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تأثیر آموزش تفکر مثبت بر نشاط ذهنی و سرمایههای روانشناختی زنان درگیر تعارضات زناشویی
Effect of teaching positive thinking on mental vitality and psychological
capitals in the women with marital conflicts
*

چکیده
تعارضااازناشایاافرانندهری ا نروهنیاایای ا،ن یجاشانونهرتباطاناشاننرهنبانآساای ن
رورارونماساااش نبدنهر نهسااپنوهو حنضاضدنبان بنبدرسانتأثیدنآمفاشنتفکدن
مثبتنبدنششاطنذ یانونسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانهشجامن
گدنت نروشنوهو حنضاضدنشیمهنآامارشانبانطدحنویحآامفن-وسآامفننبانگدوهن
گفههنبفد نجامعهنآمار نوهو حنضاضاد،نیاام ن مهناشانندهره نتعارضازناشایفران
یاااتدنتتدهنندرنساااا ن5931نبفدنکاهنبهنمدهک نمشااااورهنمدهجعهنکددهنبفدش ندرنهر ن
وهو حنهانروشنشمفشهگید نغیدنهض مالاندهوطلباشهنونگمارشنتصاادنانهس فادهنی ن
ب ر صفرزنکهنهانمیانناشانندهره نتعارضازناشایفرانمدهجعهکیی هنبهنمدهک نمشاورهن
تتدهن،نتع هدن93نشفدنبهصافرزندهوطلباشهنهش خابنونبانگمارشنتصاادناندرنگدوه ا ن
آامارحنونگدوهنگفههنقدهرنگدن ی نگدوهنآامارحنم هیلهنآمفایااانرهنطاندونماهنون
شیمندرن8نجلساااهن33ندقیقاهه ندررااناتنشمفدش نهر ندرنضالانبفدنکهنگدوهنگفههنهر ن
م هیلهنرهندرنطف نندهری نهشجامنوهو حندررانتنشکدد نودسشیامه ا نمفردهس فادهندرن
هر نوهو حنیام نودسشیامهنششاطنذ یان(رراننوننددررک،ن،)5331نتعارضناشایفران
تفسطنبدهتانونثیاران()5911نونودسحشامهنسدمارهنروهنییای ان(لفتاش نونهولیف،ن)7331ن
بفد ندهده ا نبدآم ه نهانوهو حنبهنییفهنتحلی نکفوهرراشسنمفردنتج رهوتحلی نقدهرن
گدنت نش ارجنبدآم هنهانتحلی ندهده انششانندهدنکهنآمفاشنتفکدنمثبتنبدنششاطنذ یان
ونساادماره ا نروهنیاایای اناشان ندهره نتعارضاااز ناشایاافرا نمؤثدنبفدهنهسااتن
( )P<0.001نب ر صاافرزنکهنهر نآمفاشنتفهشساا هنششاااطنذ یانونساادماره ا ن
روهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانرهنهن هرحند نبدهبدنبانران ه ا نوهو حن
ضاضاادنماتفهننآمفاشنتفکدنمثبتنرهنبهعیفهننرکنروشنکارهنجتتنبتبفدنششاااطن
ذ یانونسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانویشیتادندهد ن

واژگان کلیدی :نتفکد نمثبت ،نششاط نذ یا ،نسدماره ا نروهنییای ا،ن
تعارضازناشایفرا

Abstract
Marital conflicts confrontation women's psychological,
emotional and communication processes to be harmed.
According to this, accordingly the present study was
conducted aiming to investigate effectiveness of teaching
positive thinking on mental vitality and psychological capitals
in the women with marital conflicts. The research method of
the present study was quasi-experimental with pretest, posttest
and control group design. The statistical population of the
present study included all the women with marital conflicts in
the city of Tehran in 2016 who referred to consultation
centers. Non-probable available sampling and random
replacement were used in the present study in a way that 30
people were voluntarily selected from the women with marital
conflict referring to Tehran consultation centers and randomly
replaced into experimental and control groups. The
experimental group received teaching interventions in eight
ninety-minute sessions during two-and-a-half months while
�the control group didn
t receive such intervention. The applied
questionnaires in the present study included mental vitality
questionnaire (Ryan and Fredrick, 1997), marital conflict by
�Barati and Sana
ie (1996) and psychological capital
questionnaire (Lotanz and Olio, 2007). The data gotten from
the study were analyzed through ANCOVA method. The
results of the data analysis showed that teaching positive
thinking has been effective on mental vitality and
psychological capitals in the women with marital conflicts
(p<0.001) in a way that this teaching could increase mental
happiness and psychological capitals of the women with
marital conflicts. According to the findings of the present
study teaching positive thinking can be suggested as an
efficient method to improve mental vitality and psychological
capitals in the women with marital conflicts.
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مقدمه
هر نوهقعیتنبدنکسانویتاننشیستنکهنهادوهج،نرهبطهه نهساسا،نویچی ه،نظدرفنونوفراستنونهانسف ندرگدنهان
ورهگا ا نیاصانبتدهمی نهستنونهاندردباانبده ندس یابانبهنشیاا ا نعاطفانونهمیی انهندهدنب رگسا ن مفهرهن
مطدحنبفدهنهست نبانهر کهندرنهوهر نروا ا نهادوهج،ناوجی نشسبتنبهنرک رگدنهضساپنتعت ندهئمانماکیی ،ن
ولانبدیانهانآشاننبانگذیتنامانندچارنتعارضنمایفش ن(شفهبانشههد،ن )5983نمشا هی هنکهنتعارضنیفدنرهن
لًن
هنسددگانرکانران دندوناوج،نبدوانشمفدهنونشتار اًنمیجدنبهنطالقنماگدددن(ساردا5نون مکارهن،ن )7335نمعمف ن
هی البشظدنونرشجحندرنتعامالزنرکناوجنونتجدبهنسطفحنمخ لفانهانتعارض،نهمد نب رتانونغیدقاب هج یابن
بهنشظدنمارس ،ناردهنوق اندونشفدنوهردنرکنرهبطهنصمیماشهنی هنونبانرک رگدنویفش نتشکی نماد ی ،ندرنبدهبدن
درگد نبهنیفدنهنشارانماوددهاش ،نبدنرک رگدنتأثیدنگذهی هنونهان منتأثیدنماوذردش نونهر نضقنرهنبده نیفدن
قائ نمایفش نکهنبدنرک رگدنکی د ندهی هنبایی نونهر نعام نمفج نی یهنوهردنی ننبهنروهبطنآن انماگدددن
(محبا،ن )5983نگا انهوقازنمیانناوجی نع منتفهنقنراننق هننتفهنقنمشا هنمایفدنونهانسفرانع منبدآوردنن
شیاا انشی نم ر

