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Introduction & Purpose: The aim of this study was to determine the 
effect of treatment-based summoning of thoughts and assumptions on 
reducing the cognitive distortions of female students. 
Methodology: The research method is semi-experimental with pre-
test and post-test design with unequal control group, The statistical 
population of the study included all female students in all levels of 
Islamic Azad University of Hamedan, who in the academic year 94-93, 
1636 people. Non-random sampling method was used for voluntary 
selection. In this way, among those who duly filled out the 
questionnaire, The 30 subjects who showed the highest score in 

cognitive distortion were selected and then randomly assigned to two 
experimental and control groups. Cognitive therapy based on the call 
of thoughts and assumptions was grouped in 9 sessions and each 
session was given for 1 hour and a half for the experimental group and 
the control group did not receive any treatment. The instrument for 
measuring data was the Cognitive Distortion Questionnaire (Albert 
Ellis). 
Results: The results of covariance analysis indicated that the 
intervention was effective and resulted in improved Cognitive 
distortion in the experimental group (p <0.05). Considering the 
effectiveness of cognitive therapy by relying on the call of thoughts and 
assumptions in reducing the Cognitive distortion of female students in 
the experimental group compared with the control group, the use of 
this method is recommended for the improvement of Cognitive 
distortion. 
Conclusion: The results of this study showed that cognitive therapy is 
based on the training of recall of thoughts and assumptions by 
reducing cognitive distortions of students. 
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   08/03/99داوری مقاله: 

    26/03/99بازنگری مقاله: 

 11/04/99پذیرش مقاله:  

 فروضهم و افکار یفراخوان بر هیتک با یدرمان شناختاثربخشی  نییتع پژوهش نیا از هدف مقدمه و هدف:

 . بود دختر انیدانشجو یشناخت یها فیتحر کاهش بر ها

ابرابر ن کنترل گروه با آزمون پس -آزمون شیپ طرح با یشیآزما مهین حاضر پژوهش روش شناسی:روش

 یاسالم آزاد دانشگاهدر تمامی مقاطع  دختر انیدانشجو شامل کلیه مطالعه مورد یآمار ی جامعه ،است

 یریگ نمونه روش از نمونه انتخاب یبرا. بود نفر 1636به تعداد  94-93 یلیتحص سال در همدان، واحد

 پر شنامهپرسبه صورت داطلبانه  که یکسان نیب از که صورت نیبد. شد استفاده داوطلبانه یتصادفغیر 

 صورت هب سپس و شدند انتخاب ،بودند داده نشانبیشترین نمره را در تحریف شناختی  که نفر 30 ،کردند

 مفروضه و افکار یفراخوان بر مبتنی یدرمان شناخت .جایگزین شدند کنترل و شیآزما گروه دو در یتصادف

 گروه و ارائه شد شیآزما گروهبرای  مین و ساعت 1 مدت به جلسه هر و جلسه 9 در یگروه صورت به ها

 یشناخت یها فیتحر ی پرسشنامه اندازه گیری داده ها، ابزار .نکردد افتیدر درمانی گونه چیه کنترل

  .بود،( سیال آلبرت)

مداخله موثر بوده و منجر به بهبود تحریف شناختی  که داد نشان جیانس نتایکوار لیتحل نتایج:

 ارافک یفراخوان بر هیتک با یدرمان شناخت اثربخشی به نظر(. p<0/05)گروه آزمایش گردیده است

 ل،کنتر گروه با سهیمقا در شیآزما گروه دختر انیدانشجو یشناختتحریف  کاهش در ها مفروضه و

 . شود یم شنهادیپ یشناختبهبود تحریف  در روش نیا از استفاده

 و ارافک یفراخوان آموزش بر هیتک با یشناخت درمان که داد نشان حاضر، پژوهش جینتا گیری:نتیجه

 .است همراه انیدانشجو شناختی یها فیتحر کاهش با ها مفروضه

 کلید واژگان 
 یشناخت یها فیتحر

 انیدانشجو

 یشناخت درمان

 ها مفروضه و افکار یفراخوان
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 مقدمه
 1توسط بِک 1960 سال در بار اولین شناختی تحریف های

