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خالصه

بررفتاري-شناختیدرمانی گروهاثربخشیتعیینمنظوربهپژوهشاین:مقدمه

  .شدانجاممطلقهزنانفکرينشخواروفراشناختیباورهايهیجانی،تنظیم

يمطلقهزنانشامل تمامکارآزمایی بالینیاینآمارييجامعه: کارروش

درمشهدشهرستانآرامشدانشسنجشيمشاورهمرکزبهکننده مراجعه

دسترسدرگیري نمونهمطلقه بازن30تعداد.بود1394سالابتداییيماهه سه

گروه. شدندتقسیمآزمونوشاهدتصادفی در دو گروه برابرطور بهوانتخاب

به روش مایکل فري رفتاري- شناختیدرمانی گروهيجلسهدوازدهطیآزمون

. انجام نشداي مداخلههیچشاهدگروهرويبروگرفتقراردرمانتحت

- نامهپرسشهمکاران،وگارنفسکی)CERQ-36(هیجانی تنظیمينامهپرسش

-RRS(فکري نشخوارينامهپرسشو)MCQ-30(فراشناختی باورهايي

باهادادهتحلیل.قرار گرفتاستفادهارزشیابیابزارعنوان بههوکسمانولن)22

  .شدانجام21ينسخهSPSSافزارنرمازاستفاده

در هاگروهبینداريمعنیتفاوتکهدادنشانمانکوواآزموننتایج: هایافته

دارد تمام متغیرهاي تنظیم هیجانی، باورهاي فراشناختی و نشخوار فکري وجود

)005/0<P.(  

هیجانی،تنظیمبررفتاري- شناختیدرمانیبر اساس نتایج، گروه:گیرينتیجه

روشاینکارگیريبهلذااستاثربخشفکري،نشخواروفراشناختیباورهاي

سالمتبهبودوحفظوزناندرطالقازبعدعالیمکاهشيزمینهدرتواندمی

  .باشدداشتهدنبالبهرامفیدينتایجآنان،روانی

  درمانی گروه ،طالقهیجانی،تنظیمفراشناختی،باورهاي:هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

اظهاربهبناکه زیر نظر دانشگاه آزاد سمنان انجام گرفت و  استدومنویسندهراهنماییبهاولنویسندهارشدکارشناسیمقطعنامهپایانازبرگرفتهاین مقاله 

مشهدشهرآرامشودانشسنجشمشاورهمرکزمحترمسرپرستانازوسیلهبدین. استنداشتهوجودمنافعتعارضوپژوهشازمالیحمایتمقاله،مسئولنویسنده

.شودمیقدردانیوتشکرصمیمانهطرح،ایندرکنندهشرکتبانوانکلیهوداشتند،همکاريطرحایندرکه
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مقدمه

