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Abstract 

In most of the existential philosophy texts, interpersonal and close relationships have been studied. 

Therefore, to the enhancement, interpersonal relationships testing psychotherapies elicited from such a 

philosophy is quite significant. However, which method is the most effective on this ground? The purpose 

of this research is to study the comparison of the effectiveness of existential, cognitive-existential, and 

humanistic-existential group psychotherapy on behavioral self-regulation for effective relationships 

among type II diabetes and obesity in women. The method of the research was experimental and its 

experimental design includes the pretest, post-test, and two-month follow-up test with experimental and 

control parallel groups. The cases of this study included women with co-morbidity type II diabetes and 

obesity referring to the Specialist Diabetes Clinic of Tohid Hospital in Sanandaj in the first three months 

of 2019. After screening the level of behavioral self-regulation for effective relationships, 32 subjects were 

selected by a simple random sampling method from this society and were assigned to three experimental 

and one control group by substitutive random method. The data were collected based on the scale of 

behavioral self-regulation for effective relationships Wilson, Charker, Lizzio, Halford & Kimlin (2005). 

After the pre-test, the experimental groups participated in 120-minute sessions for 9 weeks. Data were 

analyzed by the statistical test of repeated measures of the General Linear Model and the SPSS software.  

The results of repeated measures analysis showed that the effect of the cognitive-existential intervention 

on relationship self-change behaviors was significant and stable compared to the control group (P-value = 

0.001). Cognitive-existential intervention can significantly and consistently affect relationship self-change 

behaviors in women with co-morbidity type II diabetes and obesity.  The findings indicate the benefit of 

applying a cognitive-existential method to counseling and psychotherapy, but there are some ambiguities 

to be addressed in this article. 
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 چکیده

این برگرفته از  هایدرمانیآزمودن روان ، لذای بوده استموردبررس ی و صمیمیفرد انیموجودی روابط  فلسفهدر بیشتر متون 

مؤثرتر است؟ این  در این زمینهاست، ولی پرسش این است که کدام روش حائز اهمیت در راستای بهبود رابطۀ زناشویی  فلسفه

 زناشویی یمیخودتنظوجودی بر -گراوجودی و انسان-گروهی وجودی، شناختی درمانیروانپژوهش با هدف مقایسه اثربخشی 

آزمون و پس -آزمونگرفته است. روش پژوهش آزمایشی است و طرح آزمایشی آن پیشانجام چاقیو  ونوع د دچار دیابت زنان

نوع دو و همبودی دیابت  دچارآزمایشی و گواه بود. جامعه هدف این پژوهش زنان ی موازی هاآزمون پیگیری دوماهه با گروه

سطح  بود. پس از غربالگری 1398سال اول ر سه ماه کننده به کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان توحید سنندج دمراجعه چاقی

استفاده از روش تصادفی جایگزینی در سه  با از این جامعه انتخاب و آزمودنی به روش تصادفی ساده 32، خودتنظیمی زناشویی

 ویلسون، چارکر، لیزیو، هالفورد و کیملین خودتنظیمی زناشوییها با مقیاس گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. داده

 آزمونبا  هاداده ای شرکت کردند.دقیقه 120در نه جلسه هفتگی  های آزمایشیآزمون گروهگردآوری شد. پس از پیش (2005)

های مکرر گیرینتایج تحلیل اندازه تحلیل شد. SPSSافزار نرمیری کارگبهو با  یعموم یخط مدل مکرر یهایریگاندازهآماری 

= 001/0)دار و باثبات است در مقایسه با گروه گواه معنی زنان ییزناشو یمیخودتنظوجودی بر -شناختی مداخله تأثیرنشان داد که 

P value). زنان مبتالبه همبودی دیابت  خودتنظیمی زناشوییو باثبات بر  داریتواند به شکلی معنوجودی می-شناختی مداخله

ولی  ،است درمانیروانوجودی در حرفۀ مشاوره و  -یری روش شناختیکارگبهنشانگر فایدۀ  هایافته مؤثر باشد. نوع دو و چاقی

 است. قرارگرفتهی موردبررسله ابهاماتی باقی است که در این مقا فعالً

 و چاقی ابتید ،ییزناشو یمیخودتنظ ی،وجود-گراانسان ی،وجود-یشناخت ،یوجود درمانیروان :واژگان کلیدی
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  مقدمه

و مستلزم  هابیماریدستخوش عوارض این  1نوع دو و چاقیسالمت بدنی، روانی و اجتماعی اشخاص دچار دیابت 

ی چاقاز  (2009) آزادی، انوشه، الحانی و حاجی زادهاست؛  ت روانیخدمات سالم دهندگانارائه اندیشیچاره

مستلزم مداخالت را و رویارویی بهداشتی با آن  بردهنامسالمت  درزمینۀ مشکالت ترینیدهعد یکی از عنوانبه

 یماریب نیتر عیشا از ابتید (2018)طبق گزارش ایمنی، صادقی و غالمرضایی  همچنین .انددانستهدرمانی مناسب 

 انددادهگزارش نیز  (2015) محمودی و علوی. است کشورها همه در یبهداشت مشکل نیتر بزرگ و مزمن یها

از اهداف مهم  ش رامهارساخته و  آشفته زندگیابعاد  همه را در دچار آنبیماری دیابت زندگی اشخاص که 

عوامل ژنتیکی، اپی ژنتیک و  تعامل حاصل نوع دو و چاقیدیابت  .اندشمردهبرمداخالت مراقبتی و درمانی 

شیوه زندگی حاد و  2تنیدگی و پژوهشگران بر این باورند که ( ,et al.,Gottmann 2018) محیطی است

دریافت  (2015)قربانی  .(Attia et al., 2017) است هابیماریاین به  اصلی دچار شدنمحیطی  املوع 3تحرکبی

 ،زنانجامعۀ  در ویژهبه، چاقی شیوع کهنشان داده  هابررسیچشمگیر است و چاقی و دیابت نوع دو  میانارتباط  که

 & ,El-Aghoury, Elsherbiny, Lewis, Salem) یافته استافزایش ایکنندهنگراندر حد سال گذشته  30 طی

Osman, 2018).  دچار تالش برای کاهش مشکالت زنان که شودمی، روشن شدهگزارشبا توجه به واقعیات 

پرنان، و  (2017) علی کمالی، خدابنده و معتصدی هایبررسی ،استضروری  نوع دو و چاقیهمبودی دیابت 

چاقی  دچار شدن بهکه با ویژه هنگامیدهد که بیماری فراگیر دیابت نوع دو، بهنشان می (2017) تفضلی و آزموده

ها های بهداشتی آنهای اقتصادی مراقبتو هزینه گذاردمیزندگی بیماران  رویتأثیرات منفی فراوانی  ،توأم شود

گیری با همه به یک بیماری غیر واگیر ل تبدیلایران در حا میان مردم؛ امروزه دیابت نوع دو در استنیز فرسایشگر 

چاق  ومشکالت زنان مبتالبه دیابت نوع د کاهشبرای  شناختیروانکارگیری مداخالت پس به. خاموش است

پس از دچار شدن زنان به  (2019) شاهبیک، تقوی، جواچی و آب روشن هایبررسیزیرا طبق  است، مفید

 ترینبرجستهآید که مشکالت خانوادگی و زناشویی از فراوانی به وجود می شناختیروانکالت مش ،دیابت نوع دو

که در کشور  اندنمودهتصریح  (2006) نجفی، میرحسینی، مغانی و عصاری، عالوهبه .است مصادیق این مشکالت

پرنان  هایبررسی. شیوع مشکالت زناشویی زنان دچار دیابت نوع دو در مقایسه با جمعیت عادی باالتر استایران  

 و همکاران اماریب .توجهی بر زندگی زناشویی داردقابل تأثیر نوع دو دیابتنشان داد که هم  (2017) و همکاران

افزون بر آسیبی که به عوارض و مشکالت ناشی از دیابت نوع دو که  انددادهبوده و تذکر  داستانهمنیز  (2015)

با  پس .کندمیجامعه تحمیل  بهفراوانی معنوی  وهزینه مادی  ،کندمیوارد زندگی زناشویی و روابط خانوادگی 

مشکالت زناشویی  به شناختیروانکه رسیدگی  اندکردهاستنباط  (2019) یسیواسدپور بررسی چنین مدارکی 

 و همکاران شاهبیک طبق گزارش .ضروری  است ،مناسب درمانی ، از طریق مداخالتزنان دچار دیابت نوع دو

                                                                                                                     
1. type II diabetes and obesity 

2. stress 

3. sedentary lifestyle 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effect+of+implementation+of+health+promotion+program+in+school+to+control+risk+factors+for+obesity+in+adolescents&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effect+of+group+spirituality+therapy+on+self-care+and+its+dimensions+in+women+with+type+2+diabetes&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Experience+of+diabetic+patients+and+health+team+of+diabetes+control%3A+A+qualitative+study&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=A+computational+biology+approach+of+a+genome-wide+screen+connected+miRNAs+to+obesity+and+type+2+diabetes&btnG=
http://ncmbjpiau.ir/article-1-618-en.html
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effect+of+personality+traits+on+sexual+function+in+women+with+type+II+diabetes+in+Zarand&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Comparison+of+the+Sexual+Function+among+Women+with+and+without+Diabetes&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Comparison+of+the+Sexual+Function+among+Women+with+and+without+Diabetes&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Effectiveness+of+Group-Based+Cognitive+Therapy+Based+on+Mindfulness+on+Family+Function+and+Marital+Adaptation+of+Couples+with+Type+II+Diabetes&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Correlation+between+Sexual+Dysfunction+and+Marital+Dissatisfaction+among+Diabetics&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Comparison+of+the+Sexual+Function+among+Women+with+and+without+Diabetes&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Comparison+of+the+Sexual+Function+among+Women+with+and+without+Diabetes&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=A+Survey+of+Family+Problems+in+Patients+with+Type+II+Diabetes%3A+A+Review+Article&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=A+Survey+of+Family+Problems+in+Patients+with+Type+II+Diabetes%3A+A+Review+Article&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+Effectiveness+of+Acceptance+and+Commitment+Therapy+on+Marital+Satisfaction%2C+Sexual+Self-Esteem+and+Burnout+Martial+among+&btnG=
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زنان دچار دیابت زندگی زناشویی و خانوادگی  رویاثرات سودمندی  تواندمی شناختیروانمداخالت  (2019)

ۀ جامع در ساختن  فرهنگ مؤثرنهادهای ترین خانواده از مهم با توجه به این واقعیت که پس. گذاردبرجا نوع دو 

خودتنظیمی بر  1مداخالت وجودی تأثیربررسی  ،(2018 کریمی نژاد، صادقی و غالمرضایی،) است انسانی

در راستای بهبود  نوع دو و چاقیزنان مبتالبه همبودی دیابت ( مؤثر روابط یبرا یرفتار یمیظخودتن) 2زناشویی

 (2014) نظری، یاراحمدی و زهراکارشده توسط بررسی انجام است.شایان اهمیت خانواده و اجتماع  زندگی

زندگی و روابط خانوادگی و زناشویی  ،دو نوع دیابت بیماری از ناشی بدنیدر اثر عوارض ز این است که حاکی ا

 ان مفید است. ماریباین  خودتنظیمی زناشوییپس کوشش جهت افزایش  د.درگمی آشفته مبتالیان

ن تاریخی حاصل گنجاند صورتبه آغاز شد، 3با هستی کاوی کهچندان، درمانگری وجودیروان

-Weixel) در چارچوب اصول فلسفه وجودی بود برگرفته از روش روان تحلیل گری درمانیروان هایروش

Dixon, 2020). اهیت این روش دربارۀ م (2011) همراه و نظریو   (2015) عسکری، نصیری هانیس و پناغی

 یهانگرش ،است سر برآورده هفلسفاز  واسطهیبکه  درمانیروانتنها روش  عنوانبه که  اندنمودهتصریح 