 طور به که غیرمنطقی باورهای عبارت است از که شد مطرح

؛ به نقل از 2009، 2کند)کری می خطور انسان ذهن به خودکار
 است یعموم افکار یشناخت(. تحریف 2017، 3دالوز و همکاران

 شده فیتحر یا وهیش به و میرمستقیغ صورت به و سرعت به که
(. 2017؛ به نقل از دالوز و همکاران، 1995)بک، افتد یم اتفاق
 ای، مقوله دو تفکر از:  عبارتند شناختی تحریفهای انواع

 شخصی افراطی، تعمیم برداشت گزینشی، دلبخواهی، استنباط

 و بزرگنمایی و برچسب نامناسب زدن کردن،
 (.1396؛ به نقل از باقریه، 1387کوچکنمایی)زهراکار، 

 پیرامونشان قربانی محیط که میکنند فکر افراد مواقع بیشتر

 مشکالت و افسردگی ناراحتی، باعث بیرونی حوادث و هستند

 رنجوری روان این از رهایی راه حل و میشوند ها آن فردی بین

 شناخت اما است، وقایع این دادن تغییر و فصل، و حل ها،

 اتفاقات این از افراد غلط وتفسیر تعبیر معتقدند نوع درمانگران،

 تفسیر و تعبیر این  .شود می آنها منفی هیجانات باعث بیرونی

 به  شناختی خطاهای یا تحریفها عنوان تحت و غلط خودکار

 (.1396؛ به نقل از بامدادی، 1989بک،  (میکنند خطور ما ذهن
معتقد است که افکاری که به صورت خودکار پدید می  4برنز

معروف اند  "افکار خودآیند منفی"آیند و حالت منفی دارند به 
و با یکدیگر شباهت هایی دارند. این افکار به دلیل تشابهی که 
دارند طبقه بندی می شوند و در اصطالح به آنها خطاهای 

اره، بهرامی ؛ به نقل از ست2010، 5شناختی می گویند)دابسون
(. در تمام صورت های خطاهای  2017منجمی، عابدینی و تاشا، 

شناختی، فرد ذهن دیگران را می خواند یا تالش می کند 
احساسات و عقاید آنها را حدس بزند و به حدس خود اعتقاد 
کامل دارد و این در حالی است که توانایی حدس قطعی را 

به نقل از یزدانی فرد ،  ؛1387ندارد)برنز، ترجمه قراچه داغی، 
1396.) 

بنابراین می توان گفت سرگذشت انسان ها نتیجه شناخت 
ها و تفکر اوست و همه چیز بستگی به نگرش فرد دارد. نگرش 
فرد نه تنها بر افکارش تأثیر گذار است بلکه باعث شکل گرفتن 

؛ به 1995تفکر وی در مورد توانایی هایش نیز می شود)بک، 
 (.1396ی فرد، نقل از یزدان

 و ادراک که شوند یم باعث یشناخت یخطاها یطورکل به
 یم تفکر یخطاها. شوند فیتحر و یافراط ،یرواقعیغ تفکر،

                                                           
1.  Beck 

2.  Kary 

3.  Da luz and et. al 

4.  Burns 

5.  Dobson 

6.  Martin 

7. Exaggerated generalizations 

8.  Patrick & Kerstin 

9 . Personality disorders  
10.  Bipolar personality disorder   

 دهنیوآ ایدن خود، به نسبت یمنف دگاهید ریتاث تحت توانند
، 6مارتین) شود یم گفته یشناخت مثلث آن به که رندیقرارگ

 (.  1395؛ به نقل از میراسدی و مکوند حسینی، 2001
 مزمن یها یماریب عیسر بهبود عدم در یشناخت فیتحر

 توان یم ، مؤثر یشناخت یها فیتحر جمله از که دارد نقش
 یناتوان با یادیز یهمبستگ که برد نام را "7زیآم مبالغه میتعم"

؛ به نقل از ستاره و 2011، 8)پاتریک و کرستیندارد یجسمان
 افسردگی و  در ی شناختیها فیتحر نقش(. 2017همکاران، 

 ،10یدوقطب تیشخص اختالل جمله از 9تیشخص اختالالت اغلب
 ،14یاجتماع ضد ،13دیزوئیاسک ،12دیپارانوئ ،11یمرز تیشخص
 است شده ثابت 17یفکر وسواس و16وابسته ،15یاجتناب

