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Abstract
Introduction: Divorce is a type of loss that affects people’s health and causes personal, family, and 
social disintegration, and in most cases, its destructive effects on women are more severe. The aim 
of this study was to investigate the effectiveness of reality therapy based on choice theory on general 
health and automatic negative thoughts of divorced women.
Methods: This study was semi-experimental with pre-test and post-test design with the control 
group. The research population was divorced women who were referred to Masire Khoshbakhti 
clinic of Isfahan city in the 2021 year. The research sample was 30 individuals who were selected 
by convenient sampling method and then randomly assigned to the experimental group and control 
group (15 people in each group). The experimental group trained 8 sessions of 120 minutes with 
the methods of reality therapy once a week and the control group did not receive any training. The 
research measuring instruments were the general health questionnaire (Goldberg, 1972) and the 
automatic negative thoughts questionnaire (Hollon & Kendall, 1980). Data analysis was performed 
using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) using SPSS-26.
Results: The results of the analysis showed that reality therapy had a significant effect on improving 
general health and reducing automatic negative thoughts in divorced women in the experimental 
group compared to the control group (p<0.05).
Conclusions: Due to the effectiveness of reality therapy on general health and automatic negative 
thoughts in divorced women, it is recommended that this training be used to reduce psychological 
injuries of divorced women.
Keywords: Reality therapy, Choice theory, General health, Automatic negative thoughts, Divorced 
Women.
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چکیده
ــه از هــم پاشــیدگی شــخصی،  ــه: طــاق نوعــی فقــدان اســت کــه ســامت افــراد را تحــت  الشــعاع قــرار می دهــد و منجــر ب مقدم
خانوادگــی و اجتماعــی می شــود و در اغلــب مــوارد، آثــار مخــرب آن بــر زنــان شــدیدتر اســت. مطالعــه حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی 

واقعیــت درمانــی مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب بــر ســامت عمومــی و افــکار خــودکار منفــی زنــان مطلقــه در ســال 1400 انحــام شــد.
روش کار: ایــن پژوهــش از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیش آزمــون- پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش 
شــامل کلیــه زنــان مطلقــه بودنــد کــه بــه مرکــز مشــاوره مســیر خوشــبختی شــهر اصفهــان مراجعــه کــرده بودنــد. گــروه نمونــه شــامل 
30 نفــر از زنــان مطلقــه کــه بــه صــورت نمونه گیــری در دســترس انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در 2 گــروه آزمایــش و کنتــرل بــه 
ــه صــورت جلســات 120  ــی ب ــه درمان ــد. گــروه آزمایــش 8 جلســه تحــت مداخل ــرار گرفتن ــر در هــر گــروه( ق صــورت مســاوی )15 نف
دقیقــه ای، هفتــه ای یــک مرتبــه قــرار گرفتنــد. ابــزار مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش پرسشــنامه ســامت عمومــی گلدبــرگ )1972( و 
 SPSS-26 پرسشــنامه افــکار خــودکار منفــی هالــون و کنــدال )1980( بودنــد. داده هــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل کوواریانــس در نرم افــزار

تحلیــل شــدند.
ــر افزایــش ســامت عمومــی و کاهــش افــکار خــودکار  یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه جلســات واقعیــت درمانــی تاثیــر معنــاداری ب

.)p<0.05( منفــی زنــان مطلقــه گــروه آزمایــش در مقایســه بــا گــروه کنتــرل داشــت
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه اثربخشــی واقعیــت درمانــی بــر ســامت عمومــی و افــکار خــودکار منفــی زنــان مطلقــه، پیشــنهاد می شــود 

کــه از ایــن روش درمانــی بــرای بهبــود آســیب های روانشــناختی زنــان مطلقــه اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها: واقعیت درمانی، تئوری انتخاب، سامت عمومی، افکار خودکار منفی، زنان مطلقه.

مقدمه
ــن  ــی، مهم تری ــیب های اجتماع ــی از آس ــوان یک ــاق را می ت ط
ــی  ــه یعن ــش جامع ــن بخ ــیدگی بنیادی تری ــم  پاش ــل از ه عام
ــراد تلقــی  ــه ای اســترس زا در زندگــی اف ــز واقع ــواده ]1[ و نی خان
ــور  ــرد مجب ــس از آن، ف ــاق و پ ــد ط ــول رون ــه در ط ــرد؛ ک ک
اســت بــا افــکار و احساســات ناخوشــایند و ناراحــت کننــده  
متعــددی ســر وکار داشــته باشــد ]2[. افزایــش 12 درصــدی آمــار 
ــیر  ــده ی س ــان  دهن ــال های 1392-1398 نش ــن س ــاق بی ط

صعــودی رشــد شــمار جدایــی زوجیــن اســت، بــه  طوری کــه در 
پایــان ســال 1398 تعــداد ازدواج هــا 530225 و تعــداد طاق هــا 
ــه ازدواج  ــر ک ــر 3 نف ــی از ه ــت؛ یعن ــوده اس ــر ب 174831 نف
ــر  ــر بیانگ ــن ام ــه ای ــرد ]3[ ک ــاق می گی ــر ط ــد 1 نف می کنن
ــد. از  ــور می باش ــویی کش ــی زناش ــایند در زندگ ــی ناخوش وضعیت
ایــن زاویــه انتظــار مــی رود بــه همیــن میــزان، آثــار و پیامدهــای 
منفــی ناشــی از طــاق نیــز بیــش از گذشــته ســامت افــراد را 
تهدیــد کــرده و آن هــا را بــا تــوده ای از فشــارهای روانــی مواجــه 
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کنــد ]4[. برخــی پژوهشــگران معتقدنــد طــاق و اســترس ناشــی 
ــوند،  ــه رو می ش ــا روب ــا آن ه ــراد ب ــه اف از مشــکات اقتصــادی ک
بــرای زنــان بــه مراتــب آســیب های بیشــتری نســبت بــه مــردان 
بــه دنبــال داشــته و فرآینــدی آســیب زا بــه ابعــاد مختلــف ســامت 