نبدنعلتنی هنونمیجدنبهنهضساپنشارضار ا،نیشمنونشاهمی

ن مسدهننشسبتنبهنرک رگدنمایفدن

(بدشش ار ،7ن )5987نبیانبهنتعدرف،نتعارضناشایفرانشفعاننق هننتفهنقنم هومنونمعیادهرنمیانناوجی نهستنکهن
رکانهانآن انآننرهنهظتارنمادهرد نوهژهن«معیادهرنبفدن»نبیاشگدنتأثیدنهر نمسئلهنبدنعملکددن مسدهننونوهژهن«م هوم»ن
هیارهنبهنهی الناتاندهردنکهنبهمدوراماننهانمیاننشماروش ن( الففرد،9ن )7335ن
نبار نهضانهنکددنکهنبانهن هرحنتعارضندرنهرتباط ا ناوجا،نشاسااگار نهن هرحران هنونشارضار انبیش د ن
ضاص نمایفد؛نبهنعبارتانبدوانمشکالز،نهانمق مازنطالقنبهنیمارنماآری ن(لشگنونراشگ،4ن )7332نوقفعن
چیی نمشاکالتانویام ارانبهندشبا ندهرش نهاجمله:نهی اللزنهضطدهبان(دهپ1نون مکارهن،ن،)7334نهنسددگان
(کفر 2نون مکارهن،ن )7337نشاسااااگار نونودیایااگد نکفدکاننونشفجفهشانن(کیفمییگنوندرفرس،1ن7337؛ن
جدهردنونبف لد،8ن7337؛ندور نونمارکفرچ،)7339،3نهی اللزنیفردننونهلکلیساامن(نیچام،53ن )7339نهانطدنان
ش ارجنمطالعهنهولسافن،نلف،نمیلدنون فلیست 55ن()7359نبیاشگد نآننبفدنکهناوج ا ندهره نتعارضناشایفرانبال،ن
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هاشظدنساالم انونبت هیاتنروهشاندرنساطانوارییانبفدهنونهانطدنانسادماره ا نروهنییای ا5نآشاننشی نآسی ن
مابیی ن مچیی نبدنهساااپنوهو ح انمشااا هی ا هنهسااتنکهنهنف نساادماره ا نروهنیاایای انباعثنتش ا ر ن
تعارضازناشایفراندرناوجی نماگدددن(نالضا،نوصالا،نرضارانونهکملا،ن )5934ن
سادماره نروهنیایای اندرنامییهنریا نونتحف ،نضال انمثبتنهانروهنیایای انندد نمحسافبنمایفدنکهن
ض هق نچتارنمشاخصهنقاب ییاساراندهرد:نهمی وهر ،7نبهنمفتفمنوارمدد نونوش کارندرنجتتنشی نبهنه هبنون
ضا نونآری ه؛نیفدکارآم

4نهطمییانندهی نبهنتفهشارانیفدنونتالشنضدور نونلامنبهمیظفرنکس نمفنقیتن

درنتکالیفنچالحهشگی ؛نونتابآور 1نکهنمفتفمنهشعطاب وذردنبفدننبده ندس یابانبهنمفنقیتنونه هبنرهندرن
اماننروبهرونی ننباندیفهر نونمشکالزندرنبددهردن(هو ،نلفتاش نونریس ،2ن )7333نمؤلفهنسدمارهنروهنییای ان
هاشظدنماا ی ا دهره نبارنمثبتنبفدهنونهاندر گا انکامالًنمثبتنبهنظدنیت انونتفهشارا ا نهشسااااننشگدرسااا هن
مایااافدن(هو ،نلفتااش ،نهسااامیاتنونوالمد،1ن )7353نش ارجنوهو ح ا نمخ لفنششااااننماد نکهنسااادمارهن
روهنییای انهثدهزنقاب تفجتانبدنعملکددنندد،نیاشفهدهنونجامعهنماگذهردن(کف ،8ن )7337ن
هانساف ندرگدنمطالعازنششاانندهدههش نکهنبدوانتعارضاازناشایافرانسب نهرجادنآسی

ا نروهنییای ان

شظیدنهنساددگانبده ناوجی نیا هن(کفر نون مکارهن،ن )7337نونب ر نطدرقنبت رسا انروهنییای ا3ناوجی ن
تحتنتأثیدنقدهرگدن هنونششاااطنذ یا 53نآشاننشی نم عاقباًنکا حنماراب نبیانبهنشظدنبفساا یک 55ن(،)7339نششاااطن
ذ یانرهنماتفهننتجاربندروشانسادیارنهانهشدژ نتعدرفنکدد نرراننوندسان()7338نشی نمع ق ش نششاطنذ یان
درنقال ندهرهنبفدننهشدژ نذ یانونب شانیفدنرهنششانندهدهنونهندهد نکهنضسنیفقنونهشدژ نرهنتجدبهنماکیی ،ن
دهره نسااطفحنبال نششاااطنذ یان ساا ی نچیی نماشمار نکهنهر گفشهنهندهد،نیفدنرهنبهعیفهن نمصاا رنهعما ن
یفرحنوی هی هنوننارغنهان دگفشهندرگید نبانمحیطنونع منکی د نهانسف نبیدوننونشی نتفهشمی نونتأثیدگذهرنبدن
تعاام نبانمحیطنویدهمفننمایااایاسااای ن(ولچفوفلفپنونکارهوهشا،57ن7333؛نجف،59ن)7351نوندرنجتتنهعما ن
نمی ،نهشدژ نیفدنرهنتیظیمنماشماری ن(رراننوندسااا،ن )7338ندرنضقیقتنششااااطنذ یانمفج نیفدنوی هرهن
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مثبت،نتعاد ن یجاشا،نشگدشنمثبتنبهناش گا،نعملکددنمؤثدنیاااغلانونتحصااایلانونشگدشنمطلفبنمایااافدن
(سیلفس د،5ن )7355ن
نچیی نگف هنمایفدنکهنبسیار نهانروهبطنشاکارآم نب لی نتعارضازنونمیفانشگد

