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Abstract
Introduction: Ruminantion is one of the most important components of depression which has
been considered as an important factor in creation and maintanance of depressed mood over two
decades.
Aim: The purpose of this study was to determine the effect of the expressive writing pattern in
decrease of rumination and depression, and stress in divorced women of Shahin Shahr.
Method: This research was a semi experimental design with a pretest-posttest design. The
population was all divorced women of the welfare organization who had been referred to
counseling centers of Shahin Shahr in 2017. Simples sampling were selected and randomly
assigned in to two experimental (15) and control (15) groups. The experiment group was trained
in 4 sessions under the group's training of writing pattern. The subjects of both groups were
evaluated in two stages, pre-test and post-test by the Dass and ruminal questionnaire –reflection.
the Data were analyzed by paird t-test, independent t-test and covariance analysis.
Results: The results of this study showed that writing expression pattern significantly decreased
the depression, stress, and rumination in divorced women (P<0.001).
Conclusion: The expression writing pattern intervention is an effective method for decreasing
depression and stress and rumination of divorced women. Therefore it can be used as a method
in order to treat and reduce the psychological consequences of divorce.
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اثربخشی الگوی نگارش بیانگر در کاهش نشخوار فکری ،افسردگی و استرس زنان مطلقه
فرناز عطا رضایی ،1یوسف گرجی

2
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تاریخ پذیرش مقاله9311/10/11 :

چکیده
مقدمه :نشخوار فکري یکی از مهمترین مؤلفههاي افسردگی است که طی دو دهه گذشته به عنوان سازهاي مهم در فهم چگونگی
ایجاد و تداوم خلق افسرده مورد توجه قرار گرفته است.
هدف :هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی الگوي نگارش بیانگر در کاهش نشخوار فکري ،افسردگی و استرس زنان مطلقه شاهین
شهر بود.
روش :این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون– پسآزمون بود .جامعه آماري پژوهش کلیهي زنان مطلقه تحت پوشش
سازمان بهزیستی بودند که در سال  9318به مراکز مشاوره شهرستان شاهین شهر مراجعه نموده بودند .نمونهها به روش نمونهگیري ساده
انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 91نفر) و کنترل ( 91نفر) جایدهی شدند .گروه آزمایش در  0جلسه تحت آموزش
گروهی الگوي نگارش بیانگر قرار گرفتند .آزمودنهاي هر دو گروه در دو مرحله )پیشآزمون و پسآزمون( از طریق پرسشنامههاي
نشانگان افسردگی ،اضطراب و استرس و نشخوار فکري -تامل مورد ارزیابی قرار گرفتند .تحلیل آماري توسط آزمونهاي ،تی زوجی،
تی مستقل و تحلیل کواریانس انجام شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که آموزش الگوي نگارش بیانگر موجب کاهش معنیداري در میزان افسردگی ،استرس و نشخوار
فکري در زنان مطلقه شده است (.)P<1/119
نتیجهگیری :مداخله الگوي نگارش بیانگر نقش مؤثري بر درمان افسردگی ،استرس و نشخوار فکري زنان مطلقه دارد؛ بنابراین
میتوان از این روش براي درمان و کاهش پیامدهاي روانی طالق استفاده کرد.
کلیدواژهها :الگوي نگارش بیانگر ،نشخوار فکري ،افسردگی ،استرس ،زنان مطلقه

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت طالق بر زنان ،این نتیجه به