آن هــا اســت ]5[.
ــت  ــدی اس ــد بع ــی چن ــامت مفهوم ــان، س ــدگاه متخصص از دی
کــه  حالتــی از بهزیســتی کامــل در  زمینه هــای جســمی، روانــی و 
ــرد ]6[. پژوهش هــا حاکــی از آن اســت  ــر می گی اجتماعــی را در ب
ــکات و  ــامت روان ]7[، مش ــن س ــطوح پایی ــا س ــاق ب ــه ط ک
ــتان ]9[ و  ــرر در بیمارس ــتری مک ــمانی ]8[، بس ــای جس بیماری ه
نیــز میــزان بــاالی خودکشــی ]10[ در ارتبــاط اســت. بــه  عــاوه در 
ایــن افــراد عائــم و نشــانه های بیشــتری از اســترس، اضطــراب، 
ــادی  ــت ع ــه جمعی ــبت ب ــردگی  نس ــی و افس ــزوای اجتماع ان
ــی و  ــای اجتماع ــترین پیامد ه ــود ]11، 12[. بیش ــاهده می ش مش
فرهنگــی طــاق بــرای زنــان اســت کــه از نــگاه ابــزاری جامعــه 
ــرد  ــام ب ــد آن ن ــخت ترین بع ــوان س ــه  عن ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ب
]13[. ایــن زنــان بــه دلیــل کلیشــه ها و تصــورات قالبــی فرهنگــی 
احســاس تــرس، عــدم امنیــت و طعمــه بــودن بیشــتری نســبت به 
ــن امــر آســیب ها و مشــکات  ــد و ای ــه می کنن ــان تجرب ســایر زن
روانــی زیــادی بــرای آن ها بــه همــراه دارد ]14[. احســاس ناامیدی، 
ــز از  ــرزنش گری نی ــاب و خودس ــف اعص ــئولیت ناپذیری، ضع مس
ــد  ــان می باش ــر زن ــاق ب ــوارض ط ــوء و ع ــای س ــه پیامده جمل
ــتری،  ــدید، هیس ــردگی ش ــه افس ــر ب ــت منج ــن اس ــه ممک ک
خودبیمارانــگاری و حتــی پارانوئیــد در آن هــا شــود ]15[. افســردگی 
و کاهــش امیــد بــه زندگــی می تواننــد منجــر بــه اســتفاده از افــکار 
ــن  ــه ی بی ــه در رابط ــوند ک ــه ش ــان مطلق ــی در زن ــودکار منف خ

ــد ]16[. افســردگی و خودکشــی نقــش دارن
افــکار خــودکار منفــی بــه  صــورت نگــرش و برداشــت های منفــی، 
ــودش  ــه خ ــبت ب ــخص نس ــرارادی ش ــق و غی ــه، بی منط بدبینان
ــع  ــی از وقای ــه ناش ــرد ک ــات ف ــردازش اطاع ــوگیری در پ و س
ــکار  ــن اف ــود ]17[. ای ــف می ش ــت، تعری ــی اس ــترس زای زندگ اس
شــامل جمــات و عباراتــی اســت کــه معمــواًل پــس از رخــدادی 
خــاص، تجربــه می شــوند؛ آنقــدر ســریع هســتند کــه قبــل ازینکــه 
ــادات   ــده ی ع ــان دهن ــد و نش ــاق می افتن ــود، اتف ــه ش ــرد متوج ف
ــر اســترس و تنش هــای  ــه شــرایط پ ــرد در پاســخ و واکنــش ب ف
ــت کوتاه مــدت  ــس از احســاس رضای ــان پ ــی اســت ]18[. زن روان
ــی و  ــاس تنهای ــد احس ــی مانن ــات منف ــاق، احساس ــی از ط ناش

ــه  ــاد ب ــود، کاهــش اعتم ــه خ ــی معطــوف ب ــکار منف ــارت، اف حق
 نفــس و مشــکات روانــی ازجملــه اضطــراب و افســردگی را 
تجربــه می کننــد ]13[. ایــن افــکار در فــرد رشــد باالیــی دارنــد و 
بــا توجــه بــه رابطــه مســتقیم افــکار خــودکار منفــی بــا افســردگی 
]19[، وضعیــت ســامت روانــی را بــه خطــر می اندازنــد و احتمــال 

