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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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معنايزندگيدربهداشتروانيفزرددرپزژوهشهزاي

مثبتمعناداريداردومعنایابيعامدم افظتکننزدهاز

مختل بهاثبا رسیدهاست.مطالعا نشزانمزيدهنزد

سززتمتروانوبهزیسززتيروانشززناختياسززت.همچنززین

دستیابيبهمعناوفعالیتهايشاديبخشپشتیبانيقزوي

پژوهشداماسیووهمکاران(،)0759نشاندادمعنایزابي

دربرابربيثباتيعاطسيفزردوتضزمینکننزدۀبهداشزت

ميتواندبهمنزلۀمتلیرمیزانويدرارتبزاطبزینبهزیسزتي

روانززيفززردوبهزیسززتياوسززت(راتززيوراسززتوجي،

روانشناختيوکیسیتزندگيعمدکند .

ومن

 .)0771

درارتباطبزاآمزوزشودرمزانافزراددارايتوربزه

براينمونه،نتای پژوهشهايمختل نشاندادهاند

ضربۀعشق،بایدگستپژوهشهايم زدوديصزور 

بهزیستيروانشناختيباتطابقمبتنيبزرمعنایزابي(وري،

گرفتهاست؛ازجملهاثربخشيدرمانهايمعنادرمانيبزر

،)0771معناوکیسیتزندگي(داماسزیو،میلزووسزیلوا،

تابآوريواحساستنهایي(اماني،یوسسيواحمزدي،

،)0759معنايزندگيوستمتعمومي(سزتگر،مزان،

)،طرحززوارهدرمززانيبززرنشززانگانضززربۀعشززق

5939

میشززدوکززوپر)0773،ارتبززاطدارد.درایززنزمینززه،

(غتمززي،)5930،دلبسززتگيدرمززانيبززرنشززانگانضززربۀ

تقوایينیزاودبوريزاده()5931نیززدریافتنزدمداخلزۀ

عشق(اسسندیاري)5930،ودرمانت لیدرفتزارمتقابزد

مبتنززيبززرمعنادرمززانيگروهززيبززهافزززایشبهزیسززتي

برحاب شخ یتي،عزز نسزوونشزانگانبزالینيدر

روانشناختيزنانبازنشستهسزالمندمنوزرشزد.همچنزین

افززرادداراينشززانگانضززربۀعشززق(اکبززري،خانوززاني،

نتززای پززژوهششززواعيواسززکندرپور()5931نشززان

عظیمززي،پورشززریسيوعلیلززو)5935،بززرایززننمونززه،

دادنززدآمززوزشمعنادرمززانيمززيتوانززدبززرايارتقززاي

بررسيوتأییدشدند .

بهزیستيروانشناختيوشادکاميدانشآمزوزانبزهکزار

بنابرآنچهگستزهشزدتوزاربنزامطلوبوحزواد 

گرفتززهشززود.درپژوهشززيدیگززرتقززوينیززاوکشززاورز

ناگوارمانندمربیکعزیز،معلولیتجسماني،طتق

)،نشاندادندمعنادرمانيگروهيميتواندباعز 

(0751

وشکسززتعززاطسيمززيتوانززدتززأثیرا منسززيبززرروي

افزززایشبهزیسززتيروانشززناختيوشززادکاميدرگززروه

کارکردفرديواجتمزاعيبگذارنزدوعوامزدحمزایتي

اثربخشيمعنادرمانيبهشیوهگروهيبرعز نسووبهزیستيروانشناختيدانشوویاندخترداراينشانگانضربۀعشق11/

ماننززدخودکارآمززدي،حمایززتهززاياجتمززاعي،امیززدو

مت هايخروجنیزشامد.5:م رفهرنزو داروي

معنايزندگيميتواننداینعوامدآسی زاراجبزرانو

ضدافسردگي،آرامبخشو.0،...وقو هرنو حادثزه

اثززرا منسززيراتضززعی کننززد(کززیم،لززي،یززو،لززيو

ناگواربرايفردبعدازتوربۀشکست.9،ورودفزردبزه

.)0771،براساساین،پژوهشحاضزربزهرشزد

رابطۀعاطسيجدیدبودند.بادرنظرگرفتنمت هزاي

بیززنشمززادربززارۀپیامززدهايشکسززتعززاطسيونقززش

ورودوپوازاجرايپرسشنامهضربۀعشزق00،نسزراز

متلیرهايعز نسووبهزیستيروانشزناختيدربهبزود

افرادکهنمزرهبیشزتريرادرایزنمقیزاسکسز کزرده

وضعیتافراددرگیرشکستعزاطسيکمزکمزيکنزد.

بودند،بهعنواننمونه،انتخابوبزهطزورت زادفيدردو

اگرچززهپیشززینۀپژوهشززيمتلیرهززايفززوقبززهصززور 

گروهآزمایشوکنترلجایگزینشدند(هزرگزروه50

جداگانهبررسيشزدهانزد،مطالعزۀآنهزادرقالز طزرح

نسر) .

پوی

درمانيودرارتباطباافراددچزارسزندرمضزربۀعشزق،

ابزارسنوش:مقیاسعز نسوروزنبرب(5)RSE

پززژوهشنشززدهاسززتوخززت پژوهشززيدرایززنزمینززه

(:)5311روزنبززرب()5311ایززنمقیززاس57سززیاليرا

احساسميشود؛بنابرایندرپژوهشحاضرتزتششزد

طراحيکردکه1عبار آنبهشکدمثبت(گویههزاي

تززأثیرمعنادرمززانيگروهززيبززرعززز نسززووبهزیسززتي

شززماره5تززا)1و1عبززار دیگززربززهصززور منسززي

روانشززناختيدانشززوویاندختززرداراينشززانگانضززربۀ

اند.درنمرهگذاري

(گویههايشماره1تا)57ارا هشده

عشقبررسيشود .

