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 چکیده

 
عملی انجام  –مبتال به وسواس فکری  دانشجویاناصالح باورهای غیرمنطقی در  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی بر

ضرورت تایید و حمایت دیگران، انتظار باال از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به باورهای غیر منطقی شامل در این پژوهش . گرفت

عملی ساکن شهر مشهد با –مبتال به وسواس فکری دختر دانشجویان جامعه آماری متشکل بود از . ناکامی و بی مسئولیتی عاطفی است

 -مبتال به وسواس فکری  دانشجوی دختر 13نه آماری شامل مراجعه کرده بودند و نمو هادانشگاه مشاورهسال که به مرکز  33-13سن 

 .بود( 1358)جونز  1و آزمون عقاید غیر منطقی( Y-Bocs) 1عملی ییل براون –وسواس فکری  ابزار پژوهش شامل مقیاس آزمون .عملی بود

جلسه دوساعتی  11به مدت  1331ماه  دیتا  مهر ازپس آزمون همراه با گروه کنترل  –پژوهش با استفاده از طرح آزمایشی پیش آزمون

اثربخش بوده آموزش به شیوه گروهی براصالح باورهای غیر منطقی : نتایج حاصله براساس تحلیل کوواریانس نشان دادند که. انجام یافت

 .است

 :های کلیدی واژه
 .عملی–باورهای غیر منطقی، وسواس فکری  عاطفی، آموزش گروهی،-آموزش عقالنی 
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 قدمهم

تشکیل شده   و اجباری 3وسواسی ناتوان کننده ولی قابل درمان است و این بیماری از دو جزء ،عملی بیماری جدی -اختالل وسواس فکری

با سیر مزمن خود تاثیر منفی  و شود بیماری است که معموال در کودکی و اوایل بزرگسالی آغاز می (.1333،و همکاران فرانکلین)است 

شناسی مطالعات همه گیر در اختالل وسواسی شیوع اینکه به توجه با .(1333،کالرک)اجتماعی و شغلی بیمار دارد ،شدید بر کارکرد روانی

نوسان درصد در  1/1تا  6/1درصد است و در خالل یکسال  16اخیر نشان داده است که میزان شیوع این اختالل در گستره زندگی 

چیزهائی فکر کند که همواره آرزو  هرسد که شخص مجبور است درباردر وسواس فکری و عملی به نظر می (. DSM IV ، 133)است

. ای کاش می توانستم آنها را انجام ندهم: گوید یا ناچار است اعمالی را انجام دهد که دائما به خود میدیشد کند بتواند راجع به آنها نین می

. در به خودداری از آنها نیستو عقاید ناخواسته و مداومی هستند که شخص قا ها ها، تکانه های فکری شامل اندیشهترتیب وسواسبدین 

انه آگاهی فرد مبتال را شایعترین ویژگیهای اختالالت وسواسی را افکار و اعمال وسواسی، به گونه ای پایدار، تحمیل شونده، و مصر

شخص مبتال، افکار و اعمال  اعمال وسواسی برای فرد مبتال رنج آور، نامطلوب، غیرقابل کنترل، و ناپذیرفتنی هستند،افکار و  اند،فراگرفته

ا افکار و اعمال فرد مبتال در خود نیازی برای مقابله ب وسواسی را بیهوده و غیرمنطقی می داند ولی قادر به متوقف ساختن آنها نیست،

 .(1381 ،آزاد)اب این عمل اضطرابش افزایش یابدترسد که در صورت ارتککند، اما میوسواسی احساس می

شد که نیازمند درمان مادام العمر بود، اما  یک اختالل مقاوم به درمان قلمداد می1393قبل از دهه( OCD)اختالل وسواس جبری    

از جمله دارو درمانی، روان  برای درمان این اختالل ییها معرفی روش اخیر منجر به شناسایی وهای تجربی انجام شده در چند ده  بررسی

های روانکاوی  شناختی در ابتدا تکنیکهای روان رچوب درماندر چا. باشدمی و روان جراحی خانواده درمانی، درمان با تشنج برقی درمانی،

های انتخابی در حوزه درمان شناختی این اختالل است  روش 6رفتاری –اما امروزه درمان شناختی شد، برای درمان این اختالل استفاده می

 (.1335پینارد ،)که کاربرد وسیعی دارد

 

 ادبیات تحقیق
د ور غیر منطقی وجوباور منطقی و با شاملدو نوع باور . ها اعتقاد داردهایی هستند که فرد به درستی و حقانیت آنباورها یا عقاید، اندیشه

یک حکم مطلق نیست و معموال به .شوداست که حقیقت دارد، با واقعیت منطبق است وبا استدالل حمایت میباوری باور منطقی، . دارد

باور غیر (. 1358جاللی تهرانی، )دهد باور منطقی، انسان را به سوی سالمت و هماهنگی سوق می. شودصورت تمایل و رجحان بیان می

