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Abstract
The goal of this research was determining the effectiveness of Quality of Life Therapy in
Self-Compassion and Future Time Perspective in menopausal women. The sample was
comprised of 30 menopausal women (50-55 years) who live in Tehran which were selected
by purposeful sampling method from the cultural house of Marefat of Tehran and were
assigned randomly into two experimental and control groups. The method of this research
was semi-experimental with pretest and post-test and control group. The two questionnaires
of Self- Compassion (Neff) and Future Time Perspective (Brothers, Chui & Diehl) were
completed before, and after the intervention and during fallow up after three months by both
groups. Quality of Life Therapy was conducted in eight sessions (each session 120 minutes)
for experimental group. In order to analyze the data, Covariance analysis was used. The
results show that Quality of Life Therapy has significantly increased the self-compassion and
future time perspective both in post test and after 3 months follow up. According to the
results, quality of life therapy can be improve self-compassion and Future time perspective in
menopausal women.
Keywords: quality of life therapy, self-compassion, future time perspective, menopausal
women
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي درمان مبتني بر کیفیت زندگي بر مهرورزی به خود و چشمانداز زماني بهه آینهده در
زنان یائسه بود .گروه نمونه  91نفر از زنهان یائسهه  33-31سها ۀ شههر تههران بودنهد کهه بههشهیوۀ نمونههگیهری هدفمنهد از
فرهنگسرای معرفت ،انتخاب و بهطور تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل و دورۀ پیگیری گماشته شهدند .روش ایهن
پژوهش ،نیمهآزمایشي و طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل بود .پرسشنامهههای مههرورزی بهه خهود «نه » و
چشمانداز زماني به آینده برادرز ،چیو ،دیل قبل و بعد و به فاصلۀ  9ماه پس از مداخله در هر دو گهروه انهدازهگیهری شهد.
درمان مبتني بر کیفیت زندگي طي  8جلسه  001دقیقهه ای بهرای افهراد گهروه آزمهایش اجهرا شهد .بهرای تتحیهه و ت لیهل
دادههای آزمون از روش ت لیل کواریهانس اسهتفاده شهد .نتهای نشهان داد درمهان مبتنهي بهر کیفیهت زنهدگي بهر افهحایش
مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینده هم پس از رواندرمان کیفیت زنهدگي و ههم پهس از مهد  9مهاه از پایهان
رواندرماني در زنان یائسه مؤثر است .براساس نتای  ،درمان مبتني بر کیفیهت زنهدگي مهيتوانهد موجها افهحایش معنهادار
مهرورزی به خود و چشمانداز به آینده در زنان یائسه شود.
واژههای کلیدی :کیفیت زندگي درماني ،مهرورزی به خود ،چشمانداز زماني به آینده ،زنان یائسه
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مقدمه
بررسيها و شاخصهای آماری نشاندهندۀ رشد شهتابان
جمعیت سها مند در کشهور ایهران اسهت بههطهوریکهه

شدید میهل جنسهي و  31درصهد اختالفها خهانوادگي
متوسط تا شدید را گحارش ميکنند.
زن زمهاني اسهت کهه او

درواق یائسگي بهرای یه

پیشبیني ميشود جمعیت سا مند ایران تا سهال 0103بهه

باورهایش را نسبت به خهودش و دنیهای اطهرافش مهرور

 01/3و تا سال  0131به  00/7درصد برسهد (فهرو منهد

مهههيکنهههد (کینهههگ ،ههههانتر و ههههریس )0113 ،و بهههه

اعرابي و کریميفرد .)0930 ،بنها بهه دیهدگاه وایالنهت

0

دستاوردهای خود از زندگي مياندیشد.

پژوهشگران به جهای افهحودن طهول عمهر بایهد بهه دنبهال

از آنتایي که در جامعۀ کنهوني خودارزشهمندی بهه

بهبود کیفیت زندگي افهراد باشهند (وایالنهت 0110 ،بهه

برتری بر سایران تعبیهر مهيشهود (نه  ،)0100 ،مفههوم

و

مهرورزی به خود 9ميتواند از همهه ناکهاميههایي متهأثر

نقهل از هفهرن و بونیهول  ،0100/0930ترجمهۀ تبیه
زندی).

باشد که زنان در دورۀ یائسهگي از مقایسهه خودشهان بها
0

یائسهگي شهرو سها مندی بهه دورۀ گسهتردهای از

دیگههران تتربههه مههيکننههد .نهه

( )0119 b،0119 a

تغییرا هورموني در زنان اشاره ميکند که نشانۀ پایهان

مهرورزی به خود را سازهای سهمؤ فهای شامل مهربهاني

مرحلۀ باروری در زندگي است (میشرا و کوه )0113 ،و

بههه خههود 0در مقابههل قوههاو کههردن خههود ،3اشههتراکا

با تغییر در هورمونهها ،خله وخهو ،سهالمتي و وضهعیت

انساني 1در مقابل انحوا 7و بهنآگهاهي 8در مقابهل بهیش

جسمي بر کیفیت زندگي تأثیر منفي ميگهذارد( .چیهو،

همانندسازی 3تعری

کرده است.

مور،سو ،هوانگ و چوانگ .)0118 ،در دوران یائسگي

ن ( 0119/0930ترجمه قراچه داغي) مهرورزی را

زن بهه د یهل

در ارتبههاب بههودن و پههذیرفتن درد و رن ه هههای خههود در

و مسئو یت زندگي تا به حال از

شمردن آنها قلمداد ميکند

بسیاری از رفتارها و فعا یتهایي کهه یه
وجود فرزندان کوچ

زندگي ،نه انکار یا کوچ

انتام آن م روم بود ،ممکن ميشود اما ازسویدیگهر،

و مهرباني با خود و دیگهران را از نتیتهه ایهن آگهاهي و

زن در ایهران شهامل جهذابیت

و رود ( )0117باور

بخشي از ارزشهای یه

پذیرش ميداند .ن  ،کیرکپاتری

فیحیکي ،توانایي بهاروری و نیهح آرامهش در برخهورد بها

دارند مهرورزی با کنترل انتقاد به خهود و عاطفهه منفهي،

فرزندان جوان به د یل نوسانا خل ممکن است ،دچار

فرد را در برابر اضطراب و افسردگي م افظت ميکنهد.

خدشه شود (جعفری ،فرحبخش ،شهفی آبهادی و دالور،

گیلبر (گیلبر  0101/0933ترجمه اثباتي و فیوهي)

 .)0983پهژوهش جعفههری ،ههادیحاده ،ببی ههي و گنتههي

نیح اعتقاد دارد ،شواهد زیادی نشاندهندۀ این اسهت کهه

( )0100نشان ميدهد زنان یائسه شهر تهران اضطراب و

مهربانبودن با خویشتن بر سهالمت و بهحیسهتي بهنهي و

افسردگي باالتر و کیفیت زندگي ،سرزندگي و سالمت

روابط اجتماعي تأثیر ميگذارد و همدردی و د سهوزی

روان پایینتری را نسبت به زنان غیریائسه نشان ميدهند.

با خویشتن در مقایسه با خودم هوری بهه نتهای و بهازده

همچنههین گلیههان تهرانههي ،میرم مههدعلي ،م مههودی و

بهتری ميانتامد.

