                                                

: دانشجوي کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه آزاد خوراسگان واحد علوم و تحقیقات، پست الکترونیکی 1

m.m١٤٣٠@yahoo.com 
 کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهاي خاص دانشگاه اصفهان 2

 دانشیار دانشکده روان شناسی دانشگاه اصفهان 3
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ا سالمت عمومی در بررسی ارتباط بین استرس شغلی وفرسودگی شغلی ب

  کارکنان بخش پرتو نگاري بیمارستان هاي دولتی شهر تبریز

  3، دکتر داوود حسینی نسب2، وحید نعمتی1نسترن منصوریه

  

  چکیده

. استرس شغلی منجر به فرسودگی شغلی می شود که به نوبه خود می تواند سالمت عمومی فرد را تحت تاثیر قرار دهد

دو موضوع مهمی هستند که نه تنها عملکرد فردي بلکه عملکرد سازمانی را تحت تاثیر خود  فرسودگی شغلی و سالمت عمومی

قرار می دهند، بنا بر این هدف پژوهش حاضربررسی ارتباط بین استرس شغلی وفرسودگی شغلی با سالمت عمومی در کارکنان 

  .بخش هاي پرتونگاري ورادیولوژي بیمارستان هاي دولتی شهر تبریز می باشد

 60تعداد.مطالعه حاضر با توجه به نحوه تحلیل داده ها همبستگی می باشدواز لحاظ هدف کاربردي می باشد: روش بررسی

از طریق SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار .انتخاب شدند 90طبقه اي درخرداد ماه سال  -نفر از طریق نمونه گیري تصادفی 

  .ندضریب همبستگی وتحلیل رگرسیون تحلیل شد

. از کارکنان بخش هاي پرتو نگاري در وضعیت نامطلوب سالمت عمومی به سر می برند% 66/56نتایج نشان داد که:یا فته ها

بین استرس شغلی وفرسودگی شغلی همبستگی مثبت معنی دار . از کارکنان فرسودگی شغلی متوسط را نشان داده اند% 66/61و

 ).= 0P(ودگی شغلی وسالمت عمومی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد،بین استرس شغلی وسالمت عمومی وبین فرس

با توجه به نتایج فوق پیشنهاد می شود مدیران بیمارستان ها با شناخت درست از منابع تنش و فشار، میزان فشار :نتیجه گیري

کارکنان بخش هاي  وارد شده برفرد را کاهش داده وفرسودگی شغلی ناشی از استرس شغلی را کاهش وسالمت عمومی

  .رادیولوژي و پرتو نگاري را بهبود بخشند

 استرس شغلی ؛فرسودگی شغلی؛ سالمت عمومی :واژه هاي کلیدي

 

  

                                                

 (n.mansoreye1984@gmail.com) آزاد اسالمی، اردبیلدانشگاه  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی: نویسنده مسئول 1
 )  nemati_vahid88@yahoo.com( نشگاه تهران،تهران، ایران کارشناسی ارشد اقتصادبهداشت، دانشکده مدیریت واطالع رسانی،دا 2
 استاد گروه روان شناسی دانشگاه تبریز 3
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بررسی میزان پرخاشگري و مهارت اجتماعی دانش آموزان دختر یک زبانه و 

  )مطالعه موردي شهرستان کرج(دو زبانه

  2زهرا موسوي، 1دکتر شهرام  واحدي

  

 چکیده

 .آموزان دختر یک زبانه و دو زبانه بودتحقیق حاضر  بررسی میزان پرخاشگري و میزان مهارت اجتماعی در بین دانشهدف 

از ) نفر دوزبانه 90نفر یک زبانه، و  90(نفر  180اي به حجم نمونه آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه شهرستان کرج،از بین دانش

روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع . اي انتخاب گردیداي چند مرحلهصورت تصادفی خوشه هاي چهارم و پنجم ابتدایی بهپایه

هاي پرخاشگري باس و پري و مهارت اجتماعی  گرشام و الیوت بهره ها از  مقیاسبراي گردآوري داده. مقایسه اي بود–علی

-زبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می نتایج پژوهش نشان داد که میزان پرخاشگري در بین دانش آموزان دو. گرفته شد

  ).>p/.05(آموزان یک زبانه بیشتر است همچنین مهارت اجتماعی دانش آموزان دو زبانه در مقایسه با دانش).  > p/.05(باشد

