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Abstract:
The purpose of this research was to investigate the effect of group logotherapy on selfesteem and psychological well-being of female students with love trauma syndrome. The
semi-experimental design: pre-post test and follow-up with control group was used in this
study. Populations were all female students of Kurdestan Univesity in 2017 and were
selected through purposive sampling method. Sample numbers were 24 students that gained
high scores on Rosse's Love Trauma Inventory who randomly assigned to two control and
experiment groups (each group included 12 students). Also the Rosenberg Self-esteem Scale
and Ryff's Scales of Psychological Well-being were completed by both groups as the pre-test.
The experiment group was exposed to 10 instruction sessions of group logotherapy and the
control group received no intervention. By the end of the therapeutic period, both groups
were examined by the same inventory as post-test and the follow-up was performed after 1
month. The results of multivariate analysis of variance showed that there were significant
differences between posttest, mean scores of self- esteem and psychological well-being in the
experimental and control groups and logotherapy had positive effects on experimental group.
These results were also preserved in the follow-up test. The overall results indicate that group
logotherapy can be used as an effective treatment for increasing self- esteem and
psychological well-being.
Keyword: group logotherapy, self- esteem, psychological well-being, love trauma syndrome,
female university students.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشي معنادرماني به شیوۀ گروهي بر عزز نسزو و بهزیسزتي روانشزناختي دانشزوویان دختزر
داراي نشانگان ضربۀ عشق انوام شد .روش پژوهش ،نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون  -پوآزمزون و پیگیزري بزا گزروه
کنترل بود .کلیۀ دانشوویان دختر دانشگاه کردستان ،جامعۀ آماري این پزژوهش را تشزکید دادنزد کزه در سزال تصیزیلي
 96 -97مشززلول بززه تصیززید بودنززد .نمونززهگیري بززا اسززتساده از روش هدفمنززد بززود .درمومززو  24 ،نسززر از دانشززوویان
مراجعهکننده که نمرا بیشتري را در پرسشنامه نشانگان ضربۀ عشزق را

کسزک کردنزد ،بزهطور تیزادفي در دو گزروه

آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه  12نسر)؛ سپو دو گروه ،پرسشزنامههاي عزز نسزو روزنبزر
روانشناختي ریز

و بهزیسزتي

را تکمیزد کردنزد .گزروه آزمزایش بزه مزد  10جلسزه ،معنادرمزاني گروهزي شزدند و گزروه کنتزرل

مداخلهاي دریافت نکرد .پو از اتمام دورۀ درماني از هر دو گروه پوآزمون و پو از یک ماه آزمون پیگیري بزه عمزد
آمد .درنهایت ،دادههاي گردآوريشده با استساده از آزمون تصلید کواریزانو چنزدمتلیره توزیزه و تصلیزد شزدند .نتزای
حاصد از تصلید کواریانو نشان دادند بین نمرا پوآزمون عز نسو و بهزیسزتي روانشزناختي دو گزروه آزمایشزي و
کنترل تساو معناداري وجود دارد و معنادرماني بر گروه آزمایشي تأثیر مثبتي داشت .ایزن نتزای در مرحلزۀ پیگیزري نیزز
حسظ شد .نتای نشان دادند معنادرمزاني بزه شزیوۀ گروهزي ميتوانزد درمزان مزیثري در افززایش عزز نسزو و بهزیسزتي
روانشناختي دانشوویان باشد.
واژههای کلیدی :معنادرماني گروهي ،عز نسو ،بهزیستي روانشناختي ،نشانگان ضربۀ عشق ،دانشوویان دختر
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مقدمه

از عم زز ماننززد اخززتمب خززواب ،نگرانززي ،خشزز ،

انسان با توجه به بعد اجتماعياش ،همزواره درصزدد

افسردگي و ناامیدي ،ناراحتي ،احسا

گناه ،مشزکم

بودن با کسي است که بزا او احسزا

خوشزبختي کنزد.

تمرکز ،بدبیني نسبت به روابط آینده و افکار خودکشزي

همچنین نیاز به ارتباط با جنو مخال

در مقطع خاصي

را نشان ميدهد (نیکپور و رجبي .)2017 ،جدا از اینکزه

از زندگي انسانها مطرح ميشود و ایزن موضزو بیشزتر

چه کسي رابطزه را بزه پایزان ميرسزاند ،انصزمل رابطزه،

در سزنین جزواني ،مشزهودتر اسزت؛ زیزرا افزراد بزه فکززر

توربۀ ناخوشایندي است .توربۀ فقدان و سو

حاصزد

ازدواج ميافتنززد (رجبززي ،نززادري نوبنززدگاني و مززیمني

از شکست و پایان رابطۀ عاطسي ،زخمي عمیق بوده کزه

جاوید .)1392 ،درواقع ،در هر مرحلزه از زنزدگي ،فزرد

در فقزدانهاي

روابط ویژهاي با افراد مختل

برقرار ميکند که ممکزن

اسززت بززر سززممت جسززمي و روانشززناختي او بهصززور

فرایند سو

آن ،هماننزد فراینزد سزو

دیگر است (باومیستر و لیري.)1995 ،
با در نظر گرفتن آسیکهاي ناشي از شکست روابزط

مثبززت یززا منسززي تززأثیر بگززذارد .اگرچززه روابززط عززاطسي

عزززاطسي در جنبزززههاي شزززناختي ،هیوزززاني ،جسزززمي و

بهمنزلۀ عامد انگیزشي مثبت ،زمینۀ بهبود سممت روانزي

اجتمززاعي ،یکززي از مززواردي کززه در ایززن افززراد بررسززي

فززرد را فززراه ميکنززد ،گززاهي ایززن روابززط در معززر

ميشود ،عزز نسزو2اسزت .یوسزسي و عابزدي ()1386

خیانت و جدایي قزرار ميگیزرد .افزراد بزا تعهدشزکني و

در پژوهش خود اشاره ميکنند افراد شکسزتخورده در

برآوردهنکردن انتظارا  ،ممکن اسزت رابطزه را مختزد

روابزززط عزززاطسي در بعزززد شزززناختي  -هیوزززاني دچزززار

کنند و عواط

سخت دردناکي به وجود آورند .زماني

آسززیکهایي ماننززد افسززردگي ،از دسززت دادن قززدر

که چنین اتساقي ميافتد ،فزرد آسزیکدیده ممکزن اسزت

تیمی گیري ،حزو اسزتقمل و عزز نسزو ميشزوند.

درصدد انتقام و صدمهزدن بزه طزرف مقابزد باشزد یزا از

عززز نسززو بززه ارزیززابي افززراد از خززود اشززاره دارد و

برقراري مودد رابطه اجتناب کند (گاندرسون و فراري،

قضاو شخیي از حو ارزشمندي خزویش اسزت کزه

 .)2008درواقزززع ،عشزززق و دوستداشزززتن ،یکزززي از

از نگرش فرد نسبت به خود حاصد ميشود (کزان ،فلزوا

پیچیززدهترین و در عززین حززال دردنززا ترین هیوانززاتي

ارزشزمندي بزر

و کازي .)2015 ،عز نسو و احسزا

است که افزراد توربزه ميکننزد .رنز ناشزي از فقزدان و

ابعاد مختل

شکست عاطسي ميتواند نشانگان ضزربۀ عشزق را سزبک

تزززأثیر دارد و از اصزززليترین عوامزززد مزززیثر در رشزززد

شود و بخشي از مشکم روانپزشکي ماننزد افسزردگي

شخییت مصسوب ميشود (گرینبر .)2008 ،

یا اختمل سازگاري در نظزر گرفتزه ميشزود (دهخزدا و
پوپال.)2015 ،

زندگي و نیز احسا

خودکارآمدي آنزان

عوامد مختلسي در شکدگیري عز نسزو موثرنزد؛
ازجملززه عوامززد بیرونززي و اجتمززاعي ماننززد خززانواده،

نشززانگان ضززربۀ عشززق 1،موموعززه عم زز شززدید و

مدرسه ،همسابن و گروههاي اجتماعي ،رشتۀ تصییلي،

بادواميانزد کززه پززو از پایززان رابطزۀ عززاطسي بززه وجززود

مذهک ،فرهنز

 ،طبقزۀ اجتمزاعي و نزژاد و نیزز عوامزد

ميآید و عملکرد فرد را در زمینزههاي گونزاگون دچزار

درونززي و فزززردي عبار انزززد از :خودآگزززاهي مثبزززت،

اختمل ميکند و واکنشهاي ناسزازگار بزه دنبزال دارد.