اینمقیاسبرايسیاب 5الي،1بهکامتًمخالسمنمرۀ



صسر،مخالسمنمرۀیک،موافقمنمرهدووکامتًموافقم

روش

نمرهسهتعلقميگیرد.سیاب 1تا57نیززبزهصزور 

روشپززژوهش،جامعززۀآمززاريونمون زه:پززژوهش

معکززوساسززت.حززداکثرنمززرهدرایززنمقیززاس97و

حاضرنیمهآزمایشيباطرحپیشآزمون-پوآزمون-

حداقدصسراستکهنمرا بابحاکيازعزز نسزو

پیگیززريبززاگززروهکنتززرلبززود.جامعززۀآمززاريدرایززن

بیشتراست.وایلي،5313(0بزهنقزدازحزاجلو،رضزایي

پژوهش،تمزاميدانشزوویاندختزردانشزگاهکردسزتان

شری وواحدي)5935،درمرورخودبرپژوهشهاي

زیدو

انوامشدهبااینمقیاسدریافزتکزهدرهسزتپزژوهش

بهتازگيباتوربۀشکستعزاطسيمواجزهبودنزد.شزیوۀ

مختل ز ،مقززدارآلسززايکرونبززا از7/10تززا7/11بززه

نمونهگیريدراینپژوهش،هدفمنزدبزودکزهبزاپخزش

دسززتآمززد.درایززران،م مززدي()5910پایززایيایززن

گززاههززايدخترانززه
اطتعیززهدرسززطندانشززگاهوخواب 

مقیاسرادردانشوویانبااسزتسادهازسزهروشآلسزاي

دانشگاهکردستانازدانشزوویاندارايتوربزۀشکسزت

کرونبززا ،بازآزمززایيودونیمززهکززردنبززهترتیز ،7/13

عززاطسيدرخواسززتشززدبززرايشززرکتدرجلسززا 

7/11و7/11م اسبهکرد.دربررسياوضری روایزي

گروهيمعنادرمانيبهمراکزمشاورهخوابگاههامراجعزه

همزمززانایززنمقیززاسبززاپرسشززنامۀعززز نسززوکززوپر

کنند.مت هايورودشامد.5:تمایدافرادبهشزرکت

اسمیت7/15بهدستآمد.رجبيوبهلول()5911نیزز

درجلسززا .0،گذشززتدسززتکززم1مززاهازتوربززۀ

پایایياینمقیاسراباکاربردروشآلسايکرونبزا در

بودندکهدرسالت

یلي31-31مشلولبزهت

شکسزتوان زتلرابطزه.9،نداشزتنهزرنزو بیمزاري
جسميیاروانيقبلزي.0،دامنزۀسزني07تزا91سزالو

). Rosenberg self-esteem scale (RSE
. Wiley

1
2

/11پژوهشنامهروانشناسيمثبت،سالچهارم،شمارهسوم،پیاپي(،)51پاییز5931

کدنمونۀدانشوویي،7/10دردانشوویانپسزر7/11و

7/10،7/10بززهدسززتآورد.بیززاني،کززوچکيوبیززاني

دردانشوویاندختر7/17م اسبهکردهاند.درپژوهش

()5911همبستگينمرا مقیاسبهزیسزتيروانشزناختي

مززراديورضززایيدهنززوي()5935ضززری پایززایيبززا

بززانمززرا پرسشززنامۀرضززایتاززنززدگي،پرسشززنامۀ

استسادهازروشآلسايکرونبزا 7/11حاصزدشزد.در

شادکاميوپرسشنامۀعز نسوروزنبربرابهترتیز 

پژوهشحاضر،نیزبابکارگیريروشآلسزايکرونبزا 

7/11،7/01و7/01گزززززارشکردنززززد.همچنززززیندر

ضری 7/11بهدستآمد.

مقیززاسبهزیسززتيروانشززناختيریزز (5)RSPWB
(:)5313ری ()5313اینمقیاسراساختودرسزال
0770دربارۀ آنتودیدنظرکرد.فرماصلياینمقیاس
507سززیالدارد؛امززادربررسززيهززايبعززديفززرمهززاي
کوتاهتر10،10و51سزیالينیززپیشزنهادشزد(ریز ،
.)5313درپژوهشحاضر،ازفرم51سیاليآناستساده
شدکههرسیالآنبراساسمقیاس1درجهايازیزک
(کززامتًمخززال )تززاشززش(کززامتًموافززق)نمززرهداده
ميشود.بهزیستيروانشناختيیکمسهومچندمیلسزهاي
وداراي1خردهمقیزاس-5پزذیرشخزود-0،0روابزط
مثبززتبززادیگززران-9،9خودمختززاري-0،0تسززلطبززر
م یط-1 ،1زندگيهدفمند1و-1رشدشخ ي1است.
ضمناینکهمومو نمرههاياینششعامدبهصزور 
نمرههايکليبهزیستيروانشزناختيم اسزبهمزيشزود.
ری ()5313درپژوهشخودبرايبررسيپایایيایزن
ابزارازآلسايکرونبا استسادهکردوضرای زیررابزه
دسززتآورد:پززذیرشخززود(،)7/39ارتبززاطمثبززتبززا
دیگران(،)7/35خودمختاري(،)7/11تسلطبزرم زیط
(،)7/37هدفمندياززنزدگي()7/37ورشزدشخ زي
(.)7/11فندیرندانک(،)0770ضری آلسايکرونبا 
برايخردهمقیزاسهزايخودمختزاري ،تسزلطم یطزي،
رشدفردي ،روابطمثبتبادیگران ،هدفدرزندگيو
پززذیرشخززودرابززهترتی ز ،7/11،7/19،7/17،7/37
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

پژوهشآنهانتای بررسيپایایيازطریق بازآزمزایيدر
مد زماندوماهبراينمرۀکدبرابزربزا  7/10وبزراي
مقیززاسهززايخودمختززاري،تسززلط


خززرده
هریززکاز
م یطي،رشدشخ ي،رابطۀمثبتبادیگران،هزدفدر
زندگيوپذیرشخزودبزهترتیز ،7/11، 7/11،7/11
7/17،7/11و7/15گزارششد.روایيبزهدسزتآمزده
درپززژوهشبیززانيوهمکززاران(7/11،)5911گزززارش
شدهاست.درپزژوهشحاضزرنیززبزااسزتسادهازروش
مقیززاسهززاي