  

آموزان، دوزبانه و تک زبانه بررسی و مقایسه بلوغ اجتماعی، پرخاشگري، مهارت اجتماعی، دانش :واژه هاي کلیدي

  اگویی هیجانی و سبک فرزند پروري در فرزندان طالق و عادين

  

  

  

  

  

  

                                                

 هیئت علمی دانشگاه تبریز  -1

 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی  - 2
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 رابطه بین سبک هاي دلبستگی و ادراك خود با نگرش به جنس مقابل 

  در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي  

  3وزان امامی پور، دکتر س 2سید حسین میرصدوقی 1فاطمه میرزاشاعري

  چکیده

است، معاشرت و  روابط اجتماعی که در سال هاي اخیر توجه محققان را در جامعه ما به خود جلب کرده یکی از انواع

دوستی هاي دختر و پسر قبل از ازدواج می باشد و از طرف دیگر یکی از محیط هایی که به دلیل هم حضوري دختران و  پسران 

بررسی متغیرهاي زمینه ساز براین رفتار .ت، دانشگاه می باشدصت هاي تماس براي برقراري چنین روابطی را فراهم کرده اسرف

محیط و رفتار الزم وضروري   -اجتماعی از یک سو و از سویی دیگر شناخت متغیرهاي فردي و شخصی و تعامل بین شخص 

  . است زیرا می تواند ما را در راهنمایی مفید تر دانشجویان یاري دهد

دلبستگی و ادراك خود با نگرش به جنس مقابل در بین دانشجویان دانشگاه آزاد رابطه سبک هاي . هدف از این پژوهش

شش فرضیه و یک سوال در این پژوهش مطرح شده است جامعه آماري شامل کلیه . اسالمی واحد تهران مرکزي می باشد

اسالمی واحد تهران  دانشگاه آزاد 89-90دانشجویان دختر وپسر مجرد دوره کارشناسی شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 

نفر دانشجو می باشد که  297روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي است نمونه مورد بررسی در این تحقیق ، . مرکزي می باشند 

هزن و  (AAI)کلیه آزمودنی ها با سه پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی .از میان دانشجویان ، به عنوان نمونه انتخاب شدند 

و مقیاس ادراك خود روزنبرگ )1385(نگرش به جنس مقابل موحد و عباسی شوازي) 1382نقل از بشارت، به  1987(شیور 

 .مورد آزمون قرار گرفتند

نتایج پژوهش نشان داد که هرچه ادراك خود کمتر باشد سبک اجتنابی تر خواهد بود و برعکس ، همچنین هرچه ادراك  

اضطرابی (همچنین هرچه سبک فرد دوسوگراتر.خواهد بود و برعکس) ابی تراضطر(خود فرد کمتر باشد سبک  او دوسوگرا تر

بیشتر باشد نگرش به جنس مقابل او مثبت تر خواهد بود و برعکس نتایج بدست آمده از آزمون سوال پژوهشی نشان می دهد ) تر

  .دعامل تعیین کننده تري براي نگرش به جنس مقابل می باش) اضطرابی)( ناایمن( سبک دوسوگرا

  نگرش به جنس مقابل –ادراك خود  –سبک هاي دلبستگی  :کلید واژه 

                                                

 fmirzashaeri@yahoo.com .رکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین ، کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی ، مدرس م 1
 mirsadoghi@yahoo.com.au .کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی ، مدرس مرکز تربیت معلم شهید رجایی قزوین 2
 علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزعضو هیئت  3
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آزمودن نقش تعدیلگري عضویت گروهی، قدرت بازنمایی، و هماهنگی 

  هاي ضمنی و آشکار شناختهاشناختی در رابطۀ نسخه

  2، جواد حاتمی 1پگاه نجات

 

  چکیده

هاي مولفه(رشته، قدرت بازنمایی مطالعه به آزمودن نقش تعدیلگري عضویت در گروههاي اجتماعی جنسیت و گروه این

هاي ضمنی و آشکار سه شناخت ، و هماهنگی شناختی با شناختهاي ضمنی و آشکار دیگر، در رابطۀ بین نسخه)اهمیت و ثبات

