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Introduction 
Studies have shown that neurotic personalities tend to use passive 

strategies, such as avoidance, self-blame, imaginary thinking, or 

interpersonal militant strategies of coping with stressful situations, such as 

hostility reaction, discharge, and exhaustive use of negative emotions. 

Higher levels of neuroticism exacerbate negative emotions that influence 

well-being as well. Karen Horney described in detaile the process of 

neuroticism formation and its related factors. She has also point out 

approperiate solutions to resolve it in individuals. However, few research 

investigated the application of the theory and its derivated analytic 

psychotherapy. The purpose of this study then was to investigate the 

effectiveness of Horney's psychoanalytic therapy on conflict resolution 

styles of neurotic women compared with cognitive therapy. 

 

Method 
In a randomized controlled trial design among 300 married women 

referred to counseling centers in the eastern region of Tehran in 2016-2017 

for problems with their spouse, a sample of 45 married neurotic women 

according to "Horney-Coolidge Tridimensional Inventory" scores were 
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selected by available sampling method. The final sample of 45 women were 

randomly divided into three groups of 15 persons. The first and second 

groups received 15 sessions of individual counseling with cognitive therapy 

and Horney's Psychoanalysis approaches respectively. Rahim Conflict 

Resolution Styles Inventory in three steps including baseline, midphase and 

termination phase completed as well.   

 

Results 
A repeated measures analysis of variance showed significant effects for 

the time and time*groups on integrated, avoidant, dominant and obliging 

conflict resolution styles. Comparing the efficacy of the two therapies 

showed that both experimental groups had a significant increase in 

integrated conflict resolution style and a significant decrease in avoidant 

conflict resolution style, compared to the control group, while no significant 

difference found between two therapy groups. Compromising conflict style 

increased significantly in cognitive therapy group compared to control group 

and Horney's psychoanalysis as well. Finally, the obliging conflict style 

significantly reduced in Horney's psychoanalysis group, compared to control 

and cognitive therapy group. 

 

Conclusion 
It could be concluded that two therapeutic approach improved the conflict 

resolution styles in neurotic women and are then recommended to clinicians. 

 

Keywords: psychoanalysis, Karen Horney, cognitive therapy, conflict 

resolution styles, neurotic women. 
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درمانی بر شناخت هورنای وکارن ی گرتحلیل مقایسه اثربخشی روان
 رنجورزنان روانهای حل تعارض سبک

 

 زهره فیض آبادی

 حسینی مکوند شاهرخ

 صباحی پرویز
 پروین رفیعی نیا

 چکیده
های سبک بر درمانیشناخت و گری هورنایروان تحليل اثربخشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه

و با طرح آزمايشی ش از نوع نيمهرنجور شهر تهران انجام شد. روش پژوهروان حل تعارض زنان
زنان  باشد. جامعه آماری شاملمی گروه گواهو يک  گروه آزمايشیشده تصادفی با دو کاربندی کنترل

به علت مشکالت ارتباطی با همسر به مراکز مشاوره شرق شهر  0291و  0291هلی است که در سال متأ
هل است که با توجه زن متأ 51شامل دسترس و تهران مراجعه کردند. نمونه پژوهش از نوع نمونه در 

رنجور محسوب ، روانشده قبل از مداخلهتوزيع« کوليج-سه وجهی هورنای»پرسشنامه به نتايج 
گری درمانی يا روان تحليلهای آزمايشی پانزده جلسه مشاوره فردی با رويکرد شناختشدند. گروه می

، مرحله در سه مرحله قبل از مداخله« رحيم تعارض حل هایسبک»پرسشنامه هورنای، دريافت کردند. 
-توزيع شد. داده گروه گواههای آزمايشی و به صورت همزمان برای و پايان مداخله در بين گروه ميانی

نتايج نشان داد اثر زمان بر  های مکرر مورد بررسی قرار گرفت.گيریها با روش تحليل واريانس اندازه
بوده است. سبک حل تعارض  دارمعنیشده و ملزم ، اجتنابی، مسلطهای حل تعارض يکپارچهسبک

يافت و برخالف آن سبک حل تعارض اجتنابی  داریمعنیافزايش  گروه آزمايشیيکپارچه، در هر دو 
 نداشتند. سبک حل تعارض  داریمعنیيافت. دو گروه در مقايسه با يکديگر تفاوت  داریمعنیکاهش 
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گری هورنای، افزايش و گروه روان تحليل گروه گواهانی در مقايسه با درممصالحه در گروه شناخت
گری هورنای در مقايسه شده در گروه روان تحليلتعارض ملزم که سبک حليافت در حالی داریمعنی

 يافت.  داریمعنیدرمانی، کاهش و شناخت گروه گواهبا 
 

 .رنجورهای حل تعارض، زنان رواننی، سبکدرماگری، کارن هورنای، شناختروان تحليل کلید واژگان:
 

 مقدمه
 راهکار کردن پيدا برای زوجين الگوهايی هستند که ازدواج، در 0تعارض حل هایسبک

و فصل  حل و مديريت. برند، به کار میشوندمی مواجه آن با مشکالتی که برابر در مناسب

 رابطه ايجاد برای را هاآن و تهتر ساخرا قوی زوجين بين ارتباط تواندمی تعارضات سازنده

 تعارضاتی همواره، با توجه به اينکه زوجين (.Somohano, 2013) نزديک ياری دهد و صميمی

مهم اين است  بلکه کنند، جلوگيری تعارض از که چگونه نيست اين مسأله کنند،می تجربه را

 (.Tosun & Dilmac, 2015) بپردازند تعارض به حل و فصل که چگونه

اقدامات  توانندمی ترراحت و نهندمی ارج را مثبت همسر خود اقدامات سازگار هایجزو

سازنده  تعارض حل هایسبک از تعارضات، با هنگام مواجهه در و کنند تحمل را هاآن منفی

 را صرف زيادی زمان و پرداخته منفی موارد به بيشتر های ناسازگار، زوج مقابل در کنند.می استفاده

بينند. وی را نمی مثبت و مطلوب هایويژگی و کنندمی  خود ناخوشايند همسر هایجنبه به توجه

 هايی(. زوج(Beirami et al., 2013نمايند می استفاده ناکارآمد تعارض حل هایاز سبک بنابراين

 از گيرندبهره می خود روابط در مثبت تعاملی الگوهای و تعارض حل سازنده راهبردهای از که

 ;Perrone-Mcgovern et al., 2014برند )می بهره زندگی در بيشتری ثبات و باال زناشويی ضايتر