 (. 2006 همکاران، و 18تیاسم)
 تیاهم آموزش گام، نیتر مهم و نیاول یشناخت کردیرو در
 تقاعدم دیبا نیمراجع. است نیمراجع به ریتفس یوچگونگ افکار
 یورفتارها مشکالت با شان یفکر ی وهیش و باورها که شوند
(. 1389 ،یبجستان یمیسل) دارد تنگاتنگ ی رابطه شان یکنون

 انیب یجا به شود کمک مارانیب به که است نیا یاصل هدف
 خود مشکل و بشناسند را شان یفکر یالگوها خود، یها جانیه
 شناخت حال نیا با. کنند درک یشناخت کردیرو قالب در را

 جانهایه که دارند قبول را نکته نیا باتجربه، درمانگران
 ،2003 ،یهیل) هستند یارزشمند اطالعات ی رندهیدربرگ

 (.1390 اندوز، زهرا و دپوریحم حسن ی ترجمه
 توانند یم که معتقدند کار تازه درمانگران شناخت اغلب
 را ارانمیب مشکالت و رندیبگ کار به یراحت به را یدرمان شناخت
 کنمم یدرمانگران شناخت نیچن. کنند نییتب ای یساز مفهوم
 ی خچهیتار درک یعنی درمان که باشند داشته اعتقاد است
 نمارایب مشکالت ی درباره یا هینظر نیتدو و مارانیب یزندگ

 قیدق یساز مفهوم اما. کند یراض را( درمانگران) خودشان که
 شامل مار،یب یزندگ قیدق ی خچهیتار بر عالوه مار،یب مشکل
 پردازش مختلف سطح در یو مشکل یساز مفهوم یبند فرمول

 رحط ،یساز مفهوم نیا بر عالوه. شود یم زین یوشناخت یجانیه
 همفروض ،یمنف ندیخودآ افکار اصالح یبرا فعال مداخالت یزیر

 . ردیگ یم بر در زین را یمرکز یها طرحواره و یشرط قواعد ها،
  باعث یشناخت فیتحر که کرد عنوان توان یم واقع در

 یگزند در یژگیو نیا تیاهم و شود یم فرد یزندگ در یمشکالت
 اثر آن عنوان که یپژوهش طرح نیا در لذا شد، مشخص افراد
 افکار یفراخوان آموزش بر هیتک با یشناخت درمان یبخش

11.  Borderline personality   
12.  Paranoid  
13.  Schizoid  
14 . Antisocial  
15 . Avoidance  
16 . Akin  
17 . Obsessive compulsive disorder    
18 . Smith  
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 دختر انیدانشجو یشناخت یها فیتحر برکاهش ها ومفروضه
 به دادن جواب دنبال به است، همدان واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 آموزش بر هیتک با یشناخت درمان ایآکه  میهست سوالاین 
 یشناخت یها فیتحر کاهش بر ها مفروضه و افکار یفراخوان
 دارد؟ اثر همدان واحد یاسالم آزاد دانشگاه دختر انیدانشجو

 شناسیروش 
 هدف لحاظ از پژوهش نیاجامعه، نمونه و روش نمونه گیری: 

 مهین قاتیتحق جزء اجرا لحاظ از و یکاربرد قاتیتحق جزء
 رابرناب کنترل گروه با آزمون پس و آزمون شیپ طرح با یشیآزما

  .است
 . دیاگرام طرح تحقیق1جدول 

 پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون گروه ها

 T2 شناخت درمانی T1 آزمایش 

 T1 — T2 کنترل

 انیدانشجو ی هیکل پژوهش نیا در موردنظر یآمار جامعه
 دانشگاه مختلف یلیتحص یهارشته در مقاطع یتمام در دختر
 در  93-94 یلیتحص سال در که است همدان واحد یاسالم آزاد

 .بودند نفر 1636 که داشتند اشتغال لیتحص به شهرستان نیا
غیر  یریگ نمونه روش از حاضر پژوهش نمونه انتخاب یبرا