شماربهمختلفجوامعدرمهماجتماعیآسیبیکطالق،يپدیده

ازبعدافرادبرزیاديروانیفشارهايپدیده،ایندنبالبهوآیدمی

شرایطبهبستهطالق،ازبعدمشکالت. گرددمیواردهمسرازجدایی

درکه) 1(استمتفاوتجنسیت،حتیوفرهنگیخانوادگی،اجتماعی،

. استمردانازترمتنوعمطلقهزنانپیامدهاي منفی طالق درمیاناین

فرهنگیواجتماعیهايمحدودیتباکهمطلقهزنانشکبدون

شدنواردباعثکههستندروروبهبیشتريمصایببامواجهندگوناگونی

  ).2(شودمیافراداینبهروانیفشار

گردیدهباعثگوناگونابعاددراجتماعیمصائبومشکالتامروزه

. یابدکاهشآنسنمیانگینیافته وافزایشطالق،مواردتعداداست

مسئولیتاحساسکهحاضرعصردرمطلقهزنانمشکالتشکبدون

وشدهافراداینبهروانیفشارشدنواردباعثنماید میطلبرابیشتري

برآیندطالق،. )3(سازد میمواجهمشکلبارازناناینسازگاري

از نظرو متاسفانه. استخانوادهارتباطیمشکالتترین و جديحادترین

 ).4(دنیا است اولکشور هفتازیکیایرانازدواج،بهطالقنسبت

درمطلقهزناناقتصاديواجتماعیهیجانی،شناختی، روانمشکالت

بسیارتواند میدارندخودهمسربابهنجاريزندگیکهزنانیبامقایسه

باارتباطیمشکالتطالق،بهجامعهنگرشنوعزیرانمایدجلوهمتفاوت

هایی محدودیتوهمسرباآنتربیتیتعارضاتوبچهوجودسابق،همسر

بهزناناینبرايکارمحیطدرارتباطاتحتیوجنسیروابطدرکه

زندگیگوناگونهاي چالشومسایلمقابلدرراها آنآورد، میوجود

چالشدچاررازنانایناجتماعیوفرديسازگاريوکردهتزلزلدچار

).5(نماید می

هاي نشانهازبیابندطالقبااجتماعیوفرديسازگاريمطلقهزناناگر

وها نقشبروشدهبرخوردارباالتريروانیوجسمیسازگاري

دیگروخانوادگیشغلی،ازاعمزندگیيروزمرههاي مسئولیت

یابند میتسلطسابقهمسرازخوداستقالليتوسعهچنینهموها فرصت

پایینیخودارزشمنديطالق،زاي تنشموقعیتدلیلبهمطلقهزنان .)6(

احساسویابد میکاهشها آننفس اعتماد به وکنند میادراكرا

ازپسکهدیگرييمسئله ).7،8(ندارندکنترلها موقعیتبرکنند می

هیجانیتنظیمتنظیمکاهششود میمطلقهزنانگیر دامنطالق،
1

به بوده

حسینی اعظموزارعحسنندوشن،جعفريعلیتحقیقیدرکه نحوي 

زنانباهیجانیتنظیموروانسالمتدرمطلقهزنانکهدادندنشان) 9(

سطوحبودنپایینمطالعه ازنتایجدارند وداري معنیتفاوتمتاهل،

منظور. حکایت داشتمطلقهزنانبیندرهیجانیتنظیموروانسالمت

                                                
1Emotion Regulation

وقایعبامواجهههنگامدرافرادشناختیپردازشينحوههیجانی،تنظیماز

.استاجتماعیزندگیناگوار

هايسبکوهیجاناتشناختیتنظیمپژوهشیدرشحفگروشقاقی

ونمودندمقایسهنفري150نمونهیکدرراعاديومطلقهزنانتفکر

شناختیتنظیملحاظازمتأهلعاديومطلقهزنانبیندادنتایج نشان

پایینیهیجانیشناختیتنظیممطلقهزنانوداردوجودتفاوتهیجانی

هایی قابلیتترینمهمازیکیهیجاناتشکنترلدرفردتوانایی. دارند

همیشهشخصگرددمیباعثهیجاناتتنظیم. شودآموختهبایدکهاست

موجباتوگیردقرارهیجانیبرانگیختگیازساکنوآرامحالتیکدر

  ).10(شودمیشخصهیجانیتجربیاتتغییرونظارت

ایجادشناختیمشکالتمطلقهزناندرکههایی مقولهازدیگریکی

فراشناختیباورهايکند، می
2

فراشناختی،باورهاي. استزناناینباالي

تغییرباتوانمیوهستندروانیسالمتوضعیتدرموثرعواملاز

کندمیزیادرامنفیتفکراتيناسازگارانههايشیوهکههاییفراشناخت

سالمتوضعیتگردند،میعمومیمنفیباورهايافزایشباعثیاو

بهکههستندباورهاییفراشناختیباورهاي. اندختمخاطرهبهراروانی

شناختیهايتجربهوافکاربودنخطرناكواهمیتناپذیري،کنترل

).11(شوندمیمربوط

فکرينشخوار
3

وموضوعیااندیشهیکبهدایمیاشتغالعنوانبه

افکارازايطبقهفکرينشخوار. شودمیشناختهآنيدربارهتفکر

آن بدونگردد،میمعمولیومشخصمحوریکحولکهاستآگاهانه

يجنبهاین افکار،. باشدهاآنبهوابستهفوري،محیطیتقاضاهايکه

يمسئلهحلمانعومتمرکزندعالیمنتایجوعللبردارند،تکراري

یاناخواستهافکار. انجامندمیمنفیافکارافزایشبهوشدهسازگارانه

هیجانوتهدیداحساسزیرااستمضطربافراداصلیمشکلمزاحم،

ورفتارهاعنوانبهرانشخوار). 12(است شدهدایمیهاآنبرايمنفی

بروخودسازافسردهعالیمبهرازنانتوجهمنفعلطوربهکهافکاري

).13(اند کردهتعریفسازند،میمتمرکزعالیماینمعناهاي

آناثربخشیمتعددمطالعاتطیکهدرمانیهاي مداخلهازیکی

رفتاري-شناختیدرمانی گروهشده،تاییدگوناگونهاي درزمینه
4

. است

دینگلواوي
5

درمانی گروهکهگرفتندنتیجهخودهاي مطالعهدر

استمنطقیروشاین.استاثربخشيمداخلهیکرفتاري-شناختی

هاییفرضیهعنوانبهراخودعقایدوافکارکهآموزدمیفردآن،درزیرا

رویکرديدرمان،این. شودآزمودههاآناعتباربایدکهبگیردنظردر

                                                
2Metacognitive Beliefs
3Rumination
4Cognitive Behavior  Group Therapy
5Oie and Dingle
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تمریناتطریقازرفتاريوشناختیفنونآندرکهداردآموزشی

