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چكيده

هدف اصلی این پژوهش ،تعیین میزان اثربخشی کیفیت زندگی درمانی در تغییر سطح تابآوری روانشناختی و خود  -تعیینی دانشآموزان دختر افسرده
شهر خرمآباد بود .این پژوهش به صـورت شـبهتجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیشآزمـون  -پـسآزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد .نمونـه پـژوهش
 41آزمـودنی بـود کـه از میـان دانـشآمـوزان دختـر دبیرسـتانی دارای افسردگی شـهر خرمآباد انتخـاب و بـه صـورت تصـادفی در گـروههـای آزمـایش
(کیفیت زندگی درمانی) و گواه گمارده شـدند .در مرحله مداخله گروه آزمایش در  8جلسه تحت آموزش زندگی درمانی قرار گرفتند .برای جمعآوری دادهها
از پرسشنامه تجدید نظر شده خودتعیینی و پرسشنامه تابآوری روانشناختی در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد.
دادههای پژوهش با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) تجزیه و تحلیل شدند .نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری بین دو گروه نشان داد
( .)p<1/11یافتهها حاکی از آن بود که کیفیت زندگی درمانی در افزایش خودتعیینی و تابآوری روانشناختی اثربخش است.
واژه گان کلیدی :کیفیت زندگی درمانی ،تابآوری روانشناختی ،خودتعیینی ،افسردگی

مقدمه
افسردگی 1یکی از شایعترین اختالالت روانی است

پژوهشگران علوم بهداشت روانی-رفتاری بر این باور هستند

(کامیمورا ،نوریان ،آساسنیک و روا )2111 ،2که شیوع رو به

که بر طبق آمارهای بینالمللی  15درصد از افراد سنین بین

رشد آن به یک نگرانی جهانی تبدیل شده و تخمین زده می-

 15تا  44سال که به پزشکان مراجعه میکنند ،دارای عالئم

شود که تا سال  2121به دومین بیماری رایج در دنیا تبدیل

افسردگی مانند عدم توانایی تفکر ،تمرکز ،خودتعیینی پایین

شود (کیمبرل ،مهیر ،دیبیر ،گالیور و موریست.)2114 ،3

بین خود ودیگران ،تصویر بدنی منفی 4دارند ،دچار تضاد

1

3

2

4

. Kimbrel, Meyer, DeBeer, Gulliver & Morissette
. Negative body image

. Depression
. Akiko, Nourian, Assasnik & Roa
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شناختی 1میشوند ،نیاز به کنترل افکار 2در آنها دیده میشود،

ارتباط ادراک شده13؛ به معنای ارتباط با افرادی که برای فرد

احتمال دارد به آسانی دچار حواسپرتی 3و یا مشکالت

اهمیت دارند و یا از او حمایت میکنند (روکا و ماریلن،

حافظه 4شوند (تامسون ،پتی و مور .)2114 ،5و لذا این

 ،)2118میباشد (گونزالز ،سیسیلیا ،سیرا ،فریز و هاگر،14

خودتعیینی9

 .)2119زیربنای تئوریکی نیازهای خودتعیینگری ،نظریه

و تابآوری روانشناختی 4پایین در بیماران افسرده پرداخته

دسی و ریان )1585( 15است (دسی و ریان .)1585 ،مطالعات

است .تابآوری روانشناختی به صورت خودارزشیابی مثبت

نشان دادهاند که سطح نیازهای اساسی روانی (خودمختاری،

از موقعیت آکادمیکی ،احساس کنترل بر عملکرد روانشناختی

شایستگی و ارتباط) در دانشآموزان مبتال به افسردگی پایینتر

و اعتماد به مهارتها و تواناییهای شناختی تعریف شده

از حد متوسط میباشد (هانگ ،لی ،چن و هانگ.)2119 ،19

پژوهش از بین نشانگان باال به بررسی دو نشانه

است (گاتمن و شین .)2112 ،8ریچاردسون)1551( 5

مطالعات نشان دادهاند که افسردگی در کودکان و دانش-

تابآوری روانشناختی را به صورت فرآیند مقابله با استرس

آموزان دختر از موضوعات مهم در گستره علم روانشناختی

و چالشهای پیشرو در مدرسه و بهرهگیری از مهارتهایی

است .بوریم ،شویتزر و اُبرین )2114(14با بازنگری پژوهشها

که به دانشآموز برای غلبه بر این شرایط کمک میکنند،

نشان دادند که بیش از  21درصد دانشآموزان دختر تا 18

تعریف کرده است .یکی دیگر از نشانههای افسردگی که در

سالگی حداقل یک بار به افسردگی بالینی دچار میشوند.

این مقاله بر آن تأکید شده است میزان خودتعیینی است.

