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 چکيده
 تیشناخشناختی بر بهزیستی روانبخشی درمان پردازشاثر این پژوهش با هدف بررسی

نجام ا های شهر کنگاورکننده به کلینیکاختالل استرس پس از سانحه مراجعه مبتالیان

 بود.ر برابکنترل ناگروه با آزمون پسآزمون، پیشطرح با آزمایشی نیمهحاضر پژوهش شد. 

 5931در سال  های شهر کنگاوربه کلینیک هکنندجامعه آماری پژوهش شامل کلیه مراجعه

نفر در دو گروه کنترل و آزمایش  93. نمونه آماری به روش تصادفی ساده به تعداد بودند

بهزیستی روان  وهش برای سنجشدر این پژ شدند. نفر انتخاب 51هر کدام با تعداد 

( و اختالل استرس پس از سانحه از پرسشنامه 6332ریف )سوالی  51شناختی از پرسشنامه 

بر روی گروه شناختی درمان پردازش استفاده شد.( 5331)وددرز و همکاران سوالی  51

 23جلسه  56متشکل از  طراحی شد و( 6331که توسط ریسک و همکاران )آزمایش 

بود، اجراء گردید. یافته ها نشان داد که نمرات امید به زندگی و بهزیستی روان  ایقیقهد

در گروه آزمایش افزایش یافت و میزان  شناختیپردازششناختی بعد از اعمال درمان 

اختالل استرس پس از سانحه در این گروه کاهش یافت. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس 

شناختی در اختالل استرس شناختی بر بهزیستی رواندرمان پردازشبود که حاکی از آن 

 داشت.های شهر کنگاور تاثیر کننده به کلینیکپس از سانحه مراجعه

 ،عالئم اختالل استرس پس از سانحه، شناختیدرمان پردازش اژگان کليدي:و 

 .شناختیبهزیستی روان
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  2 محمداسماعيل ابراهيمی،  1 اعظم دادفر

 .کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد همدان، همدان، ایران 5
 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایران 6

 
  نام نویسنده مسئول:

 اعظم دادفر

شناختی بر کاهش بهزیستی بخشی درمان پردازشاثر

 هاي شهر کنگاورکننده به کلينيکشناختی مراجعهروان
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 مقدمه
های مختلف است و واجد دو مندی عمومی از زندگی خود و دیگران، در حوزهبهزیستی روانشناختی، ترجمان احساسات مثبت و رضایت

های هیجانی های مختلف زندگی و مولفهمندی فرد از زندگی و ارزیابی فرد از جنبهشناختی بیانگر رضایتشناختی و هیجانی است. مولفهمولفه

دارند که بهزیستی می ( بیان5331) 5اسمیت، وئوم و دارتیگلد [.5]ان حضور نسبی عواطف مثبت و عدم حضور هیجان منفی است ترجم

های های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابیهای فرد از میزان هماهنگی بین هدفروانشناختی شامل دریافت

شناختی شود. مطالعات نشان داده است که بهزیستی روانمی آید و به رضایت درونی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهیمی مستمر بدست

 رینگمثبتشناختی برگرفته از افکار مثبت و زیرا بهزیستی روان [(.6)به نقل از مرجع ]در افراد با امید به زندگی در آنان رابطه معناداری دارد 

های فکری ناسازگارانه که بسیاری از افراد به هنگام مقابله دادن عادتنگری در زمینه تغییر، مثبت[9] (6336) 6باشد و طبق نظر سلیگمنمی

های زین عادتبینانه جایگهای فکری خوششود که عادتمی کند و باعثمی شوند، به فرد کمک شایانیمی با سانحه و یا بیماری با آن روبرو

 .فکری بدبینانه شود

های این تحقیق از چندین گردد. به طور کلی یافتهمی شناختی در افرادسبب بهزیستی روان شناختیپردازش رسد درمانمی نظره ب

خصوص درمان باشند، در درجه اول این پژوهش بخشی از خالء دانش موجود در جهت قابل کاربرد و دارای اهمیت و ضرورت می

شناختی را پر خواهد کرد و در درجه دوم از مزایای تحقیق حاضر آن خواهد بود که به طور همزمان به بررسی تاثیر درمان پردازش