سازيمواجهه
1

تکالیفدر نهایتوقبلشناختیبازسازيجلسات،درون

).14،15(شودمیدادهخانگی آموزش

زندگیبخش آراموگرمکانوننابوديوفروپاشیدنوگسستنطالق،

طور کلی به. گذارد میخانوادهاعضايبرناپذیريجبراناثراتکهاست

ودهد میقرارالشعاع تحترافردسازگاريکهاستفقدانیکطالق،

- مداخلهباکهداشتبیانباید. کند میایجادزمینهایندرنامطلوبیاثرات

وها چالشبااجتماعیوفرديسازگاريبرشود میمناسبدرمانیي

دراي کننده تعییننقشوگذاشتتاثیرزنان،اینزندگیمسایل

مشکالتبامطلقهزناناین کهبهتوجهبا. نمودایفازناناینپذیري جامعه

مجموعکههستندروروبهبسیاريعاطفیواجتماعیروانی،هاي آسیبو

تنظیمآورد،میفراهمراگوناگونابعاددرتنشموجباتها فشاراین

ذکرشایان. گرددمیمواجهمشکلباهاآنافکاروباورهاوهاهیجان

درتواندمیگروهیيشیوهبهرفتاري- شناختیدرمانیهايمداخلهاست

رویکرداینزیراگرددواقعموثربسیارزناناینمشکالتکاهشجهت

. گرددمیمشکالتازناشیهايتنشکاهشوسازيآرامباعثدرمانی

رامشکالتازناشیتنشتوانمیمناسبشرایطنمودنفراهمبابنابراین

اثرهاآنمثبتدرونیهايتوانمنديبرمختلفابعاددرونمودکنترل

رامشکالتبابرخورددرفردسازگاريوتحملقدرتمیزانوگذاشت

هاآندرخودکارآمديومفیدعملکردتوانمینهایتدر.نمودتقویت

فراشناختیباورهايوکردتنظیمرازناناینهیجاناتوایجادرا

ایندرگرفتهصورتهايپژوهش. دادکاهشراآنانونشخوار فکري

مشکالتبراثربخشدرمانیرویکردهايکهاستنظراینمویدزمینه

جامعهدراین زنانزندگیکیفیتبرمفیدياثراتتواندمیمطلقهزنان

بنابراین .گرددمیتلقیضروريومهمراستاایندرتحقیقلذاکندایجاد

-شناختیدرمانیگروهکهاستمدنظرمسئلهاینحاضرپژوهشدر

زنان  نشخوارفکريوفراشناختیباورهايوهیجانیتنظیمبررفتاري

  .استتا چه میزان اثربخشمطلقه

  کارروش

اجرايازناشیایجاد شدهتغییرجستجويدلیلبهبالینیپژوهشایندر

فراشناختیباورهايوهیجانیتنظیمبررفتاري- شناختیدرمانی گروه

آزمون و گروهدوهردرمطلقهزنانمداخله،اجرايازقبلمطلقه،زنان

و نشخوار فکريفراشناختیباورهايوهیجانیتنظیمآزمون پیششاهد با

بررفتاري- شناختیدرمانی گروهجلساتازبعد. گرفتندقرارمورد بررسی

يجامعه.شدگرفتهگروهدوهرازآزمونی پسآزمون،گروهروي

سال  25باالي مطلقهزنانتمامازعبارتحاضرپژوهشدرآماري

                                                
1Exposure

درمشهدشهرآرامشودانشسنجشيمشاورهمرکزبهکننده مراجعه

صورت بهاستمطلقهزن30تعداد. بودند1394سالاوليماههسه

شاهدگروهدرتصادفی و برابرطور بهوانتخابدسترسدرگیري نمونه

براي،دقیقه90يجلسه12مدتبهآزمونگروه .شدندتقسیمآزمونو

موردفري مایکلگروهیدرمانیعملی شناختراهنمايکتاباساس

جلساتتفکیکبهدرمانطرح،1جدولدر. )16(گرفت قراردرمان

.استشدهگزارش

درمانیجلساتمراحلشرح-1جدول

  شرح جلسات  جلسه
و اثرات یاهداف درمان گروه یمعارفه و بررس آزمون، شیپ ياجرا  1

تفکر، رفتار و  ستمیسه س یتعامل تیاز ماه یقبل و آموزش آگاه يبر جلسه يمرور  2

  در اجتماع کیولوژیزیف

و عواقب  يمشکالت سازگار یشناس م و سببیعال ییقبل و شناسا يمرور جلسه  3

  یجانیمشکالت ه

  یو کشف افکار منف یشناخت روان ییت و بازگواتبادل احساس  4

 يریپذ با جامعه يو آشناساز جانیه یشناخت تیوضع ییآموزش اعضا درباره شناسا  5

  يریپذ اجتماع يها و فرصت ها تیموقع ییو شناسا

  حل مسئله يها کیه تکنیمربوط به افکار مزاحم و ارا يها کیه تکنیارا  6

ه یو ارا یفراشناخت يانواع باورها ییو آشنا ياجتماع و فرد يهاتنشیشناس بیآس  7

  يساز مهارت آرام

 يها نقشه میترس ،یاجتماع -يفرد تیو نگرش به وضع یمنف يافکار و باورها رییتغ  8

  یشناخت

  یو اجتماع يفرد يباورها یمنطق لیآموزش روش تحل  9

  یو اجتماع یزندگ يها آموزش اصول مهارت  10

و  يدر مشکالت فرد تنشمهارت کنترل  يها کیه تکنیبحث درباره حوادث و ارا  11

  یاجتماع

و بازخورد  یو نظرخواه ها کیتکن يبند ه و جمعیطور خالصه، ارا مرور جلسات به  12

  آزمون و انجام پس یدرمان گروه ياعضا درباره برنامه

  ابزار پژوهش

وگارنفسکیپرسشنامه توسطاین:هیجانیتنظیمينامهپرسش- الف

جهتکهاستچندبعديينامهپرسشیکوشدتهیه) 8(همکاران

یاوقایعکردنتجربهازپسافرادشناختیايمقابلهراهبردهايشناسایی

داردگویه36مقیاساین. گیردمیقراراستفادهموردمنفیهايموقعیت

پذیرش،گري،خودسرزنشراهبرد شناختیزیرمقیاس9دارايو

ارزیابیریزي،برنامهمجددتمرکزمثبت،مجددتمرکزنشخوارگري،

. استگريدیگرسرزنشونماییفاجعهشماري،اهمیتکممثبت،مجدد

هر. است) همیشهتقریبا(5تا) هرگزتقریبا(1ازمقیاسنمراتيدامنه

حاصلکلينمرههازیرمقیاسجمعازواستگویه4شاملزیرمقیاس

رانامهپرسشسنجیروانهايویژگیپژوهشیدربشارت). 17(شودمی

حسببرهازیرمقیاسهايمادهدرونیهمسانی. دادقرارتاییدمورد



  انهمکار وآزاده شوشتري                                                                                   1395آذرو آبان، )6(18ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 324

