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 مقاله پژوهشي 

 انیشرفت دانشجویزه پیو انگ آوريتاببر  یو فراشناخت درمان یگروه یمعنادرمان یاثربخش
  

  *٤اقدميربان فتحق، ٣امنشيجعفر پو، ٢يمحمد قمر، ١ياله قاسمنعمت
 

  04/05/1398تاریخ پذیرش  22/01/1398تاریخ دریافت 
 
 دهيچک

و  يادرمانمعن يکردهايت استفاده از روياهم، آوريتاب شرفت ويزش پيانگ يعني ياساس مؤلفهدو  يتيو ترب شناختيروانگاه يروشن شدن جا: هدف و نهيزمشيپ
و  يدرمانروان حوزهگسترش  يبرا يعلم ديک خدمت جديو  يبشر امروز يازموردناز مسائل  يکيرا آشکار ساخته و  ياساس مؤلفهن دو يت ايفراشناخت در تقو

ت شرفيپ زهيانگو  آوريتاببر  يو فراشناخت درمان گروه يگروه يمعنادرمان ين اثربخشييتع«هدف پژوهش حاضر عبارت از ، بنابراين. روديمشمار هآموزش ب
  .باشديم» واحد نقده يان دختر دانشگاه آزاد اسالميدانشجو

واحد  يدانشگاه آزاد اسالم يتيان گروه علوم تربيدانشجوشامل  يآمار جامعه. باشديم يمه تجربيق نيو از نوع روش تحق يکاربرد پژوهش حاضر: مواد و روش کار
 کنترل ونفر  ٢٠هر گروه ، شينمونه به دو گروه آزما ن شد.يينفر تع ٦٠در دسترس  گيرينمونهبا استفاده از روش  يآمار نمونه. ، باشديمنفر  ١٢٠نقده با حجم 

 ١٠ و يمعنادرمان هشت جلسه تحت آموزش يط شيسپس گروه آزما استفاده شد.شرفت يپ زهيانگو  آوريتاب يهاپرسشنامهاز شده و  نفر تقسيم ٢٠به تعداد 
  .شد استفاده SPSS يآمار افزارنرم با راههيک کوواريانس زياز آنال يآمار ليانجام تحل يرابقرار گرفتند. جلسه فراشناخت 

 يان در اثر آموزش معنادرمانيشرفت دانشجويپ زهيانگزان يرات در مييدرصد تغ ٧٨و  آوريتابزان يرات در مييدرصد تغ ٦٨ج پژوهش نشان داد ينتا: هاافتهي
فراشناخت بوده  رابطه باق يان از طريشرفت دانشجويپ زهيانگزان يرات در مييدرصد تغ ٧٧و  آوريتابزان يرات در مييدرصد تغ ٦٦ن يبوده است. همچن يگروه
  است.

اخت درمان و فراشن يگروه يمعنادرماند که يپژوهش حاصل گرد يجه کلين نتيد و اييق تأيات تحقيفرض هيکل، يج آماريبا توجه به نتا: يريگجهيبحث و نت
  است. مؤثر واحد نقده يدختر دانشگاه آزاد اسالم انيدانشجو شرفتيپ زهيانگو  آوريتاببر  يگروه

 انيدانشجو، شرفتيپ زهيانگ، آوريتاب، يفراشناخت درمان، يگروه يمعنادرمان : هادواژهيکل

  
 ١٣٩٨ وريشهر، ٤٢٨-٤٤٢ ص، ششم شماره، مايسدوره ، هياروم يپزشکمجله 

  
  ۹۸۹۱۴۴۴۰۶۸۹۲تلفن: واحد ابهر،  يابهر، دانشگاه آزاد اسالم: آدرس مکاتبه

Email: ghasemi30002000@yahoo.com 

  
  مقدمه

 يرارا ب ير کرده و زندگييسـتن تغ يز يبرا يط جهان فعليشـرا 
شر   ست ساخته   ترمشکل ب  جهان يهايژگيوبا ذکر  نظرانصاحب . ا

ــر از  ييجدا، ازهايتعدد و تنوع ن ، تي جمعش يافزا ازجمله  يفعل بشـ
عان   يطب ــش يافزا، عت و همنو ماع  يفرد يها بي آسـ و  يو اجت

ش اطالعات و ... آن يافزا، يط زندگيشدن شرا   تردهيچيپ، يخانوادگ
 يانسان  يروين يو از طرف، )۱( داننديم ياز جهان سنت  ترمتفاوترا 

شور م  هيسرما  نيترارزندهسالم و کارآمد   سوب  هر ک و  شود يمح

                                                             
  راني، ا، ابهري، دانشگاه آزاد اسالمابهرواحد  ،دکتری مشاورهدانشجوی  ١
  راني، ا، ابهري، دانشگاه آزاد اسالمابهر، واحد مشاورهگروه ار يدانش ٢
  راني، ا، ابهري، دانشگاه آزاد اسالمابهر، واحد وانشناسیرگروه  ٣
  سنده مسئول)ي(نو راني، ا، ابهري، دانشگاه آزاد اسالمابهر، واحد وانشناسیرگروه  ٤

صاد  يو اجتماع يفرهنگ يشرفت و بالندگ يپ  جوامع در گرو يو اقت
شتن   سان دا ستن در  يز يهامهارت يزه و دارايکارآمد؛ باانگ يهاان

ــر کنون ــت.  يعص ــان يرويت نيترب بنابرايناس ــالم و مجهز يانس  س
س    ي يشناخت روان يهايتوانمندبه  هاآنساختن   سا ضرورت ا  يک 

  .روديمکشورها و جوامع به شمار  همه يبرا
سو  سان   روان گريد ياز  سته در پ يپ شنا سا    يو  يهاراه ييشنا

فراد ا يسالمت روان  تأمينو  يو اجتماع يفرد يت زندگيفيارتقاء ک
ستند.   سعه ه شخص  کن امياکه  يشناخت روانت يظرف تو ان را به 
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ــطح مطلوب روان يه زندگکدهد  يم ن ينگه دارد و ا يخود را در سـ
را به صـــورت رفتار ســـازگارانه و عمل مثبت و مؤثر متبلور  ييتوانا

ضــمن  توانديم، يســازگار يهامهارتت يو به دنبال آن تقو ســازد
شکالت روزمره يافزا ز يراد ناف يروان يست يبر بهز، ش توان مقابله با م

ــ نظرانصــاحب). ٢مثبت بگذارد ( تأثير مدام به دنبال  يروانشــناس
شرا   ييهاروش ستند تا  ص     يرا برا يبهتر يست يز طيه صو شر مخ اً ب

سالم   يانسان  يروهايرا هموارتر سازند و ن  ياجتماع -يروان حوزهدر 
جهان متفاوت از جهان     نيکنند تا بتوانند در ا    تي ترب يو کارآمدتر  

ــنت ــتفاده از  يس ــتريب امشآر ديجد يهامهارتبا اس را تجربه  يش
ــوند  مند  بهره شيخو يتها يکرده و از حداکثر قابل   ن ي). در ا٣( شـ

 يروانشــناســ  حوزهدر  اخيراًد که يم جديمفاه از يريان بهره گيم
گذار در ارتقا ســالمت تأثيرعوامل  ، ازجملهاندگرفتهمورد توجه قرار 

  .رونديمبه شمار  يروان
مان   نادر ــت کرديرواز که   ١يمفهوم مع نه ي گرا يهسـ به همت    ا

ــت   فرانکل کتوريو ــه گرفته اس ــرچمش مانند  ييهاآموزهبا طرح ، س
سان و آزاد  تيو مسئول  ارياخت، اراده يآزاد  يزندگ نحوهفرد در  يان

ــطراب را بخش ، تولد و مرگ  نيب عنوان  يزندگ  ريناپذ  اجتناب اضـ
 خواهد شد جاديا يزمان يشناخت روان يستيکرده و معتقد است بهز

سان معنا  شد    ستن يز يبرا ييکه ان شته با ستگاه لغو  ).۴( دا  يخا
. گردديملوگوس باز  يوناني واژهبه  Logo Therapyا ي يمعنادرمان
درمان از رهگذر «: عبارت است از يمعنادرمان ٢کتور فرانکلياز نظر و

است که   يروش  يمعنادرمان ).۵» (از رهگذر معنا يا شفابخش  يمعنا 
خود را  يزندگ يکه معنا شود يم ييراهنما يدر آن مراجع در جهت

ــ ا رايز ابد؛يب ــاس  تالش يمحرکه هر فرد را در زندگ يروين نيتريس
رد ف، يروش درمان  نيدر ا، ديگرعبارت به و  داند يممعنا   افتني  يبرا

 ابدي را در شيخو يتا معنا و منظور زندگ    گردديم تي هدا  روان نژند 
تنش ، اســت انهيجو مبارزه يافهيوظمعنا  يجســتجو کهازآنجاييو 

در  تنهانهسطح از تنش   نيو ا ابدييم شيراه افزا نيفرد در ا يدرون
مان اختالل ا  اني جر ند ينم جاد يدر که برا ، ک ها  يبل فرد از  يير

الزم اســت و  »يخأل وجود«و غلبه بر  يدرد يب، ياحســاس دلتنگ
انسـان را روان نژند   أسي، ييحاصـل از تنش معناجو  يتکاپو نيهم

ساس موفق  آموزش ن ي). همچن۳سازد  يممبدل  ديو ام تيرا به اح
ــناخت ــرفت و آموزش و يکرد فعاالنه به پيک روي ٣يو درمان فراش ش