خززرده
آلسززايکرونبززا ضززری پایززایي
خودمختاري،تسلطم یطي ،رشدفردي ،روابزطمثبزت
بادیگران ،هدفدرزندگيوپزذیرشخزودبزهترتیز 
7/11،7/15،7/13،7/17،7/11،7/10م اسزززبهشزززد.
ضززری آلسززايکرونبززا بززراينمززرهکلززيبهزیسززتي
روانشناختينیز7/11بهدستآمد .
1

پرسشنامۀضربۀعشق ):(LTIاینپرسشزنامهابززاري
مادهاياستکزهراس()5333آنرابزرايسزنوش
 57
شد ضربۀعشقتزدوینکزردکزههزرسزیالازیزک
طی 0گزینهايتشکیدشزدهاسزتوفزردبزماسزت
براساستوربۀضربۀعشقيخودمناس تزرینگزینزهرا
انتخززابکنززد.ایززنپرسشززنامه،ارزیززابيکلززيازمیزززان
آشززستگيجسززمي،هیوززاني،شززناختيورفتززاريفززراهم
ميکند.نمره07نقطزۀبزرشدرایزنپرسشزنامهدرنظزر
گرفتهميشود(راس.)5333،دهقاني( ،)5913ضزری 
همسانيدروني(ضری آلسايکرونبا )اینپرسشزنامه
رادریکگروه01نسريازجمعیزتدانشزوویي7/15
وضری پایایيآندرهمینگروهبزاروشبازآزمزایي
بززهفاصززلۀیززکهست زه7/19بززهدسززتآورد.همچنززین
. love trauma inventory

8

اثربخشيمعنادرمانيبهشیوهگروهيبرعز نسووبهزیستيروانشناختيدانشوویاندخترداراينشانگانضربۀعشق11/

ضززری روایززيآندرپززژوهشدهقززاني7/11م اسززبه

برگرفتهازاصزولوفنزونمعنادرمزانيفرانکزدوطزرح

شد.درپژوهشحاضر،ضری پایایيپرسشزنامهضزربۀ

شولنبرب،شنتزر،وینترزوهوتزل(،)0757برايگزروه

عشقبااستسادهازروشآلسايکرونبزا برابزر7/11بزه

آزمایشززيبرگزززارشززدکززهمشززتمدب زر57جلسززه37،

دستآمد .

دقیقززهاي(هستززهاي5جلسززه)بززودودرمرکزززمشززاوره

روشاجزراوت لیزد:درمرحلززۀپزیشآزمزونابتززدا

دانشگاهبرگزارشد.درنهایت،پوازجلسا درمزاني،

پرسشنامهضربۀعشقاجراوپوازانتخابافزرادداراي

ازدوگروهپوآزمونبهعمدآمد.آزمونپیگیرينیزز

نشززانگانضززربۀعشززقوگمززارشت ززادفيآنززاندردو

یکماهپوازاتمزامجلسزا صزور گرفزت.شزرح

گزروهآزمززایشوکنتززرل،پرسشززنامههززايعززز نسززو

مخت ريازموضوعا جلسزا معنادرمزانياجراشزده

روزنبربوبهزیستيروانشناختيری بزرايدوگزروه

درزیرآمدهاست .

اجراشد.سپومداخلزۀمبتنزيبزررویکزردمعنادرمزاني
جدول  .1خالصه جلسههای معنادرمانی فرانکل و طرح شولنبرگ و همکاران ()0212
شرح مختصر

جلسه
اول

آشنایيوبرقراريارتباطبااعضا،بیانقواعدواهدافگروه،معرفيدورۀآموزشي،گرفتنتعهدازاعضا .

دوم

زمینهسازيبرايآموزشمعنادرماني،آشنایيبامساهیمآنمثدتنهایي،آزادياراده،ارادۀمعطوفبهمعناومعنايزندگي .


سوم

آشنایيبامسهوممعناوناکاميوجوديواینکهچگونهنبودیکرابطۀمعنادارممکناستبهرشدوتعاليمنورشود .

چهارم

ویژگيهايخویش،توجهبهآزاديارادهبهمنزلۀیکيازابعادهستيانسان .

باورداشتنوپذیرفتنخویشوشناخت

پنجم

تشرینعوامدایوادکنندهاضطرابوراههايمقابلهباآن،شناختاضطرابوجودي .

ششم

معرفيمثل عشقوب

هفتم

آشنایيباراههايکس معنا .

هشتم

یادگیريفنونت

شبینوتکنیکق دمتضاد .
دربارۀابعادآن.توضیناضطرابپی 

تپذیري .
یننگرشوفراخوانيوآشنایيبامساهیممسئولیتومسئولی 

نهم

بازتابزدایي .

آموزشمسهومخودجدامانيوفن

دهم

پوآزمونوختمجلسا  .
نتیوهگیري،اجراي 
جمعبنديمطال بیانشدهدرکدجلسا و 


یافتهها
بززرايبررسزززيفرضزززیههزززايپژوهشزززيازت لیزززد
کواریانواستسادهشدوبراياطمینزانازرعایزتشزدن
مسروضههايزیربنایيت لیدکواریزانومسروضزههزاي
نرمزززالبزززودنتوزیزززعمتلیرهزززايپزززژوهش،همگنزززي
واریانوهاونیزهمگنيشی رگرسیونبررسيشزدند.
براياطمینانازنرمالبودنتوزیعمتلیرهايپزژوهش،از

آزمونکولموگروف-اسمیرن استسادهشدکهنتزای 
ایززنآزمززوندرهززریززکازمراحززدپززیشآزمززون،
پوآزمزونوپیگیزريدرسزط 7/71معنزادارنبودنزد؛
بنززابراین،پیززرويدادههززاازتوزیززعنرمززالتأییززدشززد
( .)P≥0/05



نتای آزمونهمگنيواریزانولزویندرمتلیرهزاي
وابستهپژوهشیعنيعز نسووبهزیستيروانشناختي
نشاندادنداینآزمزوندرسزطن7/71معنزادارنیسزت؛
بنابراینواریزانودوگزروهآزمزایشوکنتزرلدرایزن
متلیرهززا،بززهطززورمعنززيداريمتسززاو نیسززتندوفززر 
همگنيواریانوهاتأییدمزيشزود(.)P≥0/05همچنزین
بررسيپیشفر

