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چكيده
پژوهش حاضر ،بهمنظور بررسي اثربخشي تلفیقي معنادرمـاني و
واقعیتدرماني بهشیوه گروهي بـر کیفیـت زنـدگي و سـازگاري
روانشناختي زنـان سرپرسـت خـانوار اناـاش شـده اسـت .ایـ
پژوهش به صورت نیمه آزمایشي با پیشآزمون و پـ آزمـون بـا
گروه کنترل نابرابر ميباشد .جامعه آماري ،شـامل تمـامي زنـان
سرپرستخانواده تحت پوشش کمیتـه امـداد امـاشخمینـي شـهر
مشهد است که در سال  1395-1396بهمرکـ مشـاوره کمیتـه
امداد مراجعه نمودهاند .شیوه نمونهگیري بهصـورت ،در دسـتر
بوده است و حام نمونه برابر با  30نفر و شیوه گردآوري دادههـا
از طریق پرسشنامه ميباشد .اب ار پژوهش حاضر ،پرسشنامههاي
کیفیت زندگي سـازمان بهداشـت جهـاني و پرسشـنامه ارزیـابي
سازگاري روانشناختي (فرش ب رگسـاالن) بود و همچنی دادههـا
با نرشاف ار  SPSS 18مـورد تا یـهوتحلیـل قـرار گرفتنـد .در
آزمون معناداري ،میـانيی نمـرات کیفیـت زنـدگي و سـازگاري
روانشناختي در پ آزمون گروه آزمـایش بـهطورمعنـاداري از
میـانيی نمـرات پـ آزمـون در گـروه کنتـرل بـاالتر اسـت،
بهصورتي که یافتههاي آزمون کواریان نشان داد ،تفـاوت بـی
پیشآزمون و پ آزمون معنادار است .بنابرای  ،ميتـوان نتیاـه
گرفت ،ترکیـ روشهـاي درمـاني و ادمـاش فنـون و روشهـا،
مرتبط با مشکالت مراجعان اثربخشي درمان را اف ایش ميدهد.
در ایــ پــژوهش نشــان داده شــد کــه تلفیــق معنادرمــاني و
واقعیتدرماني بر کیفیـت زنـدگي و سـازگاري روانشـناختي در
زنان سرپرست خانواده تأثیر دارد و به عبارتي ،موج افـ ایش آن
ميگردد.
واژههای کليدی :معنادرماني گروهي ،واقعیتدرماني ،کیفیـت
زندگي ،سازگاري روانشناختي ،زنان سرپرست خانوار