ه به دست ن زمینهای این پژوهش قادر خواهند بود، اطالعات مناسبی در ایپردازد. بنابراین یافتهشناختی میشناختی بر بهزیستی روانپردازش

ها و مشاوران برای کاهش و درمان آالم روانی درمانرود نتایج این پژوهش مورد استفاده روانآورد و به ترویج ادبیات آن کمک نماید. انتظار می

و  [2] (5931ن )، برقی ایرانی و همکارا[1] (5939، کرمی )[1] (5939های شاکرمی و همکاران )قرار گیرد. در همین راستا نتایج پژوهش

 باشد. همسو با نتیجه حاصله می [1] (5931اکبری بورنگ و همکاران )

وده و بینی بگر به بررسی این موضوع بپردازد این است که سوانح رویدادهایی غیرقابل پیشحال مسأله اصلی که سبب شد پژوهش

شماری بات روحی بیورارد کند و عالوه بر صدمات جسمی بر فرد، ضرناپذیری بدون آگاهی قبلی بر فرد وتواند صدمات جبرانرخداد سوانح می

شود که گاهاً ممکن است تا سالیان متمادی فرد با آن سانحه و مشکالت پس از آن سانحه، دست به گریبان باشد و این امر در بر فرد وارد می

هزیستی ب هایی که بتواند به افراد کمک نماید تای و شناخت روشنهایت سبب اختالل در امور زندگی فرد از هر لحاظ خواهد شد. بنابراین بررس

باشد و باید اذعان نمود که تاکنون تحقیقی در زمینه روش های اصلی این پژوهش میشناختی آنان را ارتقاء و بهبود بخشد از دغدغهروان

طح افکار س تواند باعث ارتقایاز طرفی این نوع درمان می رت نگرفته است.شناختی صوشناختی و تاثیر آن بر بهزیستی رواندرمانی پردازش

دیده ذهنی و جسمی شود که این امر تاحدودی خواهد توانست، دیده و آسیبدر بین افراد سانحه کاهش آشفتگی هیجانی خودآیند و فعال

بنابراین با توجه به کمبود پژوهش در این حوزه، محقق د. شناختی برای جامعه مورد مطالعه داشته باشنتایج مثبتی از حیث مسائل روان

نده به کنشناختی مراجعهشناختی بر بهزیستی روانبخشی درمان پردازشدرصدد یافتن پاسخ مناسبی برای سؤال پژوهش است که آیا اثر

 های شهر کنگاورتاثیر دارد؟کلینیک

 

 مبانی نظري

 درمان پردازش شناختی
گوید: این افکار می ای است که، یک روش علمی برای درمان افسردگی و سایر اختالالت روانی بوده و مبتنی بر نظریهشناختیپردازش 

ها و رفتارهای غیرطبیعی ، برای درمان نشانهپردازش شناختی. [1]دهد می و طرز تلقی شما از محیط پیرامون است که روحیه شما را شکل

اند. اعمالی که به باقی نگه داشتن یک اختالل در یک دوره ها، باقی ماندهگیرد که به علت شیوه تفکر بیمار در مورد آنمی رمورد استفاده قرا

شود این طرق می شده و این یکی از دالیلی است که باعثکند، در اکثر موارد باعث رفع موقع پریشانی و ناراحتی بیمارمی طوالنی کمک

 .[3]تفکر و رفتار غالباً به سختی تغییر یابند ناسازگار 
ای به کمک های درمانی در سطح جهان قرار گرفته است. پژوهش گستردهشناختی در زمره یکی از مرسوم ترین شیوهامروزه، پردازش

شناختی به همان اندازه و که پردازشها و مراکز درمانی سرتاسر آمریکا صورت گرفته، ثابت کرده است ( در دانشگاه9)موسسه ملی سالمت فکر

فوری دارد و افسردگی را به سرعت تأثیر  شناختی نه تنهاکند. پردازشمی سرعت استفاده داروهای ضد افسردگی، به درمان افسردگی کمک
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های عمر خود دهد تا باقی مانده سالیم کند، بلکه با کاستن از فشارهای عصبی و ایجاد امیدواری به آینده فرد را در موقعیتی قرارمی برطرف

 را بهتر بگذراند.

