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Abstract 

 

Introduction: Divorce is an ancient and social problem in society that the widespread 

consequences continue long after to this incident. 

Aim: The present aim this study was to examine the effectiveness of emotion regulation training 

on promoting mental health and rumination of divorce women. 

Method: This present research is a simi-experimental plan in which pretest-posttest with the 

control group has been used. The statistical population of this study is formed of divorced 

women under the auspices of Kohgiloyeh and Boyer-Ahmad Welfare Organization in 2021. For 

this purpose a total of 50 women were selected by purposive sampling method and randomly 

assigned in control and experimental groups. Instruments were Rumination Response Style 

(RRS) and General Health Questionnaire (GHQ). The experimental group participated in 

emotion regulation training to 90–minute 10 sessions during the two months. The data were 

analyzed by SPSS-22 and multivariate covariance. 

Results: The mean and standard deviation of age were 39.4 and 8.25, respectively. The results 

showed that after controlling the effects of covariate variables (pretest), effectiveness of emotion 

regulation training on promoting health and rumination components include somatic symptom of 

(F=17.45, P>0.01), anxity (F=25.52, P>0.01), social performance (F=26.99, P>0.01), depression 

(F=15.47, P>0.01), rumination response (F=75.13, P>0.01) and distraction respons (F=34.42, 

P>0.01) divorce womens were significant. 

Conclusion: On the basis of the finding of this study it can be conclouded that emotion 

regulation training could be an effective intervention in enhancing mental health and reducing 

rumination. Thus, it is suggested that such intervention be used in family counsling and mental 

health centers. 
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 چکیده

 

ادامه  این رویدادها بعد از بر سالمت روانی تا مدتپیامدهای گسترده آن  که طالق یکی از مسائل اجتماعی شایع و با قدمت جامعه است :مقدمه

 .دارد

 .انجام شد مطلقه زنان فکری نشخوارکاهش و روانی  سالمت ءارتقا بر آموزش تنظیم هیجان اثربخشیبررسی هدف  بامطالعه حاضر  :هدف

پژوهش جامعه آماری  .داستفاده ش نترلک گروه با آزمون پس -آزمون یشپطرح  است که از آزمایشی نیمهطرح  از نوعحاضر  پژوهش :روش

 ها آننفر از  64 بدین منظور دادند؛تشکیل  1044در سال کلیه زنان مطلقه تحت پوشش سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد  را

 مقیاسد استفاده مورابزار  .شدندآزمایش و کنترل جایگزین  هایگیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروهبه روش نمونه

 04 ده جلسهرا طی  گروه آزمایش برنامه آموزش تنظیم هیجانی. بود( GHQ)سالمت عمومی  پرسشنامهو  (RRS)دهی نشخواری سبک پاسخ

مورد  SPSSافزار نرم 22و در نسخه  چندمتغیره تحلیل کوواریانسآوری شده با استفاده از های جمعداده .کردندای به مدت دو ماه دریافت دقیقه

 .تحلیل قرار گرفت

 أثیرآزمون، تپس از کنترل اثر پیش که داد نشانهای پژوهش یافته. بود 26/8 و 0/30ها به ترتیب میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی :هایافته

، اضطراب (P ،06/11=F>41/4)شامل عالئم جسمانی  سالمت روانی و نشخوار فکری یها مؤلفهدر گروه آزمایش بر  آموزش تنظیم هیجان

(41/4<P ،62/26=F)،  عملکرد اجتماعی(41/4<P ،00/25=F) افسردگی ،(41/4<P ،01/16=F)41/4)های نشخواری ، پاسخ<P ،

13/16=F )منحرف کننده  هایو پاسخ(41/4<P ،02/30=F )بوددار معنی. 

 کاهش وروانی سالمت  برای ارتقاء یمؤثرروش  م هیجانآموزش تنظی توان نتیجه گرفت کهاین پژوهش می اساس نتایجبر :گیرینتیجه

 .شودروانی اجرا  مراکز مشاوره خانواده و سالمتدر این مداخله آموزشی  شود یم یشنهادپ ین،بنابرا؛ استمطلقه  زناندر  ینشخوار فکر

 فکری، زنان مطلقه ، نشخوارروانی ، سالمتآموزش تنظیم هیجان :هاواژهکلید

 
 

 
 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا رنش حقوق تمامی
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 مقدمه