خودپنززدارۀ مناسززک ،خودپززذیري ،داشززتن هززدف در

ضربۀ عشق قرار دارد ،موموعزهاي

زنززدگي ،داشززتن مم هززاي اخمقززي ،برخززورداري از

1.

2.

فردي که در معر

love trauma syndrome

self- esteem
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اسزززززتعدادها و مهار هزززززاي خزززززا  ،نظامهزززززاي

سممت جسمي و رواني و ارتقاي کیسیت زنزدگي افزراد

خودپاداشدهنزززده ،عملکزززرد پزززذیرفتني در گذشزززته و

میثر بوده و به معناي شزادکامي ههنزي2و تزابآوري در

اجتماعي بزا دیگزران (کلمزز ،کزمر  ،و بزین،

برابززر توززارب ناخوشززایند اسززت (کمززو داش ،تیلززور و

 ،1392/2000ترجمززۀ علیپززور) .در ایززن میززان ،برقززراري

کروگر )2008 ،که داراي سازههاي هیوزاني و شزناختي

روابط عاطسي موفزق کزه بزا معاشزر  ،افززایش منزلزت

اسززت .رضززایت از زنززدگي ،بعززد شززناختي بهزیسززتي

اجتماعي و گاه انتخزاب همسزر همزراه اسزت ،بزر بهبزود

روانشناختي است و شزامد ارزیزابي و داوري آگاهانزه و

عز نسو افراد میثر اسزت؛ همچنزان کزه انصزمل ایزن

کلي فرد از زنزدگي خزود اسزت و بعزد عزاطسي آن هز

سلو

رابطه ميتواند به پیامدهاي ناگوار و شکستهشدن عزز

وجود عواط

نسو و کاهش بهداشت رواني افراد منوزر شزود .عزز

منسي (مانند اندوه و اضطراب) در زندگي اسزت (دینزر،

نسو باب موجک ميشود افزراد در زمزان مواجهشزدن بزا

 ،1994به نقد از آنگنر.)2010 ،

مشزکم زنزدگي و در زمزان رویزارویي بزا حزواد و

بنا بر پیشینۀ پژوهشي ،احسا

بصرانهززا کمتززر احسززا

مثبت (مانند شزادکامي) و نبزود عواطز

بهزیستي روانشزناختي

نززاتواني و دلسززردي کننززد؛

با توجه بزه تزأمین سزممت روانزي ،جسزماني و افززایش

بزه سزادگي از

طول عمر ،اثبا ارزش شادکامي در کنار شزاخصهاي

مصر ها و مصیط تأثیر ميگیرند (مزلو ،2000 ،به نقزد

اقتیادي و اجتماعي داراي اهمیت است (دینزر ،اویشزي

از نووساد  -ماهلوم .)2013 ،بنابراین ،با در نظزر گزرفتن

و لوکا )2003 ،؛ بنابراین ،بهطورکلي در افراد درمانده

نقش و تأثیر عز نسو بر مقاومت افراد در برابر مسا د

و ناامید و بزهطور ویزژه در افزراد داراي نشزانگان ضزربۀ

و مشکم زندگي و احتمال موفقیتشان ،پزرداختن بزه

عشق بهبود این مسهوم به افراد کمک ميکند بتواننزد بزا

این موضو و ارتقاي آن در افراد داراي توربۀ شکست

اطمینان و آگاهي بیشتري گامهاي راسختري را به سوي

عززاطسي مهزز اسززت و ميتوانززد آنززان را در بازیززابي

آینده بردارند.

درحاليکه افراد بزا عزز نسزو ضزعی

شخییتي و ایواد مسیري نوین یاري کند.

براسا

مطالک مطرحشده و بزا توجزه بزه پیامزدهاي

از سوي دیگر ،با در نظر گزرفتن اثزرا ناخوشزایند

نامطلوب شکست عاطسي ،باید به دنبال رویکرد درمزاني

ناشززي از فروپاشززي رابطززه ،ماننززد افسززردگي و خشزز ،

بود تا بتواند افراد را از ایزن عم ز دور سزازد و آنزان را

درمانزدگي ،ناامیزدي ،از

در بازیابي عز نسو و افزایش بهزیستي یاري کند .بزه

دسززت دادن تمرکززز ،انگیزززه و انززر ي ،بززر بهزیسززتي

نظزززر ميرسزززد در ایزززن راسزززتا ،معنادرمزززاني3یکزززي از

روانشناختي1افراد شکستخورده تأثیر ميگذارد و بایزد

رویکردهززایي اسززت کززه ميتوانززد سززودمند واقززع شززود.

شزززایان توجزززه قزززرار گیزززرد (بزززاوو .)2012 ،بهزیسزززتي

معنادرماني روشي است که کاربرد آن فزرد را در یزافتن

مثبززت و رضززایت کلززي از

معناي زندگي یاري ميدهد .این درمان براي کساني که

زنززدگي اسززت کززه دربرگیرنززدۀ خززود و دیگززران در

بززا ناکززامي و شکسززت مواجززه شززدهاند ،سززودمند اسززت.

اسزززت (لنزززت .)2004 ،بهزیسزززتي

معنادرماني بر سه اصد دارابودن اختیار و اراده نسبت بزه

روانشززناختي ،یکززي از مسززاهی چندبعززدي اسززت کززه بززر

زنززدگي ،یززافتن معنززایي در گرفتاريهززا و آزادي اراده

احسا

ناامني عمیق ،احسزا

روانشززناختي شززامد احسززا
زمینزززههاي مختلززز

2.subjective

well-being

1.psychological

happiness
logotherapy

3.
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اسززتوار اسززت (پروچسززکا و نززورکرا ،1395/2001 ،

آزمایشي شود .یافتههاي پزژوهش سزروریان و تقزيزاده

ترجمۀ سیدمصمدي).

( )1394حاکي از آن بود که معنادرمزاني گروهزي قزادر

این روش در زمرۀ رویکرد وجودي است و سزاختار

بززه افزززایش عززز نسززو و شززادکامي و یززافتن معنززاي

مسهومي را در کمک به مراجعان براي چالش یافتن معنا

زنززدگي در دختززران نوجززوان شززد .نززاموران گرمززي،

در زندگيشززان آمززاده ميکنززد .فرانکززد (،1391/1967

زهراکار و ملکي آوارسزین ( )1387هز طزي پژوهشزي

ترجمۀ صالصیان و میمني) معتقد است درست در جایي

دریافتنززد معنادرمززاني گروهززي موجززک افزززایش میزززان

که ما با موقعیت روبهرو ميشزوی کزه نميتزوانی آن را

عز نسو دانشوویان دختزر خوابگزاهي شزد .پزژوهش

تلییر دهی  ،از ما انتظار ميرود خود را تلییر دهی  ،رشد

کانزز

و همکززاران ،)2009( ،حززاکي از آن بززود کززه

کنززی  ،بززالش شززوی و از خززود فراتززر روی ز (گارسززیا -

معنادرمززاني سززبک کززاهش رن ز و پریشززاني و ارتقززاي

ابنزززدیت .)2015 ،درمومزززو  ،هزززدف معنادرمزززاني

کیسیت زندگي نوجوانان داراي سرطان ميشزود .کمفزر

و

و پسیرا ( )2012نیز در پژوهش خود نشان دادنزد معنزاي

منصیززربهفرد خودشززان اسززت (دوو ززه .)2012 ،اهمیززت

زندگي با بهزیستي روانشناختي و سممت رواني ارتبزاط

معناي زندگي در بهداشت روانزي فزرد در پژوهشهزاي

مثبت معناداري دارد و معنایابي عامد مصافظتکننزده از

به اثبا رسیده است .مطالعزا نشزان ميدهنزد

سززممت روان و بهزیسززتي روانشززناختي اسززت .همچنززین

دستیابي به معنا و فعالیتهاي شاديبخش پشتیباني قزوي

پژوهش داماسیو و همکاران ( ،)2013نشان داد معنایزابي

در برابر بيثباتي عزاطسي فزرد و تضزمینکنندۀ بهداشزت

ميتواند بهمنزلۀ متلیر میزانوي در ارتبزاط بزین بهزیسزتي

روانززي فززرد و بهزیسززتي اوسززت (راتززي و راسززتوجي،

روانشناختي و کیسیت زندگي عمد کند.