طالق پدیدهاي فرهنگی و اجتماعی بوده که امروزه توجه

دست آمد که زنان مطلقه نسبت به زنان متأهل به طور

بسیاري از اندیشمندان را به خود جلب کرده است .طالق

معناداري در سالهاي اول بعد از طالق سطوح باالتري از

همراه ماست؛ آمارها در ایاالتمتحده نشان میدهند که

استرس و پریشانی روانی و در یک دهه بعد سطوح

حدود  11-01درصد از ازدواجها به طالق میانجامد و

باالتري از بیماري را نشان میدهند .عالوه بر این زنان

فرزندان باید با شرایط جدید خود را سازگار نمایند

سطوح باالتري از حوادث استرس زندگی را احساس

(مري .)2196 ،9در جامعه ،زنان مطلقه که سرپرستی

میکنند که در نهایت منجر به افسردگی میشود (لورنزه،6

میباشند

 .)2111مطالعات مختلف ،تأثیر درمان افسردگی را از

ندارند،

از

زنان

دیگر

آسیبپذیرتر

(ماندمیکرس.)2192 ،2

طریق روشهاي دارویی و غیر دارویی بررسی نمودهاند.

بیشتر این مشکالت از یک سو به وسیله جامعه و خانواده

یک نگرانی عمده در مورد درمان دارویی افسردگی،

و از سوي دیگر به وسیله مسائل اقتصادي بر آنها تحمیل

عوارض جانبی آنهاست به طوري که برخی بیماران،

شده و باعث میشود که آنها تحت فشارهاي روانی

ناتوان از تحمل هر داروي ضد افسردگی هستند (گارلنر،6

بسیاري قرار بگیرند (ساکاتا .)2199 ،3به نظر میرسد هرچه

 .)2196مشکل دیگر فرض اشتباه مبنی بر ایجاد اعتیاد،

مدت بیشتري از طالق گذشته باشد میزان افسردگی نیز

توسط تمام داروهاي روانپزشکی و احساس عدم رغبت

زیادتر خواهد بود (لپولد .)2196 ،0جانگ عنوان کرده

به مصرف این داروها است؛ لذا روشهاي غیر دارویی

است که سالمت روانی در غرب پیش درآمد موفقیت

مختلف جهت درمان این بیماران در تمام دنیا از جمله

زناشویی است (جانگ )2111 ،1ولی در جمعیت آسیایی

کشور ما مورد استقبال قرار میگیرد .روشهاي غیر

تحقیقات پراکندهاي انجام شده است .آنها تحقیقی

دارویی جهت کاهش میزان اضطراب ،اداره استرس،

درباره وضعیت زناشویی و افسردگی در کره انجام دادند.

درمان افسردگی و افزایش کیفیت زندگی مورد استفاده

در این تحقیق  1113زن شرکت داشتند .نتایج بیانگر آن

قرار میگیرد .همچنین مشخص شده که نوشتن و

است که افسردگی در زنان مطلقه و بیوه بیشتر از زنان

برونریزي اثرات درمانهاي دیگري چون رواندرمانی و

متأهل است .پیامد منفی طالق شامل نقص سیستم ایمنی،

دارودرمانی را افزایش میدهد (استرلینگ .)9111 ،1در

اختالالت اضطرابی ،سوء مصرف مواد ،خودکشی ،تغییر

چندین مطالعه انجام شده این نتیجه به دست آمد که

در سبک زندگی و تصور از خود ،کاهش عملکرد

برونریزي احساسات و هیجانات به صورت نوشتن در

حرفهاي ،تغییر در روابط اجتماعی و کاهش حمایت

مورد حوادث دردناک و هیجانی میتواند اضطراب و

اجتماعی است (سبارا .)2191 ،8در یک پژوهش با بررسی

افسردگی را کاهش دهد ،بخصوص زمانی که همراه با
درک عمق هیجانات مرتبط با رویداد ،بازبینی و علتیابی

1

- Marry
- Mandemakers
- Sakata
4
- Leopold
5
- Jang
6
- Sbarra
2

و ایجاد بصیرت نسبت به آن بوده و دلیل آن آموختن

3
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7

- Lorenz
- Gartlehner
9
- Esterling
8
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فرآیند مدلی و حمایتگري همانند روان درمانی چهره به