دانشجوي کارشناسی از دو دانشگاه  192: روش. شته اختصاص داردر-اي و تصور قالبی جنسیترشتههویت جنسی، هویت گروه

سه شناخت . در این پژوهش همبستگی شرکت نمودند) از ریاضی فنّی ، نیمی زن و نیمی مرد 96از علوم انسانی و  96(تهران 

با استفاده از ) ارآشک(، و مستقیم)IAT(با استفاده از آزمون تداعی ضمنی ) ضمنی(مورد تمرکز، به دو طریق، غیرمستقیم

براي آزمون نقش . هاي قدرت در بر داشتپرسشنامه همچنین سواالتی براي سنجش مولفه. پرسشهاي لیکرت سنجیده شدند

: ها یافته. عضویت گروهی از تحلیل واریانس دوراهه ، و براي آزمون تعدیلگرهاي دیگر از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد

بین گروهها از . اي را تعدیل نمودندرشتهآشکار هویتهاي جنسی و گروه-حصیل به ترتیب رابطۀ ضمنیاهمیت جنسیت و اهمیت ت

هماهنگی با شناختهاي ضمنی دیگر براي تصور . هاي ضمنی و آشکار هر سه شناخت تفاوتهایی مشاهده شدبابت تفاوت نسخه

- نتیجه. ا شناختهاي آشکار دیگر تعدیلگرهاي معناداري نبودندثبات بازنمایی و هماهنگی ب. اي معنادار بودقالبی به طور حاشیه

عضویت گروهی نقش . آَشکار به یک اندازه کارآمد نیستند-هاي مختلف قدرت از بابت تعدیلگري رابطۀ ضمنیمولفه:  گیري

طه با تصور قالبی، هر در راب. کند و الزم است در پژوهشهاي بعدي بیشتر به آن توجه شودآشکار ایفا می-مهمی در رابطۀ ضمنی

  . چه هماهنگی آن با سایر شناختها در حوزة ضمنی بیشتر باشد افراد انگیزة کمتري براي تغییر دادن آن پیش از ابرازآشکار دارند

  

 بازنمایی،تعدیلگري،هماهنگی شناختی :واژه هاي کلیدي
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آن در گزینی در رشتۀ خود و تمایل به شغلرابطۀ همانندسازي ضمنی با گروه

  کنندگی جنسیتو نقش تعدیل دانشجویان ریاضی فنّی

  

  3، جواد حاتمی 2، سید سعید پورنقاش تهرانی1پگاه نجات

  

  چکیده

، ترس اعضاي گروههاي قربانی تصورات قالبی از تایید این تصورات ، ) 1997استیل، (براساس نظریۀ تهدید تصور قالبی : 

افت عملکرد ایشان می شود و این اثر براي افرادي که همانندسازي بیشتري با حوزة  تر بودن زنان در ریاضی ، سببنظیر ضعیف

قرار دارد که به نفع گروه متقابل با گروه ) 2003والتون و کوهن، (در مقابل آن اثر مزیت تصور قالبی . خود دارند قویتر است

و تعهد نسبت به آن ،  پژوهش حاضر رابطۀ همانندسازي  نظر به ارتباط تنگاتنگ میزان همانندسازي با حوزه. قربانی عمل می کند

. کندگزینی در آن رشته را در دانشجویان دختر و پسر ریاضی فنّی با هم مقایسه میرشتۀ فعلی و تمایل به شغلضمنی با گروه

همبستگی شرکت در این پژوهش ) مرد 48زن ،  48(دانشجوي کارشناسی ریاضی فنّی از دو دانشگاه دولتی تهران  96 :روش

- و تمایل به شغل) IAT(اي تداعی ضمنی رشتۀ خود و تصور قالبی ضمنی با استفاده از آزمون رایانههمانندسازي با گروه. نمودند

تعامل : هایافته. شدبراي تحلیل داده ها از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده . گزینی با استفاده از پرسش لیکرت سنجیده شد

در حالیکه همبستگی بین همانندسازي . رشتۀ خود و جنسیت به طور معنادار متغیر مالك را پیش بینی نمودگروههمانندسازي با 

 =r(، در مردان مثبت و معنادار بود )r= -0,121 ،p=0,413(گزینی در زنان منفی اما غیرمعنادار بود رشته و شغلضمنی با گروه