Lavner, Karney & Bradbury, 2016هایاستراتژی را با ازدواج در نيجريه، دوام ای(. مطالعه 

 (.Igbo, Awopetu & Okwori, 2015در ارتباط دانست ) شخصيتی صفات زوجين و تعارض حل

Rahim (1997) آن به پنج سبک  در کرده که مدلی را در زمينه حل تعارض مطرح

 کند. در سبک يکپارچگی،اشاره می 1و مصالحه 1، اجتنابی5، مسلط2شده، ملزم3يکپارچگی

                                                           
1-  conflict resolution styles 
2-  integrating 
3-  obliging 
4-  dominating 
5-  avoiding 
6-  compromising 
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-ملزم سبک. شودمیديده  هاتوجه به تفاوت اطالعات و تبادل پذيرش، همکاری و مشارکت،

 با که است هايیحلراه به دستيابی جستجوی دربرانگيز است چون فرد  اضطراب سبکی شده

بگيرند.  نظر در خوبی فرد را وی ديگران که است مهم او بسيار برای هماهنگ باشد. ديگران

 دست اهدافش به کنندهکند با رفتار تحميلمی فرد تالش ؛است رقابتی سبکی مسلط، سبک

 همراه گيریتنابی، معموالً با کنارهاج سبک. شود قائل اهميتی ديگران برای کهاين بدون يابد،

 و تعارض دانستن اهميت کم تعارض، با رويارويی از دوری، خودداری است. رفتار منفعالنه،

 مصالحه باشد. سبکهای افراد دارای اين سبک میاز جمله ويژگی آن، حل انداختن تأخير به

ه برای هر دو نفر قابل است ک گيریتصميم و ميانه است و مبنای آن، داد و ستد موضع يک

 (. Gudwin, 2000; Ben-Ari & Hirshberg, 2009) قبول باشد

 ,Kaufman) است زوجين روابط کيفيت بر ثيرگذارأت مهم عوامل جمله از صفات شخصيتی

را عاملی منفی در ارتباطات زناشويی معرفی  0رنجورخويیروان زيادی تحقيقات(. 2011

 سبک(. Lindstrom, 2013; Takeshita et al., 2015; Kalantari & Merarat, 2019) اند کرده

-روان با سبک اجتنابی حل تعارض نيز با صفات شخصيت مرتبط است. برای نمونه

 مصالحه با سبک دارد. معکوس ارتباط 2گرايیبرون و 3وجدان با و مستقيم ارتباط رنجورخويی

. دارد معکوس ارتباط رنجورخويیانرو با و ارتباط مستقيم گرايیبرون و وجدان ،5گشودگی

 با مسلط سبک کهمستقيم دارد، درحالی ارتباط 1سازگاری و گشودگی با مصالحه نيز سبک

 با مواجهه در باال رنجورخويیروان با افراد(. Moberg, 2001) دارد معکوس ارتباط سازگاری

گری، سرزنش ودخ اجتناب، همچون ایمنفعالنه راهبردهای زا، ازتنيدگی هایموقعيت

 ريزیبرون و پرخاشگری، خصومت، تخليه قبيل از ایجويانهستيزه هایشيوه روياپردازی؛ و

 را منفی عواطف تجربه خويیرنجورروان باالتر سطوح لذاکنند. می استفاده منفی هيجانات

 .(Haren & Mitchell, 2003) شد خواهد افراد بهزيستی آمدن پايين باعث و کندمی تشديد

Horney ويژه او به فردیبين روابط کيفيت به را رنجورسالم و روان تفاوت شخصيت 

  محبت و گرمی فقدان يا والدين تفاوتیبی. دهدمی ارتباط و کودک والد بين اوليه تعامالت
 

                                                           
1-  neuroticism 
2-  conscientiousness 
3-  extraversion 
4-  openness to experience 
5-  agreeableness 
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 اضطراب» يک به و شود منجر درماندگی و انزوا احساس به است ممکن کودک به نسبت

 برای هايیاستراتژی کندمی تالش والدين، ثباتیبی به واکنش در ککودبيانجامد.  «0اساسی

 خود افراد، از کردن دوری و پرخاشگری بودن، مطيع مکانيسم سه با و کند ها پيدابا آن مقابله

 ای، مقابله های مکانيسم که اد داشتاعتق Horneyدارد. می نگه امان در ديگران گزند از را

 3رنجورروان هایگرايش برچسب او که شوند مزمنی شخصيتی های ويژگی به تبديل تواند می

 ها قابل تغيير هستنداين گرايش Horneyگرچه به نظر (. Coolidge et al., 2015) زد ها آن بهرا 

(Aydin, Ceylan & Aydin, 2014 )و  سازندمی آشکار فردی بين روابط جريان در را خود اما

ر پژوهشی که بر مبنای (. دCoolidge et al., 2015) کنندمی اپيد استمرار فرد زندگی طول در

 هایازدواج در شخصيتی هایويژگی و زناشويی با عنوان بررسی رابطه رضايت Horneyنظريه 

گيری بااليی در مقياس انزوا و کناره های نمرهمردانی که  زناشويی دوام انجام شده بود رضايتبا

 خودزنانی که هم  زناشويی که رضايتتر بود درحالیپايين اریدمعنی طورکسب کرده بودند به

 بود بيشتر گيری کسب کرده بودندانزوا و کنارهپايينی در مقياس  های نمرهو هم همسرشان، 

(Rosowsky et al., 2012.) 

به اثربخشی با توجه به اهميت سبک های حل تعارض بر رضايت زناشويی، محققان زيادی 

 Janten andهای حل تعارض زوجين پرداخته اند. شناسی بر سبکروان رويکردهای مختلف

Nilson (2016) وSaeidnia and Makvandi (2018) حل  بر درمانی طرحواره که دادند نشان

و منجر به افزايش سبک حل تعارض يکپارچه و  است اثربخش زندگی کيفيت و تعارضات

 Parse, Naderi andشود.  شده، میو ملزمک حل تعارض مسلط، اجتنابی مصالحه و کاهش سب

Mehrabizadeh Honarmand (2015)  وSoudani, Mehrabizade and Farahbakhsh (2010) 

دهد و بر بهبود را کاهش میزناشويی  تعارضات رفتاری-شناختی درمانیدريافتند خانواده

 Shahkarami, Zahrakar and Mohsenzadeh. گذارد مثبتی می تأثيرروابط و عملکرد خانواده 

حل  مناسب های سبک و آموزش ها زوج شناختی هایتحريف اصالح با دادند نشان (2011)