مجهزکردن مراجعان و  يبرا يفرصـــت عنوانبهاســـت که  يريادگي
ــ يالزم برا يها مهارت ران به دانش و  يفراگ ــتقالل  ي رسـ دن به اسـ

و  يم خودآموزيبه مفاه يابيشرفت و دست  يپ زهيانگکسب  ، يآموزش 
ارائه شــده  يف گوناگونيفراشــناخت تعاراز ). ۶اســت ( يخود کنترل

                                                             
1. meaning Therapeutic 
2. Victor Frankel 

ست.  ). ٧( يشناخت  يندها و راهبردهايشخص از فرآ  يآگاه: مانند ا
ــارهتفکر     کــه در مورد تفکر و      يدانش و کنترل     ، )۸تفکر (    درب

شناخت کل  .شود يماعمال  يريادگي يهاتيفعال ست برا  يديفرا  يا
ــناخت  ييتوانا  تا افکارش را کنترل و    دهد يمکه به فرد اجازه    ، يشـ

لذا استفاده   ).۹( فا کنديا يريادگيدر  يکند و نقش اساس   يبازساز 
 يت بر مبناالمشک  با در مواجهه کنديماز فراشناخت به فرد کمک  

ــو  ييبا تمرکز زدا، عاتالپردازش اط ــکل و تبعات آن به س  ياز مش
به خود   ند فکر ، توجه  ما  يرا ط يبهتر يرو به    دي ن که خود منجر 

ــگيو پ يو ترمطلوب رفتار ــاز  يريش  به .گردديم يبعد يهابيآس
بارت  ند تفکر فرد کمک    رييتغ يع ند يمرو نابع        ک به م بت  ــ تا نسـ

ش    شد و آگاه  اريسودمند موجود هو سودمند  از يبا  احتماالً، منابع 
ــب ــع يو برا خوانديم را در فرد فرا ينيخوش تعادل  تيپرش به وض

  ).۱۰( ديآيم او ياري به) آوريتاب(
ــناخت  يکرد معنادرمان  ياز رو يريگبهره بنابراين   يراب يو فراشـ

 يارزشمند دانش امروز  يهاطهيحاز  يکي هاانسان کردن  مندزهيانگ
ــت ــتفاده از ااس ــل توانيمکرد ين دو روي؛ چراکه با اس  يمحرک اص

ــان را تقو   ــت که   يت نمود و اي اعمال و رفتار انسـ ــاننجاسـ   ها انسـ
ند يم ما  توان جام   يش را برايل خوي ت ــان دادن ي  يافه يوظان ا نشـ

  بطور کامل نشان دهند. يستگيشا
سو  سئ ، ستن يز يدهاياز با يکي يفعل يايدر دنگر يد ياز   لهم

که از آن    ٤آوريتاب  ــالح عنوانبه اســـت  مطمئن در برابر  يسـ
ــختي ــوديماد ي يو خطرات زندگ هاس ــوع ين تحقي. در اش ق موض

ماع  يها چالش حل   يت براي بعنوان ظرف آوريتاب ت ي تقو ، ياجت
س  يا رواني يمال ضوع محور يدن به تعادل مجدد يو ر ک يو  يک مو

است که به افراد در   يعامل آوريتاب. شود يمقلمداد  يمهارت زندگ
 يزنـدگ  يزا سـخت و تـنش   يهاموقعيت با يو سـازگار  ييارويرو

سردگ ، )۱۱( کنديمکمـــــک   ييتوانا، )۱۲( دهديمرا کاهش  ياف
ــازگار  افزون ). ۱۳( دهد يم شيرا افزا يزندگ  تي فيو ک درد با  يسـ

 خـــود بـــا ميترمينوع آوريتابباورند که  نيمحققان بر ا، نيا بـــر
بـا  ). ۱۴( اسـت  يو شـناخت  يعـاطف ، يجـان يمثبـت ه  يامـدها يپ

ـه تأک    ـه ب ـوختن      ـد يتوج ـر آم ـصان ب ـارت    يمتخص ـودن مه  ب

ســطح  ، انيدانشجوبــه   هامهارت نيبا آموزش ا توانيم، آوريتاب
ـالمت  ـزا  يجانيو ه يوانر س ـساس     روازاينداد و  شيآنان را اف اح

آمـوزش   گـر يبـه عبـارت د   ، باال بـرد  هاآنرا در  يزندگ از تيرضا
و ابراز  يجرأت ده، مقابله  ، يارتباط  يها مهارت  همانند   ييها مهارت 
سالمت     آوريتاب توانديمخود  سطح  شجو و به دنبال آن  را  انيدان

معتقدند  يزش يانگ يهاهينظرطرفداران  درنهايت). ۱۵( دهد شيافزا

3. Metacognitive therapy 

4. Resilient 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 15

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4792-en.html


 و همکاراناله قاسمی نعمت  ... آوري واثربخشي معنادرماني گروهي و فراشناخت درماني بر تاب
 

430  

سان  يرفتارها همه ستثنا ، ان  هش ير ، معموالًينخاع يهابازتاب يبه ا
ش يانگ بر  عالوه ٥شرفت يزش پيت انگيو تقو جاديا بنابراين، دارند يز

سالمت   يدر ارتقا توانديم، يريادگيو  يشناخت  يهامهارتبهبود 
ت يترب يزش نقطه محوريانگ مســـئله گذار باشـــد.تأثيرافراد  يروان

 ينشــان داده اســت که افراد دارا، )۱۹۷۰( ٦نرياســت و مطالعات وا
ــبت به د   يانگ ف يکه در انجام تکال    يهنگام  يگران حتيزش باال نسـ

برخالف تصــور . دهنديمنشــان  يشــتريب يداريپا، ناموفق هســتند
ــرفــت لزومــاً چيزش پيانگ، يعموم  يهمــاننــد تکــاپو برا يزيشـ
ــب        يها تي موفق ــاهده مانند کسـ باال در آزمون   يها نمرهقابل مشـ

، يش يراندياز تدب ييالگو رندهيدربرگ، شرفت يزش پيبلکه انگ، ست ين
ــاساعمال و  ــت که با تالش برا ييهااحس ــت ياس  يبه نوع يابيدس

ــازگار، يبرتر ــتاندهبا  يس ــديممرتبط  يبرتر درون يهاس ). ١( باش
عار  يبطور کل که     ينت توانيمف مختلف ياز ت فت  زش يانگ، جه گر

ــرفت م يپ انجام دادن امور به   ، ل به غلبه بر موانع اعمال قدرت    ي شـ
ــدنيچ، ن وجهيبهتر ــت، ره ش ــازمان دادن به يکردن  يورزدس ا س
ش  سان ، اءيا ص       ي هاان شخ شش  صورات و کو ست  يبرا يا ت ه ب يابيد

  ).١٦قرار دارند ( يط اجتماعياست که در مح ياهداف
انجام گرفته در رابطه  يها پژوهشن يترمهم يدر ادامه به معرف  

  : گردديمبا موضوع پژوهش حاضر پرداخته 
شم يبخت يکرم  ياثربخش «با عنوان  ي) پژوهش ۱۳۹۲( يار و ها

ناخت  يآموزش راهبردها  ــ ناخت  يشـ ــ زه يانگ، تي بر خالق يو فراشـ
ن پژوهش به روش يانجام دادند. ا» يليشرفت و خود پنداره تحص  يپ

ــيآزما  ــد.     آزمونپس -آزمونپيشو  يشـ جام شـ با گروه کنترل ان
ــان داد که آموزش   يها افته ي  ــناخت  يها مهارت پژوهش نشـ و  يشـ

 مؤثر يليشرفت و خودپنداره تحص  يزش پيت انگيبرخالق يفراشناخت 
ــت. همچن ــناخت ين با آموزش راهبردهاياسـ ــناخت يشـ  يو فراشـ

ود را بهب يليشــرفت و خودپنداره تحصــ يپ زهيانگت يخالق توانيم
  ).۱۷د (يبخش

ــل مرور «ق خود با عنوان  ي) در تحق۱۳۹۳و همکاران (  يميسـ
شناخت  يليتحل سانحه (   يبر درمان فرا سترس پس از  به )» PTSDا

ن کوتاه مدت بودن يدر ع يدند که درمان فراشناخت يجه رس ين نتيا
 هيئتما ترکم يمواجه ســاز يهادرماننســبت به ، بودن ترســادهو 

ته و ا     ــ نده داشـ مان   آوريتاب کرد بر ين رويآزار ده درک و در
استرس پس از سانحه و   ، ريمانند اختالل اضطراب فراگ  ييهااختالل

  ).۱۸ار مؤثر بوده است (يبس يعمل ياختالل وسواس فکر
شــرفت يپ توانديم يفراشــناخت يآگاه افتيدر) ۲۰۱۲( يآلســ

  ).۱۹( کند بينيپيشرا  يليتحص

                                                             
5. Motivation for progress 

جه نائل آمد که افراد ين نتيبه ا يپژوهش  ) در۲۰۱۰( يآناالشم 
ــ تاب  ــرو بيف پيح رفتارها و انجام تکال    يآور در توضـ ــتر از يشـ شـ

ناخت کمک      ــ ناخت  ند يجويمفراشـ ــ گام   يو از تفکر فراشـ در هن
 ).۲۰( برنديمبهتر بهره  گيريتصميم

ــ۱۳۹۷م (يو پور ابراه يتوکل را تحت عنوان عنوان   ي) پزوهشـ
ــ« ــ  يبر باورها يگروه يمعنادرمان ياثربخش ــواس  آوريتابو  يوس

