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Abstract
Introduction: Depression is one of the most prevalent psychological disorders that is used in
many therapeutic approaches to reduce or eliminate its syndrome. One of these therapeutic
approaches is the quality of life therapy that has been proposed to treat a variety of depressed
patients and its usefulness in some researches has been confirmed.
Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of therapy quality of life
(QOLT) to change academic resilience and self-differentiation school students of
Khorramabad girl was depressed.
Method: 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 QOLT) and control were handled .Intervention in the experimental group for 8
sessions of 2 hours of quality of life were QOLT treatment. During this period, the control
group received no intervention. The data were collected from questionnaires differentiation of
self Askvrn and Dundee (1998) and a questionnaire academic resilience Samuel (2004) in the
pre-test and post-test for both test and control groups were used. Data were analyzed using
analysis of covariance. Data analysis software program (SPSS.21) was performed.
Results: Covariance analysis showed significant differences between the two groups. Results
showed that quality of life therapy is effective in increasing differentiation and resiliency of
the school.
Conclusion: According to the results, the use of non-medical methods such as quality of life
therapy is recommended to improve the level of educational achievement and selfdifferentiation among students with depression.
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چكيده
مقدمه :افسردگی یکی از اختالالت روانشناختی رو به رشد است که از رویکردهای درمانی مختلفی برای کاهش یا از بین بردن
نشانگان آن استفاده میشود .یکی از این رویکردهای درمانی ،کیفیتِ زندگی درمانی است که برای درمان انواع بیماران افسرده
مطرح شده و سودمندی آن در برخی از پژوهشها تأیید شده است.
هدف :هدف اصلی این پژوهش ،تعیین میزان اثربخشی کیفیتِ زندگی درمانی ( )QOLTدر تغییر سطح تابآوری تحصیلی و
خودتمایزیافتگی دانشآموزان دختر افسرده شهر خرمآباد بود.
روش :این پژوهش به صـورت شـبهتجربـی بـود کـه در آن از طـرح پـیشآزمـون  -پـسآزمـون بـا گـروه کنتـرل اسـتفاده شـد.
نمونـه پـژوهش  40آزمـودنی بـود کـه از میـان دانـشآمـوزان دختـر دبیرسـتانی دارای افسردگی شـهر خرمآباد انتخـاب و بـه
صـورت تصـادفی در گـروههـای آزمـایش (کیفیتِ زندگی درمانی) و گواه گمارده شـدند .در مرحله مداخله گروه آزمایش به
مدت  8جلسه  2ساعته تحت کیفیتِ زندگی درمانی  QOLTقرار گرفتند .در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخلهای
دریافت نکرد .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه تجدید نظر شده خود تمایزیافتگی ( )DSI-Rاسکورون و اسمیت ( )2003و
پرسشنامه تابآوری تحصیلی ساموئل ( )2004در مراحل پیشآزمون و پسآزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد.
دادههای پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند .تحلیل دادهها به کمك نرمافزار ( )SPSS.21انجام گرفت.
یافتهها :نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنیداری بین دو گروه نشان داد .یافتهها حاکی از آن بود که کیفیتِ زندگی درمانی در
افزایش خودتمایزیافگی و تابآوری تحصیلی اثربخش است.
آوری تحصیلی و خودتمایزیافتگی دانشآموزان مبتال به افسردگی توصیه میشود.
کليد واژهها :کیفیتِ زندگی درمانی ،تابآوری تحصیلی ،خودتمایزیافتگی ،افسردگی
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نتيجهگيری :با توجه به نتایج بدست آمده ،بکارگیری روشهای غیردارویی همچون کیفیتِ زندگی درمانی در بهبود سطح تاب-
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زندگی فردی و خانوادگی میباشد (پیالرسکا،13

مقدمه
افسردگی 1یکی از شایعترین اختالالت روانی است
(کامیمورا ،نوریان ،آساسنیك و رواسرانو )2010 ،2که