توانمندسززازي افزززراد بزززراي کشززز

مختل

معزززاني خزززا

.)2007
براي نمونه ،نتای پژوهشهاي مختل

در ارتباط بزا آمزوزش و درمزان افزراد داراي توربزه
نشان دادهاند

ضربۀ عشق ،باید گست پژوهشهاي مصزدودي صزور

بهزیستي روانشناختي با تطابق مبتني بزر معنایزابي (وري،

گرفته است؛ ازجمله اثربخشي درمانهاي معنادرماني بزر

 ،)2005معنا و کیسیت زندگي (داماسزیو ،میلزو و سزیلوا،

تابآوري و احسا

تنهایي (اماني ،یوسسي و احمزدي،

 ،)2013معناي زندگي و سممت عمومي (سزتگر ،مزان،

 ،)1393طرحوارهدرمزززاني بزززر نشزززانگان ضزززربۀ عشزززق

میشززد و کززوپر )2009 ،ارتبززاط دارد .در ایززن زمینززه،

(غممززي ،)1392 ،دلبسززتگيدرماني بززر نشززانگان ض زربۀ

تقوایينیززا و دبوريزاده ( )1395نیززز دریافتنززد مداخلززۀ

عشق (اسسندیاري )1392 ،و درمان تصلید رفتزار متقابزد

مبتنززي بززر معنادرمززاني گروهززي بززه افزززایش بهزیسززتي

بر حاب شخییتي ،عزز نسزو و نشزانگان بزالیني در

روانشناختي زنان بازنشسته سزالمند منوزر شزد .همچنزین

افززراد داراي نشززانگان ضززربۀ عشززق (اکبززري ،خانوززاني،

نتززای پززژوهش شززواعي و اسززکندرپور ( )1395نشززان

عظیمززي ،پورشززریسي و علیلززو )1391 ،بززر ایززن نمونززه،

دادنززد آمززوزش معنادرمززاني ميتوانززد بززراي ارتقززاي

بررسي و تأیید شدند.

بهزیستي روانشناختي و شادکامي دانشآمزوزان بزه کزار

بنا بر آنچه گستزه شزد توزارب نزامطلوب و حزواد
یک عزیز ،معلولیت جسماني ،طمق

گرفتززه شززود .در پژوهشززي دیگززر تقوينیززا و کشززاورز

ناگوار مانند مر

( ،)2016نشان دادند معنادرماني گروهي ميتواند باعز

و شکسززت عززاطسي ميتوانززد تززأثیرا منسززي بززر روي

افزززایش بهزیسززتي روانشززناختي و شززادکامي در گززروه

کارکرد فردي و اجتمزاعي بگذارنزد و عوامزد حمزایتي

اثربخشي معنادرماني به شیوه گروهي بر عز نسو و بهزیستي روانشناختي دانشوویان دختر داراي نشانگان ضربۀ عشق75/

ماننززد خودکارآمززدي ،حمایتهززاي اجتمززاعي ،امیززد و

مم هاي خروج نیز شامد .1 :میرف هر نزو داروي

معناي زندگي ميتوانند این عوامد آسیکزا را جبزران و

ضد افسردگي ،آرام بخش و  .2 ،...وقو هر نو حادثزه

اثززرا منسززي را تضززعی

کننززد (کززی  ،لززي ،یززو ،لززي و

ناگوار براي فرد بعد از توربۀ شکست .3 ،ورود فزرد بزه

 .)2005 ،بر اسا

این ،پژوهش حاضزر بزه رشزد

رابطۀ عاطسي جدید بودند .با در نظر گرفتن مم هزاي

بیززنش مززا دربززارۀ پیامززدهاي شکسززت عززاطسي و نقززش

ورود و پو از اجراي پرسشنامه ضربۀ عشزق 24 ،نسزر از

نسو و بهزیستي روانشزناختي در بهبزود

کسزک کزرده

پوی

متلیرهاي عز

افراد که نمزره بیشزتري را در ایزن مقیزا

وضعیت افراد درگیر شکسزت عزاطسي کمزک ميکنزد.

بودند ،بهعنوان نمونه ،انتخزاب و بزهطور تیزادفي در دو

اگرچززه پیشززینۀ پژوهشززي متلیرهززاي فززوق بهصززور

گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هزر گزروه 12

جداگانه بررسزي شزدهاند ،مطالعزۀ آنهزا در قالزک طزرح

نسر).

ابزار سنوش :مقیا

درماني و در ارتباط با افراد دچزار سزندرم ضزربۀ عشزق،
پززژوهش نشززده اسززت و خززم پژوهشززي در ایززن زمینززه
احسا

( :)1965روزنبززر

عز نسو روزنبزر

( )1965ایززن مقیززا

()RSE

1

 10سززیالي را

ميشود؛ بنابراین در پژوهش حاضر تزمش شزد

طراحي کرد که  5عبار آن به شکد مثبت (گویزههاي

تززأثیر معنادرمززاني گروهززي بززر عززز نسززو و بهزیسززتي

شززماره  1تززا  )5و  5عبززار دیگززر بهصززور منسززي

روانشززناختي دانشززوویان دختززر داراي نشززانگان ضززربۀ

(گویههاي شماره  6تا  )10ارا ه شدهاند .در نمرهگذاري

عشق بررسي شود.

این مقیا

براي سیاب  1الي  ،5به کاممً مخالس نمرۀ

صسر ،مخالس نمرۀ یک ،موافق نمره دو و کاممً موافق
روش
روش پززژوهش ،جامعززۀ آمززاري و نمونززه :پززژوهش

نمره سه تعلق ميگیرد .سیاب  6تزا  10نیزز بهصزور
معکززو

اسززت .حززداکثر نمززره در ایززن مقیززا

 30و

حاضر نیمهآزمایشي با طرح پیشآزمون  -پوآزمون -

حداقد صسر است که نمرا باب حاکي از عزز نسزو

پیگیززري بززا گززروه کنتززرل بززود .جامعززۀ آمززاري در ایززن

بیشتر است .وایلزي ،1989(2بزه نقزد از حزاجلو ،رضزایي

پژوهش ،تمزامي دانشزوویان دختزر دانشزگاه کردسزتان

شری

و واحدي )1391 ،در مرور خود بر پژوهشهاي

بودند که درسال تصییلي  96-97مشلول بزه تصیزید و

انوامشده با این مقیا

بهتازگي با توربۀ شکست عزاطسي مواجزه بودنزد .شزیوۀ

مختل ز  ،مقززدار آلسززاي کرونبززا از  0/72تززا  0/87بززه

نمونهگیري دراین پژوهش ،هدفمنزد بزود کزه بزا پخزش

دسززت آمززد .در ایززران ،مصمززدي ( )1384پایززایي ایززن

اطمعیززه در سززطن دانشززگاه و خوابگاههززاي دخترانززه

مقیا

را در دانشوویان با اسزتساده از سزه روش آلسزاي

دانشگاه کردستان از دانشزوویان داراي توربزۀ شکسزت

کرونبززا  ،بازآزمززایي و دونیمززهکردن بززهترتیک ،0/69

عززاطسي درخواسززت شززد بززراي شززرکت در جلسززا

 0/78و  0/68مصاسبه کرد .در بررسي او ضریک روایزي

دریافزت کزه در هسزت پزژوهش

گروهي معنادرماني به مراکز مشاوره خوابگاهها مراجعزه

همزمززان ایززن مقیززا

کنند .مم هاي ورود شامد .1 :تماید افراد به شزرکت

اسمیت  0/61به دست آمد .رجبي و بهلول (  )1386نیزز

در جلسزززا  .2 ،گذشزززت دسزززتک  6مزززاه از توربزززۀ

را با کاربرد روش آلساي کرونبزا در

پایایي این مقیا

بززا پرسشززنامۀ عززز نسززو کززوپر

شکسزت و انصزمل رابطزه .3 ،نداشزتن هزر نزو بیمزاري
جسمي یا رواني قبلزي .4 ،دامنزۀ سزني  20تزا  35سزال و

)Rosenberg self-esteem scale (RSE
Wiley

1.
2.
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کد نمونۀ دانشوویي  ،0/84در دانشوویان پسزر  0/87و

 0/82 ،0/84بززه دسززت آورد .بیززاني ،کززوچکي و بیززاني

در دانشوویان دختر  0/80مصاسبه کردهاند .در پژوهش

( )1387همبستگي نمرا مقیا

بهزیسزتي روانشزناختي

مززرادي و رضززایي دهنززوي ( )1391ضززریک پایززایي بززا

بززا نمززرا پرسشززنامۀ رضززایت از زنززدگي ،پرسشززنامۀ

استساده از روش آلساي کرونبزا  0/68حاصزد شزد .در

شادکامي و پرسشنامۀ عز نسو روزنبر

را بزهترتیک

پژوهش حاضر ،نیز با بکارگیري روش آلسزاي کرونبزا

 0/58 ،0/47و  0/46گزززززارش کردنززززد .همچنززززین در
پژوهش آنها نتای بررسي پایایي ازطریق بازآزمزایي در

ضریک  0/78به دست آمد.