ــان داد يانجام دادند. نتا   » زنان  برکاهش   يمعنادرمان  ج پژوهش نشـ
س    يباورها سوا مؤثر  يمعنا در زندگ جاديبا ا آوريتاب شيو افزا يو

در زنان  يدرمان وســـواس فکر يروش را برا نيا توانيماســـت و 
  ).۲۱ه کرد (يتوص

ــفي، يامان  ــ) ۱۳۹۳( يو احمد  يوسـ را تحت عنوان   يپزوهشـ
ــ«عنوان  ــ  يمعنا درمان   ياثربخشـ و  آوريتاب بر  يگروه وهيبه شـ

» نشــانگان ضــربه عشــق يدختر دارا انيدانشــجو ييتنها احســاس
 يگروهـ  وهيبه شـ  يپژوهش نشان داد معنا درمان جيانجام دادند. نتا

ــا  يمؤثر درمان عنوانبه توانديم ــاس تنهـ ــاهش احسـ و  ييدر کـ
ر درمان د نيشود. ا ان به کاربردهينشـانگان ضـربه عشـق دانشـجو    

  ).۲۲سودمند است. ( زين آوريتاب شيافزا
ــا، يفرامرز، يباول   در پژوهش خود به  ) ۲۰۱۳( اني و خالد   ييمنشـ

ــ ــ يبررس  يمادران دارا آوريتاببر  يگروه يدرمان معنا ياثربخش
ناتوان     با  ندان  نان در   يذهن يفرز ند. آ ند ي پرداخت گروه  نيب که  افت

وجود داشــته و جلســات معنا  يدارمعنيو کنترل تفاوت  يشــيآزما
مان  به  يدر ناتوان   يمادران دارا  آوريتاب  شيافزا منجر  ندان   يفرز

  ).۲۳( شده است يريادگي
نقش « تحت عنوانرا  يپزوهش) ۲۰۱۰( چونگ و چونگ، هــوي

ص   يبر پ يمعنادرمان  جيانجام دادند. نتا» دانش آموزان يليشرفت تح
نقش  توانديم يگروهـــ  وهيبه شـــ  يپژوهش نشان داد معنا درمان

 ).۲۴دانش آموزان داشته باشد ( يليشرفت تحصيبر پ يمؤثر
شناخت ، يک نگاه اجماليدر   کرد فعاالنه بهيک روي يآموزش فرا

 يبرا يفرصـــت عنوانبهاســـت که  يريادگيشـــرفت و آموزش و يپ
به دانش و  يمجهزکردن مراجعان و فراگ  هارت ران   يالزم برا يها م

ستقالل آموزش  يرس  به  يابيشرفت و دست  يپ زهيانگکسب  ، يدن به ا
فاه  کرد ياز رو يريگبهره اســــت. يو خود کنترل يم خودآموزيم

ز ا يکي هاانســان کردن  مندزهيانگ يبرا يو فراشــناخت  يمعنادرمان
ن ي؛ چراکه با اســتفاده از ااســت يپرطرفدار دانش امروز يهاطهيح

ــل توانيمکرد يدو رو ــان را تقو يمحرک اصـ ت ياعمال و رفتار انسـ
ست که  ينمود و ا سان نجا م انجا يش را برايل خويتما تواننديم هاان

اکنون با  بطور کامل نشان دهند.  يستگ يا نشان دادن شا  ي يافهيوظ
 ينعي يدو مهارت اساس   يتيو ترب شناختي روانگاه يروشن شدن جا  

6. Weiner 
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ــرفت و  يزش پيانگ فاده از رو ي اهم، آوريتاب شـ ــت  يکردها يت اسـ
شناخت در تقو  يمعنادرمان س   يت ايو فرا سا از  يکي ين دو مهارت ا

ــائل مورد ن  ــر امروزي مسـ  يبرا يد علمي ک خدمت جد   ي و  ياز بشـ
ــترش  ــمار   يدرمان روان حوزهگسـ ن يو البته ا روديمو آموزش بشـ

ــاوره و روان درمان ــترده يازمند تحقيهنوز ن يحوزه از مشـ قات گسـ
شد يم س ين تحقيا، بنابراين. با سؤال  يا يق به برر ا يآ« :پردازديمن 

مان   نادر مان گروه     يگروه يمع ناخت در ــ و  آوريتاب بر  يو فراشـ
شجو   يزه پيانگ سالم   يشرفت دان شگاه آزاد ا ده واحد نق يان دختر دان

  »مؤثر است؟
 

  مواد و روش کار
ــر از ح  ــديم يث هدف کاربرد ي پژوهش حاضـ ج يرا نتايز، باشـ

 يريادگيش يس بهتر و افزايتدر يبرا توانديمق ين تحقيحاصل از ا 
ث يق حاضر از ح يرد. تحقيان مورد استفاده قرار گ يان دانشجو يدر م

ــديم يمه تجربيق نيروش تحق ــ يز، باش ــدد بررس  يرا محقق در ص
شرفت يزه پيو انگ آوريتابو فراشناخت بر  يگروه يمعنادرمان تأثير

ــجو ــد يمان ي دانشـ در دو گروه  ين منظور نمونه آمار  يا يبرا، باشـ
ر د يو محقق با کنترل عوامل مختلف ســع شــونديم بنديتقســيم

س  ستفاده از معنادرمان  تأثير يبرر شناخت بر رو  يا  ريآوتاب يو فرا
ــرفت يپ زهيو انگ  قات يجز تحق توانيمق را ين تحقيلذا ا ، دارد شـ

ز ين يرا همواره عوامل خارج از کنترل  يز، در نظر گرفت  يمه تجرب ين
ان گروه يدانشــجوشــامل تمام  يآمار جامعهوجود خواهند داشــت. 

ــالم   يتيعلوم ترب گاه آزاد اسـ ــ قده   يدانشـ حد ن عداد    وا  ١٢٠به ت
ن ييبا استفاده از روش نمونه در دسترس تع   يآمار نمونه. باشند يم

که  .باشــديم يتيعلوم ترب رشــته ٩٥ يان وروديکه دانشــجو، شــد
ــجو نياتعداد  ــت  ٤٠ انيدانش لذا ، که در دو گروه قرار دارندنفر اس
ق يانجام تحق ين شد. لذا برا يينمونه در دسترس تع  صورت بهنمونه 

 يگر تحت آموزش معنادرمانيگواه و گروه د عنوانبهک گروه تحت ي
م يح شده فوق مورد تعل يمطابق روش تشر  و باشند يمو فراشناخت  

ل و کنتر شيبه دو گروه آزما   قينمونه تحق  ش قرار گرفتند. يو آزما 
س  سته   هاآنشده و ابتدا از   ميتق شنامه    که شود يمخوا س  يهاپر
 ٢٥). که شامل  CD-RISK). (٢٠٠٣(، دسون يويد -(کانر آوريتاب

 کامالًکرت (يل يادرجه ٥اس يبسته پاسخ بوده و بر اساس مق    سؤال 
حدود  ، غلط حدود  ، ندارم  ينظر، غلط يتا  ــت و  يتا   کامالً درسـ

ــت)  ــديمدرس ــرفت يپ زهيانگو  باش ) که ١٩٧٠( هوبرت هرمنسش
شنامه به      س ست  شده انيصورت جمالت ناتمام ب سؤاالت پر و به  ا

بال هر جمله چند گز    ــده داده نه يدن اطالعات   يآورگرد يبرا، شـ
سؤال   ۲۹هر  يارزش سؤاالت برا  يساز کسان يجهت  استفاده شد.  

دت ش نکهيحسب ابه هانهيگز نيابه نوشته شد.  نهيگز ۴پرسشنامه 
. شود يم ادهباشد نمره د  اديکم به ز ايبه کم  ادياز ز شرفت يپ زهيانگ

 يمعنادرمان هشــت جلســه تحت آموزش يط شيســپس گروه آزما
ــامل ــا يمعرف -١: (ش ان هدف يب، گريکديگروه و درمانگر به  ياعض

ــا از ک يو انتظارات هاهدفو  يلک  -۲: گردارنديکديه درمانگر و اعضـ
س   يو مفاه يمعنادرمان هينظردر مورد  يشرح  ارائه سا ان يب، آن يم ا

شرده   يگفتگو -۳ ؛)يمعنادرمان انگذاريبن(حال فرانکل  شرح از  ياف
ــمدر  يريپذ انعطاف در مورد  يگروه و حق انتخاب در  يريگميتصـ
و رفتار خود  تفکر نحوهاو در  يتوسط خود فرد و آزادط سخت يشرا

 الءک خيدر مورد وجود  يگروه يگفتگو -۴: طين شـــرايدر برابر ا
افتن يله يبه وســـ الءن خيپر شـــدن ا يدر هر فرد و چگونگ يدرون

تعهد به  و يل زندگياصــ يهاارزشمورد  در و بحث يمعنا در زندگ
ــل مهم در معناجو عنوانبه هاآن  يبحث در مورد چگونگ -۵: يياص

ردن کدا ي و نمود پ دهد يمه هر فرد انجام  ک  يارک ند  يتوجه به فرا  
 نه يزمدر  يلکحـث  ب -۶: آن معنـا در لحظـه بـه لحظـه انجـام     

مطالب گفته     يلکمرور ، يمعنا در هر زمان از زندگ    يريپذ انعطاف 
شته     سات گذ شده در گروه با   مطالب يبندجمع، شده در جل گفته 

 -۷: در مورد جلسات  هاآنافت نظرات و بازخورد يدر، اعضا  يهمکار
ن و گراياز خود به خاطر د يگذشتگ ، ثاريدر مورد ا يگروه يگفتگو
ند ، گرانيد درباره  ــدن يا  و ارک  فراتر از تجربه ن يترمهم عنوانبه شـ