پرسشنامه نشخوار ذهنی -تأمل )R-RS( 8است .همچنین

چهره توسط خود شخص عنوان شده است (پاتل،9

معیار خروج از مطالعه شامل :عدم تمایل زنان مطلقه به

 .)2118نوشتن بیانگر سبب کاهش نشانههاي افسردگی و

شرکت در جلسات و داشتن مشکالت حاد روانشناختی

افزایش ظرفیت کارکرد افراد میگردد (احمدي.)2191،2

و شخصیتی بود که از طریق پرونده آنان در مراکز مشاوره

(احمدي .)2191،2استفاده از نوشتن به تنهایی یا همراه با

و انجام مصاحبه با آزمودنیها اعمال گردید .در این

سایر روشهاي درمانی بهطور قابل توجهی در سالهاي

پژوهش از  911نفر آزمون افسردگی ،اضطراب و استرس

اخیر افزایش داشته است .مطالعات مختلف نشان داده

و آزمون نشخوار ذهنی -تأمل گرفته شد ،در نهایت 38

است که نوشتن در مورد تجربیات و یا مشکالت عاطفی

نفر از آنها که در آزمون افسردگی ،اضطراب و استرس

گذشته بر سالمت روانی و جسمانی مؤثر است (نیلس،3

نمرهي باالتر از  21و در آزمون نشخوار ذهنی -تأمل نمره

2193؛ و هاریس .)2118 ،0از آنجا که زنان مطلقه کمتر

باالتر از  62کسب کرده به این تحقیق راه پیدا کردند .در

میتوانند در خصوص زندگی خود و قصه زندگی

دو گروه آزمایش ( )96نفر و کنترل ( )96نفر قرار

خویش با دیگران صحبت کنند؛ لذا نوشتن آنها میتواند

گرفتند .مداخله در  0جلسه  21دقیقهاي براي گروه

به عنوان یک روش درمان محسوب گردد .حال با توجه

آزمایش انجام شد .به این صورت که جلسات گروهی در

به موارد گفته شده و پیامدهاي منفی نشخوار گري ،در

آموزش الگوي نگارش بیانگر بر اساس نظریات پنه بیکر

6

این مطالعه به بررسی این نکته پرداخته شده است که آیا

بیکر 6در سال ( 0 ،)9111هفته پشت سر هم متوالی و

نوشتن بیانگر میتواند باعث کاهش عالئم افسردگی و

هفتهاي یک جلسه برگزار شد .در حین انجام کار  3نفر از

استرس و نشخوار فکري زنان مطلقه گردد؟

افراد گروه آزمایش از حضور در این جلسات انصراف
دادند که متعاقباً  3نفر از گروه کنترل نیز به تصادف

روش

حذف شدند؛ لذا در هر دو گروه  91نفر مورد بررسی

این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس

قرار گرفتند .مداخله آموزشی در این مطالعه بدین صورت

آزمون بود که روي زنان مطلقهي شاهینشهر در سال

بود که از شرکت کنندگان خواسته شد که طی یک ماه،

 9318با مراجعه به مراکز مشاوره این شهر و به روش

هر هفته در یک ساعت مشخص به مدت  91الی  31دقیقه

نمونهگیري ساده انجام شد که تعداد نمونه  31نفر انتخاب

به صورت نوشتاري به افشاي هیجانی خاطرههاي

شدند .معیار ورود در این مطالعه شامل اعالم رضایت زنان

ناخوشایند خود در منزل و در یک اتاق خلوت بپردازند.

مطلقه جهت شرکت در جلسات از طریق تکمیل فرم

همچنین برگههاي تکلیف و برگههاي یاد یار براي

رضایت و کسب نمره باالي خط برش پرسشنامه

یادآوري چگونگی افشاي هیجانی به هر یک از

افسردگی ،اضطراب و استرس )DASS- 29( 1و

شرکتکنندگان گروه آزمایش ارائه شد .در این پژوهش

1

تا حد امکان پسخوراندي به شرکتکنندگان ارائه نشد،

- Patel
- Ahmadi
3
- Niles
4
- Harris
5
)- Depression, Anxiety and Stress Scale - 21 Items (DASS-21
2
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)- Rumination-reflection scale (R-RS
- Pennebaker

6
7
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فرایند کار آزمودنیها و تکالیف آنها بررسی شد.

