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 3رواننوشین روشن ،2*، سیدعلی دربانی1الهام هاشمی

 

 
  18/12/1399پذیرش مقاله:               09/12/1399اصالح مقاله:            18/09/1399دریافت مقاله: 

 

 

چکیده                 

 اساسي از مشكالت آن پيامدهای كه است اجتماعي معضلي خانواده كانون پاشيدگي هم از و طالق

روما رفتاری ت-رود. بنابر این هدف پژوهش حاضر تعيين اثربخشي درمان شناختيشمار مي به كنوني جوامع

محور در عزت نفس پس از طالق زنان مطلقه بود. روش پژوهش شبه تجربي با طرح پيش آزمون، پس آزمون 

به  1396ن ماه مهر تا آبا ای بودند كه در بازه زماني با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مطلقه

 گيریمركز خدمات مشاوره مهرآور واقع در جمالزاده تهران مراجعه كرده بودند. در این تحقيق از روش نمونه

كننده كه كمترین ميانگين را مراجعه 49هدفمند استفاده شده است كه پس از طي مراحل اوليه ارزیابي از بين 

زن انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمایش   24كسب كرده بودند  عزت نفس كوپر اسميت در نمره

 90جلسه  8زن( گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگي را به شكل گروهي در  12زن( و كنترل ) 12)

ها تفاوت ها با استفاده از آزمون تحليل كوواریانس تک متغيری تحليل شد. یافتهای دریافت كردند. دادهدقيقه

( در مرحله F ،001/0=p=70/73عملكرد دو گروه آزمایش و گواه در نمره عزت نفس  )معناداری را بين 

رفتاری تروما محور منجر به بهبود عزت -دهد كه مداخله درمان شناختيآزمون نشان داد. نتایج نشان ميپس

هبود عزت شود درمانگران از این روش درماني در جهت برو توصيه ميشود. از این نفس در زنان مطلقه مي

 نفس، روابط بين فردی و ارتقاء سطح كيفي زندگي پس از طالق در زنان مطلقه استفاده كنند.

 تروما محور، عزت نفس، طالق ،یرفتار يشناخت :هادواژهیکل

                                                   

 رانیتهران، ا ،يارشد گروه مشاوره خانواده، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالم يدانش آموخته كارشناس. 1

 1981darbani@gmail.com      ، ایرانواحد تهران جنوبدانشگاه آزاد اسالمي،  مدرس، خانواده مشاوره دكتری نویسنده مسئول:. 2

 كارشناسي ارشد گروه روانشناسي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ایران . 3
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 4شماره / 1/ دوره 1399 زمستان/ زن یروانشناس فصلنامه

 مقدمه
 ترین بخشطالق عامل از هم گسيختگي ساختار بنيادی

های عمده زندگي جامعه، یعني خانواده و یكي از فقدان

رین تيشبخانوادگي است. طالق بعد از مرگ همسر، نيازمند 

تغيير برای سازگاری مجدد در افراد مبتالست )باللي، 

(. جدایي و طالق برای تمام 1390زاده، اعتمادی و فاتحي

شود و ممكن خانواده استرس بزرگي محسوب مي اعضای

 بلندمدتهای سازگاری كوتاه مدت و است منجر به واكنش

يرات فردی طالق و سازگاری تأثشود. اگر چه ممكن است 

پس از آن در برخي ایجاد ناتواني نكند، ولي برای بسياری از 

افراد استرس زیادی به همراه دارد. از این رو، طالق به عنوان 

تي های شناختواند ساختآورترین منابع ميي از استرسیك

 هایافراد را دچار اختالل كرده و آنان را در استفاده از شيوه

 ، احمدی وزادهيرزاممقابله با استرس دچار ناتواني گرداند )