 ,Havasiها شد.  آن زناشويی تعهد افزايش رضايت و باعث طور غيرمستقيمتوان بهمی تعارض

Zahrakar and Mohsenzade (2017) مبتنی بر  درمانیمدار و زوجدرمانی هيجاننشان دادند زوج

                                                           
1- basic anxiety 
2- neurotic tendencies 
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های حل های حل تعارض مخرب و افزايش استفاده از سبکنظريه گاتمن، منجر به کاهش سبک

نشان دادند خانواده درمانی ساختی منجر به   Namani et al. (2018)شود.تعارض سازنده می

، اجتنابی و افزايش سبک حل تعارض يکپارچه و مصالحه و کاهش سبک حل تعارض مسلط

مدت، درمانی پويشی فشرده کوتاهنشان دادند روان Mobassem et al. (2012). شودشده میملزم

 دهد.تعارضات زناشويی را کاهش می

های کمی به بررسی اثربخشی رويکردهای ها حاکی از اين است که پژوهشمرور پژوهش

ها، آن های شخصيتی نابهنجار پرداخته است و در بيشتردرمانی، بر زوج يا زوجين دارای رگه

که مراجعين، مشکالت متنوع، شده است، حال اينکردهای آموزشی و شناختی، استفاده از روي

شود کاربرد رويکردهای آموزشی و که باعث میمنحصر به فردی دارند  پيچيده، عميق و

بهنجار، برای آن دسته از  رغم اثربخشی مناسب در مشاوره با افراد بهنجار يا نسبتاً شناختی علی

های نابهنجار در شخصيت خود دارند، از موفقيت چندانی برخوردار نباشد. رادی که گرايشاف

به  Karen Horneyشناسان، کمتر کسی به اندازه توان عنوان کرد در بين روانبه جرأت می

گيری رنجوری پرداخته است. او نه تنها روند شکلصورت مشخص و بسيط، به موضوع روان

ت و نمودهای ظاهری و پنهانی ثر بر آن را تشريح نموده و تأثيرال مؤرنجوری و عوامروان

کاوانه رنجوری را بر دنيای فردی و بين فردی شخص، آشکار ساخته بلکه با ديدگاهی روان روان

حال ساده  به بيان راهکارهايی برای حل و فصل آن پرداخته است. لذا در اين پژوهش و در عين

-و شناخت Karen Horneyدرمانی تحليلی مبتنی بر نظريه ربخشی روانبر آن شديم به مقايسه اث

 های حل تعارضشناسی( بر سبکز پراستقبال ترين رويکردهای روان)به عنوان يکی ا درمانی

درمانی رنجور بپردازيم. انتظار محقق اين است که اين نوع درمان در قياس با روانزنان روان

 های حل تعارضشده است برابری کند و موجب بهبود سبکتؤثيرات آن آزموده شناختی که 

درمانی منجر به آيا رويکرد شناخت -0االت پژوهش عبارت بودند از: سؤرنجور شود. زنان روان

درمانی تحليلی مبتنی بر آيا روان -3 ؟، وشودمی رنجورهای حل تعارض زنان روانسبکبهبود 

 د؟شومی رنجورزنان روان های حل تعارضمنجر به بهبود سبک Karen Horneyنظريه 
 

  روش
 گیرینمونهجامعه آماری، نمونه و روش 
 شده تصادفی با دو گروه و با طرح کاربندی کنترل آزمايشیپژوهش حاضر از نوع نيمه
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هلی است که در سال زنان متأ انجام شده است. جامعه آماری شامل گروه گواهآزمايش و يک 

مشکالت ارتباطی با همسر به مراکز مشاوره شرق شهر تهران مراجعه به علت  0291و  0291

وجهی پرسشنامه سه»باشد که با توجه به نتايج زن متأهل می 51نمونه پژوهش شامل کردند. 

رنجور محسوب شده و برای شرکت در ها انجام شد، روانکه بر روی آن «0کوليج-هورنای

 ،شکايت از مشکالت ارتباطی -0رت بودند از: پژوهش داوطلب شدند. معيارهای  ورود عبا

حداقل تحصيالت راهنمايی. معيارهای خروج عبارت بودند  -2 ، وسال 10تا  30دامنه سنی -3

بيماری مزمن جسمی و  -3 ،شدهپزشکی شناختهشناختی و يا روانبيماری روان -0از: 

اعتياد به مواد مخدر و  -5 ، وشناختیقبلی يا کنونی روان هایدرمان سابقه -2 ،نورولوژيک

 ها فرم رضايت آگاهانه برای شرکت در پژوهش گرفته شد.از کليه آزمودنیمصرف دارو. 

به شماره  دانشگاه سمنان شناسیدر کميته اخالق دانشکده روان پروپوزال طرح حاضر

ش شده با روهای گردآوریداده مورد تصويب قرار گرفته است. 2/7/91 تاريخ 31009/91/98

  گرفت.های مکرر مورد بررسی قرارگيریهآماری تحليل واريانس انداز
 

 ابزارهای پژوهش
 17عدی بُپرسشنامه يک مقياس شخصيت سهاين کولیج: -وجهی هورنایپرسشنامه سه

در دانشگاه  3000در سال  Coolidge, Segal, Estey, and Neuzilالی است که توسط ؤس

 Karenاساس ديدگاه های افراد را بر و سه نوع از گرايش هنجاريابی شد کلورادو ساخته و

Horney کند: حرکت به سمت مردم )مهرطلبی(، حرکت عليه مردم )برتریگيری میاندازه-

 01آيتم است و برای افراد  09طلبی( و حرکت به دور از مردم )انزواطلبی(. هر مقياس شامل 

آلفای کرونباخ برای مقياس  ها با استفاده ازاسسال به باال طراحی شده است. پايايی درونی مقي

، برای مقياس 93/0يک هفته( )فاصله  و با روش آزمون مجدد 78/0پذيری و تسليم اطاعت

و با روش آزمون مجدد )فاصله  82/0طلبی و پرخاشگری با استفاده از آلفای کرونباخ برتری

و با روش آزمون  83/0آلفای کرونباخ طلبی با استفاده از و برای مقياس انزوا 93/0ک هفته( ي

آمده است. با توجه به اينکه اين پرسشنامه در ايران  به دست 90/0مجدد )فاصله يک هفته( 

و شناسی از نظر اعتبار صوری تأييد اساتيد روانهنجاريابی نشده بود، پس از ترجمه و 
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س با استفاده از نفر اجرا، سپ 300توسط محقق، روی  0291محتوايی، پرسشنامه در سال 

رنجوری طبق اين مالک روان محاسبه گرديد. ضمناً 811/0ضريب آلفای کرونباخ، پايايی آن 

مقياس، کسب نمره با يک انحراف استاندارد باالتر از نمره ميانگين در نمره کل يا يکی از سه 

مقياس  (،=SD=3/020M ,9/1) باشد. ميانگين و انحراف استاندارد زنان در نمره کلمقياس می

 و مقياس انزواطلبی( =SD=2/53M ,7) طلبیبرتری مقياس(، =SD=9/10M ,8/1) مهرطلبی

(9/1, SD=27M=می )باشد. 