ــد ]20[. ــش می دهن ــی را افزای خودکش
روش هــای درمانــی زیــادی بــرای مشــکات روان شــناختی زنــان 
ــا،  ــن روش ه ــی از ای ــه یک ــند ک ــر باش ــد موث ــه می توانن مطلق
واقعیــت درمانــی مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب اســت کــه کارایــی 
ــام  ــر ویلی ــت. دکت ــده اس ــات ش ــدد اثب ــای متع آن در پژوهش ه
ــدنی  ــز جدانش ــاب، آن را ج ــوری انتخ ــی تئ ــس از معرف ــر پ گلس
روش درمانــی خــود یعنــی واقعیــت درمانــی دانســت. ایــن دیــدگاه 
آمیــزه ای از فلســفه اگزیستانسیالیســم و شــیوه های رفتــاری اســت 
و بــر مفاهیمــی از قبیــل کنتــرل درونــی، مســئولیت پذیری، 
ــا  ــر اینج ــز ب ــت، تمرک ــا واقعی ــدن ب ــه  ش ــاب ]21[. مواج انتخ
ــه  ــه رابط ــق ک ــت موف ــه هوی ــیدن ب ــه رس ــون و در نتیج و اکن
ــا عزت نفــس دارد تأکیــد می شــود. در واقــع واقعیــت  مســتقیمی ب
درمانــی یــک نظــام کنتــرل درونــی اســت کــه بــه تشــریح چرایــی 
ــی  ــت زندگ ــده جه ــن کنن ــه تعیی ــی ک ــی انتخاب های و چگونگ
ــط  ــا توس ــد ت ــک می کن ــراد کم ــه اف ــردازد و ب ــتند می پ ــا هس م
ــر  ــامت روان در نظ ــارز س ــانه ی ب ــه نش ــئولیت ک ــرش مس پذی
گرفتــه می شــود، کنتــرل موثــری بــر زندگــی خــود داشــته باشــند 
و نیازهایشــان را بــر طــرف ســازند؛ همچنیــن بــر اســاس اصــول 
همگانــی نیازهــای ژنتیکــی انســان و رفتــار او بنــا شــده اســت و به 
همیــن علــت درمــان گروهــی بــرای جامعه هــای آمــاری مختلــف 

ــد ]22[. ــرا می باش ــل  اج قاب
شــواهد پژوهشــی از تاثیــر واقعیــت درمانــی بــر ســامت عمومــی، 
ــف  ــار مختل ــابه در اقش ــات مش ــی و موضوع ــودکار منف ــکار خ اف
حکایــت دارد. بنی هاشــمی و همــکاران ]23[ در پژوهــش خــود بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه هــر ســه مداخلــه رفتاردرمانی شــناختی، 
ــر  ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــی و درم ــت درمان واقعی
راهبردهــای مقابلــه ای، کیفیــت زندگــی و ســامت عمومــی 
ــادی،  ــمالی احمدآب ــت. ش ــر اس ــن موث ــاران مزم ــن بیم مراقبی
محمــدی احمدآبــادی و برخــورداری احمدآبــادی ]24[ در پژوهــش 
خــود بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه می تــوان واقعیــت درمانی 
گروهــی را بــه عنــوان مداخلــه ای موثــر جهــت کاهــش افســردگی، 
اضطــراب و اســترس بیمــاران دیابــت نــوع دو بــه کار بــرد. نــداف و 
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همــکاران ]25[، در تحقیقــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه واقعیــت 
درمانــی گروهــی باعــث کاهــش افــکار خودآینــد منفــی و بهبــود 
انعطاف پذیــری روانشــناختی مراجعیــن افســرده بــه مراکــز مشــاوره 
می شــود. نتایــج پژوهــش نــادری ]26[ نشــان داد تئــوری انتخــاب 
ــز  ــی، آســیب عمــدی و و نی ــد منف ــکار خودآین باعــث کاهــش اف
ــود.  ــه افســردگی می ش ــا ب ــراد مبت ــی اف ــت زندگ ــش کیفی افزای
فرشــچی، کیانــی و چیتــی ]27[ در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه 
ــر  ــر ب ــی موث ــوان درمان ــه عن ــی ب ــت درمان ــه از واقعی ــیدند ک رس
کاهــش افســردگی و اضطــراب و نیــز افزایــش پیــروی از درمــان 
بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع یــک اســتفاده کــرد. ابــن الشــریعه 
ــد کــه  ــن نتیجــه دســت یافتن ــه ای ــی ]28[، در تحقیقــی ب و عقیل
ــوری انتخــاب  ــر تئ ــی ب ــی مبتن ــت درمان ــوزش گروهــی واقعی آم
ــه  ــود بخشــیده و منجــر ب ــان مطلقــه را بهب ســامت عمومــی زن
ــان ]29[ در  ــود. فرنودی ــا می ش ــی آن ه ــای وسواس ــش باوره کاه
ــی گروهــی باعــث  ــت درمان ــه واقعی پژوهــش خــود نشــان داد ک
افزایــش ســامت روان و عزت نفــس دانش آمــوزان می شــود. 
ــت  ــر واقعی ــه ای، اث ــام مداخل ــا انج ــکاران ]30[ ب ــی و هم فرمان
ــه  ــراد مبتــا ب ــر اســترس، اضطــراب و افســردگی اف ــی را ب درمان
بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیس بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه 
ــادار اســترس،  ــی باعــث کاهــش معن رســیدند کــه واقعیــت درمان
ــکاران ]31[ در  ــور و هم ــود. حیدرپ ــردگی می ش ــراب و افس اضط
ــون  ــتفاده از فن ــه اس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب ــق خ تحقی
ــرل  ــی کنت ــر روانشناس ــی ب ــه مبتن ــی ک ــت درمان ــه واقعی مداخل
درونــی اســت، بهزیســتی روانشــناختی و تــاب آوری مــادران 