ــ يخود فرد برا نا   ي رسـ به مع در مورد  يگروه يگفتگو -۸؛ دن 
ــو نقطهر ييتغ يچگونگ  يگات مثبت در زنديتجرب يتوجه فرد به س

در مورد اســتفاده از تجســم  بحث خود و يارک يو زندگ يشــخصــ
به خود  ک ر دادن ييتغ يار براک ند  يخالق در فرا  جه   يراه، انون تو

 يبندفرمول نيتدو -١: فراشـناخت (شـامل   و) معنا يابيدسـت  يبرا
شان  يش يآزما ياجرا، يساز آمادهمدل و  يمعرف، يمورد ، فکر يفرون

باورها      با  پذ   به  مربوط يچالش  نا   يذهن آگاه  نيتمر، يريکنترل 
ــل ت    کي تکن يمعرف، دهي گسـ نداختن نگران  ريخأبه  مه  -۲: يا  ادا
در مورد  يو رفتار ياســناد مجدد کالم کيتکن ياجرا، يســازآماده
 يريکنترل ناپذ  يچالش با باورها     ادامه  -۳: يريناپذ  کنترل يباورها  

ــواهد مخالف ارائه با   ــت دادن شيآزما ياجرا، شـ در  کنترل از دسـ
ــه ــ، جلسـ  يو رفتارها   يرانطباق يو متوقف کردن کنترل غ يبررسـ

در  يريمربوط به کنترل ناپذ    يچالش با باورها     ادامه  -۴؛ ياجتناب 
از دست   يتالش برا، خطر مربوط به يچالش با باورها، صورت لزوم 

به خود از طر    ــدمه زدن   -۵: ينگران شيآزما  قيدادن کنترل و صـ
مه  ها      ادا باور با  نا   يچالش  به خطر  ياجرا، يبودن نگران کمربوط 
ــهبه خطر در   مربوط يچالش با باورها     شيآزما   -۶: درمان  جلسـ

ها       باور با  چالش  مه  به خطر  يادا بر معکوس کردن  دي کأت ، مربوط 
 برنامه   يکار بر رو  -۷: مانده   يباق  يرانطباق يغ يهرگونه راهبردها  

 حيو توضــ نيگزيجا يهابرنامه تيتقو، از عود) يريشــگيدرمان (پ
ــات تقو يبرا يزيربرنامه، با مثال آن روش ــروع کار بر ، يتيجلس ش

راهبرد  ياجرا، مثبت  يچالش با باورها     ادامه  -۸: دي جد  برنامه   يرو
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سب در   سه عدم تنا  ميمعکوس کردن عال يکار بر رو -۹؛ درمان جل
ــب در    ياجرا، مانده   يباق  ــهراهبرد عدم تناسـ  ادامه ، درمان  جلسـ

ــروع کار بر رو ، مثبت  يچالش با باورها      -۱۰؛ دي جد  برنامه   يشـ
ــ ينگران دربارهمثبت  يچالش با باورها  زانيم دنيدر صـــورت رسـ

ر دو ه آنازپسقرار گرفتند.  )صفر  به يمنف يبه باورها مارياعتقاد ب
 رفتشيپ زهيانگو  آوريتاب يهاپرسشنامه آزمونپس صورتبه گروه

 SPSS يآمار افزارنرم از يآمار ليانجام تحل يبرا. کردند ليرا تکم

 و فراشناخت يگروه يمعنادرمان تأثير يبررس  منظوربه شد.  استفاده 
 يدانشــگاه آزاد اســالم انيدانشــجو شــرفتيپ زهيانگو  آوريتاببر 

 شي کنترل (بــدون آموزش) و گروه آزمــا       گروه  واحــد نقــده از 
 به عمل آزمونپسو  آزمونپيشو فراشناخت)   يگروه يمعنادرمان(

س  به ص  يبرر ستاندارد ( SD( نيانگيم يفيتو ) آمد و M) و انحراف ا
 آزمونپسو  آزمونپيشنمرات  نيانگيم يهاشـاخص با اسـتفاده از  

ــوديمپرداخته  شيدر گروه کنترل و گروه آزما ــمت آمار، ش  در قس
 يجهت برازندگ رنوفياســـم -ابتدا آزمون کولموگروف ياســـتنباط

کنترل و  يها گروهدر  آزمونپيش و آزمونپسنرمال نمرات   عيتوز
 زيبا اســتفاده آنال قيتحق يهاهيفرضــانجام شــد و ســپس  شيآزما

يانس  هه يک  کووار مورد  رييهم تغ لي تحل يبرا )ANCOVA( را
  .رنديگيمآزمون قرار 

  
  هاافتهي

  : آزمونپسو  آزمونپيشو انحراف استاندارد نمرات  نيانگيم
، ودش يمپرداخته  هايآزمودن يفيتوص  يقسمت به بررس   نيدر ا

ــاخصجهت   نيبد  ــ آمار  يها شـ ) و انحراف M(ن يانگي م يفيتوصـ
ــتاندارد ــجو آزمونپسو  آزمونپيشنمرات  يبرا) SD( اس ان يدانش

سالم    يتيگروه علوم ترب شگاه آزاد ا  در گروه کنترلواحد نقده  يدان
 يو انحراف استاندارد برا  نيانگيم .شود يممحاسبه   شيو گروه آزما

ــجو آزمونپسو  آزمونپيش نمرات  يتيگروه علوم ترب انيـ دانشـ
واحد نقده در گروه کنترل (بدون آموزش) و  يدانشــگاه آزاد اســالم

ــ ۱ل (در جدو  شيگروه آزما  ــاهده    طورهمان  ت.) آمده اسـ که مشـ
و فراشــناخت)   ي(آموزش معنادرمان نيانگيم ســه يو مقا شــود يم

ما  آزمونپسو  آزمونپيش نمرات  شيدر گروه کنترل و گروه آز
 شـــرفتيپ زهيانگو  آوريتاببر  نمرات نيانگيکه م دهديمنشـــان 
شجو  شگاه   دختر انيدان سالم آدان  شيواحد نقده در گروه آزما يزاد ا

 .باشديماز گروه کنترل  شتريب
  

  و آزمون آزمونپيشو انحراف استاندارد نمرات  نيانگيم : )۱جدول (
  

  يمعنادرمان
  

  
زه يانگ

  شرفتيپ
  

ن يانگيتفاوت م  )SDار (يانحراف مع  )Mن (يانگيم  گروه
و  آزمونپيش
  آزمونپس

  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس  آزمونپيش

  ۵۶/۱  ۵۲۳/۰  ۲۳۱/۰  ۵۸/۳  ۰۲/۲  کنترل
  ۱۵/۱  ۵۸۰/۰  ۱۶/۱  ۶۲/۳  ۴۷/۲  شيآزما

  ۲۶/۱  ۱۱/۱  ۸۹۰/۰  ۵۲/۳  ۲۶/۲  کنترل  فراشناخت
  ۴۲/۱  ۰۱/۱  ۸۹۰/۰  ۶۰/۳  ۱۸/۲  شيآزما

  
  يمعنادرمان

  

  
  

  آوريتاب

ن يانگيتفاوت م  )SDار (يانحراف مع  )Mن (يانگيم  گروه
و  آزمونپيش
  آزمونپس

  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس  آزمونپيش

  ۰۶/۱  ۶۳۳/۰  ۵۸۳/۰  ۸۳/۳  ۷۷/۲  کنترل
  ۴۴/۱  ۴۰۲/۰  ۳۹۷/۰  ۴۸/۳  ۰۴/۲  شيآزما

  
  فراشناخت

  ۴۶/۱  ۸۷/۰  ۱۶/۱  ۷۸/۳  ۳۲/۲  کنترل
  ۵۱/۰  ۱۲/۱  ۲۲/۱  ۰۸/۳  ۵۴/۲  شيآزما

  
 : رنوفياسم-کولموگروف آزمون

 نمرات يآمار عيتوز بودن) يعيبودن (طب نرمال سنجش  جهت

 آزمون ش ازيآزما گروه و گروه کنترل در آزمونپس و آزمونپيش

 اســتفاده (k-s test)رنوف ياســم– کولموگروف ياســتنباط آمار

ست  آمده )۲جدول ( در جينتا که شود يم  مشاهده  که طورهمان، ا

ــوديم   و آزمون پيش   نمرات   يبرا  آموزش  و کنترل    گروه  در شـ
ــطح آزمونپس ــم - کولموگروف آزمون يدارمعني س  از رنوفياس

صد  ۵ يخطا سطح  شد يم تربزرگ در نمرات  عيتوز نکهيا يعني. با
ما  آزمونپسو  آزمونپيش  ۹۵ نان يبا اطم  شيگروه کنترل و آز

 .باشديمدرصد نرمال 
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  و آزمون آزمونپيشو انحراف استاندارد نمرات  نيانگيم : )۲جدول (
  

  يمعنادرمان
  

  
  

  شرفتيزه پيانگ
  

  )sig( يدارمعنيسطح   رنوفيکالموگروف اسمآماره   گروه
  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس  آزمونپيش

  ۱۳۵/۰  ۱۲۳/۰  ۱۶۳/۰  ۱۸۱/۰  کنترل
  ۱۹۸/۰  ۲۰۰/۰  ۱۸۳/۰  ۱۲۱/۰  شيآزما

  
  فراشناخت

  ۲۰۰/۰  ۰۵۷/۰  ۱۶۱/۰  ۲۴۱/۰  کنترل
  ۱۳۴/۰  ۰۶۲/۰  ۱۱۷/۰  ۵۶۱/۰  شيآزما

  
  يمعنادرمان
  

  
  