ا ناوجی نکهنبدگدن هن

هانآرهرحنذ یا،نروهشانونساابکنهش رشااهنآن اسااتنششاااءزنماگیدد،ناردهنکهندرنهکثدنمفهقعنیاایفهنتفکدنبدن
کیفیاتناش گانتأثیدنماگذهردن(بدیفر 7331،؛نبهنشق نهانهیااادنانضان نون مکارهن،ن )5937نبهعیفهنمثا ن
هضاطدهبنمیجدنیافدن(لییلانونهس ف ،ن )7334نبدنمبیا نآشچهنگذیت،نآمفاشنتفکدنمثبتنرکانهانروش ا ن
تفصاایهیاا هنبده نهندهدندهره نتعارضااازناشایاافرانمابایاا نکهنکارهرانبالییانآنندرنوهو ح ا نمخ لفن
تأری یاا هنهسااتن(وفرنسااددهر،نویا ی ه،نساایگد نونعب
یا هراار ندد،ناشا

نارر ،ن5937؛نهضم

نتبار،نضمی نونوایااا،ن5939؛ن

،نضااجنضساااییانونغبار نبیاب،ن5931؛نجفابنونلییلا،ن7332؛نجییانونمگیار،7ن7333؛ن

سلیگم ،9ن7355؛نرومف-نگفش هلس4نون مکارهن،ن )7354ن
بهنعبارتانهندهدنهانطدرقنرادگید نمفا یمنمثبتنونبانتغیید نییایت،نجارگ ر ا نبت د نبده نهنکارنمیفان
یفدنماجفری نهانطدرقنآمفاشنمتارز ا نتفکدنمثبت،نسبکنهسیاد نب بییاشهنبهنسبکنهسیاد نیفشبییاشهن
تغییدنماراب ن مچیی نآمفاشنتفکدنمثبتنماتفهش نبهنیک گید نتفکدهزنسالمنوندرش یجهنهتخاذنتصمیم ا ن
درست ندر ناش گا نمی تا نی ه نو نسدهشجام نبه نبت هیت نروهشا نهندهد نمیجد نیفد ن(شیک نمیح ،نرقیباورج هن نون
کاظما،ن7357؛نبهنشق نهانچماهده،نآقارانونگ نودور،ن )5943ن
بدنهساپنشگا انبهنآسی

ا نروهنییای اندرناشانندهره نتعارضازناشایفران(کفر نون مکارهن،ن7337؛ن

دهپنون مکارهن،ن7334؛نلشگنونراشگ،ن7332؛نهولسفن،نلف،نمیلدنون فلیست،ن)7359نونبانشظدنبهنکارهرانآمفاشن
تفکدنمثبت ندرنکا حنآسی
5937؛نهضم

ا نروهنییای ا نهندهدنمخ لفن(وفرنسددهر ،نویا ی ه ،نسیگد نونعب

نتبار،نضمی نونوایا،ن5939؛نی هرار ندد،ناش

نارر ،ن

،نضاجنضسییانونغبار نبیاب،ن5931؛نجفابنون

لییلا،ن7332؛نجییانونمگیار،ن7333؛نسلیگم ،ن7355؛نرومف -نگفش هلسنون مکارهن،ن)7354نونشی نع منهشجامن
وهو شاندرنجتتنبدرسانتأثیدنآمفاشنتفکدنمثبت نبد نششاط نذ یا نو نسدماره ا نروهنییای ا ناشان ندهره ن
تعارضاز ناشایفرا،نمحققی نبدنآننی ش نکهنتأثید نهر نآمفاشنرهنبدنششاط نذ یا نو نسدماره ا نروهنییای ان
اشانندهره نتعارضازناشایفرانمفردنآامفننقدهرند ی نندضیه ا نوهو حنضاضدنب ر صفرزنبفدش :ن
 5نآمفاشنتفکدنمثبتنبدنششاطنذ یاناشانندهره نتعارضازناشایفرانتأثیدندهرد ن
 7نآمفاشنتفکدنمثبتنسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانتأثیدندهرد ن
1. Sylvester
2. Jeana & Magyar
3. Seligman
4. Romo-González
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روش پژوهش
روشنوهو حنهانشفعنشیمهنآامارشانبانطدحنویحآامفن-نوسآامفننبانگدوهنگفههنهست نم غیدنمس ق نآمفاشن
تفکدنمثبتنونم غید ا نوهبس هنششاطنذ یانونسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانبفد ندرن
هر نوهو حنجامعهنآمار نرهنتماماناشانندهره نتعارضازناشایفرانمدهجعهکیی هنبهنمدهک نمشاورهنیتدنتتدهنن
در نسا ن 5931نتشکی نمادهدش نجتت نهش خاب نضجم نشمفشه نها نروش نشمفشهگید نغید نتصادنا ندهوطلباشه نون
بهنمدک نمشاورهنآرور نیگدب،نمدک نمشاورهندک دنندحبخحنونمدک نمشاورهنسجادنونوخحنندم ا نیدکتن
دهوطلباشهندرنوهو ح،ن93نشفدنهاناشانندهره نتعارضازناشایفراندهوطل نیدکتندرنوهو حن(باندرنشظدنگدن ن
شمدهنآن اندرنودسشیامهنتعارضازناشایفرا:نشمدهنبالتدنهان،)572نهش خابنونبهصفرزنتصادنان(قدعهکشا)نبهن
دونگدوهنآامارحنونگفههنتقسیمنی ش ن(51نشفدندرنگدوهنآامارحنون51نشفدندرنگدوهنگفهه) نلامنبهنذکدنهستن
کهنجتتنهطمییاننهانوجفدنتعارضناشایفراندرناش گانمش دکندهوطلبان،نودسشیامهنتعارضازناشایفرا نبهن
آن انهرهئهنونوسنهانشمدهنگ هر ن9نشفدنهاناشانندهوطل نبهندلی نع منبدیفردهر نهانتعارضازناشایفرانباناشانن
درگدنجارگ ر نگددر نسپسنقب نهانهرهئهنم هیلهنآمفایا،نودسشیامه ا نوهو حنبهنآشاننهرهئهنونوسنهان
واسخگفرانجمعآور نگددر ندرنگامنبع نهندهدنگدوهنآامارحنم هیلهنآمفایانتفکدنمثبت نرهنطان شتن
جلسهن33ندقیقهه ندرنطاندونماهنونشیمندررانتنشمفدش ،ندرضالاکهنگدوهنگفههنهاندررانتنهر نم هیلهندرنطان
هشجامنندهری نوهو حنبابتدهنبفد ن
ابزارها
ودسشیامهنسدمارهنروهنییای انلفتاش