افکار غیرمنطقی با واقعیت همگونی ندارند و بر . (1333الیس، )ل و انعطاف ناپذیر هستندگرا ، نامعقوباورهایی اغراق آمیز، مطلقمنطقی، 

های آشفته از قبیل افسردگی، اضطراب های از پیش تعیین شده داشته و حالتفرد واجد تفکر غیرمنطقی، حکم. اساس ظن و گمان هستند

آمیز فرد با حوادث ر ارتباط نیست، موجب تعارض شده و مانع برخورد موفقیتبه دلیل اینکه فکر غیر منطقی با واقعیت د. تفاوتی دارد و بی

مضطرب و  ،جهت درمان افرادی همچون افراد وسواس (1391)به اعتقاد الیس (. 138حیدری و همکاران، )شودهای زندگی میو الزام

منطبق با  ،انعطاف پذیرند که باورهای منطقی به این دلیل آنان نمودهجایگزین باورهای غلط و غیرمنطقی باید منطقی را  باورهای افسرده،

امروزه بسیاری از افراد در سیر  .کنندموجب ارتقا سالمت روانی شخص شده و او را در رسیدن به اهدافش یاری می ،ت منطقی هستندواقعی

عدم اطالع از خطاهای شناختی . شوند می تفکر خود به دلیل عدم آشنایی با اصول تفکر منطقی و صحیح، ناخواسته دچار خطای شناختی

 ،رسد وسواس به نظر می. های مردم ما به دلیل آلوده بودن افکار آنها به این نوع خطاها باشد شاید بسیاری از گرفتاری. بسیار خطرناک است

. ارتباط با خطاهای شناختی نباشند های ناصحیح، خشونت، پرخاشگری و بسیاری از رفتارهای غیرعادی ما بی قراری، رقابت بی ،افسردگی

هایی که تفکر غیرمنطقی دارند و یا خطاهای شناختی در افکارشان هویداست، در بسیاری از موارد اطالع چندانی از این خطاها  انسان

وگو بپردازند تا غیرمنطقی  خود به بحث و گفت درمانگران و مشاوران باید با مراجعان. یر افکار، شناختن آنهاستنخستین گام در تغی. ندارند

 بحث ای پیش برود که بیمار یا مراجع تحت تأثیر قرار گرفته و از اثرات مثبت این بحث کردن باید به گونه. بودن افکار آنان را روشن سازند

عنوان می نماید افرادی که دچار نگرش های ناکارامد و  (1331) برنارد. یابد و به رضایت خاطر و شادی برسدمشاور به عقاید منطقی دست 

نشان داد روش آموزش گروهی عقالنی ( 1331)شیرافکن تحقیقات . فتگی های هیجانی نیز خواهند داشتباورهای غیر منطقی هستند آش

امروزه اختالالت  وسواس  .دگی  تاثیر گذار باشددارای افسر افراد غیر منطقی  در عاطفی طبق نظر الیس می تواند در کاهش  باورهای

با توجه به نقش باورهای غیرمنطقی که در پدیدآیی اختالالت  چشمگیری مخصوصاً در زنان در حال افزایش است و فکری عملی به طور

                                                                 
3.obsessive 
4.compulsive 
5- cognitive-behavioral  therapy 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

گیری این اختالالت مورد توجه قرار بعنوان یکی از عوامل اصلی شکل با دقت نظر بیشتریاین باورها را روانی سهم بسزایی دارند، الزم است 

های آلودگی، وارسی و ها، وسواسنشان داد که در نمونه انتخابی آن، (1331)در تحقیقات پیشین پژوهش قاسم زاده و همکاران  .دهیم

تحقیقات . فراوانی و درصد فراوانی هر یک از آنها در گروه زنان به طور معنی داری بیشتر از گروه مردان بوده است نظافت دارای بیشترین

با توجه به . است فکری داشته -، اشاره به اهمیت بکارگیری این روش درمانی و تاثیرآن بر بهبود وسواس عملی(1333)کوزاک و همکاران

های آینده و ن، آسیب پذیری زیاد آنان و تأثیر غیر قابل انکار سالمت زنان در سالمت جامعه و نسلدرصد باالی جمعیت زنان در ایرا

اصالح یا  عاطفی بر - ررسی اثربخشی گروه درمانی عقالنیمحدودیت منابع اطالعاتی در این زمینه در کشور ما مطالعه حاضر با هدف ب

صحیح زندگی سالم  ههدف درمانی آموزشی گروهی آنست که درمانگر شیو همچنین .گرفتباورهای غیرمنطقی انجام کاهش و رفع 

را دستخوش تغییر نماید تا اینکه فرد مراجع فردی عقالنی،  ورویکرد عقالنی آن را به مراجعین بیاموزد، افکار ناکارآمد و غیر عقالنی او

زندگی  روابط اجتماعی و عواطف مناسبی داشته و و رفتار ،نتیجه در و باشدسرنوشت خویش  حاکم بر اعتماد به نفس، منظم و با ،منطقی