ــد. ــش می ده ــی را افزای ــوان ذهن ــودکان کم ت ک
بــا در نظــر گرفتــن مجمــوع مطالــب ذکــر شــده و بــا توجــه بــه 
ــی، از آنجــا کــه در بررســی های انجــام  اثربخشــی واقعیــت درمان
ــور  ــه ط ــوع ب ــن موض ــه ای ــه ب ــد ک ــت نش ــی یاف ــده پژوهش ش
خــاص پرداختــه باشــد و بــا توجــه بــه ایــن امــر کــه ســامت روان 
ــه کــه نقــش حســاس و  ــوان نیمــی از جمعیــت جامع ــان به عن زن
اساســی در ســامت روان جامعــه دارنــد از اهمیــت برخوردار اســت، 
ــه کســب روش هــای علمــی و انجــام  ــه پژوهــش در زمین ــاز ب نی
اقدامــات الزم جهــت ارتقــا ســامت روانــی زنــان مطلقــه ضــروری 
ــن منظــور، در پژوهــش حاضــر جهــت  ــه ای ــه نظــر می رســد. ب ب
ــن،  ــی پایی ــته ناشــی از ســامت عموم ــوارض ناخواس کاهــش ع
ــر روی  ــا، ب ــا آن ه ــط ب ــاالت مرتب ــی و اخت ــودکار منف ــکار خ اف

زنــان مطلقــه از روش واقعیــت  درمانــی مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب 
اســتفاده شــد و تأثیــر آن مــورد بررســی قــرار گرفــت.

روش کار
پژوهــش حاضــر بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی و بــه لحــاظ 
ــا  نحــوه و شــیوه ی اجــرا یــک مطالعــه از نــوع نیمــه آزمایشــی ب
طــرح پیش آزمــون و پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود کــه پــس 
ــا شــماره E.A.00.6.01.01 از دانشــگاه  ــد اخــاق ب ــت ک از دریاف
باهنــر کرمــان انجــام شــد. جامعــه آمــاری پژوهــش حاضــر شــامل 
کلیــه زنــان مطلقــه فاقــد فرزنــد بودنــد کــه بــرای دریافــت مشــاوه 
در محــدوده زمانــی بهمــن ســال 1399 تا اردیبهشــت ســال 1400 
بــه مرکــز مشــاور مســیر خوشــبختی شهرســتان اصفهــان مراجعــه 
ــر از  ــه حجــم 30 نف ــه ای ب ــن پژوهــش نمون ــد. در ای کــرده بودن
113 زن مطلقــه داوطلــب کــه بــه روش نمونــه گیــری غیرتصادفی 
)در دســترس( انتخــاب شــده بودنــد ، بــه صــورت تصادفــی 15 نفــر 
ــد.  ــرار گرفتن ــرل ق ــروه کنت ــر در گ ــش و 15 نف ــروه آزمای در گ
ماک هــای ورود بــه پژوهــش نداشــتن فرزنــد، اعتیــاد یــا ســابقه 
ســومصرف مــواد، ســپری شــدن حداقــل 6 مــاه از طــاق، کســب 
نمــره ی باالتــر از میانگیــن در پرسشــنامه های ســامت عمومــی و 
افــکار خودآینــد منفــی و حداقــل تحصیــات دیپلــم بــود. همچنین 
ــد از  ــل بودن ــان کــه مای ــار داشــتند هــر زم شــرکت کنندگان اختی

پژوهــش خــارج شــوند.
از هــر دو گــروه پیــش آزمــون گرفتــه شــد و طــی دومــاه جلســات 
واقعیــت درمانــی مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب گلســر در 8 جلســه، 
هــر هفتــه 1 جلســه و بــه میــزان 120 دقیقــه بــه گــروه آزمایــش 
ارائــه شــد. از گــروه کنتــرل درخواســت شــد دومــاه آینــده بــرای 
ــته  ــکاری داش ــون( هم ــس آزم ــه )پ ــنامه مربوط ــل پرسش تکمی
باشــند. پــس از اتمــام دوره، دوبــاره پرســش نامه ها در اختیــار 
ــد و  ــع گردی ــرل توزی ــش و کنت ــروه آزمای ــر دو گ ــن در ه داوطلبی
ــا  ــل آن ه ــه نکمی ــق ب ــارت محق ــت نظ ــا تح ــده ه ــرکت کنن ش
پرداختنــد. بــه منظــور رعایــت جنبه هــای اخاقــی، پــس از 
ــه  ــی ک ــا و مباحث ــک ه ــه تکنی ــی، خاص ــه ارزیاب ــان مرحل پای
ــه  ــود، ب ــه گــروه آزمایــش داده شــده ب طــی جلســات آموزشــی ب
گــروه کنتــرل ارائــه شــد. برنامــه ی مداخلــه کــه برگرفتــه از کتــاب  
ــه شــده اســت.  تئئــوری انتخــاب گلســر اســت، در )جــدول1( ارائ
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جدول 1: محتوای جلسات واقعیت درمانی گروهی  

محتوای مداخلههدفجلسات

معرفی افراد به یکدیگر و صحبت درباره ی عایق و استعدادهای خود، بیان مزایای مشاوره گروهی و تعیین ایجاد رابطه عاطفی و اعتماداول
قوانین گروه 

شرح مفهوم نیازهای اساسی گلسر شامل نیاز به بقا، عشق و احساس تعلق، قدرت، آزادی و تفریح  صحبت  معرفی علت رفتاردوم
اعضا درباره ی این نیازها و شباهت ها و تفاوت های انسان ها