حضوري در  0جلسه ،هفتهاي  2بار و هر جلسه  91دقیقه،
جدول  1خالصه محتوای جلسات مبتنی بر آموزش الگوی نگارش بیانگر
جلسه

محتوای جلسه

اول

در این جلسه از آزمودنیها خواسته شد که دربارهي تجارب آسیبزا و اسرار دردناک خود بیوقفه بنویسند .تجارب آسیبزایی را که
براي آن فرد اتفاق افتاده است ،بنویسند .همچنین یادآوري شد که در نوشتههایشان به قواعد دستوري توجهی نداشته باشند.

دوم

در این جلسه از آزمودنیها خواسته شد که در نوشتن تجارب آسیبزا و اسرار دردناک خود از قواعد دستور زبان استفاده کنند و از
تعداد زیادي کلمههاي هیجانی با بار منفی مثل احساس گناه ،ناراحتی و تنفر و نیز تعداد کمی کلمههاي هیجانی با بار مثبت مثل احساس
شادي ،خوبی ،عشق استفاده کنند و همچنین از کلمات بینشی بیشتر استفاده شود.

سوم

در این جلسه از آزمودنیها خواسته شد که به نوشتن دربارهي تجارب آسیبزا و دردناک خود که در جلسه اول در مورد آن نوشته
بودند؛ با همان موضوع ادامه دهند.

چهارم

در این جلسه از آزمودنیها خواسته شد که در نوشتههایشان از کاربرد ضمایر اول شخص اجتناب کنند و همهي جملههاي خود را با سوم
شخص بنویسند؛ زیرا در واقع سوم شخص هم میتواند خود فرد باشد و هم میتواند کسی باشد که آزمودنیها از جانب او دچار ضرر و
آسیب شده است.

در طی جلسات از آزمودنیها خواسته شد که با توجه به

میآید .هر سؤال از صفر (اصالً در مورد من صدق

دستور عمل درمانی هر جلسه به نوشتن در مورد افکار

نمیکند تا) (کامالً در مورد من صدق میکند)

منفی خود بپردازند و شیوههاي مشخص شده در هر چهار

نمرهگذاري میشود .پرسشنامه افسردگی ،اضطراب و

جلسه را رعایت کنند .دادههاي این پژوهش توسط 91

استرس فرم کوتاه شدهي مقیاس اصلی ( 02سؤالی) است.

 SPSSو آزمونهاي آماري تی زوجی تی مستقل تحلیل

پژوهشهاي فراوانی به منظور به دست آوردن پایایی و

کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

روائی این مقیاس صورت گرفته است .ضریب آلفاي
کرونباخ براي این مقیاس در یک نمونه هنجاري 696

ابزار

نفري براي افسردگی  ،٪69اضطراب  ٪63و استرس ٪69

ابزار این پژوهش شامل دو پرسشنامه زیر بود:

به دست آمده است (لووبوند 9111 ،2و بران.)9111 ،3

مقیاس افسردگی ،اضطراب ،استرس

1

):(DASS

مجموعهاي از سه مقیاس خود گزارش دهی براي ارزیابی
حاالت عاطفی منفی در افسردگی ،اضطراب و استرس
بود که در این مطالعه ،قبل و پس از مداخله در دو گروه
مورد اجرا گردید .خرده مقیاسهاي افسردگی ،اضطراب
و استرس شامل  6سؤال است که نمره نهایی هرکدام از

مقیاس نشخوار ذهنی -تأمل ) :(R-RSدر سال 2116
توسط قربانی و همکاران معرفی شده است (قربانی،1
 .)2116این پرسشنامه  20گویه دارد و زیر مقیاس نشخوار
ذهنی و تأمل را در برمیگیرد .نمرهگذاري پرسشنامه بر
اساس طیف لیکرت پنج درجهاي امتیازبندي شده است.