 گرایش بهافزایش  ههای خانوادآسیب ترین مهمیکی از 

شامل طالق به عنوان یک آسیب اجتماعی . است 1قالط

اجتماعی و اقتصادی عظیمی است که  ،های انسانی هزینه

با عدم سالمت، اختالل عاطفی، اعتیاد و فقر خانوادگی 

 بنابراین، .(2411، 2ساندس، تامپسون و گاسینا) رابطه دارد

جامعه پذیر آسیب اقشار جزء مطلقه، زنان گفت توانمی

 و است جدی و زیاد ها آن زندگی هایچالش که هستند

 خدمات سایر کنار در آنان روانی لزوم توانمندسازی

 یا دامنهبا طالق  .است اهمیت دارای اقتصادی و اجتماعی

فتادن سطح سالمت روان ی موجب به خطر افاز پیامدهای من

 .(2411، 0سابرا و کوهن؛ 2410، 3آماتو) شود می هادر خانواده

خوردهای بازو تشویش های هیجانی، تنشدر واقع 

از جمله پیامدهای عاطفی مشکالت  و دردناک اطرافیان

منفی جدایی است که سالمت روان افراد جدا شده را 

و  ، حداد، ساکریاداو) دهد یمقرار  یرتأثتحت 

 .(2421، 6همکاران

افراد از زندگی خود  هایعنوان ارزیابی  به 5سالمت روانی

های هیجانی افراد به  شامل واکنش که شودتعریف می

ها درباره میزان  های آن ها و قضاوت رخدادها، خلق آن

افرادی که (. 2410، 1کازدین)رضایتشان از زندگی است 

 خودآگاهید از انگیزه کارهای دارای سالمت روان هستن

تا حدودی این احساس را دارند که آدمی  و اطالع دارند

، اطمینان کافی هستند با ارزش و مورد قبول اطرافیان خود

های  تواناییو توانند رفتارهای خود را کنترل  دارند که می

اندازند و  های بارور به کار  خود را در مسیر فعالیت

                                                
1
- Divorce 

2
- Sands, Thompson & Gaysina  

3
- Amato 

4
- Sbarra & Coan 

5
- Awad, Haddad, Sacre, Hallit, Soufa & Salameh 

6
- Health mental 

7
- Kazdin 

دیجن، وان ولرکن، هیلتز و )رند زندگی خود را دوست دا

 .(2418، 0یوباس-ای و کالنینیتای، ؛ 2415، 8آرسلوس

، مت روانی مانند افسردگی، اضطرابهای سالمؤلفه

تنی و نارسائی در روابط اجتماعی از  های روانبیماری

عوامل مهمی هستند که هر کدام بر کیفیت زندگی افراد 

، 14همکاران و ، گریگوری، کلتافتدل)تأثیرگذارند 

2410.) 

و ( 2418) 12امورو ،(2411) 11گریمالدی پژوهش هاییافته

در کنار  کهنشان داد  (2421) 13اتکسبریا و ایکسیزیا -اسمیت

، باورهای ارتباطی نامطلوبسالمت،  هی حیط مباحث گسترده

زنان  عاطفی نیازهای و برآورده نشدن فقدان شریک عاطفی

-یافته .است طالق از پس اساسی آنان های چالش ازمطلقه، 

های پژوهشی دیگر بیانگر این است که نارضایتی، فقدان 

-تاب ،مشکالت عاطفی و شخصیتیاحساس تنهایی، محبت، 

نیز پس  هاو چالشزندگی های برابر دشواریدر آوری پایین 

است از طالق سالمت روانی زنان مطلقه را به مخاطره انداخته 

، 16؛ دونفریو و امری2412 ،10ویکتور، بارهولت و مارتین)

2410). 

 ،هابر اساس پژوهشاز پیامدهای طالق دیگر کی ی

 و منفعالنه یافکارفکری  نشخوار .است 15فکری هاینشخوار

به عنوان  و است  افـسردگی   نتایج و ، عللمعـالئ درباره مـکرر

یک سازوکار شناختی که رخدادهای فشارزای زندگی را با 

زند، مفهوم سازی شده اب پیوند میاضطرعالئم افسردگی و 

(. 2413، 11هوکسما-الفلین، شفرد و نو لنمیکل، مک) است

 اندوه و یا پریشانی عواطف منفی مانند غـم، با نشخوار فکری

                                                
8
- Dhejne, Van Vlerken, Heylens & Arcelus 

9
- Tay, Yi & Klainin-Yobas 

10
- Oftedal, Gregory, Kolt, Holliday & Mitch 

11
- Grimaldi 

12
- Omoro 

13
- Smith-Etxeberria & Eceiza 

14
- Victor, Burholt & Martin 

15
- D’Onofrio & Emery 

16
- Rumination 

17
- Michl, Mclaughlin, Shepherd   &  Nolen-Hoksema  
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 را آن با توجه به شرایط و موقعیت هرکسی و است همراه