تواند به نقاط قوت تبدیل گردد. می های شماای به ظاهر مهمل است و آن این که نقطه ضعفشناختی قضیهیکی از اصول مهم پردازش 

های شما شود. به عبارت دیگر این نواقص و ین سرمایهها گردن نهید، تبدیل به بزرگترها را بپذیرید و بر آنتواند، اگر آنمی نواقص شما

تواند منبع قدرت و قوت می شود اشکاالت و نواقص مامی دهد. به همین دلیل است که گفتهمی اشکاالت است که به ما فرصت توجه و مراقبت

 .[53]باشد 

 

 بهزیستی روانشناختی

باشد. به عبارتی به معنای می های بالقوه واقعی فردکمال در جهت تحقق توانایی شناختی به معنی تالش و کوشش برایبهزیستی روان

شناختی به معنی احساس . بهزیستی روان[55]شود می های فرد متجلیتالش برای استعالء و ارتقاء است که در تحقق استعدادها و توانایی

بین، دارای احساسات مثبت، برونگرا، باشد که چنین افرادی خوشمی از زندگیانسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی 

 .[56]باشند می فروتن، دارای هدف، مسلط بر خویش، پشتکار باال، خودمختار و دارای روابط سالم با دیگران

های فرد از میزان تی شامل دریافتدارد که بهزیسمی ( بیان5331) 1در راستای تعریف این سازه مفهومی گلد اسمیت، وئوم و دارتی

آید و به رضایت درونی می های مستمر بدستهای معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرایند ارزیابیهماهنگی بین هدف

 .شودمی و نسبتاً پایدار در توالی زندگی منتهی
شناختی در درجه اول از عوامل فردی بهزیستی روانان داشته است که ( بی5333لیلی و تبیینی دامنه دار، لوتانز )حدر یک فرایند ت

 ای ترکیبی و به همشناختی، سازهشناختی تأکید نموده است. از نظر وی سرمایه روانپذیرد که در این میان بر نقش سرمایه روانمی تأثیر

ها در یک فرایند را در بردارد. این مؤلفه 1و  تاب آوری 1، خودکارآمدی2، خوش بینی1شناختی یعنی امید-پیوسته است که چهار مؤلفه ادراکی

، او را برای  ورود به [51]های فشار زا را تداوم داده و تالش فرد برای تغییر موقعیت[59]تعاملی و ارزشیابانه، به زندگی فرد معنا بخشیده 

( اذعان نمودند 5333و همکاران ) 3از این رو کرید.کندمی اف را تضمینو مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهد [51]صحنه عمل آماده نموده 

کنند. از این رو، بر اثرات می که این چهار منبع در یک نظام به هم پیوسته به تقویت یکدیگر و شکل دهی سپری مقاوم در برابر فشارزاها عمل

های ای از  روانشناسی  مثبت گرا که با ویژگیهای پرتنش تاکید شده است. این سازه مفهومی زیر مجموعهاین منابع در موقعیت [52]ضربه گیر 

های هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظایف معین، ایجاد اسنادهای مثبت در مورد موقعیتشود: باور فرد به تواناییمی زیر مشخص

های الزم برای رسیدن به موفقیت و تحمل کردن مشکالت و بازگشت به ه، داشتن پشتکار در دنبال کردن اهداف و پیگیری راهاکنون و آیند

بهزیستی آوری همواره با بینی و خودکارآمدی و تابها، امید، خوشسطح معمولی عملکرد و حتی ارتقاء از آن تا دستیابی به موفقیت

توانند از اتفاقات ناگوار دوری کنند. می رند. به نظر افرادی که دیدگاه مثبتی نسبت به دنیا و خودشان دارند به راحتیشناختی رابطه داروان

( نشان دادند که افراد دارای 6331و همکاران ) 53رهاند. در پژوهشی ایرینامی ها را از وضعیت ناگوار فعلیپردازند که آنمی ها به رفتارهاییآن

شناختی بهزیستی روانشناختی باال از زندگی خانوادگی خود رضایت دارند، روابط خوبی برقرار و دوستان زیادی دارند و در ضمن روان بهزیستی