  آوريتاب
  

  )SDار (يانحراف مع  )Mن (يانگيم  گروه
  آزمونپس  آزمونپيش  آزمونپس  آزمونپيش

  ۲۱۶/۰  ۰۹۴/۰  ۱۴۱/۰  ۲۴۱/۰  کنترل
  ۰۵۹/۰  ۳۲۱/۰  ۲۱۱/۰  ۳۳۳/۰  شيآزما

  ۲۱۶/۰  ۰۶۹/۰  ۱۲۹/۰  ۲۵۱/۰  کنترل  فراشناخت
  ۲۴۲/۰  ۰۵۴/۰  ۳۲۱/۰  ۴۲۱/۰  شيآزما

  
  : قيتحق اتيفرض آزمون
ــ ان يــدر م آوريتــاببر  يگروه يمعنــادرمــان: اول هيــفرضـ

  است. مؤثران دختر دانشگاه آزاد واحد نقده يدانشجو
ــ   بل از آزمون فرضـ تدا  ، قيتحق هي ق نال  يها مفروضـــه اب  زيآ

 ادامه آورده شده است. در هاآن جيکه نتا ديگرد يبررس انسيکووار
مال بودن توز  مار  عيالف) نر ها يمتغ يآ  آزمونپسو  شيپ ير

سم  -آزمون کولموگروف. آوريتاب شان داد  ) ۲( در جدول رنوفيا ن

و گروه  در گروه کنترل آوريتاب آزمونپسو  آزمونپيشکه نمرات 
 آزمون لون: هاانسيوار يهمســان ب). نرمال داشــتند عيتوز شيآزما

(Leven test) ــ ــان  يجهت بررس ــه همس نمرات  انسيوار يمفروض
) ۳( آزمون لون در جدول جيانجام شــد که نتا  آوريتاب آزمونپس
نمرات  انسيوار يهمسان  شود يمکه مشاهده   طورهمان، است  آمده
 ).P>0/05( شوديم دييتأ آوريتاب آزمونپس

 آزمونپسانس نمرات يوار يبرابر يآزمون لون برا: )۳( جدول

 Sig يدارمعنيسطح  df۱ df۲ F  ريمتغ

  ۳۲۷/۰  ۰۸۹/۱  ۱۸  ۱  آوريتاب آزمونپسنمرات 
  

طه بودن  يخط ج)  ري) و متغآزمونپيش( رييهم تغ ريمتغ راب
 ريبودن رابطه متغ يمفروضه خط يجهت بررس. )آزمونپسوابسته (
 نمودار پراکنش) آزمونپيش( رييهم تغ ري) و متغآزمونپسوابسته (

 رابطه شوديممشاهده ) ۱( که در نمودار طورهمان، رسم شده است

ــد يم يخط آوريتاب  آزمونپسو  آزمونپيش ريمتغ  بنابراين ، باشـ
رقرار ب رييهم تغ ريو متغ وابســته ريبودن رابطه متغ يمفروضــه خط

 .باشديم

 آوريتاب آزمونپسو  آزمونپيش ريپراکنش رابطه متغنمودار : )۱نمودار (
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ــ يج) همگن ــ يهابيش آزمون  جينتا) ۴( در جدول. ونيرگرس
ــ يهمگن ــ بي شـ  لي فرض تحل شيپ عنوانبه  يونيخط رگرسـ
ساس نتا     انسيکووار ست. بر ا شده ا  اثر يداريمعنسطح  ، جيآورده 
 يگروه يدارمعنيو آموزش  آوريتـاب  آزمونپيش نيب يتعـامل 

 هيفرضــ  بنابراين). P-value= >0/05( باشــد يم ۰۵/۰از  تربزرگ
ــ يهمگن ــ بي شـ طه ( ونيرگرسـ  ريو متغ رييهم تغ ريمتغ نيب راب

  .شوديم رفتهيوابسته) پذ

  
 ونيرگرس يهابيش يآزمون همگن: )۴( جدول

مقدار   ن مجذوراتيانگيم يآزاددرجه  مربعاتمجموع راتييتغمنبع 
F 

سطح 
 يداريمعن

و آموزش  آزمونپيش ياثر تعامل
 يمعنادرمان

۲۲۶/۱ ۲  ۳۹۲/۳ ۳۱/۱۵ ۳۲۰/۰ 

  
ــه که ازآنجايي   زياز آنال  توانيم بنابراين برقرار بودند   ها مفروضـ

ــتفاده کرد  طرفه  کي  (ANCOVA) کوواريانس  آزمون  يبرا، اسـ
 در گروه کنترل انيدانشــجو آزمونپيشنمرات  قياول تحق هيفرضــ

) يگروه يمعنـادرمـان  (آموزش  شي(بـدون آموزش) و گروه آزمـا  
 نياز قبل موجود ب يها تفاوت کنترل  يبرا رييهم تغ ريمتغ عنوانبه 

ــوديمدو گروه در نظر گرفته   حذف   آزمونپيشاثر  يبه عبارت  ، شـ
س  منظور ني. بدشود يم در  يگروه يآموزش معنادرمان يجهت برر

ــجو آوريتاب ــتفاده راههيک کوواريانس زياز آنال انيدانش ــده  اس ش
 يرتأث يداريمعن يبرا راههيک کوواريانس زيآزمون آنال جينتا، اســت

) ۵( در جدول انيدانشــجو آوريتابدر  يگروه يآموزش معنادرمان

ــان  کوواريانس زيآنال جيطور که نتا همان، آمده اســـت  دهديمنشـ
درصد   ۵ يآزمون از سطح خطا  يداريمعنسطح  آموزش نوع  يبرا

شد يمکوچکتر   آزمونپسنمرات  نيانگيم يبه عبارت (P <0/05) با
 ۵ يدر ســطح خطا شيگروه آزما در دو گروه کنترل و انيدانشــجو

صد تفاوت   صل  نکهيا يعنيدارند  يداريمعندر  نوع آموزش در ياثر ا
. اســت داريمعندرصــد  ۵ يدر ســطح خطا انيدانشــجو آوريتاب

 يمعن نيابه   يگروه يدارمعنيآموزش  ياثر) برا اندازه ( مجذور اتا  
ست که  صد تغ  ۶۸ ا شجو  آوريتاب زانيدر م راتييدر در اثر  انيدان
  بوده است. يگروه يدارمعنيآموزش 

 
 آوريتابو  يگروه يمعنادرمان تأثيرسه يمقا يبرا کوواريانسز يج آزمون آنالينتا: )۵( جدول

مجموع   رييمنبع تغ
  مربعات

ن يانگيم  يآزاددرجه
  مربعات

F مجذور   يداريمعنسطح
  اتا

توان 
  آزمون

  ۹۹/۰ ۰/۶۱ ۰۰۰/۰ ۸۲/۳۵ ۶۳۱/۱۰۳ ۱ ۶۳۱/۱۰۳  آزمونشيپ

 يدارمعني
  يگروه

۲۹۷/۱۰۳ ۱ ۲۹۷/۱۰۳ ۷۵/۲۵ ۰۰۰/۰ ۰/۶۸ ۱  

   ۱/۲۸  ۱۷ ۴۱۲/۵۶  خطا

   ۱۹ ۹۲۸/۲۰۶ کل
  

ان يشرفت در ميپ زهيانگبر  يگروه يمعنادرمان: دوم هيفرض
  است. مؤثران دختر دانشگاه آزاد واحد نقده يدانشجو

ــ   بل از آزمون فرضـ تدا   قيتحق هي ق نال  يها مفروضــــهاب  زيآ
 ادامه آورده شده است. در هاآن جيکه نتا ديگرد يبرررس انسيکووار

 آزمونپسو  شيپ يرهايمتغ يآمار عيالف) نرمال بودن توز
نشان ) ۲( در جدول رنوفياسم -آزمون کولموگروفشرفت. يپ زهيانگ

در گروه  شرفتيپ زهيانگ آزمونپسو  آزمونپيشداد که نمرات 
: هاانسيوار يهمسان ب). نرمال داشتند عيتوز شيو گروه آزما کنترل

 انسيوار يمفروضه همسان يجهت بررس (Leven test) آزمون لون
ر آزمون لون د جيانجام شد که نتا شرفتيپ زهيانگ آزمونپسنمرات 
 يهمسان شوديمطور که مشاهده  همان، است ) آمده۶( جدول

 ).P>0/05( شوديم دييتأ شرفتيپ زهيانگ آزمونپسنمرات  انسيوار
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 15

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4792-en.html


 ۱۳۹۸شهريور ، ۶، شماره ۳۰دوره   اروميه مجله پزشکي
  

435  

 آزمونپسانس نمرات يوار يبرابر يآزمون لون برا: )۶( جدول

 Sig يدارمعنيسطح  df۱ df۲ F ريمتغ

  ۵۲۹/۰  ۰۵۸/۲  ۱۸  ۱  تشرفيپ زهيانگ آزمونپسنمرات 
  
طه بودن  ي) خطج  ري) و متغآزمونپيش( رييهم تغ ريمتغ راب

 ريمتغ رابطهبودن  يخط مفروضه يجهت بررس. )آزمونپسوابسته (
 ) نمودار پراکنشآزمونپيش( رييهم تغ ري) و متغآزمونپسوابسته (

ست     شده ا سم  شاهده  ) ۱-۴( طور که در نمودار همان، ر  شود يمم

ــرفــتيپ زهيانگ آزمونپسو  آزمونشيپ ريمتغ رابطــه  يخط شـ
شد يم ضه خط  بنابراين ؛با سته  ريبودن رابطه متغ يمفرو  ريمتغ و واب