طریق مجموع نمرات سؤالهاي مربوط به آن به دست
1

)- Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-
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2

- Lovibond
3
- Brown
4
)- Rumination-reflection scale (R-RS
5
- Ghorbani
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نمره به دست آمده از هر یک از مؤلفهها را نوشته و

مربوط به گروه سنی  11-81سال ( %8/6براي هر دو

تقسیم بر تعداد گویههاي هر مؤلفه میشود و با هم مقایسه

گروه) بود .اکثر افراد شرکتکننده در هر دو گروه

میشود .نمره هر مؤلفه نشان میدهد که میزان نشخوار

( %13/3در گروه آزمایش و  %88/6گروه کنترل) در سال

فکري و تأمل فرد چقدر است .بر اساس این روش

 9361الی  9311طالق گرفته بودند .سطح تحصیالت

نمرههاي به دست آمده را جمع کرده و سپس قضاوت

شرکتکنندگان در گروه آزمایش و کنترل از دیپلم تا

میشود .روایی پرسشنامه در پژوهش قربانی و همکاران

حداکثر کارشناسی ارشد بود که بیشترین درصد فراوانی

( )2116تأیید شده است .همچنین پایایی پرسشنامه با

متغیر میزان تحصیالت شرکتکنندگان در گروه آزمایش

آلفاي کرونباخ باالي  %61به دست آمده است.

و گواه مربوط به تحصیالت دیپلم ( %13/3در گروه
آزمایش و  %06/6در گروه کنترل) و لیسانس ( %33/3در

یافتهها

گروه آزمایش و کنترل) گزارش شد .کمترین فراوانی

در این مطالعه سن شرکتکنندگان در گروه آزمایش و

تحصیالت متعلق به گروه فوق دیپلم با  %8/6در هر دو

کنترل در محدوده  21تا  81سال بود .بیشترین فراوانی در

گروه بود.

هر دو گروه آزمایش و کنترل مربوط به گروه سنی 31-
 31سال (به ترتیب  %08/8و  )%31و کمترین فراوانی

جدول  2مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیر استرس و افسردگی در گروه آزمایش و کنترل پیش و پسآزمون
افسردگی

استرس
گروه آزمون

گروه کنترل

معناداری آماری

گروه آزمون

گروه کنترل

معناداری آماری

پیش از آزمون

98/33±3/2

98/26±2/66

1/11

98/81±2/1

98/63±2/1

1/116

پس از آزمون

93/66±2/0

91/66±2/31

1/111

99/63±2/1

91/81±2/1

1/111

تفاوت پیش و

2/08±1/3

1/0±1/31

1/111

0/66±1/01

9/93±1/9

1/111

پس از آزمون

براساس یافتههاي جدول شماره  ،2میزان استرس و

میزان کاهش استرس و افسردگی در گروه آزمایش به

افسردگی در گروه آزمایش و کنترل قبل از مداخله

طور معناداري بیشتر از گروه کنترل بود .در نتیجه میتوان

معنیدار نبوده است ( ،)P>1/11ولی پس از اجراي

گفت آموزش الگوي نگارش بیانگر ،بر افسردگی و

مداخله میزان استرس و افسردگی در گروه آزمایش به

استرس مؤثر بوده است.