  .مثبت مدیریت نماید افکار سازنده و را با تکیه بر شخصی خود

 

 فرضیه تحقیق
 .عملی تاثیرگذار است-دارای وسواس فکری افراد عاطفی به شیوه گروهی براصالح باورهای غیرمنطقی در-آموزش عقالنی

 

 طرح پژوهش

 -گیرد که تاثیر آموزش گروهی عقالنی قرار می( گروه کنترل پس آزمون با طرح پیش آزمون و)تحقیقات نیمه تجربیگروه  پژوهش در این

 .سنجیده است عملی را -فکری مبتال به وسواس دختران در عاطفی بر باورهای غیر منطقی

 

  گیریآماری و روش نمونه جامعه
-دانشگاهمشاوره  به مراکز عملی مراجعه کننده -فکری به وسواس مبتال دختران دانشجوی کلیه  را این پژوهش درجامعه آماری مورد نظر 

 از نفر 13نمونه پژوهش شامل. دهداند، تشکیل میبه این مراکز مراجعه کرده 1331زمانی مهر تا دی ماه  که در فاصله مشهد هرهای ش

به دو دسته گروه آزمایش و است، که با توجه به طرح آزمایشی در این پژوهش نمونه مورد نظر عملی  -فکری به وسواس مبتال دختران

های ورودی در مالک  .به صورت تصادفی انتخاب شده بودند ونفر  13ها شدند که حجم نمونه مورد نظر برای هر یک از گروه تقسیمگواه 

 :این پژوهش عبارت بودند از

 DSM-IV-TRعملی بر اساس –اختالل وسواس فکری  های تشخیصی دارا بودن مالک -1

 .های روانشناختی از زمان تشخیص بیماری دریافت نکردن درمان -1

 . توانایی شرکت در جلسات گروه درمانی  -3

 

 ویژگی آنها و ها ابزار گردآوری داده

 (Y-Bocs) ییل براون عملی –وسواس فکری  مقیاس آزمون -الف
عبارت برای ارزیابی  6عبارت است که  13ابداع شده است و دارای  نو همکارا براون که توسط گودمنییل  عملی -وسواس فکری آزمون

 دهد که های مربوط به اعتبار وپایایی این مقیاس نشان می داده. مال اجباری در نظر گرفته شده استعبارت برای ارزیابی اع 6وسواسی و 

اعتبار همگرای این آزمون با آزمون سندرم وسواس بالینی در . بوده است 83/3همسانی و ضریب  38/3بیمار  3 پایایی بین ارزیابان در 

و اعتبار افتراقی آن با پرسشنامه افسردگی بک و  3/ 8هفته  1پایایی این مقیاس با روش باز آمایی در فاصله  .به دست آمد 39/3خط پایه 

 .(1388 مجدیان،)است گزارش شده 3،63/3/ 5هامیلتون به ترتیب   مقیاس درجه بندی

 آزمون عقاید غیر منطقی  -ب
اکثر تحقیقاتی که پیرامون . توسط جونز تهیه گردید 1358سال  درIBT5  .برای اندازه گیری وسنجش عقاید غیر منطقی ساخته شده است

این آزمون  عاطفی صورت گرفته است، از –عاطفی در زمینه درمان عقالنی  های رفتاری و رابطه عقاید و باورهای غیر منطقی با کنش
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 .هر زیر مقیاس مربوط به یکی از باورهای غیر منطقی است است وعبارت تشکیل شده  133قسمت، شامل  13 از IBT. انداستفاده نموده

-داده مورد تأیید قرارددی، روایی این آزمون را توان گفت که تحقیقات متعسنجی آزمون باورهای غیرمنطقی میهای رواندر مورد ویژگی

نفری از دانشجویان دانشگاه عالمه  135با استفاده از یک نمونه ( 1393)پور برای مثال روایی این آزمون در پژوهش که توسط تقی. اند

 دهد که روایی این آزمون از طریق می نتایج حاصله از پژوهش فوق نشان. صورت گرفت، بدست آمد  16/1طباطبایی، با میانگین سن 

  .است% 91ضریب آلفای کرونباخ 

 

  یوه اجراش
 که به دخترانیدر سطح شهر مشهد،  هادانشگاه گونه بود که ابتدا با مراجعه به مراکز خدمات مشاوره ی اجرای پژوهش حاضر بدین شیوه

سپس با توجه به . قرار گیرندورودی در گروه نمونه های مالکهایی داده شد تا بر اساس  عملی بودند، پرسشنامه –فکری  وسواس دارای

و در یک روز  انتخاب گردیدند و کلیه این افراد به طور همزمان نفر 13های یاد شده، تعداد  ههای ورود و اطالعات حاصل از پرسشناممالک

جونز پاسخ  آزمون عقاید غیر منطقی ییل براون و عملی –وسواس فکری  های آزمون در معرض پیش آزمون قرار گرفته و به پرسشنامه