مقیززا بهزیسززتي روانشززناختي ریزز
( :)1989ری

( )1989این مقیا

()RSPWB

1

را ساخت و در سزال

 2002دربارۀ آن تودید نظر کرد .فرم اصلي این مقیا
 120سززیال دارد؛ امززا در بررسززيهاي بعززدي فرمهززاي
کوتاهتر  54 ،84و  18سزیالي نیزز پیشزنهاد شزد (ریز ،
 .)1989در پژوهش حاضر ،از فرم  18سیالي آن استساده
شد که هر سیال آن براسا

مقیا

 6درجهاي از یزک

(کززاممً مخززال ) تززا شززش (کززاممً موافززق) نمززره داده
ميشود .بهزیستي روانشناختي یک مسهوم چندمیلسزهاي
و داراي  6خردهمقیززا

 -1پززذیرش خززود -2 2،روابززط

مثبززت بززا دیگززران -3 3،خودمختززاري -4 4،تسززلط بززر
مصیط -5 5،زندگي هدفمند6و  -6رشزد شخیزي7اسزت.
ضمن اینکه مومو نمرههاي این شش عامد بهصزور
نمرههاي کلي بهزیسزتي روانشزناختي مصاسزبه ميشزود.
ری

( )1989در پژوهش خود براي بررسي پایایي ایزن

ابزار از آلساي کرونبا استساده کرد و ضرایک زیر را بزه
دسززت آورد :پززذیرش خززود ( ،)0/93ارتبززاط مثبززت بززا
دیگران ( ،)0/91خودمختاري ( ،)0/86تسلط بزر مصزیط
( ،)0/90هدفمندي از زنزدگي ( )0/90و رشزد شخیزي
( .)0/87فن دیرندانک ( ،)2004ضریک آلساي کرونبا
بززراي خردهمقیا هززاي خودمختززاري ،تسززلط مصیطززي،
رشد فردي ،روابط مثبت با دیگران ،هدف در زندگي و
پززذیرش خززود را بززهترتیک ،0/77 ،0/83 ،0/80 ،0/90
1.

Ryff's scales of psychological well-being
self acceptance
3. positive relation with others
4. autonomy
5. environmental mastery
6. purposeful life
7. personal development
2.

مد زمان دو ماه براي نمرۀ کد برابزر بزا  0/82و بزراي
هریزززک از خردهمقیا هزززاي خودمختزززاري ،تسزززلط
مصیطي ،رشدشخیي ،رابطۀ مثبت با دیگران ،هزدف در
زندگي و پزذیرش خزود بزهترتیک ،0/78 ، 0/77 ،0/78
 0/70 ،0/77و  0/71گزارش شزد .روایزي بهدسزتآمده
در پززژوهش بیززاني و همکززاران ( 0/87 ،)1387گزززارش
شده است .در پزژوهش حاضزر نیزز بزا اسزتساده از روش
آلسزززاي کرونبزززا ضزززریک پایزززایي خردهمقیا هزززاي
خودمختاري ،تسلط مصیطي ،رشد فردي ،روابزط مثبزت
با دیگران ،هدف در زنزدگي و پزذیرش خزود بزهترتیک
 0/78 ،0/81 ،0/79 ،0/80 ،0/77 ،0/82مصاسزززبه شزززد.
ضززریک آلسززاي کرونبززا بززراي نمززره کلززي بهزیسززتي
روانشناختي نیز  0/88به دست آمد.
8

پرسشنامۀ ضربۀ عشق) :(LTIایزن پرسشزنامه ابززاري
 10مادهاي است کزه را

( )1999آن را بزراي سزنوش

شد ضربۀ عشق تزدوین کزرد کزه هزر سزیال از یزک
طی
براسا

 4گزینهاي تشکید شزده اسزت و فزرد بزم اسزت
توربۀ ضربۀ عشقي خود مناسزکترین گزینزه را

انتخززاب کنززد .ایززن پرسشززنامه ،ارزیززابي کلززي از میزززان
آشززستگي جسززمي ،هیوززاني ،شززناختي و رفتززاري فززراه
ميکند .نمره  20نقطزۀ بزرش در ایزن پرسشزنامه در نظزر
گرفته ميشود (را  .)1999 ،دهقاني ( ،)1389ضزریک
همساني دروني (ضریک آلساي کرونبا ) این پرسشزنامه
را در یک گروه  48نسري از جمعیزت دانشزوویي 0/81
و ضریک پایایي آن در همین گروه بزا روش بازآزمزایي
بززه فاصززلۀ یززک هستززه  0/83بززه دسززت آورد .همچنززین
love trauma inventory

8.

اثربخشي معنادرماني به شیوه گروهي بر عز نسو و بهزیستي روانشناختي دانشوویان دختر داراي نشانگان ضربۀ عشق77/

ضززریک روایززي آن در پززژوهش دهقززاني  0/77مصاسززبه

برگرفته از اصزول و فنزون معنادرمزاني فرانکزد و طزرح

شد .در پژوهش حاضر ،ضریک پایایي پرسشزنامه ضزربۀ

شولنبر  ،شنتزر ،وینترز و هوتزل ( ،)2010براي گزروه

عشق با استساده از روش آلساي کرونبزا برابزر  0/85بزه

آزمایشززي برگزززار شززد کززه مشززتمد بززر  10جلسززه90 ،

دست آمد.

دقیقززهاي (هستززهاي  1جلسززه) بززود و در مرکززز مشززاوره

روش اجززرا و تصلیززد :در مرحلززۀ پیشآزمززون ابتززدا

دانشگاه برگزار شد .درنهایت ،پو از جلسا درمزاني،

پرسشنامه ضربۀ عشق اجرا و پو از انتخاب افزراد داراي

از دو گروه پوآزمون به عمد آمد .آزمون پیگیري نیزز

نشززانگان ضززربۀ عشززق و گمززارش تیززادفي آنززان در دو

یک ماه پو از اتمزام جلسزا صزور گرفزت .شزرح

گززروه آزمززایش و کنتززرل ،پرسشززنامههاي عززز نسززو

مختیري از موضوعا جلسزا معنادرمزاني اجراشزده

روزنبر

و بهزیستي روانشناختي ری

بزراي دو گزروه

در زیر آمده است.

اجرا شد .سپو مداخلزۀ مبتنزي بزر رویکزرد معنادرمزاني
جدول  .1خالصه جلسههای معنادرمانی فرانکل و طرح شولنبرگ و همکاران ()2010
شرح مختصر

جلسه
اول

آشنایي و برقراري ارتباط با اعضا ،بیان قواعد و اهداف گروه ،معرفي دورۀ آموزشي،گرفتن تعهد از اعضا.

دوم

زمینهسازي براي آموزش معنادرماني ،آشنایي با مساهی آن مثد تنهایي ،آزادي اراده ،ارادۀ معطوف به معنا و معناي زندگي.

سوم

آشنایي با مسهوم معنا و ناکامي وجودي و اینکه چگونه نبود یک رابطۀ معنادار ممکن است به رشد و تعالي منور شود.

چهارم

باورداشتن و پذیرفتن خویش و شناخت ویژگي هاي خویش ،توجه به آزادي اراده بهمنزلۀ یکي از ابعاد هستي انسان.

پنجم

تشرین عوامد ایوادکننده اضطراب و راههاي مقابله با آن ،شناخت اضطراب وجودي.

ششم

معرفي مثل

هفتم

آشنایي با راههاي کسک معنا.

هشتم

یادگیري فنون تیصین نگرش و فراخواني و آشنایي با مساهی مسئولیت و مسئولیتپذیري.

عشق و بص

دربارۀ ابعاد آن .توضین اضطراب پیشبین و تکنیک قید متضاد.

نهم

آموزش مسهوم خود جداماني و فن بازتابزدایي.

دهم

جمعبندي مطالک بیانشده در کد جلسا و نتیوهگیري ،اجراي پوآزمون و خت جلسا .