ساخته شده  Rahim (1997)اين پرسشنامه توسط  :9رحیم تعارض حل هایسبک پرسشنامه

ی و مصالحه شده، مسلط، اجتنابسبک حل تعارض يکپارچه، ملزم 1 که است ماده 38 است و شامل

 بازآزمايی روش از مذکور پرسشنامه همزمان پايايی بررسی برای Rahim (1997)سنجد. می را

 همچنين. آمد به دست 82/0 تا 10/0 بين دو آزمون اجرای بين همبستگی ضريب که کرد استفاده

است.  برخوردار خوبی درونی همسانی از 70/0 آلفای ضريب با تعارض حل هایسبک پرسشنامه

 سبک برای ،11/0 اجتنابی سبک برای ترتيب به کرونباخ آلفای محاسبه از استفاده با ابزار اين پايايی

 و 73/0 يکپارچه سبک برای ،18/0 شدهملزم سبک برای ،15/0 مصالحه سبک برای ،17/0مسلط 

اين سنجی های روانو ويژگی عاملی ساختار در ايران نيز آمد. دسته ب 87/0 هامقياس کل برای

  ارزيابی شده است. Haghighi, Zarei and Ghaderi (2012)پرسشنامه توسط 
 

 یوه اجرای پژوهشش
بين « کوليج-عدی هورنایبُپرسشنامه سه»ای پژوهش و شناسايی نمونه تحقيق، برای اجر

ها رنجورانه آنهلی که به مراکز مشاوره مراجعه نمودند توزيع و تمايالت روانزن متأ 200

رنجوری کسب بااليی در مقياس روان های نمرهزيابی قرار گرفت. سپس زنانی که مورد ار

از تعداد  ها برای شرکت در پژوهش دعوت به عمل آمد. نهايتاًکردند، شناسايی شده و از آن

 51معيارهای ورود و خروج، تعداد شده داوطلب، پس از کنترل رنجور شناسايیزن روان 78

ها حاکی از نفره قرار گرفتند. بررسی گروه 01صادفی در سه گروه نفر انتخاب و به صورت ت

وم به های اول و دگروه همتا بودن سه گروه از لحاظ ميانگين سن، تحصيالت و شغل بود.

 10الی  51گری هورنای، پانزده جلسه تحليلدرمانی و روانشناخت ترتيب با رويکردهای

                                                           
1- Rahim Organizational Conflict Inventory-II (ROCI-II) 



 772 (7 ی شماره ،9311 پاییز و زمستان ،72 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختی روان آوردهای دست

يک الی دو بار در هفته، تحت درمان قرار  صورت فردی و در فواصل زمانیه ای بدقيقه

درمانی را زير نظر اساتيد های خانوادهگرفتند. مداخالت درمانی توسط محقق که آموزش

شناسی گذرانده بود صورت پذيرفت. گروه سوم در نوبت درمان قرار گرفتند سازمان نظام روان

 تعارض حل هایسبک شنامهپرس»نشد. ها انجام ای بر روی آنو تا پايان پژوهش مداخله

)جلسه پانزدهم(  )جلسه هشتم( و پايان مداخله ، در سه مرحله خط پايه، مرحله ميانی«0رحيم

 توزيع شد.  گروه گواههای آزمايشی و به صورت همزمان برای در بين گروه
Table 1.  

Summary of Cognitive Therapy sessions 
 هاها و تکنیکروش محتوای جلسه جلسه

برقراری رابطه درمانی و قرارداد  اول
 درمانی

بيان اهداف جلسات، وظايف درمانگر و اهميت تکاليف 
 خانگی

مصاحبه، بررسی تاريخچه و  دوم
 شنيدن فعال، درک همدالنه، انعکاس احساس و محتوا سير بروز مشکالت

 سوم
کسب اطالعات تکميلی و 

های آشنايی مراجع با مفروضه
 شناخت درمانی

سی ديدگاه شناختی مراجع از عوامل مؤثر بر بروز برر
 ABCمشکالت خود، آشنايی با فرايند 

-های تحريفآموزش ويژگی چهارم
 های شناختی

آشنايی مراجع با تفاوت موقعيت، افکار و احساس و رفتار، 
 شناخت افکار خودآيند مخرب و ناکارامد

 پنجم
بررسی تکليف و ارائه بازخورد، 

ف شناختی آموزش چند تحري
 رايج

گويی منفی، فاجعه پنداری، خوانی، پيشتفکر دوقطبی، ذهن
 برچسب زنی، تعميم افراطی

 ششم
بررسی تکليف و ارائه بازخورد، 

شناختی  آموزش چند تحريف
 ديگر

های غيرمنصفانه، انديشی، مقايسهاسناد درونی و بيرونی، بايد
 های مثبتپنداری جنبهارزشغربالگری منفی، کم

 هفتم
بررسی تکليف و ارائه بازخورد، 

های آموزش ساير تحريف
 شناختی

-ناديده گرفتن شواهد متناقض، استدالل شهودی، قضاوت
 گرايی، انتظارهای اضطراب برانگيزگرايی، تأسف

بررسی تکليف و ارائه بازخورد،  هشتم
 های شناختیمقابله با تحريف

چالش کشيدن های سقراطی به منظور به استفاده از پرسش
 نهم های شناختیتحريف

 دهم
بررسی تکاليف و ارائه بازخورد، 

های شناختی جهت ارائه تکنيک
 بازسازی شناختی

های مختلف شناختی اعم از ارزيابی استفاده از تکنيک
-مجدد، پيکان رو به پايين، اصالح الگوهای اسنادی، نسبی

ديگران، نگری، در نظر گرفتن انتظارات منطقی از خود و 
های های منطقی، جايگزينی افکار مثبت، اغراقخودگويی