طور تصادفی به گروه ب جای گرفتند سپس یکی از این دو« ب»و « الف»پس از این مرحله، افراد به طور کامال تصادفی در دو گروه  .دادند

های مقدماتی از قبیل تعهدات اخالقی، مشخصات  کلیه افراد فرم سپس .شدند انتخابکنترل دیگری به عنوان گروه  و عنوان گروه آزمایش

الزم به ذکر است که صرفا به جهت رعایت مالحظات اخالقی، به گروه کنترل گفته شد . ی و مشخصات بیماری خود را تکمیل نمودندشخص

 . ی آموزشی ایشان فرا برسدکه در فهرست انتظار قرار خواهند گرفت تا هنگام انجام برنامه

 قرار گرفتند، بدین صورت که کلیه مراحل آموزشی، بر اساس پروتکل عاطفی –گروه کنترل در معرض مراحل آموزش عقالنی  پس از آن

آزمون نیاز به پیش غیر عقالنی بوده و مقیاس باورهای غیرمنطقی و 6باتوجه به اینکه طرح دارای ) گروهی درمانی مورد استفاده درجلسات

ابتی به نوبت صبح در مکان ث های معینی درو ساعت ، در روزها(جلسه به این منظور اختصاص داده شده است11آزمون میباشد لذا پس و

 . ساعت بود 1مدت زمان هر جلسه حدود  و صورت هفتگی برگزار گردید

آزمون عقاید غیر منطقی جونز  ییل براون و عملی –وسواس فکری  های آزمون ی مراحل آموزشی، یک بار دیگر پرسشنامهپس از انجام کلیه

در خاتمه نتایج حاصله از  .افراد در گروههای کنترل و آزمایش داده شده تا در یک روز به آنها پاسخ دهندآزمون به کلیه به عنوان پس

 . نفر در هر دو گروه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت 13ها در مورد  ها و پس آزمون و نهایتاً نتایج حاصل از پیش آزمون ها پرسشنامه

 

 های پژوهشیهیافت
مشهود  1همانطور که در جدول. های مربوط به فرضیه تنظیم شده استهای توصیفی و یافتهپژوهشی در دو قسمت، شامل یافتههای یافته

 .است، میانگین سنی گروه آزمایش و گواه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد

 

 .به سن نمونه مورد مطالعههای توصیفی مربوط  شاخص- 1جدول                                                   

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیر

 سن

 63/3 93/11 13 آزمایش

 3/ 8 63/11 13 گواه

               

 ها در گروه آزمایش و گواه در پیش و پس آزمون و زیر مقیاس های توصیفی باورهای غیر منطقی شاخص. 1جدول                      
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. ای با یکدیگر ندارد آن، میانگین دو گروه تقریبا یکسان است و تفاوت قابل مالحظه های در پیش آزمون نمرات باورهای غیر منطقی و مولفه

های آن، در پس آزمون بهبود مشاهده  آزمون، میانگین گروه آزمایش در مقیاسهای باورهای غیر منطقی و مولفهاما پس از حذف اثر پیش

 .می گردد

 .دهد آزمون را نشان میهای آزمایش و گواه در پیش  پروفایل زیر، وضعیت گروه

 

 
 گروه آزمایش و گواه در پیش آزمون های باورهای غیر منطقی ای میانگین مقیاس پروفایل مقایسه.1نمودار       
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 گواه

 آزمایش

 ها مقیاس

 پس آزمون پیش آزمون ها گروه
پس آزمون پس از حذف اثر 

 پیش آزمون

 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

ضرورت تایید و حمایت 

 دیگران

 18/3 13/16 55/1 13/18 15/3 3 /13 آزمایش

 13/1 13/1 63/3 3  36/3   /13 گواه

 از خودانتظار باال 
 31/1 3/16  36/3 33/15 35/3 1 /93 آزمایش

 19/1 53/3 3/ 1 53/33  /13 3 /13 گواه

 تمایل به سرزنش خود
 11/1 53/13 36/3 93/18 1/ 6 33/33 آزمایش

 86/1 13/1 15/3  83/3 33/1 33/35 گواه

 واکنش به ناکامی
  /19 33/18 98/1 3/18  83/3 93/35 آزمایش

 53/1 13/1 38/1 33/38 96/1 3 /33 گواه

 بی مسئولیتی عاطفی
 61/1 33/11 13/1 13/13 35/1 1  آزمایش

 1/ 8 63/1 93/1 93/33 66/1 1 /13 گواه

 

 کل

  33/1 3/111 53/5 53/33  31/1 3/131 آزمایش

 53/3 5/  39/16 135  61/1 131/  گواه
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پایین ترین میانگین مربوط به مقیاس تمایل به سرزنش خود . دهد، میانگین دو گروه تفاوت مشهودی با یکدیگر ندارد پروفایل باال نشان می

 .گروه آزمایش می گردد و باالترین میانگین نیز مربوط به کمال گرایی گروه گواه می باشددر 

