Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي

Vol 18. No. 1 (Continuous No. 67)- Spring 2017

)67  (پیاپی1396  بهار1 سال هجدهم شمارة
23-29 صص

PP: 23-29

Effectiveness of dialectical behavioral
group therapy on psychological distress
in infertile women
in Isfahan

اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک به شیوة
گروهی بر پریشانی روانشناختی زنان نابارور
در شهر اصفهان
مرجان شیخسجادیه

marjan sheikhsajadieh. M.A.
psychology, Islamic
(Khorasgan), Iran

Azad

University

of

Isfahan

کارشناسی ارشد روانشناسیی دانشیاا آزاد اسیممی واحید
اصفهان (خوراساان) اصفهان ایران

seyedhamid atashpour. Ph.D.
Academic member Islamic Azad University of Isfahan
(Khorasgan), Isfahan, Iran

*

سیدحمید آتشپور

عضو هیأت علمیی گیرو روانشناسیی بیایینی دانشیاا آزاد
اسممی واحد اصفهان (خوراساان) اصفهان ایران

Abstract
The aim of this study was determine the
effectiveness of dialectical behavior therapy on
the psychological distress in infertile women in
city of Isfahan. The study population included all
women referring to Infertility Center of Isfahan.
After administering pre-test to both experimental
and control groups by Psychological Distress
Inventory questionnaire (Kslrv et al., 2003). The
experimental group received 8 weekly sessions of
dialectical behavioral group therapy and control
group did not received any treatment. Then, posttest was administered by the same instrument to
both groups. The data were analyzed by
Covariance test and Mann-Whitney U test.
Results showed that the training of dialectical
behavior group therapy is effectiveness on
psychological distress ininfertile women in
Isfahan (P< 0.01).
Keywords:
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مقدمه
نابااارور

1

اسسر ها روانیناخس و اجسماع اسا ا مطالعاات نتاان
یاات ر رباة اسااسر زاسا

و از نظاار پکی ا

داد اند که نابارور و عد درماان آن باعاا راأ شرار مانناد

بهعنوان ناروان برا بارور یدن بعد از یت سال (یاا بشتاسر
آمشکش جنس منظم بدون جلوگشر از حاملگ یا بهعناوان
ناروان در باه دنشاا آوردن یات کاودد زناد اگار رعاداد
باااردار وجااود دایااسه بایااد رعریا یااد اسا ا از نظاار
روانیناخس نابارور یت دورة بحرانا اسا

کاه از عاد

آیفسگ سرخوردگ افسردگ اضطراب ناامشد احسا
گنا و احسا با ارزیا در زنادگ ما یاوند (هاامرل

هانس ورگ و بارث 4009 7دیر 4009 0ساام و راازین

 4014ا درمانها مخسل
حااال افااکایز اسا

ناباارور باهطاور روزافاکون در

و ایاان درمااانهااا باارا زنااان نابااارور

رعادل بشن زوجهای که روقع دایسن بچه را دارند ولا قاادر

اضطراب آور اس ا با افکایز مدت نابارور

نشسسند به هدفتان برسند نای م یود (نش لک پشس-نش لاک
ب وار و ناپشر 4000 4ا رقریباً از هار یاز زوج یات زوج

افکایز م یابد و درمان نابارور نسش ه خوب نخواهد دای

نابارور را در بعض از مراحل زندگ یان ر ربه ما کننادا
ازآن اکه درمان نابارور اغلب بر جنبههاا پکیا

و فنا

(اسپشروف و فریسک

9

10

اضاطراب هام

 4005ا

رفساردرمان دیال سش

باه عناوان یات روی ارد درماان

جدید مرکب از اصول درمانها یناخس -رفسار و فلسافة
یرق ذهن که مبسن بر اصل پذیرش م بایاند درآمشخساه و

مسئله نابارور مسمرکک ید اس برخ جنبهها عاطف و
اجسماع همچون آیافسگ روانا و فقادان کنسارل ننادان
مورد روجه قرار نگرفسه اس

