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مقدمه
مرگ حقیقیترین و غیرقابلکنترلترین رویداد زندگی بشر است .شاید دشوارترین کار انسان
سازگار شدن با فقدان عزیزانش باشد .مرگ در جامعه همیشه یک موضوع ممنوعه (تابو) برای بحث وگفتگو
بوده است ) .(Sayyad Shirazi, 2011هاوارث ) (Howarth, 2011معتقد است ،فقدان عزیز یکی از
ناراحتکنندهترین تجربههای انسانی است که تقریباً هر شخصی در برخی نقاط با این فرایند سوگ درگیر
است مالکینسون ) (Malkinson, 2001بیان میکند سوگ یکی از همگانیترین واکنشهای انسانی است
که در همهی فرهنگها و گروههای سنی در پاسخ به انواع مختلف فقدان ،بهخصوص مرگ یک عزیز اتفاق
میافتد.
براون و گودمن ) (Brown & Goodman, 2005اعتقاد دارند که سوگ واکنشهای رفتاری،
شناختی ،روانی و احساسی مختلف به فقدان است و سوگواری شیوهای فرهنگی است که سوگ و غم و
اندوه از طریق آن بیان میشود.به نظر هاوارث ) ،.(Howarth, 2011فرایند سوگ طبیعی توسط احساساتی
چون غم و اندوه و خشم فراوان ونشانههای جسمی مثل کاهش وزن و بیخوابی و درگیری ذهنی با مرگ
مشخص میشود )کوهن ،ماننارینو و استارون ) (Cohen, Mannarino & Staron, 2006نیز بیان میکنند
سوگ طبیعی شامل سازش است و این سازش از طریق وظایف خاصی که در طی سوگ اتفاق میافتد
حاصل میشود .این وظایف عبارتاند از پذیرش واقعیت ،تجربه کامل دردی که با فقدان در ارتباط است،
تنظیم زندگی بدون عزیز ازدسترفته ،یکپارچهسازی نمودهای عزیز ازدسترفته با هویت خود ،تبدیل رابطه
از یک فعل در حال انجام به یک خاطره ،کشف معنی مرگ عزیز ،رجوع دوباره به روابط جدید با دیگران.
اگرچه بیشتر مردم از نظر مایو ) (Mayo, 2007قادرند با فرایند سوگ کنار بیایند و به زندگی رو به
جلو خود اد امه دهند اما برخی قادر نیستند این امر را با موفقیت سپری کنند ،زمانی که فرد سوگوار از انجام
درست وظایف سازش بازداشته میشود ،فرایند سوگ طبیعی پایان مییابد و واکنش سوگ دردناکتر و
ناتوانکنندهتر میشود و ممکن است سوگ پیچیده گسترش یابد .سوگ پیچیده زمانی روی میدهد که
برخی وجوه سوگ طبیعی بر اثر تحریف یا تشدید ،خصوصیات سایکوتیک پیدا میکند

.(Faramarzi,

) Asgari & Taghva etal, 2013عالئم سوگ پیچیده از نظر مایو ) (Mayo, 2007عبارتاند از :تمرکز
شدید روی فقدان و یادآورهای عزیز ،اشتیاق شدید به شخص ازدسترفته ،مشکالت پذیرش مرگ ،بی-
حسی یا کناره گیری ،درگیری با احساسات غمگینانه ،تلخی فقدان ،ناتوانی برای لذت بردن از زندگی،
افسردگی یا غم عمیق ،اشکال در انجام دادن کارها به روال طبیعی ،خروج از فعالیتهای اجتماعی ،تحریک-
پذیری و اضطراب ،پرخاشگری و عدم اعتماد به دیگران.
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برخی از متخصصان بالینی مانند کاپالن و سادوک ) (Cuplan & Sadok, 2003معتقدند که وقایع
زندگی نقش اصلی یا درجه اول در افسردگی ایفا می کند ،وقایع پراسترس اخیر قویترین پیشبینی کننده
برای شروع دوره افسردگی است  .در برخی موارد ،علت افسردگی ،تجربه داغدیدگی به خاطر از دست
دادن فردی عزیز است .گرچه افسردگی شدید بعد از مرگ فردی عزیز ،طبیعی است اما چنانچه غم توانکاه
و بیش ازحد طوالنی باشد (بیش از  2ماه)  ،اختالل خلقی محسوب میشود ).(Haljin & Vitborn, 2006
عالئم اصلی افسردگی ،غمگینی شدید و یا ناتوانی از تجربه کردن خوشی و لذّت است .وقتیکه اشخاص،
دچار اختالل افسردگی می شوند ،ممکن است صدای سرزنش خود در ذهنشان طنینانداز شود .ممکن
است توجه خود را بر عیوب و کاستی هایشان متمرکز کنند .آن ها اغلب با دید بسیار منفی به اوضاع
مینگرند و مستعد از دست دادن امید هستند .افسردگی دارای سه بعد شناختی ،عاطفی ،و جسمانی میباشد.
عالئم جسمی افسردگی ،شامل خستگی،کمبود انرژی ،دردها و ناراحتیهای جسمی است .به نظر سیمون
) (Simon, 1999این عالئم گاهی چنان شدید است که اشخاص مبتال را متقاعد میکندکه قطعاً دچار
نوعی بیماری پزشکی جدی شدهاند ،هرچند ای ن عالئم علت جسمی آشکاری ندارند  .از دیدگاه بک