 (. 1391زاده، فاتحي

بنا بر اطالعات ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال كشور 

 806هزار و  79 ی نخست سال نود و چهار، در شش ماهه

مورد و هر  436 واقعه طالق روی داده است كه هر شبانه روز

درصد از  14واقعه طالق به ثبت رسيده است.  18ساعت 

اول ها در پنج سال درصد از طالق 48ها در سال اول و طالق

 4.4دهد و به طور متوسط از هر زندگي مشترک رخ مي

انجامد. به طور متوسط افراد ازدواج یک مورد به طالق مي

اند و كل سال باهم زندگي مشترک داشته 8.1طالق گرفته 

درصد افزایش داشته است. ميانگين سن طالق  8.7ها طالق

 و )سعادتي، رستمي سال بوده است 30سال و زنان  35مردان 

(. لذا مطالعات روانشناختي و آماری انجام شده 1396درباني، 

ی مشكل را تردید دامنههای اخير، بيدر مورد طالق در سال

مشخص كرده و نياز به تحقيق در این زمينه را نشان داده است 

ی خود با طالق رو به رو و در هر حال ما همچنان در جامعه

 آمارهای موجود تعداد زیادی خواهيم بود. بنابراین، با توجه به

ای از این از افراد مطلقه ازدواج مجدد نخواهند داشت و عده

توانند سازگار شوند و افراد با طالق و مسائل پس از آن مي

 های متعددیتوانند. عالوه بر آن، پژوهشای هم نميعده

به عنوان شاخص ناسازگاری پس از طالق  را عزت نفس پایين

همچنين دلبستگي به همسر سابق و عدم  ؛اندكردهبررسي 

رهایي از رابطه قبلي كه شامل درگيری ذهني با خاطرات 

و  هايشانینيز با پر باشديزندگي با همسر سابق م

؛ 2014)الما و همكاران،  زیادی مرتبط است هایناسازگاری

افزون بر آن احساس  (.2015چنگ و پيفایفر، الیي

پس از طالق به دالیل مختلف ارزشمندی یا همان عزت نفس 

اند گردد و به خصوص زناني كه متاركه كردهمي بيآسدچار 

خود را شخصي نابسنده و فاقد توان كافي برای ازدواج مجدد 

اند كه زنان بيشتر دانند. از این رو، تحقيقات نشان دادهمي

طالق را به عنوان نقطه پایاني بر یک فرایند طوالني مدت 

د و احساس حقارت و خرد شدن شخصيت از كننقلمداد مي

نند كهایي است كه زنان بعد از طالق تجربه ميجمله پيامد

(. 1392آبادی، آبادی و حسننوروزی، قنبری هاشم)غفوریان

تواند موجب بهبود ي ميدرمانرواندهند كه مطالعات نشان مي

های زنان مطلقه گردد و برای تغيير و كاهش پيامدهای پيامد

ء پس از طالق مانند اعتماد از دست رفته، عزت نفس سو

های روش ،تخریب شده و ناسازگاری با شرایط موجود

 آندرماني مختلفي وجود دارد از جمله گروه درماني كه در 

ای تبادالت صورت گرفته ميان اعضای گروه به عنوان وسيله

موثر در ایجاد این تغيير و تحول و حمایت در نظر گرفته 

 كه هایي درمان از (. یكي1391د )الشریف و همكاران، شومي

 مطلقه زنان طالق از عزت نفس پس افزایش به تواند مي

 تروما رب متمركز شناختي -رفتاری مداخله كند، شایاني كمک

 در يرتغي معني به مفهوم این شناسي، تروما ادبيات در. است

 باورهای زندگي، فلسفه دیگران، با روابط خود، ادراک

 گولو) رود مي كار به هویت در حاصله تغيير و بنيادی

 رفتاری -شناختي درمان های تكنيک(. 2017 كارانسي،
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 4شماره  /1دوره  /1399 زمستان /روانشناسی زنفصلنامه 