(کازینو و دماار 4007 3ا باشز

بر ایان اساا

گروه خود مطرح م کناد؛ هویاشار فراگشار بنشاادین و

از  00مشلشون نفر در جهان نابارور هسسندا نار ناباارور در

بااهعنااوان مؤلفااههااا پااذیرش و رنظااشم

مشان کتورها مخسل
درصد مسفاوت اس

بشن کمسر از  5درصد راا باشز از 30
2

(واینا رو و گارفشن  4004ا وحشاد

نهاار مؤلفاة مداخلاها را در یاشوة درماان
11

رحماال پریتااان
هش ان
(علااو

13

14

12

و کارآمد بشن فرد بهعنوان مؤلفاههاا رغششار
ماادر غاارو امااشنیااکد و قاادرد  1390ا

اردالن و محمااد ( 1305مشااکان نابااارور را در زوجهااا

رفسارهااا رحماال پریتااان کااه در آمااوزش مهااارتهااا

ایران ا  42/9درصااد گااکارش کااردا اکااار افااراد نابااارور در

دیال سشت هدف قرارم گشرند به رحمل و بقا در بحارانهاا و

کتورها درحالروسعه زندگ م کنندا دایسن فرزند در این

پذیرش زندگ آنگونه که در لحظه حاضر هس م پردازند
نهار م موعة راهبرد بقا در بحران آموزش داد ما یاوند:

کتورها اغلب رنها را زنان بهمنظور اررقاء وضعش خاود در
خانواد و جامعاه اسا (ون باالن و گریساک 4001 5ا زناان

 -1برگردان روجه  -4خود آرا ساز

اغلب برا نابارور سارزنز ما یاوند حسا اگار علا

 -2ف ر کردن به سودها و زیانها (مشگوی

نابارور نبایند (کوی ل گشردون و یشنر 4002 6ا
آسشبها زندگ زنایوی

م موعه عاوامل اسا

جکایر
کاه

 -3بهسااز لحظاه
احد

یریف و

 1309ا

رفساردرمان دیال سشت به عنوان یت روش غشر دارویا و
بهعنوان م موعها از فنون برا ای اد رغششرات در نگونگ

باعااا ای اااد رعااارت و اخسنفااات زنایااوی یااد مشااکان
ختنود و ساازگار زوجاشن را کااهز ما دهاد و ماانع

رف ار نحااو زنادگ و رغششاار رفسااار اسا

(ب ناار کااوو و

عمل رد بههن ار زندگ زنایوی و گاه من ر باه طانو و

اساامش

 4007ا رفساردرمااان دیااال سش

باار افااکایز

جدای نشک م یودا گریل ( 1997در مطالعه خاود نتاان داد

روانمند ها مراجع از طری آموزش مهارتها جدید باا
مهارتهای کاه باهطاور ماؤ ر اساسفاد نما یاود افاکایز

که ر ربة نابارور پریتان روانیناخس عمشا و یادید
را بر فرد و زوج رحمشل م کند که این یارایط منتأ ماداو
2. Nichols, Pace-Nichols, Becvar& Napier
4. Vayena, Rowe & Griffin
6. Cwikel, Gidron&Sheiner
8. Dyer
10. Spiroff& Fritz
12. Distress Tolerance
14. Interpersonal Effectiveness

15

انگشکش از طاری کمت به کااهز عاوامل که در پشتارف
1. Infertility
3. Cousineau&Domar
5. Van Balen&Gerrits
7. Hammerli, Hansjorg& Barth
9. Sami &Tazeen
11. Core Mindfulness
13. Emotion Regulation
15. Backner, Keough& Schmidt
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درمان رداخل کرد و یا همانند هش انات یناخ هاا رفساار

بختشد اس ا بر اسا

یافسهها پاژوهز حاضار ما راوان

آی ار و محشط از آن جلوگشر م کنناد اطمشناان یاافسن از

نسش ه گرف

رعمشم درمان به محشط از طری گسسرش یب ههاا حرفاها
و اجسماع که رید و اسسفاد از مهارتها جدید را رأیشد و

نابارور مؤ ر بود اس و این روش م رواناد باهعناوان یات
روش مداخلها مؤ ر برا زنان نابارور با اضاطراب بااال باه