بوریم و همکاران ( )2114افسردگی دانشآموزان دختر را با

از طرفی هم افسردگی یک عامل پیشبین قوی است که

مشکالتی همچون ضعف مهارتهای اجتماعی ،گریز عاطفی

باعث آسیبهایی مانند کاهش ادراک بهینه ،امید به زندگی،

و تابآوری روانشناختی کاهش یافته مرتبط است.

امید به موفقیتهای در همه زمینهها میشود (لیانگ ،ژیو،

در تبیین علل افسردگی نظریههای متفاوتی مطرح شدهاند.

یوآن ،شایو و بیان .)2113 ،11برخی مطالعات نشان دادهاند که

از دیدگاه بالینی ،افسردگی نشانگانی است که تحت سلطه

از مهمترین پیامدهای ناخوشایند افسردگی در بین دانش-

خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف

آموزان کاهش سطح نیازهای خودتعیینگری (لیانگ و

غمگین اضطرابی یا حالتهای برانگیختگی نشان داده میشود

همکاران 2113 ،و کوردیرو ،پایژاوو ،لنز ،الکانت و شلدون،11

(شیموتسو و هوریکاوا .)2114 ،18سقوط غیر قابل توجیه

 )2119میباشد .نیازهای خودتعیینگری شامل سه بعد

نمود حیاتی در قلمرو بدنی با خستگی دائم آشکار میشود،

شایستگی ادراک شده؛ به معنای توانایی فرد برای انجام

در قلمرو شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل

تکالیف در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر (روکا و

کوشش فکری و در قلمرو عاطفی به شکل حالتی مالیخولیایی

ماریلن ،)2118 ،12خودمختاری ادراک شده؛ تمایل فرد برای

که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است،

پیگیری آزادانه فعالیتهای خود (روکا و ماریلن ،)2118 ،و
10

1

. Liang, Zhou,Yuan,Shao, & Bian
11 Cordeiro, Paixão, Lens, Lacante, & Sheldon
12 Roca, & Marylene
13 Competence, Autonomy and Perceived Communication
14 Gonzalez, Sicilia, Sierra, Ferriz & Hagger,
15 Deci & Ryan
16 Hung, Li, Chen, Chiang, Chen & Hung
17 Burrim, Schweitzer & O'Brien
18 Shimotsu & Horikawa

. Cognitive conflict
. Need to control thoughts
3
. Distractions
4
. Memory problems
5
. Thomson, Petty & Moore
6
. Self - differentiation
7
. Psychological Resilience
8
. Gutmann & Shean
9
. Richardson
2
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متجلی میشود (الکنر و فرسکو 2119 ،1و بورتون ،ویلیامز،

کیفیت زندگی درمانی مراقبت از خود ،معادل غنای درونی

کالرک ،هاریس ،شوفیلد و گات.)2115 ،2

است و به عنوان احساس آرامش عمیق ،راحتی ،هوشیاری و

رویکردهای درمانی مختلفی برای کاهش یا از بین بردن

آمادگی برای مواجهه با چالشهای روزانه به شیوه

افسردگی و نشانگان آن استفاده میشود .یکی از این

اندیشمندانه ،عاشقانه ،دلسوزانه و جامع تعریف میشود

رویکردهای درمانی کیفیت زندگی درمانی 3است که برای

(فریش .)2119 ،این رویکرد یک مدل پنج راهه به نام

درمان انواع بیماران افسرده مطرح شده و سودمندی آن در

 CASIOدر زمینه رضایت از زندگی به مثابه طرح و نقش-

برخی از پژوهشها تأیید شده است .کیفیت زندگیدرمانی

های برای کیفیت زندگی و مداخالت روانشناسی مثبت برای

رویکردی جدید و جامع است که بر جهتگیری روانشناسی

مددجویان مشخص میکند.

مثبتنگر استوار است (کنارد ،لیبرمن ،ساید و رولف.)2115 ،4

مدل  CASIOبر اساس دیدگاه کیمویل و استل-

عالوه بر این رویکرد روانشناختی کیفیت زندگیدرمانی در

ویل )2114(5برای افزایش رضایتمندی و شادی تشکیل

دامنه نسبتاً وسیعی از اختالالت ،از جمله افسردگی مورد

شده است از :شرایط عینی یک حوزه یا شرایط زندگی (.)C

مطالعه قرارگرفته و اثربخشی آن مشخص شده است (لی،

نگرش نسبت به ادراک حوزهها ( .)Aاستانداردهایی برای

چن ،ژنگ ،پانگ 5و همکاران .)2112 ،فریش )2119( 9با

تحقق این حوزهها ( .)Sاهمیتی که برای شادکامی کلی نسبت

ترکیب رویکردشناختیرفتاری آرون تیبک و روانشناسی

به یک حوزه قائل میشود ( .)Iرضایتمندی یک شخص در

مثبت به همراه استفاده از استعاره ،تنآرامی و مراقبه ،کیفیت

دیگر حوزههای مهم ،که فرد فعالً به آن اهمیت نمیدهد (.)O

زندگیدرمانی را ارائه داد .کیفیت زندگیدرمانی از رویکرد

سرخط درمان مبتنی بر کیفیت زندگی هفده حوزه اصلی از

رضایت از زندگی حمایت میکند .در این رویکرد ،اصول و

زندگی است که از توسعه معنویت و خودپنداره شروع تا

مهارتهای معطوف به کمک به مراجعان در شناسایی ،دنبال

همسایگان ،اجتماع و اینکه چگونه رضایت از زندگی و

کردن و برآوردن نیازها ،اهداف و آرزوها در حوزههای با

شادی را در هر یک از این حوزهها افزایش دهیم ادامه مییابد.