 .دهد های آزمایش و گواه در پس آزمون را نشان می پروفایل زیر، وضعیت گروه

 
 زمونآ گروه آزمایش و گواه در پس های باورهای غیر منطقی ای میانگین مقیاس پروفایل مقایسه.1نمودار              

زیرا هرچه نمرات مقیاس باورهای غیر . ها از گروه گواه باالتر است دهد عملکرد گروه آزمایش در تمامی مقیاس پروفایل فوق نشان می

است در نتیجه در پروفایل فوق مشاهده می گردد که عملکرد گروه آزمایش  فرد از باورهای منطقی باالتری برخوردار منطقی کمتر باشد

 .ست باالتر شده ا

 .در گروه آزمایش و گواه در پیش و پس آزمون عملی –های توصیفی وسواس فکری  شاخص .3جدول

 

گروه آزمایش در پس پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین . ناچیز وجود دارد اختالف در پیش آزمون وسواس فکری، میانگین دو گروه

در پیش . دارد هرچه نمره آزمودنی کمتر باشد وسواس کمتر وجود.می باشد5/3 دارد که این مقدار برای گروه گواه نمره کاهش1/3آزمون 

پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین گروه آزمایش در پس آزمون . یک نمره اختالف دارد آزمون وسواس عملی، میانگین دو گروه

 .کمتر خواهد بود هرچه نمره آزمودنی کمتر باشد وسواس عملی .می باشد9/3 دارد که این مقدار برای گروه گواه ه کاهشنمر1/3

 آزمون ها وآزمون فرضیه تحلیل داده

 مکرر،های  هدف اساسی اندازه گیری. شود از آزمودنی به عنوان عاملی برای کنترل خود استفاده می های با اندازه گیری مکرر، در طرح

ها، در مقایسه با  زیرا در بسیاری از پژوهشهای آزمایشی تفاوت بین آزمودنی. اعمال کنترل برای به حداقل رساندن تفاوتهای فردی است

احتمال یافتن اختالفی  و در نهایت بر اثر این عمل، خطا کاهش می یابد. تفاوتهای ایجاد شده در اثر اجرای متغیر مستقل، بزرگتر است

 بر متغیر( متغیر مستقل) ها محقق در پی یافتن اثر آموزش در این نوع پژوهش. ار بین متغیرهای آزمایشی افزایش خواهد یافتمعنی د

های فردی یا سایر  وابسته است و برای یافتن تأثیر دقیق مداخله محقق باید فقط به تغییرات ناشی از اثر متغیر مستقل توجه کرد نه تفاوت
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 گواه

 آزمایش

 ها مقیاس

 پس آزمون پیش آزمون ها گروه
پس آزمون پس از 

 حذف اثر پیش آزمون

 میانگین 
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 وسواس فکری 
 63/1 1/3 86/3 63/8 36/1 53/19 آزمایش

 3/ 8 5/3 33/3 33/15 38/1 63/19 گواه

 وسواس عملی 
 9/1  1/3 36/1 53/5 63/1 83/16 آزمایش

 35/1 9/3 63/1 3/16  61/1 13/15 گواه
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که در این روش تغییرات  tاستفاده ازآزمون  -1تحلیل کورایانس  -1: رای این منظور دو راه تحلیل آماری وجود داردب. متغیرهای مزاحم

مستقل معنا  tبا استفاده از آزمون  آوریم و ناشی از تأثیر متغیر مستقل را با تفریق نمرات پس آزمون از نمرات پیش آزمون به دست می

 .می کنیم وت دو گروه را مقایسهداری تفا

 (:پیش آزمون)مقایسه نمرات دو گروه در خط پایه
 .لوین استفاده شده است Fها از آزمون  برای بررسی فرض همگنی واریانس

 مقایسه گروه آزمایش و گواه در خط پایه . جدول

در نتیجه فرض همگنی . لوین برای هیچیک از متغیرها معنادار نمی باشد Fمشاهده می گردد که   از جدول  نتایج حاصله با توجه به

 .های دو گروه آزمایش و گواه نیز رعایت شده است واریانس

اثر  درصد 36معنادار گردیده است پس با احتمال  >P 36/3تحلیل کوواریانس انجام شده پس از حذف اثر پیش آزمون  در نتیجه تجزیه و

 .عملی تاثیر گذار بوده است-س فکریدارای وسوا افراد اصالح باورهای غیر منطقی در به شیوه گروهی بر عاطفی -آموزش عقالنی

 :بحث و نتیجه گیری

دارای وسواس  افراد غیر منطقی در باورهای عاطفی به شیوه گروهی براصالح -که آموزش عقالنی تحقیق حاضر این بودفرضیه ی    

 .عملی تاثیر گذار است -فکری

اصالح  عاطفی به شیوه گروهی بر-نتایج نشان داد آموزش عقالنی از آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانسپس 