م کند؛ همچنشن افکایز روانمناد هاا و بارانگشخسن

کونادو و

رقوی

درمانگر از طری فراهم آوردن ام اان افاکایز مهاارتهاا و
انگشکش خود درمانگر برا ادامة کار با مراجع به ی ل مؤ ر
و سالم با رید دائم مهارتها کنسرل اسسر

و خساسگ و

یناسای رنشها مراجع برا ی لده یاا رعادیل رفساار
رأکشد م کند (فشنگنبا
کریسسشنا لکل

1

 4007ا

کار رودا مارسوبایای
2

مارین و نش ول ( 4016مطالعة گروه

ا ربخت یشوة درمان دیال سش رو مادران باا اخاسنالت
هش ان یدید به ان ا رسانشدندا آنها اظهار دایاسند اگرناه
رفساردرمان دیال سشات یات یاشوة درماان ماؤ ر اسا

کاه

هوساکا ایکوم

سوزوک

مااکشنو ( 4002در مطالعاها اظهاار دایاسند کاه ناباارور
ر ربة عاطف -احساس دردناک اسا
برابر ایان احساا

کاه واکانز زوج در

باه یا ل اضاطراب افساردگ

عنئام

جسمان و کاهز عمل رد بروز م کندا ایان افاراد احساا
ناامشد

4

که درمان یناخس رفساار بار اضاطراب زناان

درماندگ

ختم بشتسر اعسمادباه نفاس پاایشن رار و

نارضایس بشتسر دارندا اندرسون یارپ رارار و آرویان
( 4003افسااردگ اضااطراب پااایشن بااودن عااکتنفااس
نارضااایس زنایااوی و نارضااایس جنساا را از پشاماادها
روانیناخس نابارور گکارش کردندا

اخسنالت احساس را مورد هدف قرار م دهد را حد برا

با روجه به آنچاه بشاان یاد هادف پاژوهز حاضار رعشاشن

بهبود رفسارها والدین مؤ ر یناخسه ید ماادران احساسا

ا ربختاا آمااوزش رفساردرمااان دیال سشاات باار پریتااان

در حس مسئولش پذیر
درمان از خود نتان دادندا

پشترف

خوب قبل و بعاد از ایان

لااوئشکا رولنااد لئونااا و اریاات 4012( 3در پژوهتاا

روانیناخس زنان نابارور یهر اصفهان باودا بار ایان اساا
فرضااشة پااژوهز عبااارت اساا از :آمااوزش رفساردرمااان
دیال سشت به یشو گروها بار پریتاان روانیاناخس زناان

ا ربخت و بازده یشوة درمان آزمایز کورا مادت درماان

نابارور یهر اصفهان رأ شر داردا

دیال سش بر رو بشماران بسسر یاد ماورد بررسا قارار
دادنادا آنهااا اظهااار دایااسند اگرنااه رعااداد از بشماااران در

روش پژوهش

درمان ها سرپای و درمانها مرربط با رفسارها رمایل باه
خودکت یدید نشاز به مراقب ها بشمارسسان هام دایاسند
مرکک اخسنالت یخصشس یت برنامه  14هفسها فترد رو
بشماران بسسر یاد رفساردرماان دیال سشات ماورد اساسفاد
قرارداد که ا ر آن کاهز ساریع عنئام مارز اساسا نظشار
رفسارها من ر به مرگ یا خودکتا
رو اف ار بشماران بسسر ید و پشترف

کااهز ا ارات منفا
پذیرش در درماان

سرپای بودا حمک پاورحقشق قرباان یاشرود و رشکدسا
( 1300در رحقشق با عنوان رأ شر درمان یناخس -رفساار در
کاهز مشکان اضطراب زنان نابارور اظهار دایسند که یافساههاا
نتان داد که درمان یاناخس -رفساار باهصاورت معناادار
اضطراب گرو آزمایت را در مقایسه با گارو کنسارل بهباود