همچون  هاییسازهو  هانگرش پیشه نموده است. شناختیروانفنون  برخیجای را به به انسان و زیستنفلسفی 

را مبنا قرار  4اصالتجوی معنا، شخصیت و و، جستمسئولیت مرگ آگاهی، اضطراب وجودی، خودآگاهی،

این روش  . تمرکز دارد 5وجودی خألآزادی، مرگ، تنهایی و  یهاتیحتم برکه  است روشی درنتیجه و داده 

نکتۀ اصلی و بنیادی است.  6یک آری گویی عمیق به زندگی شامل پذیرش وقایع عینی و نگرواقع

ا موجودی آزاد و فلسفۀ وجودی انسان ر زندگی است.گزیر ناوجودگرائی پیوند اندیشه با تجارب ژرف و 

 توانندیماشخاص را متوجه سازد وجودی این است که  یهاگروهرهبران وظیفه . کندمسئول معرفی می

آگاه و هوشیار  کنندۀیینتع، دهندیمشکل  را اشیزندگکه رویدادها،  منفعل یهمچون موجود اینکه یجابه

  .(Classen et al., 2019) زندگی خود باشند

 (1997) 7همکارانکیزان، بلوخ، میاخ و نخست توسط  ای است که وجودی روش تازه-رویکرد شناختی

 9یالوم اروین درمانگری وجودیو روان (1998) 8ایرون تی بکشناختی  درمانیرواناز ترکیب دو روش 

ی و بهمنی، نجار، سایه، شفیع آبادو   (2017) فرامانی، بهمنی و قاعدنیای جهرمیایجادشده است.  )1980)

کارگیری راهبردهای شناختی، یعنی هنگام به اعضای گروهدر این روش، که  انددادهگزارش  (2016) کاشانی

                                                                                                                     
1. existential interventions 

2. behavioral self-regulation for effective relationships 

3. Daseinsanalysis 

4. authenticity 

5. existential vacuum 

6. a deeply life-affirming 

7. Kissane, D. W., Bloch, S., Miach, P., Smith, G. C., Seddon, A., & Keks, N. 

8. Aaron T. Beck 

9. Irvin D. Yalom 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Effectiveness+of+Group-Based+Cognitive+Therapy+Based+on+Mindfulness+on+Family+Function+and+Marital+Adaptation+of+Couples+with+Type+II+Diabetes&btnG=
http://www.socialpsychology.ir/article_75352.html
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=412683
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Effectiveness+of+participation+in+group+existential+analysis+sessions+on+worry&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Investigating+the+principles+of+psychotherapy+based+on+comparative+analysis+of+views+of+existence+philosophers&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Cognitive-existential+group+therapy+for+patients+with+primary+breast+cancer--techniques+and+themes&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AV4Em8Gnym0EJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+Integrative+Power+of+Cognitive+Therapy&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+Integrative+Power+of+Cognitive+Therapy&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+Effect+of+Cognitive-Existential+Therapy+on+Cognitive+Distortions+in+Women+with+HIV%3A+A+Single-Subject+Study&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effectiveness+of+cognitive-existential+group+therapy+on+increasing+hope+and+decreasing+depression+in+women-treated+with+haemodialysis&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3ABZTPyNeEkaAJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effectiveness+of+cognitive-existential+group+therapy+on+increasing+hope+and+decreasing+depression+in+women-treated+with+haemodialysis&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3ABZTPyNeEkaAJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
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فرصت  ،شودمی نامطلوبگوناگونی که مایه حفظ رفتارهای  1شناختی تحریفاتشناسایی، تغییر و اصالح 

از مزایای  ودیوج-شناختی گروه یاعضا. آوردهای کنونی خود را به دست میابراز احساسات و اضطراب

این روش ترکیبی از باز ارزیابی شناختی و بهبود . گیرندبهره مینیز حمایتی شرکت در مداخله گروهی 

 باآنکه .شده استو ابزارهای حمایتی یکپارچه است که با عوامل راهبردی وجودی 2های رویاروییمهارت

امکان اثربخشی مداخالت  مؤید هاهشپژو ،اندمانده ناکام یوجود ابعاد دادن نشان در مداخالت ریسا

 .(Gagnon et al., 2015) فعال است بهبود زندگی هیجانی و ایجاد راهبردهای رویاروییدر  شناختی-وجودی

 از که  3شدهکپارچهیکه رویکردهای  اندکردهاستنباط  (2008) دالورو  ، اعتمادی، شفیع آبادیبهمنی  عالوهبه

 در مقایسه با، اندشدهحاصلپایه و روش  های برگرفته از دو یا چند نظریهتلفیق منطقی اصول، مفاهیم و روش

های پدیدهز ا یاگستردهدامنه  ای توجیههای خود را برمفاهیم و مفروضه ها،وجهی که سازههای تکروش

 یهاتیجمع شناختیروان مشکالت زدایشبیشتری برای کمک به  تأثیر، ظرفیت رندیگیمار به کانسانی 

 بیترکنیز به این نتیجه رسیدند که  (2019) منی، کشاورز، حیدری و فتورچیا. نکنندفراهم می گوناگون

 .دهدیم شیافزا را درمان یاثربخش نیمراجع مشکالت با مرتبط ها،روش و فنون ادغام و یدرمان یهاروش

که های سنتی موجود نشان داد وجودی با درمان -تأثیر راهبردهای درمانی ترکیبی شناختی مقایسهبرای نمونه 

درمان بیماران دچار اختالل شخصیت برای وجودی و به کار بستن آن  و های شناختییکپارچه کردن درمان

  .(Bornstein, 2004) است تروابسته مؤثر

نام  5شده یکپارچه-وجودیروانشناسی  عنوانبهاز آن  توانیم آنچهو  4گراانسان -وجودیروانشناسی 

روانشناسی دیدگاه  یی بافلسفه و روانشناسی وجودی اروپا  ختنیآمبر اساس و  متحدهاالتیا ازبرد، 

روانشناسی  رونقبه دنبال یک دوره کاهش نفوذ و عالقه،  ه است.گرفت سرچشمهآمریکایی  یگراانسان

 -یوجوددرمان هبرد جدید در احیا و رونق اچندین رآغاز شد.  2000از سال دوباره  گراانسان -وجودی

و   یالمللنیبچند فرهنگی و  راتیتأث، شده یکپارچه-وجودیروانشناسی نقش اساسی داشتند:   6گراانسان

 .(n, Serlin, & Rubin, 2019Hoffma; Krug, Granger, Yalom, & Schneider, 2019)7معنویت

مانند  یوجودگرائفلسفۀ های ای از مفاهیم و کاربست مبتنی بر ارزشوجودی آمیزه -گراانسان درمانیروان

 است 9گراییبینی و عملهای عامیانه مانند خوداتکایی، خوشو ارزش 8خودجستجویی، پیکار و مسئولیت

                                                                                                                     
1. cognitive distortions 

2.coping 

3. Approaches Integrative 

4. Existential‐Humanistic psychology 

5. Existential‐Integrative psychology 

6. existential‐humanistic therapy 

7.multicultural and international influences, and spirituality. 

8. self-inquiry, struggle, and responsibility 

9. spontaneity, optimism, and practicality 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Cognitive-Existential+Group+Therapy+And+Cognitive+Therapy-Oriented+Training+in+Breast+Cancer+Patients&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Am_gf_P_OjdYJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+Effectiveness+of+Combining+Reality+Therapy+and+Logo+Therapy+Approaches+on+the+Quality+of+life+and+Psychological+Adjustment+of+Female+Householders&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+History+of+Existential%E2%80%90Humanistic+and+Existential%E2%80%90Integrative+Therapy&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Case+Illustrations+of+Existential%E2%80%90Humanistic+and+Existential%E2%80%90Integrative+Therapy&btnG=


 غالمرضایی و صادقی ،هانیسنصیری                                                                                                    150

 

(Schneider & Krug, 2017;  Schneider, 2003) .با تأکید بر واقعیت وجودی  -گراانسان درمانیروان

تحقق  در راستایتحلیل و جایگزینی الگوهای مشخص پاسخ، مشوقی برای کمک به مردم کنونی و با 

شود، چراکه در . این فرآیند در یک محیط گروهی تسهیل میآوردمیفراهم  مراجعینبخشیدن به توانایی 

های بیشتری از مشکالت مراجعین ودی از طریق همکنش با دیگران جنبهوج -گراگروهی انسان درمانیروان

گرا با سه کاربست عمدۀ فلسفه وجودی، سازه انسان مداخله .(Schneider & Krug, 2017 ) شودآشکار می

استوار های عامیانه و علمی بر سنتوجودی  -گراانسان درمانیروانو شود شناخته می 1و فرا شخصی ییگرا

کند: پرسش بنیادی را مطرح می و دو ددار ای و هدف زندگی تأکیدکاوی عمیق برای معناست که بر پی

پس سازد؟ زندگی سرزنده یا کامیاب را روشن می چگونهمعنای کمال و تجربه انسانی چیست و این درک 

از طریق آن  اعضای گروههایی است که شامل شرایط یا موضعوجودی  -گراگروهی انسان درمانیروان

  & Schneider)خود را تحقق بخشند  2هایرا شناخته و تا سرحد امکان، آرمان دوصمیمانه خ توانندمی

Leitner, 2002. (Schneider & Krug, 2017 ;  
 (2018) عیسی نژاد، علیپور و کلهرخودتنظیمی زناشویی، که متغیر وابسته پژوهش حاضر است، طبق بررسی 

ها مربوط به کنشگر بودن همسران در تغییر رابطه زناشویی است و درباره چگونگی تغییر باورها، تصمیمات، واکنش

های همسر هنگام داف میان فردی همسران و عالقه به برقراری رابطه، پویایی رابطه و پاسخ درخور به واکنشو اه

تغییرات، در راستای بهبود روابط زناشویی است. پس خودتنظیمی زناشویی، متمرکز بر برخی فرایندهای ارتباطی 

بخشد و این بهبود حائز اهمیت است؛ بهبود می است که به رفتارهای کارآمد همسران انجامیده و رابطۀ زناشویی را

 ,.Krychman)گذارد ها میشک چندوچون رابطه همسران تأثیر شایانی روی همه جوانب زندگی آنچراکه بی

اند که رفتارهای خودتنظیمی مانند ارتباط مؤثر، وفاداری و تصریح نموده (2018) عیسی نژاد و همکاران  .(2010

دهند. همسرانی که از کوشش برای دوام رابطه از اقداماتی است که همسران برای بهبود روابط خود انجام می

 کنندتری را تجربه میبط شاد و باثباتنماید، در مقایسه با سایر زوجین رواخودتنظیمی زناشویی استفاده می

(Shafer, James, & Larson, 2016.) دستیابی تالش برای  های شخصیتی همسران مانند فعالیت،برخی ویژگی

خودتنظیمی زناشویی  .((Fein, & Klein, 2011 اندبا خودتنظیمی رفتاری همبسته 3به موفقیت و خودنظمی

مسران نبوده و در عوض به فرایندهای ارتباطی پویا و کنشگر مرتبط های ارتباطی و امور مشترک هدربارۀ مهارت

 ,Wilson, Charker) سازد است که موجب افزایش رفتارهای کارآمد همسران شده و رابطۀ زناشویی را غنی می

Lizzio, Halford, & Kimlin, 2005). اعتقاد بر این است که رفتارها هدفمند بوده و توسط بازخورد کنترل می-

پویایی رابطه و مشارکت همسر در نقش بازخورد دهنده در خودتنظیمی  (Carver, & Scheier, 2000)شود 

پیشاپیش، در بررسی اثربخشی  .(Scheier & Carver, 1998 ; Carver, 2004)رفتاری بسیار موثر است 

رود با بر خودتنظیمی زناشویی، انتظار می 4وجودی-گراوجودی و انسان-درمانی گروهی وجودی، شناختیروان