Abstract
The present study aimed to investigate the
Effectiveness of Combining two reality therapy
and logo therapy approaches on quality of life
and Psychological Adjustment of Female
Householders. This research is a semiexperimental with pre-test and post-test with
unequal control group. The research community
consisted of all women householders covered by
the Relief Committee of Mashhad who have
been referred to the advisory committee of the
Relief Committee in 1395. The sampling
method was convenient sampling and the
sample size was 30, and data was collected
using questionnaires including World Health
Organization Quality of Life and Psychological
Adjustment Assessment Questionnaire (Adult
Form) and consequently data were analyzed by
18 spss software. Results showed that, the mean
scores of quality of life and psychological
adjustment in the post test of the experimental
group were significantly higher than the mean
scores of post-test in the control group, while
the findings of the covariance test showed that
the difference between the pre-test and the posttest was significant. Therefore, it can be
concluded that the combination and integration
'of therapeutic approaches related to clients
problems increases the effectiveness of
treatment. Also, it was shown that the
combination of logo therapy and reality therapy
the quality the life and psychological adjustment
in female householders.
Keywords: Group Logo Therapy, Reality
Therapy, Quality of Life, Psychological
Adjustment, Female Householder’s
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مقدمه
پدیده «زن سرپرست خانوار» واقعیتي اجتماعي است که در تماش جوامع به دالیـل مختلـو وجـود دارد .زنـان
سرپرست خانوار ،از آسی پذیرتری گروههاي اجتماعي هستند (آبهیشک و همکاران .)2014 ،زنـان سرپرسـت
خانوار ،بهدلیل نقشهاي مختلو و همزمان در اداره خانه ،تربیت و مراقبت از فرزندان و کار خارج از من ل با
دستم د کم نسبت بهمردان ،با استر و مشکالت رواني بیشتري مواجهاند و در مقایسه بـا دیيـر زنـان ،از
آسی هاي اجتماعي ،اقتصادي و رواني بیشتري رنج ميبرند (حسیني ،فروزان و امیرفریار.)1388 ،
آمارها نشان دهنده روند ف اینده تعداد و نسبت زنان سرپرست خانوار طي سهدهه اخیر است .براي مثـال،
خانوارهــاي زنسرپرســت در ســالهــاي  1385 ،1375 ،1365 ،1355بــهترتی ـ  8/4 ،7/4 ،7/1و  9/45از کــل
خانوارهاي ایراني را تشکیل داده اند .مطابق آخری آمار رسمي (نتایج سرشماري سال  )90در ایـران ،بـیش از
 21میلیون و  110ه ار خانوار زندگي ميکنند که در  88درصد آنهـا مـردان مسـ ول تـأمی معیشـت خـانوار
هستند و در  12درصد باقیمانده ،زنان بار زندگي را بهدوش ميکشند .ای در حـالي اسـت کـه تنهـا فقـط 18
درصد زنان سرپرست خانوار موفق بهپیداکردن شغل ميشوند و  82درصد از ای قافله جاميمانند؛ یعني زناني
که هیچ شغلي ندارند ،تحتپوشش هیچ بیمه اي نیستند و براي گذران زندگي یـا بـه اطرافیـان خـود وابسـته
ميشوند یا ممک است ،براي امرار معاش پایشان بلغ د (مرک آمار ایران.)1385 ،
در همی راستا ماستون ،هوري ،کیویروسو ،هوکاال و آرو ( ،)2011در پژوهشي نشان دادند که زنان مطلقـه
سرپرست خانوار بهدلیل آسی پذیري باال در مقایسه با زنـان عـادي ،عـ تنفـ و سـازگاري روانشـناختي
کمتري دارند .سازگاري را ميتوان بهمعناشناختي ای حقیقت دانست که هر فرد باید هـد هـاي خـود را بـا
توجه بهچارچوبهاي اجتماعي و فرهنيي تعقی نماید (شعارينژاد.)2013 ،
منظور از سازگاري ،همان انطباق متوالي با تغییرات و ایااد ارتباط بی فرد و محیط است؛ بـهنحـوي کـه
حداکثر خویشت سازي را همراه با رفاه اجتماعي ضم رعایت حقایق خارجي امکانپذیر سـازد .بـدی ترتیـ ،
سازگاري بهمعناي همرنگشدن با جماعت نیست (موسوي ،مظاهري و قنبري .)1389 ،زیدنر و کلودا (،)2013
سازگاري روانشناختي را سازگاري بی وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار ميدانند .براسـا ایـ تعریـو،
سازگاري وقتي وجود دارد که وضعیت موجود فرد مطابق با انتظار وي باشد.
در ای راستا ،هرماندز ،آندرا و رامیرز ( )2009بیان ميدارند که زنان سرپرسـت خـانوار ،از کیفیـت زنـدگي
پایی تر و استر بیشتري در مقایسه با سایر زنان برخوردارند .از ایـ رو ،عـالوه بـر سـازگاري روانشـناختي
پایی در زنان سرپرستخانوار ،کیفیت زندگي آنان نی روبهافول است؛ زیـرا امـروزه بـهرمـم ایاـاد تغییـرات
فرهنيي و تغییر در شیوههاي زندگي بسیاري از افراد مخصوصاً زنـان سرپرسـت خـانوار ،فاقـد توانـایيهـاي
اساسي و مهارتهاي الزش براي مواجهشدن با مشکالت خاص زندگي خود هستند و همی امر ایـ گـروه از
زنان را در مواجهه با مسائل و مشکالت زندگي آسی پذیر نموده است (میر و عبـدالمالک  .)2015 ،در نتیاـه