+0,370  ،p<0,01 .(وي پیش بینی شده توسط دو نظریۀ تهدید و مزیت تصور قالبی را در مورد نسخۀ نتایج ، الگ: گیرينتیجه

فارغ از میزان اعتقاد خود فرد . ضمنی همانندسازي و شاخص رفتاري قصد آینده و در متن یک پژوهش همبستگی تایید می کند

برند ، براي زنان ریاضی این اثر مثبت با اثر به تصور قالبی ، درحالیکه مردان ریاضی از همانندسازي بیشتر خود با ریاضی نفع می 

  . منفی تهدید منتسب به تصورات قالبی موجود در فضاي اطراف ایشان خنثی می شود

  همانند سازي،شغل گزینی، دانشجویان   :واژه هاي کلیدي

  

                                                

 کارشناس ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  1
 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 2
 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران استادیار دانشکده روان 3



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

162 

 

  

  سبک هاي فرزند پروري و سازگاري اجتماعی

  5آتوسا لکیان، 4،مریم یاوري3نرجس کاظمی،2دکتر عبداهللا شفیع آبادي،  1ابراهیم نوري تیرتاشی

  چکیده

خانواده است که کودك ابتدا درباره دنیاي  و همچنین درنوجوانی یکی از مراحل حساس و پرتنش زندگی است، : مقدمه 

ي رشد عملکرد خانواده داراي آثار عمیقی روي بنابراین نحوه .  روابط با دیگران و زندگی اجتماعی نکاتی می آموزد ، بیرونی

  . و نوع ارتباط و سازگاري افراد در اجتماع خواهد بودکودك 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک هاي فرزند پروري و میزان سازگاري اجتماعی در نوجوانان صورت : هدف 

  .گرفته بود

حوانان پسر مراجعه نوي آماري در این پژوهش شامل  جامعه. حاضر توصیفی از نوع روش همبستگی بود پژوهش :روش 

به صورت  که  نفر از دانش آموزان بودند 50این پژوهش شامل  نمونه .بودند 1388-89در سال کننده به مرکز مشاوره رازي 

از مقیاس سبک فرزندپروري  با توجه به موضوع پژوهش براي جمع آوري اطالعات مورد نیاز. تصادفی انتخاب شده بودند

همچنین به منظور بررسی داده ها و تجزیه تحلیل نتایج این پژوهش از . ري اجتماعی وایلند استفاده شدمقیاس سازگا ازبامریند و 

  . روش هاي آماري همبستگی پیرسون استفاده گردیده است

یافته هاي این پژوهش نشان داده است که بین  سبک فرزندپروري و میزان سازگاري اجتماعی در بین نوجوانان رابطه : یافته

 .وجود دارد)  p>100/0( معناداري در سطح 

نتایج این پژوهش نشان داد که نوجوانانی که سبک فرزندپروري مقتدرانه را گزارش کردند  سازگاري اجتماعی و : بحث

 .باطی و کفایت شخصی باالتري را از خود نشان دادندارت

  

  سبک فرزندپروري، سازگاري اجتماعی، نوجوانان :واژه هاي کلیدي

                                                

  nuri.ebrahim@yahoo.comکارشناس ارشد مشاوره خانواده،  1
 استاد مشاوره دانشگاه عالمه طباطبایی 2

  شغلی  دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره 3
  دانشجوي کارشناسی ارشد مشاوره خانواده 4
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- نگرش دانشجویان به دریافت کمکهاي تخصصی روانشناختی بر حسب رشته

 هاي تحصیلی

  1دکتر منصوره نیکوگفتار

  چکیده 

براي انجام آن است و بر این اساس، انسانها رفتارهاي خود را از طریق یک  مسئول مستقیم هر رفتار یا کنش، نیت یا قصد قبلی

امروزه پذیرفته شده است که در زیربناي انگیزش فرد به یک کنش، نگرشهاي وي . رسانندسلسله قضاوتهاي عقالنی به انجام می

توجه به نتایج و دستاوردهاي آن و نیز  دهی رفتارهاي ما به سوي هدف،نگرشها در بسیج نیروها و سازمان. به آن قرار دارد

از این منظر نگرشها . اند نقش مهمی را بر عهده دارنداي که زندگی ما را احاطه کردهپردازش بخشی از اطالعات انبوه  و  پیچیده