.)2016
بر اساس نظریه بوئن

14

تمایزیافتگی در دو بعد

شیوع رو به رشد آن به یك نگرانی جهانی تبدیل شده

درونروانی و بینفردی خود رخ میدهد (هافمن،

و تخمین زده میشود که تا سال  2020به دومین

بانژاف ،کانسك ،دِرِمپول و سینگر .)2013 ،15افراد

بیماری رایج در دنیا تبدیل شود (کیمبرل ،مهیر ،دیبیر،

تمایزیافته برای تجربه عواطف عمیق ،احساس آزادی

گالیور و موریست .)2014( 3پژوهشگران علوم

میکنند و دارای قابلیت نظم بخشی به هیجانات بوده ،به

بهداشت روانی  -رفتاری بر این باور هستند که بر طبق

طور آزادانه به آنها دسترسی دارند ،قادرند افکار

آمارهای بینالمللی  15درصد از افراد سنین بین  15تا

شخصی خود را شناسایی نموده و ابراز کنند (مرادی،

 74سال که به پزشکان مراجعه میکنند ،دارای عالئم

اکبری و دوستی .)2015 ،فشار سنگین عاطفی،

افسردگی مانند عدم توانایی تفکر ،تمرکز ،تمایزیافتگی

اجتماعی و اقتصادی ،برای مبتالیان به اختالل افسردگی

پایین بین خود ودیگران ،تصویر بدنی منفی 4دارند،

از طرف خانواده و اجتماع از یك سو و شیوع فزاینده

دچار تضاد شناختی 5میشوند ،نیاز به کنترل افکار 6در

ساالنه  2/9تا  6/12درصد در جمعیت عمومی ،باعث

آنها دیده میشود ،احتمال دارد به آسانی دچار

شده است که توجه به درمان و یا کاهش میزان نشانگان

حواسپرتی 7و یا مشکالت حافظه 8شوند(توماس ،پتی

این اختالل در افراد مبتال بیشتر از گذشته احساس شود

و مور .)2014 ،9و لذا این مقاله از بین نشانگان باال ما به

(وانگ ،سیو ،ژیانگ ،دانگ ،فان ،ژانگ ،یو ،گاوو،

و تابآوری

شی ،ژیانگ ،ژیانگ و وی .)2016 ،16بنابراین باید

پایین در بیماران افسرده پرداختهایم.

گفت افسردگی یك عامل پیشبین قوی است که

تابآوری تحصیلی به صورت خودارزشیابی مثبت از

باعث آسیبهایی مانند تضاد شناختی ،نشخوار فکری،

موقعیت آکادمیکی ،احساس کنترل بر عملکرد

واکنشپذیری عاطفی ،جایگاه منِ تحریف شده ،گریز

تحصیلی و اعتماد به مهارتها و تواناییهای شناختی

عاطفی و همآمیختگی پایین با دیگران میشود (پارکر،

تعریف شده است (گاتمن و شین .)2013 ،12یکی

مكکراو و هدزی-پاولُویك.)2015 ،17

بررسی دو نشانه خود تمایزیافتگی
تحصیلی

11

10

تاکید شده است میزان خودتمایزیافتگی است .مفهوم

حتی سطوح خفیف افسردگی با افزایش معنیدار

تمایز خود تمایزیافتگی بیانگر میزان توانایی فرد برای

تمایزنایافتگی بین خود و دیگران ،واکنشپذیری

تفکر واقعبینانه راجع به موضوعات سرشار از عاطفه در

عاطفی پایین ،جایگاه منِ تضعیف شده ،گریز عاطفی و
همآمیختگی پایین در دانشآموزان همراه است (پلگ

1 . Depression
2 . Akiko, Nourian, Assasnik & Roa
3 . Kimbrel, Meyer, DeBeer, Gulliver & Morissette
4. Negative body image
5 . Cognitive conflict
6 . Need to control thoughts
7 . Distractions
8 . Memory problems
8. Thomson, Petty & Moore
10. self - differentiation
11. Academic Resilience
12. Gutmann & Shean

و زوبی .)2014 ،18از طرفی مطالعات نشان دادهاند که
13. Pilarska
14. Boen
15. Hoffmann, Banzhaf, Kanske, Bermpohl & Singer
16. Wang, Su, Jiang, Dong, Fan, Zhang, Yu, Gao, Shi, Jiang,
Jiang & Wei
17. Parker, McCraw & Hadzi-Pavlovic
18. Peleg & Zoabi
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دیگر از نشانههای افسردگی که در این مقاله بر آن

یافتههای پژوهشی جدید حاکی از آن است که
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افسردگی در کودکان و دانشآموزان از موضوعات

نسبتاً وسیعی از اختالالت ،از جمله افسردگی مورد

مهم در گستره علم روانشناختی است .باری ،شویتزر و

مطالعه قرارگرفته و اثربخشی آن مشخص شده است

اُبرین )2014(1با بازنگری پژوهشها نشان دادند که

(لی ،چن ،ژنگ ،پانگ ،گنگ ،هان ،ژانگ ،ژانگ،

بیش از  20درصد دانشآموزان تا  18سالگی حداقل

ژانگ و ژنگ .)2012 ،6فریش ،)2006(7با ترکیب

یك بار به افسردگی بالینی دچار میشوند .باری و

رویکرد شناختی رفتاری آرون تیبك و روانشناسی

همکاران ( )2014افسردگی دانشآموزان را با

مثبت به همراه استفاده از استعاره ،تنآرامی و مراقبه،

مشکالتی همچون ضعف مهارتهای اجتماعی ،گریز

کیفیتِ زندگیدرمانی را ارائه داد .کیفیتِ زندگی-

عاطفی و تابآوری تحصیلی کاهش یافته مرتبط است.

درمانی از رویکرد رضایت از زندگی حمایت میکند.