1

) (Beck & et al, 1996نشانههای شناختی افسردگی را میتوان در سه حوزه دستهبندی کرد -1 :نظر
منفی نسبت به خود ،شامل عزت نفس پایین ،احساس شکست ،حقارت و بیکفایتی ،به دنبال اینها سرزنش
کردن خود و احساس گناه  -2نظر منفی نسبت به آینده شامل اعتقادات بدبینانه نسبت به آینده  -3نظر
منفی نسبت به دیگران ) .(Javanmard, 2011همچنین نشانه های شناختی شامل بدبینی ،احساس شکست،
انتظار تنبیه ،اتهام به خود ،افکار خودکشی ،بی تصمیمی ،بی ارزشی و اشکال در تمرکز میباشد .نشانههای
عاطفی :شامل غمگینی ،نارضایتی ،احساس گناه ،بیزاری از خود ،گریستن ،بیقراری ،کنارهگیری
اجتماعی و تحریکپذیری است ).(Fathi Ashtiani & Dastani, 2010

در زمینۀ درمان سوگ و بهویژه سوگ پیچیده هم بر روشهای روانشناختی و هم درمانهای دارویی
تأکید شده است .مداخالت درمانی غیر دارویی عبارتاند از :بازیدرمانی ،رواندرمانی ،سایکوداینامیک و
روشهای اداره اضطراب در بچههای کوچکتر .در برخی مطالعات اثرات مفید درمانهای رفتاری را در
کاهش عالئم سوگ نشان دادهاند .همچنین زمانی که تعداد زیادی از افراد آسیبدیده وجود دارند
گروهدرمانی و گروههای حمایتی بهطور شایع به کار میروند.

).(Mahmoodi Gharaee & et.al, 2007

برخی از مطالعات مانند متیوز و مارویت ) (Mathews & Marwit, 2004همچنین استفاده از درمان شناختی
1. Beck
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رفتاری را بررسی کردهاند .هاوارث ) (Howarth, 2011میگوید ،نمونههای دیگر درمان از قبیل رواندرمانی
بین فردی) ، 1(IPTنیز ممکن است مؤثر باشد  .یکی از روشهای درمانی اخیر رواندرمانی مبتنی بر بهبود
کیفیت زندگی است ( .)2QOLTرواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی رویکردی جدید است که شامل
انسجام بههمپیوسته شناخت درمانی و روانشناسی مثبت است و با آخرین صورتبندی درمان شناختی بک
و نظریهی شناختی افسردگی و آسیبشناسی روانی هماهنگ

است .(Padash Fatehizadeh & Abadi ,

) 2012تعریف درمان مبتنی بر بهبود بخشیدن کیفیت زندگی از روانشناسی مثبتنگر و فریش

.(Frish,

) 2006چنین است :مطالعه و افزایش دادن شادکامی ،نقاط قوّت انسانی و کیفیت بهتر زندگی برای همه.
درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی از رویکردی تشکیل میشود که شادمانی را افزایش میدهد و نیز
رویکردی مداخلهای در روانشناسی مثبتنگر است .این نوع درمان هم برای مراجعان بالینی و هم غیر بالینی
به کار برده میشود یافتههای پژوهشی انجامشده در این زمینه مؤید اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی
بر متغیرهای روانشناختی است که به مواردی از آن اشاره میشود .بولین و وان دن بوت (Boelen &van

) den Bout, 2007در پژوهشی تحت عنوان درمان سوگ :مقایسه بین درمان شناختی -رفتاری و مشاوره
حمایتی 3که روی  54نفرکه دچار اختالل سوگ پیچیده انجام شد ،گزارش کردند که درمان شناختی-
رفتاری در بهبود عالئم مرتبط با سوگ پیچیده و آسیب روانی نسبت به مشاوره حمایتی مؤثرتر است .بولیر
و همکاران ) (Bolier & etal , 2013در پژوهشی با عنوان مداخالت روانشناسی مثبت :فرا تحلیل مطالعات
کنترل شده تصادفی ،به این نتیجه رسیدند که مداخالت روانشناسی مثبت بهطور قابلتوجهی سالمت ذهنی
و روانی را افزایش و عالئم افسردگی کاهش میدهد .پژوهشی با عنوان اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت
زندگی بر رضایت زناشویی توسط ) (Padash & etal, 2012بر روی  32زن و مرد متأهل اجرا شد .یافتهها
نشان داد که درمان مبتنی برکیفیت زندگی نمرات آزمودنیهای گروه آزمایش و شاهد را در پسآزمون در
ابعاد تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی ،روابط ،حلتعارض ،اوقات فراقت و جهتگیری مذهبی افزایش
داده است و تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات گروه شاهد و آزمایش در مرحلهی پسآزمون در ابعاد
مدیریتمالی ،روابط جنسی ،شیوه فرزند پروری ،خانواده و دوستان ،و مساواتطلبی نقشها مشاهده شد .در
پژوهش دیگری تحت عنوان اثر بازیدرمانی گروهی بر نشانههای مرتبط با سوگ و آسیب ناشی از واقعه
زلزله در کودکان  3تا  6سال بم :یک مطالعه قبل و بعد توسط ) (Mahmoodi Gharaee & etal, 2006روی