یافتهها
بزززراي بررسزززي فرضزززیههاي پژوهشزززي از تصلیزززد
کواریانو استساده شد و بزراي اطمینزان از رعایتشزدن
مسروضههاي زیربنایي تصلیزد کواریزانو مسروضزههاي
نرمزززالبودن توزیزززع متلیرهزززاي پزززژوهش ،همگنزززي
واریانوها و نیز همگني شیک رگرسیون بررسي شزدند.
براي اطمینان از نرمالبودن توزیع متلیرهاي پزژوهش ،از
آزمون کولموگروف  -اسمیرن

استساده شد که نتزای

ایزززن آزمزززون در هزززر یزززک از مراحزززد پیشآزمزززون،
پوآزمززون و پیگیززري در سززط  0/05معنززادار نبودنززد؛
بنززابراین ،پیززروي دادههززا از توزیززع نرمززال تأییززد شززد
(.)P≥0/05

نتای آزمون همگني واریزانو لزوین در متلیرهزاي
وابسته پژوهش یعني عز نسو و بهزیستي روانشناختي
نشان دادند این آزمزون در سزطن  0/05معنزادار نیسزت؛
بنابراین واریزانو دو گزروه آزمزایش و کنتزرل در ایزن
متلیرهززا ،بززهطور معنززيداري متسززاو نیسززتند و فززر
همگني واریانوها تأییزد ميشزود ( .)P≥0/05همچنزین
بررسي پیشفر

همگني شیک رگرسیون نشزان دادنزد

مقززدار  Fبزززراي متلیرهزززاي عززز نسزززو و بهزیسزززتي
روانشناختي در سزطن  0/05معنزادار نیسزت ()P≥0/05؛
بنابراین فرضیۀ همگني شیک رگرسیون نیز تأیید شد.
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جدول  .2خالصه نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای مقایسۀ میانگین پسآزمون و پیگیری متغیرهای پژوهشی ،با
کنترل پیشآزمونها در گروههای آزمایش و کنترل
اثر

سطح

مراحل

آزمونها

ارزش

F

df
فرضیه

df
خطا

معناداری

پوآزمون

اثر پیمیي

0/826

19/63

7

18

0/0001

0/809

17/67

7

18

0/0001

0/073

19/63

7

18

0/0001

0/028

17/67

7

18

0/0001

8/33

19/63

7

18

0/0001

6/21

17/67

7

18

0/0001

پوآزمون

بزر ترین

8/33

19/63

7

18

0/0001

پیگیري

ریشه روي

6/21

17/67

7

18

0/0001

پیگیري
بمبداي ویلکز

پوآزمون
عضویت گروه پیگیري

اثر هتلین

پوآزمون
پیگیري

نتای جدول فوق نشان ميدهند بین گروههاي آزمایش

براي بررسي تساو ها ،تصلید کواریانو تکمتلیري

و کنترل در مراحد پوآزمون و پیگیري دستک در

در متن مانکووا انوام شد که نتای مربوطه در جدول 3

یکي از متلیرهاي وابسته تساو

ارا ه شدند.

معنيداري وجود دارد.

جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس تکمتغیری در متن مانکووا روی نمرات عزت نفس و خردهمقیاسهای بهزیستی
روانشناختی دو گروه آزمایش و کنترل
اثر

مراحل

متغیر وابسته

پوآزمون

عز نسو

F

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

86/48

1

86/48

26/59

64/53

1

64/53

17/13

0/0001

پوآزمون

تسلط بر

285/32

1

285/32

10/41

0/0001

0/244

پیگیري

مصیط

250/67

1

250/67

8/87

0/001

0/229

0/947

پوآزمون

رشد شخیي

753/84

1

753/84

52/82

0/002

0/366

0/922

521/20

1

521/20

43/19

0/003

0/317

0/893

818/65

1

818/65

25/73

0/001

0/335

0/955

1

611/38

19/96

0/0001

0/304

1

897/15

55/22

0/002

0/382

0/962

38/54

0/001

0/346

0/970

0/0001

0/278

0/983

0/232

0/945
0/0/936
0/915

پیگیري

سطح

ضریب

توان

معناداری

اتا

آزمون

0/0001

0/556

1

0/428

0/970
1

عضویت

پیگیري

گروه

پوآزمون

ارتباط مثبت با

پیگیري

دیگران

611/38

پوآزمون

هدف در

897/15

1

پیگیري

زندگي

831/07

1

831/07

پوآزمون

پذیرش خود

707/11

1

707/11

16/80

640/96

1

640/96

13/68

0/001

97/77

1

97/77

7/83

0/002

0/256

67/23

1

67/23

5/69

0/002

0/218

پیگیري
پوآزمون
پیگیري

خودمختاري

اثربخشي معنادرماني به شیوه گروهي بر عز نسو و بهزیستي روانشناختي دانشوویان دختر داراي نشانگان ضربۀ عشق 79/

نتای بهدسزتآمده در جزدول فزوق نشزان ميدهنزد

تززکمتلیره پوآزمونهززا در متلیرهززاي عززز نسززو

تصلید کواریانو تکمتلیره پوآزمونها در متلیرهزاي

( F= 17/13و  ،)P=0/0001تسلط بر مصیط ( F= 8/87و

عز نسو ( F= 26/59و  ،)P=0/0001تسلط بر مصزیط

 ،)P=0/001رشزززد شخیزززي ( F=43/19و ،)P=0/003

( F= 10/41و  ،)P=0/0001رشد شخیي ( F=52/82و

ارتبززاط مثبززت بززا دیگززران ( F=19/96و ،)P=0/0001

 ،)P=0/002ارتبزززاط مثبزززت بزززا دیگزززران ( F=25/73و

هززدف در زنززدگي ( F=38/54و  ،)P=0/001پززذیرش

 ،)P=0/001هززززززززدف در زنززززززززدگي ( F=55/22و

خززززززود ( F=13/68و  ،)P=0/001و خودمختزززززززاري

 ،)P=0/002پذیرش خود ( F=16/80و  ،)P=0/0001و

( F=5/69و  )P=0/002معنادار است .بدین ترتیزک بعزد

خودمختزززاري ( F=7/83و  )P=0/002معنزززادار اسزززت.

از گذشت یک ماه از جلسزا درمزاني ،معنادرمزاني در

بدین ترتیک معنادرماني موجک افززایش عزز نسزو و

حسزززظ عزززز نسزززو و خردهمقیا هزززاي بهزیسزززتي

خردهمقیا هاي بهزیستي روانشزناختي گزروه آزمزایش

روانشناختي گروه آزمایش در مرحله پیگیري میثر بوده

در پوآزمون شده است .همچنین ،نتزای بهدسزتآمده

است.

در جززدول فززوق نشززان ميدهنززد تصلیززد کواریززانو
جدول  .4میانگین و انحراف معیار عزت نفس و خردهمقیاسهای بهزیستی روانشناختی در مراحل پیشآزمون،
متلیرها

پسآزمون و پیگیری و نمرات میانگین تعدیلشده پسآزمون و پیگیری
نمرا میانگین تعدیدشدۀ
کنترل
آزمایشي
مراحد
پوآزمون و پیگیري

عز نسو

تسلط بر مصیط

رشد شخیي

ارتباط مثبت با دیگران

هدف در زندگي

پذیرش خود

خودمختاري

میانگین

انصراف معیار

میانگین

انصراف معیار

آزمایشي

کنترل

پیشآزمون

10/74

3/02

9/86

2/10

-

-

پوآزمون

17/21

4/41

11/33

3/82

15/84

10/29

پیگیري

16/68

4/19

10/25

3/71

14/29

9/64

پیشآزمون

52/73

9/85

51/29

9/66

-

-

پوآزمون

56/08

10/17

49/16

7/24

54/17

47/64

پیگیري

55/74

10/06

48/78

7/92

51/33

40/44

پیشآزمون

55/24

8/63

56/67

9/40

-

-

پوآزمون

63/32

9/39

50/45

8/14

61/56

49/78

پیگیري

61/44

9/56

50/02

8/33

58/71

45/20

پیشآزمون

53/20

7/72

53/76

8/18

-

-

پوآزمون

59/11

11/08

48/23

7/68

58/61

45/79

پیگیري

57/84

11/18

49/69

7/91

56/45

47/52

پیشآزمون

55/32

8/92

56/47

10/55

-

-

پوآزمون

61/13

11/06

52/87

9/71

59/18

51/06

پیگیري

60/75

10/63

51/42

10/11

56/27

46/83

پیشآزمون

51/75

8/33

52/04

8/27

-

-

پوآزمون

60/19

9/43

49/63

6/88

58/91

49/63

پیگیري

59/52

9/91

50/23

7/18

55/12

50/23

پیشآزمون

52/54

7/69

51/92

8/81

-

-

پوآزمون

61/38

9/30

52/46

7/16

60/05

49/32

پیگیري

58/28

8/96

51/66

7/89

56/16

44/75
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اطمعززا جززدول  ،4میززانگین و انصززراف معیززار دو