5

ودسشیامهنسدمارهنروهنییای اندرنسا ن7331نتفسطنلفتاش نونهولیفنتتیهن

گددر هنو نهانچتارناردمقیاپنیفدکارآم

،نهمی وهر ،نتابآور نونیفشبییانتشااکی نگددر هنهساات ن دن

اردمقیاپنهر نودسشیامهندهره نیحنمادهنبفدهنکهنآامفدشا،نبهن دنمادهنبدنمبیا نمقیاپنیحدرجهه نلیکدزن
(کامالًنمخالفمنتانکامالًنمفهنقم:نشمدهنصفدنتان)1نواسخنماد

نبهمیظفرنمحاسبهنشمدهنسدمارهنروهنییای ا ،ندرن

هب هنشمدهن دناردمقیاپنرهنبهطفرنج هگاشهنمحاسابهنونسپسنمجمفعنشمدهز،نشمدهنک نسدمارهنروهنییای انرهن
تشااکی نماد

نض هق نشمدهنهر نودسااشاایامهنصاافدنونض هکثدن573نمابای ا نهانطدرقنتحلی نعاملانتأری

،ن

روهرانسااههر نودسشیامهنتأری ی هنهستن(لفتاش نونآولیف )7331،نوهو حنندو د،ن فر هنونجمشی رانن()5933ن
بع نهاندونهجده نآامارشاانونهظتارشظدنصااض شظدهن ،نروهرانصفر نونمح فهرانهر نودسشیامهنرهنمفردنتائی ن
قدهرندهدهنونضااادرا نهع بارنآننشی نهانطدرقنآلفا نکدوشباخن3/81نگ هرشنگددر هنهسااات نندیانونساااب

ن

() 5934نشی نبده نتعیی نروهرا،ندرنوهو حنیفدنهان مبس گانشمدهن دنبع نبانشمدهنک نهس فادهنشمفدهنونبانتفجهن
)1. Psychological capital Questionnaires Luhans (PCQ
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باهنش اارجنتحقیق،نضااادهرا نهبعادنیفدکارآم

،نهمی وهر ،نتابآور نونیفشبییانبهنتدتی ن ،3/84ن،3/18ن

،3/22ن3/21نونبده نکا نمقیااپن3/83ن باهندساااتنآما نکاهنبیاشگدنهع بارنمطلفبنهر نمقیاپنبفد نبیانبهنش ارجن
وهو حنکیفشانشی نضادر نآلفا نکدوشباخنودسشیامهنبده نمقیاپ ا نیفدکارآم

،نهمی وهر ،نتابآور ن

ونیفشبییانبهنتدتی ن،3/87ن،3/89ن،3/13ن3/15نونبده نک نمقیاپن3/84نبهندستنآم ن
مقیاپنششااطنذ یا ندرنهر نوهو حنبده نهش هاهگید ن«ششاطنذ یا»نهانمقیاپنششاطنذ یانضال ان(رراننون
مقیاپندهره ن1نمادهنمابایا نونبهصافرزنطیفنلیکدزن 1ندرجهه نهان5ن(بسایارنمخالفم)نتان1ن(بسیارنمفهنقم)ن
هش هاهگید نمایفد ندهمیهنشمدهزنهر نمقیاپنهان1نتان91نهست نشمدهزنبیش دندرنهر نمقیاپنششاشگدنششاطنذ یان
بیشا دنآامفدشانهست نهع بارنآلفا نکدوشباخنمقیاپنششاطنذ یان3/34نگ هرشی هنهستنونروهرانسااهه نآنن
بهوسایلهنتحلی نعاملانمفردنتائی نقدهرگدن هنهستن(میلیاوهسکارانونکفس ،5ن )7355ندرنوهو حنییخهلسالمان
وندن دچان() 5934نهانضاادر نآلفا نکدوشباخنبده نبدرسااانهع بارنهر نمقیاپنهس ا فادهنی ا نونضاادر نآلفا ن
کدوشباخنبده نبدرساانهع بارنهر نمقیاپنهسا فادهنی نونضدر نآلفا نآنن3/83نبهندستنآم ن مچیی نجتتن
بدرسانروهرانآن،ن مبس گان دنمادهنبانشمدهنک نمقیاپنششاطنذ یانمحاسبهنگددر ندهمیهنضدهر نهان3/11نتان
3/82نبهندساتنآم نون مهنضدهر ندرنسطان3/3335نمعیادهرنبفدش نوارارانودسشیامهنضاضدندرنهر نوهو حنبان
هس فادهنهانضدر نآلفا نکدوشباخن3/81نگ هرشنی ن
ودساشایامهنتعارضناشایافرا نهر نودسشیامهنتفسطنبدهتانونثیاران()5911نسای هی هنهست هر نودسشیامهن
شمدهنک نتعارضناشایاافرانونهبعادنآننرهنبهندسااتنماد

نهر نهبعادنعبارزهش نها:ن(کا حن مکار ،نکا حن

رهبطهنجیسا،نهن هرح نوهکیح ا ن یجاشا،نهن هرحنجل نضمارتننداش ،نهن هرحنرهبطهنندد نبانیفرشاوش هنن
یفد،نکا حنرهبطهنیاشفهدگانبانیفرشااااوش هنن مسااادنوندوسااا ان،نج هنکددننهمفرنمالانهانرک رگد) نهر ن
ودساشایامهن 47نساؤه ندهردنکهنضیطه ا نتعارضااناوج انرهنماسایج نونیا زنتعارضناشایفرانرهنبدآوردن
ماکیا ن دنساااؤه نآامفنندهره نراکنمقیاپنویجدرجهه ن( میشاااه  ،1نهکثدنهوقاز ،4نگا انوقت ا ،9ن
بهش رز 7نون دگ )5نتعلقنماگیدد نشمدهنبالندرنهر نآامفننضاکانهانیاا زنتعارضنونب نبفدننهوضاااعنون
واری نبفدننده نبدنیفبنبفدننهوضاعنهست ندهمیهنشمدهزنک نودسشیامهنمیانن47نتان753نمابای ن
هر نآامفننتفساطنسااااش گاننآننبدنرو نمدهجعهکیی گاننبهنمدهجعنقضااارانرانمدهک نمشاااورهنجتتنرنعن
تعارضناشایفران یجاررابانی هنونمشخصازنروهنسیجانآننبهنهر نیدحنگ هرشی هنهست:نآلفا نکدوشباخن
بده نک نودسااشاایامهن 3/19نونبده نیددهنمقیاپنکا حن مکار ن 93ن،3/نهن هرحنجل نضمارتننداش ن،3/23ن
هن هرحنوهکیحن یجاشان،3/19نکا حنرهبطهنجیساان، 3/13نکا حنرهبطهنیاشفهدگانبانیفرشاااوش هنن مسدنون
دوس انن،3/24نهن هرحنرهبطهنندد نبانیفرشاوش هنن3/24نونج هنکددننهمفرنمالانهانرک رگدن3/15نگ هرشی هن
1. Milyavskaya & Koestner
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نیاشفهدهدرماشانشظدیفه انی ا ،نبیانبدنهع قادنآن ان