1-Interpersonal Therapy
2-Quality of Life Therapy
3-Supportive Counseling
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 19نفر از کودکان 3تا 6سال نشان داده شد که بازیدرمانی گروهی متمرکز بر نشانههای سوگ و آسیب
میتواند در کاهش نشانههای رفتاری و نشانههای اختالل استرس پس از سانحه ( 1)PTSDمؤثر باشد.
با توجه به جدید بودن رویکرد کیفیت زندگی درمانی و هدف این رویکرد که به دنبال مطالعه و
ارتقاء شادی و بهزیستی انسانهاست و همچنین این نکته که در سالهای نخستین شکوفایی علم روانشناسی
بیشتر روی هیجانات منفی مانند افسردگی و اضطراب تمرکز میکرد ،ولی

کارلسون )(Kalerson, 2001

میگوید ،امروزه این وضعیت تغییر کرده و مقالههای روانشناسی مربوط به سعادت ،شادمانی و رضایت از
زندگی چند برابر شده است .این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی رواندرمانی مبتنی برکیفیت زندگی بر
بهبود افسردگی مبتالیان به سوگ پیچیده انجام میشود.
پژوهشها نشان دادند که شناخت درمانی ازجمله درمانهایی است که برای کاهش افسردگی توسط
متخصصین بهکاربرده میشود .اما به نظر میرسد که در پژوهشهای پیشین این خأل وجود دارد که از رویکرد
روانشناسی مثبت در کار با افراد داغدیده استفاده زیادی نشده است .پژوهش حاضر با استفاده از مدل درمانی
فریش (درمان مبتنی برکیفیت زندگی ) به مداخله در کاهش افسردگی مبتالیان به سوگ پیچیده پرداخته
است.
روش
پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود.
جامعه آماری این پژوهش را کلیّه مراجعهکنندگان به مراکز مشاوره شهرستان کاشمر که بر اساس
مالک های  DSM-IV-TRو مصاحبه بالینی تشخیص سوگ پیچیده دریافت کرده بودند ،تشکیل داد.
با توجه به محدودیت در انتخاب ،نمونهگیری به شیوه در دسترس انجام شد .بدین ترتیب که از بین
کسانی که به مراکز مراجعه کرده بودند و تمایل خود را برای شرکت در پژوهش اعالم نمودند تعداد  30نفر
انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرارگرفتند (هر گروه15نفر).
ابتدا پیشآزمون افسردگی اجرا شد ،سپس گروه آزمایشی به مدت  8جلسه در معرض درمان قرار
گرفتند و پس از پایان درمان دوباره از هر دو گروه پسآزمون افسردگی به عمل آمد و دادههای
جمعآوریشده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

1 Posttraumatic Stress Disorder
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پرسشنامه افسردگی بک:

پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم ( )BDI-IIشکل بازنگری شده پرسشنامه افسردگی بک است
که جهت سنجش شدت افسردگی تدوین شده است ) .(Beck & et al, 2000فرم تجدیدنظر شده پرسشنامه
افسردگی بک در مقایسه با فرم اولیه بیشتر با  DSM-IVهمخوان است .عالوه بر آن ویرایش دوم این
پرسشنامه ،تمامی عناصر افسردگی را بر اساس نظریه شناختی افسردگی نیز پوشش میدهد.
این پرسشنامه همانند ویرایش نخست از 21ماده تشکیلشده که آزمودنی برای هر ماده یکی از
چهارگزینهای را که نشاندهنده شدت عالمت افسردگی در مورد خویش است را برمیگزیند .هر ماده
نمرهای بین صفرتا  3میگیرد و بدین ترتیب نمره کل پرسشنامه دامنهای از صفرتا  63دارد .پرسشنامه
افسردگی بک (ویرایش دوم) چهار ماده از ویرایش قبلی را نداشته و بهجای آنها مادههای دیگری در
پرسشنامه افزودهشدهاند .همچنین در این پرسشنامه دو ماده (مادههای16و )18بهگونهای ویرایش شدهاند که
به شدت افسردگی بیشتر حساس باشند .این پرسشنامه در جمعیت باالی 13سال به باال قابلاستفاده است.
 21ماده پرسشنامه افسردگی بک در سه گروه نشانههای عاطفی ،نشانههای شناختی و نشانههای
جسمانی طبقهبندی میشوند .عالئم هر یک از این طبقات در جدول زیر ارائهشده است.
جدول  :1خرده مقیاسهای افسردگی با ذکر ویژگیهای هر خرده مقیاس
طبقات

عالمت اختصاری

تعداد مادهها

نشانههای عاطفی

A

8

نشانههای شناختی

C

8

P

8

نشانههای جسمانی

نشانهها
غمگینی ،نارضایتی ،احساس گناه ،بیزاری از خود،
گریستن ،بیقراری ،کنارهگیری اجتماعی ،تحریکپذیری
بدبینی ،احساس شکست ،انتظار تنبیه ،اتهام به خود ،افکار
خودکشی ،بی تصمیمی ،بیارزشی ،اشکال درتمرکز
کمتوانی ،تغییر در الگوی خواب ،خستگیپذیری ،تغییر
در اشتها ،کاهش عالیق جنسی