و بيمعنززایي در زنززدگي ،بززه عززز نسززو پززایین منوززر

گروه آزمزایش و کنتزرل ،در متلیرهزاي آزمایشزي را در

ميشود (به نقد از نزاموران گرمزي و همکزاران.)1387 ،

مراحزززد پیشآزمزززون ،پوآزمزززون و پیگیزززري نشزززان

درواقع ،اعتقاد به توانمنديهاي دروني و عز نسزو در

ميدهنزززد .همچنزززین ،در متلیرهزززاي عزززز نسزززو و

انسان به داشتن معنا در زنزدگي بسزتگي دارد .بزر اسزا

خردهمقیا هززاي بهزیسززتي روانشززناختي ،میانگینهززاي

این ،معنادرماني ،نظام فلسسي روانشزناختي اسزت کزه بزه

تعدیدشززدۀ گززروه آزمززایش در مرحلززۀ پوآزمززون و

افزززراد کمزززک ميکنزززد تزززا بزززه سزززو

و ناامیزززدي و

پیگیززري بززهطور معنززاداري بیشززتر از گززروه کنتززرل بززوده

شکستهاي گذشته تمرکز نکننزد؛ بلکزه در جسزتووي

اسزززت؛ بنزززابراین اثربخشزززي آمزززوزش معنادرمزززاني بزززر

معنا باشند و برنامهریزي بهتزري بزراي وضزعیت موجزود

متلیرهززاي عززز نسززو و خردهمقیا هززاي بهزیسززتي

داشته باشند تا درنتیوه ،عز نسو خزود را بزاز بیابنزد و

روانشناختي در مرحلۀ پوآزمون و پیگیري تأیید شدند.

افسزززردگي و درمانزززدگي را توربزززه نکننزززد

احسزززا

(فرانکد ،1962 ،به نقد از دوو ه.)2012 ،
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضزر بزا هزدف اثربخشزي معنادرمزاني بزه

نکتۀ دیگر در تبیزین نتزای بهدسزتآمده ،تأکیزد بزر
انتخززاب ،مسززئولیت و اسززتقمل افززراد در طززي جلسززا

شیوۀ گروهزي بزر عزز نسزو و بهزیسزتي روانشزناختي

آموزشززي و جهززتدادن آنززان بززه سززمت تعیززین اهززداف

دانشوویان دختزر داراي نشزانگان ضزربۀ عشزق صزور

ارزنده و تمش بزراي تصقزق اهزداف و موفقیزت اسزت؛

گرفت .یافتهها نشان دادنزد معنادرمزاني موجزک افززابش

ازجمله اهداف تصییلي و موفقیت در رسیدن به مزدارج

عز نسزو و تسزاو معنزاداري بزین گزروه آزمزایش و

عززالي ،ازدواج و تشززکید خززانواده و نیززز دسززتیابي بززه

کنترل در مراحد پوآزمون  -پیگیري مشاهده شزد .در

استقمل شللي بزود کزه تعیزین ایزن اهزداف بزر ارزیزابي

ارتبززاط بززا تززأثیر معنادرمززاني بززر عززز نسززو ،یافتززههاي

آزمودنيهززا از خودشززان و درنتیوززه ،عززز نسززو آنززان

پژوهش حاضر با نتای پژوهشهاي سروریان و تقيزاده

تززأثیر مثبتززي داشززته اسززت .تأکیززد بززر توانمنززديها و

( )1394و ناموران گرمي و همکاران ( ،)1387همخواني

داشتههاي افراد در طي جلسا آموزشي و تقویت اینکه

دارد .با در نظر گرفتن مساهی تأکیدشزده در معنادرمزاني

افراد بتواننزد نقزش خزود را در موفقیتهزا و شکسزتها

ميتززوان تبیززین یافتززههاي حاصززد را در مبززاني نظززري

شد آزمودنيها معتقد شوند تسکر ،رفتزار

مشتر

بشناسند ،باع

این رویکرد با عز نسو جستوو کزرد؛ بزراي

و احساسززي کززه توربززه ميکننززد ،در کنتززرل خودشززان

مثال ،مواردي ماننزد مسزئولیتپذیري ،آگزاهي ،آزادي،

اسززت؛ درنتیوززه ،چنانچززه بززه ایززن نتیوززه برسززند کززه

انتخزززاب و تیزززمی گیري موضزززوعاتياند کزززه هززز در

تمشهایشان در جهت نیزد بزه اهدافشزان نیسزت ،رفتزار

معنادرمزززاني تأکیزززد شزززدهاند و هززز در افرادیمشزززاهده

دیگري را انتخزاب ميکننزد و پزذیراي مسزئولیت پیامزد

ميشود که عز نسو بابیي دارند .این افراد با آگزاهي

انتخاب خودند.

کامزد از موقعیززت بزه جززاي سزرکوبي و فززرار ،وضززعیت

همچنین گروهيبودن ماهیزت درمزان و پویایيهزاي

موجود را ميپذیرند و در قبزال انتخزاب خزود نیزز شزانه

آن و بهکارگیري شیوههایي مانند مهار هاي ارتباطي و

خالي نخواهند کرد .همچنین ،از دیگر ویژگيهاي افراد

یززادگیري مشززارکتي باعز

شززد اعضززاي گززروه بتواننززد

با عز نسو باب ،داشتن هدف و معنا در زنزدگي اسزت

بززهراحتي نظززرا خززود را بیززان کننززد و بززا شززرکت در
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تعامم و رشد انتقادپزذیري بزا سزایر اعضزا همبسزتگي

چگززونگي گززذران زنززدگي و خواسززتههاي انسززان در

بیشتري پیدا کنند و در فرآینزد حزد مشزکد یکزدیگر و

زندگي براي خویش ارزشهایي در نظر بگیرند.

تیمی گیري در گزروه فعابنزه شزرکت کننزد .براسزا
مطالک فوق ،معنادرماني در گروه آزمایش کمک کزرد
به جزاي مزرور گذشزته و احسزا

درمانزدگي ،در رنز

درحقیقت یکزي از کارکردهزاي معنایزابي آن اسزت
که انسان از احسا

پوچي و سردرگمي نوا بدهند و

به آرامش یافتن انسزان کمزک کننزد و درنتیوزه ،سزبک

زندگي خزود (شکسزت عزاطسي) معنزایي را بیابنزد و بزه

سممت روان و بهزیستي فرد شوند .معنزا در زنزدگي بزه

جاي مقیردانستن دیگران ،نقش خزود و مسزئولیتهاي

برداشت مثبت از رویدادهاي زنزدگي منوزر ميشزوند و

مسززیري را کززه انتخززاب کردهانززد ،بپذیرنززد و گامهززاي

زمینۀ بهزیستي رواني افراد را فزراه ميکننزد .همچنزین،

راسخي را به سوي اهداف خزود بردارنزد و عزز نسزو

معنادرمززاني بززه مسززاهیمي همچززون زنززدگي در موقعیززت

ازدسترفته خود را باز یابند.

جاري و زمان حال و پذیرش خزود آنگونزه کزه هسزت

نتای دیگر پژوهش حاکي از آن بود که معنادرماني

تأکیززد ميکنززد کززه اینگونززه خودپززذیري کززه یکززي از

موجک افزایش خردهمقیا هزاي بهزیسزتي روانشزناختي

خردهمقیا هززاي بهزیسززتي روانشززناختي ه ز بززه شززمار

ميشود و تساو معناداري بین گروه آزمایش و کنتزرل

مززيرود ،احسززا

رضززایت و دیززدگاه مثبتززي را ایوززاد

در مراحززد پوآزمززون و پیگیززري مشززاهده شززد .نتززای

ميکند و به افراد کمک ميکند در مواجهه بزا مزوقعیتي

بهدسززتآمده از مطالعززۀ حاضززر بززا یافتززههاي داماسززیو و

تلییرناپذیر ،ماننزد یزک شکسزت عزاطسي ،واکنشهزاي

همکاران ( ،)2013کمفزر و پسزیرا ( ،)2012تقوایينیزا و

مناسک و منطبق با آن موقعیت را از خود بروز دهنزد؛ در

دبوريزاده ( ،)1395شززواعي و اسززکندرپور (،)1395

نتیوززه ،بززا توجززه بززه خودارزیززابي و نگززرش مثبززت بززه

تقوينیزززا و کشزززاورز ( )2016و سزززروریان و تقزززيزاده

موقعیززت ،از عززز نسززو خززود دفززا کننززد و ایززن امززر

( ،)1394همسو است.