هر نآامفنندهره نروهرانمح فهرانمیاسبانهستن(ثیارا،ن )5913ن
مداخلهن
بدشامهنم هیلهه

تفکدنمثبتنمطابقنودوتک نی هرار ننددنون مکارهنن()5931ندرن شاتنجلساهنآمفایان33ن

دقیقهه ،ن ف هه نرکنجلسهندرنطاندونماهنونشیمنبهنیدحناردنهجدهنگددر ن
ونهصاف نجلساه ا،نه میتنرعارتنشظمنون مچیی ننعا نبفدنندرنبحث انونهشجامنتکالیف،نبیاننتفضیحاتاندرن
مفردنجلسازنآمفایا،نآییارانبانمفتفمنتفکدنمثبتنوندهی ندر نمثبت،نهجده نویحآامفن ن
جلسهندوم:نآمفاشنییایتنشقاطنقفزنیفرحنونآگا انهانم هرا نمثبتنشگد :نآمفاشنییایتنشقاطن
قفزنیفرح،نتعیی نه هبناش گانونمسیدنیفهس ه ا،نبدرسانرهه ارانکهننددنرهندرنش درکنکددننبهنیفهس ه ان
ونه هنحنرار نماکی نبدرسانعفهم نمؤثدندرناش گانسالم،نآگا انهانم هرا نمثبتنشگد نونهرجادنباور ا ن
مثبت نتکلیف:نراددهیتنشقاطنقفزنهاشظدنیفدنونآشچهنمادهش ندرگدهنندرنمفردنهونماگفری ن
جلسهنسفم:نآمفاشنمتارزنیفشبییا:نبدرسانتکلیفنجلسهندوم،نآمفاشنمتارزنیفشبییانونهرارابان
هنکارنیفدآری نتکلیف:نراددهیتنشقاطنقفتانکهنهاندرگدهنندرنمفرد نیفدنودسی ههش نتتیهننتدس ا نهانهنکارن
یفدآری ن
جلسهنچتارم:نآمفاشندهی ندر نمثبتنشسبتنبهنهطدهنیان:نبدرسانتکلیفنجلسهنقب ن(ندمنشقاطنقفزنهاشظدن
درگدهننونهش قا نآن ا نهانس فن ا ندومنونسفمنبهنس فننهو ) نراددهیتنشقاطنقفزندهنشفدنهانهعضا نیاشفهدهن
هقفهم،ندوس اننون مکارهن ن
جلسهنویجم:نبااگفنکددنندستکمن53نتان51نتجدبهنونیاطدهنیفب:نراددهیتندستکمن53نتان51نتجدبهنون
یاطدهنیفبنونبااگفنکددننآننبهنهعضا نگدوه،نگفشندهدننبهنتجدبیازنیفبنهعضا نگدوهنونهس خدهجن
ورهگا ا نمثبت نتکلیف:نتکمی ن53نتان51نتجدبهنونیاطدهنیفبنبانهعضا نیاشفهدهندرنمی

ن

جلسهنیشم:نبدرسانشقاطنقفزنیاطدهز:نبدرسانشقاطنقفز،نیاطدهز،نچگفشگانوهکیحن یگامندررانتن
باایفردنهانجاش ندرگدهن،نآمفاشنتغییدنکلمازنبهصفرزنمثبت،نهن هرحنیفدگفرا ا نمثبت نتکلیف:نتتیهن
نتدس انهانکلمازنجارگ ر نیفرحن
جلسهن ف م:نهرهئهنیفه نونمعیار ا نمع بد:نهولفرتبی
معیار ا نمع بد نتکلیف:نجمعبی

نشقاطنقفزنونتفهشمی

ا نیفدنونهرهئهنیفه نون

نک نورهگا ا نمثب انکهندریفدران هنهش نونهس فادهنهانشقاطنقفزنقاب هتکا ن

یفدندرنض نمسائ نونمشکالز ن
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جلسهنهو :نآییارا:نبدقدهر نونهرجادنهرتباطنهولیه،نمعارنهنهعضا نگدوهنبانرک رگدنونمشاور،نبیاننمقدرهزن
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نشتارا:نجمعبی