در تبیین علل افسردگی نظریههای متفاوتی مطرح شده-

در این رویکرد ،اصول و مهارتهای معطوف به کمك

اند .از دیدگاه بالینی ،افسردگی نشانگانی است که

به مراجعان در شناسایی ،دنبال کردن و برآوردن نیازها،

تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا

اهداف و آرزوها در حوزههای با ارزش زندگی

غیر لفظی عواطف غمگین اضطرابی یا حالتهای

آموزش داده میشود (موتا و ماتوز .)2012 ،8هدف

برانگیختگی نشان داده میشود(شیموتسو و هوریکاوا،2

کیفیتِ زندگی درمانی ( )QOLTافزایش خودمراقبتی

 .)2014همچنین در کنار این نشانهها در فرد ،نشانههای

حرفهای یا غنای درونی و پیشگیری از فرسودگی

دیگری مثل احساس بیارزشی ،تحمل پایین ،گریز

است (کاراتز و وین .)2007 ،9این رویکرد یك مدل

عاطفی ،عدم رابطه با دیگران ،کاهش انرژی ،اشکال در

پنج راهه به نام  CASIOدر زمینه رضایت از زندگی به

تفکر یا تصمیمگیری ،تغییر در اشتها ،تغییر وزن و

مثابه طرح و نقشهای برای کیفیت زندگی و مداخالت

پرخوری افراطی دیده میشود (بورتون ،ویلیام،

روانشناسی مثبت برای مددجویان مشخص میکند.
مدل  CASIOبر اساس دیدگاه کیمویل و استل-

کالرک ،هاریس ،شوفیلد و گات.)2015 ،3
رویکردهای درمانی مختلفی برای کاهش یا از بین

ویل )2014(10برای افزایش رضایتمندی و شادی

بردن افسردگی و نشانگان آن استفاده میشود .یکی از

تشکیل شده است از :شرایط عینی یك حوزه یا شرایط

این رویکردهای درمانی کیفیتِ زندگی درمانی

4

زندگی ( .)Cنگرش نسبت به ادراک حوزهها (.)A

مطرح شده و سودمندی آن در برخی از پژوهشها

برای شادکامی کلی نسبت به یك حوزه قائل میشود

تأیید شده است .کیفیتِ زندگیدرمانی ()QOLT

( .)Iرضایتمندی یك شخص در دیگر حوزههای

رویکردی جدید و جامع است که بر جهتگیری

مهم ،که فرد فعالً به آن اهمیت نمیدهد ( .)Oسرخط

روانشناسی مثبتنگر استوار است (کنارد ،لیبرمن،

درمان مبتنی بر کیفیت زندگی هفده حوزه اصلی از

ساید و رولف .)2015 ،5عالوه بر این رویکرد روان-

زندگی است که از توسعه معنویت و خودپنداره شروع

شناختی کیفیتِ زندگیدرمانی ( )QOLTدر دامنه

تا همسایگان ،اجتماع و اینکه چگونه رضایت از

1 . Burri, Schweitzer & O'Brien
2 . Shimotsu & Horikawa
3 . Burton, Williams, Clark, Harris, Schofield & Gatt
4 . Quality of life therapy
5 . Kennard, Lieberman, Saaid & Rolfe

& 6. Li, Chen, Zeng, Pang, Gong, Han, Zhang, Zhang, Zhang
Zheng
7 . Frisch
8 . Mota & Matos
9 . Kratzt & Weyne
10 . Kimweli & Stilweli
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) (QOLTاست که برای درمان انواع بیماران افسرده

استانداردهایی برای تحقق این حوزهها ( .)Sاهمیتی که
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دهیم ،ادامه مییابد .این هفده حوزه اصلی که

نتیجه رسید که درمان مبتنی بر کیفیت زندگی ،میزان

مداخالت بر آن تمرکز پیدا میکند ،عبارتند)1:

تابآوری تحصیلی آزمودنیها را در هر دو مرحله

اهداف ،ارزشها و زندگی معنوی )2 ،عزت نفس)3 ،

پسآزمون و پیگیری افزایش داده است .رودریگو،

بهداشت و سالمت جسمی )4 ،پول یا استانداردهای

ماهر و ویدوز )2010( 3در پژوهشی با عنوان مداخله

زندگی )5 ،کار )6 ،بازی و تفریح؛  )7یادگیری)8 ،

روانشناختی به روش کیفیتِ زندگی درمانی به منظور

خالقیت )9 ،کمك )10 ،عشق )11 ،دوستان)12 ،

بهبود کیفیت زندگی و سطح خود تمایزیافتگی در

فرزندان )13 ،اقوام و بستگان )14 ،همسر )15 ،خانه،

بزرگساالن افسرده پرداختند .نتایج بیانگر آن بود که

 )16همسایگان )17 ،جامعه .تحقیقات زیادی در این

افراد گروه  QOLTنمرههای بیشتری در مقیاس کیفیت

زمینه صورت گرفته و اثربخشی این درمان را نشان

زندگی و سطح خود تمایزیافتگی به دست آوردند.

دادهاند .در پژوهشی که عابدی و وستانیس )2010(1به

یکی از بررسیهای مهم در زمینه درمان افسردگی و

منظور ارزیابی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی برای

نشانگان آن به روش  QOLTتوسط پاترا)2016( 4

والدین کودکان مبتال به افسردگی در ایران انجام

صورت گرفت .او به بررسی افسردگی و عوامل همراه

دادند 40 ،نفر از مادران کودکان مبتال افسردگی به دو

در دانشآموزان دبیرستانی پرداخت .نتایج نشان داد که

گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و مادران گروه

 73درصد دانشآموزان دختر و  58درصد دانش-

آزمایش در طی  4هفته و  8جلسه  90دقیقهای از

آموزان پسر دارای اختالل افسردگی هستند .از دیگر

مزایای درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بهرهمند شدند.