  .باشديمبرقرار  رييهم تغ

  شرفتيزه پيانگ آزمونپسو  آزمونپيش رينمودار پراکنش رابطه متغ: )۲نمودار (
 

ــ يج) همگن ــ يهابيش آزمون  جينتا) ۷( در جدول. ونيرگرس
ــ يهمگن ــ بي شـ  لي فرض تحل شيپ عنوانبه  يونيخط رگرسـ
ساس نتا     انسيکووار ست. بر ا شده ا  اثر يداريمعنسطح  ، جيآورده 
عامل  فت و آموزش   يپ زهيانگ آزمونپيش نيب يت ــر  يدارمعنيشـ

ــد يم ۰۵/۰از  تربزرگ يگروه نابراين ). P>0/05( باشـ ــ ب  هي فرضـ
ــ يهمگن ــ بي شـ طه ب  ونيرگرسـ  ريو متغ رييهم تغ ريمتغ ني(راب

 .شوديم رفتهيوابسته) پذ

 ونيرگرس يهابيش يآزمون همگن: )۷جدول (

مقدار   ن مجذوراتيانگيم يآزاددرجه  مربعاتمجموع راتييمنبع تغ
F 

سطح 
 يداريمعن

و آموزش  آزمونپيش ياثر تعامل
 يمعنادرمان

۴۵۸/۱ ۲  ۸۴۵/۳ ۸۱/۱۸ ۴۴۲/۰ 

  
ــه که ازآنجايي   زياز آنال  توانيم بنابراين برقرار بودند   ها مفروضـ

ــتفاده کرد  طرفه  کي  (ANCOVA) کوواريانس  آزمون  يبرا، اسـ
 در گروه کنترل انيدانشــجو آزمونپيشنمرات  قياول تحق هيفرضــ

) يگروه يمعنـادرمـان  (آموزش  شي(بـدون آموزش) و گروه آزمـا  
 نياز قبل موجود ب يها تفاوت کنترل  يبرا رييهم تغ ريمتغ عنوانبه 

ته   ــوديمدو گروه در نظر گرف بارت   شـ حذف   آزمونپيشاثر  يبه ع

س  منظور ني. بدشود يم در  يگروه يآموزش معنادرمان يجهت برر
 ادهاســتف راههيک کوواريانس زياز آنال انيشــرفت دانشــجويپ زهيانگ

ست     يداريمعن يبرا راههيک کوواريانس زيآزمون آنال جينتا، شده ا
شجو  شرفت يپ زهيانگدر  يگروه يآموزش معنادرمان تأثير در  نايدان

ست ) ۸( جدول شان   کوواريانس زيآنال جيطور که نتا همان، آمده ا ن
سطح خطا  يدارمعنيسطح  آموزش نوع  يبرا دهديم  يآزمون از 
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ــد کوچکتر  ۵ ــديمدرص نمرات  نيانگيم يعبارت به (P<0/05) باش
شجو  آزمونپس سطح   شيگروه آزما در دو گروه کنترل و انيدان در 
ع نو ياثر اصــل نکهيا يعنيدارند  يداريمعندرصــد تفاوت  ۵ يخطا

شجو   يپ زهيانگ آموزش در سطح خطا  انيشرفت دان صد   ۵ يدر  در

ــت داريمعن تا  . اسـ ندازه اثر) برا  مجذور ا مان  آموزش  ي(ا نادر  يمع
 زهيانگ زانيدر م راتييدرصـد تغ  ۷۸ اسـت که  يمعن نيابه  يگروه

  بوده است. يگروه يمعنادرماندر اثر آموزش  انيشرفت دانشجويپ

 شرفتيزه پيو انگ يگروه يمعنادرمان تأثيرسه يمقا يبرا کوواريانسز يج آزمون آنالينتا: )۸جدول (
مجموع   رييمنبع تغ

  مربعات
مجذور   يداريمعنسطح F  ن مربعاتيانگيم  يآزاددرجه

  اتا
توان 

  آزمون
  ۹۹/۰ ۰/۶۲ ۰/۰۰۰ ۷۰/۲۶ ۹۸/۲۱۳ ۱ ۹۸/۲۱۳  آزمونشيپ

 يدارمعني
  يگروه

۱۲۳/۱۴۵ ۱ ۱۲۳/۱۴۵ ۴۲/۵۸ ۰/۰۰۰ ۰/۷۸ ۱  

   ۱/۵۸  ۱۷ ۱۵۹/۶۱  خطا
   ۱۹ ۱۷۳/۵۱۸ کل

  
ان يان دانشجويدر م آوريتابفراشناخت بر : سوم هيفرض

  است. مؤثردانشگاه آزاد واحد نقده 
ــ   بل از آزمون فرضـ تدا   قيتحق هي ق نال  يها مفروضــــهاب  زيآ

 ادامه آورده شده است. در هاآن جيکه نتا ديگرد يبرررس انسيکووار
 آزمون پس و  شي پ  يرهــاي متغ    يآمــار عي ) نرمــال بودن توز   الف 
سم -کولموگروف  آزمون. آوريتاب شان داد  ) ۲جدول (در  رنوفيا ن

و گروه  در گروه کنترل آوريتاب آزمونپسو  آزمونپيشکه نمرات 
 آزمون لون: هاانسيوار يهمســان ب). نرمال داشــتند عيتوز شيآزما

(Leven test) ــ ــان  يجهت بررس ــه همس نمرات  انسيوار يمفروض
) ۴( ن در جدولآزمون لو جيانجام شــد که نتا  آوريتاب آزمونپس
نمرات  انسيوار يهمسان  شود يمکه مشاهده   طورهمان، است  آمده
 ).P>0/05( شوديم دييتأ آوريتاب آزمونپس

 آزمونپسانس نمرات يوار يبرابر يآزمون لون برا: )۹( جدول

 Sig يدارمعنيسطح  df۱ df۲ F  ريمتغ

  ۶۴۲/۰ ۲۴/۳  ۱۸  ۱  آوريتاب آزمونپسنمرات 
 
 ري) و متغآزمونپيش( رييهم تغ ريبودن رابطه متغ ي) خطج

 ريبودن رابطه متغ يمفروضه خط يجهت بررس. )آزمونپسوابسته (
 ) نمودار پراکنشآزمونپيش( رييهم تغ ري) و متغآزمونپسوابسته (

 شوديممشاهده ) ۳-۴( که در نمودار طورهمان، رسم شده است

 باشديم يخط آوريتاب آزمونپسو  آزمونپيشريرابطه متغ
 رييتغ هم ريو متغ وابسته ريبودن رابطه متغ يمفروضه خط بنابراين
  .باشديمبرقرار 

 آوريتاب آزمونپسو  آزمونپيش رينمودار پراکنش رابطه متغ: )۳نمودار (
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س  يهابيش  يج) همگن آزمون  جينتا) ۱۰( در جدول. ونيرگر

ــ يهمگن ــ بي شـ  لي فرض تحل شيپ عنوانبه  يونيخط رگرسـ
ساس نتا     انسيکووار ست. بر ا شده ا  اثر يداريمعنسطح  ، جيآورده 

ناخت    آوريتاب  آزمونپيش نيب يتعامل  ــ  ۰۵/۰از  تربزرگو فراشـ
بطه (را ونيرگرس بيش يهمگن هيفرض بنابراين). P>0/05( باشديم
  .شوديم رفتهيوابسته) پذ ريو متغ رييهم تغ ريمتغ نيب

 
 ونيرگرس يهابيش يآزمون همگن: )۱۰(جدول   

مقدار   ن مجذوراتيانگيم يآزاددرجه  مربعاتمجموع راتييمنبع تغ
F 

سطح 
 يداريمعن

 ۲۳۰/۰ ۸۷/۱۵ ۲۵۳/۱  ۲ ۴۴۷/۰ و فراشناخت آزمونپيش ياثر تعامل

 
ــه که ازآنجايي   زياز آنال  توانيم بنابراين برقرار بودند   ها مفروضـ

ــتفاده کرد  طرفه  کي  (ANCOVA) کوواريانس  آزمون  يبرا، اسـ
 در گروه کنترل انيدانشــجو آزمونپيشنمرات  قياول تحق هيفرضــ

ناخت  ( شي(بدون آموزش) و گروه آزما   ــ هم  ريمتغ عنوانبه ) فراشـ
فاوت  يبرا رييتغ بل موجود ب  يها کنترل ت دو گروه در نظر  نياز ق

ــوديمگرفته   ــوديمحذف   آزمونپيشاثر  يبه عبارت   شـ  ني. بد شـ
 زياز آنال انيدانشـجو  آوريتابدر  فراشـناخت  يجهت بررسـ  منظور

ــتفاده  راهه يک  کوواريانس  ــت  اسـ ــده اسـ تا ، شـ  زيآزمون آنال  جين
يانس  هه يک  کووار مان    تأثير  يداريمعن يبرا را نادر  يآموزش مع

شجو  آوريتابدر  يگروه ست ) ۱۱( در جدول انيدان  همان، آمده ا

طح سفراشناخت  يبرا دهديمنشان  کوواريانس زيآنال جيطور که نتا
ــطح خطا يداريمعن ــد کوچکتر  ۵ يآزمون از سـ ــديمدرصـ  باشـ

(P<0/05) در دو انيدانشــجو آزمونپسنمرات  نيانگيم يبه عبارت 
ما  ــطح خطا  شيگروه کنترل وگروه آز فاوت    ۵ يدر سـ ــد ت درصـ

ــل نکه يا يعنيدارند   يدارمعني ــناخت   ياثر اصـ  آوريتاب  در فراشـ
 مجذور اتا. اســت دارمعنيدرصــد  ۵ يدر ســطح خطا انيدانشــجو

ــناخت به   ي(اندازه اثر) برا  ــت که يمعن نيافراشـ ــد  ۶۶ اسـ درصـ
ــجو آوريتاب  زانيدر م راتييتغ ــناخت  در اثر  اني دانشـ بوده  فراشـ

 است.