 های مثبتافراطی طنزآميز، تمرکز بر جنبه

 يازدهم
 دوازدهم
 سيزدهم
 چهاردهم

بندی جلسات، کسب بازخورد از مراجع در خصوص جمع خاتمه درمان پانزدهم
 اثربخشی جلسات بر حل مشکالت وی و خاتمه درمان
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Table 2.  
Summary of Horneys’ psychoanalysis sessions 

 گام
ان

رم
ی د

ها
 

 نتايج و آن برونی عاليم و آن، نمودها هایعلت کشف رنجور وروان تمايالت شناخت -
 آن از حاصله

 رنجورروان تمايالت از حاصل تبعی عوارض شناخت -
 رنجورروان هایکشش و تمايالت بين فساد هایحلقه قطع -

ظای
و

گر
مان

در
ف 

 

 در بيمار کند و مشاهده رفتارهایمی تعريف برايش بيمار که مشاهده )شنيدن تجربياتی -
 کلينيک(

 بيمار( روانی ساختمان از مرتبط و جامع در اظهارات بيمار، ترسيم نهفته درک )کشف معنای -
 تعبير ذاشتن آنبيمار، بررسی و به محک گ تعبير با و گذاشتن استنتاج ميان تعبير و تفسير )در -

 توسط روانکاو و بيمار(
بيمار، بررسی  همکاری عدم صورت ها )تشخيص فنی مقاومت درکمک برای رفع مقاومت -

 منبع مقاومت و داليل آن( مقاومت،کمک به بيمار برای کشف داليل و عوامل
 ادند نشان دلگرمی، اعتماد داشتن، عالقه و عاطفی، تشويق کمک های کلی انسانی )حمايت -
 شادمانی بيمار( و خوشبختی به

جو
مان

در
ف 

ظای
و

 

 روانکاو بر خود روانی ساختمان کامل و عرضه صريح -
 خويش بر حاکم ناآگاه نيروهای و عوامل به آگاهی نسبت -
 خويش زندگی بر عوامل و نيروها آن تأثير آگاهی از -
 و بردن حاالت بين از اخود به منظور تغيير ي در هايیظرفيت و استعدادها رشد و ايجاد -

 خودش اطراف دنيای با و خود با سالم و صحيح رابطه يک مزاحم و مخل که هايیکيفيت
 هستند

 

 ها یافته

 بودند. سطح سال 57 تا 09 بين سنی دامنه با هلمتأ زنان پژوهش اين هایآزمودنی

 نفر 5 و کارمند نفر 8 دار،خانه نفر 22. بود متغير ليسانس تا راهنمايی سوم از هاتحصيالت آن

و مشکالت ارتباطی با همسر  مشترک زندگی از نارضايتی علت به که بودند آزاد شغل دارای

 .بودند نموده مراجعه تهران شرق مشاوره مراکز از برخی به 91 تا 91 سال زمانی فاصله در
 

Table 3.  
Mauchly's Test of Sphericity 

Sig df Approx. Chi-Square Mauchly's W  

0.33 2 2.19 0.94 Integrated 
0.15 2 3.67 0.91 Avoidant 
0.32 2 2.23 0.94 Dominant 
0.06 2 5.43 0.87 Compromising 
0.78 2 0.49 0.98 Obliging 
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Table 4.  
Levene's Test of Equality of Error Variances 

 Time F df 1 df 2 Sig 

Integrated 
Baseline 1.02 2 42 0.36 

Mid stage 1.46 2 42 0.24 
End 0.71 2 42 0.49 

Avoidant 
Baseline 0.23 2 42 0.79 

Mid stage 0.38 2 42 0.68 
End 0.09 2 42 0.90 

Dominant 
Baseline 0.09 2 42 0.90 

Mid stage 1.84 2 42 0.17 
End 0.67 2 42 0.51 

Compromising 
Baseline 0.09 2 42 0.90 

Mid stage 0.10 2 42 0.90 
End 0.25 2 42 0.77 

Obliging 
Baseline 0.70 2 42 0.50 

Mid stage 0.99 2 42 0.37 
End 2.18 2 42 0.12 

 

های مکرر مورد بررسی قرار گرفت و با گيریهای تحليل واريانس اندازهابتدا مفروضهدر 

های درون گروهی و ن، همگنی واريانسيلوآزمون موچلی و آزمون  داریمعنیتوجه به عدم 

 شد. تأييدبين گروهی 
Table 5.  
Descriptive statistics of conflict resoloution styles in Baseline, Mid stage & End of 
intervention 
 

 

Time 

Mean Std. Deviation 

C
o
g
n

itiv
e  

th
era

p
y
 

Horney's 

psychoanalysis 

co
n

tr
o

l 

C
o

g
n

itiv

e 

th
era

p
y

 

Horney's 

psychoanalysis 

co
n

tr
o

l 

Integrated 

Baseline 2.12 2.24 2.16 0.31 0.37 0.31 

Mid stage 2.79 2.82 2.37 0.31 0.47 0.33 

End 3.20 3.31 2.36 0.33 0.39 0.35 

Avoidant 

Baseline 3.85 3.77 3.85 0.67 0.65 0.57 

Mid stage 3.29 3.26 3.81 0.62 0.53 0.50 

End 2.68 2.75 3.68 0.49 0.52 0.48 

Dominant 

Baseline 1.96 1.93 2.04 0.51 0.49 0.44 

Mid stage 1.81 1.85 2.01 0.52 0.43 0.36 

End 1.82 1.73 2.05 0.49 0.47 0.41 

Compromi

sing 

Baseline 3.20 3.23 3.10 0.56 0.63 0.54 

Mid stage 3.55 3.18 3.05 0.49 0.49 0.56 

End 3.76 3.00 3.01 0.40 0.49 0.49 

Obliging 

Baseline 3.65 3.54 3.69 0.57 0.73 0.77 

Mid stage 3.30 3.01 3.56 0.66 0.57 0.78 

End 3.39 2.58 3.49 0.57 0.42 0.66 
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در  گروه آزمايشیهای حل تعارض در هر دو دهد ميانگين تمامی سبکمی نشان 1 جدول

تغييرات  گروه گواهکه ای پيدا کرده است در حالیقبل از مداخله تفاوت قابل مالحظهمقايسه با 

 بسيار اندکی را تجربه کرده اند.
Table 6.  
Multivariate tests results for between subjects & within subjects effects 

Effect  
Wilks' 