ن در جهت خود یکی از مهمترین تعیین کننده هاي نیات و در نتیجه رفتارهاي ما هستند بر این اساس یکی از عوامل پیش بی

این مطالعه با هدف . کمک گرفتن از مراکز تخصصی روانشناسی، نگرش افراد به دریافت کمکهاي تخصصی روانشناختی است

در یک مطالعه : روش .هاي مختلف به دریافت کمکهاي تخصصی روانشناختی انجام شدبررسی نگرش دانشجویان رشته

شکی، پیراپزشکی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی با میانگین سنی هاي مهندسی، پزدانشجوي رشته 154تحلیلی -توصیفی

مهندسی واحد علوم و تحقیقات و واحد -به  روش نمونه گیري تصادفی از دانشکده فنی 72/3سال و انحراف استاندارد   58/25

گرایش به جستجوي  ابزار گردآوري اطالعات شامل یک پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس. پزشکی تهران انتخاب شدند

مورد تجزیه و تحلیل قرار   SPSSافزار ها با استفاده از نرمبود که داده)1970فیشر و ترنر،:  ATSPPH(کمکهاي تخصصی 

هاي مختلف در مجموع نسبت به نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین نمره کل نگرش دانشجویان رشته: ها یافته.گرفت

نتایج بررسیهاي آماري بین دو متغیر نگرش با رشته . وانشناختی باالتر از میانگین آزمون قرار داشتدریافت کمکهاي تخصصی ر

و  6/32، رشته روانشناسی   53/24، رشته مهندسی  07/25تحصیلی نشان داد که میانگین نمره نگرش دانشجویان در رشته پزشکی 

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه حاکی از آن بود که  این اساس،  بودکه  بر 04/28در رشته پرستاري و پیراپزشکی برابر با 

هاي تحصیلی تفاوت میانگین نمره کل دانشجویان در خصوص نگرش به دریافت کمکهاي تخصص روانشناختی بر حسب رشته

نتایج آزمون تعقیبی داللت بر مثبت بودن نگرش  دانشجویان رشته روانشناسی در ).  =000/0Sو   F=  64/5( معنادار است

به رغم آنکه نمره کل نگرش دانشجویان نسبت به دریافت کمکهاي : گیرينتیجه.مقایسه با رشته پزشکی و  مهندسی داشت

یح کرد که افزایش اطالعات علمی و سازمان تخصصی روانشناختی باالتر از میانگین آزمون قرار داشت اما نتایج این مطالعه تصر

  یافته در خصوص مباحث مربوط به سالمت و بیماري روان موجب گسترش شناخت شده و این موضوع نگرش را تحت 

  

                                                

                رانواحد پزشکی ته-استادیار دانشگاه آزاد  -  1
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اي  را دهد و از این روست که دانشجویان رشته روانشناسی که در این زمینه آموزشهاي منظم و نظام یافتهتاثیر قرار می

  .هاي تحصیلی از نگرش مثبت تري برخوردارنداند در مقایسه با سایر رشتهه دریافت کرد

  دریافت کمکهاي روانشناختی، نگرش، دانشجویان :هاي کلیديواژه
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  یک تحلیل روند: بررسی میزان سالمت اجتماعی نوجوانان شهرستان ارومیه

  2دکتر صمد علی عباس زاده، 1دکتر شهرام واحدي

  چکیده

 جامعۀ آماريبراي نیل به این هدف از بین . هدف تحقیق حاضر شناخت و بررسی میزان سالمت اجتماعی دانش آموزان است

روش تحقیق حاضر . انتخاب شدندبه روش نمونه گیري چند مرحله اي نفر از آنان  492 دانش آموزان دبیرستان شهرستان ارومیه

براي تعیین . گرفتها به وسیلۀ مقیاس درجه بندي مهارت اجتماعی گرشام و الیوت انجام  از نوع پیمایشی است و گردآوري داده

نتایج این . استفاده شدکرونباخ  ضریب آلفايسؤاالت از  و براي تعیین پایاییروش همسانی درونی از  هپرسشنامسازه روایی 

هتلینگ و تی  2tآزمون متغیرها از  تفاوت بینآزمون براي . استمقیاس از روایی و پایایی الزم برخوردار  ها نشان داد کهلتحلی

، که مهارت همدلی دختران بیشتر از پسران استنشان داد  نتایج بدست آمده. مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره بهره گرفته شد

