
 های اجرا و نتایج به دست آمده(نامه: )شامل خالصه، اهداف، روشچکیده پایان

 یر شووده و بایانهایی همچون دلزدگی زناشووویی سووده شووده به اریداز بین زوجین روز به روز بمرن دهبروز پدی

بیای دلزدگی زناشووویی براسووا  متایرهای حاضوور با هدف پی  ها نیز سوو ووت شووودم بر همین اسووا ، پ وه خانواده

بز مشوواوره شووهر یهران انناف گرفتم روش بااده به مراباورهای فراشووااختی و ابرازگری هینانی در افراد متلهل مراج ه

بااده به مرابز مشاوره شهر یهران پ وه ، یوصیفی از نوع همد تگی استم جام ه آماری پ وه  را افراد متلهل مراج ه

نفر با روش یماف شماری به عاوان نمونه آماری  369دهاد به یشکیل می 6931ماه یا اردیدهشوت 6931ماه سوا  در بهمن

های ها از پرسووشوواامهآوری دادهنفر دارای ی ارضوواز زناشووویی بودندم به ماجور جم  613دندم از این ی داد، انتخاب شوو

(، ابرازگری هینانی )بیا  و 6331(، باورهای فراشووااختی )ولز فرف بویاه 6913ی ارضوواز زناشووویی )یاایی و برایی، 

ها با اسوتفاده از ضریه همد تگی پیرسون و یلییل داده ( اسوتفاده شودم6331( و دلزدگی زناشوویی )پایاز، 6331آمونز، 

باورهای »ای هها نشان داد به بین نمره بل باورهای فراشااختی و مؤلفهرگرسویون گاف به گاف ینزیه و یلییل شدندم یافته

ناشویی با دلزدگی ز« باورها در مورد نیاز به باتر  افکار»و « اعتماد شااختی»، «ناپذیری و خطر افکارمافی در مورد باتر 

( با دلزدگی زناشوووویی رابطه r=-639/1(م همچاین بین نمره بل ابرازگری هینانی )P<16/1دار وجود دارد )رابطه م ای

، با دلزدگی زناشویی دارای «ابراز صمیمیت»های ابرازگری هینانی، مؤلفه ( و از بین مؤلفهP>16/1دار وجود ندارد )م ای

بیای دلزدگی زناشووویی را نداردم باابراین با (م نتایج نشووان داد ابرازگری هینانی یوان پی P<16/1دار اسووت )رابطه م ای

ی آن، یوجه بیابااده باورهای فراشووااختی در پی یوجه به اهمیت دلزدگی زناشووویی در زندگی افراد متلهل و ن   ی یین

 به آگاه بردن افراد درباره باورهای فراشااختی ضروری استم
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