 و ترس تا ميكند كمک مطلقه زنان به برتروما، متمركز

 اندرم شامل مداخالت این. كنند تجربه را كمتری اضطراب

 ماندر. بود شناختي پردازش و استرس برابر در سازی ایمن

 كه مداخالت از ای مجموعه به استرس برابر در سازی ایمن

 به و كندمي محافظت استرس منفي تاثيرات برابر در را فرد

 غيب تر را بهبود عزت نفس پس از طالق مهارتهای كارگيری

 رد سازی ایمن درمان های تكنيک. شود مي مربوط كند مي

 اختي،شن سازگاری احساسات، شناسایي شامل استرس برابر

 و آنتوني) شود مي ایمني احساس ارتقاء و افكار توقف

(. 1388 همكاران، و دوست نشاط ترجمه ؛2007 همكاران،

 ودش مي اطالق مداخالت از گروهي به نيز شناختي پردازش

 شيدنك چالش به و تروما درباره افكار كشف برای را افراد كه

 ند،هست مفيد غير یا نادرست كه هایي شناخت اصالح و انها

 .كند مي ترغيب

 ناختيش رویكرد اثربخشي بررسي به كه تحقيقاتي نتایج

 دیریتم بر رویكرد این كه دهد مي نشان اند، پرداخته رفتاری

 ا،ه مگ)زندگي  از رضایت و افزایش افسردگي ، اضطراب

 كاهش اطرافيان، با ارتباط بهبود ،(2010 اتو، و هيرون

 تقویت و( 2009 اتكينز، و وو و موناز هپنر، اوسيال،)افسردگي 

 و آرین ، آبادی احمد نيلي) طالق از پس زنان خودپنداره

 در طالق درباره ها بررسي. است موثر( 1394 پور، سعدی

 سخت برخورد زنان با طالق از پس كه اند داده نشان ایران

 كشور از خارج های پژوهش و شود مي مردان به نسبت تری

 رایب روانشناختي نظر از طالق پيامدهای كه دادند نشان نيز

 دهند؛ يم رخ پایين سن در آنها بيشتر و است تر زا آسيب زنان

 افسردگي، دچار كنندمي تجربه را طالق كه زناني پس

 و تاریرف مشكالت بدبيني، كنترل، عدم تنهایي، اضطراب،

 و فقدان اعتماد به نفس  محدودتر فردی بين روابط و عاطفي

 ینبد. است باقي طوالني سالهای تا اینها اكثر و شوند مي

 سائلم این بررسي به كه پژوهش انجام منطقي ضرورت منظور

 رسيبر حاضر پژهش هدف بنابراین. شود مي احساس بپردازد

 فسعزت ن بر محور تروما رفتاری شناختي درمان اثربخشي

 .است مطلقه، زنان طالق از پس

 پژوهش روش

 های پژوهشنمونه و آماری جامعه 

آزمون، پس آزمون با  شياز نوع پ يتجرب مهين قيتحق نیا

 یاپژوهش زنان مطلقه نیا یگروه گواه بود. جامعه آمار

به مركز خدمات  1396مهر تا آبان ماه   يبودند كه در بازه زمان

مشاوره مهرآور واقع در جمالزاده تهران مراجعه كرده بودند. 