مطالعات روانسنجی انجامشده بر روی ویرایش دوم این پرسشنامه نشان میدهد که از اعتبار و روایی
مطلوبی برخورداراست و بهطورکلی این پرسشنامه جانشین مناسبی برای ویرایش اول آن محسوب
میشود ) (Beck & et al, 2000ثبات درونی این ابزار را  0/73تا 0/92با میانگین  0/86و ضریب آلفا برای گروه
بیمار  0/86و غیر بیمار  0/81گزارش کردهاند .همچنین دابسون و محمدخانی

& (Dobson

) Mohammadkhani, 2007ضریب آلفای  0/92را برای بیماران سرپایی و 0/93را برای دانشجویان و ضریب
باز آزمایی به فاصله یک هفته را  0/93به دست آوردهاند .بهعالوه در یک بررسی بر روی  125دانشجوی
دانشگاه تهران و دانشگاه عالمه طباطبایی که جهت بررسی اعتبار و روایی  BDI-IIبر روی جمعیَت ایرانی انجام
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گرفت ،نتایج بیانگر آلفای کرونباخ  0/78و اعتبار بازآزمایی به فاصله دو هفته 0/73،بود ). (Gharaee , 2004
جدول  .2طرح مداخله
جلسه اول

برقراری ارتباط و معرفی اعضا بمنظور آشنایی ،بیان قواعد گروه ،اهداف و معرفی دوره درمانی ،گرفتن
تعهد از شرکت کنندگان جهت حضور در جلسات ،معرفی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی ،رضایت از
زندگی ،شادی ،اجرای پیشآزمون ،بازخورد.

جلسه دوم

مروری بر بحث جلسه قبل ،تعریف درمان مبتنی بر کیفیت زندگی ،معرفی ابعاد کیفیت زندگی ،آشنا کردن
اعضا گروه با تکنیک قدردانی ها ،دستاوردها و استعدادها ،درخت زندگی و کشف موارد مشکلآفرین
اعضا ،خالصه بحث ،ارائه بازخورد.

جلسه سوم

مروری بر بحث جلسه قبل ،معرفی  5ریشه ،شروع کردن با یکی از ابعاد ،معرفی شرایط زندگی بهعنوان
استراتژی اول و کاربرد آن در ابعاد کیفیت زندگی و شناسایی حوزه هایی که باعث نگرانی شده اند

جلسه چهارم

مرور جلسه قبل ،بحث پیرامون  5ریشه ،معرفی نگرش به عنوان استراتژی دوم ،کاربرد استراتژی دوم در
ابعاد کیفیت زندگی .تمرین مهارتهای ارتباطی

جلسه پنجم

مرور جلسه قبل ،بحث پیرامون  5ریشه ،معرفی استانداردها ،اولویتها ،تغییر رضایت بهعنوان استراتژی
سوم ،چهارم و پنجم جهت افزایش رضایت در زندگی ،آموزش اصول کیفیت زندگی و استفاده از
استراتژیهای تغییر نگرش برای کمک به افراد بمنظور رفع مسائل.

جلسه ششم

مرور جلسه قبل ،بحث پیرامون اصول مربوط به کیفیت زندگی ،ارائه اصول و توضیح کاربرد این اصول
برای افزایش رضایت .استفاده از اصول مرتبط با نگرشها ،طرحها و اقداماتی که بر رضایت بیشتر فرد از
خانه ،محله و جامعه موثر است.

جلسه هفتم

مرور جلسه قبل ،ادامه بحث درباره اصول ،بحث درباره حیطه روابط و کاربرد اصول مهم در حیطه روابط.
اجرای طرح فراغت یا عادت جاری تفریح.

جلسه هشتم

ارائه خالصهای از مطالب عنوانشده در جلسات قبل ،جمع بندی و آموزش تعمیم پنج ریشه در شرایط
مختلف زندگی و کاربرد اصول در ابعاد مختلف زندگی .مدیریت استرس و حل مسائل برای مشکالتی
که عادتهای سالم را تضعیف و یا به حفظ یا رشد عادات ناسالم کمک میکنند.