Lambda 
F 

Hypothesis 
df 

Error 
df 

Sig 
Partial 

Eta 
Squared 

Between 
Subjects 

Group 0.50 3.12 10 76 0.002 0.29 

Within 
Subjects 

Time 0.04 70.07 10 33 0.01 0.95 
Time 

*Group 
0.03 15.06 20 66 0.01 0.82 

 

تحليل واريانس چندمتغيری اثرات اصلی بر مبنای آزمون المبدای ويلکز  1طبق جدول 

های حل گروه و همچنين اثر تعاملی زمان و گروه بر سبک نشانگر آن است که اثر زمان، اثر

وجود دارد که در ادامه و با داری معنیهای ها نيز تفاوتباشد. بين گروهدار میمعنیتعارض 

 گردد.های تک متغيری و تعقيبی، روند آن بررسی میاستفاده از آزمون

ض يکپارچه، اجتنابی، مسلط های حل تعاربر سبک زمان دارمعنی ثيرتأ از حاکی 7جدول 

ی در مقايسه با قبل از گروه آزمايشيباشد. سبک حل تعارض يکپارچه در هر دو می شدهو ملزم

باشد که حجم اثر بااليی است. می 81/0. حجم اثر برای اين سبک، درمان افزايش يافته است

ی کاهش يافته يشيگروه آزماسبک حل تعارض اجتنابی در مقايسه با قبل از درمان در هر دو 

باشد که اين هم حجم اثر بااليی است. سبک حل می 80/0است. حجم اثر برای اين سبک 

بوده است،  دارمعنیها هايی که اثر زمان بر آنسلط کمی کاهش يافته و در بين سبکتعارض م

شده نيز ر پايينی است. سبک حل تعارض ملزم( را داشته که حجم اث07/0) کمترين حجم اثر

تری گری هورنای، کاهش محسوستحليلکاهش يافته است، گرچه گروه رواندر هر دو گروه 

باشد. اثر بوده که حجم اثر متوسطی می 10/0را تجربه کرده است. حجم اثر برای اين سبک، 

های حل نبوده است. اثر گروه برای تمام سبک دارمعنیزمان بر سبک حل تعارض مصالحه 

باشد که اين امر حاکی از وجود تفاوت می دارمعنیبک حل تعارض مسلط تعارض به غير از س

های حل تعارض به ها است. اثر تعاملی زمان و گروه نيز در تمام سبکدر بين گروه دارمعنی

 را از خود نشان داده است.  داریمعنیغير از سبک حل تعارض مسلط، تفاوت 
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Table 7. 

Univariate tests results for between subjects & within subjects effects 
Partial Eta 

Squared 
Sig F 

Mean 

square 
df Source Effect  

0.85 0.01 241.93 7 2 Time 

Within Subjec 

In
teg

rated
 

0.61 0.01 33.23 0.96 4 Time*Group 

--- --- --- 0.02 84 Eror 

0.30 0.01 9.24 3.08 2 Group 
BetweenSubject 

--- --- --- 0.33 42 Eror 

0.81 0.01 186.64 6.93 2 Time 

Within Subjec 

A
v

o
id

an
t 

0.58 0.01 29.63 1.10 4 Time*Group 

--- --- --- 0.03 84 Eror 

0.17 0.01 4.43 3.97 2 Group 
BetweenSubject 

--- --- --- 0.89 42 Eror 

0.07 0.03 3.38 0.14 2 Time 

Within Subjec 

D
o

m
in

an
t 

0.06 0.25 1.35 0.05 4 Time*Group 

--- --- --- 0.04 84 Eror 

0.04 0.41 0.90 0.50 2 Group 
BetweenSubject 

--- --- --- 0.56 42 Eror 

0.05 0.09 2.38 0.10 2 Time 

Within Subjec 

C
o

m
p

ro
m

isin
g

 

0.42 0.01 15.75 0.68 4 Time*Group 

--- --- --- 0.04 84 Eror 

0.14 0.03 3.50 2.57 2 Group 

BetweenSubject 
--- --- --- 0.73 42 Eror 

0.51 0.01 43.67 2.62 2 Time 

Within Subjec 

O
b

lig
in

g
 

0.36 0.01 11.93 0.71 4 Time*Group 

--- --- --- 0.06 84 Eror 

0.12 0.05 3.07 3.53 2 Group 
BetweenSubject 

--- --- --- 1.14 42 Eror 
 

در مقايسه  گروه آزمايشیدو حاکی از آن است که  نتايج آزمون بنفرونی 8بر اساس جدول 

، نکات گروه گواهاما در مقايسه با ندارند  هاداری در هيچ يک از سبکمعنیتفاوت با يکديگر 

عارض يکپارچه در هر دو : سبک حل تگرددخورد که به آن اشاره میقابل توجهی به چشم می

يافته است. سبک حل تعارض  داریمعنیافزايش  گروه گواهدر مقايسه با  گروه آزمايشی

يافته است. سبک  داریمعنیکاهش  گروه گواهدر مقايسه با  گروه آزمايشیاجتنابی در هر دو 

داری  نیمعتفاوت  گروه گواهدر مقايسه با  گروه آزمايشیحل تعارض مسلط در هيچ يک از دو 

 گروه گواهدرمانی در مقايسه با ک حل تعارض مصالحه در گروه شناختنداشته است اما سب
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 گروه گواهگری هورنای در مقايسه با تحليلر گروه روانکه دبوده است در حالی داریمعنی

گری  تحليلشده در گروه رواننبوده است. برخالف آن سبک حل تعارض ملزم داریمعنی

درمانی که در گروه شناختده است در حالیبو داریمعنی گروه گواهمقايسه با هورنای در 

 نبوده است.  داریمعنی
Table 8. 