طور معناداري کمتر از گروه کنترل بود؛ به عبارت دیگر
جدول  ۳مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیر نشخوار فکری در گروه آزمایش و کنترل پیش و پس از مداخله
نشخوار فکری
پیش از آزمون

گروه آزمون

گروه کنترل

معناداری آماری

1/66±8/06

13±8/28

1/88
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یوسف گرجی و همکاران
پس از آزمون

3/8±1/12

13±1/63

1/111

تفاوت پیش و پس از آزمون

1/26±1/11

8±1/16

1/111

62

براساس یافتههاي جدول فوق تفاوت میزان نشخوار فکري

آسیبزا میتواند باعث توسعه مقابله اثربخش شود و با از

در گروه آزمایش و کنترل قبل از مداخله معنیدار نبود

بین بردن عواطف منفی ناشی از افکار ،منجر به کاهش

( ،)P>1/11ولی پس از مداخله میزان نشخوار فکري در

نشانههاي افسردگی شود (پنه بیکر 9111 ،3و اهن.)2111 ،

گروه آزمایش به طور معناداري کمتر از گروه کنترل

در مطالعه زارع 0و همکاران ( )2192افشاي نوشتاري به

بود؛به عبارت دیگر میزان کاهش متغیر نشخوار فکري در

طور معناداري مدت عالئم وسواسی و افسردگی مبتالیان

گروه آزمایش به طور معناداري بیشتر از گروه کنترل بود.

به اختالل وسواس اجبار را کاهش داده است .در پژوهش

در نتیجه میتوان گفت آموزش الگوي نگارش بیانگر بر

دیگري نشان داده شد که برونریزي هیجانها با ساختار

میزان نشخوار فکري مؤثر بوده است.

نوشتاري در کاهش اضطراب مؤثر است ولی بر میزان
افسردگی چندان تأثیر ندارد (کلس .)2112 ،1این موضوع

بحث

موضوع مغایر با یافتههاي پژوهش حاضر است که شاید تا

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نگارش کتبی

حدودي مربوط به تفاوتهاي ابزار اندازهگیري و

احساسات و هیجانات بر کاهش افسردگی و استرس و

ویژگیهاي جمعیت نمونه در دو پژوهش باشد .با توجه

نشخوار فکري زنان مطلقه شهر شاهینشهر اجرا شد.

به اینکه در نگارش بیانگر آزمودنیها در جلسات دوم به

یافتههاي پژوهش نشان داد که آموزش با استفاده از

بعد نسبت به جلسه اول زمان بیشتري براي نوشتن

الگوي نگارش بیانگر بر میزان افسردگی و استرس و

درخواست میکردند ،مشخص شد که هیجانات پنهان در

نشخوار فکري زنان مطلقه مؤثر بوده است و سبب کاهش

آنها آشکار میشد و با برونریزي بهوسیله نوشتن از

افسردگی و استرس و نشخوار فکري آنان شده است .در

هیجانات منفی آنها کاسته شد و با وجود این که نوشتن

خصوص تأثیر برنامه آموزشی الگوي نگارش بیانگر در

آنها در موارد بسیاري همراه با گریه بود؛ اما در انتهاي

کاهش افسردگی آزمودنیها در یافتههاي مطالعه حاضر،

جلسه آرامش زیادي داشتند .یافتههاي دیگر این پژوهش

نتایج گزارش شده از برخی پژوهشها از جمله هوي 9و

نشان داد که آموزش الگوي نگارش بیانگر ،با استفاده از

همکاران ( )2190و کرپان 2و همکاران ( )2193مؤید این

نگارش کتبی احساسات و هیجانات منفی بر کاهش

نتایج است .در هر یک از این پژوهشها از زاویهاي

استرس اثربخش است .نتایج به دست آمده نشان داد که

متفاوت به این متغیرها توجه شده است .نگارش بیانگر،

مداخله آموزشی با استفاده از برنامه آموزشی مورد نظر بر

بررسی یک رویداد با بار هیجانی را به صورت روایت

کاهش استرس زنان مطلقه مؤثر بوده است و با نتایج

درآورده و هیجانات و نکات ناگفته و نامفهوم را در قالب

گزارش شده از برخی پژوهشها همخوانی دارد (براي

کلمات و معنا در میآورد .نوشتن درباره رویدادهاي
3

1

- Hevey
- Krpan

2
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- Zareh
5
- Kloss
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مثال موک 2111 ،9وکراس .)2113 ،2در هر یک از این