؛ واگنر، الوی و 2413، 1کویرسترت و کروپلی)کند  می تجربه

، کارلوسی، سرجی، مورداک بالسامو .(2416، 2و آبرامسون

  در  روانی  یتالفع  این که معتقدند زمانی ( 2416) 3وساجینو

 نشخواری گویال از تفکر شود تکرار طوالنی های دوره

منفی بسیار بر فرد  یراتتأثاین افکار منفی، . کند می پیروی

خواهد داشت و سالمت روانی وی را در معرض خطر قرار 

پژوهشی مختلفی از نقش نشخوار فکری  های فتهیا .دهدمی

شروع  ینو همچنشروع یک دوره افسردگی  بینی یشپدر 

از افسردگی  ای یخچهتارکه  یک دوره جدید در افرادی

و  جانسون) کنند یمحمایت نظیر زنان مطلقه،  اند داشتهرا 

افسردگی  یها نشانهشدت  عالوه بر این، (.2413، 0ویسمن

میزان بیشتری نشخوار فکری  افسردگی در افرادی که به

-لین ؛2410جان، چن و شن، )دارند، شدیدتر است 

 بنابراین، .(2411 ،6لنبویو  کیجسر فرینک، ایسما، دی

برای  یکننده مهم ینـیبیشتوانـد پـینشخوار فکری م

و  باشدزنان مطلقه افراد مستعد مانند در  یعالئم افسردگ

فاکس  دیجونگ،) درا افزایش ده ها آنتفکرات بدبینانه 

 .(2410، استینو 

شناختی ناشی از های روانآسیبتوجه به با اساس،  این بر

، پیشگیری از قطع چرخه معیوب نشخوار فکری، طالق

ارتقاء نیز و  زا یبعواقب آس و یشناختروانمشکالت 

 برای این گروه یشناختروانهای  لزوم مداخله ،سالمت

مداخالت این کی از ی .استنموده ضروری را پذیر آسیب

و همچنین  یشناختروانجدید در زمینه مشکالت  نسبتاً

است  5آموزش تنظیم هیجان، یخانوادگ های یبآس

                                                
1
- Querstret & Cropley 

2
- Wagner, Alloy & Abramson 

3
- Balsamo, Carlucci, Sergi, Murdock & Saggino 

5
- Jhonson   &  Whisman 

6
- Lenferink, Eisma, de Keijser & Boelen 

7
- Emotion regulation training 

، ، هال، مولدینگاسلوان؛ 2418، 1لدبترکی و سکوشیم)

از طریق  تنظیم هیجانآموزش . (2411، 8میلدر و استایگر

خود، آگاهی از  دهی سازمانتغییر هیجانی مبتنی بر 

دهی به های ناسازگارانه پاسخیجانات، تغییر دادن روشه

عامل  ،احساسات منفی و تغییر هیجانات ناسازگار اولیه

مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق در 

 در واقع این مداخله آموزشی .تعامالت اجتماعی است

 تواند با آگاه نمودن فرد از هیجانات مثبت و منفی، می

نقش مهمی در کاهش  ها، موقع آن به پذیرش و ابراز

خلقی داشته  هاینظمیبیاضطراب و  عالئم جسمانی،

 .(2416، 0گراتز، ویتز و تول)باشد 

در  آموزش تنظیم هیجانها حاکی از تأثیر  نتایج پژوهش

 باشند می نشخوار فکریکاهش افزایش رضایتمندی و 

، 11؛ لیهی و کاپالن2412، 14یانمیلوتیریج و  ،لیهی)

نشان ( 2414) 12سانگیو و هیووانگبرای مثال  (.2440

بر  مؤثرعوامل  نیتر مهمدادند که ابراز هیجان از جمله 

آموزش تنظیم  .شود رضایت زناشویی محسوب می

و روابط  ،هیجانی در سطوح مختلف بر رضایت، سالمت

است گذار اثر ، آشفتگی زوجی و طالقمثبتاحساسات 

و  2414و همکاران،  10انموی؛ 2414، 13هالوگ و ریشتر)

پایین این اساس،  بر(. 2418، 16ی شروت و ویگلزرو

باال بودن میزان ، سالمت روانی زنان مطلقهبودن میزان 

داشتن توان کم  نشخوارهای فکری و افسردگی در آنان،

مطالعاتی در این  ءخالوجود در تنظیم هیجان و  ها آن

، بنابراین؛ گردیدپژوهش حاضر انجام  موجبزمینه 

                                                
8
- Shimkowski & Ledbetter 

9
- Sloan, Hall, Moulding, Bryce, Mildre & Staiger 

10
- Gratz, Weiss & Tull 

10
- Leahy,Tirch & Melwani 

11
- Kaplan 

12
- Sangkyu & Heuikwang 

13
- Hahlweg & Richter 

14
- Wyman 

15
- Rosie Shorout & Weigel 
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 آیا کهپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است 

کاهش  وروانی  سالمت یارتقا برآموزش تنظیم هیجانی 

 ؟اثربخش است یا خیر مطلقه نشخوار فکری زنان

 