همگنيشی رگرسیوننشزاندادنزد

مقززدارFبزززرايمتلیرهزززايعززز نسزززووبهزیسزززتي
روانشناختيدرسزطن7/71معنزادارنیسزت()P≥0/05؛
بنابراینفرضیۀهمگنيشی رگرسیوننیزتأییدشد .
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جدول  .0خالصه نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری برای مقایسۀ میانگین پسآزمون و پیگیری متغیرهای پژوهشی ،با
کنترل پیشآزمونها در گروههای آزمایش و کنترل
اثر

مراحل



پوآزمون 




پیگیري 

پوآزمون 


عضویتگروه  پیگیري 
پوآزمون 

پیگیري 
پوآزمون 

پیگیري 

سطح

آزمونها

ارزش

F

df
فرضیه

df
خطا

معناداری

اثرپیتیي 

 7/101

 53/19

1

 51

 7/7775

 7/173

 51/11

1

 51

 7/7775

بمبداي

 7/719

 53/19

1

51

7/7775

ویلکز 

 7/701

 51/11

1

 51

 7/7775

 1/99

 53/19

1

51

7/7775

 1/05

 51/11

1

 51

 7/7775

بزربترین


 1/99

 53/19

1

51

7/7775

ریشهروي 

 1/05

 51/11

1

 51

 7/7775



اثرهتلین

دهندبینگروههايآزمایش

نتای جدولفوقنشانمي

براي بررسي تساو ها ،ت لید کواریانو تکمتلیري

آزمونوپیگیريدستکمدر


وکنترلدرمراحدپو

درمتنمانکوواانوامشدکهنتای مربوطهدرجدول9

یکيازمتلیرهايوابستهتساو معنيداريوجوددارد.

ارا هشدند .

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

متغیر وابسته

اثر


پوآزمون 


عز نسو 



پیگیري 






F

سطح

ضریب

توان

مجموع

درجۀ

میانگین

معناداری

اتا

آزمون

مجذورات

آزادی

مجذورات

 7/7775

 7/111

5

 11/01

5

 11/01

 01/13

 7/001

 7/317

 10/19

5

 10/19

 51/59

 7/7775

5

پوآزمون 


تسلطبر

 011/90

5

 011/90

 57/05

 7/7775

 7/000

پیگیري 

م یط 

 017/11

5

 017/11

 1/11

 7/775

 7/003

 7/301

پوآزمون 


رشدشخ ي

 119/10

5

 119/10

 10/10

 7/770

 7/911

 7/300

 105/07

5

 105/07

 09/53

 7/779

 7/951

 7/139

 151/11

5

 151/11

 01/19

 7/775

 7/991

 7/311

5

 155/91

 53/31

 7/7775

 7/970

5

 131/51

 11/00

 7/770

 7/910

 7/310

 91/10

 7/775

 7/901

 7/317

7/7775

 7/011

 7/319

 7/090

 7/301
 7/7/391
 7/351

عضویت

پیگیري 

گروه 

پوآزمون 


ارتباطمثبت

پیگیري 

بادیگران

 155/91

پوآزمون 


هدفدر

 131/51

5

پیگیري 

زندگي

 195/71

5

 195/71

پوآزمون 


پذیرشخود 

 171/55

5

 171/55

51/17

 107/31

5

 107/31

59/11

7/775

 31/11

5

 31/11

1/19

7/770

 7/011

 11/09

5

 11/09

1/13

7/770

 7/051

پیگیري 
پوآزمون 

پیگیري 

خودمختاري

اثربخشيمعنادرمانيبهشیوهگروهيبرعز نسووبهزیستيروانشناختيدانشوویاندخترداراينشانگانضربۀعشق13/

نتای بهدستآمدهدرجزدولفزوقنشزانمزيدهنزد

تززکمتلیززرهپززوآزمززونهززادرمتلیرهززايعززز نسززو

ت لیدکواریانوتکمتلیرهپوآزمونهادرمتلیرهزاي

(F=51/59و،)P=7/7775تسلطبرم یط(F=1/11و

عز نسو(F=01/13و،)P=7/7775تسلطبرم زیط

،)P=7/775رشزززدشخ زززي(F=09/53و،)P=7/779

( F=57/05و،)P=7/7775رشدشخ ي(F=10/10و

ارتبززاطمثبززتبززادیگززران(F=53/31و،)P=7/7775

،)P=7/770ارتبزززاطمثبزززتبزززادیگزززران(F=01/19و

هززدفدرزنززدگي(F=91/10و،)P=7/775پززذیرش

،)P=7/775هززززززززدفدرزنززززززززدگي(F=11/00و

خززززززود(F=59/11و،)P=7/775وخودمختزززززززاري

،)P=7/770پذیرشخود( F=51/17و،)P=7/7775و

(F=1/13و)P=7/770معناداراست.بدینترتیز بعزد

خودمختزززاري(F=1/19و)P=7/770معنزززاداراسزززت.

ازگذشتیکماهازجلسزا درمزاني،معنادرمزانيدر

بدینترتی معنادرمانيموج افززایشعزز نسزوو

مقیززاسهززايبهزیسززتي

حسززظعززز نسززووخززرده

خردهمقیاسهايبهزیستيروانشزناختيگزروهآزمزایش

روانشناختيگروهآزمایشدرمرحلهپیگیريمیثربوده

درپوآزمونشدهاست.همچنین،نتای بهدسزتآمزده

است .

درجززدولفززوقنشززانمززيدهنززدت لیززدکواریززانو
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 میانگینتعدیدشدۀ
کنترل 
آزمایشي 
مراحد 
پوآزمونوپیگیري 