نتیجه یک رویکرد هیجانمدار (پاویو،)2193 ،3

پژوهشها از زاویهاي متفاوت به این متغیرها توجه شده

احساسات و هیجانات خود را تخلیه کند و تا حدي بتواند

است .در نگارش بیانگر احساسات ناگفته و ناخودآگاه به

استرس خود را کاهش دهد (ویلیامز 2111 ،0و بیلسما،1
8

عبارات گفتاري آگاهانه تبدیل میشوند و هر آنچه که

 .)2193لی پور ( )9116با بررسی تأثیر افشاء بر ارتباط

ناگفته و ناپیداست و باعث واهمه و هراس زیاد میشود

افکار مزاحم و افسردگی به این نتیجه دست یافت که

آشکار میشود و با آگاهی یافتن نسبت به ناگفته ها از

اگرچه افشاي هیجانی نوشتاري فراوانی افکار مزاحم را

بحرانی بودن واقعه میکاهد ،واهمه و هراس کاهش

کم نکرد ولی با تأثیر بر روي این افکار عالئم افسردگی

مییابد و به کاهش استرس کمک میکند .هنگام کار با

را تعدیل نمود و کاهش عالئم افسردگی را سبب شد.

این افراد بیشترین چیزي که توجه را به خود جلب کرد

یافتههاي پژوهش نشان داد که آموزش الگوي نگارش

حس همدردي که بین محقق به عنوان درمانگر و این

بیانگر با استفاده از نگارش کتبی احساسات و هیجانات

افراد ایجاد شده بود .خیلی از آنها شاید حتی براي یک

منفی بر کاهش نشخوار فکري مؤثر است .نتایج به دست

بار نتوانسته بودند با کسی خود فاشسازي کنند (به

آمده نشان داد که مداخله آموزشی با استفاده از برنامه

صورت کتبی احساسات و عواطف خود را بر روي کاغذ

آموزشی مورد نظر بر کاهش نشخوار فکري زنان مطلقه

بیاورند) حرفهایی که شاید افراد در بیان آن راحت

مؤثر بوده است .این یافتهها ،فرضیه پژوهشی را تأیید

نیستند .ولی در این مورد توانستند هیجانات و احساسات

میکند .نتایج به دست آمده در این فرضیه با نظریه

خود را که گویی آنها را سرکوب میکردند و اجتناب

بازداري که بیانگر نقش بازداري هیجانها در اشغال

مینمودند بیان دارند .این شیوه نوشتن براي آنها نوعی

ظرفیتهاي روانشناختی و تأثیر ضد بازدارندگی افشا

تخلیه هیجانی به حساب میآمد و به مرور در آنها باعث

است ،همسو است .بر اساس این دیدگاه ،افشاي هیجانی

کاهش استرس شد .گاه دیده شد که تعدادي از آنها

با شکستن فرایند بازداري موجب کاهش استرس،

حتی در هنگام نوشتن گریستهاند؛ زیرا در آن لحظه که

مشکالت روانشناختی و جسمانی میشود .در این

افکار به صورت جمالت بر قلم آورده شده ،گویی با

پژوهش در جلسات اول و دوم هنگامی که از

همان شخص مورد نظر با آن حادثه نوعی مواجهسازي در

شرکتکنندگان خواسته میشد در مورد رویداد طالق

آنها شکل گرفت .شاید در لحظات اولیه دچار استرس

بنویسند ،اذعان میکردند که نمیتوانند تمرکز کنند .براي

بیشتري شدند ولی کم کم به طرف آرامش پیش میرفتند

چند دقیقه نوشتن را رها میکردند و به فکر فرو میرفتند

بهترین کاري که این روش براي کاهش استرس آنها

و درگیر یک صحنه تکراري از رابطه شکستخوردهي

انجام داد شاید نوع مواجه سازي با احساسات و هیجاناتی

خود میشدند؛ اما هر چه جلوتر میرفتند تمرکز بیشتري

بود که مدتها در ذهن فرد باقی مانده بود و االن او این