توضیح درباره ی دنیای مطلوب یا دنیای کیفی که متشکل از انسان های مورد عاقه، خواسته ها و راه های معرفی راه های ارضا نیازهاسوم
برآوردن نیازها اساسی است

توضیح درباره ی تفاوت دنیای ادراکی، برداشت متفاوت افراد از واقعیت  های بیرونی و نیز تفاوت ویژگی های قضاوت برداشت ها و اهدافچهارم
افرادی با هویت موفق و ناموفق و بیان اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

بیان ماشین رفتار و رفتار کلی که از چهار  بخش عمل، فکر، احساس و فیزیولوژی تشکیل شده است و قضاوت رفتارپنجم
توضیح درباره ی مسئولیت پذیری، رفتار مسئوالنه و نحوه ی برخورد و پذیرش  واقعیت های زندگی

تعریف سامت جسمانی و روانی و ویژگی های افراد سالم و برنامه ریزی درباره رفتار موثر و کارآمدتهیه طرح و برنامهششم
بیان اهمیت تعهد به اجرای برنامه و بیان احساس از انجامتعهد به عملهفتم
مرور جلساتجمع بندیهشتم

 )GHQ( در پژوهــش حاضــر از پرسشــنامه های ســامت عمومــی
و افــکار خودآینــد منفــی )ATQ( اســتفاده شــد.

ــامت  ــش نامه س ــال 1972 پرس ــرگ در س ــار گلدب ــتین  ب نخس
ــات و  ــروزه در مطالع ــرد. ام ــم ک ــه تنظی ــا 60 گوی ــی را ب عموم
ــوالی ،  ــده 30 س ــاه ش ــای کوت ــاوت از فرم ه ــای متف پژوهش ه
ــن پرسشــنامه اســتفاده می شــود کــه  28 ســوالی و 12 ســوالی ای
در پژوهــش حاضــر، نســخه کوتــاه شــده 28 ســوالی بــه کار گرفتــه 
شــد. پرسشــنامه ســامت عمومــی شــامل چهــار مقیــاس فرعــی 
ــت  ــه ای دارد و وضعی ــوال 4 گزین ــاس 7 س ــر مقی ــه ه ــت ک اس
ــاه  ــک م ــن خــرده مقیاس هــا را در طــول ی ــک از ای ــرد در هری ف
ــه  ــن پرســش نامه ب ــذاری ای ــد. روش نمره گ ــر بررســی می کن اخی
ــی  ــد؛ یعن ــه می باش ــا س ــر ت ــه ای از صف صــورت لیکــرت 4 درج
ــف نمــره صفــر، ب نمــره 1، ج نمــره 2 و د نمــره 3 تعلــق  ــه ال ب
می گیــرد. حداکثــر نمــره ی کســب شــده توســط آزمودنــی، نمــره 
84 می باشــد و نقطــه بــرش ایــن پرســش نامه 23 درنظــر گرفتــه 
شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه نمــره ای برابــر بــا 23 یــا باالتــر 
نشــان دهنده ی عائــم و نشــانه های مرضــی اســت. مقیاس هــای 
فرعــی ذکــر شــده بــه ترتیــب عبارت انــد از نشــانه های جســمانی، 
اضطــراب و اختــال خــواب، کارکــرد اجتماعــی، کارکــرد اجتماعــی 
ــیراز،  ــگاه ش ــی در دانش ــوی در پژوهش ــردگی تق ــم افس و عائ
ــنجی،  ــاره س ــه روش دوب ــق س ــنامه را از طری ــن پرسش ــار ای اعتب
روش تصنیــف یــا دونیمــه کــردن و آلفــای کرونبــاخ بررســی و بــه 
ترتیــب ضرایــب اعتبــار 0/70، 0/93 و 0/90 را گــزارش کــرد ]32[.

پرســش نامه افــکار خودآینــد منفــی در ســال 1980 توســط هولــون 

ــی خــودکار  ــارات منف ــی اظه ــا هــدف بررســی فراوان ــدال  ب و کن
دربــاره ی خــود و ارزیابــی خودافشــایی در بیمــاران افســرده تدویــن 
ــا  ــی در آن ه ــد منف ــکار خودآین ــی از اف ــاوی نمونه های ــد و ح ش
ــرت  ــاس لیک ــا مقی ــه ای و ب ــنامه  30 گوی ــن پرسش ــد. ای می باش
ــی فراوانــی  ــه ارزیاب ــا پنــج اســت کــه ب پنــج درجــه ای از یــک ت
ــره ی  ــردازد و نم ــته می پ ــه گذش ــک هفت ــکار در ی ــن اف ــوع ای وق
آزمودنی هــا از جمــع نمــرات بــه دســت آمــده محاســبه می شــود. 
ــناخت و  ــراز ش ــر اب ــش نامه، بیانگ ــن پرس ــاال در ای ــای ب نمره ه
ــنادی  ــای اس ــا مدل ه ــه ب ــرد اســت ک ــی بیشــتر در ف ــکار منف اف
ــدی و  ــود، ناامی ــه خ ــی نســبت ب ــکار منف ــد اف در افســردگی مانن
احســاس عــدم توانایــی هم آینــدی دارد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ 
ایــن پرســش نامه 0/97 گــزارش شــده اســت کــه نشــان دهنده ی 
انســجام درونــی بســیار خــوب آن می باشــد ]17[. نتیجــه ی 
پژوهــش کیمیایــی و همــکاران ]33[ نشــان دهنده ی ثبــات درونــی 
مناســب بــا ضریــب آلفــا 0/91، انحــراف اســتاندارد 11/67 و نیــز 

ــت. ــش نامه اس ــن پرس ــن 46/28 ای میانگی
بــرای بررســی و تجزیــه و تحلیــل داده هــای تحقیــق، از دو روش 
آمــار توصیفــی شــامل نمودارهــا، جــداول مختلــف توزیــع فراوانــی 
و شــاخص های مرکــزی و پراکندگــی و در ســطح آمــار اســتنباطی، 
از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره یــک طرفــه و بــرای 

انجــام عملیــات آمــاری از نــرم افــزار SPSS-26 اســتفاده شــد.

