
11 

 

 

 چکیده
هدف از انجام . دهد، حالت سرخوردگی و حقارت است كه پس از طرد شدن توسط محبوب به فرد دست میعشقیشكست 

-شناختیتنهایی، و تنظیم حساسابر سرسختی، شناختی مداخلۀ بازسازیگروهی و اثربخشی معنادرمانیاین پژوهش، مقایسه 

آزمون پس ـآزمونپیش از نوع نیمه آزمایشی با طرحپژوهش حاضر، عشق بود.  ضربۀ دختر دچار نشانگان هیجان دانشجویان

جامعه  .گرفتندبار مورد آزمایش قرار  سه گروه سهگروه تشكیل شد و هر  سهكه از  و مرحلۀ پیگیری بود با گروه كنترل

عشقی بود كه با تجربه شكست 69ـ69شامل كلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در سال تحصیلی  آماری

و به طور تصادفی در سه گروه  نفر انتخاب 59ایگزینی تصادفی، جدردسترس با  گیریمواجه شده بودند. با استفاده از نمونه

شناختی، گروه دهی شدند؛ دو گروه آزمایش و یک گروه كنترل. گروه آزمایشی اول شامل گروه مداخلۀ بازسازیجای

زارهای پژوهش شامل پرسشنامه ضربه عشق بگروه سوم هم شامل گروه كنترل بود. او آزمایشی دوم شامل گروه معنادرمانی، 

( بود. 9690) تنهایی راسل(، و احساس9211(، سرسختی اهواز )3002هیجان گراس و جان )شناختی(، تنظیم9666رأس )

ها قبل و بعد از درمان و در دوره پیگیری سه ماهه تمام آزمودنیبرگزار شد.  ایدقیقه 60 جلسۀ 90 در درمانی جلسات

تجزیه و تحلیل شد. روش آماری شامل  39نسخه  spss نتایج، به كمک نرم افزار. پرسشنامه های پژوهش را تكمیل كردند

 نشان نتایج. ( بودچندمتغیره و تک متغیره آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون تحلیل كوواریانس

 وجود داریمعنی تفاوت دانشجویانهیجان شناختیتنهایی و افزایش سرسختی و تنظیم كاهش در درمانی شیوه دو بین كه داد

 تنهایی و افزایش سرسختی و تنظیم شناختی هیجان كاهش در داریمعنی طور به درمانیشیوه دو هر و (P≤09/0نداشت )

بین دو شیوه درمانی شناختی نشان داد كه در بُعد سرسختی معنادرمانی و بازسازی مقایسه اثربخشی. بود مؤثر دانشجویان

نشان داد كه در  دو درمان مقایسه اثربخشیشناختی بود. بازسازی نشانگرِ اثربخشی بیشترداری وجود داشت كه تفاوت معنی

همچنین . بود معنادرمانی داری وجود داشت كه نشانگرِ اثربخشی بیشتربین دو شیوه درمانی تفاوت معنی ارزیابی مجددبُعد 

-داری وجود نداشت. پیگیری سه ماهه نشانمعنیبین دو شیوه درمانی تفاوت  و فرونشانی هیجانی در بُعد احساس تنهایی

شناختی و بازسازیهای های ذكر شده بود. از این رو به كار بردن هریک از شیوهها بر مولفهدهنده پایداری اثرات این درمان

ثر بوده و دختر دچار نشانگان ضربه عشق مؤهیجان دانشجویانشناختیتواند بر سرسختی، تنهایی، و تنظیممیمعنادرمانی 

 روانی آنان شود. منجر به افزایش بهداشت
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