 .عملی تاثیر گذار بوده است -دارای وسواس فکری افراد باورهای غیر منطقی در

یده است پس معنادار گرد 36/3 در سطح کمتر از شده پس از حذف اثر پیش آزمون حاصل Fمشاهده شد ارزش 6همانگونه که از جدول  

اصالح  عاطفی به شیوه گروهی بر -نیز اثر اندازه اثر داده شده معرف اثربخشی زیاد آموزش عقالنی شود و تحقیق تایید میبنابراین فرضیه 

 .عملی می باشد -دارای وسواس فکری افراد باورهای غیر منطقی در

شهرستانی و  ،(1313)، عابدی (1388)عبدالحسینی  ،(1388)؛ اشکانی (1331)هونجانی  های زارعان،شاین یافته پژوهش با نتایج پژوه

،استندیچ و (1333)؛ استادیانو همکاران (1331)تریپ و همکاران ، (1331)، فانی(1331)زاده جعفر ،(1331)افکن شیر ،(1331)همکاران 

 . همسویی دارد(1339)گیلیسون 

در ( عاطفی -با تاکید بر روش عقالنی )های مشاوره فردی و گروهی  در نتیجه تحقیقات خود نشان دادند روش ،(1331)هونجانی  زارعان،

 .کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان موثر بوده است

 میانگین ها گروه ها مقیاس
انحراف 

 استاندارد
f سطح معناداری 

ضرورت تایید و حمایت 

 دیگران

  15/3 3 /13 آزمایش

3 /3 

 

 36/3   /13 گواه 86/3

 انتظار باال از خود
 35/3 1 /93 آزمایش

31/3 68/3 
  /13 3 /13 گواه

 تمایل به سرزنش خود
 1/ 6 33/33 آزمایش

11/3 91/3 
 33/1 33/35 گواه

 واکنش به ناکامی
 83/3 93/35 آزمایش

33/1 31/3 
 96/1 3 /33 گواه

 عاطفی بی مسئولیتی
 35/1 1  آزمایش

13/3 33/3 
 66/1 1 /13 گواه

 

 کل

  31/1 3/131 آزمایش
69/3  5/3 

  11/1 131/  گواه
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باز موثر بوده ان جانبرنامه درمان عقالنی هیجانی رفتاری بر افزایش رضایتمندی همسر در نتایج تحقیق خود عنوان نمود، (1388)اشکانی

 .را کاهش دهد مورد از باورهای غیر منطقی 3است و توانسته است 

موثر بر بهبود شاخصهای  نیز این روش را بر کاهش باورهای غیر منطقی بر افراد معتاد و اثرات مثبت و ،(1388)همچنین عبدالحسینی 

 عاطفی به شیوه گروهی بر -حقیقات خود نشان داد در آموزش عقالنیدر نتیجه ت ،(1313)عابدی  .درمان اعتیاد در زنان معتاد دانست

 ضایت ازافزایش  باعث درمان این که داد نشان آنها مادران عملی و  -فکری وسواس اختالل به مبتال کودکان در اصالح باورهای غیر منطقی

روش  ،(1331)افکن شیر .شده است بیماران این اضطراب های نشانه کاهش همچنین و آنان مادران و کودکان زندگی کیفیت و زندگی

جعفر زاده  .باعث کاهش باورهای غیر منطقی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه، تاثیر مثبت داشته است آموزش گروهی عقالنی عاطفی

هیجانی الیس بر کاهش باورهای غیر منطقی و بهبود خودپنداره بدنی زنان مبتال به  -به بررسی اثر بخشی گروه درمانی عقالنی ،(1331)

در پژوهش خود نشان دادند که آموزش گروهی با  ،(1331)تریپ و همکاران  .پراشتهایی عصبی پرداخت که نتایج آماری آن معنادار بود

استادیان و همکاران  .مثبت دارد افسرده تاثیر رفتاری بر کاهش باورهای غیر منطقی در افراد مضطرب، –عاطفی  –تاکید بر درمان عقالنی 

درپژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که آموزش عقالنی عاطفی الیس بر اضطراب و عزت  (1339)استندیچ و گیلیسون  ؛(1333)

 مثبت و خوشبینی باعث نموده، تصحیح را خود افکار تا کند می کمک آموزان دانش به این آموزشها. نفس دانش آموزان تاثیر مثبت دارد

افزایش  را ایشان نفس به اعتماد شده، دیگران و خود به نسبت فرد دیدگاه تغییر باعث تواند می اندیشی مثبت این .شود آنان می اندیشی

 افکار اختالل وسواس جبری این است که برای شناختی تحلیل ترین جامع تبیین نمود گونه توان این این یافته تحقیق را می .دهد می

 به منجر افراد وسواسی در گر مداخله فکر این نظریه، پایه بر .هستند اتوماتیک افکار از مشخصی انواع اندازی محرک راه مزاحم، وسواسی