2. Christina, Leslie, Maureen & Nicole
4. Matsubayashi, Hosaka, Izumi, Suzuki, Kondo & Makino

روش پژوهش ،ج معة آم ر

و نمونه

طرح این پژوهز نشمه آزمایت از نوع طرح پاشز آزماون-
پس آزمون با گرو کنسرل بودا جامعة آمار پاژوهز یاامل
همة زنان نابارور یاهر اصافهان باودا زناان ناباارور در ایان
پژوهز یامل رما افراد خواهند باود کاه در  6ماهاه اول
سال  1395به مرکک نابارور یهر اصافهان واقاع در خشاباان
متساو دو مراجعه کردندا روش نمونهگشر مورد اسسفاد در
این پژوهز روش نمونهگشر در دسسر
نفر ابسدا بهصورت در دسسر

بود که رعاداد 30

انسخاب و ساپس باهصاورت

رصادف به دو گرو آزماایز و کنسارل (هار گارو  15نفار
گمارد یدندا دلشل اسسفاد از روش نمونهگشر در دسسر
یرایط خاص یرک کنندگان و داوطلبانه بودن یرک

آنهاا

در پژوهز بودا
1. Feingenbaum
3. Luisa, Roland, Leona & Eric
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ابزار سنجش
مقیاس پریشانی روان شناختی کسیلر  :ایان پرستانامه کاه
1

وضعش

روان بشمار را ط یت ما اخشار بررسا ما کناد

روسط کسالر باارکر ماوپ اپساسشن گارورر و هم ااران

4

رمرین کاربرگ سماج ها درونا
برا آرا کردن خود دعا و نشایزا
جلسة چهارم :مرور ر لش
روشها روصاش
احسا

که بشن  2-0نمر گذار م یود و حداکار نمر در آن برابار

رر

 20اس ا در پژوهز لطف کایان و هم ااران ( 1394نشاک

و نشایزا

پایای این پرستنامه با روش آلفاا کرونباا  0/00گاکارش
ید اس ا یت نمونه از سؤاالت پرستنامه عبارت اسا از:

جلسة پنجم :مرور ر لش

رر

رر

خسسگ م کردید؟»ا

رفساردرمااان دیال سشاات از کساااب در نامااة رفساردرمااان
دیااال سش از آقاس ا و آراازپااور ( 1395اس ا ا محسااوا
جلسات به این یرح اس :
جلسة اول :آینای با افراد گرو ارائة جمنت مابا

ارائاة

مطالب با مضمون نرا باید این مهارت را بشاموزیم یاناخ
هش انها و پذیرش و کنسرل آنهاا دیادگا هاا درسا در
مورد هش انهاا کاد اناد؟ مارور بار هش اانهاا اولشاه و
دارند ارائة ر لش

نا گذار هش ان ها وظایف که احسا
دعا و نشایزا
جلسة دوم :مرور ر لش
روشهااا روصااش

جلسة قبل ارائاة جمانت مابا

احسااا

ختاام عل ا

وقااوع ختاام

رفسشرهای کاه احساساات ختام را برما انگشکاناد ر رباة
احسا

ختم ابراز کردن و اعمال ختم عواقاب احساا

ختم رمرین لبخند منیم دعا و نشایزا
جلسة سوم :مرور ر لش
روش ها روصش
رفسشرهای که احسا

جلسة قبل ارائاة جمانت مابا

احسا

غم عل

وقاوع احساا

غام

غم را برم انگشکاند ر رباة احساا

غام اباراز کاردن و اعمااال غام؛ عااواقاب احساا

را برم انگشکاند ر ربة

ابراز کردن و اعمال رار

روش ها روصش
ر ربة احسا

رحمل پریتان

رار

وقاوع احساا
عواقاب احساا

رمرین بهشنهساز زمان حال رصور (یبشهساز

«آیا در  2هفسه گذیسه اغلب بدون هشچ دلشل مناسب احسا

را آموزش دیدندا عناوین جلساات آماوزش

علا

رفسشرهای که احساسات رر

یاد

رفساردرمان دیال سشت (با ر شه بر مؤلفهها رنظشم هش اان و

جلسة قبل ارائة جمنت مابا

احساا

( 4003بهصاورت  10ساؤال رنظاشم یادا پاسا ساؤاالت
به صورت  5گکینه ا (=2رما اوقات را =0هشچ وقا اسا