پایایی. گرفتقرارتاییدموردومحاسبهکرونباخآلفايضرایب

هاينمرهبینهمبستگیضرایبيمحاسبهبر حسبنامهپرسشبازآزمایی

ها درزیرمقیاسبرايهفتهچهارتادويفاصلهبانوبتدودرهاآزمودنی

پایاییينشانهضرایب،این. شدمحاسبهدارمعنی 001/0کمتر از  سطح

. )17(است هیجانشناختیتنظیمينامهپرسشبخشرضایتبازآزمایی

- روانهايویژگیمورددرشدهانجامهايپژوهشنتایجباهایافتهاین

داورياساسبرمحتواییروایی. کندمیمطابقتنامهپرسشسنجی

طریقازتشخیصیوهمگراروایی. گرفتقرارتاییدموردمتخصصان

سالمتمقیاسواسترساضطرابافسردگیمقیاسهمزماناجراي

- نمرهمیانگینهمبستگیضرایب. شدمحاسبههاآزمودنیمورددرروانی

افسردگی،هايشاخصباگانهنههايزیرمقیاسدرهاآزمودنیهاي

- شاخصباودارمعنیمثبتشناختی،رواندرماندگیواسترساضطراب،

نتایج،ایناساسبر. بوددارمعنیومنفی شناختی،روانبهزیستیهاي

این. استبرخوردارکافیرواییازهیجانشناختیتنظیمينامهپرسش

نامه،پرسشرواییيزمینهدرشده،انجامهايپژوهشنتایجباهایافته

  ).18، 8(کند میمطابقت

ايگویه30ابزاریک:فراشناختباورهايينامهپرسش- ب

این. سنجدمیراتفکرشانيدربارهافرادباورهايکهاستخودگزارشی

- آنازبرخیکهايخصیصهفراشناختیعنصرچندسنجشمنظوربهابزار

طراحیدارندشناختیرواناختاللفراشناختیمدلدرمحورينقشها

= 4تانیستمموافق= 1: لیکرتايدرجهچهاريپایهبرهاپاسخ. استشده

مقیاسخردهپنجدارايمقیاساین. شودمیمحاسبهموافقمزیادخیلی

- کنترلدربارهباورهایی- 2نگرانی،دربارهمثبتباورهاي-1: است

باورهایی-4شناختی،اطمیناندربارهباورهایی-3خطر افکار،وناپذیري

در). 12(استشناختیخودآگاهی-5وافکارکنترلبهنیازدرباره

ولزتحقیقات
1

- خردهبرايکرونباخآلفايضریبيدامنههمکاران،و

ينمرهبرايبازآزماییروشبهآنپایاییو93/0تا72/0راهامقیاس

تا59/0هامقیاسخردهبرايو75/0راروزه22تا18دورهازپسکل

ودستگیريزادهشیرینپژوهشبر اساس. )19(اند کردهگزارش87/0

اصلیهاي مولفهتحلیلروشبهنامهعاملی پرسشساختار) 20(همکاران

قراربـررسیمـوردنفر258حجمبهاي نمونهدرواریماکسچرخشباو

ولزيمـطالعهدرشـدهاستخراجهاي عاملبامطالعهایندرکهگرفت

بـررسیدیگرهاي روشعاملی،بر رواییعالوه. )20(دارند مشابهت

با یکدیگر، رواییومقیاسکلباها مقیاس خردههمبستگییعنیروایـی

کلبـاها مقیاس خـردههمبستگی .شدبررسینیزافتراقیرواییوهمزمان

 .باشد مـیمطلوبـسنجی،رواننـظرازکهبود87/0تا58/0بینمقیاس

                                                
1Wells

نشانکهبود62/0تا26/0بـینها هم عاملبینهمبستگیایـنبـرعالوه

ومقیاسکلهستند، بامستقلیکدیگرازکهاینضمنها عاملدهد می

بـررسی رواییدرچنینهم. دارندمناسبهمبستگییـکدیگربـانیز

ها از گروهبینفراشناختیباورهايمیزانکهدادنشاننتایجافـتراقی،

روشسهازي اعتبار، مطالعهمنظوربه. باشد میدار معنیآماريلحاظ

اعـتبارضریب .شداستفادهدرونیهمسانیو ضریببازآزمایی، تنصیفی

شدگزارش73/0چهار هفته، يفاصلهدرمقیاسکلبرايبـازآزمایی

تا 59/0بینهمها عاملبرايضریباین .باشد میمطلوبیضریبکه

همانمشابهتحقیقایندرشدهگزارشهمبستگیضرایباکثر .بود83/0

این .بودندکردهگـزارشاصـلیدر فرهنگمولفانکهاستضرایبی

انگلیسیدر زبانچهآزمونعباراتبودنسلیسوسـادهنـشانگرها یافته