  
 آوريتابو  يگروه يمعنادرمان تأثيرسه يمقا يبرا کوواريانسز يج آزمون آنالينتا: )۱۱(جدول 

مجموع   رييمنبع تغ
  مربعات

درجه 
  يآزاد

سطح  F  ن مربعاتيانگيم
  يداريمعن

  توان  مجذور اتا
  آزمون

  ۹۸/۰ ۰/۵۴ ۰/۰۰۰ ۹۹/۱۸ ۶۷/۳۲۱ ۱ ۶۷/۳۲۱  آزمونشيپ
  ۱ ۰/۶۶ ۰/۰۰۰ ۱۴/۳۲ ۵۵۱/۲۰۲ ۱ ۵۵۱/۲۰۲  فراشناخت

   ۱/۷۲  ۱۷ ۴۱۲/۵۶  خطا

   ۱۹ ۹۲۸/۲۰۶ کل
  

ــ ناخت بر    : چهارم  هي فرضـ ــ ــرفت در م يپ زهيانگفراشـ ان ي شـ
  است. مؤثران دانشگاه آزاد واحد نقده يدانشجو

ــ   بل از آزمون فرضـ تدا   قيتحق هي ق نال  يها مفروضــــهاب  زيآ
 ادامه آورده شده است. در هاآن جيکه نتا ديگرد يبرررس انسيکووار

ه زيانگ آزمونپسو  شيپ يرها يمتغ يآمار  عيالف) نرمال بودن توز 
سم  -آزمون کولموگروفشرفت.  يپ شان داد  ) ۲( در جدول رنوفيا ن

 در گروه کنترل شــرفتيپ زهيانگ آزمونپسو  آزمونپيشکه نمرات 
آزمون : انسها يوار يهمسان  ب). نرمال داشتند  عيتوز شيو گروه آزما

نمرات  انسيوار يمفروضه همسان   يجهت بررس  (Leven test) لون
 آزمون لون در جدول جيانجام شد که نتا  شرفت يزه پيانگ آزمونپس

ست  ) آمده۱۲( شاهده   طورهمان، ا سان  شود يمکه م  انسيوار يهم
  ).P>0/05( شوديم دييتأ شرفتيپ زهيانگ آزمونپسنمرات 

  
 آزمونپسانس نمرات يوار يبرابر يآزمون لون برا: )۱۲(جدول   

 Sig يدارمعنيسطح  df۱ df۲ F  ريمتغ
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 زهيانگ آزمونپسنمرات 
  شرفتيپ

۱  ۱۸  ۹۹/۱۰ ۴۲۲/۰  

  
 ري) و متغآزمونپيش( رييهم تغ ريبودن رابطه متغ ي) خطج

 ريبودن رابطه متغ يمفروضه خط يجهت بررس. )آزمونپسوابسته (
 ) نمودار پراکنشآزمونپيش( رييهم تغ ري) و متغآزمونپسوابسته (

رابطه  شوديممشاهده ) ۴( طور که در نمودار همان، رسم شده است

 باشديم يخط شرفتيزه پيانگ آزمونپسو  آزمونپيشريمتغ
 رييتغ هم ريو متغ وابسته ريبودن رابطه متغ يمفروضه خط بنابراين
 .باشديمبرقرار 

  شرفتيزه پيانگ آزمونپسو  آزمونپيش ريمتغ نمودار پراکنش رابطه: )۴نمودار (.
 

س  يهابيش  يج) همگن آزمون  جينتا) ۱۳( در جدول. ونيرگر
ــ يهمگن ــ بي شـ  لي فرض تحل شيپ عنوانبه  يونيخط رگرسـ
ساس نتا     انسيکووار ست. بر ا شده ا  اثر يدارمعنيسطح  ، جيآورده 

از  تربزرگشـــرفت و فراشـــناخت يپ زهيانگ آزمونپيش نيب يتعامل
 ونيرگرس  بيش  يهمگن هيفرض  بنابراين). P>0/05( باشد يم ۰۵/۰

 .ودشيم رفتهيوابسته) پذ ريو متغ رييهم تغ ريمتغ نيب رابطه(
 

 ونيرگرس يهابيش يآزمون همگن: )۱۳(جدول 

مقدار   ن مجذوراتيانگيم يآزاددرجه  مربعاتمجموع راتييمنبع تغ
F 

سطح 
 يداريمعن

و  آزمونپيش ياثر تعامل
 فراشناخت

۴۵۸/۱ ۲  ۸۴۵/۳ ۸۱/۱۸ ۴۴۲/۰ 

 
ــه که ازآنجايي   زياز آنال  توانيم بنابراين برقرار بودند   ها مفروضـ

يانس  ــتفاده کرد  طرفه  کي  (ANCOVA) کووار آزمون  يبرا، اسـ
 در گروه کنترل انيدانشــجو آزمونپيشنمرات  قياول تحق هيفرضــ

ناخت  ( شي(بدون آموزش) و گروه آزما   ــ هم  ريمتغ عنوانبه ) فراشـ
فاوت کنترل  يبرا رييتغ بل موجود ب  يها ت دو گروه در نظر  نياز ق

ــوديمگرفته   ــوديمحذف   آزمونپيشاثر  يبه عبارت   ؛شـ  ني. بد شـ
س  منظور شناخت  يجهت برر شجو   يپ زهيانگدر  فرا از  انيشرفت دان

 زيآزمون آنال جينتا، شــده اســت اســتفاده راههيک کوواريانس زيآنال
يانس  هه يک  کووار ناخت    تأثير  يداريمعن يبرا را ــ  زهيانگدر  فراشـ

ــرفتيپ ــجو ش ــت) ۱۴( در جدول انيدانش طور که  همان، آمده اس
تا  نال  جين يانس  زيآ ــان  کووار ــطح آموزش نوع  يبرا دهد يمنشـ سـ

ــطح خطا يدارمعني ــد کوچکتر  ۵ يآزمون از سـ ــديمدرصـ  باشـ
(P<0/05) در دو انيدانشــجو آزمونپسنمرات  نيانگيم يعبارت به 

ــطح خطا  شيگروه آزما  گروه کنترل و ــد تفاوت   ۵ يدر سـ درصـ
ند   يداريمعن که يا يعنيدار ــل ن خت    ياثر اصـ نا ــ  زهيانگ در فراشـ

. اســت دارمعنيدرصــد  ۵ يدر ســطح خطا انيشــرفت دانشــجويپ
ــناخت به  ي(اندازه اثر) برا مجذور اتا ــت که يمعن نيافراش  ۷۷ اس
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ــد تغ ــجو  يپ زهيانگ زانيدر م راتييدرصـ ــرفت دانشـ در اثر  اني شـ
 بوده است. فراشناخت

 
 شرفتيزه پيو انگ يگروه يمعنادرمان تأثيرسه يمقا يبرا کوواريانسز يج آزمون آنالينتا: )۱۴جدول (

مجموع   رييمنبع تغ
  مربعات

درجه 
  يآزاد

ن يانگيم
  مربعات

F مجذور   يداريمعنسطح
  اتا

توان 
  آزمون

  ۹۹/۰ ۰/۳۴۴ ۰/۰۰۰ ۱۲۱/۶۷ ۶۷/۳۲۱ ۱ ۶۷/۳۲۱  آزمونشيپ
  ۱ ۰/۷۷۴ ۰/۰۰۰ ۳۴۳/۱۹۰ ۵۵۱/۲۰۲ ۱ ۵۵۱/۲۰۲  فراشناخت

   ۱/۷۲  ۱۷ ۱۵۹/۶۱  خطا

   ۱۹ ۱۷۳/۵۱۸ کل
  

 يريگجهيبحث و نت
ان دختر يدانشجو آوريتاببر  يگروه يمعنادرمان: اول هيفرض

  واحد نقده مؤثر است. يدانشگاه آزاد اسالم
ان دختر يدانشــجو آوريتاببر  يگروه يمعنادرمان ياثربخشــ

) نشان داده شده است ۵واحد نقده در جدول ( يآزاد اسالمدانشگاه 
ان يدانشجو  آوريتابزان يرات در مييدرصد تغ  ۶۸که بر اساس آن  

 نيج حاصل از ا يبوده است که نتا  يگروه يدر اثر آموزش معنادرمان
تا  يتحق با ن مان ، )۱۳۹۷( ميو پور ابراه يتوکلهاي  پژوهشج يق  ،  يا

 انيو خالد ييمنشـــا، يفرامرز، يباول، )۱۳۹۳( يو احمد يوســـفي
 باعث يمعنا درمان، دارد. به اســتنباط پژوهشــگر خوانيهم )۲۰۱۳(
درصدد   يزندگ يهاچالشو  هاسختي که فرد در مواجهه با  شود يم
 يبه شـــکل مطلوب هارنج نيبوده و با ا بخشهســـتي ييمعنا افتني

ــورتي. ديمقابله نما ــکل کهدرص  يبرا زآميموفقيت يفرد بتواند به ش
مل  قادر به تح  ، ابد ي ب ييمعنا  يزندگ  کننده مأيوس تلخ و  يدادها ي رو