عز نسو 

تسلطبرم یط 

رشدشخ ي 

ارتباطمثبتبادیگران 

هدفدرزندگي 

پذیرشخود 

خودمختاري 

میانگین 

ان رافمعیار 

میانگین 

ان رافمعیار  آزمایشي 

کنترل 

پیشآزمون 


 57/10

 9/70

 3/11

 0/57

-

-

پوآزمون 


 51/05

 0/05

 55/99

 9/10

51/10

 57/03

پیگیري 

 51/11

 0/53

 57/01

 9/15

50/03

 3/10

پیشآزمون 


 10/19

 3/11

 15/03

 3/11

-

-

پوآزمون 


 11/71

 57/51

 03/51

 1/00

10/51

01/10

پیگیري 

 11/10

 57/71

 01/11

 1/30

15/99

07/00

پیشآزمون 


 11/00

 1/19

 11/11

 3/07

-

-

پوآزمون 


 19/90

 3/93

 17/01

 1/50

15/11

03/11

پیگیري 

 15/00

 3/11

 17/70

 1/99

11/15

01/07

پیشآزمون 


 19/07

 1/10

 19/11

 1/51

-

-

پوآزمون 


 13/55

 55/71

 01/09

 1/11

11/15

01/13

پیگیري 

 11/10

 55/51

 03/13

 1/35

11/01

01/10

پیشآزمون 


 11/90

 1/30

 11/01

 57/11

-

-

پوآزمون 


 15/59

 55/71

 10/11

 3/15

13/51

15/71

پیگیري 

 17/11

 57/19

 15/00

 57/55

11/01

01/19

پیشآزمون 


 15/11

 1/99

 10/70

 1/01

-

-

پوآزمون 


 17/53

 3/09

 03/19

 1/11

11/35

03/19

پیگیري 

 13/10

 3/35

 17/09

 1/51

11/50

17/09

پیشآزمون 


 10/10

 1/13

 15/30

 1/15

-

-

پوآزمون 


 15/91

 3/97

 10/01

 1/51

17/71

03/90

پیگیري 

 11/01

 1/31

 15/11

 1/13

11/51

00/11
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اطتعززا جززدول،0میززانگینوان ززرافمعیززاردو

وبززيمعنززایيدرزنززدگي،بززهعززز نسززوپززایینمنوززر

گروهآزمزایشوکنتزرل،درمتلیرهزايآزمایشزيرادر

ميشود(بهنقدازنزامورانگرمزيوهمکزاران.)5911،

مراحززدپززیشآزمززون،پززوآزمززونوپیگیززرينشززان

واقع،اعتقادبهتوانمنديهايدرونيوعز نسزودر

در

مزززيدهنزززد.همچنزززین،درمتلیرهزززايعزززز نسزززوو

انسانبهداشتنمعنادرزنزدگيبسزتگيدارد.بزراسزاس

خردهمقیزاسهزايبهزیسزتيروانشزناختي،میزانگینهزاي

این،معنادرماني،نظامفلسسيروانشزناختياسزتکزهبزه

تعززدیدشززدۀگززروهآزمززایشدرمرحلززۀپ زوآزمززونو

افززرادکمززکمززيکنززدتززابززهسززوبوناامیززديو

پیگیريبزهطزورمعنزاداريبیشزترازگزروهکنتزرلبزوده

شکستهايگذشتهتمرکزنکننزد؛بلکزهدرجسزتووي

اسزززت؛بنزززابرایناثربخشزززيآمزززوزشمعنادرمزززانيبزززر

معناباشندوبرنامهریزيبهتزريبزرايوضزعیتموجزود

متلیرهززايعززز نسززووخززردهمقیززاسهززايبهزیسززتي

داشتهباشندتادرنتیوه،عز نسوخزودرابزازبیابنزدو

روانشناختيدرمرحلۀپوآزمونوپیگیريتأییدشدند .


احسزززاسافسزززردگيودرمانزززدگيراتوربزززهنکننزززد
(فرانکد،5310،بهنقدازدوو ه .)0750،

بحث و نتیجهگیری

نکتۀدیگردرتبییننتای بزهدسزتآمزده،تأکیزدبزر

پژوهشحاضزربزاهزدفاثربخشزيمعنادرمزانيبزه

انتخززاب،مسززئولیتواسززتقتلافززراددرطززيجلسززا 

شیوۀگروهزيبزرعزز نسزووبهزیسزتيروانشزناختي

آموزشززيوجهززتدادنآنززانبززهسززمتتعیززیناهززداف

دانشوویاندختزرداراينشزانگانضزربۀعشزقصزور 

ارزندهوتتشبزرايت قزقاهزدافوموفقیزتاسزت؛

گرفت.یافتههانشاندادنزدمعنادرمزانيموجز افززابش

ازجملهاهدافت

یليوموفقیتدررسیدنبهمزدارج

عز نسزووتسزاو معنزاداريبزینگزروهآزمزایشو

عززالي،ازدواجوتشززکیدخززانوادهونیزززدسززتیابيبززه

کنترلدرمراحدپوآزمون-پیگیريمشاهدهشزد.در

استقتلشلليبزودکزهتعیزینایزناهزدافبزرارزیزابي

ارتباطبزاتزأثیرمعنادرمزانيبزرعزز نسزو،یافتزههزاي

آزمودنيهزاازخودشزانودرنتیوزه،عزز نسزوآنزان

پژوهشحاضربانتای پژوهشهايسروریانوتقيزاده

تززأثیرمثبتززيداشززتهاسززت.تأکیززدبززرتوانمنززديهززاو

()5930ونامورانگرميوهمکاران(،)5911همخواني

داشززتههززايافززراددرطززيجلسززا آموزشززيوتقویززت

دارد.بادرنظرگرفتنمساهیمتأکیدشزدهدرمعنادرمزاني

اینکززهافززرادبتواننززدنقززشخززودرادرموفقیززتهززاو

مززيتززوانتبیززینیافتززههززايحاصززدرادرمبززانينظززري

شکستهابشناسند،باع شدآزمودنيهزامعتقزدشزوند

اینرویکردباعز نسوجستووکزرد؛بزراي

تسکر،رفتارواحساسيکهتوربزهمزيکننزد،درکنتزرل

مثال،موارديمانندمسزئولیتپزذیري،آگزاهي،آزادي،

خودشاناست؛درنتیوه،چنانچهبهایننتیوهبرسزندکزه

انتخززابوت ززمیمگیززريموضززوعاتيانززدکززههززمدر

تتشهایشاندرجهتنیزدبزهاهدافشزاننیسزت،رفتزار

معنادرمززانيتأکیززدشززدهانززدوهززمدرافرادیمشززاهده

دیگريراانتخابمزيکننزدوپزذیرايمسزئولیتپیامزد

ميشودکهعز نسوبابیيدارند.اینافرادباآگزاهي

انتخابخودند .