                                                                                                                     
1. constructivism and transpersonal 

2. aspirations 

3. activity, achievement striving and self‐discipline 
4. existential, cognitive-existential and humanistic-existential group psychotherapy 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Existential-humanistic+Therapy%3A+American+Psychological+Association.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Existential-humanistic+psychotherapies.+Essential+psychotherapies%3A+Theory+and+practice%2C+2%2C+149-181.+&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Existential-humanistic+Therapy%3A+American+Psychological+Association.&btnG=
http://fcp.uok.ac.ir/article_57817.html
http://fcp.uok.ac.ir/article_57817.html
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Relationship+Self-Regulation+and+Relationship+Quality&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Personality+Predictors+of+Behavioral+Self%E2%80%90Regulation%3A+Linking+behavioral+self%E2%80%90regulation+to+five%E2%80%90factor+model+factors%2C+facets%2C+and+a+compound+trait&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3APzc40OQGN0IJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Assessing+how+much+couples+work+at+their+relationship%3A+the+behavioral+self-regulation+for+effective+relationships+scale&btnG=
https://psycnet.apa.org/record/2004-00163-001
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C31&q=A+Model+of+Behavioral+Self-Regulation%3A+Translating+Intention+into+Action&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3AO1zLztWI_hcJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://psycnet.apa.org/record/2004-00163-001
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شده با آن، به عاملیت ارادۀ آزاد در تعین چندوچون دنیای و مداخالت تلفیق 1توجه به پرداختن دیدگاه وجودگرایی

های ویی زنان کارآمد باشد؛ اعضای گروهو میان فردی، مداخالت مذکور برای افزایش خودتنظیمی زناش 2فاعلی

اند، در روابط خارج از گروه تجربه نموده های ارتباطی را که در گروه آموختهتوانند شیوهآموزند که میوجودی می

 .(Sharf, 2015) و از این طریق به گسترش و تعمیق ارتباط و صمیمیت در روابط میان فردی خود تحقق ببخشند

درمانی وجودی گروهی در مورد اند که روانتصریح نموده (2018) نصیری هانیس، یوسفی و صادقیهمچنین 

ازپیش به ساحت گسترش و تعمیق روابط نزدیک از یک سازوکار اثربخش برخوردار است که شامل توجه بیش

این ادراک بهبودیافته کاهش یا همان درک بهتر دنیای فاعلی دیگری است. پیامد  3ارتباط باهم نوع یا عرصۀ ارتباطی

و  4های  وجودی بهبود دنیای میان فردی در بهبود درک دنیای خودتنش فردی و میان فردی است؛ زیرا در کاربست

، کاهش 5شده با آن  با ارتقای درک بودن در دنیابسا دیدگاه وجودی و مداخالت تلفیقدنیای پیرامون تنیده است. چه

بر خودتنظیمی زناشویی زنان مبتالبه  6اختن روحیۀ خودپذیری و توان تحقق خویشتحریفات شناختی و فراهم س

 همبودی دیابت نوع دو و چاقی تأثیر بگذارند.

اثربخشی  زمانهمبررسی های فراخوری در راستای باآنکه خأل پژوهشی چشمگیر است و تاکنون مقایسه

در جامعه هدف این  نظیمی زناشوییخودتوجودی بر -گرای و انسانوجود-مداخالت وجودی، شناختی

بر  مداخالت مذکورنشده است. این پژوهش درصدد است به بررسی مقایسه اثربخشی پژوهش انجام

سه متغیر  تأثیرمقایسه  باآنکه پسبپردازد.  نوع دو و چاقیزنان مبتالبه همبودی دیابت  خودتنظیمی زناشویی

های اخیر طی سالبدیع است،  کامالً هدف این پژوهش جامعه خودتنظیمی زناشویی مستقل این پژوهش روی

با  مرتبط مداخالتاثربخشی  جهت بررسی و در مواردی مقایسه کمابیش هاییدر کشور ایران کوشش

ثربخشی پژوهشی با هدف ا (2011) قنبری گیوی و گلی گرمیانکی گرفته است:انجام دیگر هاییتجمع

ای وابسته به وجودی بر کاهش ناامیدی، تکانشگری و عالئم پارانوییدی و تجزیه– گراانساندرمانی گروه

بشیرپور و . شدند یوجود– گراانسانید اثربخشی مداخله مؤ داده و س در اختالل شخصیت مرزی انجاماستر

رفتاری بر  -مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد وجودی و شناختی  تأثیرمنظور بررسی پژوهشی به (2013)سلیمی 

آموزان را خشم دانش طور برابر میزانبه هر دو مداخلهنتایج آن نشان داد که  دادند. ممیزان کنترل خشم انجا

قایسه اثربخشی منظور مبه که (2017) بخشفرحی و میسل ،رپوریبش پژوهش هاییافته. همچنین کاهش داد

میان تراز میانگین متغیر که نشان داد  بود،شده رفتاری بر کمرویی انجام -وجودی و شناختی گروهیمشاوره 

ه گواه تفاوت گروه گواه و گروه آزمایشی وجودی و نیز بین گروه آزمایشی شناختی رفتاری و گرو وابسته

وجودی  درمانیرواننشان داد که  (2014) نظری، یاراحمدی و زهراکار پژوهش .شته استداری وجود دامعنی

                                                                                                                     
1. existentialism 

2. subjective  

3. Mitwelt 

4. Eigenwelt 

5. Umwelt 

6.self-actualization 

https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C/book/25253
http://jcps.atu.ac.ir/article_5798_98a12c0968c933d0a23979cf2b2b824b.pdf.%20doi:10.22054/jcps.2011.5798
http://qccpc.atu.ac.ir/article_5908_fb044ac7d8478234e318f960b659e8bc.pdf.%20doi:10.22054/qccpc.2011.5908
http://qccpc.atu.ac.ir/article_5908_fb044ac7d8478234e318f960b659e8bc.pdf.%20doi:10.22054/qccpc.2011.5908
http://jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533869_aa8a6e9882d870278ebb2521eca264b9.pdf.
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=412683
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مانی، یوسفی ا پژوهش .به شیوه گروهی موجب افزایش رضایت زناشویی زنان مبتالبه دیابت نوع دو شده است

نشان داد درمان وجودی به شیوۀ گروهی بر افزایش تمایزیافتگی و بهبود الگوهای ارتباطی  (2016) و فنایی

درمانی نشان داد گروه (2018) یآشور ماهانخضری مقدم، وحیدی و  پژوهش و دانشجویان مؤثر است

طی  .داردچشمگیری  تأثیرسالمندان مقیم مراکز سالمندی بر امید به زندگی و افسردگی  یوجود -شناختی

وجودی و -وجودی، شناختی مداخالت تأثیرهایی جهت بررسی کشورهای دیگر نیز کوشش های اخیر درسال

زنان مبتالبه وجودی برای -درمانی شناختیگروه تأثیردرباره  پژوهشی گرفته است:وجودی انجام-گراانسان

در گروه درمان  اعضای نشان داد آنهای یافته ؛(Kissane et al., 2003)سرطان پستان مبتالبه سرطان انجام شد 

همچنین بهبود کارکرد خانوادگی زنان گروه درمان . گروه گواه کاهش اضطراب چشمگیری داشتند مقایسه با

درمانی زوج جلساتدر  همسرانشرکت دیگر  دار بود. در یک پژوهشزنان گروه گواه معنی در مقایسه با

 .(Collins et al., 2013)ها شد اجتناب از آمیزش و بیش برانگیختگی آنوجودی مایه کاهش سطوح -شناختی

جودی بیماران ووجودی برای بهبود کیفیت زندگی  -مداخله شناختی مؤید سودمندی ی دیگرنتایج پژوهش

 -مداخله گروهی شناختینتایج کیفی اثربخشی  دیگر یدر پژوهش .(Gagnon et al., 2015) بودمبتالبه سرطان 

تجارب گروهی با پذیرش  هاآزمودنینشان داد که  ،مبتالبه سرطان سینه یا تخمدان انزن وجودی برای 

این کار گروهی را بسیار ارزشمند   ه وستیابی به کنترل هیجانی را آموختها و دچگونگی رویارویی با ترس

های ذکرشده، شمار به پژوهشبا توجه  .(Maheu, Lebel, Tomei, Singh, & Esplen, 2015) گزارش کردند

وجودی و -های داخلی و خارجی مؤید اثربخشی مداخالت وجودی، شناختیتوجهی از پژوهشقابل

ولی بررسی  اند.های گوناگون بودهاجتماعی جمعیت -وجودی برای درمان مشکالت روانی-گراانسان

کارآزمایی بالینی متمرکز بر  ست وبدیع اسه متغیر مستقل این پژوهش  زمانهم تأثیراثربخشی و مقایسه 

با نشده است. انجام نوع دو و چاقیزنان مبتالبه همبودی دیابت  خودتنظیمی زناشویی رویمداخالت وجودی 

. لذا، شودمیسالمتی بر اساس شرایط خاص آن گروه تعریف  در هر اجتماع و گروهی کهنیاتوجه به 

دستیابی به سالمت در  هایراهاین ابعاد در جستجوی  نظر گرفتنر سالمتی باید با د هایمراقبت دهندگانارائه

پژوهش  هاییافتهبر اساس  ؛باشند و این ابعاد را در برنامه مراقبتی استفاده نمایند دچار دیابت و چاقیبیماران 

نهایی پیرامون مفهوم  مایهدرونپنج  ،بود شدهانجامکه در شهر سنندج  (2011) آبادی والی، مرادی، فتحی و نصر

، زندگی بدون محدودیت، آرامش خاطر، معنویت و خوشدلسالمت بیماران مبتال به دیابت شامل تن سالم و 

ن مردمی جهت چنی شناختیرواناستنباط نمود ذهنیت  توانمیبنابراین  ،عدم وجود عوارض بیماری بوده است

خأل چشمگیر نیاز موجود و پس با توجه به  مناسب است.  درمانیروانمانند  غیر زیستیاز مداخالت  گیریبهره

-گراوجودی و انسان-گروهی وجودی، شناختی درمانیروان تأثیرهای داخلی و خارجی در زمینۀ پژوهش

این مداخالت بر  تأثیر، مقایسه دو و چاقی نوعمبتالبه همبودی دیابت  زنان خودتنظیمی زناشوییوجودی بر 

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=551327
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=551327
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Efficiency+of+cognitive-existential+group+therapy+on+life+expectancy+and+depression+of+elderly+residing+in+nursing+home&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Cognitive%E2%80%90existential+group+psychotherapy+for+women+with+primary+breast+cancer%3A+a+randomised+controlled+trial.+Psycho%E2%80%90Oncology&btnG=
http://journals.sbmu.ac.ir/en-jnm/article/view/2679
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رو این پژوهش برای تواند در کاهش این خأل چشمگیر کارساز باشد. ازاینخودتنظیمی زناشویی این جامعه می

 شده است.های زیر انجامپاسخگویی به پرسش

واه بر وجودی در مقایسه با گروه گ-گراوجودی و انسان-گروهی وجودی، شناختی یهایدرمانروان .1

 مؤثر است؟ نوع دو و چاقیزنان مبتالبه همبودی دیابت  خودتنظیمی زناشویی

وجودی بر -گراوجودی و انسان-گروهی وجودی، شناختی درمانیرواناز  کیکداماثربخشی  .2

 بیشتر است. نوع دو و چاقیزنان مبتالبه همبودی دیابت  خودتنظیمی زناشویی

 روش

 -آزموناست که با روش آزمایشی و به کار بستن طرح پیش 1تصادفی شده کار آزمایی بالینی این پژوهش یک

 پروتکلبا سه گروه موازی آزمایش و یک گروه گواه به انجام رسیده است. ماهه آزمون و آزمون پیگیری دوپس

 کد شمارهبا  2رانیا ینیالب ییکارآزما ثبت مرکزدر  این پژوهش ی نیبال ییکارآزما مطالعه

IRCT20150104020553N1 گروهی وجودی، شناختی درمانیروانمتغیرهای مستقل پژوهش  .است  شدهثبت-

 جامعه هدف این پژوهش زنان مبتالبهاست.  خودتنظیمی زناشوییوجودی و متغیر وابسته -گراوجودی و انسان

ماه نخست سال  سهکننده به کلینیک دیابت بیمارستان توحید سنندج در مراجعه نوع دو و چاقیهمبودی دیابت 

 (2005) و همکاران  3ویلسون خودتنظیمی زناشوییبا مقیاس  پس از غربالگری گیری،بود. در فرایند نمونه 1398

و در بعد پایداری باالتر از متوسط  عملکرد نشانگر  25باالی  نمرهبخشی رابطه ]در بعد رفتارهای خود نظم

از  آزمودنی به روش تصادفی ساده 32، [نشانگر عملکرد بهتر از متوسط  15 از نمره کمتر ،کوشش برای تغییر

این جامعه انتخاب و استفاده از روش تصادفی جایگزینی در سه گروه آزمایشی و یک گروه گواه گمارده شدند. 