یافتههای این مطالعه این بود که درمان  QOLTبه طور

نتایج نشان داد که درمان  QOLTباعث کاهش نشانه-

معنیداری باعث افزایش میزان خود تمایزیافتگی در

های افسردگی مانند نشخوار فکری ،گریز عاطفی،

دانشآموزان دختر و پسر شده است .موسك و گیلبون

5

اضطراب و افزایش رضایت کلی خانوادگی و موقعیتی

( )2016در مطالعه خود نشان دادند که زندگی درمانی

کودکان مبتال افسردگی شد .همچنین ،میزان کیفیت

به طور معنیداری باعث افزایش سطح تابآوری

زندگی مادران هم بهطور کلی افزایش معناداری یافت.

تحصیلی دانشجویان افسرده نسبت به گروه کنترل می-

از سوی دیگر ،پاداش ( )1389به بررسی کیفیت

شود .استراین ،وینکنز ،تافت ،پدرسن ،براور ،ویزر و

زندگی درمانی بر رضایت زناشویی و واکنشپذیری

التن ماکی )2016( 6در مطالعهای با عنوان مقایسه

عاطفی زنان و مردان متاهل شهر اصفهان پرداخت و

اثربخشی درمان شناختیرفتاری و درمان  QOLTبر

نشان داد که کیفیت زندگی درمانی بر رضایت

کاهش نشانگان افسردگی دانشآموزان دختر نشان

زناشویی زنان و افزایش میزان واکنشپذیری عاطفی

دادند که درمان QOLTباعث افزایش میزان تابآوری

مردان و زنان متاهل مؤثر بوده است.

و کاهش باورهای منفی دانشآموزان دختر افسرده می-

در پژوهشی نورثمور  -بال و ایونز )2016( 2با
عنوان بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی
1. Abedi & Vostanis
2 . Northmore-Ball & Evans

3 . Rodrigue, Moher & Widows
4 . Patra
5 . Mosek & Gilboa
& 6 . Strien, Winkens, Toft, Pedersen, Brouwer, Visser
Lähteenmäki
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شود .هانگ ،لی ،چن ،چیانگ ،چن و هانگ)2016( 1

انتظار (گروه گواه) .سپس هـر دو گــروه در مرحلــه

در مطالعه خود نشان دادند که بهترین راهکار درمانی

پــیشآزمــون مقیــاس تابآوری تحصیلی و

برای افزایش میزان تابآوری تحصیلی دانشآموزان

خودتمایزیافتگی را تکمیـل کردنـد .دو هفته پـس از

مبتال به افسردگی شدید رویکرد درمان  QOLTهست.

درمـان مجـدداً از آزمودنیهای دو گروه پسآزمون به

از نتایج دیگر این مطالعه این بود که درمان  QOLTبه-

عمل آمد و سرانجام دادههـای حاصله با روشهای

طور معنیداری باعث افزایش میزان تابآوری

آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .مالکهـای

تحصیلی دانشآموزان افسرده نمیشود .باتوجه به نتایج

شـمول عبـارت بودنـد از :دبیرستانی بودن ،عدم

پژوهشهای انجام شده ،به نظر میرسد روش درمانی

مصـرف داروهـای روانگـردان ،عـدم ابتال به

 QOLTدر درمان افسردگی و کاهش نشانگان این

اختالالت روانی و شخصیتی (بـا مصـاحبه بـالینی)،

اختالل مؤثر باشد .بنابراین پژوهش حاضر در صدد

نداشتن بیماریهای حـاد و مـزمن جسـمی ،عـدم

بررسی اثربخشی درمان QOLTدر تغییر سطح تاب-

شـرکت همزمان در سایر برنامههای درمانی و عدم

آوری تحصیلی و خود تمایزیافتگی دانشآموزان دختر

دریافت مشـاوره فردی یا دارو درمانی .مالکهـای

افسرده است.

خـروج عبـارت بودنـد از :ابتال به اختالالت روانی و
شخصیتی(بـا مصـاحبه بـالینی) ،داشتن بیماریهای حاد

روش

و مزمن جسمی ،مصـرف داروهـای روانگردان،

روش اجرا :ابتدا هماهنگیهای الزم و مکاتبات

شرکت همزمان در سایر برنامههـای درمـانی ،و دریافت

اداری با آموزش و پرورش مرکز خرمآیاد انجام گرفت

مشاوره فردی یا دارودرمانی .الزم به ذکر است افرادی

سپس با مراجعه به مدارس ،مدیران و دبیران توجیه

که در لیست انتظار بودند بعد از انجام پژوهش به

شدند .در مرحله اول 600 ،دانشآموز دختر از بین

صورت داوطلبانه تحت درمان قـرار گرفتند.

مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم شهر خرمآباد به

ابزار :الف) پرسشنامه تابآوری تحصیلی :پرسش-

آموزانی که نمـره بـاالیی (نقطه برش  )10در مقیاس

ساخته شد و در دو مطالعه مناسب بودن آن تأیید شد.

افسردگی روانـی کسـب کردنـد ،شناسایی و مورد

سپس با گسترش مطالب ،در سال  2009به چاپ رسید.