فرهنگبااصلیينسخهانطباقکهاینواستفارسیزباندرچهو

پژوهشدردرچنینهم. استگرفتهصورتمطلوبصورتبهایرانی

- پرسشکلبرايکرونباخآلفايروشبانامهپرسشپایایی  نیززمانزاده

کنترلنگرانی،دربارهمثبتباورهايهايزیرمقیاسبرايو81/0نامه

آگاهیخودوافکارکنترلبهنیازشناختی،اطمینانخطر،وناپذیري

به. )12(آمد به دست50/0و  51/0، 72/0، 74/0، 60/0ترتیببهشناختی

ينامهپرسشازاسـتفادهبـاکهدادنشانپژوهشایننتایجکلی،طور

دانشجویانفراشناختیباورهايقبولیقابلطوربهتوان می30- فراشناخت

قرارسنجشموردراایرانيجامعهاجتماعیدیگرهاي گروهاحتماالو

باشدتحقیقاتیازبسیاريگشاي راهتواند میمقیاساینازاستفاده. داد

- همخـودپردازشینـظاميدربـارهفردباورهايبررسیبههاآندرکه

  .دارداي ویژهاهمیتهیجانیاختالالتچون

وهوکسما نولنتوسطنامهپرسشاین:فکرينشخوارينامهپرسش-ج

ماده22مقیاساین. استشدهساختهفکرينشخوارارزیابیجهتمورو

4تا) هرگزتقریبا(1ازاينقطه4مقیاسیکرويآنهايمادهکهدارد

توسطایراندرنامهپرسشاین. شودمیگذارينمره) همیشهتقریبا(

گرفتهقرارتاییدموردآنرواییشده وبررسی) 21(و همکاران منصوري

. شودمیمحاسبههامادهجمعطریقازفکرينشخوارکلينمره. است

قرارمربوطهکارشناسانواساتیداختیاردرمحتوارواییبهمربوطشواهد

ازايدامنهکرونباخآلفايازاستفادهبا. استشدهشناختهمعتبروگرفته

بااليدرونیپایاییيدهندهنشانکهاستشدهدادهنشان92/0تا88/0

همبستگی(گیرياندازهبارپنجباآنايطبقهدرونهمبستگیواستآن

بیشترمدتبرايبازآزماییهمبستگیچنینهم. استبودهباالنیز) 75/0

برابرکرونباخآلفاينیزاولیهبررسیدروشدهگزارش67/0ماه،12از

کلبراينامهپرسشاعتبارپژوهشایندر. استآمدهدستبه90/0

تعریفباآنمحتوايکهمقیاسهايمادهازیکیينمرهطریقازمقیاس
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همبستهمقیاسهايمادهماندهباقینمرهجمعباداشتهماهنگیمقیاس

)r=613/0و  P=013/0. (استدارمعنیحاصلهمبستگیضریبوشد

SPSSها با استفاده از نرم افزار شایان ذکر است تحلیل داده).14(

  .انجام شد 21ي نسخه

  نتایج

قرارسال30زیرسنیيبازهدرکنندگانشرکتدر این پژوهش اکثر

اینازوداشتنددیپلمزیرودیپلمحدتحصیالت درهاآنبیشتروداشته

  .)2جدول (نداشت وجودتفاوتیشاهد،وآزمونگروهدوبیننظر

  

توزیع متغیرهاي جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه-2جدول

  شاهد  ونآزم  متغیر
  درصدفراوانی  درصد  فراوانی

  47  7  60  9سال30زیر  گروه سنی

  33  5  20  3  سال40تا 30  

  20  3  20  3  سال55تا 40  

  60  9  80  12  دیپلمزیرودیپلم  میزان تحصیالت

  27  4  13  2  کاردانی  

  13  2  7  1  باالتروکارشناسی  

  

پیش از . چنین در بخش استنباطی از آزمون مانکوا استفاده شدهم

  .آزمون مانکوا پیش فرض هاي آن به شرح زیر بررسی شداجراي 

  

تایج آزمون لوینن-3جدول

درجه آماره لوین  مرحله

  1آزادي 

درجه 

2آزادي 

-یسطح معن

داري

  تنظیم هیجانی
  959/0  28  1  003/0  آزمونپیش

  986/0  28  1  000/0  آزمونپس

  باورهاي فراشناختی
  220/0  28  1  574/1  آزمونپیش

  152/0  28  1  170/2  آزمونپس

  نشخوار فکري
  758/0  28  1  97/2  آزمونپیش

  531/0  28  1  11/4  آزمونپس

  