ارتقاي بهزیستي روانشناختي را به دنبال دارد.

براي تبیین نتای بهدستآمده بایزد اصزول و ماهیزت

درخیزززو

تزززأثیر معنادرمزززاني بزززر خردهمقیزززا

رویکرد معنادرمزاني را در نظزر گرفزت .یکزي از اصزول

هدفمنززدي در زنززدگي ،ميتززوان گسززت دیززدگاههاي

اساسي معنادرماني این است که توجه انسانها را بزه ایزن

وجززودي و معنادرمززاني بززا پیشکشززیدن مصززدودبودن

مسئله سوق ميدهد که انگیزه و هدف زنزدگي خزود را

زندگي و قطعیت مزر  ،انسزانها را بزه سزمت انتخزاب

به جاي اجتناب از درد و کسک لذ  ،کش

معنزا قزرار

اهداف مناسک و بهکارگیري داشزتههاي هرچنزد انزد

دهند .معناي زندگي ،متلیري اساسزي در تعیزین سزممت

خود سوق ميدهند تا بتوانند براي زندگي خزود معنزایي

رواني افراد در نظر گرفته شده است و وجود معنا ،نقشي

خلق کننزد .لنزت ( )2004معنزاي زنزدگي را بزا اهزداف

اساسي در گسزترش و بهزیسزتي جسزمي و روانزي افزراد

مثبززت زنززدگي همسززو دانسززته و معنززا را هدفمنززدي در

معنزا بزا

زندگي فزرد ،آگزاهي از مصزدودبودن و در عزین حزال،

بهزیسززتي روانشززناختي و تززوان کنارآمززدن مثبززت ،بززا

ارزشمندي زندگي فر

کرده است .در ایزن پزژوهش،

فشارهاي رواني و چالشها مرتبط است .معناداربودن ،به

افززراد اگرچززه توربززۀ تلززخ شکسززت عززاطسي را از سززر

اجازه ميدهد رویدادها را تسسیر کنند و دربارۀ

گذرانده بودند ،با آگاهي از فرصت مصدودي که بزراي

دارد (ستگر و همکزاران .)2009 ،پزو احسزا

اشخا

زنززدگي و اسززتساده از داشتههایشززان داشززتند ،بززه سززمت
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اهدافي که آیندۀ آنهزا را شزکد ميدهزد ماننزد موفقیزت
تصییلي و جایگاه بابتر اجتماعي ،هدایت شدند.
در ارتباط با تأثیر معنادرماني بر خردهمقیا

بززراي حززد آنهززا ميشززود (راتززي و راسززتوجي.)2007 ،
توانززززایي در

معنززززا از سززززختيها و موقعیتهززززاي

تسلط

چالشانگیز و برداشت مثبت از توانمنديها و داشتههاي

بر مصیط در پژوهش حاضر ،معنادرماني با تأکید بر

خززود ،سززبک رشززد و پختگززي فززرد ميشززود و درنتیوززه،

مسئولیتپذیري و آموزش فنون تیصین نگرش و

قابلیت تصمد آن موقعیت را مقدور ميسازد .بزر اسزا

فراخواني و نیز رشد خمقیت ،به افراد کمک کرد با

این ،معنادرماني بزا تأکیزد بزر حزو ارزشزمندي ،بهبزود

انتخاب و ایواد زمینههاي شخیي مناسک و انوامدادن

عز نسو و تمرکز بر استعدادهاي بزالقوه و جزایگزیني

پوچي و درماندگي

توارب عاطسي مثبت بزه جزاي منسزي بزه رشزد شخیزي

و بازآفریني معناهاي تازه ،احسا

را کاهش و اثربخش و کارآمد باشند .درواقع با تأکید
بر توانایيهاي بالقوه و منصیربهفرد افراد و رشد آنها به

کمک ميکند.
و بابخره اینکه افزایش خردهمقیا

خودمختاري بر

بهترین نصو ،این دیدگاه در آنان به وجود آمد که

مبناي اجراي معنادرماني را ميتوان بزا توجزه بزه مسزاهی

ميتوانند یک ترا دي را به پیروزي شخیي تبدید

اصلي این رویکرد تصلید کرد .ازنظر معنادرماني ،انسزان

سازند و بدین ترتیک ،فعالیتهاي بیروني را کنترل و از

معنززا را در زنززدگي کشزز

نميکنززد ،بلکززه آن را در

فرصتهاي پیرامون خود بهطور موثري بهره بگیرند.

زندگي خود ميآفریند .مسئله این نیست که بزه زنزدگي

در زمینه اثربخشي مثبت معنادرماني بر ارتباط مثبت

چه پاسخي باید داد ،زندگي فرآیند جاري است که باید

با دیگران ،باید به این نکته اشاره کرد که این رویکرد با

آن را توربه کرد ،نه مسئلهاي کزه بایزد آن را حزد کزرد

پیشکشیدن مساهیمي مانند آزادي اراده و ارادۀ معطوف

(پروچسزززززکا و نزززززورکرا  ،1395/2001 ،ترجمزززززۀ

به معنا ،انسانها را به این مسیر هدایت کند که به جاي

سیدمصمدي) .بزمۀ جستووي معنا ،مسزئولیت شخیزي

تمرکز بر شکستهاي گذشته ،زندگي در زمان حال را

اسززت .در رویکززرد معنادرمززاني بززر آزادي روح انسززان

توربه کند و با توجه به داشتن قدر انتخاب ميتوان با

تأکید ميشود و انسزان تصزت نسزوه قزوانین جبزري قزرار

صمیمانه،

نگرفته است .قدر تیمی گیري به انسان واگذار شزده

حمایتهاي اجتماعي بزم را براي طيکردن مسیر و

است و هیچ عاملي این قدر را نزدارد کزه تعیزین کنزد

نید به اهداف دریافت کنند .همچنین ،در طي جلسا

انسان در برابر سرنوشت تلییرناپذیر ،چگونه فکر و رفتار

برقراري

ارتباطا

رضایتبخش

آموزشي با معرفي و توضین مثل

و

دربارۀ

کند؛ پزو انسزان همیشزه مسزئول اعمزال و گستزار خزود

ابعاد آن و نیز بیان مسهوم ناکامي به افراد کمک شد

خواهزد بززود (کانز

و همکززاران .)2009 ،ایززن مطالززک

بیاموزند چگونه برقراري رابطه ميتواند به رشد و تعالي

نشززان ميدهززد انسززان واکنشززش را در برابززر رن هززا و

بیانوامد.

سختيها و شرایط و مصیط ،خزود انتخزاب ميکنزد و در

درخیو

بهبود خردهمقیزا

عشق و بص

رشزد شخیزي بایزد

ایززن دیززدگاه بززا تأکیززد بززر قززدر آزادي و انتخززاب و

اضافه کرد معنا یکي از مسزاهی مزرتبط بزا رشزد در نظزر

مسئولیت شخیي ،فرد به جاي انسعال ،در جهزت کسزک

گرفته ميشود که سبک ایواد موقعیتهایي ميشود کزه

استقمل و خودمختاري هدایت ميشزود و بزدین وسزیله

در آن فرد با مشکم خود مواجزه ميشزود و درصزدد

در رویززدادهاي زنززدگي نقشززي فعززال دارد و در رفتارهززا

ارزشیابي چالشها و تعیین ارزش سرمایهگذاري و تعهزد

اسزتقمل و اثرگزذاري ميکنزد .درنهایزت ،بعزد

احسا
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گروهيبززودن درمززان را نیززز نميتززوان در تبیززین نتززای

شکسززت عشززقي و اهمیززت عززز نسززو و بهزیسززتي

بهدستآمده نادیده گرفت .گروهدرمزاني فرصزتي بزراي

روانشزززناختي در انطبزززاق بزززا شزززرایط بعزززد از رابطزززه،

پویایي و دریافت توجه و همدلي سایر اعضا فراه کزرد

پژوهشهاي افزونتزري در ارتبزاط بزا ایزن نمونزه و نیزز

و همبستگي گروهي و تمش براي کمک به یکزدیگر و

متلیرها انوزام شزود .همچنزین ،بزا در نظزر گزرفتن نقزش

دریافت بازخوردهاي سازنده ،اعضا را در مسیر بهبزود و

خانوادهها بزر سزبک مقابلزۀ افزراد بزا مشزکم و سزطن

افزایش بهزیستي روانشناختي یزاري رسزاند .درمومزو ،

تابآوري آنان ،آموزش خانوادهها در این زمینه الزامزي

ميتوان نتیوزهگیري کزرد یزافتن معنزا و هزدف زنزدگي

مينماید.