 روش

 با آزمون پس -آزمون یشپ طرح با آزمایشی نیمه العهمط این

جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه . بود کنترل گروه

سازمان بهزیستی استان کهگیلویه و  تحت پوشش

های با توجه به مالک که بود 1044در سال بویراحمد 

گیری به روش نمونه ها آننفر از  64ورود به پژوهش 

و به صورت تصادفی در دو گروه  هدفمند انتخاب 

 گروه ورود معیارهای .شدندکنترل جایگزین  وآزمایش 

 سال، ساکن 06تا  24سنین  زنان مطلقه: شامل پژوهش نمونه

 بارز جسمی بیماری وجود عدم استان کهگیلویه و بویر احمد،

 روتین های یشآزما و معالج پزشک معاینات براساس

 و بیماران در خلقی و سایکوتیک اختالالت شده، درخواست

 بالینی مصاحبه اساسبر ها گروه در یپزشکروان الالتتاخ نیز

 ناقص: شاملنیز  خروج معیارهای .بود پزشکروان توسط

 فرایند در همکاری از انصراف و ها پرسشنامه شدن تکمیل

 .بود پژوهش اجرای

های الزم و تخصیص افراد در دو گروه پس از احراز مالک

به این . آزمون قرار گرفتندکنندگان مورد پیششرکت هکلی

های سالمت خواسته شد تا پرسشنامه ها آنصورت که از 

آموزش تنظیم . را تکمیل نمایند عمومی و نشخوار فکری

متشکل از ( 2445) هیجان مطابق الگوی گراتز و گاندرسون

به صورت  بار کیای ای بود که هفتهدقیقه 04جلسه  14

این در حالی بود . گردید اجرا یشگروه آزما یبر روگروهی 

، مطالعهدر این  .داده نشد یآموزش یچهکه به گروه کنترل 

امل رازداری و حفظ حریم ش شهپژو اخالقیاصول 

پس از اتمام جلسات  .خصوصی اشخاص رعایت شد

ی هاداده. گرفته شد آزمون پساز هر دو گروه  آموزشی

و  متغیره چند کوواریانس از تحلیل آوری شده با استفادهجمع

. مورد تحلیل قرار گرفت SPSSافزار نرم 22نسخه  در

 .استارائه شده  1جدول  در ساختار جلسات 

 
 آموزش تنظیم هیجان جلسات پروتکل 1 جدول

 جلسه یامحتو جلسه

مربوط،  مقررات و جلسات، قوانین ساختار بر مروری، آموزش تنظیم هیجان هدف و حسنه، اهمیت رابطه ایجاد و خیر مقدم، آشنایی اول

 تنظیم هیجانی کار برگکردن  و تکمیل بیان قواعد گروه و معرفی دوره و ضرورت تنظیم هیجانی، تعیین تکلیف خانگی اهداف، مرور

و برچسب زدن به  یگذار نام؛ خودآگاهی هیجانی، آموزش و معرفی هیجان، شناسایی و نیآفر مشکلهیجان بهنجار و هیجان  دوم

تعیین ، عوامل موفقیت در تنظیم هیجانی، یشناخت روانهای مختلف، شناسایی هیجان در حالت فیزیکی و  احساسات، تمایز میان هیجان

 تکلیف خانگی

های هیجانی، پیامدهای  های فیزیولوژیک واکنش پیامدهای شناختی واکنش هیجان، پیامد، و ضرورت مداخله زا یماریبهیجانات  سوم

 .تعیین تکلیف خانگی همهای هیجانی و رابطه این سه با  رفتاری واکنش

های اختالل  ای شناختی رایج، معرفی هیجان و اجتناب به عنوان شاخصمعرفی دو خط، های اختالل هیجانی خطاهای شناختی و شاخص چهارم

 هیجانی،

 ها، رفتار و تفکر، شناخت و بررسی افکار اتوماتیک، تعیین تکلیف خانگی آگاهی از رابطه بین هیجان

 پس آیندها، شناسایی و افکار، پیشایندها آگاهی از رابطه میان افکار اتوماتیک، تفسیرها و رفتار، بررسی، ها آنتغییر و اصالح  تفسیرها، پنجم

 ای از احتماالت  ، انعطاف پذیری در تفسیر و در نظر گرفتن گسترهشده فیتحر افکار



 ... سالمت روانی و ارتقاء بر تنظیم هیجان آموزش اثربخشی     00
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 آگاهی از پیامدهای اجتناب هیجانی، آگاهی و تجربه هیجان یا سرکوب هیجان؟ تعیین تکلیف خانگی، رفتارهای ناشی از هیجان ششم

آگاهی از هیجان با تمرکز بر احساسات جسمی، انجام مواجهه و توجه دقیق به تمام موانع یا  ،واجهه با هیجانرویارویی از درون و م هفتم

 رفتارهای اجتنابی، تفسیر مجدد، ارزیابی مجدد، تعیین تکلیف خانگی

درماندگی، شناسایی باورهای  معرفی باورهای مربوط به طرد شدگی، معرفی باورهای مربوط به ،ای  ها و اصول و باورهای هسته فرض هشتم

 .ای، تعیین تکلیف خانگی  هسته

 هیجانی یها کیتکن از و جایگزین کردن باورهای جدید، استفاده زا مشکلای   شکستن باورهای هسته، ای  تغییر باورهای هسته اصالح و نهم

 ین تکلیف خانگیتعیگروهی،  کار وای مشکل زا و جایگزین کردن باورهای جدید   شکستن باورهای هسته

 آزمونمرور جلسات گذشته و اجرای پس، گذشته مرور جلسات دهم

 