 دختر انیدانشجو به که معنا نیبد. شد استفادهداوطلبانه  یتصادف
 شد یرسان اطالع بودند نفر 264 تعداد که هیپا علوم ی دانشکده

 نفر 180 نیا به. شدند یهمکار به لیما نفر 180آنها نیب از و
 ییاآنه افراد نیا نیب از و شد داده یشناخت فیتحر ی پرسشنامه

 و لکنتر گروه دو در نمونه عنوان به گرفتند را نمره نیکمتر که
 ی به صورت تصادفی جایگزین شدند.شیآزما

 ابزار 
 ۀمپرسشنا: سیآل آلبرت یشناخت یها فیتحر ی پرسشنامه

 به یابیدست هدف با (1998)سیآل آلبرت یشناخت یهافیتحر
 هروزمر یزندگ در یشناخت یهافیتحر از یآگاه یبرا آسان یابزار

 تجانایه و مشکالت از یاریبس که ییآنجا از و است شده ساخته
 نیا از یآگاه است، نامعقولمان تفکرات یسو از ما نامناسب
 مداخالت و مشکالت از یمیعظ بخش از ییرها یبرا تفکرات
 20 شامل نظر مورد ۀپرسشنام. است یضرور یزندگ در موجود
 توسط شده مطرح یشناخت یهافیتحر سنجش به که عبارت
 به را عبارت 2 تعداد نامعقول تفکر هر و پرداخته سیآل آلبرت

 1ۀشمار فیتحر عبارات بیترت نیا به. است داده اختصاص خود
 ،(زیآم مبالغه میتعم) 2ۀشمار فیتحر ،(زیچ اهمهی چیتفکره)

 به یتوجهیب) 4ۀشمار فیتحر ،(یلترذهنیف) 3ۀشمار فیتحر
 و یخوان ذهن( شتابزده یریگجهینت) 5 ۀشمار فیتحر ،(امرمثبت

-ینیب درشت) 6 ۀشمار فیتحر شود،یم شگویپ اشتباه تفکر
 8 ۀشمار فیتحر ،(یاحساس استدالل) 7 ۀشمار فیتحر ،(ینیزبیر

 و ،(زدن برچسب) 9 ۀشمار فیتحر است،( بهتر د؛یبا) عبارات
 .دهندیم قرار سنجش مورد را ،(یساز شخص) 10 ۀشمار فیتحر
 ی نهیگز) است 5 یال 1 از اسیمق خرده هر یبرا یگذار نمره
 ی نمره ندارم ینظر ،2 ی نمره موافقم ،1 ی نمره موافقم کامال

 شماره سوال تنها و( 5 ی نمره مخالفم کامال ،4 ی نمره مخافم ،3
 . است شده یگذار نمره 1 تا 5 از معکوس صورت به1 ی

 ندک کسب یشتریب ی نمره که یفرد هر یگذار نمره براساس
 را یکمتر ی نمره هرکس و است برخوردار یتر مناسب تفکر از
 اسفاده یشتریب یشناخت یها فیتحر از دهد اختصاص خود به

 یمقدمات یابیوهنجار ساخت آزمون نیا هدف.  است کرده
 شهر ساکن افراد که است یشناخت یها فیتحر ی پرسشنامه

 بود نفر 300 شامل نمونه وحجم بود یآمار ی جامعه جز گرگان
 داده لیتشک را آن مرد نفر 149 و زن نفر 151 انیم نیا از که

 شهر مختلف مناطق در یا خوشه یریگ نمونه روش از.  است
 یورآ جمع اطالعات.  است شده استفاده یتصادف صورت به گرگان

 یبرا مستقلT آزمون ی لهیوس به ، قیتحق ابزار توسط شده
( 8/25 یسن نیانگیم با) مرد149و زن151 دوجنس ی سهیمقا
 یآلفا آزمون از و یشناخت یها فیتحر از استفاده زانیم در

 هشد استفاده پرسشنامه یدرون یهمسان یبررس جهت کرونباخ
 یها فیتحر از استفاده زانیم در جنس دو ی سهیمقا. است

 فیتحر از استفاده در یدار یمعن تفاوت که داد نشان یشناخت
 یهمسان نییتع یبرا. دارد وجود وزنان مردان انیم یشناخت یها