کند. همچنین در می های اجتماعی و از افسردگی جلوگیریهای درونی ارتباط دارد و سطوح باالتر شادکامی موجب ارتقاء مهارتبا انگیزه

( نشان دادند که افراد با احساس بهزیستی باال هیجانات مثبت را تجربه و از حوادث و وقایع پیرامون خود 6333) 55پژوهشی دینر و لوکاس

نفی مارزیابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین، حوادث و وقایع زندگی شان را نامطلوب ارزیابی کرده، بیشتر هیجانات 

 شناختی بر کارکرد جسمی تأثیر( نشان داد که عوامل روان6331) 56کنند. در پژوهشی وینهوونمی ر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربهنظی

شناختی باالتری دارند، از سالمت جسمی باالتری نیز برخوردارند. همچنین این افراد شاد، خوش بین و بهزیستی روانگذارند و کسانی که می

ت نگرند و از ثبات عاطفی باالیی برخوردارند، برای حل مسائل خود مستقیماً تالش و از زندگی خود راضی بوده و احساس خوشبختی. مثب
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8. resiliency  
9. Creed 
10. Irina 
11. Diener & Lucas  
12. Vinhoven 

http://www.rassjournal.ir/


 21 -12  ، ص2316 ، زمستان21تماعی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اج
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
( با انجام پژوهشی نشان دادند که احساس کنترل داشتن بر وقایع و خودکارآمدی باال، موجب باال رفتن سطح 6331و همکاران ) 59استادینگر

 شود.می شناختی و رضایت از زندگیبهزیستی روان

 

 روش شناسی پژوهش
آزمون با گروه پس -آزمونها و ماهیت پژوهش و امکانات اجرائی آن دارد. طرح این پژوهش پیشانتخاب نوع تحقیق بستگی به هدف

 های نیمه آزمایشی است:باشد و از نوع طرحکنترل نابرابر می

 

2T   x     1T   E:  

2T    -    1T   C:  

E : آزمایش گروه  xدرمان پردازش شناختی : 

C : 2   کنترل گروهT :شناختی(آزمون )بهزیستی روانپس 

1T :شناختی(آزمون )بهزیستی روانپیش 
 : نگاره تحقيق1شکل 

 

شناختی و اختالل استرس پس از سانحه به بهزیستی روان بتدا پرسشنامههای کنترل و آزمایش مشخص شدند، ابعد از آن که گروه

جلسه 56شناختی که شامل شود و سپس گروه آزمایش تحت تاثیر درمان پردازشآزمون به دو گروه کنترل و آزمایش داده میعنوان پیش

گونه شیوه گیرند. در حالی که گروه کنترل تحت هیچمی است، قرار [51] (6331ای بر اساس روش ریسک و همکاران )دقیقه 23آموزشی

 آزمون  به دو گروه آزمایش وشناختی و اختالل استرس پس از سانحه به عنوان پسبهزیستی روان گیرند. سپس پرسشنامهدرمانی قرار نمی

گیرد. جامعه آماری آزمون، صورت میآزمون و پسمده از پیشهای به دست آشود و سپس تجزیه و تحلیل آماری از دادهکنترل داده می

باشند. نمونه آماری به روش می نفر 33به تعداد  31لغایت بهمن  31از مرداد  های شهر کنگاورکنندگان به کلینیکپژوهش شامل کلیه مراجعه

 . شدند نفر انتخاب 51نفر در دو گروه کنترل و آزمایش هر کدام با تعداد  93تصادفی ساده به تعداد 

 

 شناختیپرسشنامه بهزیستی روان الف(
. گرفت مورد سنجش قرار ([55از مرجع ]؛ به نقل 6332شناختی توسط پرسشنامه فرم کوتاه ریف )در این پژوهش متغیر بهزیستی روان

ای لیکرت )کامالً ی این پرسشنامه براساس طیف شش گزینههاگذاری سؤالطریقه نمره. باشدمی ایسؤال شش گزینه 51این پرسشنامه دارای 

، 59، 3، 1، 1طریقه نمره گذاری سواالت ) باشند.می (2و کامالً موافقم= 1، تاحدی موافقم=1، موافقم=9، مخالفم6، تاحدی مخالفم=5مخالفم=