بین میانگین نمرات مهارت اجتماعی همچنین . داري مشاهده نگردیدهاي جنسی تفاوت معنیهها بین گرواما در سایر مهارت

تفاوت میانگین جرأتمندي، همدلی دانش آموزان پایه . داري وجود نداردآموزان مدارس غیر انتفاعی و دولتی تفاوت معنیدانش

ت همدلی دانش آموزان پایه دوم بیشتر از دانش پایه سوم همین طور، میانگین مهار. اول تحصیلی بیشتر از پایه دوم و سوم است

  . تحصیلی است

  مهارت اجتماعی، دانش آموزان، سالمت اجتماعی :واژه هاي کلیدي 
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بررسی نقش تعیین کننده شخصیت، عزت نفس و   :رفتار شهروندي سازمانی

  جهت گیري مذهبی 

  33حسین مهدیان ، 22، فرهاد تنهاي رشوانلو 11محمدرضا وحدانی اسدي

  چکیده

این . رفتار شهروندي سازمانی، رفتاري است فراتر از آنچه که براي کارکنان سازمان بطور رسمی تشریح گردیده است

رفتارها به طور مستقیم پاداش به دنبال ندارند و یا از طریق رسمی مورد قدردانی قرار نمی گیرند و براي عملکرد سازمان و 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ویژگی هاي شخصیتی، عزت نفس و جهت . اهمیت زیادي دارند موفقیت عملیات سازمان

نفر از کارکنان ادارات  310در یک طرح همبستگی تعداد   روشروش.گیري مذهبی کارکنان در رفتار شهروندي سازمانی آنان است

مقیاس رفتار شهروندي له اي انتخاب شدند و آموزش و پرورش استان خراسان شمالی، به شیوه نمونه برداري تصادفی چند مرح

را  پرسشنامه عزت نفس روزنبرگو  پرسشنامه جهت گیري مذهبی آلپورت، NEOمقیاس شخصیت ، )1384مقیمی، ( سازمانی

نتایج نشان داد که میان صفات شخصیتی رك گویی، نظم و ترتیب، قاطع بودن، خویشتن داري، دل رحم هاها  یافتهیافته. تکیمل کردند

محتاط بودن در تصمیم گیري و جهت گیري مذهبی درونی، صالحیت شخصی، رضامندي از خود و عزت نفس با ابعاد  بودن و

آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاري، هماهنگی متقابل، حفاظت از منابع سازمان، جوانمردي و نزاکت همبستگی مثبت و 

رگرسیون چند . ا ابعاد رفتارشهروندي سازمانی منفی و معنادار بودهمبستگی جهت گیري مذهبی بیرونی ب. معناداري وجود دارد

، )R2=13/0( که صفات شخصیت، عزت نفس و جهت گیري مذهبی آداب اجتماعی داد متغیري به روش گام به گام نیز نشان

 منابع سازمان ، محافظت از)R2=22/0( ، نوع دوستی)R2=12/0( جوانمردي ،)R2=15/0( ، نزاکت)R2=10/0( هماهنگی متقابل

)09/0=R2 (و وجدان کاري )25/0=R2 (قدرت پیش بینی کنندگی صفات شخصیتی، عزت نفس و جهت . را پیش بینی می کنند

نتایج این پژوهش گویاي آن بود که صفات شخصیتی،  .گیري مذهبی در ابعاد رفتار شهروندي سازمانی با یکدیگر متفاوت بود

  .ن بر سطوح رفتار شهروندي سازمانی آنان مؤثر است و می تواند ان را پیش بینی نمایدعزت نفس و جهت گیري مذهبی کارکنا

  شهروندي سازمانی، شخصیت ، عزت نفس: هاي کلیديواژه 

                  

  

                                                

 کارشناس ارشد تکنولوژي آموزشی                1
         کارشناس ارشد روان شناسی                  2
 استادیار روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد3



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

167 

 

 

  دار در بروز تخلفات ترافیکینقش نگرش براساس الگوي نظریه رفتار برنامه  

  2طبیبیدکتر زهرا ،     1حمیرا هاشمی برزابادي 

  چکیده

-هاي صورت گرفته عاملپژوهش .اندشوند، مطرحاي را موجب میتخلفات معموال بعنوان رفتاري که اغلب تصادفات جاده

