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چكيده
 مرور پژوهشی نشان میدهد که درمان مبتنی بر فراشناختی بر متغیرهای مختلفی تأثیر دارد و همچنین زنان سرپرست خانوار در:زمينه
راهبردهای کنترل فکر دچار مشکل هستند؛ اما مسأله این است که درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر زنان سرپرست خانوار چه
با هدف تعیین اثربخشی درمان فراشناخت بر راهبردهای کنترل فکر زنان سرپرست خانوار شهر تهران

 این پژوه:تأثیری دارد؟ هدف

 از جامعه زنان سرپرست خانوار شهر.از نوع نیمهآزمایشی با طرح پی آزمون و پسآزمون با گروه گواه بود
.و گواه قرار گرفتند

 این پژوه: روش.انجام شد

 زن سرپرست خانوار به صورت دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمای51 ،0311 تهران در سال

 راهبردهای کنترل فکر با پرسشنامه راهبردهای کنترل.) دریافت کردند2111(  دقیقهای درمان فراشناختی ولز11  جلسه0
 نتایج کواریانس نشان دادکه درمان: يافتهها.با استفاده از کواریانس تحلیل شد

گروه آزمای

) سنجیده شد و دادههای پژوه0115( فکر ولز ودیویس

 کنترل اجتماعی و ارزیابی مجدد زنان سرپرست خانوار تأثیر،راهبردهای کنترل فکر و مؤلفههای توجه برگردانی

فراشناختی بر افزای

 کنترل اجتماعی، به منظور بهبود راهبردهای کنترل فکر و مؤلفههای آن یعنی توجه برگردانی: نتيجهگيری.)p≥1/110( معنیداری دارد
، راهبردهای کنترل فکر، درمان فراشناختی: واژهكليدها.و ارزیابب مجدد زنان سرپرست خانوار میتوان از درمان فراشناختی بهره گرفت
زنان سرپرست خانوار
Background: Research shows that meta-cognitive therapy affects a variety of variables and that
female-headed households have difficulty with thought-control strategies, but the question is how
does meta-cognitive therapy affect female-headed thinking strategies? Aims: The purpose of this
study was to determine the effectiveness of metacognitive therapy on thought control strategies of
women head of households in Tehran. Method: This research was a quasi-experimental study with
pre-test and post-test with control group. Forty female heads of households were selected from
Tehran household heads of households in the year 1977 and were randomly divided into two
experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes of Wells
(2000) metacognitive therapy. Thought control strategies were measured using the Wells and Davis
Thought Control Questionnaire (1994) and the data were analyzed using multivariate covariance.
Results: The results of the covariance showed that metacognitive therapy had a significant effect
on the increase of thought control strategies and the components of attention turnover, social control
and reassessment of Tatir housewives (p≤0/001). Conclusions: Meta-cognitive therapy can be used
to improve thought control strategies and its components, such as attention to return, social control,
and reassessment of female-headed households. Key words: meta-cognitive therapy, thought
control strategies, Women heading household
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مقدمه