روش اجرا و تحلیل دادهه
در این پژوهز افراد در هت جلسه باه مادت دو سااع

روش متااهدة رانفس

دعاا

جلسة قبل ارائة جمانت مابا
یااد

احساا

علا

وقاوع احساا

رفسشرهای کاه احساساات یااد را برما انگشکاناد
یاد

احسا

ابراز کردن و اعمال یاد

یاد

پشامادها

رمرین خاراب کاردن پالهاا دردسرسااز

رمرین متاهدة رنفس همرا باا رصویرسااز ذهنا

دعاا و

نشایزا
جلسة ششم :مرور ر لش

جلسة قبل ارائة جمانت مابا

روشهااا روصااش احسااا یاار علاا وقااوع یاار
رفسااشرهای کااه احساسااات یاار را برما انگشکانااد ر رباة
یر ابراز کردن و اعماال یار عواقاب احساا

احسا

یر رمرین ف ر کردن به مخال
جلسة هفتم :مرور ر لش

و مواف

دعا و نشایزا

جلسة قبل ارائاة جمانت مابا

روشها روصش احساسات عتا علا وقاوع احساا
عت رفسشرهای که احسا عت را برم انگشکاناد ر رباة
احسا
عت

عت

ابراز کردن و اعمال عتا

عواقاب احساا

رمرین رس شن و آرا ساز درون پنج حاس رمارین

خودگوی ها ماب

دعا و نشایزا

جلسة هشتم :مرور ر لش

جلسة قبل ارائة جمانت مابا

افسانه های که با آنها زنادگ ما کناشم (رفساشرها قادرت
ساااخسمان جماانت دروناا

ماارور متاااهد و روصااش

احساسات کاهز آسشبپذیر ؛ قاو مانادن روصاشههاای
برا خواب خوب دسسورالعملهای برا پذیرش واقعش و
رمرینها آگاه سخنان از بکرگان ر مشل پسآزمون دعا
و نشایزا

غام

2. Kessler, Barker., Colpe, Epstein, Gfroere& et al

)1. Kessler psychological distress questionnaire (KPDQ
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در این پژوهز مسغشرها پریتان روانیناخس و عنئم

 sig=0/006ا همچنشن آزمون یااپشرو ویلات بارا بررسا

اضطراب مسغشرهاا وابساسه ما بایاندا همچناشن آماوزش

نرمال بودن داد ها پژوهز ان ا یادا نساایج ایان آزماون

رفساردرمان دیال سشات مسغشار مساسقل اسا ا بارا رحلشال
داد ها پژوهز از رحلشل کوواریانس و آزمون یومان ویسنا

نتان داد که سطح معنادار برا مسغشر پریتان روانیناخس
کمساار از  0/05اس ا و بنااابراین پ اشزفاارت نرمااال بااودن

اسسفاد گردیدا داد ها با اسسفاد از نار افاکار  SPSS18ماورد

داد ها پژوهز نشک رد یاد ( sig=0/004ا بار ایان اساا

رحلشل قرار گرفسندا

نسایج آزمون یومان ویسنا نشاک بعاد از نساایج آزماون رحلشال
کوواریانس در جدول  3ذکر ید اس ا

ی فتهه
باارا بررساا ا اار رفساردرمااان دیال سشاات باار پریتااان

همان طور که در جدول  1متاهد م یود رفااوت باشن

روانیناخس زنان نابارور در مرحلاة پاسآزماون از رحلشال
کوواریانس اسسفاد یدا ازآن اکه ی از پشز یرط ها الز
باارا اجاارا رحلشاال کوواریااانس پااشزفاارت رساااو
واریانسها دو گارو ماورد مطالعاه اسا

آزماون لاوین

1

نمرات پریتان در دو گرو آزمایز و کنسرل معناادار اسا
( F=19/447و  p<0/01ا لذا فرت پژوهز مبنا بار راأ شر
رفساردرمان دیال سشت بر پریتان روان یناخس زنان ناباارور
رأیشد م یود و مشکان این رأ شر برابر با  21/6بود اس ا