 ابزار

-سبک پاسخپرسشنامه  :1دهی نشخواریسبک پاسخ پرسشنامه

 و در سالمار و هوکسما نولن توسطدهی نشخواری پاسخ

 به واکنش از متفاوت نوع چهار که است شده ینتدو 1001

 دو از پرسشنامهاین  .دهد یم قرار ارزیابی مورد را منفی خلق

 منحرف یها پاسخ مقیاس و نشخواری یها پاسخ مقیاس

 که دارد عبارت 22 و است شده حواس تشکیل کننده

( 0) اوقات اغلب تا( 1) هرگز مقیاساز  طیف لیکرت اساسبر

متغیر  88تا  22دامنه نمرات پرسشنامه بین . شودمی بندیدرجه

 و روایی پایاییاز مقیاس، این تجربی،  بر پایه شواهد. است

مک  باگبی، رکتور، باچیوچی و) مطلوبی برخوردار است

 آلفای ضریبتدوین کنندگان این پرسشنامه . (2440، 2برید

 .دست آوردندب 02/4تا  88/4دامنه  درآن را  کرونباخ

 بازآزمایی همبستگی ،دهندمی نشان مختلف یها پژوهش

 نولن و گنزالز ،ترینر) باشدمی 51/4های نشخواری پاسخبرای 

هوکسما  -الفلین و نولنمکدر پژوهش (. 2443، 3هوکسما

کرمی و  و در پژوهش 50/4سشنامه پرین پایایی ا (2411)

 .محاسبه گردید 13/4 (1308) همکاران

 سال در هپرسشنام این :(GHQ)  پرسشنامه سالمت عمومی

 بعد های سال در. شد ساخته 6گلدبرگ توسط 1012

                                                
1
- Rumination Response Style (RRS) 

2
- Bagby, Rector, Bacchiochi & McBride 

3
- Treynor & Gonzalez 

4
- General Health Questionnaire (GHQ)  

 .شد ساخته عمومی سالمت پرسشنامه از متعددی یها نسخه

 و سؤاالت تعداد دلیل به ای ماده 28 نسخه ها نسخه این میان در

 سایر از تر محبوب مناسب یسنج روان های ویژگی

 28 فرم. که در این پژوهش از آن استفاده شد هاست نسخه

 ؛ واست زیرمقیاس 0 و ماده 28 دارای پرسشنامه این یسؤال

جسمانی، اضطراب،  عالئم) یسؤال 1 مقیاس ارچه شامل

 شیوه. است( افسردگی و اجتماعی یکارکردها در اختالل

 که باشدمی لیکرت صورت به بیشتر پرسشنامه این یگذار نمره

 صورت به یا درجه 0 یها سؤال از یک هر شیوه این اساسبر

 از فرد نمره دامنه نتیجه در و گردد یم یگذار نمره، 3، 2، 1، 4

 1، جسمانی مشکالت 1 تا 1 سؤاالت. بود خواهد 80 تا صفر

 در اختالل 21 تا 16، اضطراب 10 تا 8 از یعنی دوم سؤال

 .سنجد یم را افسردگی 33 تا 22 سؤاالت و اجتماعی کارکرد

پایایی کل پرسشنامه ( 1306) در پژوهش قاسمی و ساروخانی

ین ا مقدار روایی سازهو  13/4با روش آلفای کرونباخ 

 5دال، سودرهامن و سودرهامن .برآورد شد 82/4پرسشنامه نیز 

، جسمانی عالئم ،مقیاس کل پایایی( 2412) 5سودرهامن

 را به یافسردگو  اجتماعی کارکرد در اختالل، اضطراب

 .کردند گزارش 10/4 و 14/4، 50/4، 60/4 ،15/4 ترتیب

 

 ها یافته

                                                                       
5
- Goldberg 

6
- Dale & Soderhamn 
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تحت پوشش بهزیستی زن مطلقه  64 کنندگان شرکت

 26و  آزمایشگروه  نفر 26) لویه و بویراحمداستان کهگی

میانگین سنی گروه  که یطور بهبودند،  (نفر گروه کنترل

 23/8 کنترلسنی گروه  میانگینو  18/33 ± 11/8مداخله 

از لحاظ وضعیت اقتصادی، در گروه  .بود سال 24/32 ±

درصد از  24درصد و در گروه کنترل  12آزمایش 

در گروه . ردار بودندوضعیت اقتصادی متوسط برخو

درصد دارای  84درصد و در گروه کنترل  88آزمایش 

از لحاظ سطح . تر از متوسط بودندوضعیت اقتصادی پایین

درصد در  84درصد در گروه آزمایش و  80تحصیالت، 

درصد در گروه  15 ؛گروه کنترل تحصیالت زیر دیپلم

در گروه کنترل تحصیالت باالی  درصد 24آزمایش و 

خرده های توصیفی یافته 2جدول در  .م داشتنددیپل

به آزمون نشخوار فکری و سالمت روانی  های یاسمق

 .است ارائه شدهآزمایش و کنترل  گروهتفکیک 

 
 آزمایش و کنترلهای به تفکیک گروه معیار متغیرها انحرافو  میانگین 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهد که با نشان می 2 جدول های ارائه شده دریافته