کلینیک دیابت بیمارستان  یهامالکطبق  نوع دو و چاقیبه دیابت  زمانهمشامل دچار بودن  معیارهای ورود

بیماران تحت درمان قرار نداشتن ؛ جلساتتمایل به شرکت در  سال از ازدواج؛حداقل دو گذشت توحید سنندج، 

شامل حذف نیز معیارهای  .بودپزشک برای مشکالت زناشویی توسط مشاور، روانشناس یا ارولوژیست یا روان

 به ابزار در عدم پاسخگویی ؛کاره پاسخ ابزارها یا به پایان رساندن نیمهکامل نبودن پاسخ ؛بیش از دو جلسهغیبت 

 .بود ها هنگام تحلیل آماریپرت بودن داده و آزمون و آزمون پیگیریآزمون، پسپیش

 ابزار

 (2018) عیسی نژاد و همکاران توسط ایران  در  (2005) همکاران و  1ویلسون 4خودتنظیمی زناشوییمقیاس 

-بخشی در روابط زناشویی و زوجی ساختهمنظور سنجش تراز رفتارهای خود نظمو به ترجمه و برازنده شده است

                                                                                                                     
1. a randomized clinical trial 

2. Iranian Registry of Clinical Trials (IRCT) 

3. Wilson 

4. behavioral self-regulation for effective relationships scale 

https://en.irct.ir/
https://en.irct.ir/trial/46462
http://fcp.uok.ac.ir/article_57817.html
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که طوریشود، بهگذاری مینمره 5تا  1تایی از صورت طیف پنجماده است که به 16دارای  مقیاساین  .شده است

گیرد. تحلیل عاملی صورت گرفته توسط سازندگان پاسخ کامالً درست نمرۀ پنج و پاسخ کامالً غلط نمرۀ یک می

( و )پایداری کوشش 3شی رابطهبخ)رفتارهای خود نظم 2راهبردهای یدوعاملنشان داد که مقیاس از یک ساختار 

نمره باالتر در  (2018) عیسی نژاد و همکارانطبق گزارش  .(Wilson et al., 2005)است  شدهیلتشک( 4برای تغییر

است ولی در بعد پایداری  خودتنظیمی زناشوییبخشی رابطه نشانگر عملکرد بهتر درزمینۀ بعد رفتارهای خود نظم

تفاوتی و بی گیریتر و تکاپوی بیشتر و نمره باالتر نشانگر کنارهتر نشانگر عملکرد بهکوشش برای تغییر نمره پایین

بخشی ارتباطی و های خود نظمارتباطی است. تراز آلفای کرونباخ این ابزار در گزارش سازندگان آن برای عامل

 55/0شده است و همبستگی نمره زوجین در مقیاس گزارش 83/0و  81/0پایداری کوشش برای تغییر به ترتیب 

و برای مقیاس رفتارهای خود  شدهمحاسبه در پژوهش حاضر پایایی ابزار با آلفای کرونباخ .شده استگزارش

 به دست آمد.( 69/0( و برای مقیاس پایداری کوشش برای تغییر )73/0بخشی رابطه )نظم

 دو نوع ابتید به نزماهم بودن دچار شاملبه پژوهش  ورود یارهایمعدر محدودۀ  نوع دو و چاقیارزیابی دیابت 

بود؛ تشخیص دیابت نوع دو و چاقی بر اساس  سنندج دیتوح مارستانیب ابتید کینیکل یهامالک طبق یچاق و

بود که طبق گزارش مسئول پذیرش  سنندج دیتوح مارستانیب ابتید کینیکلمتخصص  هایپزشکدیدگاه بالینی 

 . شدمیاز پرونده بیماران ثبت 

 مداخالت

کتاب مشاوره و روان گروهی وجودی برگرفته از  درمانیروانخالصه برنامۀ مداخلۀ  روهی وجودی.گ درمانیروان

 .استبه شرح زیر  (2018) نصیری هانیس، یوسفی و صادقیدرمانگری گروهی  با تمرکز بر رویکرد وجودی 

گویی، معارفه و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با درمانگر و یاردرمانگر؛ تشریح پذیرش و خوشامد جلسه اول.

ساختار، روند نحوۀ ارزیابی و درمان و اهداف جلسات، تشریح قوانین گروهی با تمرکز بر اصول اخالقی و ارتباطی؛ 

 جلسات بعد. های وجودیت جلسه؛ شرح مختصری درباره موضوعبرقراری رابطه حسنه ضمن معارفه و هدای

و افزایش خودآگاهی  ی؛ تسهیل افزایش حضور اینجا و اکنونریح خودآگاهی وجودی و ارادۀ آزادتش جلسه دوم.

من »؛ بسط مفهوم خودآگاهی در پاسخ به پرسش در گروه ووگگفت هنگامهای کنونی وجودی با تمرکز بر انتخاب

 زندگی زناشویی. درتمرکز بر نگرش به خود همچون یک بیمار؛ افزایش آگاهی از نقش انتخاب  با« کیستم؟

های وگو دربارۀ اضطراب ناشی از انتخابوگو دربارۀ آزادی اراده و مسئولیت ناشی از آن؛ گفتگفت جلسه سوم.

 ووگنی اعضا درزمینۀ گفتهای کنوآزاد و مسئولیت؛ تمرکز بر اضطراب و احساس گناه وجودی ناشی از انتخاب

 رویارویی با سایر اعضا؛ شرح محاسن اضطراب وجودی.

                                                                                                                                                      
1. Wilson 

2. a two-factor structure of strategies 

3. relationship self-change behaviors 

4. persistence in change efforts 

http://fcp.uok.ac.ir/article_57817.html
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C/book/25253
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و کندوکاو دربارۀ چگونگی رقم خوردن سرنوشت بر اساس انتخاب و تلقی  1شرح مفهوم قصدمندی جلسه چهارم.

ژان پل و  رو لو میای تازه برای انتخاب مجدد، شرح مفهوم قصدمندی و سوءنیت از دیدگاه سرنوشت همچون زمینه

 ؛ تأکید بر حضور در اینجا و اکنونی با تمرکز بر برنامه زندگی، هدف و مقاصد کنونی اعضا.2سارتر

نظر درباره صمیمیت، عشق و تن به مفهوم صمیمیت و انزوا و آگاهی از تنهایی وجودی؛ تبادلپرداخ جلسه پنجم.

؛ تشریح تفاوت اصالت و بدلی ظاهر شدن در رابطه با 3تو-وگوی منفردی با تمرکز بر الگو ساختن گفت میانتعارضات 

 دیگران بر اساس دیدگاه اعضا.

اجتناب؛ و درباره واقعیت مرگ همچون رخدادی غیرقابلوگافزایش مرگ آگاهی از طریق گفت جلسه ششم.

 درک اهمیت آگاهی از میرایی برای پرباری کیفیت زندگی.

ها، پوچی و عشق در خلق معنای زندگی و وگو درباره پوچی و معنای زندگی؛ تشریح نقش ارزشگفت جلسه هفتم.

ها، اهداف و طرح زندگی آینده؛ یافتن معنا در رنج و با تمرکز بر تدوین ارزش «شدن»دعوت به اعضا برای ارائه مصداق 

 کنار آمدن با پوچی زندگی با تمرکز بر وضعیت سالمتی کنونی.

وگو درزمینۀ بررسی ؛ گفتوجودی هایحتمیتدز زمینه  شدهوگو درباره تغییرات ادراکگفت جلسه هشتم.

 پیامدهای آن از دید اعضا. درمانی وبازخوردها و انتقادات و پیشنهادها؛ تشریح تجربه گروه

 و تشریفات اختتامیه. شدهادراکو تغییرات وجودی  هاآموختهابرازگری دربارۀ  جلسه نهم.

وجودی برگرفته از اصول، -گروهی شناختی درمانیروان خالصه برنامۀ مداخلۀ .وجودی-گروهی شناختی درمانیروان

های درمان»و  (Ottens & Hanna, 1998)« شناختی-ودیدرمان گروهی وج»مضامین و فنون مندرج در نوشتارهای 

 .است به شرح زیر (Kissane et al., 2004)« ه شدنسوی یکپارچجودی: بهو -شناختی

های ؛ روشنگری الزم درباره ساختار، محتوا، قوانین، شیوه برگزاری و سیر جلسهآشنایی اعضای گروه. جلسه اول

صول اخالقی و ارتباطی؛ بررسی انگیزه و وجودی و ارزش و اهداف آن با تمرکز بر ا-درمانی شناختیمداخلۀ گروه

خودتنظیمی ؛ ارزیابی شناخت و دیدگاه اعضا درباره ها و اجماع اهداف مشترک اعضالسهاهداف اعضا از شرکت در ج

 ها در رابطه زناشویی را بنویسید.آن تأثیرو  هامرور سرگذشت خویش، نقش انتخاببا  . تکالیف:زناشویی

و  گراییوجود توضیح؛ زناشویی آن در زندگی تأثیرو  خودتنظیمی زناشوییسازی تعریف و روشن جلسه دوم.

دیدگاه شناختی درباره ساختار روان، شخصیت و روابط میان فردی و  توضیح؛ آنشناختی و درمانی دیدگاه آسیب

ای شخصی درباره هتهیه فهرستی از شناخت تکالیف: شده اعضای گروه.های بیاناز طریق مصداق هاشناختآشنایی با 

 .ها و استاندارهاباورها، اسنادها، نگرش -روابط زناشویی با تفکیک نوع شناخت

، نقش میانجی باورها و پیامدهای ایجادشده بر پایه آن 1سازرخداد فعال توضیح، (ABC)تشریح الگوی  جلسه سوم.

های برآمده از ها و کنشی از انتخاب؛ توضیح مفاهیم اضطراب و احساس گناه وجودی ناشدر زندگی زناشوییباورها 

                                                                                                                     
1 . intentionality 

2 . Rollo May and Jean-Paul Sartre 

3 . Tillich, P. (2000). The courage to be. Yale University Press. 

https://www.britannica.com/biography/Rollo-Reece-May
https://www.britannica.com/biography/Jean-Paul-Sartre
https://www.britannica.com/biography/Jean-Paul-Sartre
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وگو دربارۀ آزادی اراده و مسئولیت ناشی از آن در چهارچوب ارزیابی ها و استاندارها؛ گفتباورها، اسنادها، نگرش

های دو نمونه از نگرش . تکالیف:خودتنظیمی زناشوییشناختی اعضای گروه برای پی بردن به نقش باورها در میزان 

 رباره اهداف ارتباطی خود و پیامدهای هر یک را بنویسید.منفی و مثبت د

های هایی از تحریفهای شناختی و دعوت از اعضای گروه برای بیان نمودن نمونهتشریح تحریف جلسه چهارم.