 کرونباخ یآلفا آزمون از یشناخت یها فیتحر پرسشنامه یدرون
ی کرونباخ آلفا بیضر حاضر پژوهش در.  است شده استفاده

 به. بدست آمد 80/0پرسشنامه تحریف شناختی در کل نمونه، 
 یهمسان از حاضر آزمون که میریبگ جهینت توان یم سبب نیهم

 .است برخوردار یمناسب یدرون
 یها شاخص از ها هیفرض یبررس منظور به پژوهش نیا در

 یفیصتو آمار بخش در. شود یم استفاده یاستنباط و یفیتوص آمار
 رد و کرد دایپ اختصاص اریمع انحراف و نیانگیم ی محاسبه به

 رهیتغم کی انسیکووار لیتحل و محاسبه به یاستنباط آمار بخش
 از یآمار محاسبات یتمام و کرد دایپ اختصاص رهیمتغ چند و

 .گرفت انجامSPSS 21    یآمار افزار نرم قیطر
 زا بعد فرایند اجرای پژوهش: شیوه اجرا بدین صورت بود که

 هساد یتصادف صورت به ها یآزمودن انیدانشجو با الزم یهماهنگ
 گروه مداخله شروع از قبل گرفتند قرار یآمار انتخاب مورد
 پژوهش ابزار با یابیارز مورد جلسه کی در گروه دو هر ،یشیآزما

( ونآزم شیپ) گرفتند قرار( یشناخت یها فیتحر ی پرسشنامه)
 در دوباره( شیآزما و کنترل) گروه هردو مداخالت انیپا از بعد و
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 یها فیتحر ی پرسشنامه) پژوهش ابزار با جداگانه جلسه کی
 ریمتغ تداخل عدم یبرا(. آزمون پس) شدند یابیارز( یشناخت

 خواسته شیآزما گروه یها یآزمودن از کنترل گروه در مستقل
 و دوستان به گرید یجا در نندیب یم آموزش که را آنچه تا شد

 یبرا الزم هاتیتوج اول جلسه در. ندهند آموزش خود خانواده
 مدون صورت به نیقوان و حیتوض مداخله اهداف و ایمزا و مداخله

   که پروتکل درمانی آن بدین صورت است:  دیگرد درج تابلو یرو بر

 

ف
دی

ر
 

 رئوس محتوا
)سرفصل 

 مطالب(

 نوع محتوا
 -دانش معنایی

 روندی
ـ  )دانش نظری 

 عملی(

 اهداف
دانشجو پس از گذراندن 

 این برنامه باید بتواند

 روش های تدریس
 سخنرانی

 یا پرسش و  پاسخ
 یا ایفای نقش

 یا بحث گروهی

وسایل کمک 
 آموزشی

 یا
وسایل سمعی و 

 بصری
Power point 

 روش ارزشیابی
)پرسشنامه یا 

 مصاحبه(

یک عزم قوی در مدیریت  عملی-دانش نظری معارفه 1
هیجان و کاهش تحریف 
 های شناختی نشان دهد.

سخنرانی و بحث 
 گروهی

 

Power point مصاحبه 

افکار چگونه  2
احساسات را به 
 وجود می آورد؟

به افکار و هیجانات و رفتار  عملی-دانش نظری
 خود توجه کند

بحث  -سخنرانی
گروهی و پرسش و 

 پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرسشنامه

درجه بندی  3
هیجان و میزان 

 اعتقاد به فکر

درجه بندی هیجان خود را  عملی-دانش نظری
کند و میزان اعتقاد به فکر 

 را افزایش دهد.

 -بحث گروهی
 پرسش و پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرسشنامه

تمایز فکر از  4
 واقعیت

-A-Bبا استفاده از روش   عملی-دانش نظری

C  سایر واقعیت های
احتمالی یک مسئله را در 
نظر بگیرد و  شواهدی که 
فکر پر التهاب ما را تایید یا 
 رد می کنند را بررسی کند.

بحث  -سخنرانی
گروهی و پرسش و 

 پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرسشنامه

جستجوی  5
نوسان در یک 

 باور خاص

باور ها را در اثر گذشت  عملی-دانش نظری
زمان تغییر دهد و فکر پر 

التهاب را جایگزین یا 
متعادل کند و همچنین 
نواسانات هیجان ها را 

 مجددا ارزیابی کند.