 را منفی اتوماتیک افکار نتیجه در و کرده ارزیابی قابل قبول غیر را مزاحم فکر شخصی، باورهای سیستم که شد خلقی آنان خواهد آشفتگی

 شکل به سازی خنثی .است وسواسی افراد سیستم فکری اصلی های موضوع شرمنده سازی، خود و باال احساس مسئولیت .اندازد راه به

نوع  اساس، این این بر .است شرمندگی احساس جلوگیری از و مسئولیت احساس این کاهش جهت تالشی رفتاری، شناختی یا تشریفات

 سازی خنثی از جلوگیری و افراطی مسئولیت به احساس مربوط های نگرش اصالح مزاحم، افکار منفی ارزیابی اصالح و شناسایی بر درمان

عملی  –باورها و افکار افراد وسواس فکری  بر و توانسته است اجتنابی متمرکز بوده رفتارهای کاهش و مواجهه افزایش این احساس، ناشیاز

به عبارت دیگر، باورهای فرد تعیین کننده رفتارهای اوست و باورهای غیرمنطقی منجر به پیامدهای عاطفی و رفتار منطقی در  .تاثیر گذارد

نی یک رویکرد جامع درمانی درمان عقالنی عاطفی هیجا(. 1338گوردون و همکاران، )کند فرد شده و به حفظ سالمت روان فرد کمک می

های آدمی از  هیجان. شود و نیز یک رویکرد اصالح رفتاری به حساب می آید که در آن رویکرد شناختی، انگیزشی و رفتاری بکار گرفته می

ود رویدادها یا ها، تعبیر و تغییرها و فلسفه وی در باره آنچه برایش اتفاق افتاده است سرچشمه می گیرد و نه از خ اعتقادات، ارزیابی

و به  وسواسی عقاید غیر منطقی و غیر عقالنی خود را رها کرده افراد این رویکرد، درمان با پس از آموزش و. حوادث که پیش آمده است

بر اساس دیگران  روند اندیشه و رفتار و انتظار از خود و که بر توجه به این رویکرد با همچنین .اند سوی تفکر منطقی و عقالنی روی آورده

این پژوهش نشان  تحلیل نتایج  .و نسبت به امور، نگرش طبیعی کسب نموده است کند، آنان را رها کرده اجبار، الزام و وظیفه توجیه می

 با علت روانی –احتمالی روحی  های جایگزین و طرح آسیب باورهای و غیر منطقی باورهای با اجرای پروتکل آموزشی درمانی از که داد

عاطفی به شیوه  -با آموزش عقالنی .غیرمنطقی توانسته است تاثیر زیادی در کاهش باورهای غیر منطقی آنان موثر واقع شود باورهای

ها و تکالیف های شناختی و باورهای غیرمنطقی، بررسی قضاوتگروهی این توجه و تاکید بر نحوه نگرش، شناسایی و بازسازی تحریف

شناختی آنان  مشکالت روان و عملی را پایین آورده، باورهای غیرمنطقی –افراد وسواس فکری  ح اضطرابسط توانسته منفی شناسایی افکار

تحقیقات الیس  با نتایج که. باشد داشته ها، اثر بخشی بسزاییدر ارتقا کنترل هیجانات و یا نگرش و ای کاهش داده را بطور قابل مالحظه

 و آزمون ها و افکار خود پرداخته شناخت احساسات و هیجان با شرکت در این جلسات به افراد بیمار  .همخوانی و همسویی دارد( 1335)

های مقابله منطقی و عاقالنه با هیجان در جهت کنترل استرس  شیوه و نیز آنها را به سمت رسانده است شناخت به آنها را تغییر افکار گر با

شوند با  توان در مواجهه با مسایل و رویدادهایی که باعث ناراحتی ما می ه این باور رسانده که میدر واقع آنها را ب رهنمون نموده و اضطراب

به چالش کشیدن فکر خود، خطاهای فکری، باورها و افکار غیرمنطقی و نامعقول خود را شناسایی و از بروز مسایل و مشکالت استرس و 

ون بلکوم و  ،(1339)باجولد گاگنونو الداکرور، فریستون، پژوهش با تحقیقات اینگونه که نتایج  جلوگیری کنیم همان اضطراب و وسواس

 این نوع درمان تأثیر همخوانی دارد و آنان ،(1331)زوالتروفین  باکس، آبرامووتیز، فرانکلین، (1333)کانور و همکاران  ،(1338)همکاران 

پژوهش حاضر  نهایتاً در نظریه عقالنی عاطفی و رواندرمانی در گروهی وهدف درمانی آموزشی  .قرارداد توجه مورد اختالل وسواس جبری

را  رویکرد عقالنی آن را به افراد وسواس فکری عملی آموخته، افکار ناکارآمد و غیر عقالنی او آنست که درمانگر شیوه صحیح زندگی سالم و