سرپرست خانوادههایشان بودند ،گزارش کردند .یکی از عواملی که

خانواده کانونی است که بسیاری از آسیبها و مسائل اجتماعی

تأثیرگذار بر سالمتروان و اختالالت روانشناختی میباشد راهبرهای

مانند ،طالق ،اعتیاد ،کودکان خیابانی ،کودک آزاری ،فرار از خانه

کنترل فکر میباشد که ولز و متیوز ( ،)0112نیز اختالل روانشناختی

و ...از آن سر بر میآورد ،عوامل زیادی از جمله ،طالق ،اعتیاد،

را با راهبرد کنترل فکر مرتبط میدانند .ولز و دیویس ( )0115تالش

زندانی شدن و مرگ همسر میتواند موجب تغییر ساختار خانواده

کردند فنون مقابلهای شناختی ،افراد در برابر افکار ناخواسته را ،که

تعداد خانوادههای تك

راهبردهای کنترل تفکر نامیدند ،به شکل تجربی مورد بررسی قرار

والدی در سرتا سر جهان است (فوالد چنگ و حسن نیا .)0313 ،انتقال

دهند .آنها در یك مطالعه تحلیل عاملی ،پنج راهبرد کنترل را شناسایی

ناگهانی سرپرستی از شوهر به زن باعث به وجود آمدن رشتهای از

رانی5

گردد ،منظور از تغییر ساختار خانواده افزای

کردند که عبارتند از :بازآزمایی ،0تنبیه ،2کنترل اجتماعی ،3ن

شامل ،از دست دادن درآمد ،تربیت

و پرت کردن حواس .4این راهبردهاا سابب محادود شدن توجه به

دوگانه (پدر و مادر) برای زنان میشود ،در

محرکهای تهدیادآمیز و مقابلاه باه صاورت تالش برای اجتناب از

نتیجه اثر معکوس بر سالمت جسم ،روان ،رضایت از زندگی زنان

افکاار میشاود و باه ایان ترتیاب ،از پردازش ساازگارانه طبیعای و

گذاشته و مسائل روانشناختی تازهای به بار میآورد (هربست.)2102،

اصاالح راهبردهاای مقابلاهای ناسازگار جلوگیری مینمایند و

بروز رویدادهای تن زای زندگی میتواند هم در شروع و تشدید

چرخهی معیاوبی را ظاهر میکند (زارع وشریفی ساکی.)0315 ،

ناامنیها و وظای
فرزندان و ایفای نق

مضاع

اختالالت روانی و کاه

کارآمدی زنان سرپرست خانوار نق

پژوه های مختل

انجام یافته در خصوص رابطهی ایان

کلیدی داشته باشد (رایسانن ،چادویك ،میچاالک و ون اندرس،

راهبردهاا باا مشاکالت روانشاناختی ،نشاان دادهاند بهرهگیری از دو

 .)2100این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیبزایی همچون ،ضع

راهبرد ن رانی و خودتنبیهی از پیشایندها و یا همبستههای برخی از

دسترسی به فرصتهای شغلی ،بیسوادی یا کمسوادی ،نداشتن

مشکالت روانشناختی هساتند ،راهبرد حواس پرتای باه معنای تغییر

درآمد مستمر و مشکالت وآسیبهای روانی مواجه هستند

عمدی توجاه از فکر ناراحتکننده به فکری دی ر است .کنترل

(ایروانی .(0311،اغلب آنها تحت تأثیر این شرایط دشوار سطوح

اجتماعی یا راهبردهای اجتماعی به مفهوم بهرهگیری از ش ردها و

باالیی از افسردگی و اضطراب را تجربه میکنند (ملوتی ،جولیاتو،

روشهایی مبتنی بر اساتفاده از حمایت و کمك اطرافیان مانند

تاناکا و ریستو .)2100 ،تمامی تالش نظریهپردازان براین است که با

صحبت کردن در مورد فکرآزاردهناده و مزاحم با دی ران است.

تواناسازی زنان از راه ترویج اندیشههای نو ،آموزش مهارتهایی

منظور از راهبرد ن ران کردن ،تمرکز بر فکر ناراحتکننده و

برای فعالیت در بخ های اقتصادی ،ارتقای آگاهی همه اعضای

درجازدن روی آن است .در حقیقات ،در این راهبرد ،فرد درگیری و

جامعه از نق های زنان (بویژه زنان سرپرست خانوار) و بهبود سطو

اشتغال ذهنای قابل توجهی با فکر ناراحتکننده دارد .خودتنبیهی ،به

رفاه آنها ،پایههای استواری برای اقدامهای بعدی در تأمین نیازهای

معنای خشام گارفتن بار خود به خاطر اندیشیدن به موضوع ناراحت

راهبردی و مقابله با نابرابریها در همه عرصهها فراهم کنند (هادیزاده

کننده و استفاده از روشهایی مانند نی

گون گرفتن خود یا سیلی

کفاش ،ماردپور و رمضانی.)0310 ،

زدن باه خاود برای کنترل تفکر میباشد .به هن ام بهاره گیاری از

در مطالعهای ،تاتینا بلداجی ،فروزان و رفیعی ( )0311احتمال ابتال

راهبارد ارزیابی مجدد تفکر ،فرد تالش مینماید تا فکر را با بهره از

به بیماریهای روانی در زنانی که طالق گرفتهاند و سرپرستی خانواده

روشهایی مانند به چال

کشایدن اعتبار فکر آزارنده یا بررسی

را نیز عهدهدار هستند از متأهلین و کسانی که تنها زندگی میکنند

روشهای دی ر اندیشیدن دربارهی آن باز تفسیر کناد (کمپبل

بیشتر نشان داده شده است .در پژوهشی مشابه مطالعه نوری ()0302

وموریسون.)2111 ،

سالمتروان پایین در  11درصد زنان تحت پوش

بهزیستی که
1.

worry
distraction

reappraisal
punishment
3. social control
2.
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4.
5.

ثریا اسدی و همکاران

اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر زنان سرپرست...

یکی از روشهای درمانی مؤثر در راهبردهای کنترل فکر،

منشعب میشوند اغلب باه صاورت احساسات ذهنی تجربه میشوند

فراشناخت درمان ری است .فراشناخت یك مفهوم چندوجهی است

که میتوانناد بر رفتار اثر ب ذارند .احساسات می توانند به صاورت

یا باورهای مربوط به فکر کردن و راهبردهایی که افراد از

یك منبع اطالعاتی بر قضاوت اثر ب ذارند و هیجانها موجاب

آنها برای تنظیم و کنترل فرآیندهای تفکر استفاده میکنند ،اشاره

هدایات و ساوگایری شاناخت میشوند .در پاردازش اطالعااات در

دارد .فراشناختهای غلط به ویژه باورهای منفی به کنترل ناپذیری،

انسااان ،شناخت تحاات تأثیر عوامال هیجاانی و فراشاناختی اسات.