ارزش زندگی آموزش داده میشود .نظریه کیفیت زندگی

این هفده حوزه اصلی که مداخالت بر آن تمرکز پیدا

بیشتر فرض میکند که مؤلفههای عاطفی شادکامی تا حد

میکند ،عبارتند )1 :اهداف ،ارزشها و زندگی معنوی)2 ،

زیادی از قضاوت یا ارزیابیهای انسان از رضایت از زندگی

عزت نفس )3 ،بهداشت و سالمت جسمی )4 ،پول یا

بر اساس شناخت سرچشمه میگیرد ،درست مثل هنگامی که

استانداردهای زندگی )5 ،کار )9 ،بازی و تفریح؛  )4یادگیری،

استانداردها و مالکهای انسان برای کار رضایت بخش تحقق

 )8خالقیت )5 ،کمک )11 ،عشق )11 ،دوستان )12 ،فرزندان،

یافته است و فرد احساس شادی ،ایمنی و آسایش میکند

 )13اقوام و بستگان )14 ،همسر )15 ،خانه )19 ،همسایگان،

(موتا و ماتوز .)2119 ،4هدف کیفیت زندگیدرمانی (کیفیت

 )14جامعه .کیفیت زندگی درمانی به صورت گروهی و

زندگی درمانی) افزایش خودمراقبتی حرفهای یا غنای درونی

انفرادی قابل اجرا است .ابتدا از فرد میخواهند که از میان

و پیشگیری از فرسودگی است (کراتز و وین .)2114 ،8در

هفده حوزه ،حوزههای مهمی را که میخواهند در آن تغییر

1 Lackner & Fresco
2 Burton, Williams, Clark, Harris, Schofield & Gatt
3 Quality of life therapy
4 Kennard, Lieberman, Saaid & Rolfe
5 Li, Chen, Zeng, Pang

6 Frisch
7 Mota & Matos
8 Kratzt & Weyne
9 Kimweli & stilweli

37

اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر میزان تابآوری روانشناختی و خودتعیینی دانشآموزان  /...یوسف وند و همکاران

ایجاد کنند ،مشخص نمایند و سپس درمان مبتنی بر کیفیت

دیگر یافته های این مطالعه این بود که درمان کیفیت زندگی

زندگی در طول جلسات بر روی این حوزهها تمرکز مییابد.

درمانی به طور معناداری باعث افزایش میزان خودتعیینی در

برای هر کدام از این حوزهها تکالیف و تمریناتی بر اساس

دانشآموزان دختر و پسر شده است .موسک و گیلبوا)2119(9

تکنیکها و اصول درمان برای اجرا در درون جلسات و بیرون

در مطالعه خود نشان دادند که زندگی درمانی به طور معنا-

جلسات طراحی شده است (فریش.)2119 ،

داری باعث افزایش سطح تابآوری روانشناختی دانشجویان

تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اثربخشی

افسرده نسبت به گروه کنترل میشود .با توجه به نتایج

این درمان را نشان دادهاند .در پژوهشی که عابدی و

پژوهشهای انجام شده ،به نظر میرسد روش درمانی کیفیت

وستانیس )2111(1که به منظور ارزیابی درمان مبتنی بر کیفیت

زندگی درمانی در درمان افسردگی و کاهش نشانگان این

زندگی برای والدین کودکان مبتال به افسردگی در ایران انجام

اختالل مؤثر باشد .بنابراین پژوهش حاضر در صدد بررسی

شد ،نتایج نشان داد که درمان کیفیت زندگی درمانی باعث

اثربخشی درمان کیفیت زندگی درمانی در تغییر سطح

کاهش نشانههای افسردگی مانند نشخوار فکری ،گریز

تابآوری روانشناختی و خود تمایزیافتگی دانشآموزان دختر

عاطفی ،اضطراب ،خود  -تعیینی و افزایش رضایت کلی

افسرده است.

خانوادگی و موقعیتی کودکان مبتال افسردگی شد .در پژوهشی

فرضيه پژوهش :کیفیت زندگی درمانی بر افزایش تابآوری

نورثمور  -بال و ایوان )2119( 2به این نتیجه رسیدند که

روانشناختی و مبزان خودتعیینی گروه آزمایش تأثیر معناداری

درمان مبتنی بر کیفیت زندگی ،میزان تابآوری روانشناختی

میگذارد.