یافته ها
ــچ  ــه هی ــود ک ــر ب ــش 30 نف ــن پژوه ــرکت کنندگان ای ــداد ش تع
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ــی و درصــد  ریزشــی در نمونه هــای دو گــروه ایجــاد نشــد. فراوان
فراوانــی ویژگیهــای دموگرافیــک ســن، تحصیــات و مــدت زمــان 

جدایــی زنــان مطلقــه در )جــدول 2( گــزارش شــد. 
 

جدول 2: ویژگی های دموگرافیک سن، تحصیات و مدت زمان جدایی زنان مطلقه

سطوحویژگی ها
گروه کنترلگروه آزمایش

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

سن

23-193 20%213/3%

28-24640%640%

33-29213/3%426/7%

38-34320%16/7%

43-3916/7%213/3%

تحصیات
%746/7%1066/7دیپلم

%640%533/3لیسانس

%213/3--فوق لیسانس

مدت طاق )سال(

1533/3%746/7%

2853/3%533/3%

316/7%320%

416/7%--

ــه میانگیــن و انحــراف اســتاندارد   یافته هــای توصیفــی مربــوط ب
ــی  ــرل در مقیاس هــای ســامت عموم ــش و کنت ــروه آزمای دو گ
و افــکار خــودکار منفــی زنــان مطلقــه در مراحــل پیش آزمــون و 
ــه دســت  ــزان خــی دو ب ــه شــد. می پس آزمــون در )جــدول3( ارائ
آمــده حاصــل از مقایســه فراوانی هــای دو گــروه در متغیــر 
ــر  ــات براب ــر تحصی ــا P=0/70( 20/2(، در متغی ــر ب ــن براب س

ــا 02/3  ــر ب ــاق براب ــدت ط ــر م ــا P=0/27( 62/2( و در متغی ب
)P=0/38( می باشــد کــه ایــن میــزان بــه لحــاظ آمــاری معنــادار 
نمی باشــد )P>0/05(. بنابرایــن دو گــروه مــورد مطالعــه از نظــر 
ســن، تحصیــات و مــدت طــاق تفــاوت معنــاداری بــا یکدیگــر 

ندارنــد. 

جدول 3: میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای پژوهش

گروهمتغیر
پس آزمونپیش آزمون

انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

سامت عمومی
38/2711/3126/407/95آزمایش
36/6011/1137/3310/53کنترل

افکار خودکار منفی
48/1310/7336/079/89آزمایش
44/879/5546/139/72کنترل

بــر اســاس )جــدول3( میانگیــن نمــره ســامت عمومــی و افــکار 
خــودکار منفــی در زنــان مطلقــه گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه 
ــته  ــش داش ــون کاه ــه پس آزم ــه مرحل ــبت ب ــز نس ــرل و نی کنت
اســت. پیــش از اجــرای تحلیــل کوواریانــس مفروضــات اصلــی این 
ــال  ــت. مفروضه هــای نرم ــرار گرف ــورد بررســی ق ــل م ــوع تحلی ن
ــی شــیب خــط  ــون شــاپیرو-ویلکز، همگن ــر اســاس آزم ــودن ب ب
رگرســیون، همگنــی واریانــس گروه هــا بــر اســاس آزمــون لویــن و 

برابــری کوواریانس هــای متغیرهــای وابســته در گــروه بــر اســاس 
آزمــون M باکــس تاییــد شــدند )P>0/05(. بنابرایــن اســتفاده از 

آزمــون تحلیــل کوواریانــس مجــاز اســت.
)جــدول4( نتایــج تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــری را روی نمرات 
ــی نشــان  ــودکار منف ــکار خ ــی و اف ــون ســامت عموم ــس آزم پ

می دهــد.
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جدول 4: خاصه تحلیل کواریانس چند متغیری

مجذور اتامعناداریdf خطاdf فرضیهFارزشآزموناثر

گروه

0/8680/092250/0010/86اثر پیایی
0/1380/092250/0010/86المبدای ویلکز

6/4080/092250/0010/86اثر هتلینگ
6/4080/092250/0010/86ریشه دو روی

ــدای  ــدول4( المب ــده در )ج ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــه ب ــا توج ب
تحلیــل  شــاخص  محافظه کارتریــن  عنــوان  بــه  ویلکــز 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــت درمان ــه واقعی ــد ک ــان می ده ــس نش کوواریان
ــی و  ــامت عموم ــته س ــای وابس ــر متغیره ــاب ب ــوری انتخ تئ
افــکار خــودکار منفــی بــوده اســت. همچنــان نتایــج حاکــی از آن 
اســت کــه بیــن گروه هــای آزمایــش و کنتــرل، حداقــل در یکــی 

ــود دارد. ــاداری وج ــاوت معن ــته تف ــای وابس از متغیره
ــس  ــاوت کوواریان ــر، تف ــای اختصاصی ت ــی فرضیه ه ــرای بررس ب
ــه در  ــد ک ــام ش ــته انج ــای وابس ــوا روی متغیره ــن مانک در مت
ــرای  ــوارا ب ــن مانک ــس در مت ــل کوواریان ــج تحلی ــدول5( نتای )ج
نشــان  را  وابســته  متغیرهــای  آزمون هــای  پــس  مقایســه 

می دهــد.
 