بیشترین همبست ی را با مجموعهای از مقیاسهای مرتبط با آسیب

بناابراین ،دستکاری حالتهای احساسی ممکن است باعث تغیاایر

پذیری دارند (عاشوری .)0314 ،فراشناختها به کنترل ،تعدیل و

ارزیابیها و شناخت شود .با وجااود ایان ،اگار فراشاناخت ،شاناخت

تفسیر فرآیند تفکر میپردازند (ولز و کارترایت هاتون )2115،و

را کناترل و هدایت میکند و آشفت ی در تفکر ،اختالل هیجانی را

ارزیابیها و انواع راهبردهایی که ما برای تنظیم افکار و احساسات

که در سااطو باور است مشخص میکند ،پس بسیار مهم است که

و به دان

بااه تأثیر دانا

مان بکار میبریم را شکل میدهند (محمودی ،گودرزی ،تقوی و

فراشناختی توجه داشته باشیم (بیابان رد.)0300 ،

رحیمی .)0301 ،در فراشناختی درمان ری 0باورهای فراشناختی تأثیر

بنابراین ،با توجه به مبانی نظری و پژوهشی بیان شده و همینطور

محوری بر شیوه پاسخگویی به افکار ،باورها ،عالئم و هیجانات منفی

با عنایت به این موضوع که زنان سرپرست خانوار ،سرپرستی نزدیك

دارند و درمان باید شامل حذف ن رانی ،رها کردن راهبردهای

به ده درصد خانوادههای ایرانی را برعهده دارند سالمت روانی مادر

تهدیدیابی و کمك به افراد برای تجربه ،افکار مزاحم بدون اجتناب

در تعیین سالمتروانی و اجتماعی فرزندان نق

به سزایی دارد؛ این

کردن از آنها باشد ،باورهای فراشناختی مثبت منجر به تشکیل

مسئله در فقدان پدر پررن تر و مهمتر میشود .این زنان که بنا به قولی،

نشان ان شناختی توجهی میشوند (ولز ،2102 ،ترجمه اکبری،

فقیرترین فقرا به شمار میآیند ،در زنجیرة فقر گرفتار میشوند .با
کاه

محمدی ،حمیدپور و اندوز.)0310 ،
فراشناخت درمان ری بدون توجه به محتوای اختالل صرفاً بر