جلسهن ش م:نجمعبی

نشتارا،نباایفردنگدن نهانهعضا،نبیاننجمالزنمثبتنتفسطنهرشان،ن

هجده نوسآامفن،نشظدسیجا ن
شیوه اجرای پژوهشن
جتتنهشجامنوهو حنبانمدهجعهنبهنمدک نمشااااورهنآرور نیاااگدب،نمدک نمشااااوره ندک د نندحبخحنونمدک ن
مشاااورهنسااجادنیااتدنتتدهننونهش خابنضجمنشمفشهنبانرضااارتنک بانونگمارشنآن اندرنگدوه ا نآامارحنون
هیالقندرنوهو حنرضاارتنهندهدنبده نیدکتندرنبدشامهنم هیلهنکس نونهانکلیهنمدهض نم هیلهنآگاهنی ش ن
م چیی نباهنهندهدنگدوهنگفههنهطمییاانندهدهنیااا نکهنآشاننشی نوسنهانهتمامنندهری نوهو شاااانهر نم هیالزنرهن
دررانتنیفه ی نشمفد ن مچیی نبهن دندونگدوهنهطمییانندهدهنیااا نکهنهطالعازنآن انمحدماشهنباقانماماش نون
شیاا نبهندرجنشامنشیساات ندرشتارت،نبدنرو نگدوه ا نآامارحنم هیلهنآمفایااانتفکدنمثبتنمطابقنبانج و ن
رک هشجامنیااا ندرضالاکهنگدوهنگفههنبهن ماننروشنجار نونمعمف نآمفاشنمادر ندرنهر نوهو حنبده ن
تج رهوتحلی ندهده انهاندونساطانآمارنتفصایفانونهسا یباطانهسا فادهیا هنهسات ندرنساطانآمارنتفصیفانهان
میاشگی نونهشحدهبنهسا اش هردنوندرنساطانآمارنهسا یباطانهانآامفننیاویدو-نورلکنجتتنبدرسانشدما نبفدنن
تفارعنم غید ا،نآامفننلفر نبده نبدرسااانبدهبد نوهرراشس ا،نتحلی نرگدساایفننجتتنبدرسااانیااای نیطن
رگدسیفن،ن مچیی نهانتحلی نکفوهرراشسنبده نبدرسانندضیهنوهو حنهس فادهنگددر نش ارجنآمار نبانهس فادهن
هانشدمهن هرنآمار نSPSS-79نمفردنتج رهوتحلی نقدهرگدن هنهست ن
یافتهها
ران ه ا نضاصا نهاندهده ا نجمعیتنیاایای انبیاشگدنآننبفدنکهنهندهدنشمفشهنوهو حندهره ندهمیهنساایان72نتان
44نسااا نبفدش نکهندرهر بی نمیاشگی نونهشحدهبنمعیارنس ا نآن ان1/23ن±ن95/11نسااا نبفد ن مچیی نبیش ا در ن
می هننساطانتحصایالزنمدبفطنبهنلیسااشسن(93ندرص )نبفد نضا نهب هنبهنبدرسانران ه ا نتفصیفانوهو شان
وددهی هنمایفد ن
جدول  .5نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مراحل پیش و پسآزمون
پیشآزمون

گروهها
گروه آزمایش
گروه گواه

میانگین

نشاط ذهنی
سرمایههای روانشناختی
نشاط ذهنی
سرمایههای روانشناختی

12/35
35/35
11/14
33/84

پسآزمون

انحراف استاندارد
4/25
8/53
4/28
2/11

میانگین
12/44
52/14
12/84
54
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انحراف استاندارد
3/23
3/33
3/53
5/35
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ش ارجنضاصا نهانج و ن5نضاکانهانآننهساتنکهنمیاشگی نشمدهزنششااطنذ یانونسدماره ا نروهنییای ا ندرن
گدوهنآامارحندرنهثدنآمفاشنتفکدنمثبت ندرنمقارساااهنبانگدوهنکی د ندرنمدضلهنوسآامفنندچارنهن هرحنیااا هن
هست نمعیادهر نهر نهن هرحنبهنبدرسانش ارجنآمارنهس یباطاندرنهدهمهنمفردبدرسانقدهرنماگیدد ن
قبا نهانهرهئاهنش اارجنتحلیا نآامفننکفوهررااشس،نویحندض اا نآامفن ا نوارهم درکنمفردسااایجحنقدهرن
گدنات نبدن می نهسااااپنش اارجنآامفننیااااویدونورلکنبیاشگدنآننبفدنکهنویحندضنشدما نبفدننتفارعنشمفشهه ن
گدناتنکاهنش اارجنآننمعیاادهرنشبفدنکاهنهر نراان اهنمادهدنویحندضن مگیانوهررااشس اانرعارتنیااا هنهساااتن
( )p>3/31ن مچیی نبار نهیاارهنکددنکهندرنبدرساانویحندضن مگیانیی یطنرگدسیفن،نش ارجنششانندهدنکهن
تعام نویحآامفننبانم غیدنگدوهبی

ندرنمدهض نوسآامفنندرنم غید ا نششاطنذ یانونسدماره ا نروهنییای ان

معیادهرنشبفدهنهسااات نهر نب هننمعیاساااتنکهنندضن مگیانیااای یطنرگدسااایفنندرنم غید ا نششااااطنذ یانون
سدماره ا نروهنییای انبدقدهرنبفدهنهست نش ارجنتحلی نکفوهرراشسنتأثیدنعضفرتنگدو انبدنمی هننششاطنذ یان
ونسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانبانکی د نم غیدنویحآامفنندرنج و ن7نآم هنهست ن
جدول  .5تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر نشاط ذهنی و سرمایههای روانشناختی زنان
دارای تعارضات زناشویی
متغیرها