 -بحث گروهی
 پرسش و پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرسشنامه

مقوله بندی  6
تحریف های 

 شناختی

به شناسایی الگوی کلی  عملی-دانش نظری
ها آنافکار در اثر مقوله بندی 

 بپردازد.

پرسش و  -سخنرانی
 پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرسشنامه

آموزش تکنیک  7
پیکان رو به 

 محاسبه ی -پایین
احتمال های 
-متوالی افکار

 بررسی مفروضه ها

از این تکنیک برای به دست  عملی-دانش نظری
آوردن افکار و مفروضه ها و 
باورهای بنیادین استفاده 

احتمال و قوع  کند و در آخر
هر یک از افکار را محاسبه 

 کند.

بحث  -سخنرانی
گروهی و پرسش و 

 پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرسشنامه

حدس زدن  8
 فکر

اگر توانایی شناسایی افکار  عملی-دانش نظری
خود را ندارد از تکنیک 
 حدس زدن استفاده کند.

بحث  -سخنرانی
گروهی و پرسش و 

 پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرشسنامه

آموزش های  9
مهارت های 
زندگی و 

خویشتن داری 
و روش حل 

 مسئله  

سرسختی خود را افزایش  عملی-دانش نظری
 دهد.

بحث  -سخنرانی
گروهی و پرسش و 

 پاسخ

Power point 
 بروشور و جزوات

 پرسشنامه
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 الف. توصیف داده ها نتایج

 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون در گروه کنترل و آزمایش تحریف شناختی  .1جدول 
 متغیر گروه  تعداد گروه آزمایش گروه کنترل

انحراف 
 استاندارد

انحراف  میانگین
     میانگین استاندارد

 پس آزمون  15 75,73 6,91 48,06 6,71 تحریف شناختی پیش آزمون  15 52,53 5,92 48,60 7,06

میانگین، انحراف معیار و مقادیر حداقل و حداکثر نمرات  1در جدول 
تحریف شناختی در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و آزمایش 

 نیانگیمنفر بودند نشان داده شده است.  15که در این پژوهش 
 نیانگیم و است 48,60 گروه کنترل آزمون شیپ در یشناخت تحریف
 همان و است 48,06 گروه کنترل آزمون پس در یشناخت تحریف

 در یمحسوس رییتغ کنترل گروه در شود یم  مالحظه که طور
 شیپ در یشناخت تحریف نیانگیمهمچنین  .ندارد وجود ها نیانگیم

 سپ در یشناخت تحریف نیانگیم و است 52,53 گروه آزمایش آزمون
 شود یم  مشاهده که طور همان و است 75,73 گروه آزمایش آزمون

 ادارمعن اثبات که است افتهی شیافزا آزمون پس در نمرات نیانگیم

 دامها در یشناختتحریف  آزمون نمران نیانگیم در شیافزا نیا بودن
 .است گرفته قرار آزمون مورد انسیکووار لیتحل در

 ب. تحلیل داده ها
برای تحلیل آماری داده های مربوط به این فرضیه از تحلیل 
کوواریانس استفاده شد. در این تحلیل میانگین پس آزمون گروه 
آزمایش با میانگین گروه کنترل مقایسه شده و نمره های پیش 
آزمون به عنوان متغیر کمکی به کار گرفته شدند. البته رعایت 

ی واریانس ها الزم می شرط همگنی شیب های رگرسیون و برابر
 باشد که نتایج آن نیز در جداول زیر گزارش شده است. 