مصاحبه بالینی (طبق مالکهای راهنمـای تشخیصی

نسخه نهایی این پرسشنامه شامل  41سؤال است که از

آماری نسخه چهارم) قرار گرفتند .آزمودنیهای دارای

شرکتکنندگان خواسته میشود تا میزان تابآوری

افسردگی به صورت تصـادفی بـه دو گروه به شرح زیـر

تحصیلی خود را بر روی یك مقیاس  5درجهای

گمـارده شـدند 20 :نفـر بـرای رفتـار درمانی

لیکرت از کامال مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )5درجه-

دیالکتیکی (گروه آزمایش) و  20نفـر بـرای لیسـت

بندی کنند .سواالت ستارهدار در پرسشنامه معکوس
نمرهگذاری میشوند .این مقیاس دارای سه مولفه می-

1. Hung, Li, Chen, Chiang, Chen & Hung

باشد .این مولفهها عبارتند از مهارتهای ارتباطی،
جهتگیری آینده و مسئله محور و مثبتنگر .روایـی
بیرونـی و روایـی سازه این مقیاس را مارتین ()2003
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تأیید کرده است .همچنین ضرایب پایـایی آلفـای

اسکورون برای این ابزار 0/88به دست آمد .در پژوهش

کرونبـاخ اختصاصاً در هر بار حذف آیتمها از  0/85تا

اسکیان ( )1384ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی

 0/88گزارش شـده اسـت .پایـایی و روایـی ایـن

پایایی  0/81به دست آمد (ثنایی .)1387 ،پایایی

مقیاس را هاشمی( )1390تأیید کرده است.

پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای

ب) پرسشنامه تجدید نظر شده خود تمایز یافتگی

کروباخ  0/91محاسبه شد .نقطه برش این پرسشنامه

( )DSI-Rاسكورون و اسميت ( :)2003یك ابزار 46

به چهار بخش تقسیم میشود؛  )1بین 0تا  ،25افرادی

سوالی است که توسط اسکورن و اسمیت ( )2003برای

که برای خوشحال کردن دیگران تالش میکنند)2 ،

سنجش تمایزیافتگی افراد از خانواده اصلی ساخته شده

بین  25تا  ،50زندگی این افراد تابع سیستم عاطفی

است .این پرسشنامه دارای 4خرده مقیاس واکنش-

محیط واکنش به سایرین شکل میگیرد )3 ،بین 50تا

پذیری عاطفی ،جایگاه من ،گریز عاطفی و هم-

 ،75فکر افراد در این سطح به اندازه کافی رشد کرده

آمیختگی با دیگران میباشد .پرسشنامه تمایزیافتگی

است )4 ،بین  75تا  ،100افرادی که به طور خودکار

خود در ایران توسط اسکیان ( )1384هنجاریابی شده

افکارشان را از احساسشان جدا میکنند.

است .این پرسشنامه با مقیاس لیکرت درجهبندی شده

ج)پروتكل کيفيتِ زندگی درمانی

است .پایایی این ابزار از طریق آلفای کرونباخ توسط

جلسه
اول
دوم
سوم

محتوای درمان
برقراري ارتباط و معرفي اعضا ،بيان قواعد گروه ،اهداف و معرفي دوره آموزشي ،گرفتن تعهد از شركت كنندگان براي حضور
در جلسات ،معرفي و بحث پيرامون كيفيت زندگي ،تابآوري تحصيلي و خودتمایزیافتگي
مروري بر بحث جلسه قبل ،تعریف كيفيت زندگي درماني ،معرفي ابعاد كيفيت زندگي ،معرفي حيطههاي شانزدهگانه زندگي كه
كيفيت كلي زندگي فرد را تشكيل ميدهند ،كشف موارد مشكل آفرین اعضا ،خالصه بحث ،ارائه بازخورد
مروري بر بحث جلسه قبل ،معرفي  CASIOبه عنوان پنج ریشه ،شروع كردن با یكي از ابعاد ،معرفي  Cبه عنوان راهبرد اول
و كاربرد آن در ابعاد شانزدهگانه كيفيت زندگي

چهارم

مروري بر بحث جلسه قبل ،بحث پيرامون  ، CASIOمعرفي  Aبه عنوان استراتژي دوم در ابعاد شانزدهگانه كيفيت

پنجم

مروري بر بحث جلسه قبل ،بحث پيرامون  ، CASIOمعرفي  Sبه عنوان استراتژي سوم براي افزایش كيفيت زندگي

ششم

هشتم

اصل براي افزایش رضایت
مروري بر بحث جلسه قبل ،ادامه بحث درباره اصول ،بحث درباره حيطه روابط و كاربرد اصول مهم در حيطه روابط ،معرفي O
به عنوان استراتژي پنجم
ارائه خالصهاي از مطالب عنوان شده در جلسات قبل ،جمعبندي و آموزش

طرح پژوهش :این پژوهش به صورت شبهتجربی
بود که در آن از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه

تابآوری تحصیلی و خودتمایزیافتگی به عنوان
متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدهاند.

گـواه اسـتفاده شد .در این پژوهش درمان به عنوان

روش تجزیه و تحلیل :در پژوهش حاضر از

متغیر مستقل محسوب میشود که سطوح آن روش

روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و

کیفیتِ زندگی درمانی و عدم مداخله است .متغیرهای

آمار استنباطی (آزمون لون ،تحلیل واریانس یك راهه،
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تحلیل کوواریانس تك متغیری و تحلیل کواریـانس

آزمـایش و گـواه ازلحاظ متغیرهای سن ،پایه و رشته

چنـد متغیـری) استفاده شده است.