زندگی زناشویی؛ تشریح نقش انتخاب، تصمیم و اقدام در کیفیت زندگی هنگام کاوش در زمینه  شناختی در

های ناکارآمد در رابطه زناشویی؛ شرح مفهوم قصدمندی و سوءنیت به زبان اکنشوی منجر به کنش های شناختتحریف

 .ها مشخص کنیدهای شناختی را در میان آنها و انتظارات از همسر را فهرست کرده و تحریفخواسته تکالیف: ساده.

تز )برابر نهاد( و برای تز )برنهاد(، آنتیهایی با ارائه نمونه 2تعریف و تشریح روش سقراطی دیالکتیک جلسه پنجم.

وگو دربارۀ منظور اصالح باورهای ناکارآمد درباره سازوکارهای بدنی و روابط میان فردی؛ گفتنهاد( بهسنتز )هم

ثبت روزانه افکارخودآیند  روابط صمیمی و انزوا با تمرکز بر اصالت و تنهایی وجودی؛ تکالیف: درزمینۀدیدگاه اعضا 

 ها.آمد درباره مشکالت فردی و زناشویی و کوشش از راه خودگویی برای زدودن آنناکار

مدت و بلندمدت بر اساس نیازها و مدت، میانریزی در چهارچوب چینش اهداف کوتاهآموزش برنامه جلسه ششم.

افزایش اهداف شخصی همراه با درک ارزشمندی اضطراب وجودی همچون یک نیروی محرکه برای نیل به اهداف؛ 

درک اهمیت آگاهی از ؛ اجتنابوگو درباره واقعیت مرگ همچون رخدادی غیرقابلمرگ آگاهی از طریق گفت

 .کنمپاسخ این سؤال را بنویسید: چرا، چگونه و برای چه زندگی می تکالیف: میرایی برای پرباری کیفیت زندگی.

ها، پوچی و عشق در خلق معنای زندگی ارزش ؛ تشریح نقش وگو درباره پوچی و معنای زندگیگفت جلسه هفتم.

ها، اهداف و طرح زندگی آینده؛ یافتن معنا در رنج و بر تدوین ارزشو دعوت به اعضا برای ارائه مصداق شدن با تمرکز 

طی جلسات گذشته چه شرح دهید که  تکالیف: کنار آمدن با پوچی زندگی با تمرکز بر وضعیت سالمتی کنونی.

 شما ایجادشده است؟ دتنظیمی زناشوییخوتغییراتی در 

وگو درزمینۀ بررسی بازخوردها و انتقادات و گفتهای شناختی و وجودی؛بندی آموختهجمع جلسه هشتم.

تا چه حد بر روی زندگی  جودی ومداخالت و تکالیف شناختی پیشنهادها؛ بررسی دیدگاه اعضا درباره و اینکه 

 .گذاشته است تأثیرها زناشویی آن

شده؛ و ابرازگری درباره تجربیات و تغییرات ادراک هاور خالصه همه جلسهها از راه مربندی جلسهجمع سه نهم.جل

 یه.اختتامتشریفات 

 -درمان وجودیوجودی برگرفته کتاب -گراخالصه برنامۀ مداخلۀ انسان وجودی.-گراانسان گروهی درمانیروان

 .استبه شرح زیر  (Schneider & Krug, 2017)انسانگرا 

                                                                                                                                                      
1. active event 

2 . dialectic 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Existential-humanistic+Therapy%3A+American+Psychological+Association.&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Existential-humanistic+Therapy%3A+American+Psychological+Association.&btnG=
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تشریح ساختار، ؛ گویی، معارفه و آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و با تسهیلگرپذیرش و خوشامد جلسه اول.

 . برقراری رابطه حسنه؛ قوانین گروهی با تمرکز بر اصول اخالقی و ارتباطی روند و اهداف جلسات، تشریح

های شخصی؛ وگو دربارۀ توانمندیتمرکز بر گفتبا وگو درباره خودآگاهی و خودپنداره گفت جلسه دوم.

رویی با رویا ووگهای کنونی اعضا درزمینۀ شیوۀ گفتتسهیل افزایش حضور در اینجا و اکنون با تمرکز بر انتخاب

 .سایر اعضا

پرسش دربارۀ چگونگی ایجاد حـس مسـؤولیت بـرای تغییـر مؤثر؛ کندوکاو در تأثیرات شخصی  جلسه سوم.

بر وضعیت کنونی زندگی در راستای پـذیرش نقـش خود در ایجاد وضعیت میان فردی و زناشویی؛ پرسشگری و 

 ای کنونی اعضا.هبحث درباره اضطراب و احساس گناه وجودی ناشی از انتخاب

های کنونی اعضا همگام با بازخورد و وگو درباره خود واقعی و خود ایده ئال؛ ابراز ارزشگفت جلسه چهارم.

ها؛ کندوکاو در های تازه و جایگزین کردن آنهمدلی تسهیلگر و پرسش از اعضا درباره چگونگی کسب ارزش

شده صیت خود و نه بر اساس انتظارات دیگـران کسبهایی کـه بر اساس شخابرازهای اعضا برای یافتن ارزش

 است.

وگو درباره چگونگی پـذیرش تسهیل خود افشایی و بیان مشکالت فـردی و میان فردی؛ گفت جلسه پنجم.

نظر درباره صمیمیت، عشق و بر اساس خود افشایی اعضا؛ تبادل قیدوشرطبیخود و دیگران همراه با توجه مثبت 

تو؛ تمرکز بر رفتار قاطعانه در راستای افزایش -وگوی منی با تمرکز بر الگو ساختن گفتفرد میانتعارضات 

 یکرنگی.

تسهیل اینجا و اکنونی ابـراز احساسـات و بیـان درخواسـت و ابراز قدردانی؛ درک اهمیت آگاهی  جلسه ششم.

توانند باشند و خواهند و میاز میرایی برای پرباری کیفیت زندگی؛ تسهیل افشاگری اعضا درباره کسی که می

 بحث درباره خودشکوفایی و خصوصیات افراد خودشکوفا.

کارگیری گوش دادن فعال، بازخورد گفتاری و رفتاری در اینجا و اکنون؛ تسهیل تسهیل به .جلسه هفتم

 کارگیری همدلی با استفاده از ایفای نقش.به

وگو درزمینۀ بررسی بازخوردها و انتقادات و تشده؛ گفوگو درباره تغییرات ادراکگفت .جلسه هشتم

 درمانی و پیامدهای آن از دید اعضا.پیشنهادها؛ تشریح تجربه گروه

های گروهی با تمرکز بر پویایی گروهی و ارائه همدلی و وگوی صمیمی درباره تجربهگفت جلسه نهم.

 بازخورد؛ تشریفات اختتامیه.

 موردبررسیدانشگاه علوم پزشکی لرستان کمیته اخالق نوشتار در جلسۀ  این پیشنهاده پژوهشی .اخالق در پژوهش

کسب  زیست پزشکی هایپژوهشکمیته ملی اخالق در از را  IR.LUMS.REC.1397.179و کد اخالق  هقرارگرفت

منظور اهداف پژوهشی گردآوری ها بهها آگاه شدند که اطالعات آنهمه آزمودنیطی اجرای پژوهش . نمود

توانند با مندان میدهندگان اطمینان داده شد. همچنین گفته شد که عالقهاندن هویت پاسخشود و درباره پنهان ممی

http://ethics.research.ac.ir/form/jtx1ttfc233j7y.pdf
http://ethics.research.ac.ir/ProposalCertificateEn.php?id=48983&Print=true&NoPrintHeader=true&NoPrintFooter=true&NoPrintPageBorder=true&LetterPrint=true
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کنندگان باره اقدام شد. از تمام شرکتارائه پست الکترونیکی و آدرس از نتایج پژوهش آگاه شوند و دراین

له مطابق مقررات کمیته برخورداری از مداخ درزمینۀنامه کتبی امضاشده اخذ شد. حقوق گروه گواه نیز رضایت

 زیست پزشکی رعایت شد. هایپژوهشملی اخالق در 

ماه  در سه خانم مراجع کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان توحید سنندج 1900از میان  .شیوه اجرای پژوهش

با یاری مسئول محترم پذیرش کلینیک نفری  300های ورود فهرستی برحسب مالک ،1398نخست سال 

نفر واجد شرایط  90 توسط مقیاس پژوهش . پس از غربالگریشد یمارستان توحید سنندج تهیهتخصصی دیابت ب

تصادفی در چهار گروه گمارده شدند  صورتبهو  شدهانتخابنمونه  عنوانبهنفر  48باقیمانده و از آن میان در ابتدا 

نفر از سه گروه آزمایشی  32 اهدادهکمابیش پرت، تحلیل  هایدادهکه در نهایت پس از احتساب ریزش و حذف 

 نصیری هانیس، یوسفی و صادقییح است که طبق گزارش شایان تصر صورت گرفت. نفریهشتو یک گروه گواه 

درمان، حداقل هشت نفر و  هایگروهجهت شرکت در  قبولقابلحکم انبوهی از متخصصین درباره تعداد  (2018)

آزمون و پیگیری با مقیاس آزمون، پسها در مراحل پیشافزون بر مرحله غربالگری، داده نفر است. 12حداکثر 

 های آزمایشیآزمون گروهگردآوری شد. پس از پیش  (2005) و همکاران  1ویلسون خودتنظیمی زناشویی

مداخالت توسط سه گروه متفاوت از درمانگران  ای شرکت کردند.دقیقه 120جداگانه در نه جلسه هفتگی 

 آزمونآمار استنباطی شامل  هایروشآمار توصیفی و  هایروشها از لیل دادهبرای تحصورت گرفته است. 

افزار وسیله نرمها بهاستفاده شد. داده 3آزمون پیگیری بنفرونی و 2یعموم یخط مدل مکرر یهایریگاندازه یآمار

 تحلیل شد. SPSS-22تحلیل آماری 

 هایافته
سال،  20-29درصد در دامنه  13سنی  درزمینۀشرح زیر است. پژوهش به  هایآزمودنیاطالعات جمعیت شناختی 

درصد بیش  2سال و  50-59درصد در دامنه  24سال،  40-49درصد در دامنه  19سال،  30-39درصد در دامنه  42

درصد  58تحصیالت  درزمینۀدرصد شاغل بودند.  11و  دارخانهدرصد  89اشتغال  درزمینۀسال داشتند.  60از 

درصد باالتر از  2درصد کارشناسی و  5درصد کاردانی،  8درصد واجد دیپلم،  27اول و دوم،  سواد متوسطه

درصد دارای دو  33درصد داری یک فرزند،  18درصد فاقد فرزند،  21تعداد فرزندان  درزمینۀکارشناسی بودند. 