بهمنظور آزمون این فرضشه اجرا گردیادا نساایج آزماون لاوین
نتان داد که سطح معنادار این آزمون کمسار از  0/05باود و
بنابراین پشزفرت رسااو واریاانسهاا رد یاد ( F=0/07و
جدول  .1نتایج تحلیل کوواریانس براي بررسی اثر رفتاردرمانی دیایکتیک بر پریشانی روانشناختی
یاخص آمار
منبع رغششرات

م موع

درجة

م ذورات

مشانگشن

آزاد

F

م ذورات

سطح

ضریب

معنادار

روان
آمار

اِرا

پشزآزمون

74/974

1

74/974

0/190

0/666

0/007

0/07

گرو

7300/610

1

7300/610

19/447

0/001

0/216

0/99

جدول  .2میاناینهاي تعدیلشد و انحراف معیار پریشانی روانشناختی گرو هاي آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون
مسغشر
پریتان

یاخص آمار
گرو
آزمایز
کنسرل

مرحله

ح م نمونه

پسآزمون

30

مشانگشن رعدیلید

انحراف معشار

66/261

11/436

97/074

42/020

جدول  .3نتایج آزمون یومان ویتنی براي بررسی رفتاردرمانی دیایکتیک بر پریشانی روانشناختی
مسغشر
پریتان

یاخصها آمار

پشزآزمون

پسآزمون

معنادار

0/775

0/001

همان طور که در جدول  3متاهد م یود رفااوت باشن

پژوهز مبن برا ر بخاز باودن رفساردرماان دیال سشات بار

نمرات پریتان روانیناخس در دو گرو آزماایز و کنسارل

پریتان روانیناخس زنان نابارور یهر اصفهان ماورد رأیشاد

در مرحله پاشز آزماون معناادار نشسا

( p>0/05ولا در

قرار م گشردا

مرحلة پسآزمون معنادار هسسند ( p<0/01بناابراین فرضشاه
1. Levene Test
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بحث و نتیجهگیر
هدف از این پژوهز بررس ا ربخت آماوزش رفساردرماان
دیال سشت بر پریتان روانیناخس زنان نابارور یهر اصافهان
بودا یافسه ها نتان داد که رفساردرمان دیاال سش بار کااهز
پریتان روانیناخس زنان نابارور رأ شر دارد (جاداول  1الا

گروه بر پریتان روانیناخس زنان نابارور یاهر اصافهان
متخص ید که با روجه به مسائل و مت نت ناباارور

در

نشاز مبرم به ارائة خدمات متااور ا
کنار خدمات پکی
و روانیناخس احسا م یاودا ایان ماداخنت ما رواناد
ضمن یناسای اسسر هاا و آساشبهاا زنادگ زوجهاا

 3ا این یافسهها بهطاور ضامن باا یافساههاا پاژوهزهاا

نابارور به آنان در جه

حسنپاور ازغاد و هم ااران ( 1394علاو و هم ااران

پدیاادة نابااارور کماات کناادا ایاان پااژوهز ماننااد دیگاار

( 1390و یااالشن و راپااا ( 4011همسااو اساا ا پدیاادة

پژوهز ها دارا محدودی های اس

که باید باا روجاه باه

نابارور با دایسن یرایط یت حاد ة بحرانساز (طول مادت
یرایط پشچشد ندایسن قابلشا پاشزبشنا و غشرقابالکنسارل

آنها رعمشم نسایج صورت گشاردا اوالً این اه باه دلشال یارایط

کااهز متا نت و ساازگار باا

یرک کنندگان قادر باه نموناهگشار رصاادف نباودیم و از

بودن آن بحران هماهجانباها در زنادگ زوجاشن ناباارور

نمونهگشر در دسسر

ای اااد کاارد و آسااشبهااا مخسلفاا را بااه دنبااال داردا

یهر اصفهان مم ن اس بر یرک کنندگان و نسایج پاژوهز
رأ شرگذار باید بنابراین در رعمشم به سایر جوامع و فرهنگها