ه است شد ستفادههدفمند ا یريگاز روش نمونه قيتحق نیدر ا

كننده مراجعه 49 نياز ب يابیارز هيمراحل اول يكه پس از ط

 تيعزت نفس كوپر اسم را در نمره نيانگيم نیكه كمتر

و به د يزن انتخاب و به صورت تصادف 24كسب كرده بودند 

زن( گمارده شدند.  12زن( و كنترل ) 12)  شیگروه آزما

جلسه  8در  يروها به شكل گر يمداخله هفتگ شیگروه آزما

 كردند.  افتیدر یاقهيدق 90

 گیریابزار اندازه

پرسشنامه  (:SEI) تیعزت نفس کوپر اسم اسیمق .1

ماده است كه  58( شامل SEI) تيعزت نفس كوپر اسم

و  كنديم فيفرد را توص یهاواكنش ای دیاحساسات، عقا

در دو خانه ))به من  یگذارمواد با عالمت نیبا ا دیبا يآزمودن

سخ دهد. ( ((پاري)خ ستين هي))به من شب ای( (( ياست )بل هيشب

 26يعموم اسياند از : مقعبارت هااسيمق ریاز ز کیمواد هر 

 اسيماده، مق 8 يخانوادگ اسيماده، مق 8 ياجتماع اسيماده، مق

 ریماده، نمرات ز 8دروغ  اسيماده و مق 8 يشغل ای يليتحص

امكان مشخص كردن  ،يكل ینمره نيچن و هم هااسيمق

تند، هس خوداز  يمثبت ریرا كه در آن افراد واجد تصو یانهيزم

است حداقل نمر  يهی(. بد1967ت،ي)كوپر اسم سازديفراهم م

است.  50صفر و حداكثر آن  رديبگ توانديفرد م کیكه  یاه

س كسب كنند، عزت نف یشتريآزمون نمره ب نیكه در ا یافراد

آن  انگريب رانیو خارج از ا رانیدر ا هايدارند. بررس یباالتر

ار برخورد يقابل قبول یيآزمون از اعتبار و روا نیاست كه ا

(. در تحقيق پورفرجي  1390 ،يو داستان يانيآشتياست )فتح

( ضرایب پایایي 1395و كجباف،  يهي، به نقل از فق1380)
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 4شماره / 1/ دوره 1399 زمستان/ زن یروانشناس فصلنامه

بود كه  52/0روش آلفای كرونباخ برابر  مقياس كوپراسميت با

سنجي ضریبي قابل قبول است. در تحقيق حاضر از لحاظ روان

پرسشنامه عزت نفس از دو روش آلفای  ایيبرای تعيين پای

كرونباخ و تنصيف استفاده شد كه برای نمره كل  پرسشنامه به 

 .باشديم 72/0و  63/0ترتيب برابر با 

مركز و  ریبا مد يبعدازكسب مجوز و هماهنگ اجرا. شیوه

اصول  تیبا رعا شیشركت كنندگان، گروه آزما هيتوج

ها به شكل جلسه ،يزمان تیو با توجه به محدود ياخالق

هر هفته در مركز مهرآور  قهيدق 90جلسه به مدت  8در  يگروه

 افتیمدت در نیرا در ا ينوع درمان چيانجام شد. گروه گواه ه

اده به گروه گواه تعهد د يمسائل اخالق ليبه دل رونیا نكردند از

تحت  زيها نآن ش،یها گروه آزماجلسه انیشد كه پس از پا

درمان قرار خواهند گرفت؛ سپس هر دو گروه در مرحله 

عزت نفس پاسخ دادند.  اسيآزمون به مقو پس آزمونشيپ

 یريتک متغ انسیكووار ليتحل قیدست آمده از طربه یهاداده

 یشد. خالصه جلسات مداخله درمان شناختي رفتار ليتحل

مرحله به شرح  نیجلسه و هر جلسه در چند 8تروما محور در 

 :باشديم ریز

شناسایي احساسات، مانند  یهاکي( معرفي تكن1 .اول جلسه

احساسات شدید خشم، ترس، نفرت و انتقام كه بعضي مواقع 

( تمرین عملي 2 .شوديمنجر به واكنش منفي در افراد م

شناسایي احساسات در گروه سپس مهارت  یهاکيتكن

( تكليف خانگي مطالب 3شناخت احساسات تمرین شد و 

( مروری بر جلسه 1 .جلسه دوم ارائه شد. هآموزش داده شد

( معرفي 2های گفته شده قبل و بازخورد مطالب و تمرین

آرامش عميق عضالني و تنفس عميق. این تكنيک  یهاکيتكن

( تمرین 3دهد برخي از عالئم مرتبط با استرس را كاهش مي

آرامش عميق عضالني و تنفس عميق در  یهاکيعملي تكن

 جلسهخانگي مطالب آموزش داده شده.  ف( تكلي4گروه  و 

 یهانی( مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمر1 .سوم

( 3توقف فكر و  یهاکي( تمرین عملي تكن2 گفته شده 

( 1 .جلسه چهارمتكليف خانگي مطالب آموزش داده شده. 