Results of pairewise comparisons based on the bonfroni test  

Sig 
Std 

Eror 

Mean 

difference 
Group Group  

1.00 0.12 -0.08 
Horney's 

psychoanalysis 
Cognitive therapy In

teg
rated

 

0.01 0.12 0.40 Control Cognitive therapy 

0.01 0.12 0.48 control Horney's psychoanalysis 

1.00 0.20 0.01 
Horney's 

psychoanalysis 
Cognitive therapy A

v
o

id
an

t 

0.04 0.20 -0.50 Control Cognitive therapy 

0.03 0.20 -0.52 control Horney's psychoanalysis 

1.00 0.15 0.02 
Horney's 

psychoanalysis 
Cognitive therapy 

D
o

m
in

an
t 

0.87 0.15 -0.16 Control Cognitive therapy 

0.66 0.15 -0.19 control Horney's psychoanalysis 

0.14 0.18 0.36 
Horney's 

psychoanalysis 
Cognitive therapy 

C
o

m
p

ro
m

isin
g

 

0.05 0.18 0.45 Control Cognitive therapy 

1.00 0.18 0.08 control Horney's psychoanalysis 

0.24 0.22 0.40 
Horney's 

psychoanalysis 
Cognitive therapy O

b
lig

in
g
 

1.00 0.22 -0.13 Control Cognitive therapy 

0.06 0.22 -0.53 control Horney's psychoanalysis 

 

 گیری جهبحث و نتی
 های حل سبکدرمانی بر هورنای و شناخت گریتحليلرواننتايج اين تحقيق نشان داد که 
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در هر دو استفاده از سبک حل تعارض يکپارچه رنجور، اثرگذار بوده است. زنان روان تعارض

، تياف داریمعنیافزايش  گروه گواهدر مقايسه با قبل از مداخله و در مقايسه با  گروه آزمايشی

هر که اين تغيير حاکی از اثربخشی مطلوب  نداشتند داریمعنیاما در مقايسه با يکديگر تفاوت 

تعاملی  تأثيردرصدی در خالل زمان و  81/0 تأثيرحاکی از  تأثير. ضرايب باشددو رويکرد می

های تحقيق بوده است. استفاده از سبک حل تعارض درصدی در خالل زمان ميان گروه 10/0

کاهش  گروه گواهدر مقايسه با قبل از مداخله و در مقايسه با  گروه آزمايشیبی در هر دو اجتنا

درصد برای عامل زمان و  80/0آمده برای اين سبک حل تعارض  به دست تأثيريافت. ضريب 

شود. بااليی محسوب می تأثيردرصد برای اثر تعامل زمان و گروه بوده است که ضرايب  18/0

تفاوت  گروه گواهآزمايش در مقايسه با های تعارض مسلط، گروه ک حلسبدر مورد 

بود ولی اثر گروه  دار معنیرا تجربه نکردند. با توجه به اينکه اثر زمان بر اين سبک  داری معنی

گری هورنای، اثربخشی قابل تحليلدو رويکرد شناختی و روان توان گفتنبود می دارمعنی

، دو نکته قابل اند؛ اما به نظر محقق در تبيين اين موردداشتهتوجهی بر اين سبک حل تعارض ن

رنجوری که در اين پژوهش شرکت نمودند باشد. نکته اول اينکه در اغلب زنان روانذکر می

رنجوری طبق )سه مکانيسم دفاعی روان طلبی و انزواطلبیهای برتریبر رگه های مهرطلبیرگه

از دست دادن توجه پرخاشگری خود را به خاطر ترس  معموالً ونظريه هورنای( غالب بود 

نيز اشاره  Horney (1942)طور که ته دوم اين که هماننمودند و نکمثبت ديگران سرکوب می

اکثر  مستقيمی بر شخصيت و تظاهرات رفتاری افراد دارد. در تأثيرکرده است عوامل فرهنگی 

منع شده است و لذا زنان از جوامع تظاهرات پرخاشگری برای زنان بيش از مردان 

کنند. نگاهی های خود استفاده میهای ديگری برای در ميان گذاشتن نيازها و ناکامی مکانيسم

ها  آن های نمرهها در ابتدای پژوهش حاکی از اين است که کمترين آزمودنی های نمرهبه ميانگين 

 آميز ابتی و خصومتمربوط به سبک حل تعارض مسلط بوده است که به عنوان يک سبک رق

درمانی در مقايسه با قبل از شود. سبک حل تعارض مصالحه در گروه شناختشناخته می

گری هورنای، تحليليافت اما گروه روان داریمعنیافزايش  گروه گواهمداخله و در مقايسه با 

 تجربه ننمودند. چنانچه سبک حل تعارض گروه گواهرا در مقايسه با  داریمعنیتفاوت 

توان گفت رويکرد تعارض سازنده در نظر بگيريم میمصالحه را به عنوان يک سبک حل
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شده در تر از رويکرد هورنای بوده است. سبک حل تعارض ملزمشناختی بر اين سبک اثربخش

کاهش  گروه گواهگری هورنای در مقايسه با قبل از مداخله و در مقايسه با تحليلگروه روان

اتفاق  گروه گواهنسبت به  داریمعنیدرمانی تغييرات ولی در گروه شناختيافت  داریمعنی

شده کرد هورنای بر سبک حل تعارض ملزمنيفتاد که اين مطلب حاکی از اين امر است که روي

ميزان اثربخشی در ارتباط با اين سبک حل تعارض  تر از رويکرد شناختی بوده است.اثربخش

 21/0درصد برای عامل زمان و  10/0و حدود تر جتنابی پايينهای يکپارچه و انسبت به سبک

اشاره گرديد  مسألهطور که در قسمت بيان همان برای اثر تعاملی زمان و گروه برآورد گرديد.

 است، اين ديگران به اهميت زياد و خود به کم اهميت شده، مستلزمملزم سبک حل تعارض

 باشند و ديگران با سازگار و هماهنگ که هستند هايیحلراه به دستيابی در جستجوی افراد

در توصيف  Horneyبگيرند.  نظر در خوبی فرد را هاآن ديگران که است مهم بسيار هاآن برای

دارد: مهرطلب برای خودش و به نفع رنجور با ويژگی غالب مهرطلبی اظهار میشخصيت روان

خدمت حاضر به خدمت و خوش ديگران خيلی دهد ولی برایخودش کمتر کاری انجام می

توانی به ديگران کمک کنی، کند که بايد تا آنجا که میاش به او امر میآلیاست. خود ايده

دست و دلباز باشی، رعايت ديگران را بکنی، به فکر ديگران باشی، عشق و فداکاری مبذول 

لذا به نظر (. Horney, 1950) داری و در روابط خود با ديگران ماليمت و رأفت نشان دهی

گری تحليلشده در گروه روانحل تعارض ملزم سبک های نمرهرسد کاهش ميانگين می

رنجور خود و ها از تمايالت روانکيداتی است که منجر به شناخت آزمودنیتأهورنای به دليل 

 رشد و ها را موفق به ايجادشود و در نهايت آنها میعاليم و نمودهای درونی و بيرونی آن

 و بردن حاالت بين از سازد که منجر به تغيير ياخود می در هايیظرفيت و استعدادها

 هستند. اطراف دنيای با و خود با سالم و صحيح رابطه يک مزاحم و مخل است که هايی کيفيت