 . نتیجه آزمون لون2جدول
1آزادی درجه  Fمقدار   متغیر 2درجه آزادی    سطح معناداری 

 0,763 28 1 16,710 تحریف شناختی

 
بیانگر آن است که فرض برابری خطای  2اطالعات مندرج در جدول 

  Fپراکندگی برای متغیر تحریف شناختی محقق شده است. مقدار 
فرض آزمون قرار دارد پس پیش  05/0بدست آمده در سطح باالی 

 محقق شده است. تحلیل کوواریانس برای تحریف شناختی

 تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت رابطه تحریف شناختی پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل .3جدول 

میانگین  درجه آزادی مجموع مجذورات منبع اثر
 F مجذورات

سطح معنی 
 داری

 0,111 2,721 62,740 1 62,740 گروه*تحریف شناختی پیش آزمون
   23,059 26 599,547 خطا
    30 121989,000 کل

    29 7040,700 اصالح شده کل
 

مشاهده می شود که سطح معنی داری  3با توجه به جدول 
بدست آمده است و تفاوت معنی داری بین  0,111مقدار 

نمرات تحریف شناختی در پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل 

وجود ندارد. بنابراین ما از مفروضه همگنی شیب های 
 رگرسیون تخطی نکرده ایم.

 بر تحریف شناختی ها مفروضه و افکار فراخوانی آموزش بر تکیه با شناختی . اثر پیش آزمون و درمان4 جدول

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع اثر
میانگین 
 F مجذورات

سطح معنی 
 داری

مجذور 
 اتا

اثر پیش آزمون تحریف 
 شناختی

637,580 1 637,580 25,993 0,000 0,490 

 0,864 0,000 171,214 4199,735 1 4199,735 شناختی(اثر گروه )درمان 
    24,529 27 662,287 خطا
     30 121989,000 کل
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در سطر اثر گروه مشاهده می شود که سطح  4با توجه به جدول 
است و این به این  05/0و کمتر از  000/0معنی داری برابر 

داری بین میانگین نمرات تحریف معناست که تفاوت معنی 
درصد  95شناختی در گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و با 

اطمینان می توان گفت که درمان شناختی در این پژوهش باعث 
کاهش تحریف شناختی شرکت کنندگان در این پژوهش شده و 

درصد  86,4با توجه به مجذور اتای بدست آمده مقدار این تأثیر 
ن می توان گفت در این پژوهش درمان شناختی  بر است. بنابرای

 تحریف شناختی دانشجویان جامعه مورد بررسی تأثیر داشته است.

 بحث
 فادهاست( آنکوا) انسیوار کو لیتحل آزمون از فوق هیفرض یبررس جهت

 معنادار اثربخشی از یحاک جینتا که گفت توان یم یکل طور به و دیگرد
 ودهب دختر انیدانشجو یشناخت یها فیتحر کاهش بر یشناخت درمان
فرمانی شهرضا، بهمنی و  پژوهش جینتا با حاضر پژوهش .است

تأثیر شناخت درمانی بر تحریفات شناختی  بر یمبن (1396)جهرمی
یایی و وکیلی، کیم پژوهشزنان مبتال به ویروس نقص سیستم ایمنی، 

 -شناختیزوج درمانی مبنی بر بررسی اثربخشی ( 1394) فاتحی زاده
 رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی

 اثربخشی بررسیبا عنوان ( 1391)خاکپور و مهرآفرید پژوهش جینتا و

 و ناامیدی کارآمد، نگرش کاهش بر گروهی رفتاری -شناختی مداخله
و  1جی ون پژوهش جینتا ومرد  جوان زندانیان در خودکشی افکار

بررسی اثر بخشی شناخت درمانی بر کاهش افکار و  ،(2018) همکاران
 .     باشد یم همسو اعتقادات ناسازگار

 یتشناخ یها فیتحر که گفت توان یم فوق یها افتهی نییتب در
 که شوند یم ظاهر یزمان و شود یم ناکارآمد یها نگرش به منجر

 طور به اگر فاتیتحر نیا و. باشد ثرؤم ریغ ای غلط اطالعات پردازش
 تاختالال ای ها یناراحت به منجر توانند یم دهند، رخ دفعات به و مستمر

 این(. 1396؛ به نقل از کریمی، 1385فتی و همکاران، ) شوند یروان

 موقعیت با فرد سازگاری و انطباق در بیشتر نقص بروز باعث ها تحریف

 (. 1396؛ به نقل از رضاییان، 2014، 4لیو ،3یانگ ،2نینگ (گردد می ها
 ادامه حتی و خشنودی موفقیت، زیادی تاحدود فکر افراد طرز

 معنی، بی نمادین مفاهیم را اگر ذهن میسازد. مشخص را ها آن زندگی

 در باشد، کرده اشغال نادرست تفسیرهای و غیرمنطقی های استدالل

 اشتباه و برخورد قضاوت و با شود می ناشنوا و کور موجود برابر واقعیات

می شود)بک،  در زندگی رنج و درد آمدن وجود به باعث نادرست
 (.1396؛ به نقل از بامدادی، 1989

سرگذشت انسان نتیجه شناخت ها و تفکرات اوست و همه چیز 
 یزمان د،ندار یدرون منشا یشناخت فاتیتحربستگی به نگرش فرد دارد. 