سطو سالمتی (و به تبع آن سالمتی روان) ،سایر حلقههای این

زنجیره ،از جمله بیقدرتی ،آسیبپذیری در برابر رخدادها ،ضع

و

باورهای فراشناختی تمرکز میکنند و برای تعدیل سایر مقولههای

ناتوانی فشار مضاعفی را بر ایشان تحمیل میکند .اهمیت توجه به

باورها (مثل مسئولیتپذیری افراطی ،کمالگرایی و غیره) تالش

وضعیت سالمت این گروه از زنان زمانی آشکار میشود که به بار

نمیکنند .باورهای اضطراب و افسردگی ،پیامد باورهای فراشناختی

سن ین اقتصادی حاصل از بیماریها که به صورت مستقیم و

نابهنجار تلقی میشوند (مایرز و ولز .)2114 ،باورهای فراشناختی

غیرمستقیم به فرد ،خانواده و جامعه تحمیل میشود ،نظری بیفکنیم .با

بیماران به گونهای است که این تصورات خطرناکاند و میتوانند

توجه به این که جمعیت کثیری از کشور را زنان تشکیل میدهند و

موجب مصیبت شوند ،اضطراب و افسردگی در دیدگاه فراشناخت

زنان سرپرست خانوار قشاری هستند که بیشترین صدمات هیجانی را

تنها یك پیامد بیمارگونه نیست ،بلکه یك شیوه بران یخته شده فعال

در چال های زندگی تجربه میکنند ،طبق پژوه های انجام شده

ارزیابی و مقابله با تهدیدی است که توسط باورهای فرد ایجاد شده

این گروه از زنان به دلیل شرایط خاص و پر استرس داشتن نق

است (گیلیام ،ولز و گراترایتهاتون.)2115 ،

دوگانه ،مشکالت مالی در معرض آسیبهای روانی بیشتری نسبت به

فراشناخت یاك مفهوم چند وجهی است که به شناخت در مورد

همتایان عادی هستند (آزاده و تافته ،0315،ریماز و همکاران .)0313

شناخت میپردازد (دنگ و همکاران .)2101 ،این مفهوم در برگیرنده

اساتفاده از راهبردهای آموزشی و درمانی برای کمك به این افراد

(باورها) ،فرآیندها و راهبردهایی است که شااناخت را ارزیابی،

جزو مهمترین دغدغه های جامعهی امروزی باید باشد .همچنین با

نظارت یا کنترل میکند (مؤسس و سباغ .)2111 ،بیشاتر فعالیتهای

توجه به نق

محوری زنان سرپرست خانوار در خانواده از یکسو و

شناختی به عوامل فراشناختی بست ی دارند که بر آنها نظارت و

گرفتاری در حلقههای فقر و محرومیت از سوی دی ر ،بررسی

کنترلشان میکنند .عالوه بر این ،اطالعاتی که از نظارت فراشناخت

وضعیت سالمتروان ایشان که در صورت نامناسب بودن میتواند به

دان

)metacognitive therapy (MCT

1.
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آزمای

یکی از عوامل سقوط در ورطة ناتوانی و فقر تبدیل شود ،ضروری
مینماید .همچنین با عنایت به این موضوع که اکثر پژوه های انجام

به آنها هم آموزش داده میشود.

روش اجرای پژوه

بدین صورت بود که ابتدا با توجه به جامعه

شده درباره زنان سرپرست خانوار از بعد آسیبشناسی اجتماعی یا

هدف و مشخص شدن تعداد نمونه مورد نیاز جهت انجام پژوه  ،با

شناسایی مشکالت و مسائل روانی و اجتماعیای به این مسأله

مراجعه به مراکز خیره حمایت از زنان سرپرست خانوار در مرحله اول

پرداختهاند و کمتر پژوهشی به انجام مداخالت روانشناسی در زنان

 11نفر داوطلب شرکت در دورههای آموزشی بودند که ضمن

سرپرست خانوار انجام شده است چه بسا بسیاری از عوامل خطرآفرین

 31نفر که بعضی

برگزاری جلسه توجیهی و توضیو اهداف پژوه

همچون فقر ،مواد مخدر ،مرگ یا بیماری صعب العالج والدین را

از شرایط ورود به پژوه

نمیتوان تغییر داد بلکاه بایست با تقویت عوامل حفاظتی شرایطی را

نهایت از بین  01نفر باقیمانده  51نفر به صورت تصادفی (با قرعه

فراهم آورد که قدرت و ظرفیت فارد در برابار مشکالت و بحرانها

کشی) انتخاب و با جای زینی تصادفی در دو گروه ( 21نفر گروه

یاباد (ماساتن .)2115 ،در نهایت طبق مطالعات پژوهش ر

آموزش درمان فراشناخت و  21نفر گروه کنترل) ،قرار گرفتند .ابتدا

پژوهشی که به اثر بخشی درمان فراشناختی بر راهبرهای کنترل فکر

از هر دو گروه با پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر ولز و دیویس

در پی پاسخ

( ،)0115پی آزمون به عمل آمد و سپس آزمودنیهای گروه

به این سؤال میباشد درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر زنان

آزمای

تحت آموزش درمان فراشناختی قرار گرفتند .هر گروه به

سرپرست خانوار چه تأثیری دارد؟

مدت  0جلسه  11دقیقهای تحت آموزش قرار گرفتند ،در نهایت دو

افازای

این گروه از زنان انجام شده باشد یافت نشد لذا پژوه

روش
طرح پژوه

هفته پس از اتمام دوره از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد .دادهها

آزمایشی از نوع پی آزمون  -پسآزمون با گروه

با روشهای آمار توصیفی و تحلیل کواریانس چندمتغیری 0و تحلیل

حاضر زنان سرپرست خانوار تحت

کواریانس یكمتغیری 2تحلیل گردیدند .در جدول  0خالصه

گواه بود .جامعه آماری پژوه

حمایت خیریههای حمایت از توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

جلسات درمان فراشناختی گزارش شده است.