نشاط ذهنی

سرمایههای
روانشناختی

شاخصهای آماری

مجموع
مجذورات

درجه آزادی
2

پیشآزمون

1/84

عضویت گروهی

155/33

2

خطا

253/14

12

کل

28318

54

پیشآزمون

4/58

2

میانگین

سطح

اندازه اثر

توان آزمون

1/84

4/35

4/45

4/41

4/22

155/33

42/51

4/4442

4/55

2

3

مجذورات

F

معناداری

4/58

4/45

4/83

4/442

4/34

عضویت گروهی

555/45

2

555/45

52/43

4/4442

4/34

2

خطا

521/42

12

22/33

کل

211434

54

با نتفجه نبه نش ارج نج و ننفق ،نآمفاش نم غید نمساا ق ن(آمفاشنتفکدنمثبت)نتفهشساا ه نمیجد نبه نهرجاد نتفاوزن
معیادهرنمیاشگی نشمدهزنم غید ا نوهبس هن(ششاطنذ یانونسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرا)ن
در نمدضله نوسآامفن ندر نساااطا نیطا ن 3/31نگددد نلذه نهر نش یجه نضاصااا نمایااافد نکه نبا نکی د نم غید ا ن
م هیلهگد،نمیاشگی نشمدهزنم غید ا نششااطنذ یانونسادماره ا نروهنیایای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانبان
آمفاشنتفکدنمثبت نتغییدران ه نهسات نتغییدنب ر نیاک نبفدهنکهنمطابقنبانران هنتفصیفا،نوسآامفننشمدهزنششاطن
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دهده انبدقدهرنهساتن( )p>3/31ن مچیی نویحندضن مگیانوهرراشسنشی نتفسااطنآامفننلفر نمفردساایجحنقدهرن
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ذ یانونسادماره ا نروهنیایای اناشانندهره نتعارضاازناشایفرا نهن هرحران هنهست نمق هر نتأثید نآمفاش نتفکدن
مثبتنبد نمی هن نششااطنذ یانونسادماره ا نروهنیایای اناشانندهره نتعارضاازناشایفرانبهنتدتی ن3/29نون3/14ن
بفدهنهسااات نهر نب هننمعیاساااتنکهنبهنتدتی ن29نو ن14ندرصااا نتغییدهزنم غید ا نششااااطنذ یانونسااادماره ا ن
روهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانتفسطنعضفرتنگدو ان(آمفاشنتفکدنمثبت)نتبیی نمایفد ن
بحث و نتیجهگیری
تعارضااازناشایاافرانهشجامنگدنت نران ه ا نبهدسااتآم هنهانتحلی ندهده انششااانندهدنکهنآمفاشنتفکدنمثبتنبدن
ششااطنذ یانونسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانمؤثدنبفدهنهستن( )P<0.001نب ر نمعیان
کهنهر نآمفاشنمفج نهن هرحنششااطنذ یانونسدماره ا نروهنییای اناشانندهره نتعارضازناشایفرانگددر هن
هست ن
ران ه ا نهر نوهو حنبانش ارجنوهو ح ا نوفرنسددهر،نویا ی ه،نسیگد نونعب
ضمی نونوایان()5939؛نی هرار نندد،ناش

نارر ن()5937؛نهضم

نتبار،ن

،نضاجنضسییانونغبار نبیابن()5931؛نجفابنونلییلان()7332؛نجییان

ونمگیارن()7333؛نجییانونمگیار 5ن()7333؛نسلیگم  7ن()7355نونرومف -نگفش هلس 9نون مکارهنن()7354ن مسفران
دهرد نوهو حنی هرار نندد،ناش

،نضاجنضسییانونغبار نبیابن()5931نکهنبهمیظفرنبدرسانهثدبخشانآمفاشن

مب یانبدنتفکدنمثبتنبدنندآری نیاشفهدهنونبت رس انذ یاناشاننسدودستنیاشفهرنهشجامنگددر ه،نششانندهدنکهنآمفاشن
تفکدنمثبتنماتفهش نسب نبتبفدنندهری نهرتباطانیاشفهدهنگددد نهانطدنانرومف-نگفش هلسنون مکارهنن()7354نشی ن
درنوهو حنیفد،نکارآم

نآمفاشنمثبتنرهنبدنهرتقا نبت رس انونیادکامانمفردبدرسانقدهرندهدش نونران ه ا ن

مطالعهنآن ا نششانندهد نکه نآمفاشنمؤلفه ا نمفجفدندرنروهنییاسا نمثبتگده ندرنهرتقا نعفهطفنمثبتنتفهنن
بالراندهرد نهن هرحنعفهطفنمثبتنب ر ندلی نمتمنهستنکهنمفج نبتبفدنبت رس انروهنییای انونششاطنذ یان
درناشاننماگددد ن مچیی نهضم

نتبار،نضمی نونوایان()5939نشی ندرنمطالعهنیفدنضم نبدرسانتأثیدنهنکارنمثبتن

بدنتعارضازنیاشفهدهنبهنهر نش یجهنرسی ش نکهنآمفاشنتفکدنمثبتنبدنکا حنتعارضازندروننیاشفهدگانمؤثدنبفدهن
هست ندروهقع نکا حنتعارضازنیاشفهدگانمیجدنبهنسالمتنروهنییای ا نبالتدنونبتبفدنسدمارهنروهنییای ان
ماگددد ن
بهمیظفرنتفضیانش یجهنبهدستآم هنهانوهو حنکیفشانماتفهننهظتارندهیتنکهنآمفاشننیفننونمتارز ا ن
تفکدنمثبتنبهنهندهد،نمفج نتقفرتنونبتبفدنهرتباطنمثبتنبانیفد،ن مسدنونساردر نگددر هنونیادکامانرهنهن هرحن
1. Jeana & Magyar
2. Seligman
3. Romo-González
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ماد نهانطدبندرگدنهندهدنضم نبااییاسانبت دنیفدنوندررانتنتجدبه ا نمثبت،نبهنشقحنهر نتجاربندرنهن هرحن
ونهرتقا نهض دهمنبهنیفدنوانمابدش ندرنضقیقتنتفجهنبهنشقاطنمثبت،نسب نهن هرحنبت رس انروهشانی هنون می ن
همدنهندهد نرهنقادر نبهنوذردشنمسئفلیتنبیش د ندرنمفردنیفدنهراشگذهر نماشمار نونهانمیظد ندرگدنبهندرکن
کام تد نهانیفرحنشائ آم ه نو نمفنق نبهنبدقدهر نهلگف ا نهرتباطانبت د نماگددش ن(آلگف،ن ی زنونگاب ،5ن
 )7338نبانطانی ننهر نندهری ،ناشاننبت رس انروهنییای ا نونششاطنذ یانبالتد نرهنتجدبهنماشماری نش ارجن
کلاناوجی نرهنبهندشبا ندهی هنهستن(کدما،ناکا،نعلیخاشانونی هدهد ،ن )5935ن
هانطدنانتفکدنمثبت نشقحنمتمانبدنسالمتنروهننهندهدنگذهی هنوناش گانهشساننرهنهاشظد نروهشا،نجسماشانون
هج ماعانتحتنتأثیدنقدهرماد