آمارهای توصیفی میانگین و فرزند بودند. در جدول زیر  3دارای بیش از  15درصد دارای سه فرزند و  13فرزند، 

وجودی، -گروهی وجودی، شناختی درمانیرواندر چهار گروه  خودتنظیمی زناشویی 4انحراف استاندارد

 شده است.آزمون و آزمون پیگیری ارائهآزمون، پسگانه پیشوجودی و گروه گواه در مراحل سه-گراانسان

                                                                                                                     
1. Wilson 

2. test of repeated measures of the General Linear Model 

3. Bonferroni 

4. Descriptive Statistics 

https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C/book/25253
https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C/book/25253
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 شوییخودتنظیمی زنا . میانگین و انحراف استاندارد1 جدول

 مراحل مؤلفه

 هاگروه

 گواه یوجود-گراانسان یوجود-یشناخت یوجود

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

رفتارهای 

خود 

بخشی نظم

 رابطه

 7 38 4 39 8 39 7 38 آزمونپیش

 01/5 42 7 45 2 05/47 5 03/45 آزمونپس

 2 44 4 48 2 47 4 45 پیگیری

پایداری 

کوشش برای 

 تغییر

 4 22 4 19 08/7 18 3 20 آزمونپیش

 3 17 4 19 7 01/18 4 19 آزمونپس

 6 21 7 21 5 18 4 021/19 پیگیری

آزمون، پسدر سه گروه آزمایشی در  بخشی رابطهرفتارهای خود نظمدهد که میانگین نمرات نشان می 1جدول 

آزمون افزایش داشته ولی میانگین آزمون افزایش داشته و در مرحله پیگیری نیز نسبت به پیشدر مقایسه با پیش

تغییر بسیار کمتری نموده  آزمونشیپ با سهیمقا در آزمون،پس در گروه گواهدر  بخشی رابطهرفتارهای خود نظم

ی در وجوددر گروه آزمایشی تنها  ی کوشش برای تغییرپایداردهد میانگین نمرات است. همچنین نشان می

رفتارهای خود  در باالتر نمره که است یادآوری انیشا آزمون کاهش داشته است.آزمون، در مقایسه با پیشپس

 نمره پایداری کوشش برای تغییر در ولی زناشویی روابط خودتنظیمی در بهتر عملکرد نشانگر بخشی رابطهنظم

راهه از تحلیل مدل خطی عمومی واریانس یک هابرای بررسی آمار استنباطی داده .است بهتر عملکرد گرنشان ترنییپا

شود که مستلزم آزمون و پیگیری استفاده میآزمون، پسهای مکرر در سه مرحله زمانی پیشگیریبا آزمون اندازه

فرض همگونی برای بررسی پیش 1لیماچآزمون کروی نتایج آماره هایی است؛ در جدول زیر فرضبررسی پیش

 شده است.درج هاکوواریانس

 مکرر هایگیریاندازه آزمونفرض برای بررسی پیش ماچلی. نتایج آماره 2جدول 

 داریمعنی درجه آزادی مجذور خی Mauchly’s w آزمودنیاثر میان 
 2لونیاپس

 فلد-هوین

مراحل 

 زمانی

رفتارهای خود 

 بخشی رابطهنظم
01/0 086/4 2 01/0 1 

پایداری کوشش برای 

 تغییر
01/0 00/0 2 01/0 1 

 

                                                                                                                     
1. Mauchly's Test of Sphericity 

2. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests 

are displayed in the Tests of Within-Subjects Effects table. 
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گیری در رد بنابراین باید به ترتیب سخت شود؛ها رد میفرض همگونی کوواریانسدهد پیشنشان می 2جدول 

باوجود است. پس  شدهدرج 2که نتیجه مطلوب در جدول  شدمیاستفاده  لونیاپسهای کردن فرضیه صفر از آزمون

 یخط مدل پارامتریکآزمون  از گیریبهرهحاکی از روایی  1، گزارش ارزش هوین فلدهاآزمودنیاندک  شمار

 است. مکرر یهایریگاندازه آزمون با راههکی انسیوار یعموم

 هاو گروه یریگاندازه بار سه در 2. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری3جدول 
 داریمعنی خطا df هافرضیه F df ارزش هاآزمون  

رفتارهای 

خود 

بخشی نظم

 رابطه

 

 هاآزمون

 )اثر زمان(

 01/0 27 2 12* 01/0 اثر پیالیی

لکزیو المبدا  01/0 *12 2 27 01/0 

 01/0 27 2 12* 01/0 اثر هتلینگ

یرو شهیر نیتربزرگ  01/0 *12 2 27 01/0 

تعامل 

و  هاآزمون

 هاگروه

 01/0 56 6 01/0 069/0 اثر پیالیی

لکزیو المبدا  01/0 *01/0 6 54 01/0 

 01/0 52 6 01/0 071/0 اثر هتلینگ

یرو شهیر نیتربزرگ  047/0 **01/0 3 28 01/0 

پایداری 

کوشش 

 برای تغییر

 هاآزمون

 )اثر زمان(

 01/0 27 2 01/0* 62/0 اثر پیالیی

لکزیو المبدا  01/0 *01/0 2 27 01/0 

 01/0 27 2 01/0* 66/0 اثر هتلینگ

یرو شهیر نیتربزرگ  66/0 *01/0 2 27 01/0 

تعامل 

و  هاآزمون

 هاگروه

 01/0 56 6 01/0 01/0 اثر پیالیی

لکزیو المبدا  01/0 *01/0 6 54 01/0 

 01/0 52 6 01/0 01/0 اثر هتلینگ

یرو شهیر نیتربزرگ  01/0 **081/1 3 28 01/0 

*. Exact statistic 

**. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level 

ترین ریشه و بزرگ 5اثر هتلینگ، 4، المبدا ویلکز3اثر پیالیی یهاآمارهنشان داد  3ایج مندرج در جدول نت

داری میان های معنیر و تفاوت؛ پس مداخالت بر ترکیب خطی متغیر وابسته مؤثدار بوده استمعنی 6روی

 هایآزمونو  7هاآزمودنیی اثرات درون هاآزموننتایج  در جدول بعدی، ،در ادامه ها وجود دارد.گروه

-گراانسان ،یوجود-یشناخت ،یوجود یگروه درمانیروان گروه چهار یبرا 8هایآزمودن درون تضادهای

 است. شدهگزارش یریگیپ آزمون و آزمونپس ،آزمونشیپ گانهسه مراحل در گروه گواه و یوجود

                                                                                                                     
1. Huynh-Feldt 

2. Multivariate Tests 

3. Pillai's Trace 

4. Wilks' Lambda 

5. Hotelling's Trace 

6. Roy's Largest Root 

7. Tests of Within-Subjects Effects 

8. Tests of Within-Subjects Contrasts 
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 هایآزمودن درون یتضادها هایآزمونو  های اثرات درون آزمودنیهاآزمون .4جدول 

 آماره منبع متغیر وابسته
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
دارمعنی
 ی

مجذور 
 اتا

توان 
 شدهمشاهده

رفتارهای خود 
بخشی نظم

 رابطه

 01/0* 01/0 01/0 17 993 1 993 کران پایین انعامل زم
 01/0* 01/0 01/0 01/0 19 3 57 کران پایین هاتعامل زمان و گروه
     001/29 56 083/1624 کرویت فرض شده خطای عامل زمان

پایداری 
کوشش برای 

 تغییر

 01/0* 028/0 01/0 01/0 2 1 40 کران پایین عامل زمان
 01/0* 063/0 01/0 01/0 31 3 94 کران پایین اهتعامل زمان و گروه

     048/25 56 1402 کرویت فرض شده خطای عامل زمان

 منبع متغیر وابسته
مراحل عامل 

 زمانی
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

دارمعنی
 ی

مجذور 
 اتا

توان 
 شدهمشاهده

رفتارهای خود 
بخشی نظم

 رابطه

 عامل زمان
 01/0* 01/0 01/0 28 870 1 870 خطی
 01/0* 01/0 034/0 4 123 1 123 مربعی

تعامل زمان و 
 هاگروه

 091/0* 028/0 01/0  8 3 24 خطی

 01/0* 045/0 01/0  10 3 32 مربعی

 خطای عامل زمان
     33 28 926 خطی
     24 28 083/697 مربعی

پایداری 
کوشش برای 

 تغییر

 عامل زمان
 051/0* 01/0 01/0 09/0 01/0 1 01/0 خطی
 01/0* 062/0 01/0 1 40 1 40 مربعی

تعامل زمان و 
 هاگروه

 01/0* 039/0 01/0 01/0 10 3 32 خطی

 01/0* 092/0 01/0 01/0 20 3 62 مربعی

 خطای عامل زمان
     28 28 788 خطی
     21 28 614 مربعی

*.Computed using alpha =,05 

 و زمان تعاملو  زمان عامل در هایآزمودن درون اثراتنشانگر این است که  4 جدول در درجمن جینتا

 درون تضادهای هایآزمونهمچنین  (.01/0است )دار معنی مؤلفهبرای هر دو  1نییپا کرانطبق آماره  هاگروه

در جدول زیر  (.10/0است )دار معنی مؤلفهبرای هر دو  2ی خطی و مربعیزمانمراحل  عامل در هایآزمودن

 شده است.ارائه گانهسه مراحل در هاگروه برای 3های میانگینگروه انیم اثرات یهاآزمون

 هاگروه وی ریگاندازه بار سه در های میانگینگروه انیم اثرات یهاآزمون .5جدول 

 4اتا مجذور داریمعنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع متغیر وابسته
توان 

 شدهمشاهده

رفتارهای خود 

بخشی نظم

 رابطه

 1* 01/0 01/0 5127 181569 1 181569 تعامل
 01/0* 01/0 01/0 084/1 38 3 115 گروه
     35 28 991 خطا

پایداری 

کوشش برای 

 تغییر

 1* 01/0 01/0 927 37604 1 37604 تعامل
 01/0* 038/0 01/0 01/0 14 3 44 گروه
     40 28 1135 خطا

*.Computed using alpha =,05 

                                                                                                                     
1. Lower-bound 

2. Quadratic 

3. Tests of Between-Subjects Effects(Transformed Variable: Average) 

4. Partial Eta Squared 
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 یگروه انیم اثراتوابسته در بررسی  متغیرنشانگر این است که تغییرات  5 جدول در مندرج جینتا

مبتنی بر  1زوجی هایمقایسهدر جدول زیر (. 01/0دار است )معنی هاگروه و یریگاندازه بار سه در هانیانگیم

چندگانه در  هایمقایسهبرای  7و  6جداول  هایداده شده است.ارائه هاگروه 2های جنبی تخمینیمیانگین

 جدول آخر )آزمون پیگیری( سازگار شده است.

 ،یوجود-یشناخت ،یوجود یگروه درمانیروان گروه چهارمیانگین  زوجی های. مقایسه6جدول 

 گروه گواه و یوجود-گراانسان

 (2ها )گروه (1ها )گروه 
 هاتفاوت میانگین

(2-1) 

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

95% Confidence Interval for 

Difference 

 باالکران  کران پایین

رفتارهای 

خود 

بخشی نظم

 رابطه

 گواه

 **3 **-5 **1 1 -042/1 وجودی

 **044/2 **-7 **01/0 1 2- وجودی-شناختی

 **2 **-7 **1 1 2- وجودی-گراانسان

 وجودی

 085/3 -6 **1 1 -1 وجودی-شناختی

 **3 **-085/6 **1 1 -1 وجودی-گراانسان

 **5 **-3 **1 1 042/1 گواه

-شناختی

 وجودی

 **6 **-3 **1 1 1 وجودی

 **5 **-4 **1 1 01/0 وجودی-گراانسان

 **7 -044/2 **01/0 1 2 گواه

-گراانسان

 وجودی

 **085/6 **-3 **1 1 1 وجودی

 4 **-5 **1 1 01/0 وجودی-شناختی

 **7 **-2 **1 1 2 گواه

پایداری 

کوشش 

 برای تغییر

 گواه

 **5 **-4 **1 1 01/0 وجودی

 **7 **-3 **1 1 1 وجودی-شناختی

 **5 **-4 **1 1 01/0 وجودی-گراانسان

 وجودی

 **6 **-3 **1 1 1 وجودی-شناختی

 **5 **-5 **1 1 01/0 وجودی-گراانسان

 **4 **-5 **1 1 01/0 گواه

-شناختی

 وجودی

 **3 **-6 **1 1 -1 وجودی

 **4 **-6 **1 1 -1 وجودی-گراانسان

 **3 **-7 **1 1 -1 گواه

-گراانسان

 وجودی

 **5 **-5 **1 1 01/0 وجودی

 **6 **-093/4 **1 1 1 وجودی-شناختی

 **4 **-5 **1 1 01/0 گواه

**.Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

                                                                                                                     
1. Pairwise Comparisons 

2. Based on estimated marginal means 
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حضور  تأثیرتحت  رابطه یبخشنظم خود یرفتارهانشانگر این است که تغییر  6 جدول در مندرج جینتا

 یجنب یهانیانگیم ی بر اساس مقایسهوجود-یشناختی گروه درمانیروان در گروه آزمایشی هاآزمودنی

های جنبی مبتنی بر میانگین زوجی هایمقایسهدر جدول زیر  (.01/0دار است )معنیی با گروه گواه نیتخم

 شده است.ی ارائهریگیپ آزمون و آزمونپس آزمون،شیپ گانهسه مراحلتخمینی 

 یریگیپ آزمون و آزمونپس آزمون،شیپ. مقایسه میانگین سه مرحله 7جدول 

(1ها )آزمون مقیاس (2ها )آزمون   (1-2) اهتفاوت میانگین 

خطای 

 استاندارد

سطح 

داریمعنی  

95% Confidence Interval for 

Difference 

 کران باال کران پایین

رفتارهای خود 

 بخشی رابطهنظم

آزمونپیش  
آزمونپس  094/6-* 1 001/0** 9-** 2-** 

 **-3 -038/11 **001/0 1 *-7 پیگیری

آزمونپس  
آزمونپیش  094/6* 1 001/0** 2** 9** 

 **1 **-3 **001/0 068/1 -1 پیگیری

پایداری کوشش 

 برای تغییر

آزمونپیش  
آزمونپس  1 1 001/0** 1-** 4** 

 **3 **-3 **1 1 01/0 پیگیری

آزمونپس  
آزمونپیش  1- 1 001/0** 4-** 1** 

 **1 **-4 **001/0 1 -1 پیگیری

*. The mean difference is significant at the, 05 level. 