شهر تهران در سال  0311بود که از این بین تعداد  51نفر ( 21نفر
گروه آزمای

را نداشتند از لیست حذف شدند و در

ابزار

و  21نفر گروه گواه) با روش نمونهگیری در دسترس

پرسشنامه راهبردهای کنترل فکر ولز ودیویس ( :)0115ولز و

انتخاب شده با جای زینی

دیویس در سال  0115پرسشنامه پرسشنامه کنترل فکر 9ولز و دیویی

و گواه قرار

را طراحی کردند .این پرسشنامه دارای  21سؤال به صورت لیکرت 4

عبارت بودند از .0 :داشتن

درجهای بود که از صفر تا  5نمرهگذاری میشود .هدف این پرسشنامه

با رعایت مالکهای ورود به پژوه

تصادفی (قرعه کشی ساده) در گروههای آزمای
گرفتند .مالکهای ورود به پژوه

رضایت آگاهانه .2 ،حداقل سواد سیکل .3 ،قرار نداشتن تحت سایر

ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختل

درمانها مثل دارو درمانی یا دورههای روان درمانی .مالکهای

(پرت کردن حواس ،کنترل اجتماعی و ارزیابی دوباره) است .ولز و

عبارت بودند از .0 :عدم رغبت جهت ادامه فرآیند

دیویس ( )0115همسانی درونی زیر مقیاسهای این پرسشنامه را از

درمان .2 ،عدم شرکت سه جلسه متوالی در فرآیند درمان .جهت

 1/11تا  1/21گزارش نمودند .همچنین درستی محتوایی این

رعایت اخالق پژوهشی همه شرکتکنندگان آگاه شدند که

پرسشنامه را در حد مطلوب گزارش کردند .خانیپور ،محمدخانی و

اطالعات بهمنظور اهداف پژوهشی گردآوری میشود و درباره

طباطباییبرزکی ( )0311درستی هم رایی و افتراقی عاملهای

پنهانماندن هویت پاسخدهندگان اطمینان داده شد .همچنین یادآوری

پرسشنامه کنترل تفکر را محاسبه کردند و نتایج نشان دهنده درستی

شد که عالقهمندان میتوانند با ارائه پست الکترونیکی یا نام کاربردی

قابل قبول این پرسشنامه بود .در نهایت درستی این پرسشنامه مورد

آگاه شوند .به

خود ضریب قابلیت

خروج از پژوه

در شبکههای اجتماعی مجازی ،از برآیندهای پژوه

تأیید قرار گرفت .همچنین ،آنها در پژوه

گروه کنترل هم اطمینان داده شد که پس از پایان درمان گروه

اعتماد به روش آزمون  -باز برای دو هفته را  1/24و به شیوه آلفای

1

3.

. multivariate covariance analysis
. univariate covariance analysis

Thought Control Questionnaire

2
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کرونباخ را نیز  1/13گزارش نمودند .در این پژوه

ثریا اسدی و همکاران

مداخله فراشناخت در زنان سرپرست خانوارر گروههای آزمایشی،

قابلیت اعتماد

پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  1/10بدست آمد.

میان ین راهبردهای مثبت کنترل فکر (شامل راهبردهای توجه

در جدول  0خالصه جلسات درمان فراشناختی (ولز)0311 ،
آورده شده است .این جلسات برای گروه آزمای

برگردانی ،کنترل اجتماعی و ارزیابی مجدد) در آنان به مقدار قابل

اجرا شده است.

توجهی افزای

يافتهها
در این پژوه

کنترل فکر (شامل راهبردهای ن رانی و تنبیه) زنان سرپرست خانوارِ

 51نفر زن سرپرست خانوار شرکت داشتند .بازه

گروههای آزمایشی ،بعد از اعمال مداخالت درمانی -آموزشی به

سنی زنان سرپرست خانوار  24سال به باال بود که درصد بیشتری از

مقدار قابل توجهی کاه

زنان سرپرست خانوار در دامنه سنی  32-54سال قرار داشتند.

یافته است؛ این کاه

میان ین در زنان

سرپرست خانوارِ گروه مداخلة درمان فراشناختی محسوستر است.

در جدول  2آمار توصیفی متغیر اصلی سؤالهای پژوه
(راهبردهای کنترل فکر) بهتفکیك گروههای آزمای

یافته است این در حالی که میان ین راهبردهای منفی

این در حالی است که این تغییرات در گروه گواه دیده نمیشود .هر

و کنترل در

چند این نتیجهگیری ،استنباط بدون آزمون آماری است؛ اما در

مرحله پی آزمون و پسآزمون نشان داده شده است .اطالعات

بررسیهای دقیقتر بعدی ،وجود تفاوت معنیدار در پی آزمون و

جدول فوق نشان میدهد که با تمهیدات به عمل آمده بعد از اعمال

پسآزمون گروههای آزمای

و گواه مشخص خواهد شد.

جدول .0خالصه جلسات درمان فراشناختی
شرح کلی مداخله

شماره جلسات

خوشآمدگویی ،ارائه اهداف جلسهها ،معرفی مدل و آمادهسازی ،چال

اول /عمومی

آشنایی با درمان فراشناختی ،آشنا کردن شرکتکنندهگان با دو راهبرد ن رانی و نشخوار فکری به عنوان راهبردهای مقابلهای ناکارآمد با افکار مزاحم ،تحلیل

دوم

سود و زیان ن رانی و نشخوار ذهنی
چال

سوم
چهارم
پنجم
ششم

با باورهای منفی دربارهی شرایط زندگی ،انجام پی آزمون.