این . هاي نگرشی یکی از مهمترین آنهاستاند که عاملهاي متعددي را در بروز تخلفات رانندگی مورد بررسی قرار داده

دار شامل نگرش فرد نسبت به پیامد ي رفتار برنامههاي نگرش براساس الگوي نظریهمولفهپژوهش با هدف بررسی ارتباط بین 

عدم رعایت قوانین رانندگی، تصور فرد از میزان /عدم رعایت قوانین رانندگی، ذهنیت فرد نسبت به هنجار بودن رعایت/رعایت

م رعایت قوانین رانندگی با بروز تخلفات ترافیکی عد/عدم رعایت قوانین رانندگی و قصد او در رعایت/کنترل خود در رعایت

  . صورت گرفت

 عدم رعایت قوانین رانندگی از پرسشنامه/براي سنجش نگرش نسبت به رعایت. نفر در این پژوهش شرکت کردند 110.روش

  .ی منچستر استفاده شدگیري تخلفات از پرسشنامه رفتار رانندگدار و براي اندازهي رفتار برنامهمحقق ساخته براساس نظریه

عدم رعایت قوانین، کنترل /نتایج تحلیل همبستگی پیرسون ارتباط معناداري را بین نگرش نسبت به پیامد رعایت. هایافته

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد . رفتاري ادراك شده و قصد براي رعایت قوانین با بروز تخلفات رانندگی نشان داد

  . بینی استانندگی از طریق کنترل رفتاري ادراك شده و قصد براي انجام رفتار قابل پیشکه تخلفات ر

- میزان کنترل ادراك شده افراد در پیروي از قوانین رانندگی و قصد آنها براي رعایت و عدم رعایت قوانین پیش. گیرينتیجه

ترین راهبردها براي افزایش ایمنی جاده تغییر نگرش یجاساس یکی از را بر این. هاي قوي تخلفات ترافیکی هستندبینی کننده

  .  باشدمرتبط با رانندگی می

 

  دار، تخلفات ترافیکینگرش، الگوي نظریه رفتار برنامه: هاي کلیديواژه

                               

    

                                                

 2hborzabadi88@gmail.com، ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس: نویسنده مسئول 1
 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 2
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بررسی تاثیرآموزش مهارت زندگی از بعد خودآگاهی بر کنترل خشم 

 دردانش آموزان

  2،دکتر حمیدرضا حاتمی1مهروز یدك طاهره

 چکیده 

تحقیق حاضر  .به کنترل هیجان هاي خود می باشند قادرافرادي که از خودآگاهی باالتري برخوردارند،  :زمینه مساله و هدف

بررسی تاثیر آموزش مهارت زندگی از بعد خودآگاهی بر کنترل خشم  دانش آموزان سال اول دبیرستان هاي شهر  :با هدف

 .ران صورت گرفته استته

 9نفر از دانش آموزان دختر سال اول دبیرستانهاي منطقه  30پژوهش حاضر یک پژوهش آزمایشی است که بر روي : روش 

. در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین و مورد مطالعه قرار گرفته است 88-89شهر تهران در سال تحصیلی 

مرحله پیش آزمون و پس آزمون به منظور جمع آوري اطالعات دراختیارآزمودنی  2انان در پرسشنامه خشم کودکان ونوجو

دقیقه به گروه آزمایشی ارائه  90وهرجلسه به میزان  ،جلسه 12آموزش خودآگاهی به روش مشارکتی وفعال طی . هاقرارگرفت 

  .نمرات افرادنمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شد

نتیجه ).>P 0/ 05(نگین نمرات خشم دانش آموزان گروه آزمایشی به صورت معنا داري کاهش یافت میا  :یافته ها 

  .نتایج این پژوهش نشانگر تاثیر ارائه آموزش مهارت خودآگاهی بر کنترل خشم بود:گیري

  

  

 مهارتهاي زندگی،خود آگاهی،کنترل خشم    :کلید واژه ها

    

                                                

 کارشناس ارشد روانشناس تربیتی دانشگاه علوم تحقیقات 1
 )ع(اد یار دانشگاه امام حسین دکتري تخصصی روانشناسی و است 2
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  به عنوان پیش گویی طالقارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج 

 1دکتر ناصر یوسفی

 چکیده 

می  طالق ی کنندةپیش بین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج در روابط زناشویی به عنوان