باشد، به طوری که نمرات می 29طه برش پرسشنامه عدد نق باشد کهمی 531الی  51باشد. بازه نمرات این پرسشنامه از ( معکوس می51و  51

پایین است. آلفای کرونباخ به شناختی دهنده بهزیستی رواننشان 29شناختی باال و نمرات کمتر از دهنده بهزیستی رواننشان 29بیشتر از 

(، خودمختاری 3/3(، تسلط بر محیط )35/3(، ارتباط مثبت با دیگران )39/3برای پذیرش خود ) [51] (6332دست آمده در مطالعه ریف )

شناختی در پژوهش حاضر با باشد. میزان پایایی پرسشنامه بهزیستی روانمی (11/3( و رشد شخصی )3/3(، هدفمندی در زندگی )12/3)

دهد که پرسشنامه مذکور از پایایی مورد قبولی برخوردار بوده و قابلیت یبه دست آمد که نشان م 16/3روش ضریب آلفای کرونباخ، 

 پذیری در جامعه مورد مطالعه را دارد.تعمیم

 

 درمان پردازش شناختی:ب( 
 .ارائه گردید [53] (6331باشد که توسط ریسک و همکاران )می ایدقیقه 23جلسه  56شناختی متشکل از درمان پردازش

 

 سشنامه اختالل استرس پس از سانحه:ج( پر
های نشانهمربوط به که عالئم  است ماده  51بر مشتمل  [63] (5339)پرسشنامه اختالل استرس پس از سانحه وددرز و همکاران 

طریقه نمره گذاری این پرسشنامه  .دهدرا نشان می و برانگیختگی شدید زا تروماتیکتجربه مجدد حادثه آسیب، کرختی عاطفی و اجتناب

 51بازه نمرات در این پرسشنامه از باشد. ( می1و خیلی زیاد= 1، زیاد=9، متوسط=6، خیلی کم=5های )اصالً=براساس طیف لیکرت پنج گزینه

                                                           
13. Staudinger 
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باشد. پس از سانحه میدهنده ابتالء به اختالل استرس نشان 15است که نمره بیشتر از  15بوده که نقطه برش پرسشنامه، نمره  11الی 

 به دست آمده است که حاکی از اعتبار پرسشنامه است.  39/3، [65] (5916همچنین ضریب آلفای کرونباخ این آزمون طی پژوهش گودرزی )

ها و تدوین مدل تحقیق از روش آوری اطالعات و تدوین فرضیهیابی به هدف نهایی تحقیق، در این پژوهش جهت جمعبه منظور دست

های مختلفی وجود دارد. با توجه به اینکه در اغلب موارد تماس آوری اطالعات روشای، اسنادی و پیمایشی استفاده شد. برای جمعابخانهکت

. در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطالعات [66] شد ها وقت گیر، گران و گاهی غیر ممکن است از پرسشنامه استفادهمستقیم با آزمودنی

 های اینترنتی و منابع معتبر داخلیسازی ادبیات تحقیق و افزایش اعتبار آن از مجالت و سایتچنین جهت غنیپرسشنامه استفاده شد، هم از

جهت اجرای پرسشنامه و توزیع آن در بین گروه های آزمایش و کنترل مجوزهای الزم جهت همکاری کلینیک های و خارجی بهره گرفته شد. 

پژوهشگر از  دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان اخذ گردید. سپس پرسشنامه ها بین دو گروه به عنوان پیش آزمون داده شد و  شهر کنگاور با

 شناختیدرمان پردازشبعد از اجرای درمان پردازش شناختی در گروه آزمایش مجدداً پرسشنامه ها برای پس آزمون به هر دو گروه ارائه گردید. 