جدول 5: نتایج تحلیل کوواریانس یک طرفه در متن مانکوا

مجذور اتامعناداریFمیانگین مجذوراتdfمجموع مجذوراتآزموناثر

گروه
896/531896/5310/290/0030/26سامت عمومی

760/031760/037/890/0090/22افکار خودکار منفی

خطا
2438/932887/10سامت عمومی

2694/662896/23افکار خودکار منفی

ــوان  ــه دســت آمــده در )جــدول5( می ت ــه نتیجــه ی ب ــا توجــه ب ب
ــای  ــاداری در متغیره ــر معن ــش تغیی ــروه آزمای ــه در گ ــت ک گف
ســامت عمومــی و افــکار خــودکار منفــی نســبت بــه گــروه کنترل 
 .)P<0.01( تحــت تاثیــر واقعیــت درمانــی بــه وجــود آمــده اســت
بــر اســاس ضرایــب بتــا بیشــترین اثربخشــی روی متغیــر ســامت 

عمومــی بــوده اســت.

بحث
بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون پدیــده ی طــاق، انتظــار مــی رود 
ــد  ــراد را تهدی ــامتی اف ــش س ــش از پی ــی آن بی ــای منف پیامده
ــت  ــی واقعی ــی اثربخش ــدف بررس ــا ه ــر ب ــش حاض ــد؛ پژوه کن
درمانــی مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب بــر ســامت عمومــی و افــکار 

خــودکار منفــی زنــان مطلقــه انجــام شــد.
ــوری  ــر تئ ــی ب ــی مبتن ــت درمان ــه واقعی ــان داد ک ــا نش یافته ه
انتخــاب بــر ســامت عمومــی زنــان مطلقــه موثــر بــود کــه ایــن 
ــا نتیجــه ی  پژوهش هــای بنی هاشــمی و همــکاران ]23[  یافتــه ب
ــت  ــناختی، واقعی ــی رفتاردرمانی ش ــه اثربخش ــوص مقایس در خص
ــای  ــر راهبرده ــد ب ــرش و تعه ــر پذی ــی ب ــان مبتن ــی و درم درمان

مقابلــه ای، کیفیــت زندگــی و ســامت عمومــی مراقبیــن بیمــاران 
مزمــن، ابــن الشــریعه و عقیلــی ]28[ مبنــی بــر اثربخشــی واقعیــت 
درمانــی مبتنــی بــر تئــوری انتخــاب Glasser بــه شــیوه گروهــی 
بــر ســامت عمومــی و باروهای وسواســی زنــان مطلقــه، فرنودیان 
ــی گروهــی  ــت درمان ]29[ در خصــوص بررســی اثربخشــی واقعی
ــور و  ــوزان و حیدرپ ــس دانش آم ــزت نف ــامت روان و ع ــر س ب
همــکاران  ]31[ مبنــی بــر بررســی اثربخشــی واقعیــت درمانــی بــر 
ــوان  ــودکان کم ت ــادران ک ــاب آوری م ــناختی و ت ــتی روانش بهزیس

ــد.  ــو می باش ــی همس ذهن
در تبییــن نتایــج بــه دســت آمــده می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کــرد کــه همانطــور کــه قبا گفتــه شــد، علت اساســی افســردگی، 
ناراحتی هــای  از  برخــی  و  روانــی  ناراحتی هــای  اضطــراب، 
ــام گلســر  ــد ویلی ــرش مســئولیت اســت. تاکی ــدم پذی جســمی، ع
ــر  ــه رفتارهــای مســئوالنه و موث ــر رفتار هــای ناکارآمــد ب ــر تغیی ب
ــوزش  ــت ]22[. آم ــی اس ــه اساس ــای پنجگان ــا نیازه ــت ارض جه
ــش  ــب افزای ــی موج ــت درمان ــام واقعی ــاب و انج ــوری انتخ تئ
مســئولیت پذیری زنــان مطلقــه شــده اســت و ایــن موضــوع باعــث 
افزایــش احســاس کنتــرل بــر ابعــاد مختلــف زندگــی و در نهایــت 
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افزایــش ســطح ســامت عمومــی آن هــا می گــردد. زنــان مطلقــه 
آموختنــد احساســات نامطلــوب خــود کــه بــه صــورت غیر مســتقیم 
تحــت کنتــرل آن هاســت، را از طــرق جایگزینــی افــکار و اعمــال 