) نفر 380جمعا (زوج عادي  100زوج متقاضی طالق و 90نمونه شامل   .است همبستگی از نوع حاضر طرح تحقیق: روش. باشد

متقاضی طالق اعم از خود ارجاعی و ارجاع داده شده به دادگاه خانواده در این پژوهش براي انتخاب نمونه طالق از جامعه . بودند

نمونۀ عادي از روش نمونه گیري چند استفاده شد و براي انتخاب و مراکز مشاوره اي شهرستان سنندج واقع در استان کردستان 

همه زوجهاي نمونه به وسیله پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه تشخیصی، مورد سنجش قرار . مرحله اي تصادفی استفاده شد

  نتایج به دست. در این پژوهش براي تحلیل داده ها عالوه بر روش آمار توصیفی، روش تحلیل تمایز به کار رفت: یافته ها. گرفتند

آمده فرضیه پژوهش را تایید کرد و نشان داد که طالق را می توان از روي ارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج پیش بینی 

  .داشتند) p > 001/0(ارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج قدرت پیش بینی معنا دار . نمود

 از، این تحقیق نشان می دهد که می توان ستایشین هماهنگ پت با تحقیقا داده هاتحلیل ه از مدآست دنتایج به: نتیجه گیري

 یک روي آورد پیشگیري از توان می مدل این بر اساس و نمود بینی طالق را پیشارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج روي 

ي ها محیطدر ش را دید و نتایج این پژوه تداركارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج زناشویی بر مبناي  درمان و طالق

 .به کار گرفت جهت کمک به زوجین مشکل دار و در آستانه طالق و مشاوره اي بالینی

  ارتباط احساسی دوستانه قبل از ازدواج، طالق، تحلیل ممیز :کلید واژه ها

                                                

 Naseryoosefi@yahoo.comنشگاه کردستان، و نویسنده مسئول استادیار گروه روان شناسی دا -1

  



 اولین کنگره روان شناسی اجتماعی ایران

 1390اسفند ماه  2و  1 –تهران                                                    

170 

 

 

استثنایی  مدارس عادي،بررسی رابطه عدالت سازمانی و رضایت شغلی معلمان 

 واستعدادهاي درخشان

 

 2علی اکبر ارجمند نیا  ،1معصومه ایمانی

 چکیده 

متخصصان علوم اجتماعی از مدتها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه اي اساسی و ضروري براي اثربخشی : مقدمه

شده است که عدالت اولین عامل سالمتی موسسات اجتماعی ادعا  .فرآیند هاي سازمانی و رضایت شغلی کارکنانشان پی برده اند

  .شودمحسوب می

با ) عدالت توزیعی، عدالت رویه اي و عدالت تعاملی( در این پژوهش رابطه عدالت سازمانی و مولفه هاي آن :هدف 

  .معلمان مدارس عادي ، استثنایی و تیزهوشان بررسی شد رضایت شغلی

ر از معلمان مرد و زن  مدارس عادي ، استثنایی و تیزهوشان شهرستان کرج به شکل نمونه نف 300بدین منظور تعداد : روش 

) 1380مینایی و ویسمه ،(گیري در دسترس انتخاب شدند و به سواالت پرسشنامه محقق ساخته عدالت سازمانی و رضایت شغلی 

ل واریانس و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تحلی استیودنت ،  Tآزمون به منظور تحلیل داده هاي پژوهش از .پاسخ دادند

  .استفاده شد

یافته هاي تحقیق رابطه ي معناداري بین متغیرهاي عدالت سازمانی و رضایت شغلی در میان معلمان زن و مرد :یافته ها

لت سازمانی نتایج پژوهش همچنین نشان داد درمیزان ادراك عدا. استثنایی و استعدادهاي درخشان نشان داد مدارس عادي،

  . معلمان مدارس عادي ، استثنایی و تیزهوشان تفاوت معناداري وجود ندارد

رعایت عدالت سازمانی در میان کارکنان سازمانها از جمله معلمان نقش مهمی در افزایش رضایت شغلی آنان :نتیجه گیري

  .دارد

  عدالت سازمانی، رضایت شغلی، معلمان :کلید واژه ها

                                                

 .کارشناس ارشد روان شناسی تهران 1

 استادیار دانشگاه تهران  دکتراي روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، 2