محتوای جلسات به شرح ذیل است:  .ارائه گردید [51] (6331باشد که توسط ریسک و همکاران )می ایدقیقه 23جلسه  56متشکل از 

ها ارزیابی و ساختار شود و مشکالت آنمی ها آگاهی الزم دادهجلسات اول و دوم( در این دو جلسه  در خصوص مشکالت فعلی آزمودنی

سازی نوشتاری ها شناسایی و مواجههزای آزمودنیشود. جلسات سوم و چهارم( در این جلسات معنای رویداد آسیبمی جلسات درمانی مشخص

شود. جلسات پنجم و می ها پرداختهشود و به شناسایی افکار و احساسات آزمودنیمی ها به کار گرفتهی آزمودنیبر اساس توصیف حادثه

ها شناختی به آنزا را ارزیابی مجدد بکنند و بازسازیشود تا باورهای خود درباره رویداد آسیبمی ها کمکن دو جلسه به آزمونیششم( در ای

نیت، اعتماد، کنترل، های امشود تا باورهای مربوط به حوزهمی ها کمکگردد. جلسات هفتم تا دوازدهم( در این جلسات به آزمودنیمی معرفی

 نفس و صمیمیت و همچنین باورهای بیش از حد تعمیم داده شده و افراطی در مورد خود را شناخته، ارزیابی کرده و تجدید نظر نمایند.عزت

 

 هاي پژوهشیافته
مورد بررسی قرار گیرد. لذا  51اسمیرنف–پژوهش الزم است، نرمال بودن متغیر پژوهش با آزمون کولموگروف ابتدا قبل از بررسی فرضیه

آزمون، در هر دو گروه کنترل و آزمون و پسکنندگان را در حالت پیششناختی شرکتبهزیستی روان نرمال بودن متغیر (5)جدول شماره 

 دهد.آزمایش نشان می

 : بررسی وضعيت نرمال بودن متغير پژوهش(1) جدول شماره

 سطح معناداری Zآماره  حاالت متغیر

بهزیستی 

 شناختیروان

 623/3 335/5 آزمونپیش

 311/3 162/3 آزمونپس

 

 31/3آزمون بیشتر از آزمون و پسگرفت که سطح معناداری متغیر پژوهش در هر دوحالت پیشتوان نتیجه با توجه به جدول فوق می 

 های پارامتریک را جهتبودن متغیر مذکور استفاده از آزمون. نرمال است کنندگان نرمالشناختی شرکتبهزیستی روان باشد. لذا متغیرمی

 نماید.پژوهش توجیه می بررسی فرضیه

 

ه ب هکنندمراجعه مبتالیان به اختالل استرس پس از سانحه شناختیشناختی بر بهزیستی رواندرمان پردازش فرضيه پژوهش:

 های شهر کنگاور تاثیر دارد.کلینیک

رمان فوق د شود. در فرضیهپژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده می  آوری است که جهت بررسی فرضیهالزم به یاد

عنوان متغیر وابسته و نمرات بهزیستی آزمون بهشناختی در حالت پسعنوان متغیر مستقل، نمرات بهزیستی روانشناختی بهپردازش

 کنند.عنوان متغیر کنترل ایفای نقش میآزمون بهیششناختی در حالت پروان

 

 بررسی همگنی شيب رگرسيون الف(
آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل است. برای شناختی پیش آزمون و پسیکسان بودن رابطه نمرات بهزیستی رواناین فرض به معنی 

 آمده است. (6)در جدول بررسی این فرض از تحلیل واریانس استفاده شده که نتایج آن 

                                                           
14.  Kolmogrof-Smirnov 
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 هاي رگرسيون در فرضيه پژوهش: همگنی شيب(2)جدول شماره 

 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 335/3 115/561 113/913 9 991/5593 مدل تصحیح شده

 131/3 351/3 315/3 5 315/3 عرض از مبداء

 321/3 261/9 133/53 5 133/53 گروه

 335/3 135/919 911/5311 5 911/5311 آزمونپیش

 62/3 963/5 313/9 5 313/9 آزمونپیشگروه

 - - 313/6 62 129/11 خطا

 - - - 93 13123 مجموع

 - - - 63 1/5652 مجموع تصحیح شده

 

شناختی از نظر آماری آزمون نمرات بهزیستی روانبین گروه و پیشدهد تعامل نشان می( 6)نتایج تحلیل واریانس از سطر پنجم جدول 

دار نیست معنی  26.0,329.126,1  pF
کنند. این موضوع را های رگرسیون پشتیبانی میها از فرضیه همگنی شیب. بنابراین داده

 کنیم.با استفاده از ترسیم نمودار پراکندگی دنبال می

 