های حل تعارض سازنده درمانی بر بهبود سبکدست آمده در مورد اثربخشی شناخته نتايج ب

 Saeednia andآمده از تحقيقات  به دستل تعارض مخرب با نتايج های حو کاهش سبک

Makvandi (2018), Janten and Nilson (2016), Parse, Naderi and Mehrabizadeh 

Honarmand (2015), Shahkarami, Zahrakar and Mohsenzadeh (2011) وSoudani, 

Mehrabizade and Farahbakhsh (2010) های های شناختی را بر سبکبخشی رويکردکه اثر
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دست ه باشد. در تبيين نتيجه بسی کرده بودند، همسو و هماهنگ میحل تعارض زوجين برر

که در بسياری از موارد باورهای غيرمنطقی و توان اظهار داشت با توجه به اين، میآمده

اين  های حل تعارض مخرب هستند، لذا با شناختساز سبکشده، زمينههای تحريفشناخت

تر، به تدريج های صحيحتر و ارزيابیباورها و خطاهای فکری و جايگزينی افکار سالم

ثر ارض سازنده و مؤهای حل تعتر شده و سبکهای حل تعارض مخرب کمرنگ سبک

 شود. جايگزين آن می

 از آمده دسته ب نتايج ولی نشد پيدا Horney رويکرد از استفاده با مشابهی پژوهش گرچه

-روان رويکردهای خشی سايراثرب که هايی استپژوهش نتايج با مقايسه قابل ژوهشپ اين

، Horney نظر با اند. مشابهکرده بررسی تعارضات زوجين بر را پويشیروان مثل گریتحليل

 در که را خود از هايیبخش و دارند تمرکز گذشته هایتجربه تاثير بر پويشی درمانگرانروان

 تحليل را است نشده شناخته طورکاملبه و بوده ناهشيار ولی هستند گذارثرا فرد کنونی زندگی

 را اضطرابشان که شودمی کمک بيماران به نيز پويشی درمان در .(Shedler, 2010) کنندمی

 اند،کرده اجتناب هاآن از که احساساتی با بتوانند تا کنند تغيير هايشاندفاع ضد بر و تنظيم

 Mobassem et al. (2011)لذا نتايج اين تحقيق با نتايج تحقيق  .(Wolf, 2013) شوند روبرو

 زنان زناشويی کاهش تعارضات در فشرده مدتکوتاه پويشیروان درمان مبنی بر اثربخشی

مدار تلفيقی از با توجه به اينکه رويکرد هيجان باشد. همچنينو هماهنگ میهمسو 

باشد نتايج اين تحقيق گرايی و نظريه دلبستگی مینرويکردهای مختلف مثل سيستماتيک، انسا

مبنی بر اثربخشی درمان  Havasi, Zahrakar and Mohsenzade (2017)توان با تحقيق را می

های حل های حل تعارض مخرب و افزايش استفاده از سبکمدار بر کاهش سبکهيجان

های حل بر سبک Horneyی گرتحليلروانبخشی در تبيين اثرتعارض سازنده همسو دانست. 

کنند تا تمايالت توان اظهار داشت در جريان اين درمان، افراد فرصت پيدا میتعارض نيز می

م بيرونی و نتايج حاصله از آن را بشناسند، از نمودها و عالئ هایرنجورانه خود و علتروان

نبايدها، آرزوها و  ها، بايد ورنجور از خود و ديگران، ترسآن، توقعات و انتظارات روان

برند آگاهی ها به کار میهای مخربی که برای محقق ساختن آنرنجور و شيوهغرورهای روان

با ديگران  شود که بتوانند نسبت به رفتار خودداده میبه افراد  کنند و اين فرصت استثنايی پيدا
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و شناخت پيدا  رنجورشان بر قضاوت در مورد خود و ديگران آگاهیثير تمايالت روانو تأ

برند که در بسياری از موارد بايد ريشه اختالفات و کنند. لذا به تدريج به اين نکته مهم پی می

خص با و باألها، روابطشان را با ديگران ها را در درون خود پيدا کنند و با غلبه بر آننارضايتی

ز غرورها و بايد و نزديکان خود ترميم کنند. انتظارات و توقعات خود را تعديل کرده، ا

های حل ها، از سبکنبايدهای کاذب کاسته و به جای محکوم کردن ديگران و بدرفتاری با آن

 مين نيازها و احتياجات طبيعی خود استفاده کنند.تر برای تأتعارض سالم

رنجور در جلسات های اين پژوهش، عدم حضور همسران زنان روانجمله محدوديت از

گردد که ارتباط زوجين فرايندی دو طرفه است لذا پيشنهاد میجه به اينمشاوره بود. با تو

های مشابهی را با حضور زوجين طراحی مند به اين حوزه مطالعاتی، پژوهشمحققان عالقه

های اين پژوهش، نبود پيشينه تحقيقاتی کافی در زمينه کاربرد کنند. يکی ديگر از محدوديت

درمانی و عدم وجود پروتکل درمانی مدون از رمانی و زوجددر روان Karen Horneyنظريه 

پرداز بود. لذا با توجه به اثربخشی مطلوب اين رويکرد در عين سادگی و قابل فهم اين نظريه

 گردد تحقيقات بيشتری پيرامون اين نظريه، انجام شود. بودن برای اکثر مراجعين، پيشنهاد  می

 
، طراحی چارچوب کلی، تدوين محتوا و تحليل مطالب، ارسال و آبادیفيض زهره نویسندگان: مشارکت سهم 

، همکاری در طراحی چارچوب کلی، انتخاب نويسنده مسئول؛ دکتر شاهرخ مکوندحسينیو  اصالحات مقاله
گيری؛ همه  ، مقايسه رويکردها و نتيجهپروين رفيعی نيا پرويز صباحی و  نهايی؛ دکتر رويکردها و بررسی

 اند. خه نهايی مقاله را مورد بررسی قرار داده و تائيد نمودهنويسندگان نس
از همه کسانی که با نقد و مشورت در تکميل اين پژوهش مؤثر  نويسندگان مراتب تشکر خود راسپاسگزاری: 

 دارند. اند اعالم می بوده
دارد. اين مقاله مستخرج از در اين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی وجود ن نويسندگان اذعان می کنند کهتضاد منافع: 

دکتر پرويز  و مشاوره شاهرخ مکوند حسينیدکتر ، با راهنمايی سرکار خانم زهره فيض آبادی دکترینامه  پايان
 است. پروين رفيعی نيادکتر صباحی و 

 اين مقاله ازحمايت مالی برخوردار نبوده است.منابع مالی: 
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