آزمودنیها را در هر دو مرحله پسآزمون و پیگیری افزایش

روش پژوهش

داده است .رودریگو ،ماهر و ویدوز )2119( 3در پژوهشی با

روش این پژوهش به صورت شبهتجربی بود که در آن از

عنوان مداخله روانشناختی به روش کیفیت زندگی درمانی به

طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گـواه اسـتفاده شد .در

منظور بهبود کیفیت زندگی و سطح خودتعیینی در بزرگساالن

این پژوهش درمان به عنوان متغیر مستقل محسوب میشود

افسرده پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که افراد گروه کیفیت

که سطوح آن روش کیفیت زندگی درمانی و عدم مداخله

زندگی درمانی نمرههای بیشتری در مقیاس کیفیت زندگی و

است (جدول  .)1متغیرهای تابآوری روانشناختی و

هاینان4

خودتعیینی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند.

( )1555اثر بخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی را بر افراد

جامعه آماری مطالعه حاضر را کلیه دانشآموزان دختر دوره

افسرده بررسی کردند .پس از پایان جلسات درمان ،مشخص

متوسطه دوم شهر خرمآباد تشکیل میدادند که نمونه مورد

شد که نشانگان افسردگی مانند نشخوار فکری ،گریز عاطفی،

مطالعه نیز از این جامعه انتخاب شد .روش اجرا هم به این

عدم تمایز عاطفی بین خود و دیگران کاهش یافته بود و

صورت بود که ابتدا هماهنگیهای الزم و مکاتبات اداری با

همچنین ،یک افزایش معناداری در کیفیت زندگی و

آموزش و پرورش مرکز خرمآیاد انجام گرفت ،سپس با

خودکارآمدی همه بیماران ،مشاهده شد .نتایج مطالعه

مراجعه به مدارس ،مدیران و دبیران توجیه شدند .در مرحله

پاترا )2119(5نشان داد که  43درصد دانشآموزان دختر و 58

اول 451 ،دانشآموز دختر از بین مدارس دخترانه مقطع

سطح خودتعیینی به دست آوردند .گرانت ،سالکد و

درصد دانشآموزان پسر داری اختالل افسردگی هستند .از
4 Grant, Salced & Hynan
5 Patra
6 Mosek & Gilboa

1 Abedi & Vostanis
2 Northmore-Ball & Evan
3 Rodrigue, Moher & Widows
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متوسطه دوم شهر خرمآباد به صورت تصادفی خوشهای

(کانر و دیویدسون .)2113 ،پایایی و روایی فرم فارسی مقیاس

انتخاب شد .سپس دانشآموزانی که نمره بـاالیی (نقطه برش

تابآوری نیز در مطالعات مقدماتی نمونههای بهنجار و بیمار

 )11در مقیاس افسردگی روانی کسب کردند ،شناسایی و

مورد بررسی و تایید قرار گرفته است (بشارت .)1389 ،در

مورد مصاحبه بالینی قرار گرفتند .آزمودنیهای دارای

خصوص این تحقیق با توجه به جدول مربوطه در مورد متغیر

افسردگی به صورت تصـادفی بـه دو گروه به شرح زیـر

تابآوری که شامل  25سوال بوده است ،میزان شاخص آلفای

گمارده شدند 21 :نفر برای کیفیت زندگی درمانی (گروه

کرونباخ به میزان  1/89در حد قابل قبول و تایید کننده پایایی

آزمایش) و  21نفر برای لیست انتظار (گروه گواه) .سپس هر

پرسشنامه میباشد .این مقیاس در ایران توسط محمدی

دو گروه در مرحله پیشآزمون مقیاس تابآوری روانشناختی

( )1384هنجاریابی شد و روایی و پایایی آن به دست آمد .در

و خودتعیینی را تکمیل کردند .دو هفته پـس از درمان مجـدداً

این تحقیق برای تعیین روایی ابتدا همبستگی هرگویه با نمره

از آزمودنیهای دو گروه پسآزمون به عمل آمد .مالکهای

کل مقوله محاسبه و سپس ،از روش تحلیل عامل استفاده شد.