ميتوان گفت ،زنان سرپرست خانوار بهعلت مشکالت مالي ،اجتماعي و روانشناختي خاصي که با آن روبـهرو
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هستند ،کیفیت زندگي پایی تري دارند (ریماز و همکاران .)1393 ،کیفیت ،مفهومي ذهني و چندبُعدي اسـت و
آن را ميتوان ،ادراک افراد از موقعیت خود در زمینه فرهنيي و ارزشياي دانست که در آن زندگي ميکننـد و
در ارتباط با اهدا  ،انتظارات و استانداردهاي آنهاست و عوامل مهم و متعددي نظیر وضعیت جسمي ،رواني،
عقاید فردي و ارتباطات اجتماعي بر آن تأثیر دارد (استرال ،کاسـتیلو و گوم درگیـل .)2016 ،کیفیـت زنـدگي
براسا تعریو سازمان بهداشت جهاني در سال  1996عبارت است از ،پندارهاي فرد از وضعیت زندگي خود
با توجه بهنظاش ارزشي و فرهنيي که در آن زیست ميکند (آندراد و والن وال .)2007 ،در یـک نيـاه کلـي،
کیفیت زندگي ،رسیدن بهزندگي برتري است کـه بـا داشـت سـالمتي روحـي ،جسـمي ،امنیـت و آسـایش،
ارتباطات شایسته با محیط اطرا و وضعیت مالي قابلقبول حاصل ميشود (سراگ ،شاالبي ،فروه و االریان،
 .)2013در ای تحقیق ،محقق سعي دارد با توجه بهنقصـي کـه در مفلفـههـاي کیفیـت زنـدگي و سـازگاري
روانشناختي زنان سرپرست خانوار وجود دارد ،رویکردي را مطرح نماید که به ارتقـا ایـ دو مفلفـه در بـی
زنان سرپرست خانوار بیناامد .امروزه رواندرمانيران بر ترکی رویکردهاي نظـري مختلـو جهـت افـ ایش
اثربخشي بیشتر بر روي مراجعان تأکیـد مـيکننـد .ادمـاش نظـري ،1بـه ابـدام مفهـومي یـا نظـري فراتـر از
ترکی کردن صر فنون اشاره دارد .هد ای روش بهوجودآوردن چارچوبي مفهومي اسـت کـه دو یـا چنـد
رویکرد نظري را که از همه بهتر باشد ،ترکی نماید و فرض ميکند نتیاه آن ،بهتنهایي ،از تکتک نظریهها
منيتر ميباشد (نورکرا و نیوم  .)1992 ،رویکردهاي متعددي براي مداخله در حل تعارضات و ناسـازگاري
و کیفیت زندگي زنان سرپرست خانوار بهکار گرفته شده است .در ای پژوهش ،دو رویکـرد واقعیـتدرمـاني و
معنادرماني جهت اثربخشي بیشتر سازگاري و کیفیت زندگي زنان سرپرست خانوار مورداسـتفاده قـرار گرفتـه
است .واقعیـتدرمـاني ،بـراي حـل ایـ مسـائل و مشـکالت مـفثر بـوده اسـت (گالسـر و گالسـر.)2007 ،
واقعیتدرماني ،روش مشاوره و رواندرماني است که ویلیاش گالسر آن را براي درمـانيران ،مشـاوران و سـایر
افراد بنیانگذاري کرده است (شیخ ساري ،اسماعیليفر و جعفرپور .)2011 ،واقعیتدرماني ،بر ای اصل اسـتوار
است که ما خود رفتارهایمان را انتخاب مينماییم و مس ول زندگي خود و آنچه هستیم که عمـل ،احسـا و
فکر ميکنیم .در ای رویکرد ،به افراد کمک ميشود تا رفتار خویش را کنتـرل و انتخـابهـاي بهتـري را در
زندگيشان جایي ی کنند (گالسر )2007 ،گالسر ،رفتار را شـامل چهـار مفلفـه عملکـرد ،تفکـر ،احسـا و
فی یولوژي ميداند که ما بر دو مفلفه عملکرد و تفکر بهطـور مسـتقیم و بـر احسـا و فی یولـوژي بـهطـور
میرمستقیم کنترل داریم .تأکید نظریه انتخاب بر دو مفلفه عملکرد و تفکر ميباشد (تدی  ،محمدي و لطفـي،
 .)2013در واقع ،واقعیتدرماني شیوهاي مبتني بر عقل سـلیم و درگیـريهـاي عـاطفي اسـت کـه در آن بـر
واقعیت ،قبول مس ولیت و شناخت امور درست و نادرست و ارتباط آنها با زندگي روزمره فرد تأکید مـيشـود.
رویکرد واقعیتدرماني ،آمی ه منحصربهفردي از فلسفه وجودي و شیوههاي رفتـاري اسـت کـه بـهروشهـاي
خودگرداني رفتار درمانيران شباهت دارد (پروچاسکا و نورکرا .)2013 ،
1- common factors approach
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در ای راستا ،رویکرد معنادرماني ميتواند مکمل رویکرد واقعیتدرماني بهحساب آیـد؛ زیـرا معنادرمـاني
مبتني بر رویکرد وجودي است که زمینه فلسفي و بعضاً معنوي دارد که ميتوان آن را بهشیوه گروهي بهکار
برد .معنادرماني ،ميتواند ساختاري مفهومي را براي کمک بهمراجعان بهمنظور یافت معنـا در زنـدگي آنهـا
بهوجود آورد .نيرش وجود ،نيرشي پویاست که بر چهار اصل اساسي نشأت گرفته از هستي یا وجود انسـان
تأکید ميکند .ای چهار اصل عبارتند از :مرگ ،آزادي ،تنهایي و بيمعنایي (کیپـرز .)2005 ،واقعیـتدرمـاني و
معنادرماني گروهي ،از جمله روشهایي است که از دیرباز براي کاهش رفتارهاي نابهناار و اف ایش سازگاري
بهکار گرفته ميشود .رویکرد تلفیقي واقعیتدرماني و معنادرماني نی  ،بر ای اصل اسـتوار اسـت کـه بهتـری
جلوه گاه ارزش وجودي انسان دردورنج ميباشد و آنچه اهمیت بسیار دارد ،شیوه و نيرش فرد بهرنـج اسـت و
شیوههایي که ای رنج را بهدوش ميکشد .ما خودمان رفتارهايمان را انتخاب مينماییم و مس ول زندگيمان
و آنچه هستیم که عمل ،احسا و فکر ميکنیم .در ای رویکرد ،به افراد کمک ميشود تـا رفتـار خـویش را
کنترل و انتخابهاي بهتري را در زندگيشان جایي ی نمایند (گالسر.)2012 ،
محقق در ای تحقیق ،با عنایت بهمطال مطرحشده و کمرنگبودن دو عنصر سـازگاري روانشـناختي و
کیفیت زندگي در بی زنان سرپرست خانوار ،درصدد پاسخگویي به ای پرسش است که آیا تلفیق دو رویکـرد
واقعیتدرماني و معنادرماني ،بهشیوه گروهي بر کیفیت زندگي و سازگاري روانشناختي زنان سرپرست خـانوار
اثربخشي معناداري دارد؟
روش

جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نیمهآزمایشي و بهکاربست طرح پیشآزمون-پ آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماري،
شامل کلیه زنان سرپرست خانواده تحتپوشش کمیته امداد شهر مشهد بود کـه در سـال  1396در شـشمـاه
نخست به مرک مشاوره اداره مراجعه نمودهانـد 30 .زن سرپرسـت خـانوار بـهروش نمونـهگیـري در دسـتر
بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفي به دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) تقسـیم
شدند که مداخالت صورتگرفته ،تنها بر روي  15نفر گروه آزمایش صورت گرفت .اعضـاي گـروه آزمـایش،
هشت نشست مشاورهگروهي تلفیقي دو رویکرد واقعیت درماني و معنادرماني را دریافت کردند و گروه گـواه در
فهرست انتظار نهاده شد .معیارهاي راهیابي بـهپـژوهش ،در برگیرنـده سـکونت در شـهر مشـهد ،سرپرسـت
خانوادهبودن ،برخورداري از دستکم مدرک پایان دوره راهنمایي و آگاهي و رضایت درباره پژوهش و شـرکت
آنها در نشست گروهي بود .معیارهاي خروج ،در برگیرندۀ عدش حضور در نشستهاي گروهي یا بیش از دوبار
می در نشستها ،دچاربودن بهبیماريهاي خاص و م م  ،دچاربودن به اختالل روانشـناختي ،کامـلنبـودن
پاسخها یا بهپایانرساندن نیمهکاره پاسخ اب ارها ،پاسخيونبودن بههر دو اب ار در پیشآزمـون و پـ آزمـون و
پرتبودن دادهها در گاش تحلیل آماري بود.
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در آماز با هماهنيي مسـ ول فنـي و یـاري دبیـر مرکـ مشـاوره و خـدمات روانشـناختي کمیتـه امـداد
اماشخمیني شهر مشهد ،فراخواني با مضمون انااش یکپژوهش آزمایشي در برگیرنده برگـ اري نشسـتهـاي
سه ماهه مشاوره گروهي براي کیفیت زندگي و سازگاري روانشناختي به استحضار همه زنـان تـکسرپرسـت
مراجعهکننده به مرک نامبرده طي ششماهه نخست سال  1396رسید .از میان افراد فراخوانده  45نفر آمـادگي
خود را براي شرکت همراه با رضایت آگاهانه در پژوهش نشان دادند .از ای  45نفر ،پ از انااش مصـاحبه و
کنترل معیارهاي ورودوخروج  30نفر انتخاب شدند .پ از گمـارش تصـادفي آنهـا در دو گـروه و برگـ اري
نشست توجیهي براي آنان ،پژوهشيران فعالیت خود را در مرک مشاوره کمیته امداد اماشخمیني آمـاز کردنـد.
گردآوري دادههاي پیشآزمون و پ آزمون هر دو گروه نیـ  ،از ابتـداي خردادمـاه  1396صـورت گرفـت .بـا
بهرهگیري از همکاري مس ول فني و دبیر مرک مشاوره و خدمات روانشـناختي ،پـ از توضـیحات الزش در
جمع اعضاي هر دو گروه و تقسیم پرسشنامهها در میان اعضا انااش گرفت .گردآوري دادهها با حضور مس ول
فني مرک و یار درمـانير و پـ از روشـ سـازي اطالعـات الزش دربـاره پـژوهش اناـاش پـذیرفت .اصـول
روانسناي از جمله استانداردسازي وضعیت برگـ اري آزمـون و اصـول اخالقـي از جملـه حفـ محرمـانيي
مشخصات و حریم خصوصي آزمودنيها انااش گرفـت .پـ از اناـاش هشـت نشسـت  90دقیقـهاي مشـاوره
گروهي براي گروه آزمایش ،اعضاي هر دو گروه در پایان جلسه هشتم در پ آزمون شرکت کردند .در پایـان
پ از نمرهگـذاري پرسشـنامههـا ،بـا بـهکـارگیري آزمـونهـاي آمـاري تحلیـل کوواریـان یـک متغیـره
( )ANCOVAبراي آشکارساخت تأثیر مشاوره گروهي تلفیقي دو رویکرد واقعیتدرمـاني و معنادرمـاني در
اف ایش کیفیت زندگي و سازگاري روانشناختي از نرشاف ار  SPSSاستفاده شد.
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فرایند نمونهگیري