تحصیلی تفاوت معنیداری وجود نداشـت .در جـدول
 1میـانگین و انحـراف اسـتاندارد نمرات متغیرها در

یافتهها

پسآزمـون و پـیشآزمـون گـروههـای آزمایش و

میانگین و انحراف معیار سنی به ترتیـب  17/2912و

گواه ارائه شده است.

 0/61بـا دامنه  15تا  18سال بود .بین دو گـروه

جدول  :1ميانگين و انحراف استاندارد گروه های آزمایش و گواه در متغيرهای مورد مطالعه به تفكيك پيشآزمون و پسآزمون
گروه

گواه
پیشآزمون

موقعیت
میانگین

متغیرها

خود
تمایزیافتگی

انحراف
استاندرد

آزمایش
پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندرد

پیشآزمون
میانگین

انحراف
استاندرد

پسآزمون
میانگین

انحراف
استاندرد

واکنشپذیری عاطفی

22/32

5/52

23/69

4/63

21/41

5/95

30/62

3/31

جایگاه من

20/46

6/52

19/31

5/43

19/57

5/69

31/53

3/95

گریز عاطفی

17/34

4/25

16/21

4/15

17/72

5/63

11/97

3/96

همآمیختگی با
دیگران

تابآوری تحصیلی

14/13

3/54

15/91

4/65

15/74

4/52

11/59

2/54

119/45

19/56

121/58

21/84

120/65

18/15

179/18

5/96

معیار گروه گواه در پیشآزمون به ترتیب برای

گواه در پسآزمون به ترتیب برای متغیرهای خود

متغیرهای خود تمایزیافتگی (واکنشپذیری عاطفی،

تمایزیافتگی (واکنشپذیری عاطفی 23/69 ،و 4/63؛

 22/32و 5/52؛ جایگاه من6/52 ،20/46 ،؛ گریز

جایگاه من5/43 ،19/31 ،؛ گریز عاطفی 16/21 ،و

عاطفی 17/34 ،و  4/25و همآمیختگی با دیگران،

4/15؛ و همآمیختگی با دیگران 15/91 ،و  )4/65و

 14/13و  )3/54و تابآوری تحصیلی ( 119/45و

تابآوری تحصیلی ( 121/58و  )21/84میباشد.

 )19/56میباشد .میانگین کل و انحراف معیار گروه

میانگین کل و انحراف معیار گروه آزمایش در پس-

آزمایش در پیشآزمون به ترتیب برای متغیرهای خود

آزمون به ترتیب برای متغیرهای خود تمایزیافتگی

تمایزیافتگی (واکنشپذیری عاطفی،

(واکنشپذیری عاطفی 30/62 ،و 3/31؛ جایگاه من،

 21/41و 5/95؛ جایگاه من5/69 ،19/57 ،؛ گریز

3/95 ،31/53؛ گریزعاطفی 11/97 ،و  3/96و هم-

عاطفی 17/72 ،و 5/63؛ همآمیختگی با دیگران،

آمیختگی با دیگران 11/59 ،و  )2/54و تابآوری

 15/74و  )4/52و تابآوری تحصیلی ( 120/65و

تحصیلی ( 179/18و  )5/96میباشد.
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بر اساس یافتههای جدول  1میانگین کل و انحراف

 )18/15میباشد .میانگین کل و انحراف معیار گروه
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جدول  :2تحليل واریانس یك راهه( )ANOVAبه منظور تجزیه و تحليل تفاوتهای بين ميانگينهای گروههای آزمایش و کنترل
متغيرها

واکنشپذیری عاطفی

جایگاه من
خودتمایزیافتگی
گریز عاطفی

همآمیختگی با دیگران

تابآوری تحصیلی

منابع تغییر

SS

df

MS

بين گروهي

87/05

1

43/52

درون گروهي

13415/61

38

212/94

كل

13502/66

39

-

بين گروهي

20/41

1

10/20

درون گروهي

10043/95

38

159/42

كل

10064/36

39

-

بين گروهي

189/53

1

94/76

درون گروهي

2566/06

38

40/73

كل

2755/59

39

-

بين گروهي

85/90

1

42/95

درون گروهي

1310/21

38

20/79

كل

1396/12

39

-

بين گروهي

516/81

1

258/40

درون گروهي

4910/27

38

77/94

كل

5427/09

39

-

سطح

F

معناداری
0/81

0/204

0/93

0/064

0/10

2/37

0/13

2/06

0/07

3/31

*

p<0/05

بر اساس مندرجات جدول  ،2با محاسبۀ  Fو با

کواریـانس چنـدمتغیـری نیـز نشـان داد کـه ترکیب

 α=0/05مشخص شد که تفاوتهای اولیه بین دو گروه

خطی متغیرهای مـورد مطالعـه بـا توجـه بـه تعلـق

در پیشآزمونِ متغیر واکنشپذیری عاطفی ،جایگاه

گروهی تفاوت معنیداری دارنـد (،P<0/001

من ،گریز عاطفی ،همآمیختگی با دیگران و تابآوری

 F=19/31و =0/053المبدای ویکلز) .برای مشخص

تحصیلی معنیدار نیست .نتایج آزمون لون برای برابری

شدن این کـه از لحــاظ کــدام متغیــر بــین دو گــروه

واریانسها نشـان داد کـه در تمام متغیرهای مورد

تفــاوت وجــود دارد ،تحلیلهای کواریانس یك

مطالعه تساوی واریانسها برقرار بـود .نتایج تحلیل

متغیری انجام گرفت.