مشتر

کامزدازموقعیززتبزهجززايسزرکوبيوفززرار،وضززعیت

همچنینگروهيبودنماهیتدرمزانوپویزایيهزاي

موجودراميپذیرندودرقبزالانتخزابخزودنیززشزانه

آنوبهکارگیريشیوههایيمانندمهار هايارتباطيو

خالينخواهندکرد.همچنین،ازدیگرویژگيهايافراد

یززادگیريمشززارکتيباعز شززداعضززايگززروهبتواننززد

باعز نسوباب،داشتنهدفومعنادرزنزدگياسزت

بززهراحتززينظززرا خززودرابیززانکننززدوبززاشززرکتدر

اثربخشيمعنادرمانيبهشیوهگروهيبرعز نسووبهزیستيروانشناختيدانشوویاندخترداراينشانگانضربۀعشق15/

تعامت ورشدانتقادپزذیريبزاسزایراعضزاهمبسزتگي

چگززونگيگززذرانزنززدگيوخواسززتههززايانسززاندر

بیشتريپیداکنندودرفرآینزدحزدمشزکدیکزدیگرو

زندگيبرايخویشارزشهایيدرنظربگیرند .


ت میمگیريدرگزروهفعابنزهشزرکتکننزد.براسزاس

درحقیقتیکزيازکارکردهزايمعنایزابيآناسزت

مطال فوق،معنادرمانيدرگروهآزمایشکمککزرد

کهانسانازاحساسپوچيوسردرگمينوا بدهندو

بهجزايمزرورگذشزتهواحسزاسدرمانزدگي،دررنز 

بهآرامشیافتنانسزانکمزککننزدودرنتیوزه،سزب 

زندگيخزود(شکسزتعزاطسي)معنزایيرابیابنزدوبزه

ستمتروانوبهزیستيفردشوند.معنزادرزنزدگيبزه

جايمق ردانستندیگران،نقشخودومسزئولیتهزاي

برداشتمثبتازرویدادهايزندگيمنوزرمزيشزوندو

مسزیريراکززهانتخززابکززردهانزد،بپذیرنززدوگززامهززاي

زمینۀبهزیستيروانيافرادرافراهممزيکننزد.همچنزین،

راسخيرابهسوياهدافخزودبردارنزدوعزز نسزو

معنادرمززانيبززهمسززاهیميهمچززونزنززدگيدرموقعیززت

ازدسترفتهخودرابازیابند .


جاريوزمانحالوپذیرشخزودآنگونزهکزههسزت

نتای دیگرپژوهشحاکيازآنبودکهمعنادرماني

تأکیدمزيکنزدکزهایزنگونزهخودپزذیريکزهیکزياز

موج افزایشخردهمقیاسهزايبهزیسزتيروانشزناختي

خردهمقیزاسهزايبهزیسزتيروانشزناختيهزمبزهشزمار

ميشودوتساو معناداريبینگروهآزمایشوکنتزرل

مززيرود،احسززاسرضززایتودیززدگاهمثبتززيراایوززاد

درمراحززدپززوآزمززونوپیگیززريمشززاهدهشززد.نتززای 

ميکندوبهافرادکمکميکنددرمواجههبزامزوقعیتي

بهدستآمزدهازمطالعزۀحاضزربزایافتزههزايداماسزیوو

تلییرناپذیر،مانندیزکشکسزتعزاطسي،واکزنشهزاي

همکاران(،)0759کتفروپسزیرا(،)0750تقزوایينیزاو

مناس ومنطبقباآنموقعیتراازخودبروزدهنزد؛در

دبوريزاده(،)5931شززواعيواسززکندرپور(،)5931


نتیوززه،بززاتوجززهبززهخودارزیززابيونگززرشمثبززتبززه

تقززوينیززاوکشززاورز()0751وسززروریانوتقززيزاده


موقعیززت،ازعززز نسززوخززوددفززا کننززدوایززنامززر

(،)5930همسواست .

ارتقايبهزیستيروانشناختيرابهدنبالدارد .

برايتبییننتای بهدستآمدهبایزداصزولوماهیزت

درخ ززو تززأثیرمعنادرمززانيبززرخززردهمقیززاس

رویکردمعنادرمزانيرادرنظزرگرفزت.یکزيازاصزول

هدفمنززديدرزنززدگي،مززيتززوانگسززتدیززدگاههاي

اساسيمعنادرمانيایناستکهتوجهانسانهارابزهایزن

وجززوديومعنادرمززانيبززاپززیشکشززیدنم ززدودبودن

مسئلهسوقميدهدکهانگیزهوهدفزنزدگيخزودرا

زندگيوقطعیتمرب،انسزانهزارابزهسزمتانتخزاب

بهجاياجتنابازدردوکس لذ ،کش معنزاقزرار

کارگیريداشتههزايهرچنزدانزد 

اهدافمناس وبه

دهند.معنايزندگي،متلیرياساسزيدرتعیزینسزتمت

خودسوقميدهندتابتوانندبرايزندگيخزودمعنزایي

روانيافراددرنظرگرفتهشدهاستووجودمعنا،نقشي

خلقکننزد.لنزت()0770معنزايزنزدگيرابزااهزداف

اساسيدرگسزترشوبهزیسزتيجسزميوروانزيافزراد

مثبززتزنززدگيهمسززودانسززتهومعنززاراهدفمنززديدر

دارد(ستگروهمکزاران.)0773،پزواحسزاسمعنزابزا

زندگيفزرد،آگزاهيازم زدودبودنودرعزینحزال،

بهزیسززتيروانشززناختيوتززوانکنارآمززدنمثبززت،بززا

ارزشمنديزندگيفر

کردهاست.درایزنپزژوهش،

فشارهايروانيوچالشهامرتبطاست.معناداربودن،به

افززراداگرچززهتوربززۀتلززخشکسززتعززاطسيراازسززر

اجازهميدهدرویدادهاراتسسیرکنندودربارۀ

گذراندهبودند،باآگاهيازفرصتم دوديکهبزراي

اشخا

زنززدگيواسززتسادهازداشززتههایشززانداشززتند،بززهسززمت
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اهدافيکهآیندۀآنهاراشزکدمزيدهزدماننزدموفقیزت

بززرايحززدآنهززامززيشززود(راتززيوراسززتوجي.)0771،

یليوجایگاهبابتراجتماعي،هدایتشدند .