خا دیان ( )0980در پژوهشي نشان مهيدههد  01درصهد
از زنان یائسه تهراني ت ری

پذیری 91 ،درصد کاهش

vaillant
menopause

1
2

3

self-compassion
self-kindness
5
self-judgment
6
common humanity
7
isolation
8
mindfulness
9
over-identification
4

اثربخشي درمان کیفیت زندگي بر مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینده در زنان یائسه97/

از چشماندازی دیگهر مههرورزی ارزشهي اسهت کهه

و پههارکر .)0100 ،سههدیکیدز و اسکرونسههکي)0337( 3

باتاً از ا گوی انعطافپذیری روانشناختي پدید مهيآیهد

چشمانداز زماني به آینده را ظرفیهت خهودآگهاهي فهرد

(هیههههح ،ومهههها ،بانههههد ،ماسههههودا و یلههههیس )0111 ،و

ميدانند که ما را قادر ميکند تا بتوانیم در گسترۀ زمهان

انعطافپهذیری روانشهناختي بها افسهردگي ،اضهطراب و

فکههر کنههیم ،آینههده را پههیشبینههي کنههیم و دربههارۀ زمههان

آسیاهای روانشناختي ارتباب منفي و با کیفیت زندگي

باقيماندۀ عمرمان فکر کنیم .همچنان که افراد مسهنتهر

ارتباب مثبت دارد (کاشدان و روتنبرگ 0101 ،به نقهل

ميشوند ،سبا ميشود به این موضو توجهه کننهد کهه

از تیرچ ،ساندروف و سیلبراستین 0100/0933 ،ترجمهه

زمان م دودتر ميشود و بهه پایهان زنهدگي نحدیه

تهر

دانشمندی ،ایحدی و عابدی) .بنابراین زنهان یائسهه بهرای

ميشوند (سدیکیدز و اسکرونسهکي ،بهه نقهل از ویهس،

اینکه بتوانند مهرورزی را در زندگي تتربهه کننهد ،الزم

 .)0100همچنهههین بهههرودرز ،گهههابرین ،داههههل و دهیهههل

اسههت در برخههورد و واکههنش نسههبت بههه رویههدادهای

( )0101باور دارند که هم زمان بها افهحایش سهن ،چشهم

زندگي پذیرا و انعطافپذیر باشند.

انداز زماني گسترده تر با دستاوردهای زندگي در آینده

با توجه به سپریشدن بخش عمهدهای از زنهدگي تها
زمهان یائسههگي ،ازجملهه مهههمتهرین تغییراتههي کهه بههرای

و چشم انداز زماني م دود تر بها توجهه بهه فقهدانههای
زندگي در آینده همراه است.

بسیاری از زنان در این دوران اتفها مهيافتهد ،تغییهر در

افهراد بها طهرحوارۀ منفهي نسهبت بهه آینهده ،افکهار

نگرش نسبت به آینده است که ميتواند موجا کاهش

بدبینانهه دربهارۀ فرصهتهها و چشهمانهدازهای آینهده،

کیفیت زندگي شود (جعفری ،فرحبخش ،شهفی آبهادی

بهتدری آینده را بهصور غمافحا ،ناامیدکننهده ،بسهیار

و دالور .)0100،پژوهشگران به این نتیته رسیده اند کهه

سخت ،بيفایده و ناکامکننده درک ميکنند (کیمیهایي

بههدبیني و بههيارزشدانسههتن آینههده ،جهههان بیرونههي و

و گرجیههان .)0931 ،بنههابراین چشههمانههداز زمههاني منفههي

پدیدههای آن ،موجا رخو و افسردگي و رفتارههای

نسبت به آینده به د یل تتربه یائسهگي پایهان دورۀ مههم

اجتنابي خواهد شد (سان ،چان و چان.) 0101 ،

باروری در زندگي زنان ميتواند بر ابتالی زنان یائسه به

چشمانداز زماني به آینده 0از دیدگاه برادرز ،چیهو و

افسردگي مؤثر باشد .دراینراستا بها توجهه و اسهتفاده از

دیههل ( )0100درک و انتظههار فههرد از آینههده تعریهه

فرصتها ،پذیرفتن م دودیتهها و کهاهش ابههامههایي

ميشود که دارای سه بخش است :فرصت  ،0م دودیت

که در آینهده بها آنهها روبههرو خواهنهد شهد ،مهيتواننهد

 ،9ابهههام .0چشههمانههداز زمههاني بههه آینههده بهها پیوسههتن بههه

زندگي رضایتبخشتری را تتربه کنند.
یکي از روشهای شناختهشده در روانشناسهي مثبهت

رفتارهای سا م ،تصمیمگیری و موفقیتههای کهاری در

1

میانسا ي و کهنسا ي در ارتبهاب اسهت .جههت گیهری

درمان مبتني بهر کیفیهت زنهدگي اسهت کهه ههدف آن

شفاف نسبت به آینده موجا ميشود که افهراد را قهادر

ایتاد بهحیستي بهني و ارتقای رضایت از زندگي است.

ميکند که خطر پذیری بیشتری را در مسهیر رسهیدن بهه

این درمهان کهه از ترکیها رویکهرد شهناختي آرون تهي

اهداف جاه طلبانه شان تقبل کنند(اسهتراووس ،گهریفین

در حههوزۀ بهها یني ،فههریش در سههال  0111نظریههۀ

بهه

7

فعا یهههت سهههکحیت میهههها ي را بههها روانشناسهههي مثبهههت
1

Future Time Perspective
opportunities
3
limitations
4
ambiguities
2

5

Sedikides & Skowronski
6
Quality of life therapy
7
Csikzentmihalyi
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سلیگمن ،0طراحي کرد ،براسهاس یه

ا گهوی  3راههه

مثبت و تتربهه ههایي کهه مهان رشهد مهيشهود را منفهي

ارائه ميشود که بهطور خالصه کاسیو 0نامیده مهيشهود:

ارشههیابي کند(بههه نقههل از پروچاسههکا و نههورکراس0933

0

 0100/ترجمه سیدم مدی) .بنابراین تتربه های مثبهت

حههوزه بهها

درمان کیفیت زندگي ميتواند به رشد همه جانبه انسهان

 -0ویژگيها یا شرایط عیني ی

حوزه  -0 9نگرشهها

یهها چگههونگي ادراک و تفسههیر شههرایط ی ه

شخص  -9ارزیهابي شخصهي از احسهاس رضهایت 3در
ی

حوزه برمبنای کاربرد استانداردهای ت قه یافتهه یها
1

منتر شود.
در مرحلۀ اول بررسي امکان تغییهر شهرایط براسهاس

موفقیههتههها -0ارزشههها یهها اهمیتههي کههه شههخص بهها

ارزشها ،در مرحله بعد تغییر نگرشها و افکار نسبت بهه

حوزه ميدههد -3

موضو و سهپس پهذیرش امکهان پهذیر نبهودن تغییهر در

رضایت کلي 7در دیگر حوزه های زنهدگي کهه دغدغهه

برخي حیطهها و تالش برای رضایت کلي از زندگي در

فوری نیستند و ي برای فرد ارزشمند هستند.

کنار آگاهي نسبت به تتهارب خهود اسهتفاده مهيشهود.

شادکامي یا سالمت کلياش به ی

تمرکح ایهن درمهان بهر  01حهوزۀ اصهلي از زنهدگي

درنتیته این مداخال و در راستای ارتقهای رضهایت از

شامل بهداشت و سالمت جسماني ،عح نفس ،اههداف

زنههدگي ،مهههرورزی فههرد بههه خههود و اطرافیههان افههحایش

و ارزشههها ،پههول و مادیهها  ،کههار ،بههازی ،یههادگیری،

ميیابد و با تغییر طهرحوارهههای شهناختي معیهوب زنهان

به دیگران ،عشه  ،دوسهتان ،فرزنهدان،

ميشود تا چشمانداز مثبتتری را نسبت به

خالقیت ،کم

خویشاوندان ،خانه ،همسایه و جامعه است .این رویکهرد

یائسه کم

آینده ایتاد کنند.