شمول عبارت بودند از :دبیرستانی بودن ،عدم مصـرف

محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل نشان داد که به جز

داروهای روانگردان ،عدم ابتال به اختالالت روانی و

مورد (گویه )3ضرایب بین  1/94تا  1/41بودند .در مرحله

شخصیتی (بـا مصاحبه بـالینی) ،نداشتن بیماریهای حاد و

بعد گویههای مقیاس با استفاده از روش مولفههای اصلی

مزمن جسمی ،عدم شرکت همزمان در سایر برنامههای

مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند .مقدار ( )KMOبرابر 1/84

درمانی و عدم دریافت مشـاوره فردی یا دارو درمانی .مالک-

و مقدار خی دو در آزمون بارتلت برابر  5555/25بود که هر

هـای خروج عبارت بودند از :ابتال به اختالالت روانی و

دو شاخص کفایت شواهد برای انجام تحلیل عامل را نشان

شخصیتی (بـا مصاحبه بـالینی) ،داشتن بیماریهای حاد و

داد .به منظور تعیین پایایی مقیاس تاب آوری از روش آلفای

مزمن جسمی ،مصرف داروهای روانگردان ،شرکت همزمان

کرونباخ استفاده شده و ضریب پایایی حاصله برابر  1/85بود

در سایر برنامههای درمانی ،و دریافت مشاوره فردی یا

(محمدی .)1384 ،در مطالعه حاضر ضریب پایایی با استفاده

دارودرمانی .الزم به ذکر است افرادی که در لیست انتظار

از روش آلفای کرونباخ  1/81بدست آمد که نشان دهنده

بودند بعد از انجام پژوهش به صورت داوطلبانه تحت درمان

اعتبار باالی ابزار مربوطه میباشد.

قـرار گرفتند .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه تجدید

ب) مقیاس خودتعیینگری (خودمختاری ،شایستگی و ارتباط

نظر شده خودتعیینی و پرسشنامه تابآوری روانشناختی

ادراک شده) سوریبو و همکاران ( :)2115این مقیاس دارای

استفاده شد.

 21سوال و سه خرده مقیاس میباشد که در یک طیف لیکرتی
دیویدسون1

طراحی شده است (سوریبو ،هالواری ،فالت و کریستینسن،2

( :)CD-RISCمقیاس تابآوری کانر -دیویدسون ()2113

 .)2115خرده مقیاس خودمختاری ادراک شده ،شامل  4جمله

یک ابزار  25سوالی است که سازه تابآوری را در اندازههای

که ضریب اعتبار آن توسط سوریبو و همکاران (1/85 )2115

پنج درجهای لیکرت از صفر تا چهار میسنجد .حداقل نمره

گزارش شده است .خرده مقیاس شایستگی ادراک شده ،شامل

تابآوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثر نمره وی

 9جمله که ضریب اعتبار آن توسط سوریبو و همکاران

صد است .نتایج مطالعه مقدماتی مربوط به ویژگیهای

( 1/81 )2115گزارش شده است .مقیاس ارتباط ادراک شده،

روانسنجی این مقیاس ،پایایی و روایی آن را تایید کرده است

شامل  8جمله که ضریب اعتبار گزارش شده توسط سوریبو

)1 Connor- Davidon, Resilience Scale (CD-RISC

2 Sorebo, Halvari, Flaata & Kristiansen

الف) مقیاس تابآوری روانشناختی کانر-
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و همکاران ( 1/85 )2115است .ضریب پایایی خرده

در پژوهش حاضر از روشهای آمار توصیفی و استنباطی

مقیاسهای خودمختاری ادراک شده ،شایستگی ادراک شده و

جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چند متغیره

ارتباط ادراک شده در این مطالعه به ترتیب  1/95 ،1/81و

(مانکووا) استفاده شده است.

 1/84بدست آمد .اعتبار این مقیاس در مطالعه حاضر بر اساس
روش آلفای کرونباخ  1/48بدست آمد.
جدول  .6شرح جلسات کيفيت زندگي درماني
جلسه
اول
دوم
سوم

محتوای درمان
برقراری ارتباط و معرفی اعضا ،بیان قواعد گروه ،اهداف و معرفی دوره آموزشی ،گرفتن تعهد از شرکت کنندگان برای حضور
در جلسات ،معرفی و بحث پیرامون کیفیت زندگی ،تابآوری روانشناختی و خودتمایزیافتگی
مروری بر بحث جلسه قبل ،تعریف کیفیت زندگی درمانی ،معرفی ابعاد کیفیت زندگی ،معرفی حیطههای شانزدهگانه زندگی
که کیفیت کلی زندگی فرد را تشکیل میدهند ،کشف موارد مشکل آفرین اعضا ،خالصه بحث ،ارائه بازخورد
مروری بر بحث جلسه قبل ،معرفی  CASIOبه عنوان پنج ریشه ،شروع کردن با یکی از ابعاد ،معرفی  Cبه عنوان راهبرد اول
و کاربرد آن در ابعاد شانزدهگانه کیفیت زندگی

چهارم

مروری بر بحث جلسه قبل ،بحث پیرامون  ، CASIOمعرفی  Aبه عنوان استراتژی دوم در ابعاد شانزدهگانه کیفیت

پنجم

مروری بر بحث جلسه قبل ،بحث پیرامون  ، CASIOمعرفی  Sبه عنوان استراتژی سوم برای افزایش کیفیت زندگی

ششم
هفتم
هشتم

مروری بر بحث جلسه قبل ،بحث پیرامون اصول مربوط به کیفیت زندگی ،معرفی  Iبه عنوان استراتژی چهارم و کاربرد این
اصل برای افزایش رضایت
مروری بر بحث جلسه قبل ،ادامه بحث درباره اصول ،بحث درباره حیطه روابط و کاربرد اصول مهم در حیطه روابط ،معرفی
 Oبه عنوان استراتژی پنجم
ارائه خالصهای از مطالب عنوان شده در جلسات قبل ،جمعبندی و آموزش

یافتهها
آزمودنیها در متغیرهای مورد مطالعه مشخص و قابل مشاهده

بر اساس یافتههای جدول  ،2بین نمره آزمودنیها در

میباشد.