تمهیدات به عمل آمده بعد از اعمال مداخله آموزشی 

های نشخوار فکری و سالمت به میانگین خرده مقیاس

 ؛کاهش یافته استدر گروه آزمایش مقدار قابل توجهی 

 قبل .ولی در گروه کنترل این نمرات تغییر چندانی نداشت

های استفاده از آن فرضحلیل کوواریانس پیشتانجام از 

باکس بررسی  امنتایج آزمون  ؛مورد بررسی قرار گرفت

 F =63/1 یگروه نیبهای کواریانس همگونی ماتریس

 امدست آمده از آزمون دهد که سطح معناداری بنشان می

که بیانگر برقراری این  است 46/4باکس بیشتر از 

 .مفروضه است

از آزمون لون استفاده شد  ها یانسوارری برای آزمون براب

، P>46/4) ینشخوار یها پاسخداری  و چون معنی

132/3=F) ،46/4)حواس  کننده منحرف یها پاسخ<P ،

302/2=F) ،های جسمانینشانه (46/4<P ،221/4=F) ،

اختالل در کارکردهای  ،(P ،403/4=F>46/4) باضطرا

، P>46/4)و افسردگی  (P ،451/4=F>46/4) اجتماعی

464/4=F) 46/4داری  از سطح معنی متغیرها بزرگتر=α 

 کنترل آزمایش آزمون متغیر

 معیارانحراف  ینمیانگ معیارانحراف  میانگین

 85/0 16/20 86/0 32/26 آزمون شیپ ینشخوار یها پاسخ

 35/0 22/20 63/3 01/16 آزمون پس

 88/0 01/26 28/0 34/26 آزمون شیپ حواس کننده منحرف یها پاسخ

 10/0 06/20 58/3 46/24 آزمون پس

 88/2 20/16 62/3 23/15 آزمون شیپ یجسمان

 13/2 21/16 40/3 31/10 آزمون پس

 16/2 0/10 40/0 22/15 آزمون شیپ اضطراب

 61/2 06/10 26/2 88/11 آزمون پس

 33/2 8/10 12/0 53/11 آزمون شیپ یاجتماع یکارکردهااختالل در 

 13/2 26/16 30/2 30/12 آزمون پس

 01/2 04/10 13/3 25/16 آزمون شیپ یافسردگ

 20/2 88/13 00/2 68/12 آزمون پس
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های  توان گفت واریانس بین گروه؛ در نتیجه میبودند

کنترل و آزمایش در متغیرها وابسته تقریباً با هم برابر 

نشان  هماسمرینوف  -نتایج آزمون کولموگروف .هستند

در . داد که همه متغیرها از توزیع نرمال برخوردارند

نتایج تحلیل شیب خط رگرسیونی به عنوان یکی  3 جدول

 .های تحلیل کوواریانس آورده شده استفرضاز پیش

 
 متغیرهای پژوهش در رگرسیونی های یبش همگنی بررسی به مربوط نتایج 3 جدول 

 معناداریسطح  F متغیر

 460/4 061/3 ینشخوار یها پاسخ

 811/4 421/4 حواس کننده منحرف یها پاسخ

 000/4 444/4 جسمانیهای نهنشا

 183/4 805/1 اضطراب

 641/4 052/4 یاجتماع یکارکردهادر  اختالل

 140/4 101/4 افسردگی

 

داری وح معنیطس 3اساس نتایج مندرج در جدول بر

بنابراین، فرضیه همگنی رگرسیونی  ؛است 46/4بزرگتر از 

 ها،فرضپس از اطمینان از رعایت پیش. شودپذیرفته می

( مانکوا)تحلیل کوواریانس چند متغیره نتایج  در ادامه

سالمت  ارتقاء بر تنظیم هیجان آموزش یرتأثجهت بررسی 

شده در زنان مطلقه ارائه  فکری کاهش نشخوار روانی و

.است

 
 آزمون پسو  آزمون یشپ روی تفاضل نمرات( مانکوا)حلیل کواریانس چند متغیره نتایج حاصل از ت   جدول

 روانیسالمت و  یفکر نشخوار

درجه فرضیه  F مقدار نام آزمون

 آزادی

درجه  خطای

 آزادی

سطح 

 معناداری

 444/4 35 1 21/8 635/4 الییپاثر پ

 444/4 35 1 21/8 050/4 المبدایی ویلکز

 444/4 35 1 21/8 383/4 اثر هتلینگ

 444/4 35 1 21/8 063/4 بزرگترین ریشه خطا

 

 اثر)مانکوا  یها آزمون تمامیدهد که نشان می 0جدول 

 ریشه بزرگترین و ویلکز، اثرهتلینگ الیی، المبدایییپ

 اساس این بر، باشند یم دارمعنی P>41/4 سطح در (خطا

های گروه آزمایش و که بین آزمودنیداشت  بیان توان یم

 تفاوت کنترل حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای وابسته

 این تفاوت به بردن پی جهت. دارد وجود داری یمعن

 حاصل نتایج که انجام گرفت مانکوا متن آنکوا در تحلیل

 . شده است ارائه 6 جدول در آن از

 
 متغیرهای وابسته آزمون پسهای نتایج حاصل از تحلیل آنکوا در متن مانکوا بر روی میانگین نمره 5 جدول