بر تغییر در مهمترین بخشهای درونهي و بیرونهي انسهان

برادرز و همکاران ( (0100نشان دادند سهن بههطهور

تاکید دارد و همان گونه کهه جکوبسهن ( )0118اعتقهاد

منفي با آینده نام دود و بهطور مثبت بها آینهده م هدود

دارد با سهیم شدن افهراد در دنیهایي کهه برایشهان متو هد

ارتبههاب داشههت (یعنههي هرچههه سههن کمتههر بههود ،آینههده

شده ميتوانند به باالترین رضایت دست یابید.

نام ههدود بههود و هرچههه سههن بههاالتر مههيرفههت ،آینههده

د یل انتخاب درمان مبتنهي بهر کیفیهت زنهدگي ایهن

م دودتر ميشد).

است که ميتواند با استفاده از فنون شهناختي ،رفتهاری و

جعفری و افولي ( )0109نشان دادنهد معنها درمهاني

هیتههاني مههداخال مناسهها را در تغییههر تمرکههح فههرد از

گروهههي و گههروه درمههاني مبتنههي بههر خودکههارآمههدی،

مقایسه خود بها دیگهران بهه تمرکهح بهر ارتقهای کیفیهت

کیفیت زندگي زنان یائسه را بهطهور معنهاداری افهحایش

زندگي خود به کار ببهرد .در ایهن راسهتا راجهرز()0333

ميدهد.

اعتقاد دارد انسان با فرآینهد ارزش گهذاری ارگانیسهمي

جعفری و همکهاران ( )0100نتیتهه گرفتنهد کهه 99

متو د ميشهود کهه او را قهادر مهيسهازد تها آن دسهته از

درصههد از کیفیههت زنههدگي زنههان یائسههه را رضههایت از

تتربه هایي که زندگي را تقویهت مهيکنهد بهه صهور

نواحي بدن ،ارزیابي سالمتي و خودکارآمدی پیشبینهي
ميکند.
1

Seligman
CASIO
3 Circumstance
4 Attitude
5 Standards of fulfillment
6 Importance
7 Overall satisfaction
2

پههژوهشههها نشههاندهنههدۀ اثربخشههي درمههان کیفیههت
زندگي بر کاهش احسهاس تنههایي و افهحایش بهحیسهتي
روانشههناختي دختههران متههرد  91-01سهها ۀ شهههر تهههران
(مردیها ،)0931 ،بهحیستي بهنهي و امیهدواری وا هدین

اثربخشي درمان کیفیت زندگي بر مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینده در زنان یائسه93/

کودکان مبتال به اوتیسم (ریاحي ،وطنخواه،کریمنهژاد،

در دو گروه  03نفری آزمهایش و کنتهرل قهرار گرفتنهد.

رحیمههي ،بهههالدی مقهههدم ،احمهههدی انگههها ي )0939 ،و

متغیر کنتهرل گذشهتن دسهتکهم یه

سهال از آخهرین

بهحیسهههتي بهنهههي و سهههالمت روان افهههراد (قاسهههمي،

قاعههدگي ،تأهههل ،دسههتکههم مههدرک ت صههیلي دیههپلم،

کتباف و ربیعي )0931 ،است.

مصرفنکردن داروی روانپحشکي بود.

نتههای پههژوهش روشههنفر ،پههاداش ،مختههاری و

ابحار سنتش :مقیاس مهرورزی بهه خهود :1مقیهاس

ایههحدیخههواه ( ،)0930نشههاندهنههدۀ اثربخشههي آمههوزش

مهرورزی به خود (ن  )0119 ،شامل  01گویه است و

رواندرماني مبتني بر نظریۀ فریش بر کیفیهت زنهدگي و

پاسخها در آن در ی

دامنه  3درجههای یکهر قهرار

رضایتمندی از زندگي مراجعان شهر اصفهان است.

ميگیرند .این مقیاس سهه مؤ فهه دوقطبهي را در قا ها

با توجه بهه جدیهدبهودن پهژوهشههای روانشهناختي

شش زیرمقیهاس مهربهاني بها خهود در مقابهل قوهاو

انتامشده در ایران در حوزۀ یائسگي ،نتای آن ميتواند

خههود ،بهههنآگههاهي درمقابههل بههیش همانندسههازی،

مههورد اسههتفادۀ روانشناسههان قههرار بگیههرد .هههدف اصههلي

اشتراکا انساني درمقابل انحوا انهدازهگیهری مهيکنهد.

پژوهش تعیین تأثیر درمان مبتني بهر کیفیهت زنهدگي بهر

و رود

مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینهده در زنهان
یائسه است.
فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
 -0درمان مبتني بر کیفیت زندگي بر چشمانداز زمهاني
زنان یائسه مؤثر است.
 -0درمان مبتني بهر کیفیهت زنهدگي بهر مههرورزی بهه
خود در زنان یائسه مؤثر است.
روش

مطا عا روایي همگرا (نه  ،کریه

پاتریه

 )0117روایههي افتراقههي ،همسههاني درونههي و پایههایي
بازآزمایي ،این مقیاس را مناسا نشان دادهاند و ضریا
آ فای کرونباخ نسخه او یه را  1/30به دسهت آوردهانهد
(نه  0119 ،ا ه ) .در مطا عها

ایرانهي نیهح همسهاني

دروني مقیاس با آ فهای کرونبهاخ  1/80بهه دسهت آمهد
(قربهاني ،واتسهون و نوربهاال .)0100 ،در ایهن پهژوهش
پایایي برحسا آ فای کرونباخ برابر بها  1/77بهه دسهت
آمد.

پرس هشنامههه چشههمانههداز زمههاني بههه آینههده) :(FTP

روش پژوهش ،جامعۀ آمهاری و نمونهه :روش پهژوهش

برادرز ،چیو و دیل ( )0100این پرسشنامه را ساختند و

حاضههر پههژوهش نیمهههتتربههي و از نههو پههیشآزمههون

شهههامل  00سهههؤال و  9خهههردهمقیهههاس :فرصهههتهههها،

پسآزمون با گروه گواه اسهت .در ایهن پهژوهش متغیهر

م دودیتها ،ابهامها است که براساس مقیهاس یکهر

مسههتقل درمههان مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي و متغیرهههای

درجهبندی شده است .پژوهشگر هنتاریابي پرسشنامهۀ

وابسته ،مهرورزی به خود و چشمانداز زمهاني بهه آینهده

چشههمانههداز مثبههت بههه آینههده را انتههام داد .در ابتههدا

بودند .جامعۀ پژوهش شامل  010نفر زن یائسهه (33-31

پرسشنامه از انگلیسي به فارسي و متهدداً از فارسهي بهه

سههها ه) شهههرکتکننهههده در کهههالسهههها و دورهههههای

انگلیسي ترجمه شد تا نمونهههای مهبهم اصهالح شهود و

فرهنگسرای معرفت شهر تهران بود که متأهل و دارای

تأییدشدۀ هفت نفر از متخصصان رشتۀ روانشناسي قهرار

فرزند بودند .گروه نمونه شامل  91نفهر از زنهاني بودنهد

گرفت و سهپس بهر یه

که پایینترین نمرهها را در آزمهون او یهه مههرورزی بهه

آزمایشي اجرا شد .برای بررسي پایایي ابحار پهژوهش از

خود و چشمانداز زماني به آینده کسها کهرده بودنهد و

از

به همین د یل بهصور هدفمند بها جهایگحیني تصهادفي

نمونهه  008نفهری بههصهور

آ فای کرونباخ استفاده شده است کهه بهرای هریه

Self-Compassion Scale

1

 /01پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره دوم ،پیاپي ( ،)01تابستان0931