- هیچ تفاوت معنی. دار نبوداز متغیرها، معنی کدام چیهاین آزمون براي 

  .ها وجود نداشت هاي گروه داري بین واریانس

آزمون  ها ازي نرمال بودن توزیع دادهبه منظور بررسی مفروضه

  ).4جدول (استفاده شد کولموگراف اسمیرنوف 

  

آزمون کولوموگراف اسمیرنوفنتایج -4جدول

  نشخوار فکريباورهاي فراشناختیتنظیم هیجانیگروه

آزمونپس  آزمونپیشآزمونپس  آزمونپیش  آزمونپس  آزمونپیش  

  953/0  975/0  445/0  456/0  536/0  486/0  ونآزم

سطح 

  داريیمعن

972/0  936/0  985/0  989/0  297/0  323/0  

  554/0  691/0  690/0  734/0  484/0  484/0  شاهد

سطح 

  داريیمعن

973/0  973/0  654/0  728/0  727/0  918/0  

  

ي ها داده، نرمال بودن توزیع آمده دست بهي داریمعنبا توجه به سطح 

  .شود یمیدیتاسه متغیر مورد بررسی، 

 Mي یکسانی ماتریس کواریانس از آزمون به منظور بررسی مفروضه

باشد که با می F=159/2نتایج نشان داد که مقدار . باکس استفاده شد

. باشددار میمعنی P=044/0در سطح  30/5680و  6درجات آزادي 

  .بنابراین اثر پیالیی مبناي گزارش قرار گرفت

  

نتایج آزمون مانکووا-5جدول

درجات   Fمقدار  اثر

آزادي 

صورت

درجات 

آزادي 

مخرج

- یمعن

  داري

مجذور 

  اتا

  گروه

  989/0  005/0  000/23  000/3  843/703  989/0  اثر پیالیی

  989/0  005/0  000/23  000/3  843/703  011/0  المبداي ویلکز

  989/0  005/0  000/23  000/3  843/703  806/91  اثر هتلینگ

  989/0  005/0  000/23  000/3  843/703  806/91  بزرگترین ریشه روي

  

هاي داري بین گروهدهد که تفاوت معنینتایج آزمون مانکووا نشان می

به منظور تعیین این که در . مورد مطالعه در متغیرهاي وابسته وجود دارد

داري وجود دارد، از آزمون کدام یک از متغیرهاي وابسته تفاوت معنی

  .متغیره استفاده شدتحلیل کواریانس تک 

  

براي ) متغیرهکوواریانس تک(آزمون اثرات بین گروهی-6جدول

هاي گروهمقایسه

مجموع   پس آزمونمنبع

مجذورات

df   مجذور

میانگین

Fمعنی -

  داري

مجذور 

  اتا

ی
ه
و
ر

گ
ن 

بی
  

  988/0  0005/0  511/1999  084/5892  1  084/5892  تنظیم هیجانی

  959/0  0005/0  282/2308  282/2308  1  282/2308  باورهاي فراشناحتی

  466/0  0005/0  502/1780  502/1780  1  502/1780  نشخوار فکري

ن
و
ر
د

ی
ه
و
ر

گ

)
طا

خ
(

  

        947/2  25  669/73  تنظیم هیجانی

        989/3  25  669/73  باورهاي فراشناحتی

        606/81  25  153/2040  نشخوار فکري

  

متغیره نشان داد که در تمام متغیرهاي نتایج آزمون کواریانس تک

هاي توصیفی یافته. داري وجود داردها تفاوت معنیبین گروه وابسته،

تنظیم هیجانی، نشخوار فکري (دهد که در تمام متغیرها نشان می 6جدول 

آزمون تفاوت میانگین گروه آزمون نسبت به پیش) و باورهاي فراشناختی

محسوس پیدا کرده و افزایش چشمگیري داشته است، در حالی که 

  .آزمون گروه شاهد تغییر چندانی نکرده استن و پیشآزمومیانگین پس
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  بحث