ــد. ــر دهن ــازنده تر تغیی ــای س ــکار و فعالیت ه ــا اف ــود ب ــابق خ س
ــت  ــه واقعی ــان داد ک ــر نش ــش حاض ــای پژوه ــن یافته ه همچنی
ــی  ــودکار منف ــکار خ ــر اف ــوری انتخــاب ب ــر تئ ــی ب ــی مبتن درمان
زنــان مطلقــه موثــر بــود کــه ایــن نتیجــه بــا نتایــج پژوهش هایــی 
بــا متغیرهــای مشــابه ماننــد شــمالی احمدآبــادی، محمــدی 
ــن  ــر تعیی ــی ب ــادی ]24[ مبن ــد آب ــورداری احم ــادی و برخ احمدآب
ــر افســردگی، اضطــراب و  ــی گروهــی ب اثربخشــی واقعیــت درمان
اســترس در بیمــاران دیابــت نــوع دو، نــداف، شــریفی، غضنفــری و 
چرامــی ]25[ در خصــوص اثربخشــی واقعیــت درمانــی گروهــی بر 
ــن  ــناختی مراجعی ــری روانش ــی و انعطاف پذی ــد منف ــکار خودآین اف
ــت  ــوص کاربس ــادری ]26[ در خص ــاوره، ن ــز مش ــرده مراک افس
ــدی و  ــیب عم ــی، آس ــد منف ــکار خودآین ــر اف ــاب ب ــوری انتخ تئ
ــی  ــه افســردگی، فرشــچی، کیان ــا ب ــراد مبت ــت زندگــی اف کیفی
ــی  ــی گروه ــت درمان ــی واقعی ــر اثربخش ــی ب ــی ]27[ مبن و چیت
ــان  ــروی از درم ــش پی ــراب و افزی ــردگی، اضط ــش افس در کاه
بیمــاران دیابتــی نــوع یــک و فرمانــی و همــکاران ]30[ در 
خصــوص اثربخشــی واقعیــت درمانــی را بــر اســترس، اضطــراب 
ــکلروزیس  ــل اس ــاری مولتیپ ــه بیم ــا ب ــراد مبت ــردگی اف و افس

همســو اســت. 
ــتوار  ــل اس ــن اص ــر ای ــناختی ب ــای ش ــاس رویکرده ــه و اس پای
اســت کــه حــال خــوب یــا بــد افــراد در گــرو تفکــرات و تفســیر 
آن  هــا از دیگــران و رخدادهــا اســت و اختــال در نحــوه ی تفکــر 
منجــر بــه ایجــاد اخــاالت روانــی می شــود. از ایــن رو تحریــف 
در تعبیــر و تفســیر رویدادهــا در سبب شناســی اختاالتــی از قبیــل 
ــان  ــز اهمیــت اســت ]19[. زن افســردگی و اضطــراب بســیار حائ
مطلقــه آمــوزش دیدنــد کــه تفکــرات و رفتارهایشــان و بــه تبــع 
ــان  ــرل خودش ــت کنت ــد تح ــه می کنن ــه تجرب ــی ک آن، احساس
اســت؛ ایــن امــر باعــث مســئولیت پذیری بیشــتر و نیــز تصحیــح 
فرآینــد شــناختی آن هــا می شــود کــه بــه کاهــش افــکار خــودکار 

ــد.  ــک می کن ــی کم منف
ــای  ــن محدودیت ه ــه مهم تری ــر اســت ک ــه ذک ــان الزم ب در پای
پژوهــش حاضــر اســتفاده از نمونه گیــری در دســترس، جامعــه ی 
ــه 18- ــان مطلق ــه زن ــدود ب ــیت و مح ــک جنس ــش از ی پژوه

ــتفاده  ــز اس ــان، و نی ــتان اصفه ــد شهرس ــد فرزن ــال فاق 40 س
از پرسشــنامه بــه عنــوان تنهــا ابــزار جمــع آوری اطاعــات 
می گــردد  پیشــنهاد  محدودیت هــا  اســاس  بــر  می باشــد. 
ــواده و دارای  ــت خان ــه سرپرس ــان مطلق ــورد زن ــی در م تحقیق
ــداد  ــا تع ــن ب ــود. همچنی ــرا ش ــه اج ــردان مطلق ــز م ــد و نی فرزن
ــز از دوره  ــروه و نی ــدت گ ــول م ــش ط ــتر و افزای ــات بیش جلس
ــح در  ــداوم نتای ــی ت ــور ارزیاب ــه منظ ــدت، ب ــد م ــری بلن پیگی

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــات آت مطالع

نتیجه گیری
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه جلســات واقعیــت درمانــی تاثیــر 
ــر ســامت عمومــی و افــکار خــودکار منفــی گــروه  معنــاداری ب
ــا گــروه کنتــرل در مرحلــه ی پس آزمــون  آزمایــش در مقایســه ب
داشــت. بــر ایــن اســاس می تــوان نتیجه گیــری کــرد کــه 
ــث  ــد باع ــاب می توان ــوری انتخ ــر تئ ــی ب ــی مبتن ــت درمان واقعی
افزایــش ســامت عمومــی و نیــز کاهــش افــکار خــودکار منفــی 
زنــان مطلقــه شــود. بــا توجــه  نتایــج بــه دســت آمــده از پژوهــش 
ــوری  ــر تئ ــی ب ــی مبتن ــت درمان ــر واقعی ــت و تاثی ــر اهمی حاض
ــه همیــن علــت پیشــنهاد می شــود  انتخــاب روشــن می گــردد. ب
ــان  ــاوران و روانشناس ــط مش ــی توس ــرد درمان ــن رویک ــه ای ک
متخصــص و مجــرب مربوطــه در ســایر مراکــز مشــاوره دولتــی، 
خصوصــی و کلینیک هــای مشــاوره و روان درمانــی بــرای زنانــی 
ــد، انجــام  ــه می کنن ــس از طــاق مراجع ــاوره پ ــت مش ــه جه ک

گیــرد.
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