مؤ فهههههها بهههه شههرح زیههر اسهههت :فرصههتهههها ،1/81

در دو گروه آزمایش و کنتهرل جهایگحین شهدند .بهرای

م دودیتها  ،1/77ابهامها  1/80ضهمن اینکهه بررسهي

گروه آزمایش هشت جلسه  001دقیقهای گهروهدرمهاني

مههاتریس همبسههتگي هههر سهؤال بهها مؤ فههه مربوطههه نشههان

در یکي از کالسهای فرهنگسرا هفتهای ی

بار انتام

ميدههد کهه رابطهۀ بهاالتر از  1/7بهین همهه سهؤاال بها

شههد .م تههوای جلسهها براسههاس پروتکههل عابههدی و

مؤ فههای پرسشنامه وجود دارد.

وسههتانیس ( )0101و بهها اعمههال تغییراتههي در سههاختار و

روش اجههرا و ت لیههل :پههس از اعههالن فراخههوان و
دعههو از زنههان یائسههه بههرای شههرکت در ی ه

برنام هۀ

م توا براساس ویژگيهای خها

زنهان یائسهه طراحهي

شد .خالصه جلسها در جهدول ( )0ارائهه شهده اسهت.

آموزشي درماني و انتام مصاحبه او یه ،اعوا انتخهاب و
جلسه

جدول  .1خالصۀ جلسات درمان کیفیت زندگی براساس پروتکل عابدی و وستانیس ()0212
شرح م توا و اهداف
عنوان جلسه
برقههراری ارتبههاب و معرفههي اعوهها ،بیههان قههوانین گههروه ،اهههداف و معرفههي دوره آموزشههي ،اجههرای
پههیشآزمههون ،معرفههي و آشههنایي بهها کیفیههت زنههدگي ،رضههایت از زنههدگي و شههادی ،اجههرای تمههرین
بهنآگاهي (تکلی  :کی شادماني).

0

آشنایي و معارفه

0

چارچوب درمان مبتنهي بهر تعری درمان مبتني بر کیفیت زندگي ،معرفي ابعاد کیفیت زندگي ،ارزیابي و تعیین میحان رضایت یا
نارضایتي ،همچنین تأثیرا ناشي از یائسگي در هری از ابعاد در اعوا ،اجرای تمرین بههنآگهاهي
کیفیت زندگي
(تکلی  :تعیین ابعاد نیازمند مداخله).
معرفي  CASIOپن ریشه ،ب ث پیرامهون تغییهر و شهیوهههای اجهرای آن در هریه

از حیطههههای

9

ریشههای کیفیت زندگي

0

نگرش با تأکید بهر نگهرش ب ث دربارۀ نگرش و تأثیر آن بر رضایت با تأکید بر نگرش نسبت به یائسهگي و تهأثیرا فیحیکهي و
رواني ناشي از آن ،اجرای تمرین بهنآگهاهي (تکلیه  :ایتهاد نگهرش رضهایتبخهش بها تأکیهد بهر
به یائسگي
وضعیت موجود و پذیرش خود در حیطههای مختل و شناسایي تغییرا ناشي از تغییر نگرش).

3

اههههههداف و ارزشههههههای ب ث دربارۀ  CASIOاهداف و ارزشهای شخصي و شناسایي امکانا و فرصتهایي که دسهتیابي
به آنها را امکانپذیر ميکند ،اجرای تمرین بهنآگاهي (تکلی  :شناسایي روشن اهداف ،مهار هها
شخصي
و روشهای کاربردی برای دستیابي به اهداف و معیارها).

1

او ویههتههها و حیطههههههای

ب ث دربارۀ اصول مربوب به او ویتها و ارزیابي میحان رضایت افراد از حیطههای ارزشمند زنهدگي،

ارزشمند

بررسي امکان تغییر ارزشها براساس شرایط زندگي و بهطور واق بینانه ،اجهرای تمهرین بههنآگهاهي
(تکلی  :تعیین نمونههای ارزشمند براساس تعری زندگي رضایتبخش و اصالح ارزشهای قبلي).

نیازمند اعوا ،اجرای تمرین بهنآگاهي (تکلی  :کاربرد شیوههای تغییر در حیطههای ب ثشده).

7

سهههطح کلهههي رضهههایت از ب ث دربارۀ حیطههایي که امکان بهبود دارد و تاکنون کمتر مهد نظهر قهرار گرفتهه اسهت و مهيتوانهد
سطح کلي رضهایت از زنهدگي را افهحایش دههد ،اجهرای تمهرین بههنآگهاهي (تکلیه  :اسهتفاده از
زندگي
امکانا موجود و اجرای اقداما نیازمند برای افحایش رضایت از زندگي در حیطههای دیگر).

8

ارائه خالصهای از مطا ا بیانشده در جلسا قبل و تغییهرا ایتادشهده در فراینهد درمهان گروههي،
جم بندی و آموزش تعمیم  CASIOدر شرایط مختل زندگي و کهاربرد اصهول در ابعهاد مختله
زندگي ،اجرای پسآزمون

جم بندی و خالصه

پیش آزمون و پس آزمون و همچنین آزمون پیگیری
بعههد از  9مههاه از هههر دو گههروه گرفتههه شههد .در انتهههای
پژوهش برای گروه کنترل ی جلسه آموزشهي دربهارۀ
مهرورزی به خود و چشمانداز به آینده برگحار شد.

یکي از زنان گروه آزمایش بهه د یهل بیمهاری همسهرش
نتوانست گروه را ادامه دهد و از گروه کنترل نیهح یکهي
از زنان به د یل سهفر بهه خهارز از کشهور بهرای تکمیهل
پرسشنامهها در دسترس نبود.

اثربخشي درمان کیفیت زندگي بر مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینده در زنان یائسه00/

جلسهها گههروهدرمههاني بهها پژوهشههگر و بهههصههور

فرضههیۀ اول درمههان مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي بههر

آموزشههههي ،مداخلهههههای و تعههههاملي بههههدون اطههههال

چشمانداز به آینده زنان یائسه مؤثر است.

شرکتکنندگان از هدف نهایي پهژوهش اجهرا شهد .در

بهههرای بررسهههي فرضهههیۀ بهههاال از ت لیهههل واریهههانس

ابتدای هر جلسه شرکتکننهدگان گحارشهي از تکها ی

اندازه گیهری مکهرر اسهتفاده شهده اسهت .نتهای آزمهون

اجراشههده ارائههه کردنههد و درمههانگر و اعوهها بههازخورد

کو موگروف اسمیرن

ميدادند .از هر دو گروه آزمایش و کنترل پیشآزمون،

مقادیر  zبهدسهت آمهده دربهارۀ توزیه متغیرهها در همهۀ

پس آزمون و آزمون پیگیری قبهل و بعهد از جلسها بهه

مؤ فههای چشم انداز به آینده به تفکیه

آزمهونهها در

عمل آمد.