توانزززایيدر معنزززاازسزززختيهزززاوموقعیزززتهزززاي

درارتباطباتأثیرمعنادرمانيبرخردهمقیاستسلط


چالشانگیزوبرداشتمثبتازتوانمنديهاوداشتههاي

بر م یط در پژوهش حاضر ،معنادرماني با تأکید بر

خود،سزب رشزدوپختگزيفزردمزيشزودودرنتیوزه،

ین نگرش و

قابلیتت مدآنموقعیترامقدورميسازد.بزراسزاس

فراخواني و نیز رشد ختقیت ،به افراد کمک کرد با

این،معنادرمانيبزاتأکیزدبزرحزوارزشزمندي،بهبزود

انتخابوایوادزمینههايشخ يمناس وانوامدادن

عز نسووتمرکزبراستعدادهايبزالقوهوجزایگزیني

وبازآفرینيمعناهايتازه ،احساسپوچيودرماندگي

تواربعاطسيمثبتبزهجزايمنسزيبزهرشزدشخ زي

راکاهشواثربخشوکارآمدباشند.درواقعباتأکید

کمکميکند .


ت

مسئولیتپذیري و آموزش فنون ت


ربهفردافرادورشدآنهابه

وبابخرهاینکهافزایشخزردهمقیزاسخودمختزاري

برتوانایيهايبالقوهومن


بهترین ن و ،این دیدگاه در آنان به وجود آمد که

برمبناياجرايمعنادرمانيراميتوانباتوجهبهمسزاهیم


ميتوانند یک ترا دي را به پیروزي شخ ي تبدید


اصلياینرویکردت لیدکرد.ازنظرمعنادرماني،انسزان

سازندوبدینترتی ،فعالیتهايبیرونيراکنترلواز

نمززيکنززد،بلکززهآنرادر
معنززارادرزنززدگيکشزز  

هايپیرامونخودبهطورموثريبهرهبگیرند .


فرصت

زندگيخودميآفریند.مسئلهایننیستکهبزهزنزدگي

در زمینهاثربخشيمثبت معنادرمانيبرارتباط مثبت

چهپاسخيبایدداد ،زندگيفرآیندجارياستکهباید

بادیگران ،بایدبهایننکتهاشارهکردکهاینرویکردبا

آنراتوربهکرد،نهمسئلهايکزهبایزدآنراحزدکزرد

پیشکشیدنمساهیميمانندآزاديارادهوارادۀمعطوف


(پروچسزززززکاونزززززورکراس،5931/0775،ترجمزززززۀ

معنا،انسانهارابهاینمسیرهدایتکندکهبهجاي

به 

سیدم مدي) .بزمۀجستوويمعنا،مسزئولیتشخ زي

تمرکزبرشکستهايگذشته،زندگيدرزمانحالرا


اسززت.دررویکززردمعنادرمززانيبززرآزاديروحانسززان

توربهکندوباتوجهبهداشتنقدر انتخابميتوانبا

تأکیدميشودوانسزانت زتنسزوذقزوانینجبزريقزرار

رضایتبخش و صمیمانه،

نگرفتهاست.قدر ت میمگیريبهانسانواگذارشزده

حمایتهاي اجتماعي بزم را براي طيکردن مسیر و


استوهیچعاملياینقدر رانزداردکزهتعیزینکنزد

نیدبهاهدافدریافتکنند.همچنین،درطيجلسا 

انساندربرابرسرنوشتتلییرناپذیر،چگونهفکرورفتار

دربارۀ

کند؛پزوانسزانهمیشزهمسزئولاعمزالوگستزارخزود

ابعاد آن و نیز بیان مسهوم ناکامي به افراد کمک شد

خواهزدبززود(کانز

وهمکززاران.)0773،ایززنمطالز 

ميتواند به رشد و تعالي
بیاموزندچگونه برقراريرابطه  

نشززانمززيدهززدانسززانواکنشززشرادربرابززررن ز هززاو

بیانوامد .

سختيهاوشرایطوم یط،خودانتخزابمزيکنزدودر

برقراري ارتباطا

آموزشيبامعرفيوتوضین مثل عشق وب

بهبودخردهمقیزاسرشزدشخ زيبایزد

ایززندیززدگاهبززاتأکیززدبززرقززدر آزاديوانتخززابو

درخ و

اضافهکردمعنایکيازمسزاهیممزرتبطبزارشزددرنظزر

مسئولیتشخ ي،فردبهجايانسعال،درجهزتکسز 

گرفتهميشودکهسب ایوادموقعیتهایيميشودکزه

استقتلوخودمختاريهدایتميشزودوبزدینوسزیله

درآنفردبامشکت خودمواجهمزيشزودودرصزدد

دررویززدادهايزنززدگينقشززيفعززالداردودررفتارهززا

وتعیینارزشسرمایهگذاريوتعهزد

ارزشیابيچالشها


احساساستقتلواثرگزذاريمزيکنزد.درنهایزت،بعزد

اثربخشيمعنادرمانيبهشیوهگروهيبرعز نسووبهزیستيروانشناختيدانشوویاندخترداراينشانگانضربۀعشق19/

گروهززيبززودندرمززانرانیزززنمززيتززواندرتبیززیننتززای 

شکسززتعشززقيواهمیززتعززز نسززووبهزیسززتي

آمدهنادیدهگرفت.گروهدرمزانيفرصزتيبزراي

بهدست

روانشزززناختيدرانطبزززاقبزززاشزززرایطبعزززدازرابطزززه،

پویایيودریافتتوجهوهمدليسایراعضافراهمکزرد

پژوهشهايافزونتزريدرارتبزاطبزاایزننمونزهونیزز

وهمبستگيگروهيوتتشبرايکمکبهیکزدیگرو

متلیرهاانوزامشزود.همچنزین،بزادرنظزرگزرفتننقزش

دریافتبازخوردهايسازنده،اعضارادرمسیربهبزودو

خانوادههابزرسزبکمقابلزۀافزرادبزامشزکت وسزطن


افزایشبهزیستيروانشناختيیزاريرسزاند.درمومزو ،

تابآوريآنان،آموزشخانوادههادراینزمینهالزامزي

ميتواننتیوهگیزريکزردیزافتنمعنزاوهزدفزنزدگي

مينماید .