ن مچیی نآمفاشنتفکدنمثبتنبهنهندهد،نبده نبتبفدنهرتباطنمثبتنبانیفدنوندرگدهنن

وندهی نهضساپنیفبنشسبتنبهنیفدنمؤثدنبفدهنونمفج نبدقدهر نروهبطنهرایمی نونمثبتنباندرگدهننمایفدنون
شی نبده نکی د نهضساسازنون یجاشازنبسیارنسفدمی نونمفی نبهنشظدنمارس ندرمجمفعنتفکدنمثبتنونود ی نهانهنکارن
میفا نمفج نبتبفد نره بدد ا نوددهاش نهطالعاز نهندهد نگش ه نو نبت رس ا نکلا نروهنییای ا نهشسان ا نره نهرتقان
مابخش ن(یانا،7ن )7333ن
محدودیتها و پیشنهادها
مااشی ن دنوهو حندرگد،نهر نوهو حنبانمح ودرت ارانشظیدنمح ودرتنشمفشهگید نتصاااادنان(شمفشهگید ندرن
دسا دپ)،نمیطقهنجغدهنیاران(یااتدنتتدهن)،نجامعهنآمار ن(اشانندهره نتعارضااازناشایاافرا)نونشی نع منبدگ هر ن
مدضلهنویگید نمفهجهنبفد نبیابدهر نتفصایهنمایفدنوهو حنکیفشانبانجامعهنآمار نونمح ودهنجغدهنیاراندرگدنون
بهنیایفهنشمفشهگید نتصادنانونبدگ هر نمدضلهنویگید نهشجامران هنتانروهرانبیدوشانش ارجنوهو حنهن هرحنراب نبان
تفجهنبهنران ه ا نضاص ا نهانوهو حنکیفشانتفصاایهنماگدددنکهنمدهک نمشاااورهنونی مازنروهنیاایای ا،نبده ن
بتبفدنششااطنذ یانونسادماره ا نروهنیایای اناشانندهره نتعارضاازناشایافرا،نهانآمفاشنتفکدنمثبتنهس فادهن
شماری نتانب فهننهانهر نطدرقندرنندهری ا نروهنییای انهر نهندهدنتغییدهتانرهنهرجادنشمفد ن
تقدیر و تشکر
ب ر وسایلهنهان مهناشاننیدکتکیی هندرنوهو ح،نیاشفهده ا نآشاننونمسئفلی نمدهک نمشاوره،نتشکدنونق ردهشان
ماگددد

1. Algoe, Haidt, Gable
2. Shafi'i
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وهو ح ا نویشی نشی نمؤر نهر نشک هنبفدههش نکهنکا حنتعارضازناشایفرا،نهن هرحنبت هیتنونسالمتنروهشان
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منابع
چمناهدهنقیفهتا،نماشا؛نآقارا،نهصاغد؛نگ نودور،نمحس ن( )5934نهثدبخشانآمفاشنمتارز ا نمثبتنهش رشان
بدنسابکنهسایاد نب بییاشهندهشحنآمفاهننوسادندورهنهب هرا،نوهو حندرنبدشامهرر

ندرسا،ن57ن(:)73ن

 49-13ن
شفهبانشههد،نیکفه ن( )5983نمشاورهنهادوهجنونیاشفهدهدرماشا نتتدهن:نهش شارهزنهشجم نهولیانونمدبیان
2-53

بدششاا ار  ،نلیپ ،هچ؛نبدششاا ار ،نمارسااا،نتا ن( )5987ناشایاافراندرماشان(یاایایتنوندرماننهی الب ا ن
اشایفرا) نتدجمه:نضمی رضانستدهبا نتتدهن:نششدنرسا
نالضا،نهکبد؛نوصالا،نص رقه؛نرضارا ،نعلا؛نهکملا،نندربدا ن( )5934نویحبییانتعارضازناشایفرانبدنهساپن

سااابک ا ند بسااا گانونسااادماره ا نروهنیااایای ا،ندومی نکیفدهشسنبی هلمللانوهو حندرنعلفمن
رن ار نونهج ماعا،نتتدهن،نمفسسهنسدآم ن مارحنکارر
هیادنانضان  ،هصاغد؛نهسمی ،نودرسا؛نمفسف نمق م،نسی نرضمتههلل؛نسارهنمید ،نکفروش ن( )5937نهثدبخشان
مثبتنهش رشااندر نکا حنمشااجدهزناشایافراندهششاجفراننم أ ،نمجلهنعلفمنو یاکاندهششگاهنآاهدن
هسالما،ن79ن(:)5ن 43-19ن
وفرنسددهرهن،نشفرنهله؛نوفرنسددهر،ننیضنهله؛نویا ی ه،نعباپ؛نسیگد ،نعلاهکبد؛نعب

نارر ،نستدهب ن( )5937ن

تااأثید نیفشبییا ن(تفکدنمثباات)نبد نسالمت نروهشا نونرضارت نهاناش گا :نرک نم

نروهننییای ا نهان

بت رس ا نمجلهنوهو شانضکیم52،ن(47-43:)5
هضم

نتبار،نمدتضا؛نضمی ،نشجمه؛نوایا،نرضا ن( )5939نتأثیدنتفکدنمثبتنمذ

نمحفرنبدنتعارضازناشایفرا ن

کیگدهنبین نهلمللا،نند یگنونهش رشهندریان
یا هراار نندد،نمحم ن( )5913نکاربددنمثبتنشگد ندرنروهنن ندرماشگد نبا نتأکی نبدندر گاهنهسالما ،نمجلﺔن
روهششیاسانونعلفمنتدبی ا،ن1ن(:)5ن524ن545-
ندو د،نمحم ؛ن فر ه،نرضاا؛نجمشی ران،نعب هلدسف ن( )5933نتبیی نرهبطهنسدمارهنروهنییای انونکارآندریان
سااماشانهعضا ن یئتعلماندهششگاهننصلیامهنند یگنمشاورهنونروهندرماشا،ن8ن(:)7ن 89-533ن
ندیا،نهلتام؛نسااب

،نش ه ن( )5934نیااادکامانونهدرهکنهلگف ا نهرتباطانیاشفهده:نشقحنوهسااطهه نساادمارهن

روهنییای ا،نروهنییاسانتحفلا،ن55ن(:)49ن 959-974ن
ثیارا،نباقد؛ن فم ،نعباپ؛نعالقهمی ،نسا یال ن( )5913نمقیاپ ا نسایجحنیاشفهدهنونهادوهج نتتدهن:نهش شارهزن
بعثت.
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) نهثدبخشااانآمفاشن5931(نباقد ن،نمیصاافره؛نغبار نبیاب،نسااعی ؛نضاجنضسااییا،

نمحم ؛ناش،ی هرار نندد

ننصاالیامهنیاشفهدهن،مب یانبدنمثبتنهش رشااانبدنندهری نیاشفهدهنونبت رسا انذ یاناشاننساادودسااتنیاشفهر
 ن139-257ن:)48(ن57ن،وهو شا
) نرهبطهنمتارز ا ناش گانون5935(نکامدهن ن، نمصاااطفا؛نی هدهد،نعلا؛نعلیخاشا،نجتااشگید؛ناکا،کدما
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ن:)4(ن5ن،ندوننصاالیامهنمشاااورهنونروهندرماشانیاشفهده، تعارضااازناشایاافرانبانبت هیااتنروهشاناوجی
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