ابزار سنجش
پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان بهداشت جهانی :)WHOQLQ( 1ایـ پرسشـنامه توسـط سـازمان
جهاني بهداشت ( )1988براي ارزیابي کیفیت زندگي طراحي شده است .فرش کوتاه ایـ پرسشـنامه ،داراي 26
پرسش است و چهار حیطه سالمت جسماني ،سالمت رواني ،روابط اجتماعي و سالمت محیط را با  24پرسش
(بهترتی داراي  3 ،6 ،7و  8پرسش ميباشند) موردارزیابي قرار ميدهد .دو پرسش اول نی  ،صرفاً حیطه کلـي
کیفیت زندگي را ارزیابي ميکند .پ از انااش محاسبههاي الزش در هر حیطه امتیازي معادل  4-20براي هـر
حیطه بهتفکیک ،بهدست خواهد آمد که در آن 4 ،نشانه بدتری و  20نشانه بهتری وضعیت حیطـه مـوردنظر
است .ای امتیاز قابلتبدیل به امتیازي با دامنه  0-100ميباشد و امتیاز باالتر نشاندهنده کیفیت زندگي بهتـر
ميباشد .در ایران ،ناات و همکاران ( )1385ای مقیا را هنااریابي کردهاند و ضری آلفـاي پرسشـنامه را
براي جمعیت سالم در حیطه سالمت جسماني  ،0/70سالمت رواني  ،0/73روابـط اجتمـاعي  0/75و ارتباطـات
محیطي  0/84بهدست آوردهاند و ضری پایایي روش بازآزمایي را پـ از دو هفتـه  0/70گـ ارش کـردهانـد.
نصیري و جوکار ( )2008نی  ،ضری آلفاي کرونباخ  0/84بهدست آوردند و تحلیل عاملي در  26گویـه ایـ
(1- World Health Organization Quality of Life Questionnaire )WHOQLQ
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مقیا مشخص کرد که در ای مقیا چهار زیرمقیا ؛ یعني سالمت جسمي ،سالمت روانشناختي ،روابط
اجتماعي و محیط اجتماعي وجود دارد که در مقیا اصلي موجودند و نشاندهنده روایي ساختاري آن اسـت.
در پژوهش دهقان و ادی حاجباقري ( )1385ضری آلفاي  0/95بهدست آمد؛ اما در پژوهش حاضـر ،ضـری
پایایي آزمون با آلفاي کرونباخ  0/79بهدست آمد.
پرسشنامه سازگاری روانشناختی (فرم بزرگسـاالن :)PAAQ( )1ایـ پرسشــنامه بــراي ارزیــابي
سازگاري روانشناختي و کنشوري فرد استفاده ميشود و داراي  63پرسش و هفت زیـرمقیــا اسـت کـه
عبارتند از -1 :پرخاشـيري/رفتـار خصمانه؛  -2وابستيي؛  -3حرمتخـودمنفــي؛  -4بــيثبــاتي هیاــاني؛
 -5خـودکارآمدي منفي؛  -6عدش پاسخدهي هیااني و  -7دیدگاه منفي بهدنیا .پاسخها برروي مقیا لیکـرت
 4درجهاي از ( 1تقریباً هرگـ ) تـا ( 4تقریبـاً همیشـه) درجهبندي ميشود .ثباتدروني آزمون ،برابر بـا آلفـاي
 0/94بهدست آمد (روهنر و خالق .)2005 ،همچنی در ای پژوهش ،ثبات دروني آزمون برابـر بـا آلفـاي 0/97
کس گردید .اعتبار آزمون در مطالعه سیدموسوي ،مظاهري و قنبري ( )1389با روش آلفاي کرونباخ برابـر بـا
 0/82بود .در پژوهش حاضر ،ضری پایایي آزمون با آلفاي کرونباخ  0/83بهدست آمد.
يافتهها
براي توصیو دادههاي مربوط بهنمونه ،ابتدا ،بهمحاسبه شاخص هاي مرک ي و پراکندگي متغیرهاي پـژوهش
پرداخته شد که بهشرح زیر است:
جدول  -1شاخصهای توصيفی گروههای آزمايش ) )N=15و کنترل ( )N=15در متغيرهای
عدمسازگاری روانشناختی و کيفيت زندگی
مؤلفه