ازطریززق آمززوزش معنادرمززاني باع ز

ميشززود افززراد از

پوچي و سزردرگمي نوزا یابنزد و بزه آرامزش برسزند.

منابع

عززموه بززر ایززن ،یززافتن معنززا بززه فززرد کمززک ميکنززد از

اسسندیاري ،ح .)1392( .اثربخشي دلبستگي درمزاني بزر

تشزویشهاي روانززي و تنشهززاي درونززي رهززایي یابززد و

نشانگان ضربۀ عشق .پایاننامۀ کارشناسي ارشد رشته

موجک سممت رواني و بهزیسزتي روانشزناختي او شزود.

روانشناسززي بززالیني ،دانشززگاه آزاد اسززممي ،واحززد

بهطورکلي آموزش معنادرمزاني باعز

افززایش آگزاهي

سنندج.

ميشود تا افراد در زندگي معنا و هزدف داشزته باشزند و

اکبززززري ،الزززز  ،خانوززززاني ،ز ،پورشززززریسي ،ح ،و

براي تصقق ارزشها فعالیت کنند و بزر رفتارشزان مسزلط

مصمودعلیلززو ،م .)1391( .اثربخشززي درمززان تصلیززد

باشند.

رفتزار متقابززد بززر حزاب شخیززیتي ،عززز نسززو و

ازجملززه مصززدودیتهاي پززژوهش حاضززر ،بصزز
تعمی پذیري نتای است که با توجزه بزه نمونزۀ پژوهشزي
فقط از دانشوویان دختران استساده شد و نیز در مصدودۀ
شززهر سززنندج بززود؛ درنتیوززه ،تعمی پززذیري نتززای بززا

نشانگان بالیني افزراد دچزار شکسزت عزاطسي .مولزۀ
روشها و مدلهاي روانشناختي.1-21 ،)8(2 ،
امزززاني ،الززز  ،یوسزززسي ،ن ،و احمزززدي،

.)1393( .

اثربخشي معنادرماني به شیوۀ گروهي بزر تزابآوري
تنهایي دانشزوویان دختزر داراي نشزانگان

مصدودیت مواجه ميشود .همچنین دارابودن تصییم

و احسا

عالي آزمودنيهاي نمونه ،بر تعمی پذیري نتای به سزایر

ضربۀ عشق .فیلنامۀ پژوهشهاي مشزاوره،)49(13 ،

قشززرها تززأثیر ميگززذارد؛ بنززابراین ،پیشززنهاد ميشززود

.81 -103

هزاي

بیززاني ، ،کززوچکي عاشززور ،م ،و بیززاني.)1387 ( . ،

صور گیرد .از سوي دیگزر،

روایي و پایایي بهزیسزتي روانشزناختي ریز  .مولزۀ

اگرچززه یافتززههاي پززژوهش حززاکي از تأییززد اثربخشززي

روانپزشکي و روانشناسي بزالیني ایزران-61 ،)2(14 ،

معنادرمزززاني گروهزززي بزززر عزززز نسزززو و بهزیسزززتي

.49

پژوهشهاي مشابهي با نمونزههاي پسزران ،فرهن
دیگر و نیز اقشار مختل

روانشناختي دانشوویان بود ،بزهکارگیري شزیوۀ درمزاني

پروچاسزززکا ،ج ،نزززورکرا  ،ج .)1395( .نظریزززههاي

حاضر در قالک طرحهزاي تزکآزمودني و آزمایشزي بزا

رواندرماني .ترجمۀ .سیدمصمدي .تهزران :انتشزارا

نمونههاي بزر تر و نیز مطالعا مقایسهاي با طرحهاي

رشد( .تاریخ انتشار به زبان اصلي.)2001 :

درماني دیگر پیشنهاد ميشود .در انتها پیشنهاد ميشود با
توجه به شیو زیاد روابط عاطسي و پیامدهاي ناخوشایند

تقوایينیزززا ، ،و دبوري زاده،

 .)1395( .اثربخشزززي

معنادرماني گروهي بر افزایش بهزیستي روانشزناختي
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زنان بازنشسزته سزالمند .فیزلنامۀ روانشناسزي پیزري،
.115-124 ،)2(2

فرانکد ،و .)1391( .انسان در جستووي معنا .ترجمۀ ن.
صالصیان و م .میمني .تهران :انتشارا دُرسا( .تزاریخ

دهقززاني ،م .)1389( .بررسززي اثربخشززي رواندرمززاني

نشر به زبان اصلي.)1967 ،

کوتاهمد تعدیدکنندۀ اضطراب بر نشزانگان ضزربۀ

کلمز ،ه ،کزمر  ،الز  ،بزین ،ر .)1392( .روشهزاي

عشق .پایاننامۀ دکتزراي روانشناسزي بزالیني دانشزگاه

تقویت عز

نسو در نوجوانان .ترجمۀ پ .علیپزور.

علوم بهزیستي و توانبخشي.

مشهد :انتشارا به نشر( .تاریخ انتشار به زبان اصزلي:

حاجلو ،ن ،رضزایي شزری  ، ،واحزدي ،ش.)1391( .

.)2000

همبستههاي هویتیابي فردي در دانشآموزان دختر

مصمدي ،ن .)1384( .بررسي مقزدماتي اعتبزار و قابلیزت

مقطع متوسطۀ شهرستان اردبید .روانشناسي مدرسزه،

اعتمززاد مقیززا حرمززت خززود روزنبززر  .فیززلنامۀ

.38-21 ،)2(1

روانشناسي تصولي :روانشناسان ایرانزي-320 ،)4(1 ،

رجبززي ، ،نززادري نوبنززدگاني ،ز ،و مززیمني جاویززد ،م.

( .)1392درآمدي بر شکستهاي عاطسي با تأکید بر

.313
مرادي ،ال  ،و رضزایي دهنزوي،

 .)1391( .بررسزي

نظریززههاي انصززمل رابطززه و تکامززد پززو آسززیبي

مقایسززهاي اثربخشززي آموزشهززاي گروهززي عززز

( .)PTGتهران :انتشارا آواي نور.

نسو ،خودکارآمدي و انگیززش پیشزرفت بزر عزز

رجبزززي ، ،و بهلزززول ،ن .)1386 ( .سزززنوش پایزززایي و

نسززو زنززان بززا معلولیززت جسززمي حرکتززي 18-35

در دانشزوویان

اصسهان سال  .1387مولۀ روانشناسي افراد اسزتثنایي،

روایي مقیا

عز نسو روزنبزر

سال اول دانشگاه شهید چمران .پژوهشهاي تربیتزي
و روانشناختي.33-48 ،)2(3 ،

.65-97 ،)5(2
ناموران گرمي،

 ،زهراکار،

 ،و ملکزي آوارسزین،

سزززززروریان ،ز ،و تقزززززيزاده ،م .)1394( .اثربخشزززززي

 .)1387( .بررسي اثربخشي معنادرمزاني گروهزي

معنادرمززاني گروهززي بززر عززز نسززو و شززادکامي

بززر عززز نسززو دانشززوویان دختززر خوابگاههززاي

دختران نوجوان شهر قز  .فیزلنامۀ اخزمق پزشزکي،

دانشگاه علوم پزشکي تبریزز سزال تصیزیلي .86-87

.187-207 ،)34(9

فیلنامۀ علوم تربیتي.142-162 ،)3(1 ،

شززواعي ،ال ز  ،و اسززکندرپور ،ب .)1395( .اثربخشززي

یوسزززسي ،ز ،و عابزززدي م .)1386( .بررسزززي اثربخشزززي

معنادرماني گروهي فرانکد بر بهزیستي روانشزناختي

آموزش روابط سال با رویکزرد یزادگیري اجتمزاعي

دانشآمززززوزان بيسرپرسززززت و

بززر افزززایش آگززاهي دختززران از روابززط آسززیکزاي

بدسرپرست ،مولزۀ روانشناسزي مدرسزه-91 ،)2(5 ،

دختران و پسران ،فیلنامۀ اصول بهداشت رواني(9 ،

.71

 35و .153 -160 ،)36

و شززززادکامي

غممي ،م .)1392( .بررسي اثربخشي طرحوارهدرماني بر
نشانگان ضربۀ عشق .پایاننامۀ کارشناسي ارشد رشتۀ
روانشناسززي بززالیني ،دانشززگاه آزاد اسززممي ،واحززد
سنندج.
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