 وجود ارتباط خطی ب(

 

 
 شناختیآزمون بهزیستی روانآزمون و پس: نمودار پراکنش ارتباط بين نمرات پيش(1)نمودار شماره 

 

( آزمونشود، نوعی رابطه خطی میان متغیر تصادفی کمکی )پیش آزمون( و متغیر وابسته )پسمشاهده می( 5) طور که در نمودارهمان

 .شودتصادفی کمکی و متغیر وابسته پذیرفته میوجود دارد. بنابراین فرض خطی بودن رابطه متغیر 

 

 هابرابري واریانسج( 
 پردازد.ها میبا استفاده از آزمون لون به بررسی برابری واریانس (9)جدول شماره 
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 ها در فرضيه پژوهش: بررسی برابري واریانس(3)جدول شماره 

 سطح معنی داری درجه آزادی دوم درجه آزادی اول Fآماره 

391/3 5 61 916/3 

 

دهد از فرض برابری خطای واریانس تخطی نشده است، بنابراین شناختی نشان مینتایج آماره لون در مورد نمرات بهزیستی روان

 ها همگن هستند.واریانس

 

 تحليل کوواریانسد( 

 شناختیشناختی بر بهزیستی روانبا استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس به بررسی تاثیر درمان پردازش (1)حال جدول شماره 

 پردازد.کنندگان میمراجعه

 : تحليل کوواریانس در فرضيه پژوهش(4)جدول شماره 

 سطح معنی داری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 335/3 61/511 213/121 6 911/5591 مدل تصحیح شده

 311/3 335/3 335/3 5 335/3 عرض از مبداء

 335/3 151/911 311/5316 5 311/5316 آزمونپیش

 335/3 261/15 195/561 5 195/561 گروه

 - - 352/9 61 166/15 خطا

 - - - 93 13123 مجموع

 - - - 63 1/5652 مجموع تصحیح شده
2R 211/3 2R 222/3 تنظیم شده 

 

باشد. همچنین با توجه تغییر در متغیر وابسته ناشی از تغییر در متغیر مستقل می % 22دهد که حدود تنظیم شده نشان می 2Rمقدار 

« صحیح»خطا مدل قابل تبیین  %1باشد، لذا با احتمال می 31/3به این که سطح معناداری به دست آمده برای مدل تصحیح شده کمتر از 

باشد. بنابراین متغیر تصادفی با متغیر می 31/3آزمون کمتر از در متغیر پیش Fدست آمده از آماره همچنین سطح معناداری بهباشد. می

ایج تحلیل است. بنابراین نتوابسته رابطه دارد. نتایج بدست آمده از اثر اصلی گروه نشان داد که گروه تأثیر معناداری بر متغیر وابسته داشته 

شناختی بر بهزیستی دهد درمان پردازشارائه گردیده است نشان می 51-1س برای آزمون فرضیه پژوهش که در جدول شماره کوواریان

گردد های شهر کنگاور تاثیر دارد. پس فرضیه پژوهش تائید و فرضیه صفر رد میکنندگان به کلینیکشناختی مراجعهروان

  05.0,627.4127,1  PF
. 
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 نتيجه گيري
س پس از مبتالیان به اختالل استرشناختی شناختی بر بهزیستی روانبا توجه به این که فرضیه پژوهش به بررسی تاثیر درمان پردازش

رمان دباشد که پردازد، نتایج حاصله در مباحث قبلی گویای این واقعیت میهای شهر کنگاور میکلینیک سانحه در مراجعه کنندگان به

(. در حقیقت درمان >31/3Pهای شهر کنگاور تاثیر دارد )به کلینیک گانکنندشناختی در مراجعهشناختی بر بهزیستی روانپردازش

های کنندگان افزایش یابد. در همین راستا نتایج پژوهششناختی در بین مراجعهشود که سطح بهزیستی روانشناختی سبب میپردازش

همسو   [1] (5931و اکبری بورنگ و همکاران ) [2] (5931، برقی ایرانی و همکاران )[1] (5939، کرمی )[1] (5939شاکرمی و همکاران )

ح تواند منجر به ارتقای سطشناختی میباشد. زیرا ایشان در تحقیقات خویش به این نتیجه رسیدند که درمان پردازشبا نتیجه حاصله می

گام های فرد در هنشناختی و اجتماعی شود. زیرا چنین درمانی باعث افزایش سطح کیفی تصمیمو در نهایت بهزیستی روان کیفی زندگی

شناختی را شود که فرد به سطح مطلوبی از زندگی دست یابد که این امر در نهایت بهزیستی روانشود و سبب میمقابله با مشکل و مسأله می

 در پی دارد.