با دیگران و تابآوری تحصيلی
SS

df

F

P

اندازه اثر

توان آماری

واکنشپذیری عاطفی

87/05

1

21/96

0/001

0/41

95

جایگاه من

248/13

1

27/84

0/001

0/53

99

گریز عاطفی

149/69

1

18/51

0/001

0/39

99/5

همآمیختگی با دیگران

232/81

1

31/19

0/001

0/61

99

192/63

1

26/58

0/001

0/49

99/5

منبع  /شاخص

خودتمایزیافتگی

تابآوری تحصیلی
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با توجه به یافتههای جدول  3نتایج تحلیل

آموزان دختر مبتال بـه افسردگی در دو گروه آزمایش و

کواریـانس یـك متغیـری نشان داد که :بین دانش-

گواه از نظر همآمیختگی با دیگران تفـاوت معنیداری

آموزان دختر مبتال بـه افسردگی در دو گروه آزمایش و

وجـود دارد ( )F=31/19 ،P<0/001بــه عبــارت

گواه از نظر واکنشپذیری عاطفی تفـاوت معنیداری

دیگــر ،درمــان دیالکتیکی باعث افزایش همآمیختگی

وجـود دارد ( )F=21/96 ،P<0/001بــه عبــارت

با دیگران آزمودنیهای گـروه آزمایش نسبت به گروه

دیگــر ،درمــان دیالکتیکی باعث افزایش واکنش-

گواه در مرحلـه پـسآزمـون شـده است .تأثیر این

پذیری عاطفی آزمودنیهای گـروه آزمایش نسبت به

مداخله درمانی بر افزایش همآمیختگی با دیگران %61

گروه گواه در مرحلـه پـسآزمـون شـده است .تأثیر

است .یعنی  61درصد نمرات کل واریـانس باقیمانـده

این مداخله درمانی بر افزایش واکنشپذیری عاطفی

مربوط به تأثیر مداخله درمانی است .توان آماری 99

 %41است .یعنی  41درصد نمرات کل واریـانس

درصـد هم حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشـد؛ بین

باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله درمانی است .توان

دانشآموزان دختر مبتال بـه افسردگی در دو گروه

آماری  95درصـد هم حاکی از دقت آمـاری بـاال مـی-

آزمایش و گواه از نظر تابآوری تحصیلی تفـاوت

باشـد؛ بین دانشآموزان دختر مبتال بـه افسردگی در دو

معنیداری وجـود دارد( )F=129/24 ،P<0/001بــه

گروه آزمایش و گواه از نظر جایگاه من تفـاوت معنی-

عبــارت دیگــر ،درمــان دیالکتیکی باعث افزایش

داری وجـود دارد ( )F=27/84 ،P<0/001بــه عبــارت

تابآوری تحصیلی آزمودنیهای گـروه آزمایش

دیگــر ،درمــان دیالکتیکی باعث افزایش درک

نسبت به گروه گواه در مرحلـه پـسآزمـون شـده

جایگاه من آزمودنیهای گـروه آزمایش نسبت به

است .تأثیر این مداخله درمانی بر افزایش تابآوری

گروه گواه در مرحلـه پـسآزمـون شـده است .تأثیر

تحصیلی  %65است .یعنی  65درصد نمرات کل

این مداخله درمانی بر افزایش درک جایگاه من %53

واریـانس باقیمانـده مربوط به تأثیر مداخله درمانی

است .یعنی  53درصد نمرات کل واریـانس باقیمانـده

است .توان آماری  99/95درصـد هم حاکی از دقت

مربوط به تأثیر مداخله درمانی است .توان آماری 99

آمـاری بـاال مـیباشـد.

درصـد هم حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشـد؛ بین
دانشآموزان دختر مبتال بـه افسردگی در دو گروه

بحث و نتيجهگيری

وجـود دارد ( )F=18/51 ،P<0/001بــه عبــارت

زندگی درمانی ( )QOLTدر تغییر سطح تابآوری

دیگــر ،درمــان دیالکتیکی باعث کاهش گریز عاطفی

تحصیلی و خود-تمایزیافتگی دانشآموزان دختر

آزمودنیهای گـروه آزمایش نسبت به گروه گواه در

افسرده انجام شده اسـت.