ده های گفته شمروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین

ر مانند تمركز ب يسازگاری شناخت یهاهارت( تمرین عملي م2

( 3 و  ينيبمثبت، خودگویي مثبت، آموزش خوش یهاجنبه

( 1 .جلسه پنجمگي مطالب آموزش داده شده. تكليف خان

ده  های گفته شمروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب و تمرین

( مواجهه تدریجي و اجرای عملي آن به صورت ترسيم كردن 2

( تكليف خانگي مطالب آموزش داده 3و یا گفتن و یا نوشتن 

( مروری بر جلسه قبل و بازخورد مطالب 1 .جلسه ششمشده. 

( اجرای مداخالت مربوط به پردازش 2های گفته شده رینو تم

شناختي مانند كشف افكار و به چالش كشيدن آن و اصالح 

( تكليف خانگي مطالب 3ناصحيح  یهاشناختي شناخت

( مروری بر جلسه قبل و 1 .جلسه هفتم. هآموزش داده شد

در  یساز( آگاه2های گفته شده بازخورد مطالب و تمرین

مثبت  یهاو واكنش نسبت به آن، تمركز بر جنبه خصوص تروما

انواع  يینسبت به تروما، شناسا يعاطف یهاپاسخ تیریخود، مد

( تكليف خانگي مطالب 3احساسات در چهره پرداخته شد. 

( مروری بر جلسه قبل و 1 .جلسه هشتمشده.  هآموزش داد

( بحث 2های گفته شده در جلسه قبل بازخورد مطالب و تمرین

 يطيمح یهاتیحما شیتروما، و افزا یادآورهایدر خصوص 

از كل جلسات و بررسي بازخورد  یبند( جمع3پرداخته شد و 

ها عملي ایجاد مهارت یهاكل مطالب گفته و تمرین شده و راه

 ه ثبات رفتاری. هميشه و رسيدن ب ایبر

 هایافته

 78/31ميانگين و انحراف استاندارد سن زنان گروه آزمایش 

نفر از زنان  4( بود. 39/3) 41/31( و زنان گروه گواه 54/3)

نفر  5گروه آزمایش دارای مدرک تحصيلي فوق دیپلم، 

نفر دارای مدرک  3دارای مدرک تحصيلي ليسانس و 

ان گروه گواه دارای نفر از زن 3تحصيلي فوق ليسانس و 

نفر دارای مدرک تحصيلي  6مدرک تحصيلي فوق دیپلم، 

 8نفر دارای مدرک تحصيلي فوق ليسانس بود.  3ليسانس و 

نفر بدون شغل و زنان گروه گواه  4نفر از زنان گروه شاغل و 

 نفر بدون شغل بودند. 3نفر شاغل و  9نيز 
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 ی پیش آزمون و پس آزموندر دو مرحلهخالصه نتایج شاخص توصیفی . 1جدول 

              

 های آماریشاخص

آزمون شاپیرو  پس آزمون پیش آزمون

 ویلک

 آزمون لوین

انحراف  ميانگين گروه متغیر

 معيار

انحراف  ميانگين

 معيار

 معناداری آماره معناداری آماره

 18/0 87/1 44/0 95/0 11/1 75/37 53/1 35/29  آزمایش عزت نفس

 27/0 94/0 92/2 95/30 42/1 60/29 گواه

  

های گروه حاكي از افزایش نمره 1اطالعات جدول         

رحله در معزت نفس  آزمایش نسبت به گروه گواه در متغير

 شاپيرو ویلک آزمون همچنين نتيجه آزمون است.پس
نتيجه  و هانمره طبيعي توزیع شرط برقراری از حاكي

 همساني شرط برقراری نشان دهنده نيز لوین آزمون

 .( استعزت نفسمتغير پژوهش ) در هاواریانس

 