رفساردرمان دیال سشت با رأکشد بار مهاارت رحمال پریتاان
روان و مهارت رنظشم هش ان م رواناد باا روجاه باه پاایشن
آوردن سااطح اضاااطراب افسااردگ و دیگااار متاا نت
روانیااناخس ؛ همچنااشن اررقاااء کنساارل یخص ا ر انااههااا
هش انات یا نگرش ها ا ربخت بساکای در سانم

روانا

اسسفاد گردیدا انشاً یارایط فرهنگا

باید جانب احسشاط را رعای

کردا

من بع
آقاساا آا و آراازپااور

دیال سش

حا ( 1395ا در نامااة رفساردرمااان

اصفهان :ر آورد آفسابا

زنان نابارور داردا رفساردرمان دیال سشت دساسشاب باه باات

بابااای زاح حساان جا و محماادخان شا( 1391ا ر اأ شر آمااوزش

رفسار و بات هش اان اسا ا ایان روش غشار دارویا و

مهارت نظمجوی هش ان مبسن بر رفساردرماان دیال سشات در
وسوسة افراد مبسن به سوءمصرف مواد مطالعة رت آزماودن

رف ر نحوة زندگ و رغششر رفسار اسا ا رحمال پریتاان از

م لة روانیناس بالشن

به عنوان م موعه ا فنون برا ای اد رغششارات در نگاونگ
ساز ها معمول برا پاژوهز درزمشناة با نظما عااطف
اس ا رحمال پریتاان را رواناای فارد در ر رباه و رحمال
حاالت هش ان منف رعری

کرد اس ا در حقشق

پریتان یت مسغشر رفاوت ها فرد اسا
ر ربه و مقاوم

رحمال

کاه باه ظرفشا

در برابر ناراحس هش اان ایاار ما کنادا

رحمل پریتان بهطور فکایند ا بهعنوان یت ساخسار مهم در
رید بشنت جدید دربارة یروع و ابقاء آسشبهاا روانا و
همچنشن پشتگشر و درمان متاهد ید اس ا افراد با رحمل

سال نهار یمارة 21-33 15(3ا

با سشمبر ا ودادهشر اا و حساشن ریاشد
حسنپور ازغد
با( 1394ا ربششن رأ شرات روان ناازای در زناان ناباارور در

جسس و درمان :یت مطالعة کشفا ا نتاریة علما پژوهتا
دانت دة پرسسار و مامای دانتگا علو پکی و خادمات
بهدایس درمان یهشد بهتس ا 0-1 03 43ا
حمک پور حقشق طا قربان یاشرود شا و رشکدسا طا( 1300ا
رأ شر درمان یناخس -رفسار در کاهز مشکان اضاطراب زناان
نابارورا زن و مطالعات خانواد 47-20 5 4ا
اا و صاالح قادرد ا
علو ا مدر غرو ا امشن یکد

پریتان پایشن در رنی ایسبا برا مقابله با هش انات منفا

( 1390ا ا ربخت رفساردرمان دیال سش

خود درگشر ب نظم رفسار م یوند و با پرداخسن به برخا
رفسارها غلط مانند عنئام وساوا درصادد رسا شن درد

ر شه بر مؤلفهها هویشار فراگشر بنشادین رحمل پریتاان و

هش ان خود برم آیندا رأ شر رفساردرمان دیال سش

از طری

آرا ساز عضنت و کاهز رعداد رنفس یاروع یاد و باه
آرامز عصب منسه م گردد؛ همچنشن به فرد کمت م کناد
رنز عضنرز را کنسرل نمایدا بر اسا نسایج بهدسا آماد
مبن بر ا ربخز بودن آموزش رفساردرمان دیال سشت به یشوة

به یشوة گروه (با

رنظشم هش ان بر نتانهها افساردگ در دانتا ویانا م لاة
اصول بهدای روان 142-35 4(13ا
لطف کایان فا وزیر شا زینالعابدین

نا زینالعابادین

نا( 1394ا ا ربخت ا امشااد درمااان گروهاا در کاااهز
پریتان روانیاناخس زناان دناار سارطان پساسانا فصالنامة
روانیناخس کاربرد 25-50 2 7ا
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