اندازه سطح  F میانگیندرجه  مجموع متغیر
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شود برنامه آموزش مشاهده می 6طور که در جدول همان

 های یاسخرده مقآزمون بر همه تنظیم هیجان در مرحله پس

در  به بیان دیگر،. سالمت و نشخوار فکری اثر داشته است

عالئم ) سالمت های اسیمق خرده بین معنادار مجموع تفاوت

 اجتماعی، عملکرد در اختالل اضطراب، ،جسمانی

 یها پاسخ)های نشخوار فکری و خرده مقیاس( افسردگی

 آزمون یشپ حواس در کننده منحرف یها پاسخنشخواری و 

زنان مطلقه  در کنترل و آزمایش دو گروه در آزمون پس و

 .وجود دارد

 

 بحث 

 آموزش تنظیم هیجان شیاثربخ پژوهش، این انجام هدف از

های یافته. مطلقه بود زنان فکری نشخوار سالمت و ارتقاء بر

 ارتقاءبر  تنظیم هیجانپژوهش اثربخشی آموزش مبتنی بر 

این یافته با نتایج حاصل از . را تأیید کردمطلقه  زنانسالمت 

 دونفریو و امری ؛(2414)های ویمان و همکاران پژوهش

و جان و ( 2418)امورو  ؛(2411) گریمالدی ؛(2410)

برنامه  رسد،به نظر می. است همسو (2410) همکاران

بر تعدیل برانگیختگی  یدتأککه با  تنظیم هیجانآموزشی 

های دهی تکانشی در برابر موقعیتهیجانی و کنترل پاسخ

های رسان به سالمت روان از طریق پرورش مهارتآسیب

های اجتماعی هارتتعدیل برانگیختگی هیجانی و ارتقای م

. زنان مطلقه منجر شده است به اجرا درآمد، به ارتقاء سالمت

هیجان  یمتنظای که تحت آموزش زنان مطلقه در واقع،

قرار گرفتند، به مراتب کارکرد اجتماعی باالتر، 

افسردگی، اضطراب و عالئم جسمی و روانی کمتری را 

-یافته می در تبیین این. نسبت به گروه کنترل تجربه کردند

-عامل مهم و تعیینتوان گفت که آموزش تنظیم هیجان 

و انطباق با  مؤثرکننده در سالمت روانی، عملکرد 

-نظم. شودزا در زنان مطلقه محسوب میرویدادهای استرس

ها کند تا برانگیختگیجویی هیجانی به زنان مطلقه کمک می

لوب از گیری مطهای منفی را تنظیم کنند و با بهرهو هیجان

، افسردگی راهبردهای سازش یافته موجب کاهش اضطراب

تنظیم . شودارتقا عملکرد اجتماعی و توانمندی آنان می و

 رفتاری و هیجانی شناختی، تغییرات عالوه بر ایجادهیجان، 

 و ناسازگار های منفیهیجان کشیدن چالش در فرد، باعث به

کاهش  ،ها آنبا  سالم و های مثبتهیجان و جایگزینی

، افزایش رضایتمندی از زندگی و در یشناخترواندرماندگی 

دونفریو و ) گرددمیبهبود بهزیستی و سالمت روانی نتیجه 

 بهبود با آموزش تنظیم هیجان از سوی دیگر(. 2411، امری

 مانند رابطه مثبت با دیگران، تنظیم اساسی یها مؤلفه برخی

نترل بر احساس ک تسلط بر محیط و فردی، بین عاطفه

توانمندسازی این زنان در زمینه پیشگیری از  زندگی باعث

 و ویمان) شودمی زای طالقبروز نابسامانی و عواقب آسیب

با  آموزش تنظیم هیجانعالوه بر این  (.2414 همکاران،

، شناسایی هیجانات ییخود افشابر مقوالت همدلی،  یدتأک

رتقاء اولیه و ایجاد فضای عاطفی امن نقش مهمی در ا

 اثر داریمعنا مجذورات آزادی مجذورات

 141/4 441/4 06/11 220/162 1 220/162 عالئم جسمانی

 228/4 441/4 62/26 552/320 1 552/320 اضطراب

 302/4 441/4 00/25 163/304 1 163/304 یاجتماع عملکرد

 223/4 441/4 01/16 332/104 1 332/104 افسردگی

 011/4 441/4 13/16 302/865 1 302/865 ینشخوار یها پاسخ

 341/4 441/4 02/30 301/366 1 301/366 منحرف کننده یها پاسخ
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شروت و ویگل، روزی)دارد سالمت روان زنان مطلقه 