سطح  Pã 1.13معنيدار نیست .بنابراین توزی متغیرها بها

در انتها نتای به دست آمده تتحیهه و ت لیهل آمهاری

پیشفرض نشان ميدهد تمامي

توزی نرمال تفهاو معنهاداری نهدارد و توزیه متغیرهها

شد و برای بررسي فرضیههای پژوهش از آزمون ت لیل

نرمال است.

کواریانس با استفاده از نرم افهحار ( SPSSویراسهت )09

پهههیشفهههرضههههای اسهههتفاده از ت لیهههل واریهههانس

استفاده شد.

اندازهگیری مکرر )برای بررسي اثر عامهل رواندرمهاني

برای رعایت مالحظا اخالقي در پهژوهش حاضهر

در آزمون مقادیر شهاخص  Fبههدسهتآمهده در آزمهون

پههیش از اجههرای پههژوهش از تمههامي شههرکتکننههدگان

باکس نشان دهندۀ برابری مهاتریس واریهانسکواریهانس

رضایت نامه کتبي برای شهرکت در جلسها گروههي و

بههین گههروهههها و معنههاداربودن همگههي مقههادیر خههي دو

موافقت در تکمیل پرسشنامهها به عمل آمد.

بهدستآمده در آزمهون کروویهت مهاچلي نشهاندهنهدۀ

یافتهها
براساس اطالعا آمار توصیفي کمترین سن زنان یائسه

یکسهانبههودن واریههانس تفههاو بهین همههه ترکیههاهههای
مههاتریس واریههانسکوواریههانس مربههوب بههه مؤ فههههههای
چشم انهداز بهه آینهده در گهروهههای بررسهي مهيشهود.

 31و بیشههترین  33بهها میههانگین  39.03اسههت و براسههاس

بنههابراین ،از ضههریا اسههفریتي مههيتههوان اسههتفاده کههرد.

ت صیال  00درصد دیپلم 93 ،درصد کارشناسي و 03
درصد کارشناسي ارشد و باالتر هستند.

جدول  .0تحلیل واریانس عاملی با اندازهگیری مکرر در تأثیر درمان کیفیت زندگی بر مؤلفههای چشمانداز
به آینده
درجه
آزادی

میانگین
متذورا

مقدار F

سطح
معناداری

اندازه اثر

مشخصه آماری
اثر زمان
اثر گروه

080.03
010.13

0
0

30.003
010.13

9.13
0.11

1.07
1.93

-

اثر تعاملي گروه * زمان
اثر زمان

73.10
0081.33

0
0

97.30
709.033

0.91
01.00

1.08
1.1110

1.70

اثر گروه
فرصتها
اثر تعاملي گروه * زمان
اثر زمان
م دودیتها اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

0033.98
8909.07
0097.01
0808.00
0030.71

0
0
0
0
0

0033.98
0070.79
318.79
0808.00
377.93

3.71
0.31
8.39
00.11
9.00

1.1110
1.110
1.110
1.1110
1.13

1.13
1.01
1.10
1.19
1.90

مؤ فهها
ابهامها

متمو
متذورا
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جدول  0نشان ميدهد کهه مقهدار  Fبههدسهتآمهده

فرضههیۀ فههو از ت لیههل واریههانس انههدازهگیههری مکههرر

در دو

اسههتفاده شههده اسههت .نتههای آزمههون کو مهههوگروف

مؤ فههه فرصههتههها و م ههدودیتههها در سههطح Pã 1.10

اسمیرن

پیشفرضي است که نشان ميدهد کهه مقهدار

معنههيدار اسههت .بنههابراین ،بههین نمههرا فرصههتههها و

 zبهدستآمده دربهارۀ توزیه متغیرهها در ایهن متغیهر بهه

م دودیتهها در سهه آزمهون تفهاو معنهاداری وجهود

تفکی

آزمونهها در سهطح  Pã 1.13معنهيدار نیسهت

دارد.

بنابراین توزی متغیر نرمال است.

دربارۀ تفاو میانگینها در آزمونههای مختله

بهها توجههه بههه معنادارشههدن اثههر آزم هون (زمههان) بههر

پهههیشفهههرضههههای اسهههتفاده از ت لیهههل واریهههانس

فرصت هها و م هدودیتهها از آزمهون تعقیبهي بنفرونهي

اندازهگیری مکرر )برای بررسي اثر عامهل رواندرمهاني

استفاده شده است .مقایسهههای دوبههدو دربهارۀ تفهاو

در آزمون پیگیری) بررسي شد که معنادار نبودن مقادیر

درونگروهههي ،نشههان مههيدهههد کههه تفههاو نمههرا

شاخص  Fبهدستآمده در آزمهون بهاکس نشهاندهنهدۀ

پیش آزمون با پس آزمهون و آزمهون پیگیهری در سهطح

برابههری مههاتریس واریههانسکواریههانس بههین گههروهههها و

 Pã 1.10معنادار است .بکرشدني است ،نمره فرصتهها

معناداربودن همگهي مقهادیر خهي دو بههدسهتآمهده در

در پسآزمون و آزمون پیگیری افهحایش داشهته و نمهره

آزمههون کروویههت مههاچلي نشههاندهنههدۀ یکسههاننبههودن

مؤ فه م دودیتهها در پهسآزمهون و آزمهون پیگیهری

واریههههانس تفههههاو بههههین ترکیههههاهههههای مههههاتریس

کههاهش داشههته اسههت .بهههعههالوه ،تفههاو نمههرا در

واریانس کواریانس مربوب به مؤ فههههای مههرورزی بهه

پس آزمون و آزمهون پیگیهری معنهادار نیسهت بنهابراین

خود و مؤ فه های مهرباني به خهود و اشهتراکا انسهاني

مي توان گفت اثر عمل آزمایشي در آزمون پیگیهری در

در گروههای بررسهي شهده اسهت .بنهابراین ،از تصه یح

هر دو گروه حفظ شده است.

گیسر و هیونفلت ميتوان استفاده کرد کهه در پهژوهش

فرضههیۀ دوم درمههان مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي بههر
مهرورزی به خود زنان یائسه مؤثر اسهت .بهرای بررسهي

حاضر از تصه یح هیهون فلهت اسهتفاده شهده اسهت .در
سایر مؤ فهها از ضرایا اسفریتي استفاده شده است.