کل زندگی بدست  سرنوشت خویش و حاکم بر تماد به نفس، منظم واع با عقالنی، منطقی، تا اینکه این افراد،از نظر دستخوش تغییر نموده
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مثبت مدیریت  افکار سازنده و را با تکیه بر زندگی شخصی خود روابط اجتماعی و عواطف مناسبی داشته و و نتیجه، رفتار در و آوردند

رفع باورهای غیر منطقی افراد وسواس فکری فنون و منابع آموزشی بسیار در جهت کاهش یا  گر ازاین روش درمانی درمان نمودند در

نسبت به مفاهیم و  توان ناشی از آگاه سازی این افراد بیمارکاهش باورهای غیرمنطقی را می استفاده نموده و موفق گردیده است و با عملی

حال با افزایش  .شده استمیها در آن مسائلی دانست که همواره عدم آگاهی نسبت به این مسائل، باعث باورهای مختل کننده زندگی

ها در این خصوص کاهش یافته و از طرفی در صورت مواجه شدن با چنین افکاری، با آن مقابله سطح معلومات و دانش، تنش و نگرانی آن

 "گروه"انی توان به آن اشاره کرد اثر حمایت رونکته مهم دیگری که در توصیه اثر بخشی مداخله مذکور می. نمایند و آن را کاهش دهند

توانند دانند و از طرفی نمیشان را منحصر به فرد میاست که طبیعی است که با توجه به اینکه این افراد احساس تنهایی کرده و مشکل

-ها فراهم میترین مکان را جهت تخلیه روانی و بحث در مورد ناگفتهاحساسات و مشکالت خود را در هر جایی مطرح نمایند، لذا گروه امن

 .ها گرددها کاهش داده و باعث نوعی آرامش روانی در آنتواند تنش از عدم حمایت اجتماعی را در آنآورد و می

 :ها محدودیت
بیان محدودیتها . هر تحقیقی از ابتدای امر یعنی انتخاب موضوع تا مراحل اجرا، تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری دارای محدودیتهایی است

کند تا با دیدی باز و آگاهی از موانع، کمبودها و  های مختلف را دارند، کمک می که قصد تحقیق در زمینه در پژوهش، به محققانی

این تحقیق نیز دارای موانع و محدودیتهایی است که در ذیل به آنها . های مشابه بپردازند محدودیتهای تحقیق به امر پژوهش در زمینه

 :کنیم اشاره می

 ح وسیع تر جامعه آماریعدم انتخاب نمونه در سط-

 عملی  –ها به زنان مبتال به وسواس فکری  محدود کردن نمونه -

 شهر مشهد  عملی –محدود کردن انجام پژوهش به زنان مبتال به وسواس فکری  - 

 .تعداد کم حجم نمونه که از قابلیت تعمیم پذیری نتایج می کاهد -

 .کمبود منابع و اطالعات پژوهش همسو-

 :پیشنهادات
 :های تحقیق به شرح ذیل می باشد پشنهادات کاربردی این تحقیق بر اساس یافته

باورهای غیر منطقی  اصالح عاطفی به شیوه گروهی بر-انجام پذیرفته و اثرات مثبت استفاده از آموزش آموزش عقالنی با توجه به تحقیق

 :توصیه می گرددثابت شده است لذا ه ک عملی -دارای وسواس فکری افراد در

های  که از برگزاری این دوره کلینیکهای درمانی پیشنهاد میگردد دیگر مراکز آموزشی و تربیت و دست اندر کاران تعلیم و به مسوالن و

 تالشهای بیشتری در رابطه با اصالح باورهای غیر منطقی نوجوانان و جوانان انجام دهند کوتاه مدت دریغ نفرموده و

 :توصیه می گردد به محققان بعدی

 .اجرای این تحقیق در سایر جوامع و مقایسه نتایج حاصل با یکدیگر -

 اجرای این تحقیق با دامنه سنی گسترده تر -

 .هیجانی بصورت گسترده تر –اجرای گروه درمانی عقالنی  - 

 عملی  –مبتال به وسواس فکری  های زن و مرد هیجانی برای نمونه –اجرای گروه درمانی عقالنی  -

 .یس بر بیماریها و اختالالت روانیهیجانی ال –بررسی اثر بخشی گروه درمانی عقالنی  -

:تقدیر و تشکر  
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهرروان علرم و دانرش         

اکنون که به یاری خداوند متعال این مجموعه به پایران رسریده اسرت،    . رفت را روزیمان ساختمفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و مع

 .الزم می دانم قدردانی خود را محضر عزیزانی که در به ثمر رسیدن آن سهیم بودند، ابراز دارم

 از اسرررررتاد ارجمنرررررد جنررررراب آقرررررای دکترررررر  مهررررردی نیرررررری  کررررره برررررا قبرررررول راهنمرررررایی ایرررررن                

 تمررررررام مراحررررررل مشرررررروق مررررررن بودنررررررد تشررررررکر و قرررررردردانی خررررررود را ابررررررراز        پایرررررران نامرررررره در   

 .می دارم
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