یافتهها
برای انجام این پژوهش پس از انتخاب آزمودنیها و تقسیم تصادفی آنها به گروههای آزمایش و
کنترل اعضای گروه آزمایش به مدت  8جلسه در معرض رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی قرار
گرفتند .اعضای گروه کنترل در مدت آزمایش درمان خاصی دریافت نکردند .در دو مرحلۀ پیشآزمون و
پسآزمون در دو گروه آزمایش و کنترل جمعآوری شد و دادههای حاصله برای تجزیهوتحلیل مورداستفاده
قرار گرفت.
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یافتههای پژوهش در دو سطح تجزیهوتحلیل توصیفی و تجزیهوتحلیل استنباطی که در پاسخ به
فرضیات پژوهش میباشد ،ارائه شد .در بخش اول ابتدا دادههای توصیفی از قبیل فراوانی و درصد ارائه
گردید و در بخش دوم به بررسی فرضیهها پرداخته شد.
برای بررسی فرضیههای پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد .در این پژوهش 50درصد
آزمودنیها در گروه آزمایش و 50درصد در گروه کنترل قرار گرفتند .و 73درصد آزمودنیها زن و 27
درصد مرد بودند که 33/13درصد افراد زیر  25سال 26/67 ،درصد بین  30-25سال 33/33 ،درصد افراد
بین  35-31سال 20/00 ،درصد افراد بین 40-36سال و 6/67درصد افراد باالی 40سال هستند.
قبل از تحلیل دادههای پژوهش مفروضههای زیربنایی تحلیل موردبررسی قرار گرفت .از مهمترین
این مفروضهها مفروضه نرمال بودن است .برای بررسی مفروضه نرمال بودن دادههای توزیع روش شاپیرو-
ویلک استفاده شد .آماره شاپیرو ویلک برای تمامی متغیرها محاسبه شد آنگونه که جدول نشان میدهد
مقدار آماره شاپیرو ویلک برای تمامی متغیرها بهاستثنای نمره کلی افسردگی پیشآزمون غیر معنیدار بود
که با توجه به برابر بودن تعداد اعضای گروههای موردبررسی میتوان از این پیشفرض برای این مؤلفه
چشمپوشی کرد (جدول .)3
جدول  .3بررسی مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

آزمون شاپیرو ویلک برای نرمال بودن
آماره

سطح معنیداری () p

افسردگی پیشآزمون

0/90

0/009

افسردگی پسآزمون

0/965

0/41

نشانگان عاطفی پیش

0/966

0/43

نشانگان جسمانی

0/967

0/47

نشانگان شناختی پیش

0/953

0/20

نشانگان عاطفی پس

0/932

0/06

نشانگان جسمانی پس

0/930

0/056

نشانگان شناختی پس

0/962

0/34

در جدول شماره  4شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین و انحراف استاندارد
گروههای کنترل و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون ارائهشده است.
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جدول  .4میانگین و انحراف استاندارد نشانگان افسردگی
عنوان

طبقات
نشانههای عاطفی

پیشآزمون

نشانههای جسمانی
نشانههای شناختی
نشانههای عاطفی

پسآزمون

نشانههای جسمانی
نشانههای شناختی

نمره کل افسردگی پیشآزمون
نمره کل افسردگی پسآزمون

گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

15

10/7333

3/93640

کنترل

15

11/2000

3/66840

آزمایش

15

6/3333

2/71679

کنترل

15

7/4667

2/35635

آزمایش

15

7/6667

4/92322

کنترل

15

10/6000

3/52136

آزمایش

15

6/2667

1/83095

کنترل

15

11/4000

2/97129

آزمایش

15

4/0667

1/57963

کنترل

15

6/7333

1/83095

آزمایش

15

5/6667

2/35028

کنترل

15

9/7333

3/71227

آزمایش

15

24/7333

10/31273

کنترل

15

29/2667

9/19213

آزمایش

15

16/0000

5/23723

کنترل

15

27/8667

7/84553

در ادامه گزارش نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری دادههای
موردبررسی قرار گرفت نتایج بررسی پیشفرضهای آماری نشان داد پیششرط تساوی واریانسها ( با
استفاده از آزمون لوین) (  )F (df= 28,1) = 0/57 P > 0/05و آزمون یکسانی شیبخط رگرسیون برای
گروه های آزمایش و کنترل یکسان است ( تعامل بین شرایط آزمایشی و متغیر همپراش معنیدار نیست ) و
استفاده از تحلیل کوواریانس بالمانع است (.)F (df= 2) = 2/43 P > 0/05
در جدول ( )5نتایج  ANCOVAشامل مجموع مجذورات ( ،) SSمیانگین مجذورات ( ،) MSمقدار
 Fدرجات آزادی (  ،) dfسطح معنیداری ( ) pو مجذور اتای سهمی Ŋ2جهت تعیین اثربخشی رواندرمانی
مبتنی بر کیفیت زندگی بر کاهش افسردگی مبتالیان به سوگ پیچیده ارائهشده است.
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جدول  .5خالصه  ANCOVAبرای تعیین اثربخشی رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر کاهش افسردگی
با کنترل نمره افسردگی پیشآزمون
منابع تغییرات

SS

Df

MS

F

P

Ŋ2

نمرههای افسردگی پیشآزمون

172/825

1

172/82

4/34

0/047

0/14

اثر اصلی ( درمان )