گروه آزمايش

ناسازگاری روانشناختی
کيفيت زندگی

گروه کنترل

شاخص آماری

پيشآزمون

پسآزمون

پيشآزمون

پسآزمون

میانيی
انحرا معیار
میانيی
انحرا معیار

127/111

111/82

141/57

139/52

51/85

46/58

56/72

55/80

47/85

65/60

48/42

45/80

28/91

25/59

26/96

25/38

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشـود ،میـانيی نمـرات ناسـازگاري روانشـناختي اعضـاي گـروه
آزمایش ،در مرحله پ آزمون نسبت به پیشآزمون کاهش چشمگیري داشـته اسـت و نیـ میـانيی نمـرات

)1- Psychological Adjustment Assessment Questionnaire )Adult Form) (PAAQ
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کیفیت زندگي گروه آزمایش در مرحله پ آزمون نسبت بهپیشآزمون ،اف ایش چشمگیري داشـته اسـت کـه
ای تغییرات در گروه گواه مشاهده نشد.
در ای تحقیق ،بهدلیل تناس و سازگاري بیشتر با فرضیههاي تحقیق ،از آزمون آماري تحلیل کواریان
چندمتغیره استفاده شد .الزش است اشاره شود که پیش از اجراي ای آزمون ،احرازشدن پیشفـرضهـاي ایـ
روش توسط آزمونهاي یکساني شی خط رگرسیون و لوی موردبررسي قرار گرفت که بهشرح زیر است:
جدول  -2پيشفرضهای آزمون تحليل کواريانس
آزمون همگنی ضرايب رگرسيون