 عزت نفس  بر کوواریانس تک متغیریخالصه نتایج تحلیل  2جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 معناداری

 ضریب اتا

 

عزت 

 نفس

 66/0 000/0 70/73 20/585 1 20/585 اثر آموزش

 94/7 38 71/301 خطا

 

واریانس كوسطح معناداری تحليل  2بر اساس نتایج جدول 

درمان شناختي رفتاری تروما دهد كه نشان مي تک متغيری

عزت  هآزمون در نمردر گروه آزمایشي در مرحله پس محور

ت توان گفمعنادار است. بنابراین مي( P=01/0نفس در سطح )

در نمره عزت نفس كه تفاوت معناداری بين ميانگين 

 .وجود دارددر دو گروه آزمون پس

 گیرینتیجهبحث و  

ي درمان شناختي هدف این پژوهش تعيين و مقایسه اثربخش

ود. برفتاری تروما محور بر بهبود عزت نفس در زنان مطلقه 

تاری رف _دست آمده از اثربخشي رویكرد شناختينتایج به

تروما محور در این تحقيق با نتایج تحقيق  بوتچه و همكاران 

( مبني بر رشد پس از سانحه از طریق درمان شناختي 2017)

(  كه در 2017نگل و همكاران)رفتاری و با نتایج تحقيق نگتي

پژوهشي تاثير روش های شناختي را بر افزایش رشد پس از 

تروما و كاهش نشانه های استرس پس از تروما نشان دادند 

همسو بود. همچنين نتایج تحقيق حاضر با تحقيق مک هال، 

(، اوسال 2010(، سوگرمن، نيک و كارول)2010هيرون و اتو)

 ني دارد.(، همخوا2009و همكاران) 

حال نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه درمان شناختي بااین 

ز نفس پس اتواند موجب بهبود عزترفتاری تروما محور مي

رسد كه طالق در زنان مطلقه شود. با این وجود به نظر مي

 را امكان این مراجع به شناختي رفتاری تروما محور درمان

 تجارب با روابط تغيير به اول وهله در كه دهدمي

پذیری انعطاف افزایش و تجربي اجتناب كاهش شان،دروني

 ی دوم در وهله و و نهایتاً به سازگاری برسد
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   12                                                                                                                       تروما محور بر عزت نفس زنان مطلقه یرفتار يدرمان شناخت ياثربخش 

 