813/92

1

813/92

20/48

0/000

0/43

خطای باقیمانده

1072/90

27

39/73

نتایج  ANCOVAنشان میدهد که با حذف اثر نمرههای افسردگی پیشآزمون بهعنوان متغیر
همپراش اثر اصلی متغیر درمان بر نمرههای افسردگی پسآزمون معنیدار است .بهعبارتدیگر جدول نشان
میدهد که تفاوت مشاهدهشده بین میانگینهای نمرات افسردگی شرکتکنندگان گروه آزمایش – کنترل
برحسب عضویت گروهی در مرحله پسآزمون با  99درصد اطمینان معنیدار میباشد (  .) P < 0/01میزان
تأثیر این مداخله  0/43بوده است.
میانگینهای تعدیلشده نشان میدهد که نمره گروه آزمایش (  )27/29±1/65در مقایسه با گروه
کنترل ( )16/57±1/65در پسآزمون افسردگی کاهش بیشتری داشته است .بهعبارتدیگر نتایج بیانگر آن
است که مداخله آزمایشی (رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی ) موجب کاهش میزان افسردگی درگروه
آزمایششده است.
همچنین تحلیل واریانس چند متغیری بر روی نمرات متغیرهای وابسته بهمنظور تعیین اثربخشی
رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر نشانگان افسردگی انجام شد .نتایج آزمون باکس برای تعیین فرض
همگنی ماتریسهای واریانس  -کوواریانس با توجه به مقدار  F =1/04و سطح معنیداری که بزرگتر از
 0/05است نشاندهنده برقراری فرض همگنی ماتریسهای واریانس -کوواریانس است.
مقدار آزمون اثر پیالیی ( df = 6و ) F = 5/47و سطح معنیداری که کوچکتر از  0/01است نشان
میدهد که حداقل دریکی از متغیرهای وابسته بین افراد گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنیدار وجود دارد.

در جدول ( )6نتایج حاصل از آزمون اثرات بین آزمودنیها مربوط به مقایسه میانگین نمرات آزمودنیها در
نشانگان افسردگی ارائهشده است.
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جدول  .6نتایج حاصل از آزمون اثرات بین آزمودنیها مربوط به مقایسه میانگینها در متغیرهای وابسته
بین افراد گروه آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

نشانگان عاطفی پیشآزمون

1/63

1

1/63

خطا

405/33

28

14/47

نشانگان جسمانی پیشآزمون

9/63

1

9/63

خطا

181/06

28

6/46

نشانگان شناختی پیشآزمون

64/53

1

64/53

خطا

512/93

28

18/31

نشانگان عاطفی پسآزمون

197/63

1

197/63

3/45

خطا

170/53

28

6/09

2

نشانگان جسمانی پسآزمون

53/33

1

53/33

1/24

خطا

81/86

28

2/92

8

نشانگان شناختی پسآزمون

124/03

1

124/03

1/85

خطا

270/26

28

9/65

2

متغیر وابسته

F

سطح
معنیداری

0/11

0/73

1/49

0/23

3/52

0/07
0/000
0/000
0/001

طبق یافتههای جدول ( )6تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته بهطور جداگانه نشان میدهد که بین
میانگین نمرات افراد گروه آزمایش و کنترل در نشانگان عاطفی ،جسمانی و شناختی افسردگی در پسآزمون
در سطح آلفای  ) p < 0/01 ( 0/01تفاوت معنیدار وجود دارد (  .) p < 0/01بهعالوه یافتهها نشان میدهد
که بین نشانگان عاطفی ،جسمانی و شناختی افسردگی افراد گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون تفاوت
معنیدار وجود ندارد ( .) p <0/05
نتیجه
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی رواندرمانی مبتنی برکیفیت زندگی بر افسردگی مبتالیان
به سوگ پیچیده انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری بین میانگین نمرات آزمودنیهای
گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون وجود دارد .به این معنی که درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر
کاهش افسردگی مبتالیان به سوگ پیچیده مؤثر بوده است .بهعالوه یافتهها نشان داد رواندرمانی مبتنی بر
کیفیت زندگی قادراست نشانههای عاطفی ،شناختی و جسمانی افسردگی را کاهش دهد .در ادبیات
پژوهشی ،تحقیق مستقیمی در این زمینه یافت نشد که نشان دهد رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر
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افسردگی مبتالیان به سوگ پیچیده اثر دارد اما در تحقیقات مشابهی که دربرگیرندهی مفاهیم نظری
رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی است میتوان به موارد مشابهی اشاره کرد .نتایج پژوهش حاضر همسو
با نتایج تحقیق سین و لیئوبومیسکی؛ ) (Sin & Lyubomirsky, 2009بوئلین و وان دن بوت؛

(Boelen

)&van den Bout, 2007کوهن و همکاران؛ ) (Cohen & etal , 2006روشنفر ،مختاری و پاداش؛
) (Roshanfar, Mokhtari & Padash , 2014و قاسمی و دیگران ) (Ghasemi and Others, 2012همسو
است .یافتههای تحقیق ساپینو ) (Supiano, 2012در زمینۀ درمان سوگ پیچیده نشان داد که
شرکتکنندگانی که گروه درمانی را دریافت کردند ،نسبت به گروهی که درمان حمایتی را دریافت کرده
بودند پاسخهای درمانی بیشتری را نشان دادند .مهمتر اینکه نیمی از شرکتکنندگانی که تحت گروه درمانی
قرار گرفتند از لحاظ بالینی بهبود قابل توجهی نسبت به گروه کنترل داشتند .ریتا روسنر و کوتویوکووا (Rita