د بر توانشناختی میگیری خواهیم کرد که درمان پردازشهای پیشین این گونه نتیجهنتیجه حاصله با نتایج پژوهش لذا از قیاس

های خود، باال بودن سطح پذیرش های خویش، قبول سطح توانایینفس باال، اعتماد به داشتهشناختی از جمله داشتن عزتبهزیستی روان

با دیگران، دیدی مثبت گرایانه نسبت به وقایع، داشتن اندیشه ای مثبت نسبت به مسائل، کنترل زندگی اجتماعی فرد، داشتن روابط سازنده 

های خویش، باال بودن سطح شخصی خویش، تسلط بر روابط اجتماعی، درک و شناخت  درست محیط پیرامونی خود، اتکاء به توانایی

های تعیین شده، توجه به رشد و پیشرفت خویش  و تالش ال در پیشبرد هدفها، پشتکار باگیری نسبت به هدفخودکارآمدی، داشتن جهت

 در جهت ارتقای سطح دانش و آگاهی خود تاثیرگذار باشد. 

دهد که این امر علت این تاثیرگذاری این است که فرد تحت درمان پردازش شناختی، افکار خود را مورد پردازش و دگرگونی قرار می

شود که وی بهتر بتواند از عهده مسائل و وظایف خویش برآید که در باشد و این امر سبب مینسبت به مسائل می برگرفته از شناخت درست

شناختی خویش را نفس شده و در کل سطح بهزیستی روانشود که باعث ارتقای عزتهایش میساز افزایش اعتماد به داشتهنتیجه زمینه

تی شناخهای خویش منجر به افزایش سطح کیفی زندگی و در نهایت بهزیستی روانعتماد به داشتهنفس و اافزایش دهد. زیرا ارتقای عزت

و  باشدها و همچنین افتخار نمودن به توانمندی هایش خویش برگرفته از ذهنیات مثبت و سازنده فرد میشود. چرا که اعتماد به داشتهمی

د، افکار خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده باشد. به عبارتی به بازسازی و پردازش افکار گیرد که بتوانزمانی چنین ذهنیتی در فرد شکل می

های خود مطلع نیست و یا این که شناخت درستی از و درک و شناخت مناسب نسبت به مسائل بپردازد. زیرا از این که فرد نسبت به توانایی

تی شناخساز کاهش بهزیستی روانشکالت اعتماد کافی برای حل آنان نداشته و همین امر زمینههای خود ندارد، در هنگام مواجهه با مقابلیت

 شود. وی می

بین، دارای احساسات مثبت، برونگرا، فروتن، دارای هدف، مسلط بر خویش، پشتکار باال، شناختی باال، خوشافراد با بهزیستی روان

شود که در هنگام مواجهه شدن با سانحه یا مشکلی بر خود تسلط ها باعث میباشند و این ویژگیمی خودمختار و دارای روابط سالم با دیگران

کافی داشته باشند و با پشتکار در حل مشکل و خودکفایی در پیشبرد امور، عواقب ناشی از سانحه را کاهش دهد که چنین امری زمینه ساز 

 شناختی خواهد بود. بهزیستی روان

 

 پيشنهاد پژوهش
عیت های بیمار و نیز کنترل همیشگی وضگردد که با احترام به خواستهها و مراکز درمانی پیشنهاد میه تمامی مسئولین امر در کلینیکب

شناختی به بیماران به جهت افزایش روحیه و نیز های رواننفس بیمار و نیز دادن مشاورهو برخورد محترمانه با وی به جهت ارتقای سطح عزت

 شناختی آنان را افزایش دهند.های آنان برای مقابله با سانحه، سطح بهزیستی روانن توانمندیشناساند
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