بهنسبتآزمونگروهکهاستآنازحاکیآماريهاي تحلیلنتایج

دربیشتريبهبودرفتاري- شناختیدرمانی گروهمداخالتازپسشاهد،

رفتاري- شناختیدرمانی گروهاثربخشی. اند نمودهدریافتهیجانتنظیم

طاهري و همکاران،)22(سالمتهاي پژوهشنتیجهباهیجانیتنظیمدر

لوینسون) 10(شقاقی،)23(
1

دنو )24(
2

  .استسوهم) 25(

بهمطلقهزناندررفتاري،شناختیدرمانی گروهکهکرداظهارتوان می

وبهبوديشد،ذهنیابعاددرشخصساختنتوانمندمسبباین کهدلیل

هايوارهشناختگروهی،درماندلیلبهودادافزایشراذهنسالمت

آزمونبهوشدهبیشتريبازشناسیهم،کمکبهاعضااجتماعیوفردي

و پذیري جامعهدرمشکالتابعادو سقم صحت زنان،اینشد وگذارده

فراگرفتندمطلقهزناندرمان،ایندر. نمودندبازشناسیرافرديزندگی

وهیجانیحالتبهنسبتراخودهاي واکنشواحساساتها، شناختکه

وقضایاروشنطرف به نگریستنباودهندارتقاراجامعهباارتباط

انعطافوتحملدارند،کهشرایطیدلیلبهمثبتوبینانه واقعارزیابی

درمانی گروه. شودبیشتراجتماعیوفرديهاي چالشبرابردرآنان

راجامعهمورددرمنفیتفکرپیامدهايمطلقه،زناندررفتاري-شناختی

باودادتغییرراخودذهنبهنسبترازناناینتوجهکانونداد،تغییر

زناناینتاشدباعثاجتماعیوفرديموقعیتدرفردآرامشبرقراري

خودازباالییآگاهیواحساساتها، نگرشدارند،کهوضعیبهتوجهبا

وخویشتنازمثبتیهاي برداشتواحساساتکلطور به وباشندداشته

هاي نگرشواهدافتغییررادرمانهدفآدلر. باشندداشتهاجتماع

این کهدلیلبهرفتاري-شناختیدرمانیدر گروه. دانست مینادرست

گیرند، میعهدهبردارند، مشکلآندرکهرانقشیآنگروهاعضاي

ارایهوآنخوراند پسوتقویتنقش،اجرايطریقاز.هستندفعال

خود اشتباهاهدافتانمودکمکافراداینبهتوانمیمناسبهاي تمرین

اجتماعیيعالقهنمایند ونادرست را تصحیحباورهايوکردهاصالحرا

تنظیمافزایشمیزانبرپژوهشانجام این.گیردشکلآناندربیشتري

بینتعامالتگردید،باعثوداشتسزاییبهتاثیرمطلقه،زنانهیجانی

و زندگیاجتماعدرهیجانیيتخلیهپذیرش،اجتماعی،وفردي

بهتعلقبرايبیشتريو ایشان توانایییابداین زنان افزایشاجتماعی

  .کنندپیدامختلفهاي گروه

تشخیصطریقازرفتاري-شناختیدرمانی گروهتوان اظهار داشتمی

منفیافکارمحتوايرفتاري،آزمایشوها آنباچالششناختی،خطاهاي

- دربارهمنفیهیجاناتودادهتغییررااجتماعوخوديدربارهمطلقهزنان

وتفکراتمنفیافکاراصالحوکشفبا.کردتعدیلرااجتماعوخودي

                                                
1Levinsoon
2Den

باورهايوافکارفرآینددهی سازمانطریقازافراداینمنطقیغیر

سرزنشخود،ازباالانتظاراتدیگران،تاییدبهنیازمنديمانندناکارآمد

باهمراههاي نگرانیهیجانی،مشکالتطالق،دلیلبهخودکردن

توان میدر نتیجه. دادکاهشراتغییربهنسبتدرماندگیواضطراب

هیجانیتنظیمبر افزایشرفتاري-شناختیدرمانی گروهيمداخلهگفت،

  .استاثربخشمطلقه،زنان

بهنسبتآزمونگروهکهنشان دادآماريهاي تحلیلچنین نتایجهم

باورهايبررفتاري- شناختیدرمانی گروهمداخالتازپسشاهد،گروه

درمانی گروهکهگرفتنتیجهتوان میلذااستبودهاثربخشفراشناختی

چنینهم .داردتاثیرمطلقهزنانفراشناختیباورهايبررفتاري-شناختی

باورهاينمراتبهبوددررفتاري- شناختیدرمانی گروهاثربخشی

چنینهمو) 26(ولز و همکارانهايپژوهشينتیجهبافراشناختی

ساکوتحقیقات
3

  .استسوهم) 27(

زیاديروانیبارمطلقه،زنانکهنمودبیانتوان میتحقیقنتایجتبییندر

ادراكاقتصاديوروانی-اجتماعیهاي چالشباروییروبهعلتبهرا

انتقالاستمطلقهزنانمتوجهکهروانیهاي آسیباز جملهکنند می

است،زناناینعواطفوباورهادرطالقموضوعبهجامعهمنفینگرش

درآنپیامدکهاستزیادحديبهمطلقهزناندرمنفیافکاراینتاثیر

  .استمشهودکامالشانهیجاناتورفتارها

ومردانبهنسبتبدبینیوبودنمنفیآینده،وزندگیبهمنفینگرش

چنینهمموجود،شرایطخاطربهخوددانستنمقصروگناهاحساس

مستنديومدركهیچکهحوادثیوقوعازاضطرابونگرانیافزایش

وجودازهراسومنفیافکارسلسلهکل،درونداردوجودآنتاییدبر