پیشآزمون و پسآزمون تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد.
همچنین بر اساس نتایج جدول  2میانگین و انحراف استاندارد

جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد گروههای آزمایش و گواه در متغيرهای مورد مطالعه به تفكيك پيشآزمون و پسآزمون
گروه

گواه
پیشآزمون

موقعیت

میانگین

متغیرها
خودمختاری ادراک-
خود تعیینی

انحراف
استاندرد

آزمایش
پسآزمون

میانگین

انحراف
استاندرد

پیشآزمون
میانگین

انحراف
استاندرد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندرد

18/35

5/15

14/22

5/19

18/43

9/94

29/58

4/54

شایستگی ادراکشده

15/14

4/55

19/52

5/99

18/45

5/53

25/91

4/55

ارتباط ادراکشده

21/54

9/33

22/85

5/45

15/19

9/54

22/24

4/34

45/13

4/52

51/39

4/84

4/41

4/93

91/53

8/34

شده

تابآوری روانشناختی
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جهت تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به تفاوت بین دو

بین متغیر همپراش و مستقل در دو گروه کنترل و آزمایش

گروه کنترل و آزمایش از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره

حساب شد و با توجه به نتیجه بدست آمده (F=1/98؛

و چند متغیره (مانکوا) بهره گرفته شد .از جمله پیشفرض-

 )p>1/15مشخص شد که پیشفرض همگنی شیب

هایی که در تحلیل کوواریانس منظور میگردد ،فرض نرمال

رگرسیون نیز رعایت شده است .همچنین نتایج آزمون لوین

بودن توزیع متغیرها (آزمون کولموگروف – اسمیرنوف)،

نشان داد که واریانسهای خرده مولفههای مورد مطالعه در دو

یکسانی واریانسها (آزمون لوین) ،همگنی واریانس –

گروه با هم برابر بوده و با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند،

کوواریانس (آزمون ام باکس) و کرویت بارتلت میباشد که

که این یافته ،پایایی نتایج بعدی را نشان میدهد .نتیجه آزمون

در مطالعه حاضر این مفروضهها بررسی و اعتبار آنها مورد

کرویت بارتلت از لحاظ آماری معنادار می باشد به این معنا

تأیید قرار گرفت .در مطالعه حاضر یافتههای آماری نشان داد

که فرض صفر مبنی بر ناهبسته بودن دادهها رد و فرض خالف

که سطح معناداری به دست آمده در آزمون کولموگروف -

مبتنی بر همبسته بودن دادهها تأیید میشود .یعنی این آزمون

اسمیرنف ،در متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه ،بیش از

نشان داد که ماتریس همبستگی مشاهده شده متعلق به جامعه-

مقدار مالک  1/15میباشد ،و بنابراین میتوان گفت که توزیع

ای با متغیرهای همبسته است .و لذا میتوان تحلیل واریانس

متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری داری توزیع نرمال

و کوواریانس را انجام داد.

میباشد .برای اثبات توازی شیب رگرسیون مقدار  Fتعامل
جدول  .9آزمون باکس جهت بررسي پيشفرض همگني ماتریس واریانس – کوواریانس
مولفه

BOXES M

F

سطح معناداری

خود تعیینی

4/315

1/115

1/311

تابآوری روانشناختی

9/411

1/415

1/258

تابآوری روانشناختی ( F=1/415و  )p>1/15به خوبی

جدول  3نشان میدهد سطح معناداری  p>1/15میباشد
که گویای آن است شرط همگنی ماتریس واریانس –
کواریانس برای خود تعیینی(F=1/115

رعایت شده است.