مرحلـه پـسآزمـون شـده است .تأثیر این مداخله

یافتـههـای پـژوهش حاضر نشان داد که کیفیتِ

درمانی بر کاهش گریز عاطفی  %39است .یعنی 39

زندگی درمانی باعث افزایش میزان خودتمایزیافتگی

درصد نمرات کل واریـانس باقیمانـده مربوط به تأثیر

(افزایش در میزان واکنشپذیری عاطفی ،درک جایگاه

مداخله درمانی است .توان آماری  99/5درصـد هم

من و همآمیختگی با دیگران و کاهش میزان گریز

حاکی از دقت آمـاری بـاال مـیباشـد؛ بین دانش-

عاطفی) گروه آزمایش نسبت بـه گـروه گواه شده
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است .به عبارت دیگر میزان خودتمایزیافتگی در

آنان مؤثر باشـد .همچنـین در ایـن روش بـه چگــونگی

افرادی که در جلسات کیفیتِ زندگی درمانی شرکت

ادراکــات فــرد از توانــایی تغییــر رفتــار ،ســطح

کـرده بودنـد در مقایسه با گروه گواه افزایش معنی-

انگیختگی ،الگوهای فکری و واکنشهای احساسی

داری داشته است .این یافته با نتایج مطالعات وستانیس

پرداخته میشـود و از خودتمایزیافتگی بـه عنـوان

گرانت ( ،)2010سالکد و هاینان ( ،)1995پاداش

عامـل اثرگـذار بـر پذیرش ،حفـظ و تغییـر هیجان

( ،)1389رودریگو ،ماهر و ویدوز ( )2010و پاترا

مـرتبط بـا دامنـۀ وسـیعی از رفتارهای مورد نیاز در

( )2016همسو است .یافتـههـای پـژوهش حاضر

کـاهش افسردگی اسـتفاده میشود.

همچنین نشان داد که کیفیتِ زندگی درمانی باعث

از دالیل دیگر تبیین یافتههای این مطالعه این است

افزایش میزان تابآوری تحصیلی گروه آزمایش نسبت

که چون در روش درمانی مبتنی بر کیفیتِ زندگی

بـه گـروه گواه شده است .به عبارت دیگر میزان تاب-

درمانی به بررسی ابعاد مختلف زندگی فرد ،خواستهها،

آوری تحصیلی در افرادی که در جلسات کیفیتِ

مشکالت پیشرو ،نحوه غلبه بر مشکالت پرداخته می-

زندگی درمانی شرکت کـرده بودنـد در مقایسه با گروه

شود افراد افسرده میتوانند از این راه آگاهی خود را

گواه افزایش معنیداری داشته است .این یافته با نتایج

باال برده و شناخت بهتری از مشکالت خود داشته باشند

مطالعات طغیانی ( ،)1390نورثمور  -بال و ایونز

و لذا همین عامل باعث میشود که افراد تابآوری

( ،)2016موسك و گیلبون ( )2016و هانگ ،لی ،چن،

باالتری را به دلیل شناخت بیشتر نسبت به مشکالت و

چیانگ ،چن و هانگ ( )2016همسو است.

راهحلهای غلبه بر این مشکالت داشته باشند .همانطور

زندگی درمانی از طریق راهبردهایی چـون شناسـایی

خودتمایزیافتگی پایینی دارند .هدف در درمان مبتنی بر

هیجانات منفی و نحوه مقابله با آنها ،و برنامـههـای

بهبود کیفیت زندگی این است که مهارتها و آگاهی-

درمـانی اخـتالل افسردگی که شامل راهبردهای مقابله

ها افزایش یابد و مراجعان اراده خود را در مورد جنبه-

هیجانمحور از قبیـل ارائــه پاســخهــای هیجانی

هایی از خودتمایزیافتگی که قابل تغییر است ،تقویت

مناســب در برابــر اضــطراب ،افسردگی ،گریز

کنند؛ به طوری که به درک جایگاه من ،همآمیختگی

عاطفی ،گریز از دیگران ،جایگاه من تضعیف شده و

بادیگران ،واکنشپذیری عاطفی و موفقیت بیشتر دست

خیـالپـردازی بـرای تعــدیل موقعیــت اســتفاده مــی-

یابند .در این رویکرد اصول و مهارتهای معطوف به

شــود ،موجــب افزایش همآمیختگی بادیگران و

کمك به مراجعین در شناسایی ،دنبال کردن و برآوردن

واکنش پذیری عاطفی میگردد .از طرف دیگـر ،ایـن

نیازها ،اهداف و آرزوها در حوزههای با ارزش

یافتهها را میتوان اینگونه تفسیر کرد کـه

تحصیلی آموزش داده میشود .از دالیل دیگر برای

خودتمایزیافتگی پایین بـا افسردگی روانی ارتباط قوی

تبیین این یافتهها این است که باید گفت یکی از

داشته و افراد دارای خودتمایزیافتگی پایین ،احتمال

خصوصیات بارز افراد افسرده خلق پایین و تحمل کم

بیشتری دارد که به افسردگی روانـی مبتال شوند .لـذا

در برابر مشکالت و سختیهای تحصیلی و نداشتن

ایـن روش بـا افـزایش تســلط و توانمنــدی افــراد

احساس خوب از خود و محیط دانشگاه است .نظریه

مبــتال ،مــیتوانــد در ارتقــاء میزان خودتمایزیافتگی

کیفیت زندگی بر این فرض استوار است که مراجعانی
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 فواید،که تابآوری خود را به حداکثر میرسانند

خوب باعث میشود که افراد سطح تحملشان باالتر رفته

 احساس خوب داشتن.بیشماری را به دست میآورند

و بتوانند با مشکالت تحصیلی به صورت بهتر و مثبت

خود تقویتکننده است و یکی از خدمات بزرگ این

.تر برخورد کنند

 ایجاد احساس خوب در افراد از طریق پایین،درمان
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