جدول  .3تحلیل واریانس عاملی با اندازهگیری مکرر در تأثیر درمان مبتنی بر کیفیت زندگی
بر مهرورزی به خود
مشخصۀ آماری
متغیر

متمو متذورا

درجه
آزادی

میانگین
متذورا

مقدار F

سطح
معناداری

اندازه اثر

مؤ فههای مهرورزی به خود
�

اثر زمان

0103.10

0.09

0103.10

00.10

1.1110

اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

0301.01
0909.13

0
0.09

0301.01
303.10

98.13
00.07

1.1110
1.1110

مهرباني به خود

اثر زمان
اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

0101.88
0109.98
830.17

0.07
0
0.07

700.00
0109.98
380.01

3.90
8.11
1.90

1.119
1.10
1.10

اشتراکا انساني

اثر زمان
اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

0707.18
0301.01
0903.88

0.07
0
0.07

0037.13
0301.01
303.31

03.93
98.13
00.81

1.10
1.1110
1.10

مهرورزی به خود

اثربخشي درمان کیفیت زندگي بر مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینده در زنان یائسه09/

مشخصۀ آماری
متغیر
انحوا
مؤ فههای مهرورزی به خود

بهنآگاهي

قواو

�

�

بیش همانندسازی

درجه آزادی

میانگین
متذورا

مقدار F

سطح
معناداری

اندازه
اثر

اثر زمان

9017.03

0

0719.10

39.09

1.1110

اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

0111.71
0810.37

0
0

0111.71
390.08

01.93
07.13

1.1110
1.110

اثر زمان
اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

0017.00
311.31
809.00

0
0
0

0139.70
311.31
000.31

70.39
91.88
00.03

1.1110
1.1110
1.10

اثر زمان
اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

000.00
319.73
973.11

0
0
0

017.17
319.73
087.81

0.07
0.01
1.00

1.98
1.03
973.11

اثر زمان
اثر گروه
اثر تعاملي گروه * زمان

033.80
913.87
97.81

0
0
0

37.30
913.87
08.39

0.13
0.80
1.13

1.03
1.90
1.31

متمو متذورا

مقادیر گحارششده در جدول  9نشان ميدهد مقدار

بحث

 Fبهدستآمده دربارۀ تفاو میانگینها در آزمونههای

نتای بهدستآمده نشهان مهيدههد درمهان مبتنهي بهر

در متغیر مهرورزی به خود و مؤ فههای مهرباني

کیفیههت زنههدگي بههر چشههمانههداز زمههاني بههه آینههده در

به خود ،اشتراکا انساني ،انحوا و بهنآگاهي در سطح

مؤ فهههای فرصهتهها و م هدودیتهها تهأثیر معنهاداری

 Pã 1.10معني دار است بنابراین ،بین نمرا مههرورزی

داشته است.

مختل

به خهود و مؤ فههههای یادشهده ،در سهه آزمهون تفهاو

نتای پژوهش ریاحي و همکاران ( )0939و جعفری
و افولي ( )0109در راستای نتای دست آمده است.

معناداری وجود دارد.
بهها توجههه بههه معنههادار شههدن اثههر آزمههون (زمههان) بههر

پژوهش مردیهها ( )0101حهاکي از ایهن اسهت کهه

فرصتها و م هدودیتهها ،از آزمهون تعقیبهي بنفرونهي

درمان مبتني بر کیفیهت زنهدگي بهر هدفمنهدی دختهران

استفاده شده است .مقایسهههای دوبههدو دربهارۀ تفهاو

مترد  01-91سا ه مؤثر است .هدفمندی به معنای بهاور

درونگروهي ،نشان ميدهد تفاو نمرا پیشآزمهون

بهه وجهود ارزشههایي مههم در زنهدگي اسهت کهه فهرد

بهها پههسآزمههون و آزمههون پیگیههری در سههطح Pã 1.10

ميتواند آنها را دنبال کند.

معنادار است .همچنین تفاو نمهرا در پهسآزمهون و

اهداف زندگي که یکي از مههمتهرین ابعهاد معنها در

آزمون پیگیری معنادار نیست .بنابراین ميتوان گفت اثر

زندگي هر فردی است ،با تغییهر سهن گهرایش بهه تغییهر

عمل آزمایشي در آزمون پیگیری در هر دو گروه حفظ

دارند اما نه براساس هر ساختار استاندارد شدهای بهرای

شده است.

برخي از مردم هدف رشهد بهنهي چیهحی اسهت کهه بهه
و بهیش همانندسهازی ،مقهادیر

بیست سال او شان تعل دارد ،درحا يکه سهایران آن را

بهههدسههتآمههده دربههارۀ تفههاو بههین گههروهههها و بههین

او ویههت و ارج یتههي در سههالهههای پنتههاه مههيپذیرنههد

معنادار نیست.

(جکوبسن .)0118 ،بنابراین زنان یائسه ميتوانند با توجه

در دو مؤ فه قواو
آزمونهای مختل

به اهمیت و او ویت هری

از حیطهها به ایتهاد تغییهر و
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بهبود در آنان بپردازند .با وجود تمرکح درمان مبتنهي بهر

آن درک صهه یح و تعبیههر و تفسههیر مثبههت از موقعیههت

کیفیت زندگي بهر اههداف آینهده ،دسهتیابي بهه اههداف

است بهطوریکهه احتهرام بهه خویشهتن را در مراجعهان

زمان حال بیشتر مد نظر قرار ميگیرد.

حفظ کند و امید به شادماني را یا در حیطهه مهد نظهر یها

پر ح اعتقاد دارد ،هروقت که ما واقعیهت زمهان حهال
را تههرک کههردیم و دلمشههغول آینههده شههویم ،دچههار

سهههایر زمینههههههههای زنهههدگي ایتهههاد کنهههد (فهههریش،
 0111/0931ترجمه خمسه).

اضطراب خواهیم شد و راه حل ایهن اضهطراب زنهدگي

بهههه اعتقهههاد اسهههتروس ،گهههرفین و پهههارکر ()0100

در زمان حال و نه در شهکاف بهین حهال و آینهده اسهت

چشم انداز زماني به آینده پیشبیني کننهدۀ مهمهي بهرای

(پروچاسهههههکا و نهههههورکراس 0100/ 0933ترجمهههههه

انگیحش و رفتارهای سازنده است .از آنتایي که درمهان

سیدم مدی).

مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي موجهها افههحایش انگیههحش و

درمان مبتني بر کیفیت زندگي موجا ميشود زنهان

رضهههایت بهههاالتر از زنهههدگي مهههيشهههود ،زنهههان یائسهههه

یائسه به شناسایي ابعادی از زندگي خود بپردازند که در

شرکتکننده در گروه دیدگاه مثبتتر به آینده را بیشتر

حال حاضر موجا ناخرسندی آنها شده است درنتیتهه

تتربه ميکنند.

دستیابي به اهداف و ارضای نیازهای فرد در حیطههههای

دوران یائسگي مرحله ای است که زنهان ارزشههای

ارزشمند ،تتربه ای موف از تغییر موجا مهيشهود ،وی

جدیههدی را کههه تهها آن زمههان برایشههان ناشههناخته یهها

فرصت های بیشتر و م دودیت های کمتری را در آینده

کماهمیت بوده است ،شناسایي و دنبال کنند .گرایشها

پیش روی خود در نظر بگیرد.

نو دوستي ،معنویت ،آرامش و سالمتي فیحیکي ممکن

برودرز و همکهاران ( )0101بیهان مهيکننهد ادراک

است ،ارزش بیشتری نسبت به دوران قبل پیهدا کنهد کهه

فههرد از تغییههرا مههرتبط بهها سههن مههيتوانههد مثبههت (مثههل

در فرایند درمهان مبتنهي بهر کیفیهت زنهدگي مهداخالتي

ازدواز فرزنههدان) و یهها منفههي (از دسههت دادن دوسههتان)

براساس این او ویتها طراحي و اجرا شود.

باشد به این صور که باالرفتن سن ميتوانهد همحمهان

باتوجه به نتای  ،درمان مبتني بر کیفیت زندگي تأثیر

محایا و موراتي را برای فرد داشته باشهد و بهرایناسهاس

معناداری بر کاهش مؤ فه ابهام نسبت به آینهده نداشهت.