چال
چال

با باورهای فراشناختی منفی در ارتباط با کنترل ناپذیری ن رانی

با باورهای فراشناختی منفی در ارتباط با خطرناک بودن ن رانی (ادامه جلسه قبل)

با باورهای فرا شناختی در ارتباط با ن رانی ،مرور به تعویق انداختن ن رانی و گسترش کاربردهای آن ،بررسی و متوق

کردن سرکوب فکر

بررسی مقابلهای اجتنابی و غیرانطباقی و حذف آن ،کار بر روی باورهای باقیمانده دربارهی ن رانی و نشخوار فکری ،تحلیل مزایا و معایب پای
تهدید ،چال

با باورهای مثبت دربارهی پای

تهدید ،متوق

کردن پای

تهدید و ارائهی گزینههای جانشین

هفتم

تدوین برنامهی جدید برای مقابله با افکار مزاحم و عالیم ،تکمیل طرح کلی درمان ،آموزش تمرکز مجدد توجه

هشتم

تقویت برنامههای به جای فرآیند ن رانی ،پیش یری از عود

جدول .2آمار توصیفی نمرههای راهبردهای کنترل فکر گروههای آزمای
متغیر
توجه برگردانی
راهبرد کنترل اجتماعی
ارزیابی مجدد

گروه

و گواه در مراحل اندازهگیری

پی آزمون

پسآزمون

میان ین

انحراف معیار

میان ین

انحراف معیار

گروه درمان فراشناختی

02/24

2/51

02/04

2/50

گروه گواه

03/44

2/10

03/21

2/12

گروه درمان فراشناختی

02/24

3/00

02/14

2/42

گروه گواه

02/04

2/35

02/04

0/14

گروه درمان فراشناختی

02/11

3/52

01/21

2/10

گروه گواه

00/01

3/30

02/14

0/11

قبل از اجرای آزمون تحلیل کواریانس ،پی فرضهای این

(بازبینی)

واریانسهای متغیرهای پژوه

در جامعه و از آزمون ام .باکس

آزمون مورد بررسی قرار گرفت؛ بدین ترتیب از آزمون کلموگروف

جهت بررسی هم نی ماتریسهای واریانس  -کواریانس ،استفاده شد

جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات دو گروه در

که نتایج این آزمونها معنیدار نبود ( ،)p≥ 1/14همچنین ،از آزمون

متغیرهای پژوه  ،از آزمون لوین جهت بررسی هم نی

کرویت بارتلت جهت آزمون پی فرض وجود همبست ی متعارف

 -اسمیرن
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مجله علوم روانشناختی

متغیرهای همپراش یا پی آزمونها با یکدی ر استفاده شد که با

کنترل پی آزمون ،بین پسآزمون گروهها تفاوت وجود دارد که

معنادار شدن شاخص کمو ( )KMOو مقدار مجذور کای محاسبه

نشان از اثربخشی مداخله حداقل در یکی از متغیرهای وابسته دارد.

شده برای آزمون کرویت بارتلت ( )p≥1/14میتوان اظهار داشت که

میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  1/01میباشد .به عبارت دی ر%01 ،

بین متغیرهای همپراش همخطی چندگانه وجود ندارد و همبست ی

تفاوتهای فردی در نمرات پسآزمون راهبردهای مثبت کنترل فکر

همپراشها با یکدی ر در حد متعارف میباشد .بنابراین ،دادهها پی -

(شامل راهبردهای پرت کردن حواس (توجه برگردانی) ،کنترل

فرضهای استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری را زیر سؤال

اجتماعی و ارزیابی مجدد) زنان سرپرست خانوار ،مربوط به تأثیر

نبردهاند .لذا با توجه به رعایت مفروضهها ،میتوان از آزمون تحلیل

درمان فراشناختی میباشد .توان آماری برابر با  0است ،بنابراین امکان

کواریانس چندمتغیری استفاده کرد .نتایج در جدول  3گزارش شده

خطای نوع دوم وجود نداشته است.
برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیر یا متغیرها بین

است.
همانطوری که در جدول  3مشخص است ،با کنترل پی آزمون

دو گروه تفاوت وجود دارد ،تحلیل کواریانس برای درمان

سطوح معنی داری همه آزمونها ،بیان ر آن هستند که بین گروه

فراشناختی بهصورت جداگانه انجام گرفت که نتایج حاصل در

مداخلة درمان فراشناختی و گروه گواه حداقل از لحاظ یکی از

جدول فوق ارائه شده است .جدول  5نشان میدهد که درمان

متغیرهای وابسته (راهبردهای مثبت کنترل فکر ،شامل راهبردهای

فراشناختی بر افزای

هر سه رهبرد کنترل فکر یعنی توجه برگردانی

پرت کردن حواس (توجه برگردانی) ،کنترل اجتماعی و ارزیابی

( ،)p≥/114کنترل اجتماعی ( )p≥/110و ارزیابی مجدد ()p≥/110

مجدد) تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p≥1/10بدین معنی که با

تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

جدول .3آزمونهای چندمتغیری پسآزمون راهبردهای مثبت کنترل فکر گروهها با کنترل پی آزمون
نام آزمون

مقدار

 dfفرضیه

 dfخطا

F

p

اندازه اثر

توان آماری

آزمون اثر پیالیی

1/02

3

33

11/11

1/110

1/01

0

آزمون المبدای ویلکز

1/03

3

33

11/11

1/110

1/01

0

آزمون اثر هتلینگ

2/54

3

33

11/11

1/110

1/01

0

آزمون بزرگترین ریشه روی

2/54

3

33

11/11

1/110

1/01

0

جدول .5نتایج خالصه تحلیل کواریانس تك متغیری پسآزمون راهبردهای مثبت کنترل فکر گروهها با کنترل پی آزمون
متغیر
راهبردهای مثبت کنترل فکر

توجه برگردانی

12/13

0

12/13

**1/04

1/114

1/20

1/05

کنترل اجتماعی

011/25

0

011/25

**011/12

1/110

1/15

0

ارزیابی مجدد

210/13

0

210/13

**01/10

1/110

1/10

0

ن رانی و اضطراب و خودتنبیهی ،مطابقت دارد .همچنین با پژوه

بحث و نتيجهگيری
حاضر تعیین اثربخشی درمان فراشناختی بر

های عبدلپور ،خانجانی ،علیلو و فخاری ( ،)0310زارع و شریفی

راهبردهای مثبت کنترل فکر (شامل راهبردهای پرت کردن

ساکی ( )0315و غیور کاظمی ،سپهریشاملو ،مشهدی ،غناییچمن

هدف پژوه
افزای

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میان ین مجذورات

F

p

Eta

توان آماری

حواس (توجه برگردانی) ،کنترل اجتماعی و ارزیابی مجدد) زنان
سرپرست خانوار بود .یافتههای این پژوه
فراشناختی بر افزای

آباد ( )0315همسو میباشد.

حاکی از اثربخشی درمان

در تبیین تأثیرگذاری درمان فراشناختی بر افزای

راهبردهای

راهبردهای مثبت کنترل فکر (شامل راهبردهای

مثبت کنترل فکر میتوان اظهار داشت که زنان سرپرست خانوار با

پرت کردن حواس (توجه برگردانی) ،کنترل اجتماعی و ارزیابی

استفاده از فنونی مثل ذهانآگااهی ،در برخورد با فکرها و

مجدد) زنان سرپرست خانوار بود .این یافته همسو با نتایج

احساسهای منفای و ن اران سااز باه جای چال

با محتوای

پژوه هایی ولز و کینگ ( ،)2112روزیس و ولز ( ،)2110کیم و

شناختها ،روش غیرقضاوتی بودن را با کمك تصویر سازی ذهنی

همکاران ( )2110مبنی بر اثربخ

بودن درمان فراشناختی بر بهبود

آموزش میبینند و با گسایختن نشاخوارهای ذهنای ،و کااه
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ثریا اسدی و همکاران

اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر زنان سرپرست...

تماایالت خاود نظاارتی غیرسودمند ،سبكهای سازگارانهتر تفکر را

مزاحم و میانجی که از عوامل تأثیرگذار در نتایج پژوه

ایجاد مایکنناد .بر اساس مدل فراشناختی ،فعال شدن باورهای

است؛ از جمله این عوامل میتوان به ویژگیهای شخصیتی

فراشناختی ناکارآمد ،موجب ارزیابی منفی فکر مزاحم به عنوان نشانه

آزمودنیها ،بافت فرهن ی ،دورههای آموزشی اشاره کرد؛ لذا،

تهدید میشود .این ارزیابی در جای خود باعث تشدید هیجانهای

پژوهش ران آینده میتوانند برای گروههای مختل

و همچنین مد

منفی میشود که عمدتاً به صورت اضطراب هستند .در نتیجه فرد برای

نظر قرار دادن تفاوتهای قومی و فرهن ی ،شخصیتی و جنسیتی

اضطراب خود و کنترل نظام شناختی خود به راهبردهای

اثرات این دوره درمانی را مورد بررسی قرار دهند .در پایان ،با توجه

کنترل فکر متوسل میشود ،این درمان را میتوان درمانی تلقی کرد

به اثربخشی درمان فراشناختی بر راهبردهای کنترل فکر زنان

که بیماران را در شناسایی ال وهای فکاری و مقابلهای ناکارآمد که

سرپرست خانوار ،پیشنهاد میگردد از پروتکل درمان فراشناختی

باعث آشفت یهای هیجانی مزمن میشوند ،توانمند میسازد .در

جهت بهبود کیفیت زندگی و استفاده از راهبردهای کنترل فکر در

فراشناخت درمانی این گونه فرض میشود که باورهای فراشناختی

اقشار آسیبپذیر در مؤسسات حمایت از این افراد و مراکز مشاوره و

تأثیری محوری بر روی شیوهی پاسخگویی به افکار ،باورها ،عالئم و

روانشناسی استفاده شود.