 4شماره / 1/ دوره 1399 زمستان/ زن یروانشناس فصلنامه

 آموزش مراجع به را ارزشمند مسيرهای در عمل افزایش

 وسعت شامل دروني تجارب با روابط تغيير دهد.مي

 تقویت بر عالوهبه است؛ دروني آگاهي وضوح و بخشيدن

 شود.مي تأكيد تجارب با مشفقانه و قضاوتي غير رابطه یک

 با كه )مفهومي عزت نفس تقویت و افزون بر آن، اصالح

 و افكار به نسبت مراجع اغلب كه انتقاد و قضاوت

 درمان این مهم جنبه یک است( مخالف دارد، احساساتش

 و ترس پذیری،واكنش كه ایگونهبه شود.مي محسوب

 است شده داده نشان كه چرا یابد؛ كاهش بيجا هایقضاوت

 دهند ومي افزایش را افراد بين تنش و ناراحتي هاحالت این

 هدف نهایت در كنند.مي فراهم را تجربي اجتناب انگيزه

 گونههمان هاحس و احساسات افكار، تجربه آموزش، این

 مداخله چندین باشد.مي افتد،مي اتفاق طبيعي طوربه كه

 این تبيين دراستفاده شود.  هدف این تحقق برای تواندمي

 پس رشد در كنشي، – توصيفي نظری مدل به توانمي یافته

 بتواند فرد كه زماني مدل این اساس نمود؛ بر استناد ضربه از

 نماید، كنترل تروماتيک حوادث از بعد را خود منفي افكار

 سوی از گردد،مي فراهم وی در ضربه از پس رشد زمينه

 پردازش نحوه معتقدند گنزالس و همكاران-پالسيودل دیگر

-پاالسيواست )دل مؤثر ضربه از پس رشد بر شناختي

 شناختي درمان در دليل همين به (2016گونزالز و همكاران، 

 افكار اصالح به جلسه چندین در تروما بر متمركز رفتاری

 نيز مختلفي هایتكنيک و شد زنان مطلقه پرداخته منفي

 احساس، و افكار روابط شناسایي فكر، توقف روش مانند

 تا گردید تالش و شد داده آموزش روزانه افكار ثبت

 و ری-رادریگوئز یابد. كاهش هاآن فكری نشخوارهای

 توقف روش مانند ایمقابله هایروش معتقدند همكاران نيز

 نگران افكار و شناختي هایتحریف با مقابله جهت كه فكر

 شناختي بهتر پردازش برای را هاآن رود،مي كار به كننده

 در لذا ؛(2016ری و همكاران، -كند )رودریگوئزمي آماده

 روش این شد؛ تأكيد روش این بر آموزشي جلسات

 شده زابحران افكار به نسبت زنان مطلقه، توجه قطع موجب

مي معطوف بحراني غير افكار به را او توجه حالدرعين و

 هایروش افزون بر آن، (. 2016)لوریز و همكاران،   سازد

 با تا است نموده كمک فرد به شناختي -رفتاری مداخله

 منفي، افكار توقف مانند، شده برده كار به هایروش

و  استرس برابر در سازی ایمن هایتكنيک از استفاده

مقابله با افكار  توانایي افزایش مثبت، موجب خودگویي

 پيگيری مرحله افزایش اعتماد به نفس در مخرب و منفي و

 افكار كاهش كنندگان گروه آزمایش باشود چنانكه شركت

 و باالتر توانمندی به مثبت خودگویي از استفاده یا و منفي

 (. 2016اند )فخاری، رسيده بهبود عزت نفس

 بر متمركز رفتاری شناختي درمان كمک با دیگر، سوی از 

 منفي هيجانات و افكار از مطلقهزنان  گردید تالش تروما

 با روابط برقراری حين در اجتناب و آشفتگي به منجر كه

 ژن نشان و وو ژو، زیرا یابند، آگاهي شود،مي دیگران

 با مستقيمي ارتباط هيجان تنظيم و كنترل نحوه كه دادند

 سوی (. از2017)ژئو و همكاران،   دارد ضربه از پس رشد

 كه دادند نشان همكاران و شيگموتو اینكه به توجه با دیگر

است  مرتبط ضربه از پس رشد با فكری نشخوار كاهش

 كه شد مشخص نيز و (،2016شيگموتو و همكاران، )

 به رسيدن برای تروما تجربه از بعد فكری نشخوار نداشتن

 به درمان جلسات طي در باشد،مي مهم ضربه از پس رشد

 تا شد داده آموزش كننده در گروه آزمایششركت زنان

 زااسترس هایموقعيت در كه را ناسازگارانه هایخودگویي

 را بينانهخوش تفسيرهای و ساخته برطرف برند،مي كار به

 مختلف هایموقعيت در گرفتن قرار هنگام در ویژهبه

 جریان در عالوه،به (.2016نمایند )فخاری،  استفاده زاآسيب

 را خود كنندهناراحت افكار تا شدند تشویق هاآن درمان،

 برای جایگزین هایيخودگویي از و دهند قرار سؤال مورد
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 سبب كه فكری نشخوارهای و هيجانات این با مقابله

 استفاده شودمي رواني و جسماني لحاظ از هم آشفتگي

  نمایند.

 موازین اخالقی
در این پژوهش موازین اخالقي شامل اخذ رضایت آگاهانه، 

تضمين حریم خصوصي و رازداری رعایت شد. با توجه به 

ضمن تأكيد به محرمانه  اجرای مداخله درمانيشرایط و زمان 

كنندگان در مورد خروج از ، شركتدرمانبودن فرایند 

 پژوهش مختار بودند. 