درصورتي که درک بهاالرفتن سهن را بها فقهدان تهداعي

در ایههن راسههتا بههرادرز و همکههاران ( )0100در پههژوهش

کنهههد ،چشهههمانهههداز زمهههاني آینهههده را م هههدودتر و

خود نشان دادند که ابهام نسبت به آینده در میانسهاالن و

درصورتي که تغییرا مرتبط با سهن را بها محایها تهداعي

سا مندان نسبت به بحرگساالن جوانتر بهطور معنهاداری

کنههد ،چشههمانههداز زمههاني آینههده را گسههتردهتههر درک

کمتر است .از آنتایي که زنان یائسه آگاهي نسبتاً ثابتي

ميکند.

از جنبه های شخصهیتي ،شهغلي ،اقتصهادی و خهانوادگي

در فرایند گروهدرماني یکي از عمدهترین فعا یتهها
تغییر نگرشهای بدبینانه به واقعیتهای عیني زنان یائسهه

دارند ،در فرایند درمان نیح بههطهور جهدی آن را مطهرح
نکردند.

نسبت م دودیت ههای پهیش رویشهان در آینهده اسهت.

نتای بهدست آمده نشان ميدهد که درمان مبتني بهر

استراتژی عمده درماني برای تغییر نگهرشهها نسهبت بهه

کیفیههت زنههدگي بههر بهبههود مهههرورزی بههه خههود و بههر

ی

حوزه زندگي ،بازسازی شناختي اسهت کهه ههدف

اثربخشي درمان کیفیت زندگي بر مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینده در زنان یائسه03/

مؤ فه های مهرباني به خهود ،اشهتراکا انسهاني ،انهحوا و

به سالمت رواني دست پیدا ميکنند که از خود مراقبت

بهنآگاهي تأثیر معناداری داشته است.

کنند و ماهیت انسهاني خهود و اشهتباه و کامهلنبهودن را

نتههای پههژوهشهههای مههردیههها ( ،)0931ریههاحي و

یکي از ویژگيهای مشترک تمامي انسانها بپذیرنهد و

همکاران ( )0939و جعفری و افولي ( )0109همسهو بها

فرد در برابر شکستها ،از دستدادنهها و جامانهدن از

پژوهش حاضر است.

آرمانها ،خود را سرزنش و مالمت نکند.

احساس غرور و افتخار نسبت به دسهتاوردها ،عشه ،

شرکت در فرایند گروه موجا درک مشترکبودن

د بستگي ،رهایي (رههایي حاصهل از کهاهش یها حهذف

تتربههههههای فیحیکههي ،روانههي و عههاطفي یائسههگي شههده

تهدیههد ،آسههیا ،فقههدان یهها حسههر ) بخشههي از

(مؤ فه اشتراکا انساني) و در ميیابند که همۀ اعوهای

و هیتانا مثبتهي اسهت کهه در فراینهد درمهان

گروه ناکامي هها و نارضهایتيههایي را در زنهدگي خهود

مبتني بر کیفیت زندگي حاصل ميشهود .بخشهي از ایهن

تتربههه مههيکننههد ،درنتیتههه نگههرشههها ،ارزشههها و

هیتانا ناشي از اصل غنهای درونهي اسهت یعنهي فهرد

او ویتهای زنان براساس پذیرش شرایط موجهود تغییهر

بهگونهای خردمندانه ،دوستانه ،د سوزانه برای مراقبت از

یافته اسهت و موجها ایتهاد سهازگاری واقه بینانهه بهین

خویشههتن وقههت کههافي ،تههالش و اندیشهههورزی را بههرای

نیازها و شرایط زندگي وی ميشهود و از انتقهاد خهود و

یهه
عواط

آنچه که به آنها روزانه نیرو ميبخشد ،اختصها

دهنهد

و سههههپس فرصههههت انتههههام آن را فههههراهم سههههازند
(فریش 0111/0931،ترجمه خمسه).

قواو دست ميکشند.
مردیها ( )0931در پهژوهش خهود نشهان مهيدههد
درمههان مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي بههر کههاهش احسههاس

فرایند درمهان بهرای زنهان یائسهه در فرهنهگ ایهران،

تنهایي دختران مترد مؤثر است .مداخله در ابعاد ارتباب

فرصتي را فراهم ميکنهد تها بتواننهد فهار از نقهشههای

بهها خههانواده و دوسههتان و کم ه

کههردن بههه دیگههران در

شههغلي ،همسههری یهها وا ههدیني ،زمههاني را بهها تمرکههح بههر

درمان کیفیت زندگي ،فرصتهایي بهرای تقویهت ابعهاد

نیازهای هیتاني و رواني خود سهپری کننهد .اختصها

عش و دوستي فراهم ميکند که کاهشدهندۀ انهحوا در

زمان و پیداکردن حیطههای ارزشمند و حرکت بهسهوی

افراد هستند .از آنتایي کهه احسهاس تعله اجتمهاعي بها

آنها در راستای اصهل اههداف متعهادل (براسهاس سهن و

مهرورزی ارتباب دارد (تیرچ ،ساندروف و سیلبراسهتین،

توانههایيههها) و اصههل پنههاهجسههتن و مراقبههت از خههود کههه

 0100/0933ترجمههۀ دانشههمندی ،ایههحدی و عابههدی)،

کاهشدهندۀ انتقاد و شرم نسبت به خود اسهت ،موجها

درنتیتههه عوههویت و مشههارکت زنههان یائسههه در فراینههد

احساس مهرباني به خود و پرورش بههن مهربهان (یکهي

گروهدرماني مؤ فههای مههرورزی شهامل مههرورزی بهه

از مهمترین مؤ فههای مهرورزی) در آنها ميشود.

خهود و دیگهران و توانهایي پهذیرش مههرورزی ازسهوی

اغلا افراد درد و تأ م خود را نادیده ميگیرنهد ،آن
را انکار مي کننهد و یها آن را ان صهاراً مربهوب بهه خهود

دیگران (گیلبر  0101/0933 ،ترجمه اثباتي و فیوي)
ارتقا ميیابد.

ميدانند که همه این عوامل مهرورزی آنان را نسهبت بهه

اجرای اصل کیفیت زماني در فرایند درمان فرصهت

خودشان کاهش مهي دههد (نه  ،0119/0930 ،ترجمهه

تنهامانههههدن در یهه ه

مکههههان آرام ،متمرکحبههههودن و

قراچهداغي) .گرمر ( )0113اعتقاد دارد ،انسانها زماني

مس کردن احساسا  ،اهداف و ارزشها پدید ميآید.

 /01پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال سوم ،شماره دوم ،پیاپي ( ،)01تابستان0931

ایههن برنامههه کههه مبتنههي بههر مراقبههت از خویشههتن اسههت،

نتای پهژوهش حاضهر نشهاندهنهدۀ تهداوم تغییهرا

خودخواهانه نیست ،به فرد انرژی بیشتری مهيدههد و او

ایتاد شده تا سه مهاه پهس از پایهان درمهان اسهت .بنها بهه

را به زندگي عالقمندتر ميکنهد (فهریش0111/0931 ،

اعتقاد فهریش ( )0111زمهاني کهه سهب

ههای شهناختي

ترجمه خمسه) .زنان یائسه شرکتکننده در پهژوهش بها

سههازنده از طری ه درمههان مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي و

اجرای تمرینا بهنآگاهي بهجای سرزنش به پهذیرش

افحایش رضایت از زندگي فعال ميشود ،عالوه بر اینکه

رن های زندگي خود نایل ميشوند.