آزمون لون
مقدار F

سطح معناداری

مقدار F

سطح معناداری

ناسازگاری روانشناختی

0/01

0/91

1/92

0/17

کيفيت زندگی

0/17

0/74

1/56

0/22

مؤلفه

با توجه بهجدول  ،2آزمون یکساني شی خط رگرسیون و آزمون لوی به درستي رعایت شده است .در نتیاـه،
ميتوان براي بررسي فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کواریان استفاده نمود.
براي بررسي فرضیه تحقیق مبني بر بررسي اثربخشي تلفیـق دو رویکـرد واقعیـتدرمـاني و معنادرمـاني
بهشیوه گروهي بر ناسازگاري روانشناختي از روش آماري تحلیل کواریان استفاده شد که نتایج آن بهشـرح
زیر است:
جدول  -3نتايج تحليل کوواريانس تفاوت ميانگين ابعاد ناسازگاری روانشناختی
در گروههای آزمايش و کنترل
متغير

وضعيت

درجه آزادی

F

سطح معناداری

پرخاشـگری/رفتـار خصمانه

عضویت گروهي

1

69/36

0/001

وابستگی

عضویت گروهي

1

25/35

0/001

حرمت خود منفـی

عضویت گروهي

1

24/45

0/001

بـیثبـاتی هيجـانی

عضویت گروهي

1

31/26

0/001

خـودکارآمدی منفی

عضویت گروهي

1

34/87

0/001

عدمپاسخدهی هيجانی

عضویت گروهي

1

79/28

0/001

ديدگاه منفی نسبت به دنيا

عضویت گروهي

1

9/02

0/006

جدول  ،3نتایج بهدست آمده از آزمون تحلیل کوواریان در زیرمقیـا هـاي ناسـازگار روانشـناختي در
گروههاي مطالعه را نمایش ميدهد .جدول فوق نشان داد ،اثر ترکی دو درمان بر زیرمقیا هاي ناسـازگاري
روانشناختي آزمودنيها از نظر آماري معنادار است ( .)P>0/01براي بررسي فرضیه تحقیق مبنـي بـر بررسـي
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اثربخشي تلفیق دو رویکرد واقعیتدرماني و معنادرماني ،بهشیوه گروهـي بـر کیفیـت زنـدگي از روش آمـاري
تحلیل کواریان استفاده شد که نتایج آن به شرح زیر است:
جدول  -4نتايج تحليل کوواريانس تفاوت ميانگين ابعاد کيفيت زندگی در گروههای
آزمايش و کنترل
وضعيت