آموزش  گفت توان ها مییافته این تبیین بیشتر در(. 2418

 مدفون منفی هیجانات و عواطف تخلیه باعث تنظیم هیجان،

شود و از این طریق به افزایش مبادله مثبت رفتار، می شده

-یرضایتمندی باالتر و احساسات و عواطف مثبت منجر م

های تنظیم هیجان در  بنابراین تمرکز بر مهارت؛ شود

پیشگیری و درمان مشکالت مرتبط با سالمت روان بسیار 

 .استحائز اهمیت 

که در نتیجه  دیگر یافته قابل توجه این پژوهش این است

های نشخوار فکری در زنان آموزش تنظیم هیجان نشانه

های لیهی و وهشمطلقه کاهش یافتند که این یافته با نتایج پژ

 ؛(2442) لیهی ؛(2440)لیهی و کاپالن  ؛(2412) همکاران

( 1308) و کرمی و همکاران( 2411) و همکاراناسلوان 

 و فرآیندها تغییر این مداخله آموزشی به. همسو است

اجتنابی،  رفتارهای و افکار فرونشانی قبیل از هایی یتفعال

رخه معیوب تعامالت، کاهش افسردگی، قطع چ یده سازمان

-اصالح طرحواره تعامالتی که علت اصلی افسردگی است،

کاهش  در نتیجه و منفی هیجانات های هیجانی، تنظیم

 (.2412لیهی و همکاران، ) شودفکری منجر می نشخوار

آفرین  جویی هیجانی منشأ رفتارهای مشکل ناتوانی در نظم

 از طریقدر مقابل توانایی ارتباط هیجانی . تفراوانی اس

شناسایی و ابراز هیجانات، هیجانی به  تنظیمآموزش 

-پذیری، تاب، انعطافدرک و مدیریت هیجانات منفی

و کاهش نشخوار  تعامل با دیگرانحفظ و بهبود  و آوری

به  هیجان یمتنظآموزش  دیگر یانب به. گرددمنجر می فکری

 یخودآگاه هیجانات به نسبت تا کنند یم کمک زنان مطلقه

توان در تبیینی دیگر می. کنند تنظیم و پذیرفته را ها آن یافته،

گفت که نشخوار فکری راهبردی اجتنابی برای مقابله با 

آموزش تنظیم شود که هیجانات و افکار منفی تلقی می

از طریق تغییر ساختار شناختی به کاهش آن کمک  هیجان

 آموزش تنظیم هیجان(. 2411، همکارانو اسلوان ) کندمی

فکری،  های از آشفتگی تا کندمی مطلقه کمک به زنان

با  و ناکارآمد رهایی یافته های شناخت و خطاهای شناختی

، ها آنکارگیری راهبردهای کنترل هیجانات و نه سرکوب به

ای کارآمد را در برخورد با مسائل مختلف های مقابلهپاسخ

به مقدار  ها آناتخاذ نمایند که در نتیجه آن نشخوار فکری 

 .کندای کاهش پیدا میابل مالحظهق

 

  گیرینتیجه
نشان داد که  به طورکلی نتایج حاصل از این پژوهش

با ارائه راهبردهای اطالعاتی، بهبود  آموزش تنظیم هیجان

و همچنین ایجاد بستری برای به جریان  یشناختروانشرایط 

تواند منجر به ارتقاء افتادن تعامالت و هیجانات مثبت می

با . و کاهش نشخوار فکری در زنان مطلقه گرددسالمت 

اینکه پژوهش حاضر در استان کهگیلویه و بویر توجه به 

احمد و روی زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی انجام شده 

است، بایستی در تعمیم نتایج آن به سایر جامعه آماری 

ها و  محدودیت دیگر، تعداد محدود آزمودنی. احتیاط کرد

یری بود که امکان ارزیابی طوالنی مدت فقدان دوره پیگ

بنابراین پیشنهاد ؛ مداخله بر متغیرهای وابسته وجود نداشت

. تر انجام گیردحجم نمونه بزرگشود این پژوهش در  می

همچنین پژوهشگران در آینده دوره پیگیری را در 

این شود پیشنهاد میهمچنین . های خود لحاظ کنند پژوهش

اهش مشکالت زنان مطلقه و افزایش برای کبرنامه آموزشی، 

رضایتمندی و سالمت روان آنان، توسط مشاوران و 

 عالوه بر این،. شود اجراروانشناسان حوزه ازدواج و خانواده 

های کاربردی این مداخله به صورت جلسات مهارت
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آموزشی جهت ارتقاء سالمت و کاهش نشخوار فکری در 

 .اختیار زنان مطلقه قرار گیرد

 

 زاریسپاسگ
گرفته از طرح پژوهشی با کد پژوهش حاضر بر

مصوب سازمان بهزیستی استان کهگیلویه  061320/د/08

و بویر احمد است که در شورای کمیته اخالق دانشگاه 

 یدتائمورد استان کهگیلویه و بویر احمد علوم پزشکی 

و معیارهای اخالقی آن زیر نظر ناظر  است گرفتهقرار 

بدین وسیله از . یت شده استبه طور کامل رعاطرح 

در پژوهش، سازمان بهزیستی استان و  کنندگان شرکت

تمامی کسانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند، 

 .گرددتشکر و قدردانی می
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