کاه

هیجانهای منفی دارندو منجر به رنج هیجانی پایدار میشود (ولز و

بودند،

منابع

کارتر.)2111،

ایروانی ،محمدرضا

( .)0311بررسی مقایسهای سالمتروانی زنان

سرپرست خانوار شاغل و زنان عادی شاغل شهرستان ساری،

مدل فراشناختی فرض میکند که افراد آسیبپذیر نسبت به

فصلنامهی فرهن ی  -دفاعی خانواده.10-02 ،)01( 4 ،

مشکالت روانی اقدام به ن رانی و تفکر نشخوارانه راجع به کارکرد
حاضر

آزاده ،منصورهاعظم؛ تافته ،مریم ( .)0315روایت زنان سرپرست خانوار از

با مورد حمله قرار دادن چرخه نشخوار فکری زنان سرپرست خانوار

موانع شادمانی (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار تهران)،

باورها و فراشناختهای زیربنایی میکنند ،بنابراین در پژوه

مطالعات زن و خانواده.22-55 ،)2( 3 ،

و باورهای منفی آنها سعی در بهبود راهبردهای کنترل فکر آنان شد.

بیابان رد ،اسماعیل ( )0300تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی ،تحلیلی

از جمله دالیلی که باعث شد نمرهی راهبردهای کنترل فکر زنان

بر فراشناخت و شناخت درمانی ،تازههای علوم شناختی،)02( 5 ،

سرپرست خانوار بهبود بیابد ،ماهیت درمان فراشناختی و ساختار
درمان آن بود .درمان فراشناختی از طریق ایجاد بین

.5-2

در افراد زمینه

تاتینا بلداجی ،ام لیال؛ فروزان ،آمنه؛ رفیعی ،حسن ( .)0311کیفیت زندگی

را برای به دست آوردن نتایج درمانی بهتر فراهم میکند ،برخی اصول
تغییر رفتاری میتوانند باورهای فراشناختی را به چال

زنان سرپرست خانوار تحت پوش

بکشانند

شاغل خدماتی .رفاه اجتماعی.20-1 ،)51( 00 ،

بنابراین کنترل فراشناختی زنان سرپرست خانوار بر باورهای
فراشناختیشان افزای

پیدا کرد .افزای

سازمان بهزیستی کشور و زنان

خانی پور ،حمید؛ محمدخانی ،پروانه؛ طباطبایی برزکی ،سعید (.)0311

کنترل فراشناختی این امکان

راهبردهای کنترل فکر و رگه اضطراب :پی بینی کنندههای

را به آنها داد که رابطهی جدیدی با افکار خود برقرار نموده و

ن رانی بیمارگون در نمونه غیربالینی .مجله علوم رفتاری،)2( 4 ،

فراشناختهایی را که شیوهی ناسازگارانهی تفکر منفی تکرارشونده

010-013

را فزونی میبخشند یا باعث افزای

و تشدید باورهای منفی میگردند

ریماز ،شهناز؛ دستورپور ،مریم؛ وصالی ،سمیرا؛ شربیانی ،آذر؛ ساعیپور،

تغییر دهند.

نرگس؛ بی ی ،زهرا؛ نجات ،سحرناز ( .)0313بررسی کیفیت

با توجه به نمونة انتخابی که شامل زنان سرپرست خانوار در شهر

زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت
پوش

تهران بود ،نتایج قابل تعمیم به افراد خارج از محدودة جامعة پژوه
نمیباشد .پیشنهاد میشود برای جهت افزای
یافتهها ،مشابه این پژوه

.44-50 ،)2( 01

گستره تعمیم پذیری

برای گروههای مختل

دوره زمانی طوالنیتر نیز تکرار گردد نتایج با پژوه

شهرداری منطقه  1شهر تهران ،مجله اپیدمیولوژی ایران،

و گستردهتر و

زارع ،حسین؛ شریفی ساکی ،شیدا ( .)0315برنامهی مداخلهای فراشناختی
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ولز بر راهبردهای کنترل فکر در معتادین با سوءمصرف مواد،
فصلنامه روانشناسی شناختی.51-3 ،)41( 2 ،

شوند .محدودیت دی ر مربوط به کنترل یا خنثی کردن متغییرهای
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