و  )p>1/15و

جدول  .4نتایج آزمون المبدای ویكلز در تحليل واریانس چندمتغيره
مولفه
خود تعیینی و تابآوری
روانشناختی

آزمون

ارزش

F

المبدای ویکلز

1/414

5/312

درجه

درجه

سطح

آزادی خطا

آزادی اثر

معناداری

49

3

1/111

مجذور اتا
1/312

نتایج آزمون المبدای ویلکز در جدول  4نشان میدهد که بین

خودتعیینی و تابآوری روانشناختی (F=5/312

دو گروه کنترل و آزمایش حداقل در یکی از خرده مولفههای

 )p<1/11تفاوت معنادار وجود دارد.
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جدول  .5تحليل کوواریانس چند متغيره اثرات کيفيت زندگي درماني بر خود  -تعييني و تابآوری روانشناختي
منبع تغییر

متغیر وابسته

SS

df

MS

گروه

خود تعیینی

941/49

2

321/38

خطا

خود تعیینی

1584/24

54

34/89

گروه

تابآوری روانشناختی

912/41

2

319/21

خطا

تابآوری روانشناختی

1498/95

54

31/12

F

سطح معناداری

ضریب اتا

4/15

1/11

1/35

9/44

1/11

1/34

مندرجات جدول  5نشان میدهد که اثر گروه (سطح

و مثبتی نسبت به خود ،دیگران و ارتباط با محیط اطراف

متغیر مستقل) بر نیازهای خودتعیینگری و معنای تحصیل

نداشته باشند .یکی از ابعاد این منفی نگری نسبت به خود و

دانشآموزان دختر از نظر آماری معنادار است ( )P=1/15به

دیگران به این معقوله بر میگردد که چون فرد افسرده دید

این معنا که دانشآموزان دختر افسردهای که تحت درمان با

منفی نسبت به خود و دیگران دارد فکر میکند و یا در این

کیفیت زندگی درمانی بودند نسبت به گروه کنترل که از این

اندیشه است که دیگران نیز همچنین دیدگاهی نسبت به او

درمان برخوردار نبودند ،افزایش قابل مالحظه و معناداری در

دارند و لذا همین امر باعث میشود که فرد سطح شایستگی

میزان خودتعیینی و تابآوری روانشناختی داشتهاند.

ادراک شدهاش پایین بیاید و نتواند به خوبی با دیگران ارتباط

بحث و نتيجهگيری

برقرار کند .حال آنکه در روش کیفیت زندگی درمانی بر

پژوهش حاضر با هـدف بررسی اثربخشی کیفیت زندگی

مفهومسازی مجدد ،آمادهسازی مراجعین و همچنـین آموزش

درمانی (کیفیت زندگی درمانی) در تغییر سطح تابآوری

مهارتهای مثبت اندیشی و تشکیل مفاهیم مثبت و نو نسبت

روانشناختی و خودتعیینی دانشآموزان دختر افسرده انجام

به خود و دیگران ،و تهیه فهرست فعالیتهای لذت بخـش

شده اسـت.

است که میتواند رابطه فرد را با خود و دیگران بهبود دهد و

یافتـههای پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت زندگی

نسبت به خود و دیگران دید مثبتتر و خوشبینانهتری داشته

درمانی باعث افزایش میزان خودتعیینی و تابآوری روان-

باشد به طوری که هم سطح ارتباط و شایستگی ادراک

شناختی گروه آزمایش نسبت بـه گـروه گواه شده است .به

شدهاش افزایش مییابد و هم اینکه میتواند به خوبی با

عبارت دیگر میزان خودتعیینی و تابآوری روانشناختی در

دیگران و محیط اطراف ارتباط مثبت و سازنده برقرار کند.

افرادی که در جلسات کیفیت زندگی درمانی شرکت کـرده

همچنین گنجاندن این فعالیتها و تمرینها در برنامه هفتگی،

بودند در مقایسه با گروه گواه افزایش معنیداری داشته است.

باعث میشود که فرد افسرده به تدریج از شرایط نامناسب

این یافته با نتایج مطالعات گرانت و همکاران ( ،)1555پاداش

خود مبنی به تفکرات منفی ،دلهره ،شایستگی و ارتباط ادراک

( ،)1385رودریگو و همکاران ( ،)2119پاترا ( ،)2119طغیانی

شده سطح پایین فاصله گرفته و کمکم به سمت و سوی

( ،)1351نورثمور  -بال و ایوان ( ،)2119موسک و گیلبوا

مثبتاندیشی و داشتن یه دید بهتر و خوشبینانه نسبت به

( )2119و هانگ و همکاران ( )2119همسو است.

خود و دیگران حرکت کند.

از دیگر دالیل تبیین یافتههای این مطالعه این است،

از دالیل تبیین این یافتهها این است که کیفیت زندگی

افرادی که دچار افسردگی هستند مفهومهای ذهنی منفی

درمانی از طریق راهبردهایی چـون شناسـایی هیجانات منفی

بیشتری نسبت به خود و محیط اطراف دارند و همین داشتن

و نحوه مقابله با آنها ،و برنامـههـای درمـانی اخـتالل

مفهومهای منفی باعث میشود که این دسته افراد دید خوب

افسردگی که شامل راهبردهای مقابله هیجانمحور از قبیـل
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ارائــه پاسـخهای هیجانی مناسـب در برابــر اضـطراب،