 ودخ هیعل و متناقض صورت به ای باشد شانیپر حد از شیب فرد که
 باعث که دارد همراه به را غم و ترس: رینظ ییها جانیه کند، رفتار

 یها نگرش زین و شود یم آنها افکار در یشناخت یها فیتحر جادیا
 یم یوانر  یآشفتگ یکل بطور ای یافسردگ مستعد را افراد هم ناکارآمد

 وند،ش یم کسب جهان و خود به نسبت تجربه اثر در که باورها نیا. کند
 و یمنف حد از شیب را خاص یها تیموقع تا سازند یم آماده را فرد

 در ارد یمعن عامل نیمهمتر ناکارآمد یها نگرش. کنند ریتعب ناکارآمد
فتی و )تاس یشناخت یها فیتحر به مبتال افراد یافسردگ ینیب شیپ

   (. 1396؛ به نقل از کریمی، 1385همکاران، 

 نتیجه گیری
 هب یشناخت یالگو با ییآشنا قیطر از  افراد  یشناخت درمان در

 یها فیتحر خصوصا یمنف عالئم زانندهیبرانگ افکار ییشناسا
 یآگاه شیافزا قیطر از افراد نیهمچن. ابندی یم دست یشناخت

 یهارفتار ،یبدن یها نشانه مکرر یوارس مثل جیرا مشکالت زین و
 یاه کیتکن با بخشند، یم تداوم را یذهن اشتغال که یاجتناب

 در .شوند یم آشنا یروان یفشارها با مقابله با یشناخت حیصح
 افکار سطح از را درمان یشناخت درمان که گفت توان یم تینها

 یخطاها ،یمنف ندیخودآ افکار ییشناسا با و کرده آغاز ندیخودآ
 کاهش را یشناخت یها فیتحر ،یمنف یاصل یباورها و یمنطق
 به هک شود یم جادیا صورت نیا به افراد در یشناخت رییتغ و داده
 یم افراد و شود یم آموخته تر یمنطق تفکر یها مهارت افراد

 فیتحر و  کنند مخالفت خود یمنف افکار با آگاهانه که آموزند
 .دهند کاهش را یشناخت یها

 که شد مشاهده زین یلیتحص مدرک به توجه با نیهمچن
 یقمنط تفکر از آنان و کمتر انیدانشجو در یشناخت یها فیتحر

 شدن افزوده خاطر به تواند یم آن علت که برخوردارند یتر
 طحس و شده آنها در تر عاقالنه تفکر باعث که باشد آنها اطالعات

 درمان آموزش نیهمچن. است دهیبخش ارتقاء را آنها تفکر و درک
 داده کاهش معنادار طور به را یشناخت یها فیتحر ی،شناخت
 توانسته ها آموزش نیا از پس ها یآزمودن گر،ید عبارت به. است

 رتفک و کنند اصالح را آنها و شناخته را خود یشناخت یخطاها اند
 بدست یمنطق تفکر در یشتریب نمرات و کنند اتخاذ یتر مناسب

 اهشک را آنان یشناخت یها فیتحر توانسته موضوع نیا که آورند
 ها یآزمودن نمرات توانسته یشناخت یها آموزش نیهمچن. دهد

 یها فیتحر از و( دهیبهش بهبود را آنها تفکر روند) بخشد ارتقا را
 . شود کاسته آنها یشناخت

 تشکر و قدر دانی
 جمله از نمودند یاری مرا پژوهش نیا در که یزانیعز یتمام از

 نیا در کننده شرکت  زانیعزی تمام و راهنما، محترم استاد
 .     دارم را یدان قدر و تشکر تینها پژوهش،
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