**.Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 و آزمونپسدر  رابطه یبخشنظم خود یرفتارهانشانگر این است که تغییر  7 جدول در مندرج جینتا

 (.001/0دار است )ی معنینیتخم یجنب یهانیانگیم سهیمقا اساس بر آزمونشیپی در مقایسه با ریگیپ آزمون

 شده است.ارائه هاگروه چندگانه هایمقایسهآزمون پیگیری بنفرونی در راستای ول زیر در جد
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گواه و های آزمایشیگروه چندگانه هایمقایسهآزمون پیگیری بنفرونی: . 7جدول   

 (2ها )گروه (1ها )گروه مؤلفه
 هاتفاوت میانگین

(2-1) 

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

95% Confidence Interval for Difference 

 کران باال کران پایین

رفتارهای خود 

 بخشی رابطهنظم

 گواه

 3 -5 1 1 -0417/1 وجودی

 2 -7 001/0 1 -2 وجودی-شناختی

 2 -7 1 1 -2 وجودی-گراانسان

 وجودی

 3 -6 1 1 -1 وجودی-شناختی

 3 -6 1 1 -1 وجودی-گراانسان

 5 -3 1 1 0417/1 گواه

 وجودی-شناختی

 6 -3 1 1 1 وجودی

 5 -4 1 1 001/0 وجودی-گراانسان

 7 -0435/2 001/0 1 2 گواه

 وجودی-گراانسان

 6 -3 1 1 1 وجودی

 4 -5 1 1 01/0 وجودی-شناختی

 7 -2 1 1 2 گواه

پایداری کوشش 

 برای تغییر

 گواه

 5 -4 1 1 01/0 وجودی

 0929/7 -3 1 1 1 وجودی-شناختی

 5 -4 1 1 01/0 وجودی-گراانسان

 وجودی

 6 -3 1 1 1 وجودی-شناختی

 5 -5 1 1 01/0 وجودی-گراانسان

 4 -5 1 1 01/0 گواه

 وجودی-شناختی

 3 -5 1 1 -1 وجودی

 4 -6 1 1 -1 وجودی-گراانسان

 3 -7 1 1 -1 گواه

 وجودی-گراانسان

 5 -5 1 1 01/0 وجودی

 7 -4 1 1 1 وجودی-یشناخت

 5 -5 1 1 01/0 گواه

 درمانیرواندار یمعن تأثیرید مؤ هاگروه چندگانه یهاسهیمقا نشانگر این است که 7 جدول در مندرج جینتا
. همچنین نتایج (001/0)در مقایسه با گروه گواه است  رابطه یبخشنظم خود یرفتارهابر  وجودی-گروهی شناختی

 خود یرفتارها بر وجودی-گروهی شناختی درمانیروان تأثیردهد که های مکرر نشان میییرگاندازهتحلیل 
 دار نیست.معنی یوجود-گراانسانو یوجود یگروه درمانیرواندر مقایسه با  یبخشنظم

 گیریبحث و نتیجه

ته است، پس ی توجهی ویژه داشفرد انیم یایدن به فراتر رفته و 1فلسفه وجودی از دنیای ذهنی یا فاعلی

های برگرفته از فلسفۀ وجودی در راستای بهبود رابطۀ زناشویی به دلیل ارزش نهادن درمانیروان تأثیربررسی 

                                                                                                                     
1 . subjective 
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این پژوهش با هدف مقایسه  موضوعیت یافته است. بر این اساس ویژه این فلسفه به دنیای میان فردی

زنان  خودتنظیمی زناشوییوجودی بر -اگروجودی و انسان-گروهی وجودی، شناختی درمانیرواناثربخشی 

 یهایدرمانآیا روان گرفت. نجامابه دو پرسش  ییگوو برای پاسخ نوع دو و چاقیمبتالبه همبودی دیابت 

 خودتنظیمی زناشوییوجودی در مقایسه با گروه گواه بر -گراوجودی و انسان-گروهی وجودی، شناختی

گروهی وجودی،  درمانیروان تأثیر بین میزان آیا مؤثر است و ینوع دو و چاقزنان مبتالبه همبودی دیابت 

 نوع دو و چاقیزنان مبتالبه همبودی دیابت  خودتنظیمی زناشوییوجودی بر -گراوجودی و انسان-شناختی

 درمانیرواندار و باثبات معنی تأثیرنشانگر  هایافتهدر پاسخ به پرسش اول  داری وجود دارد؟تفاوت معنی

بخشی رابطه در مقایسه با گروه گواه بود. در پاسخ به پرسش وجودی بر رفتارهای خود نظم-ناختیگروهی ش

 دو گروه آزمایشی دیگردر مقایسه با  وجودی-گروهی شناختی درمانیروان تأثیرنشان داد که  هایافتهدوم 

بودن اندازه اثر مداخله  و پیش از هر چیز گویای اندک رسدیبدیع به نظر م هایافتهدار نیست. این معنی

شناختی است، همچنین دو مداخله دیگر حائز اثربخشی کمابیشی بوده که این پدیده از تفاوت -وجودی

های فراخوری در راستای باآنکه خأل پژوهشی چشمگیر است و تاکنون مقایسه. کاهدها میمیانگین گروه

زنان  خودتنظیمی زناشوییوجودی بر -اگروجودی و انسان-بررسی اثربخشی مداخالت وجودی، شناختی

های داخلی و خارجی مؤید از پژوهش یشمار نشده است،انجام نوع دو و چاقیمبتالبه همبودی دیابت 

های متفاوت از آزمودنی اجتماعی -وجودی برای درمان مشکالت روانی -اثربخشی مداخالت شناختی

نشان داد  (2018)ی آشور ماهانخضری مقدم، وحیدی و  پژوهش .اندبوده های پژوهش حاضرآزمودنی

 وجودگرا بر امید به زندگی و افسردگی سالمندان مقیم مراکز سالمندی تأثیر -درمانی شناختیگروه

درمان بیماران دچار اختالل  برایوجودی  -شناختی درمان دریافت که (2004) 1نیبرنشتا .دارد یدارمعنی

مؤید ( 2015همکاران )و  2پژوهش گاگنون نتایج  .مؤثر است به نحو بسیار چشمگیری شخصیت وابسته

. بودوجودی برای بهبود کیفیت زندگی وجودی بیماران مبتالبه سرطان  -مداخله شناختی شیاثربخ

و همکاران  3کیزاناند؛ وجودی پرداخته -مداخله شناختی به بررسی اثربخشیی دیگری نیز هاپژوهش

 به نسبت یروان نگرش و خلق بهبود رویوجودی -درمانی شناختیگروه تأثیردرباره  پژوهشی (2003)

گروه درمان نسبت اعضای های این پژوهش نشان داد . یافتهدادند انجام زنان مبتالبه سرطان پستاندر  سرطان

بهبود که های این پژوهش نشان داد یافتههمچنین  .به گروه گواه کاهش اضطراب چشمگیری داشتند

این پژوهش با بخشی از  ینکهباا .دار بودکارکرد خانوادگی زنان گروه درمان نسبت به زنان گروه گواه معنی

وجودی در بهبود زندگی زناشویی زوجین -اثربخشی مداخله شناختی یدمؤ وپژوهش حاضر همس هاییافته

با پژوهش  هایاست، فاقد مقایسه مداخالت بوده و در متغیر وابسته و مشخصات جمعیت شناختی آزمودن

                                                                                                                     
1. Bornstein 

2. Gagnon 

3. Kissane 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Efficiency+of+cognitive-existential+group+therapy+on+life+expectancy+and+depression+of+elderly+residing+in+nursing+home&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Cognitive%E2%80%90existential+group+psychotherapy+for+women+with+primary+breast+cancer%3A+a+randomised+controlled+trial.+Psycho%E2%80%90Oncology&btnG=
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انجام شبیه آن تاکنون در هیچ کجا به  کامالًپژوهش حاضر بدیع و نمونه  درواقع حاضر متفاوت است.

روابط  درزمینۀ نوع دو و چاقینرسیده است؛ در بررسی مقدماتی پیشینه مشخص شد که زنان دچار دیابت 

مداخله وجودی در  عالوهبهاست.  شناختیروانمیان فردی و زناشویی مشکالتی دارند که نیازمند رسیدگی 

مصداق چنین  (2016)فنایی  نشان داده )پژوهش امانی، یوسفی و مؤثرروابط میان فردی راستای بهبود 

در بود.  نشدهانجام با متغیر وابسته و جامعه هدف مشابه پژوهش حاضراست( ولی تاکنون پژوهشی  اییافته

 -درمانی شناختیشی زوجبررسی اثربخهدف با  ( که2013و همکاران ) 1توسط کولینزدیگر  یپژوهش

، مشخص شد بود شدهانجام هاداری تشخیص تازه ابتال به سرطان پروستات و همسران آن بیمارانوجودی 

ش و وجودی مایه کاهش سطوح اجتناب از آمیز-درمانی شناختیکه شرکت این زوجین در شش جلسه زوج

اثربخشی  یدمؤ وپژوهش حاضر همس هاییافتهاین پژوهش با بخشی از ت. ها شده اسبیش برانگیختگی آن

فاقد مقایسه  سو با پژوهش حاضروجودی در بهبود زندگی زناشویی زوجین است ولی ناهم-مداخله شناختی

با پژوهش حاضر متفاوت است.  هایمداخالت است و در متغیر وابسته و مشخصات جمعیت شناختی آزمودن

وجودی در -درمان شناختی تأثیربا هدف بررسی   (2016)بهمنی و همکاران  توسط یپژوهش هاینافزون بر ا

وجودی منجر به -درمان شناختی نتایج نشان دادلیز انجام شد. سطح امیدواری و افسردگی بیماران همودیا

 .بیماران همودیالیزی مبتالبه نارسایی مزمن کلیه شده است افزایش امیدواری و کاهش سطح افسردگی در

پژوهش حاضر همسو است، فاقد مقایسه مداخالت بوده و در متغیر  هاییافتهاین پژوهش با بخشی از  ینکهباا

گفت  توانیپس همچنان م با پژوهش حاضر متفاوت است. هایوابسته و مشخصات جمعیت شناختی آزمودن

  بیشتر است. یهاها مستلزم پژوهشو تائید آن رسدیش حاضر بدیع به نظر مپژوه هاییافتهکه 

بخشی رابطه در وجودی بر رفتارهای خود نظم-گروهی شناختی درمانیروان تأثیراین یافته که  در تبیین