برآوردن نیازها ،اهداف و آرزوها در حوزههای با ارزش

افسردگی ،گریز عاطفی ،گریز از دیگران ،جایگاه من تضعیف

روانشناختی آموزش داده میشود .از دالیل دیگر برای تبیین

شده و خیـالپـردازی بـرای تعــدیل موقعیــت اســتفاده

این یافتهها این است که باید گفت یکی از خصوصیات بارز

میشــود ،موجب افزایش همآمیختگی بادیگران و واکنش

افراد افسرده خلق پایین و تحمل کم در برابر مشکالت و

پذیری عاطفی میگردد .از طرف دیگـر ،ایـن یافتهها را

سختیهای روانشناختی و نداشتن احساس خوب از خود و

میتوان اینگونه تفسیر کرد کـه خودتعیینی پایین بـا

محیط دانشگاه است .نظریه کیفیت زندگی بر این فرض

افسردگی روانی ارتباط قوی داشته و افراد دارای خودتعیینی

استوار است که مراجعانی که تابآوری خود را به حداکثر

پایین ،احتمال بیشتری دارد که به افسردگی روانی مبتال شوند.

میرسانند ،فواید بیشماری را به دست میآورند .احساس

لذا ایـن روش بـا افـزایش تسلط و توانمندی افراد مبتال،

خوب داشتن خود تقویتکننده است و یکی از خدمات بزرگ

میتواند در ارتقاء میزان خودتعیینی آنان مؤثر باشد .همچنـین

این درمان ،ایجاد احساس خوب در افراد از طریق پایین

در ایـن روش بـه چگونگی ادراکات فرد از توانایی تغییر

آوردن انتظارات و توقعات است و همین احساس خوب

رفتار ،سـطح انگیختگی ،الگوهای فکری و واکنشهای

باعث میشود که افراد سطح تحملشان باالتر رفته و بتوانند با

احساسی پرداخته میشود و از خودتمایزیافتگی بـه عنوان

مشکالت روانشناختی به صورت بهتر و مثبت تر برخورد

عامل اثرگذار بـر پذیرش ،حفـظ و تغییـر هیجان مـرتبط با

کنند.
این پژوهش نیز همچون سایر پژوهش ها با محدودیت

دامنـة وسـیعی از رفتارهای مورد نیاز در کـاهش افسردگی

هایی روبرو بود؛ از جمله اینکه در پژوهش حاضر از ابزارهای

اسـتفاده میشود.
از دالیل دیگر تبیین یافتههای این مطالعه این است که

خودگزارشدهی استفاده شد ،ممکن است افراد در ابراز

چون در روش درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی درمانی به

مشکالت خود و پاسخ به پرسشنامهها صداقت و دقت کامل

بررسی ابعاد مختلف زندگی فرد ،خواستهها ،مشکالت پیش-

را به خرج نداده باشند و با توجه به تأثیر عوامل انسانی ،در

رو ،نحوه غلبه بر مشکالت پرداخته میشود افراد افسرده می-

نتایج پژوهش محدودیتهایی در این خصوص به وجود آمده

توانند از این راه آگاهی خود را باال برده و شناخت بهتری از

باشد .در نهایت پیشنهاد میگردد که با توجه به نقش روش

مشکالت خود داشته باشند و لذا همین عامل باعث میشود

زندگی درمانی بر میزان خودتعیینی و تابآوری روانشناختی

که افراد تابآوری باالتری را به دلیل شناخت بیشتر نسبت به

دانشآموزان ،از نتایج پژوهشهای انجام شده در این زمینه به

مشکالت و راهحلهای غلبه بر این مشکالت داشته باشند.

صورت عملی در مراکز مشاوره مدارس استفاده نمود و در

همانطور که میدانید ،افراد افسرده تابآوری روانشناختی و

مدارس ،کارگاههای آموزشی و دورههای آموزش درمان مبتنی

خودتعیینی پایینی دارند .هدف در درمان مبتنی بر بهبود

بر کیفیت زندگی درمانی مختص دانشآموزان ،در نظر گرفته

کیفیت زندگی این است که مهارتها و آگاهیها افزایش یابد

شود.

و مراجعان اراده خود را در مورد جنبههایی از خودتعیینی که
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Abstract
The aim of this study was to determine the effectiveness of therapy quality of life to change psychological resilience
and Self-determination school students of Khorramabad girl was depressed. This quasi-experimental study in which
the pretest - posttest control group was used. The sample consisted of 40 subjects that depression among female high
school students of Khorramabad were selected and randomly assigned to experimental groups (health, quality of life
and control were handled. Intervention in the experimental group for 8 sessions of 2 hours of quality of life were
treatment. The data were collected from questionnaires Self-determination and psychological resilience in the pre-test
and post-test for both test and control groups were used. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance
(MANCOVA) was performed. Covariance analysis showed significant differences between the two groups. Results
showed that quality of life therapy is effective in increasing Self-determination and psychological resiliency of the
school.
Key words: Quality of life, Health, Psychological Resilience, Self-determination, Depression
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