پیدا میکردند و میتوانستند روي موضوع طالق خود

امکان را داشت که آنها را از طریق نوشتن بیان کند و در
3

- Paivio
- Williams
5
- Bylsma
6
- Lepore
4

1

- Mogk
- Gross

2
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یوسف گرجی و همکاران

60

تمرکز کنند .یافتههاي پژوهش نشان دهندهي اثربخشی

همکاران .)2110 ،استفاده از روش نوشتن بیانگر که نوعی

آموزش الگوي نگارش بیانگر بر کاهش افسردگی،

افشاي هیجانات بوده به این صورت مؤثر واقع میشود که

استرس و نشخوار فکري با استفاده از نگارش کتبی

باعث شکستن فرایند بازداري شده و موجب کاهش

احساسات و هیجانات منفی است .با توجه به اینکه در

استرس و مشکالت روانشناختی شده است .فرایند نوشتن

نگارش بیانگر در زنان مطلقه در جلسات دوم به بعد نسبت

در این روش باعث میشود تا شخص نسبت به نگرانیها

به جلسه اول زمان بیشتري براي نوشتن درخواست

و استرسهاي خودآگاهی بهتر و دقیقتري پیدا کند .در

میکردند ،مشخص شد که هیجانات پنهان در آنها

نتیجه براي حل آنها روش مناسبتري را استفاده میکند

آشکار میشود با برونریزي به وسیله نوشتن از هیجانات

و نوشتن باعث میشود به جز تخلیه هیجانی ،به درک

منفی آنها کاسته شد و با وجود اینکه نوشتن آنها در

مناسبتري از وضعیت حال حاضر دست یابد .این تخلیه

موارد بسیاري همراه با گریه بود؛ اما در انتهاي جلسه

هیجانی باعث کاهش استرس و افسردگی نشخوار فکري

آرامش زیادي داشتند .بهترین کاري که این روش براي

میگردد .از محدودیتهاي این پژوهش میتوان به

کاهش استرس انجام داد ،مواجه سازي با احساسات و

نداشتن مرحله پیگیري و ارتباط مستمر با مراجعین و عدم

هیجاناتی بود که مدتها در ذهن فرد باقی مانده بود و

اطمینان از پایداري نتایج اشاره کرد .در ادامه پیشنهاد

االن او این امکان را داشت که آنها را از طریق نوشتن

میشود این تحقیق در مورد مردان با شرایط مشابه زنان و

بیان کند.

یا در سایر مناطق کشور انجام گردد و همچنین براي
سرفصلهاي آموزش خانواده و یا در کلینیک آموزش

نتیجهگیری

خانواده استفاده شود.

در نوشتن بیانگر از شخص خواسته شده تا بهدرستی وقت
مناسب صرف نموده و عمیقترین احساسات و افکار خود

سپاسگزاری

را کشف کند ،آنها را به حالت نوشتاري درآورده ،به

این مقاله حاصل پایاننامه دانشجویی کارشناس ارشد

نوعی مواجهسازي صورت میگیرد که مغایر با اجتناب از

روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر است

احساسات و افکار منفی است .در نهایت برونریزي

که بدینوسیله از اساتید گرانقدر دانشگاه آزاد اسالمی

هیجانات و افکار منفی را باعث میشود .بدین ترتیب

واحد خمینیشهر و کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه و

نوشتن بیانگر باعث کاهش استرس و افسردگی و نشخوار

تمامی کسانی که به نحوي در اجرا و تکمیل این پژوهش

فکري در زنان مطلقه میشود .نوشتن بیانگر با عملکرد

همکاري داشتهاند ،تشکر و قدردانی میگردد.

برونریزي افکار و هیجانات عالوه بر ایجاد سالمت روان
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