یر وابسته دار بر متغمعنی تأثیردار و باثبات است ولی دو گروه آزمایشی دیگر فاقد مقایسه با گروه گواه معنی

در کنار راهبردها و فنون تغییر باورها،  2که باز ساختاردهی شناختیتوان گفت که با توجه به اینبودند، می

طور شناختی است و به درمانیروانبخش اصلی  3های ناسازگار و ناکارآمدتفسیرها، رفتارها و نگرش

و با توجه به اهمیت  (Corey, 2015; Wylie, 2015) رودگسترده در درمان مشکالت زناشویی به کار می

ابطۀ انسان با دیگران همچون بعدی اساسی از وجود انسان در دادن دیدگاه وجودی به اصالت در رابطه، به ر

-گروهی شناختی درمانیرواندنیا و کندوکاو در تنگنای وجودی انزوا در برابر صمیمیت منطقی است که 

 مؤثر باشد. نوع دو و چاقیوجودی برای افزایش خودتنظیمی زناشویی زنان مبتالبه همبودی دیابت 

از راه به کار بستن فنون شناختی و رفتاری بر کاهش  درمان شناختیروان أثیرتهای بسیاری مؤید پژوهش

اشخاص در گروه وجودی عالوه، به .(Meston, Hull, Levin, & Sipski, 2004)مشکالت زناشویی است 

                                                                                                                     
1. Collins 

2. Cognitive restructuring 

3. maladaptive and dysfunctional beliefs, interpretations, behaviors, and attitudes 

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=551327
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effectiveness+of+cognitive-existential+group+therapy+on+increasing+hope+and+decreasing+depression+in+women-treated+with+haemodialysis&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3ABZTPyNeEkaAJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://www.amazon.com/ABC-Sexual-Health-Kevan-Wylie/dp/1118665694


 167                                      ... و یوجود-یشناخت ،یوجود یگروه یدرمانروان یاثربخش یسنج هم

 

اند در رابطۀ خود با اشخاص خارج از گروه مورداستفاده های برقراری ارتباط را که در گروه آموختهشیوه

همچنین  .(Sharf, 2015)پذیرد یقرار دهند که از این طریق امکان تحول یک حس از صمیمیت تحقق م

 .(Corey, 2015)است  1درمان گروهی وجودی شامل توجه به دنیاهای ارتباط باهم نوع یا عرصۀ ارتباطی

 اند؛عرصۀ ارتباطی بیماران بوده هایی نشانگر اثربخشی مداخالت وجودی بر بهبودازاین، پژوهشپیش

وجودی گروهی رضایت زناشویی زنان  نیدرمارواننشان داد  (2014) نظری، یاراحمدی و زهراکار پژوهش

درمانی وجودی بر بهبود گروهنشان داد  (2015) علویو  اعتمادی، سنگده پژوهش .دهدرا افزایش می

طبق پژوهش امانی، یوسفی و فنایی  .های آن اعم از عملکرد اجتماعی مؤثر استسالمت روان و مؤلفه

صدری  ارتباطی مؤثر است.بود الگوهای درمان وجودی به شیوۀ گروهی بر افزایش تمایزیافتگی و به (2016)

کاهش احساس تنهایی و اضطراب درمان وجودی موجب که  انددادهگزارش  (2016) دمیرچی و رمضانی

گیرد از قالبی بهره می 2های گروهیشناختی برای پویایی درمانیروانهمچنین  .مرگ سالمندان شده است

 ,Corey ; )های ناسازگار و ناکارآمد گردد؛ قالبی برای تغییر شناختکه با فنون استاندارد شناختی همراه می

2015Krychman & Krychman, 2010 ) ثبت افکار خودکار، امور نظارت، حل مسئله، پرسشگری .

شناختی  درمانیروانترین راهبردهای از عمومی 3دیالکتیکی یا جدلی، ارزیابی مشکل و پیشگیری از عود

رود؛ طور گسترده در درمان مشکالت زناشویی به کار میشناختی به باز ساختاردهی .(Corey, 2015)هستند 

مد انتظارات است که پیا 4های ناکافیدر بیشتر موارد علل مشترک مشکالت زناشویی ناشی از داده

گردد. البته اشخاص درباره مشکالت زناشویی می 5اند. این انتظارات منجر به باورهای نامعقولغیرواقعی

از راه به کار بستن فنون شناختی و رفتاری بر کاهش  شناختی درمانیروان تأثیرهای بسیاری مؤید پژوهش

-گروهی شناختی درمانیروان تأثیردر تبیین این یافته که  .(Meston et al., 2004)یی است مشکالت زناشو

توان گفت که شاکله مداخالت ازلحاظ دار نیست، مییگر معنیوجودی در مقایسه با دو گروه آزمایشی د

مثبت اما فاقد  تأثیردار نبودن تفاوت اثرات به دلیل های وجودی کمابیش مشابه بوده و معنیهمپوشی دیدگاه

ها در داری دو روش دیگر بوده است. درهرصورت تا بیان مطمئن درباره تفاوت اثربخشی این روشمعنی

 یرتأثدرباره عدم  راه بسیاری باقی است. نوع دو و چاقیزناشویی زنان مبتالبه همبودی دیابت بهبود زندگی 

مفاهیم گفت که دشواری درک و اقدام مربوط به  توانمی یوجود-گراانسان و یوجود مداخالت دارمعنی

قایسه با متعالی، در م یدوستنوعو  قیدوشرطیبفلسفه وجودی و دشواری مطالبات مربوط به پذیرش 

آموزشی رویکرد شناختی -فلسفی و بشردوستانه در چهارچوب مداخالت روان یهانگرش کهیهنگام

                                                                                                                     
1. Mitwelt 

2. a group dynamics format 

3. automatic thought records, disputing beliefs, monitoring moods, developing an arousal hierarchy, 

monitoring activities, problem solving, Socratic questioning, relaxation methods, risk assessment, and 

relapse prevention 

4. corrector inadequate information 

5. irrational beliefs 

https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=412683
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%29.+Effect+of+cognitive-existential+group+therapy+on+survival+in+early-stage+breast+cancer&btnG=
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=551327
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Effectiveness+of+Existential+Therapy+on+Loneliness+and+Death+Anxiety+in+the+Elderly&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Effectiveness+of+Existential+Therapy+on+Loneliness+and+Death+Anxiety+in+the+Elderly&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Theory+and+Practice+of+Group+Counseling%2C+9th+Edition+-+Cengage&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3APRzIyLZx0rkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Theory+and+Practice+of+Group+Counseling%2C+9th+Edition+-+Cengage&btnG=#d=gs_cit&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3APRzIyLZx0rkJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26hl%3Den
https://www.slideshare.net/TonyaBlair57/100-questions-and-answers-about-womens-sexual-wellness-and-vitality-a-practical-guide-for-the-woman-seeking-sexual-fulfillment-common-pdf
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Disorders+of+orgasm+in+women&btnG=
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هنگامی سطح تحصیالت بیشتر مراجعین کمتر از دیپلم باشد، مانعی بالقوه برای  یژهوبه، گرددیمتسهیل 

 هاییافته خودیخودبه هاآزمودنیرابطه درمانی بهینه و اثربخشی درمان است. هرچند که تعداد اندک 

  مداخالت چنداندرباره فایده  هاگروهاعضای  ۀابرازشدآماری را محل تردید قرار داده و با رضایت 

 توانمی( نمودندیمهمخوان نیست )اعضای هر سه گروه آزمایشی کارآمدی جلسات را چشمگیر توصیف 

از تکالیف منزل حاوی اقدامات  گیریبهرهشناختی به دلیل -این فرض را نیز پیش کشید که مداخله وجودی

وجودی و پایین -گرامداخالت وجودی و انسان دارمعنی یرتأثدرباره عدم  بیشتر بود. یرتأث درنتیجهافزوده و 

 صورتبه ابرازشده موانع اجتماعی مثابهبهشناختی برخی دالیل دیگر نیز  -بودن اندازه اثر مداخله وجودی

خالدی، مرادی و  پژوهشنتایج در کار بود.  هاجلسهدر طول  هاآزمودنیماعی اجت-اقتصادی یهادغدغه

به مرکز دیابت سنندج در  کنندهمراجعهکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دوم  داد کهنشان  (2011)غریبی 

دچار دیابت در راستای بهبود کیفیت زندگی بیماران نهاد کرده بودند که نیز پیش هاآن. استسطح متوسط 

برنامه ریزان و مدیران به امر حمایت جسمی، روانی و اجتماعی آنان  نوع دو ساکن سنندج بهتر است که

 توجه کافی مبذول دارند.

در  مرد و زن نیکارگیری آزموداین پژوهش عدم امکان به هاییتمحدود از و پیشنهادها. هامحدودیت

به بیمارستان  کنندهمراجعهی و چاق و دو نوع ابتید زنان دچار بهجامعه  شدن محدودو های آزمایشی گروه

 یهادر زمان و مکان ولی تکرار پژوهش حاضر سازدیم ترتعمیم نتایج را محدودبود که توحید سنندج 

ئه به زنان مبتالبه همبودی دیابت نوع دو مؤثر اراسازی خدمات بهداشتی قابلتواند در راستای غنیدیگر می

مشکالت کاهش های درمانی، برای تواند افزون بر کاهش هزینهکارگیری مداخالت گروهی میبهباشد. 

علی  هاییافتهطبق  .کارساز باشد نوع دو و چاقیخانوادگی زنان دچار همبودی دیابت  و شناختیروان

زندگی  رویتوجهی قابل تأثیردیابت  (2017) پرنان، تفضلی و آزمودهو  (2017) کمالی، خدابنده و معتصدی

شایان  این بیماران خودتنظیمی زناشوییبر  شناختی -مداخالت وجودی تأثیرپس بررسی  .زناشویی دارد

به کار گرفته  خدمات سالمت روانی دهندهارائهتواند در مراکز یرسد. چنین مداخالتی ماهمیت به نظر می

را، در شناختی -یعنی مداخله وجودیمقدم  شناختیروانای بودن این پژوهش مداخلۀ شود. ضمناً مقایسه

 .بهتر به جامعه هدف پیشنهاد داده است شناختیروانراستای ارائه خدمات 

 اولنویسنده  رشته روان شناسی رساله دکتری تخصصی أخوذ ازاین مقاله م تصریح دربارۀ تعارض منافع.

 شده و مسئولیت این ابراز با نویسندگان است.هرگونه تعارض منافع حقیقی و حقوقی منتفی اعالم است.
علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه  کارکنان بخش پژوهش همیاریوسیله از بدین سپاسگزاری.

 یاسکندرخانم هیکلی،  یژهوبه کلینیک تخصصی دیابت بیمارستان توحید سنندج، کارکنان دلسوز کردستان

عنوان خانم خدابنده لو به یا. همچنین از خدمات و پشتیبانی حرفهآیدیو آقای حامد نیا قدردانی به عمل م

عزیزی قدردانی به عمل  کتردکتر یوسفی و د انآقایو دوستان ارجمند بخش عملی دستیار اصلی پژوهش در 

http://journal.fums.ac.ir/article-1-43-fa.html
http://journal.fums.ac.ir/article-1-43-fa.html
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effect+of+personality+traits+on+sexual+function+in+women+with+type+II+diabetes+in+Zarand&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=The+effect+of+personality+traits+on+sexual+function+in+women+with+type+II+diabetes+in+Zarand&btnG=
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Comparison+of+the+Sexual+Function+among+Women+with+and+without+Diabetes&btnG=
http://ethics.research.ac.ir/form/jtx1ttfc233j7y.pdf
http://muk.ac.ir:81/Muk/Faculties/pezeshki/Research/Research_Council.aspx
http://muk.ac.ir:81/Muk/Faculties/pezeshki.aspx
http://muk.ac.ir:81/Muk/Faculties/pezeshki.aspx
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