افسههردگي کههاهش مههيیابههد ،سههب

شههناختي نسههبتاً

معنادار نبودن تأثیر درمان مبتني بهر کیفیهت زنهدگي

خودمختار ميشود و تا حدی نسبت بهه تتربهه مقهاوم و

معناداری بر قواو ميتواند به دالیل متعدد شخصهیتي

نفههوب ناپههذیر مههيشههود(فریش 0111/0931 ،ترجمههه

ازجمله ویژگيهای شخصیتي مثل کمالگرایي ،مقایسهه

خمسه).

اجتمههاعي و اهمیههت تغییههرا ایتادشههده فیحیکههي و از

همچنههین در درمههان مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي،

دسههت دادن قههدر بههاروری باشههد کههه الزم اسهههت

هیتانا و قواو ههای مربهوب بهه رضهایتمندی جنبهۀ

مداخال مکملي برای کاهش آن طراحي شود.

انطباقي دارند و پسخوراندی دایمي برای اهداف فهردی

همچنههین نبههود تغییرمعنههادار بههیش همانندسههازی،

فراهم ميکند (فریش 0111/0931 ،ترجمه خمسه) بهه

دوره رشدی

این معنا که فرایند درمان موجا احساس رضایت زنهان

در زندگي زنان متأههل و

یائسه شده است که خود منب انرژی برای فعا یت بهرای

دارای فرزند که نقشهای مرتبط بها جنسهیت بهه عنهوان

تغییرا مطلوب آینده فراهم ميکند .از آنتایي که این

همسر یا مادر را تتربه کرده اند ،عمدتاً مسائل مرتبط بها

درمان همزمان بر تغییر شرایط ،شهناخت و رفتهار تأکیهد

آن را بیش از اندازه برآورد نميکنند و با توجه به آنچه

ميکند ،ابعاد گستردهای از انسان را در بر ميگیهرد کهه

در گهروه مشههاهده شههد ،بههیش هماننههدسههازی بههه غیههر از

تغییرا را پایدارتر ميکند بنابراین زنان یائسه به د یهل

مي تواند به این د یل باشد که یائسگي ی
عادی و نه ب راني بهخصو

نمونههای خا

مورد مداخله جدی قرار نگرفت.

درنتیته درمان مبتني بهر کیفیهت زنهدگي مهيتوانهد
موجهها افههحایش رضههایت از زنههدگي در حیطههههههای
مختل

تغییرا ایتادشده در سب

شناختي و زندگي در برابهر

رویدادهای عادی زندگي از ثبا بهاالیي برخوردانهد و
بهسرعت تغییر نميکنند.

 01گانه و مبتني بر نیازهای من صر به فرد زنهان

پژوهش حاضر بر افرادی اجرا شد که متأههل بودنهد

یائسههه شههود .از آنتههایي کههه مهههرورزی بههه خههود و

و فرزند داشتند ،درصورتيکه یائسگي برای زنان متهرد

چشهههمانهههداز زمهههاني بهههه آینهههده ههههردو از عوامهههل

و همچنین زنان متأهل نابارور تتربهای متفاو اسهت و

پیشهههگیریکننهههده و راهبردههههای مقابلههههای در برابهههر

این موضو تعمیم نتای را با م دودیت مواجه ميکند.

زنهدگي

مؤثربههودن درمههان مبتنههي بههر کیفیههت زنههدگي بههر

ممکن است به آن دچار شوند .به نظر ميرسد با افحایش

مهرورزی در زنان یائسه ميتواند به د یهل تغییهر فعا یهت

این دو متغیر از طری گروه درماني بتوان از آسیاهایي

طرحوارههای ایتادکنندۀ افسردگي در بعد خودارزشهي

کههه زنههان پههس از ورود بههه ایههن مرحلههه بههه آن دچههار

باشد بررسي طرحوارهها در ابتدا و انتهای درمهان مفیهد

ميشوند ،جلوگیری کرد.

به نظر ميرسد.

تنشهایي هستند که افراد در دورههای مختل

اثربخشي درمان کیفیت زندگي بر مهرورزی به خود و چشمانداز زماني به آینده در زنان یائسه07/

مهههرورزی بههه خههود و چشههمانههداز زمههاني بههه آینههده

جعفری ،ف ،.فرحبخش ،ک ،.شفی آبهادی ،. ،دالور،

متغیرهای مرتبط با همبستگي در این پژوهش بودند کهه

 .)0983( .کیفیت زنهدگي زنهان و یائسهگي :تبیهین

به عنوان متغیر وابسهته بررسهي شهدند .بهه نظهر مهيرسهد

چنههدعاملي جسههمي .متلههۀ زنههان ،حقههو  ،توسههعه:

مقایسه تأثیر درمان مبتني بر کیفیت زندگي بر افسردگي

.33-73 ،)0(0

با نتیتۀ پژوهش حاضهر اطالعها ارزنهده ای بهه همهراه
داشته باشد.

روشنفر ،. ،پاداش ،ز ،.مختاری ،س ،.ایهحدیخهواه ،ز.
( .)0930بررسههي اثربخشههي آمههوزش رواندرمههاني

باتوجه به اینکه مداخال بهرای ههر فهرد عمهدتاً در

مبتني بر نظریۀ فهریش بهر کیفیهت زنهدگي مراجعهان

حیطههایي که برای وی ارزشمند است ،صهور گرفتهه

شهر اصفهان ،متلۀ ت قیقا نظام سالمت ،ویژهنامه

است ،مقایسۀ اینکه رضایت زنهان از کهدام حیطهههها بهر

آموزش بهداشت.0133-0101 ،

افحایش مهرورزی و چشم انداز بهه آینهده تهأثیر بیشهتری

ریاحي ،ف ،.وطنخواه ،م ،.کهریم نهژاد ،ف ،.رحیمهي،

داشته است ،نتهای ارزشهمندی بهرای مهداخال بعهدی

ه ،.بالدی مقهدم ،ا ،.احمهدی انگها ي ،ک.)0939( .

دارد.

اثربخشي درمان مبتني بر کیفیت زندگي بر بهحیستي

باتوجه به جنبهۀ درمهاني و پیشهگیرانه گهروه درمهاني
مبتني بر کیفیت زندگي برای زنان یائسه ،اجهرای آن در
مراکح مشاوره به روانشناسان پیشنهاد ميشود.
باتوجه به اینکه درمان مبتني بر کیفیت زندگي تهأثیر

بهني و امیدواری وا دین کودکان مبتال بهه اوتیسهم،
متلۀ علميپحشکي جندی شاپور.39-13 ،)0(09 ،
فههرو منههداعرابي ،ه ،.کریمههي فههرد ،ل .)0930( .شهههر
دوستدار سا مند و معیارهای طراحي مراکح تعامال

معناداری بهر کهاهش قوهاو و بهیش همانندسهازی در

اجتمهههاعي سههها مندی بههها رویکهههرد سهههالمت روان،

زنههان یائسههه نداشههته اسههت ،بههه م ققههان بعههدی پیشههنهاد

مدیریت شهری.7-90 ،)00( 90،

ميشود با استفاده از روشهای کیفي به بررسي عمی تهر

فههریش ،م .)0931( .رواندرمههاني مبتنههي بههر کیفیههت

ماهیت آن دو مؤ فه در زنان یائسه برای ارائه روشههای

زندگي .ترجمهه :ا .خمسهه .تههران :کتهاب ارجمنهد،

مؤثرتر پرداخته شود.

(سال انتشار اثر به زبان اصلي .)0111
قاسمي ،ن ،.کتباف ،م ،.ربیعي ،م .)0931( .اثربخشهي
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