شدگفتهکهچنانهم. شود میغیر واقعیهاي نگرانیبهمنجرباورهااین

يآیندهبهنسبتاضطرابونگرانیمطلقه،زنانروانیمشکالتازیکی

آفرین مشکلجاییازمعموالنگرانیاینوجوداستفرزندانوخود

این.کنندفکرها نگرانیاینبهوگرفتهقرارارزیابیموردمدامکهاست

داردضرورتها نگرانیاینباآمادگیومناسببرخوردجهتکهتوجیه

برکهزنندمیدامنافکار،اینيو توسعهبسطبهکنیمفکرها آنبهکه

باورهاگونه اینشدمشخصپژوهشایندرمطروحهمباحثاساس

- کنترلازجملهفراشناختیباورهايازمعیوبیيچرخهسرآغازتواند می

يتجربهيکنندهبینی پیشونگرانیدربارهمثبتباورهايناپذیري،

تحقیقایندراماشوندافسردگیواضطرابمانندمنفیاحساسات

  فراشناختیباورهايکاهشبررفتاري- شناختیدرمانی گروهشدمشخص

  .استاثربخشمطلقه،زنان

  بسیاريشناختیورفتاريفنونازرفتاري- شناختیدرمانی گروهدر

                                                
1Sacco
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حال، با این. شداستفادهفراشناختیباورهايکشیدنچالشبهبراي

- توجههاي فناز جملهفراشناختی،باورهايبهمربوطاساسیهاي فن

شوندگرفتهکاربهبودالزمکهنیزتوجهآموزشوانفصالیآگاهی

پردازش،سطوحدرتغییربهمنجرنهایتامر دراینکهشددادهآموزش

  .گردیدتوجهی،-شناختیسندرمقطعوتوجهشدنپذیر انعطاف

باورهايکاهشدررفتاري-شناختیگروهیدرمانکهدادنشاننتایج

باورهايرفتاري-شناختیرویکرداساسبر.استبودهموفقفراشناختی

زیراگرفتند،قرارهدفمورددرماندرتفکرو الگوهايفراشناختی

وعالئمباورها،افکار،بهفردپاسخدهیشیوهبرفراشناختیباورهاي

رفتاريشناختیدرماننتیجهدر. گذارندمیتاثیرمنفیهايهیجان

کاهشوفراشناختیباورهايکشیدنچالشبربهتاکیدباگروهی

پردازششناختیهايسبکتسهیلوغیرسودمندشناختیفرآیندهاي

  .گذاردتاثیرهاآزمودنیفراشناختیباورهايبراستتوانسته

فراشناختیباورهايبرخاصتمرکزبارفتاري-شناختیدرمانیگروه

اثرمطلقه،زنانتوجهی-شناختیسندرمهايمولفهبراستتوانسته

بینیپیشبرايايوسیلهعنوانبهنگرانیازمعموالمطلقهزنان. گذارد

- نتیجهمعموالکهکنندمیاستفادهايمقابلههايروشو تولیدآتیمسایل

ونمودهتداخلموثر،خودتنظیمیباهاآناثراتزیرادهدمیعکسي

شده،ادراكبیرونیودرونیتهدیدمنابعبررافردشناختیسیستم

چنینهم. کندمیتقویترامنفیو ارزیابیباورهاوسازدمیمتمرکز

پیشهاآزمودنیکهدادنشانها،پژوهشدیگرباهمسوپژوهشهايیافته

درمان،انتهايدرکهداشتندمتفاوتهايدر حوزههایینگرانیدرمان،از

مختلفهايحوزهدرداريمعنیکاهششاهد،گروهبادر مقایسه

باتغییررفتاري-شناختیدرمانیگروهدیگر،بیانبه. دیده شدنگرانی

- مقابلهراهبردعنوانبهنگرانیازمداومياستفادهشناختی،روانوضعیت

- شناختیدرمانیگروهگفت،توانمیدر نتیجه. استدادهکاهشرااي

  .استاثربخشنیزمطلقهزنانفراشناختیباورهايبررفتاري

فکرينشخواربررفتاري-شناختیدرمانیدر رابطه با اثربخشی گروه

ايمالحظهقابلمداخله، کاهشازبعدذهنینشخوارمیانگینمطلقه،زنان

کهدهدمینشانقدسی کهبا پژوهشحاضرپژوهشنتایج. استداشته

استداشتهمستقیمتاثیرفکرينشخواررويبررفتاريشناختیمباحث

درداشتبیانچنینتوانمیفوقفرضتبییندر. داردسوییهم،)28(

جملهازمختلفهايمهارتآموزشبارفتاري-شناختیدرمانیگروه

ومواجههطریقازوشدهتحریفباورهايوناکارآمدافکارشناسایی

يلحظههايفعالیتبردرمانی،گروهجلساتطریقازفکريهايچالش

وجاريفعالیتبینیافعالیتچندینمیانتوجهتقسیمجايبهجاري،

نشخوارگرانهافکارمهاربهنسبتدرمانجویاندیگر،چیزيبهکردنفکر

وکمکاست،توجهانحرافباعثکهمنفیخلقیامشکالتيدرباره

    .شوندمیهدایت

  گیرينتیجه

رفتاري بر تنظیم هیجانی، باورهاي -درمانی شناختیرسد گروهبه نظر می

- کارگیري این روش میهفراشناختی و نشخوار فکري اثربخش است لذا ب

از طالق در زنان و حفظ و بهبود سالمت تواند در کاهش عالیم بعد 

  .روانی آنان، نتایج مفیدي داشته باشد
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