ست که معنا درمان    بنابراينخواهد بود.  يزندگمات ينامال شن ا  يرو
رار ق تأثيرو مشکالت را تحت   هاسختي  نگرش فرد در قبال توانديم

  .يفزايدبآنان را  آوريتابداده و قدرت تحمل و 
ض  شجو  يپ زهيانگبر  يگروه يمعنادرمان: دوم هيفر ان يشرفت دان

  واحد نقده مؤثر است. يدختر دانشگاه آزاد اسالم
تا  نال ين يانس ز يج آزمون آ هه يک  کووار  رتأثي  يداريمعن يبرا را

 ان دختر دريشرفت دانشجو  يپ زهيانگدر  يگروه يآموزش معنادرمان
به  يگروه يآموزش معنادرمان ياثر برا اندازه) آمده است. ۶جدول (

شــرفت يپ زهيانگزان يرات در مييدرصــد تغ ۷۸اســت که  ين معنيا
 جيبوده اســت که نتا يگروه يان در اثر آموزش معنادرمانيدانشــجو

ــل از ا  ــفي، يامان ق يج تحقيق با نتا  ين تحقيحاصـ  يو احمد  يوسـ
ــو ي، )١٣٩٣( ـــــ دارد. به  خوانيهم) ٢٠١٠چونگ و چونگ (، هـــ

ش و پرس يوجود يش آگاهيافزاکه  يانياستنباط پژوهشگر دانشجو
باره از مراجع  نا  در ندگ    مع هدف ز ند يمت ي خود اهم يو  در  ده

سئله  رد حلکعمل ــ   نيرا به اي. زکننديمبهتر عمل  م ســــــــ  لهيو
 يهاهدفدن به يرســــــ يزم براال يرونيو ب يمنابع درون تواننديم
 ودشــ يمباعث  يمعنادرمان بنابرايننند. کنترل کرا  شــان يريادگي

ــتريب نفساعتمادبه و يبا آمادگ فراگيرندگان ــوند و  يش ــر ش  حاض
ــب کنند. ا   يبهتر يليتحص  جينتا ــــ  امانج در انيدانشجو  نيکســ

خود  از يشتريب يذهن يپذيرانعطافقدرت و ، يلــــــيتحص فيتکال
ـتر   يب ليتحص ادامه يبرا شانزهيانگو  دهنديمنشان  ـ ر است و د ش

  .شونديمر يدرگ شتريب يليمسائل تحص
ان دختر دانشگاه  يدانشجو  آوريتابفراشناخت بر  : سوم  هيفرض 

  واحد نقده مؤثر است. يآزاد اسالم
 کوواريانسز يدرصد با آزمون آنال ۵ يز در سطح خطايج آنالينتا

ــناخت درمان تأثير يداريمعن يبرا راههيک  يگروه يآموزش فراشـ
که  طورهمان) آمده اســـت. ۷ان در جدول (يدانشـــجو آوريتاببر 
ــان  کوواريانس ز يج آنال ينتا   ياثر) برا اندازه مجذور اتا (   دهد يمنشـ

ــناخت به ا ــت که  ين معنيفراش ــد تغ ۶۶اس زان يرات در مييدرص
شجو  آوريتاب ست که نتا  يدان شناخت بوده ا صل يان در اثر فرا  ج حا
تا  ين تحقياز ا ــل يها پژوهشج يق با ن ، )١٣٩٣و همکاران (  يميسـ

تســلط ، دارد. به اســتنباط پژوهشــگر خوانيهم )٢٠١٠( يآناالشــم
شناخت  يافراد بر آگاه سا    يخود و به عبارت يدر مورد نظام   ييشنا

، هاهدفن يارتباط ب يق برقراريآن از طر يکارکرد شــناخت و اجزا
ناخت  ها تجربه  ــ ــت فرد ي باعث گرد   يو دانش فراشـ ا افراد ي ده اسـ

شت    شناخت کامل در مورد خود دا شند و به عبارت اطالعات و   يه با
سائل مربوطه بر م  يريادگي نحوهشتر در مورد  يشناخت ب  ان زيو م

ــجو آوريتاب ــجو يان مؤثر خواهد بود. بر ايدانش ــاس دانش  انين اس
ــو ــکل     يغن يريتصـ ــازنده از خود شـ و با پرورش   دهند يمو سـ

 يباز و منطق طيدر مح يکارآمد خود، لالحس استق، نفساعتمادبه
  .ندينمايمکمک  خود آوريتاب شيکسب تجارب نو به افزا يبرا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 15

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4792-en.html


 و همکاراناله قاسمی نعمت  ... آوري واثربخشي معنادرماني گروهي و فراشناخت درماني بر تاب
 

440  

 شــرفتيپ زهيانگبر  يگروه يفراشــناخت درمان: چهارم هيفرضــ
  واحد نقده مؤثر است. يان دختر دانشگاه آزاد اسالميدانشجو

نا    به برقرار بودن  ي با ع تا ، ها مفروضــــهت  نال ين ز يج آزمون آ
يانس  هه يک  کووار ناخت در انگ    تأثير  يداريمعن يبرا را ــ  زهيفراشـ

) آمده اســت. با در نظر گرفتن ۸ان در جدول (يشــرفت دانشــجويپ
طا  فاوت    ۵ يخ در دو گروه کنترل و گروه  يداريمعندرصـــد (ت
شناخت به ا  يمجذور اتا (اندازه اثر) برا، ش)يآزما ست  ين معنيفرا  ا
صد تغ  ۷۷که  شناخت    يزه پيزان انگيرات در مييدر شرفت در اثر فرا

ست که نتا بوده  صل از ا يا و  يميلس ق يج تحقيق با نتاين تحقيج حا
که  يافراد، دارد. به استنباط پژوهشگر   خوانيهم) ١٣٩٣همکاران (

ــناخت کامل    ــهياند، افکار درباره يشـ  يباورها، حافظه ييتوانا، هاشـ
ه که منجر ب   ييها طرحن و ين قوانيحافظه و همچن   ييمرتبط با کارا  

س  شند    هاآنکنترل  ييتوانا، تپردازش اطالعات مؤثر ا شته با  ،را دا
ضعف   دارند و در واقع  خودآگاهيبه همان اندازه که از نقاط قوت و 

ــرفت  يپ زهيانگن امر بر يهم ــوديممؤثر واقع  ها آنشـ  بنابراين  .شـ
ــديمن به نظر يچن ــناخت يهاکيتکن که رس مهم در  يعامل يفراش

ــ ــت و يامر تحص  يباالتر يميخودتنظ يکه دارا آموزانيدانشل اس

ستند  ص يدر زم، ه ستي بهخود  يل از وقت و انرژينه تح ستفاده  در  ا
ند يم ماالً . کن که   احت جا ــاس کنترل و  دانش نيا ازآن آموزان احسـ

ــتيانگ، دارند  يميخودتنظ ــيب هاآندر  موفقيت به   يابي زه دسـ تر شـ
  .است

ز ا آمدهدســتبهج يبر اســاس نتا يشــنهادت کاربرديپ درنهايت
  : از اندعبارتپژوهش حاضر 

هارت آموزش  -۱ ندگ  يها م ــورتبه  يز جه  صـ ند در  يب
ــنجي و ن ها تي اولو ها    يازسـ حد ــ يدر متون دروس و وا  يدرسـ

 گنجانده شود. يدانشگاه
صوص   يآموزمهارت يهاکارگاهو  هادوره يبرگزار -۲ در خ

فت   يپ زهيانگو  آوريتاب  ــر لت ن يترمهماز  يکيشـ  يها رســــا
 .باشديم يعال وپرورشآموزش

  
  يتشکر و قدردان

رشته   ٩٥ يان ورودياز زحمات کارکنان و دانشجو  وسيله بدين
ــالم  يتيعلوم ترب ــگاه آزاد اس  يواحد نقده که در گردآور يدر دانش

  .ديآيمر و تشکر به عمل يتقد، نمودند يهمکار هاداده
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Abstract 
Background & Aims: Clarifying the psychological and educational status of motivation for progress 
and resilience has highlighted the importance of using semantic and meta-cognitive approaches to 
strengthen these two basic skills.Besides, it is considered as one of the most reguired human needs today 
and a new scientific service to expand the field. Therefore, this study aimed to determine the 
effectiveness of group psychology and metacognition of group therapy on the persistence and motivation 
of the progress of female students of the Islamic Azad University of Naghadeh. 
Materials & Methods: The present study is an applied and semi-experimental research method. The 
statistical population consisted of students of the Department of Educational Sciences of Azad 
University of Naghadeh with a volume of 120. The sample was determined using a representative sample 
of 40. The sample was divided into two experimental and control groups and resiliency and 
developmental motivation questionnaires were used. Then, the experimental group received 8 sessions 
of teaching psychometric and 10 metacognitive sessions. For statistical analysis, one-way covariance 
analysis was performed using SPSS software. 
Results: The results showed that 68% of changes in the level of vibration and 78% of changes in the 
level of motivation for students' progress were due to group meaning therapy. Also, 66 percent of 
variations in the level of vibration and 77 percent of the variations in the motivation for student progress 
were due to metacognition. 
Conclusion: According to the statistical results, all the assumptions of the research were confirmed and 
the overall result of the study indicated that group meaning therapy and metacognition of group therapy 
affect the resilience and motivation of the progress of female students of Islamic Azad University of 
Naghadeh. 
Keywords: group meaning therapy, Metacognitive Therapy, Resilience, Progressive Motivation, 
Students 
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