) Rosner & Kotoucova, 2011گزارش کردند که فرا تحلیل مداخالت مربوط به سوگ نشان میدهد
اثربخشی درمان انجامشده مرتبط با سوگ در کاهش عالئم سوگ در دامنه متوسط و کم قرار میگیرند.
ویتوک و همکاران ) (Wittouck & etal, 2011گزارش کردند که در مقایسه با مداخالت پیشگیرانه،
مداخالت درمانی بهبودهای معنیداری را در میانگین نمرات افراد مبتال به سوگ پیچیده در مرحله درمان و
پیگیری نشان میدهد .به عالوه در طول مرحله پیگیری اثر مثبت مداخالت درمانی برای سوگ پیچیده
افزایش یافت .سین و لیوبومیسکی ) (Sin &Lyubomirsky, 2009نشان دادند که رواندرمانیهای مثبتگرا
مثل رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در افزایش بهزیستی ذهنی آزمودنیها اثرگذار است .یافتههای
) (Ghasemi and Others, 2012نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی افسردگی ،نشانههای
جسمانی سازی و بد کارکردی اجتماعی را در پسآزمون و پیشگیری کاهش میدهد .همچنین این درمان،
بر بهزیستی ذهنی در بعد هیجانی (افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی) در پسآزمون اثر داشته است
اما در بعد روانشناختی (رضایت از زندگی) آزمونها تغییری ایجاد نکرده است .این یافتهها همچنین با
یافتههای ) (Aghayousefi & Seifi, 2013که اثربخشی این راهبرد مداخلهای را در افزایش رضایت از
زندگی و احساس شایستگی تائید میکند ،همسو میباشد .یافتههای گرانت ،سالسید و هینان

(Grant, Salced

) & Hynan , 1993نیز نشان داد که این مداخله باعث کاهش افسردگی و افزایش کیفیت زندگی و
خودکارآمدی شده است .چنین به نظر میرسد که با تقویت رضایتمندی در هر حیطهی زندگی ،میتوان
کیفیت کلی زندگی را افزایش داد .همسو با این یافته ردریگو و همکاران ) (Rodrigue, & etal, 2005در
پژوهشی اثربخشی رواندرمانی مبتنی برکیفیت زندگی را در بیماران در انتظار پیوند ریه برکاهش افسردگی
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و اضطراب رایج قبل و بعد از پیوند گزارش کردند .بولن و وان دن بوت )(Boelen, Van den Bout, 2007

گزارش کردند که درمان شناختی -رفتاری در بهبود عالئم مرتبط با سوگ پیچیده و آسیبشناسی روانی
نسبت به مشاوره حمایتی مؤثرتر است .کوهن و همکاران ) (Cohen & etal, 2006گزارش کردند کودکانی
که تحت درمان شناختی -رفتاری قرار گرفتند بهبود قابلتوجهی در عالئم افسردگی و اضطراب مرتبط با
سوگ پیچیده و استرس پس از سانحه نشان دادند .همچنین رضایت کودک و والدین برای این درمان باال
بود .یافتههای فرامرزی و همکاران ) (Faramarzi& etal, 2013در زمینه تأثیر درمان شناختی -رفتاری بر
میزان سازگاری دانشآموزان دبیرستانی مبتال به سوگ نابهنجار نشان داد بین عملکرد گروه شاهد و آزمایش
در خرده مقیاس سازگاری فردی تفاوت معنیداری وجود داشت.
همانگونه که پیشتر ذکر شد ،هدف رواندرمانی مبتنی بر کیفیت زندگی ،افزایش شادمانی و رضایت
از زندگی است و به این اعتبار اصول روانشناسی مثبت نگر را بکار می گیرد .همچنین در برگیرنده انسجام
به هم پیوسته شناخت درمانی است و با آخرین صورتبندی درمان شناختی بک و نظریه شناختی افسردگی
و آسیبشناسی روانی هماهنگ است .با توجه ساخت ترکیبی این رویکرد ،پردازشهای شناختی زیربنایی
نقش مهمی در شکلگیری رضایتمندی از زندگی و شادکامی ایفا میکند .طبق نظر استنبوک و هولزمن
) (Stanbook & Holzmann, 2000هدف درمان مبتنی برکیفیت زندگی این است که خود یابی حرفهای
یا غنای درونی را افزایش دهد و از افسردگی پیشگیری کند .بنابر این فرد با غنیسازی درونی در لحظه (یعنی
انجام کارهای کوچک به منظور مراقبت از خویشتن ،حتی هنگامیکه اوضاع خیلی بد است و ایجاد تغییر
در برنامههای عادی دشوار) ،میتواند شرایط زندگی فعلی را قابلتحمل و مناسب سازد و نیز پس از مراقبت
از خویشتن بهگونهای خردمندانه و همهجانبه با چالشهای روزانه زندگی مواجه شود .فرد نباید اجازه دهد
که اوضاع بد همیشه پایدار بماند ،باید با عادتهای ناسالم به چالش بپردازد و آنها را کنترل ،تنظیم و
ریشهکن سازد.
مفهومسازی شناختی در مدل فریش با دستیابی به هدف و رضایتمندی از زندگی در نظریهی
شناختی بک هماهنگ است و به بسط و گسترش فرایندهای شناختی میپردازد .از نظر فریش این فرایند به
فعالسازی سبکهای شناختی سازنده منجر میشود فریش .)Frish, 2006) ،یک نگاه به اهداف و محتوای
درمان مبتنی برکیفیت زندگی از قبیل بهبود رو به افزایش ،رضایت از زندگی ،و خودیابی نشان میدهد که
این درمان میتواند با افزایش خودکارآمدی ،اضطراب و افسردگی را در افراد از طریق بهبود سالمتی،
خوشحالی و رضایت از زندگی کاهش دهد آقایوسفی و سیفی .(Aghayousefi & Seifi, 2013) ،بر اساس
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این مدل ،رضایتمندی متشکل از چهار عامل است :تغییر شرایط خود ،تغییر دادن نگرشها ،تغییر دادن
اهداف و معیارها ،تغییر دادن اولویتها و تقویت کردن رضایتمندی در حیطههایی که قبالً موردتوجه
نبودهاند .راهبردهای مداخلهای مبتنی بر مدل پنجگانه رضایتمندی از زندگی ،موجب بهبود رضایت فرد در
هر حیطهی زندگی میشود .رویکرد فریش برای کاهش افسردگی و درنتیجه افزایش شادکامی بهگونهای
است که تنها یک حیطه زندگی را مدنظر قرار نمیدهد ،بلکه بر  16حیطهی اصلی زندگی تأکید میکند .در
این پژوهش نیز تالش بر این بوده است که با کمرنگ کردن عوامل خطرساز از قبیل منفی گرایی عاطفی،
احترام به خویشتن پایین ،سبکهای اسنادی بدبینانه در تفسیر علل رویدادهای منفی ،خودکارآمدی پایین،
بدبینی ،مردمآمیزی کم ،امیدواری پایین و تقویت عوامل محافظتکننده مانند مهارتهای انطباقی خوب،
مهارتهای اجتماعی ،خوشبینی ،احترام به خویشتن ،استعدادها و نقاط قوت ،غنای درونی واصل معنایابی
و هدفیابی به کاهش افسردگی بپردازد.
همچنین محققان معتقدند که درمان مبتنی برکیفیت زندگی یک مداخله شناختی -رفتاری است که
استراتژی های مداخله خاص برای افزایش شادی و رضایت در آن حوزه زندگی را فراهم میکند .ردریگو
و همکاران ) (Rodrigue & etal, 2005معتقدند این درمان بهطورکلی دربرگیرندهی سالمت جسمی ،روابط
با خانواده و دوستان ،عملکرد اجتماعی ،فعالیتهای اوقات فراقت ،سالمت روانی و مشارکت اجتماعی در
میان دیگران است.
از دیدگاه روانشناسی مثبت نگر و روانشناسی بالینی ،روابط اجتماعی مثبت مهمترین عامل
ایجادکنندهی شادکامی است .این فرایند از طریق مطالعه و درک اصول اساسی رضایتمندی از روابط و تا
حد زیادی از طریق مهارتهای رفتاری ارتباطی در درمان کیفیت زندگی ،حاصل میشود .فریش