درجه آزادی

F

سالمت جسمانی

عضویت گروهي

1

19/54

0/001

سالمت روانی

عضویت گروهي

1

49/32

0/001

روابط اجتماعی

عضویت گروهي

1

18/05

0/001

سالمت محيط

عضویت گروهي

1

19/47

0/001

متغير

سطح معناداری

جدول  ،4نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریان در زیرمقیا هاي کیفیت زندگي در گـروههـاي
مطالعه را نشان ميدهد .جدول فوق نشان داد ،اثـر ترکیـ دو درمـان بـر زیرمقیـا هـاي کیفیـت زنـدگي
آزمودنيها از نظر آماري معنادار بود (.)P>0/01
بحث و نتيجهگيری
همانطورکه بیان شد ،ای مطالعه با هد بررسي اثربخشي تلفیـق معنادرمـاني و واقعیـتدرمـاني بـهشـیوه
گروهي بر کیفیت زندگي و سازگاري روانشناختي زنان سرپرست خانوار صورت گرفت.
نتایج پژوهش حاضر ،نشان داد که ترکی دو روش معنادرماني و واقعیـتدرمـاني بـهشـیوه گروهـي بـر
کیفیت زندگي زنان سرپرست خانوار اثربخشي معنـاداري دارد و سـب بهبـود کیفیـت زنـدگي مـيشـود .در
ای راستا ،تحقیقاتي مستقیم و میرمستقیم انااش شده است؛ مانند مالمي و بشلیده ()1391؛ فخار ،نوابينـژاد و
فرومان ( ،)1387در مقاالت خود با محوریت اثربخشي معنادرماني و اصول واقعیتدرمـاني بـر سـالمت روان
زنان مطلقه ای یافته را مطرح نمودند که معنادرماني در کـاهش احسـا تنهـایي و احسـا ارزشـمندي و
اف ایش سازگاري وخوشبیني مفثر ميباشد .در واقع ،تلفیق معنادرماني و واقعیتدرماني باعث گردیده بـود تـا
اضطراب و تالطمهاي ناشي از فوت که عمدتاً نی مبتني بر رنجوتنهـایي اسـت ،در گـروه بیمـاران آزمـایش
کاهش یابد و آنان از آرامش بیشتري برخوردار شوند .فخار ،نوابينژاد و فرومـان ( )1387اضـافه نمودنـد کـه
معنادرماني گروهي در کاهش اضطراب و فشـار روانـي و همچنـی  ،کـاهش اخـتالل در کـنش اجتمـاعي و
شکایات جسماني و در نهایـت ،بهبـود کیفیـت زنـدگي مـفثر اسـت .همچنـی کانـگ و همکـاران (،)2009
پورابراهیم ،اعتمادي ،شفیعآبادي و صرامي ()1368؛ اعتمادي ،نصیرنژاد ،اسمخاني اکبرينژاد ( ،)1393عبـادي
()1392؛ اسالمي ،هاشمیان ،جراحي و مدر مروي ( )1392بهنتایج مشابهي با نتایج پـژوهش حاضـر دسـت
یافتند .با عنایت بهمطال مطرح شده ميتوان گفت ،تلفیـق اصـول واقعیـتدرمـاني و معنادرمـاني در بهبـود
سالمت رواني ،جسماني ،اجتماعي ،کاهش احسا تنهایي و اف ایش احسا ارزشمندي ،سازگاري ،خوشبیني
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و در نهایت ،بهبود کیفیت زندگي مفثر ميباشد .زیرا تلفیق ای دو رویکرد فرصتي را فراهم ميآورد که اعضا
گروه رفتارهاي مناسبي جهت ارضا نیازهایشان را یاد ميگیرند و ای مسأله احتماالً باعـث افـ ایش کیفیـت
زندگي در آنها ميشود .همچنی  ،درباره اثربخشي تلفیق معنادرماني و واقعیتدرمـاني بـهشـیوه گروهـي بـر
سازگاري روانشناختي زنان سرپرست خانوار پژوهشيراني همچون عسکریان ،حسـ زاده سـیلوئي و اصـغري
ابراهیمآباد ( ،)1392هنرپروران ،قادري و امیریانزاده ( )1390بهنتایاي همسو با یافته پـژوهش حاضـر دسـت
یافتند و رویکردهاي واقعیتدرماني و معنادرماني را بر سازگاري اثرگذار دانستند .تأیید یافتههاي بهدست آمـده
و تطبیق آن با یافتههاي تحقیقات قبلي ،نشانير ای مسأله اسـت کـه تلفیـق معنادرمـاني و واقعیـتدرمـاني
بهشیوه گروهي بهزندگي مفهوش واقعي ميبخشد .از ایـ رو ،مسـائل و مشـکالت و دوران انتقـال در زنـدگي
نه تنها از معناي آن نميکاهد؛ بلکه زندگي را معنادار ميکند .در نتیاه ميتـوان گفـت ،در ایناـا نحـوه دیـد
انسان اهمیت دارد.
در تبیی اثربخشي رویکرد تلفیقي ميتوان ای گونه فرض کرد :از آناایيکه هر دو رویکرد معنادرماني و
واقعیتدرماني بهویژه تکنیکهاي آن بر فرایندهاي ذهني همچون تغییر نيرش و زاویه دید فرد بهدنیا تأکیـد
ميکند ،تلفیق ای دو روش ،بهتنهایي ،اثرگذاري بیشتري نسبت بهکاربرد هریک از ایـ دو رویکـرد داشـته
است .الزش بهذکر است ،بهتری امري که شان بهبودي و پیشرفت زندگي زناشـویي را بـراي آنهـا فـراهم
ميکند ،بهکارگیري روانشناسي کنترل دروني ،ارضاي نیازها براسا نظریه انتخاب و پـذیرش مسـ ولیت در
ازدواج ميباشد (گالسر و گالسر .)2007 ،در نظریه انتخاب ،اعتقاد بر ای است که تنهـا خـود فـرد مـيتوانـد
کاري براي خودش انااش دهد و هیچک بدون اجازه او نميتواند چنی کاري کنـد .در واقـع ،در ایـ شـیوه
درمان مواجه شدن با واقعیت ،قبول مس ولیت ،شناخت نیازهاي اساسي ،قضاوت اخالقي درباره درستبودن یـا
نادرست بودن رفتار ،تمرک بر ایناا و اکنون ،کنترل دروني و در نتیاه ،نیل بههویت توفیق موردتأکید است .با
توجه بهموارد ذکرشده در ای پژوهش ،سعيشده تا بهزوجی آموزش داده شود کـه رفتـار هـرک از درون او
بهوسیله خودش انتخاب ميشود و تنها کسي که بر رفتار او کنترل دارد ،خود فرد است .نظریه انتخاب گالسـر
( ،)2007به زوجی ميآموزد تا براي داشت ازدواج موفق و زندگي زناشویي شـاد ،بایـد دقـت کننـد کـه چـه
کارهایي ميتوانند انااش دهند تا ارتباطشان را بهبود بخشند و ازدواجشان را مني سازند .بهنظر گالسر ،انسـان
تماش اعمال و افکار خویش و تقریباً تماش احساساتش را انتخاب ميکند و حقیقتاً بـرروي زنـدگي خـود کنتـرل
دارد .در واقع ،واقعیتدرماني نظاش کنترل دروني است و چرایيوچيونيي انتخاب گ ینههایي را تشریح ميکنـد
که جهت زندگي ما را تعیی مينمایند.
در کنار رویکرد واقعیتدرماني گالسر ،رویکرد معنادرماني با تأکید بر سـازههـایي چـون یـافت معنـاي
شخصي در زندگي و معناي رنج و استفاده از تکنیکهاي منحصربهفردش و تکلیوهایي که در آن بهمراجع
داده ميشود ،گاشهاي مفثري را در جهت اثرگذاري بر فکروذه او ميگذارد که درباره چيونيي تأثیرگـذاري
معنادرماني بر فکر و ذه استورز ( ،)2002عنوان ميکند که معنادرماني بهوسیله چهار پیاش به انسانها کمـک
ميکند که عبارتند از -1 :انسانها معنوي هستند (ای بُعد قدرت مبارزهجویي روح انسانها را فعـال مـيکنـد،
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موج ملبه آنان بر موقعیتهاي جاري زندگي ميشود و تغییر مطلوبي را که شفابخش و زندگيبخش اسـت،
ایااد مينماید؛  -2افراد منحصربهفردي هستند (بدی معنا که همیشه موقعیتها و فرصتهایي اسـت کـه در
روابط بی فردي ،خالقیت و امثال آن یکتایي خود را تاربه کننـد)؛  -3انسـانهـا ،خودشـان تعـاليبخشـي را
تمری ميکنند (از رهيذر متعاليکردن محدودیتهاي پیشـی  ،تقالیـي بـه سـوي هـد و تعامـل بـا سـایر
موجودات انساني را آماز ميکنند و از ای طریق ،معناي زندگي خـود را تحقـق مـيبخشـند) و  -4انسـانهـا
ميتوانند نيرش خود را تغییر دهند (هنيامي که با رنج گری ناپذیر مواجه ميشـوند و قـادر بـهتغییـر موقعیـت
نیستند؛ بنابرای قادرند زاویه دید خود را تغییر دهند) .انسانها در اتخاذ موضع در برابر موقعیـت تغییـرناپـذیر،
آزادند؛ یعني شااعانه طرز تلقي و برخورد با موقعیت را بر خود موقعیت تحمیل ميکنند.
در نتیاه انتظار ميرود ،ترکیبي از ای دو رویکرد ،تأثیرات بیشتري در ابتداي امر در چهـارچوب فکـري
مراجع و در وهله دوش ،در کیفیت زندگي و سازگاري روانشناختي داشته باشد .نکته قابلتوجه در ترکی ای
دو روش درماني ای است که تنها بهکاربرد بهناار اکتفا نميشود؛ بلکه مراجع بهگاشنهـادن در مسـیر رشـد
معنوي و یافت معناي زندگي تشویق ميشود که ای مسـیر ،حتـي تـا پایـان دوره درمـان نیـ ادامـه دارد.
بنابرای  ،ميتوان تلفیقي از دو روش موردبحث را بـهعنـوان روشـي قـوي بـراي کـاهش اختالالتـي چـون
ناسازگاري بهکار برد و مخصوصاً استفاده همزمان ای دو رویکرد ميتواند هم باعث کاهش نشانيان اخـتالل
گردد و هم بهمراجع در نیل بهرشد ،بالندگي و یافت معنا و هد در زندگي کمک کند .با عنایـت بـهمطالـ
عنوانشده ميتوان گفت ،تلفیق دو رویکرد واقعیتدرماني و معنـاداري بـر سـازگاري روانشـناختي و کیفیـت
زندگي مفثر است.
از آناا که ای پژوهش با محدودیتهاي خاصي از جمله عدشانااش مرحله پيگیري بهدلیل عدشدسترسـي
به آزمودنيها پ از اجراي پ آزمون روبهرو بود ،پیشنهاد ميشود تا سایر پژوهشيران در تحقیقـاتي از ایـ
قبیل ،به اجراي مرحله پيگیري نی بپردازند و همچنی  ،بهدلیل عدشامکان استفاده از نمونهگیـري تصـادفي و
قلمرو مکاني پژوهش ،در تعمیمدهي نتایج جان احتیاط نی باید رعایت شود.
در پایان پیشنهاد ميشود ،در صورت تحقیق مادد در ای زمینه ،پژوهشيران مـدتزمـان درمـان را نیـ
اف ایش دهند و همچنی در تحقیقات آینده ،تأثیر ترکیبـي ایـ دو رویکـرد درمـاني را بـر سـایر سـازههـا و
متغیرهاي روانشناختي نظیر اضطراب ،پرخاشيري ،افسردگي و مانند ای ها بررسي نمایند تا تبیی جامعتـري
از ادماش ای دو رویکرد درماني فراهم شود.
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