 سپاسگزاری
 ما كه كسانيهمه پژوهش ودر  دهكننشركت زنان همه از

به  قدرداني و تشكر كردند یاری پژوهش این اجرای در را

 .آیدمي عمل

 تعارض منافع
 نافعم تعارض و مالي حامي مقاله این نویسندگان، اظهار بنا بر

 ندارد.

 منابع  
(. مدیریت 1388آنتوني، مایكل؛ ایرونسون، گيل؛ اشنایدرمن، نيل.)

رفتاری، ترجمه حميد طاهر نشاط  _استرس به شيوه شناختي

دوست و همكاران، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي 

 اصفهان.

(. 1391زاده، مریم .)الشریف، مرجان؛ بهرامي، فاطمه؛ فاتحي

اثربخشي گروهي مادران طالق با رویكرد تلفيقي در شهر 

درماني. سال اصفهان بر سازگاری آنان. فرهنگ مشاوره و روان

 .41-21؛ 11شماره سوم، 

(. بررسي 1390زاده، مریم .)باللي، طيبه؛ اعتمادی، عذرا؛ فاتحي

رابطه عوامل شناختي و جمعيت شناختي پيش بيني كننده 

سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه شهر اصفهان. فصلنامه 

 .63-55؛ 5فرهنگ مشاوره و روان درماني. سال دوم، شماره 

(. مقایسه 1395دی؛ درباني، علي. ) سعادتي، نادره؛ رستمي، مه

اثربخشي درمان مبتني بر پذیرش و تعهد و درمان متمركز بر 

شفقت در تقویت عزن نفس و سازگاری پس از طالق. 

 .58-45(: 2)3روانشناسي خانواده، 

 حسن بهرامعلي؛ آبادی،  هاشن قنبری ، پریسا؛نوروزی غفوریان

 با درماني گروه اثربخشي ی مقایسه(. 1392آبادی، حسين .)

 و نفس عزت بر اعتماد، معنوی و وجودی رویكرد

 .98-82(؛ 47) 12های مشاوره. مطلقه. پژوهش زنان اضطراب

آزمون های روان  (.1390؛ داستاني، محبوبه. )فتحي آشتياني، علي

. چاپ ششم.  روان سالمت و شخصيت ارزشيابي –شناختي 

 انتشارات بعثت تهران:

(. اثربخشي 1395كجباف، محمد باقر .)فقيهي، محمدصالح؛ 

آموزش فرزندپروری مبتني بر پذیرش و تعهد به مادران بر بهبود 

عزت نفس كودكان: پژوهش مورد منفرد. فصلنامه روانشناسي 

 .476-453(؛ 40) 4، شماره 10كاربردی. سال 

(. 1391زاده، مریم .)ميرزازاده، فاطمه؛ خدابخشي، احمد؛ فاتحي

يجان مدار بر سازگاری پس از طالق در زنان. تاثير درمان ه

؛ 4فصلنامه مشاوره و روا درماني خانواده. سال اول، شماره 

441-460. 

اثربخشي گروه درماني مبتني بر (. 1394نجفي سوالری، فاطمه .)

بر سازگاری پس از طالق و بهزیستي  (ACT)پذیرش و تعهد

 شناسي ارشدنامه كار. پایانهيجاني زنان مطلقه شهر اصفهان

 آباد.روانشناسي باليني. دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف
Böttche, M., Kuwert, P., Pietrzak, R. H., & 

Knaevelsrud, C. (2016). Predictors of 

outcome of an Internet‐based cognitive‐

behavioural therapy for post‐traumatic stress 

disorder in older adults. Psychology and 

Psychotherapy: Theory, Research and 

Practice, 89(1), 82-96. 

Coopersmith,S. (1967).TheDAntecedent Of Self-

esteem. New York: W.H.Freeman 
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