(Frish,

) 2006نشان می دهد که این درمان در پی آن است که شادی و سالمت را در مردم با کشف استعدادهای
بالقوهشان افزایش دهد و کیفیت زندگی شان را بهبود ببخشند .در راستای این هدف سین و لیبومیرسکی
) (Sin & Lyubomirsky, 2009و اسالد ) (Slade, 2010گزارش کردند که با استفاده از رویکردهای
روانشناسی مثبت می توان در افزایش بهزیستی ذهنی وکیفیت زندگی اثرگذار بود .به نظر سلیگمن
) ،(Seligman, 2002آگاهی از استعدادها ،نقاط قوت ،دستاوردها ،موهبتها و ترکیب آن با تمرین قدردانی
در اصطالح روانشناسی مثبت نگر ،می تواند موجب بهبود بخشیدن به شادکامی و رضایتمندی مراجع از
خویشتن بشود.
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همچنین می توان اشاره داشت که مؤثرترین راه موفقیت ،ایجاد احترام به خویشتن ،خودکار-آمدی
و اعتمادبهنفس است .پژوهشها در رابطه با درمان مبتنی بر کیفیت زندگی خصوصاً نشان میدهد که مراجعین
به علت اینکه در برآورده ساختن معیارهای عملکرد و موفقیت خودشان در حیطههای ارزشمند زندگی
احساس شکست و ناتوانی میکنند ،دچار احترام به خویشتن کم میشوند فریش .(Frish, 2006) ،راههای
موفقیت برای کسب احترام به خویشتن بیشتر ،بر احساس شکست و یاس و نومیدی غلبه پیدا میکند.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،به مواردی همچون انتخاب آزمودنیهای جامعهی پژوهش،
مراجعان مراکز مشاوره اشاره کرد که تعمیمپذیری نتایج را با دشواری مواجه می کند .محدودیت دیگر عدم
مقایسه آن با سایر رویکردهای درمانی جدیداست که پیشنهاد میشود در مطالعات آتی با کنترل این
محدودیتها ،کارایی این روش درمانی بهصورت گستردهتر و دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد.
در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس استفاده شده است که باید محدودیتهای این نوع
نمونهگیری در نظرگرفته شود .براساس یافتههای پژوهش حاضر ،این شیوهی درمانی میتواند در کاهش
افسردگی مبتالیان به سوگ پیچیده مؤثر باشد و پیشنهاد میگردد بهعنوان یک مدل درمانی مورداستفاده
قرار بگیرد.
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