ازطریززقآمززوزشمعنادرمززانيباع ز مززيشززودافززراداز
پوچيوسزردرگمينوزا یابنزدوبزهآرامزشبرسزند.

منابع

عززتوهبززرایززن،یززافتنمعنززابززهفززردکمززکمززيکنززداز

اسسندیاري،ح.)5930(.اثربخشيدلبستگيدرمزانيبزر

تشویشهايروانزيوتزنشهزايدرونزيرهزایيیابزدو

نشانگانضربۀعشق .پایاننامۀکارشناسيارشدرشته

موج ستمتروانيوبهزیسزتيروانشزناختياوشزود.

روانشناسززيبززالیني،دانشززگاهآزاداسززتمي،واحززد

بهطورکليآموزشمعنادرمزانيباعز افززایشآگزاهي

سنندج .

ميشودتاافراددرزندگيمعناوهزدفداشزتهباشزندو

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

برايت ققارزشهافعالیتکنندوبزررفتارشزانمسزلط

م مودعلیلززو،م.)5935(.اثربخشززيدرمززانت لیززد

باشند .

رفتزارمتقابززدبززرحزاب شخ ززیتي،عززز نسززوو

ازجملززهم ززدودیتهززايپززژوهشحاضززر،ب زز 

نشانگانبالینيافزراددچزارشکسزتعزاطسي.مولزۀ

تعمیمپذیرينتای استکهباتوجزهبزهنمونزۀپژوهشزي

هاومدلهايروانشناختي .5-05،)1(0،


روش

فقطازدانشوویاندختراناستسادهشدونیزدرم دودۀ

امزززاني،الز ز ،یوسزززسي،ن،واحمزززدي،س.)5939(.

شززهرسززنندجبززود؛درنتیوززه،تعمززیمپززذیرينتززای بززا

اثربخشيمعنادرمانيبهشیوۀگروهيبزرتزابآوري

یت 

واحساس تنهایيدانشزوویاندختزرداراينشزانگان

عاليآزمودنيهاينمونه،برتعمیمپذیرينتای بهسزایر

ضربۀعشق.ف لنامۀپژوهشهايمشزاوره،)03(59،

قشززرهات زأثیرمززيگززذارد؛بنززابراین،پیشززنهادم زيشززود

 .15-579

م دودیتمواجهميشود.همچنیندارابودنت

پژوهشهايمشابهيبانمونههايپسزران،فرهنز هزاي

بیززاني، ،کززوچکيعاشززور،م،وبیززاني.)5911(. ،

دیگرونیزاقشارمختل صور گیرد.ازسويدیگزر،

روایيوپایایيبهزیسزتيروانشزناختي ریز .مولزۀ

اگرچززهیافتززههززايپززژوهشحززاکيازتأییززداثربخشززي

روانپزشکيوروانشناسيبزالینيایزران-15 ،)0(50،

معنادرمزززانيگروهزززيبزززرعزززز نسزززووبهزیسزززتي

 .03

روانشناختيدانشوویانبود،بهکزارگیريشزیوۀدرمزاني

پروچاسزززکا،ج،نزززورکراس،ج.)5931(.نظریزززههزززاي

حاضردرقال طرحهايتزکآزمزودنيوآزمایشزيبزا

رواندرماني.ترجمۀ.سیدم مدي.تهزران:انتشزارا 

نمونههايبزربترونیزمطالعا مقایسهايباطرحهاي

رشد(.تاریخانتشاربهزباناصلي .)0775:

درمانيدیگرپیشنهادميشود.درانتهاپیشنهادميشودبا

تقززوایينیززا، ،ودبوريزاده،س.)5931(.اثربخشززي


توجهبهشیو زیادروابطعاطسيوپیامدهايناخوشایند

معنادرمانيگروهيبرافزایشبهزیستيروانشزناختي
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زنانبازنشسزتهسزالمند .ف زلنامۀروانشناسزيپیزري،
 .551-500،)0(0
رواندرمززاني
دهقززاني،م.)5913(.بررسززياثربخشززي 

فرانکد،و.)5935(.انساندرجستوويمعنا.ترجمۀن.
صال یانوم.میتني.تهران:انتشارا دُرسا(.تزاریخ
نشربهزباناصلي .)5311،

کوتاهمد تعدیدکنندۀاضطراببرنشزانگانضزربۀ


کلمز،ه،کزتر ،الز ،بزین،ر.)5930(.روشهزاي

عشق.پایاننامۀدکتزرايروانشناسزيبزالینيدانشزگاه


تقویتعز نسودرنوجوانان.ترجمۀپ.علیپزور.

علومبهزیستيوتوانبخشي .

مشهد:انتشارا بهنشر(.تاریخانتشاربهزباناصزلي:

حاجلو،ن،رضزایيشزری ، ،واحزدي،ش.)5935(.

 .)0777

همبستههايهویتیابيفرديدردانشآموزاندختر

م مدي،ن.)5910(.بررسيمقزدماتياعتبزاروقابلیزت

مقطعمتوسطۀشهرستاناردبید.روانشناسيمدرسزه،

اعتمززادمقیززاسحرمززتخززودروزنبززرب.ف ززلنامۀ

 .05-91،)0(5

روانشناسيت ولي:روانشناسانایرانزي-907،)0(5،

رجبززي، ،نززادرينوبنززدگاني،ز،ومززیمنيجاویززد،م.

(.)5930درآمديبرشکستهايعزاطسيبزاتأکیزد

 .959
مرادي،ال ،ورضزایيدهنزوي،

.)5935(.بررسزي

برنظریزههزايان زتلرابطزهوتکامزدپزوآسزیبي

مقایسززهاياثربخشززيآمززوزشهززايگروهززيعززز 

(.)PTGتهران:انتشارا آواينور .

نسو،خودکارآمديوانگیززشپیشزرفتبزرعزز 

رجبزززي، ،وبهلزززول،ن.)5911(.سزززنوشپایزززایيو

نسززوزنززانبززامعلولیززتجسززميحرکتززي51-91

روایيمقیاسعز نسوروزنبزربدردانشزوویان

اصسهان سال.5911مولۀروانشناسيافراداسزتثنایي،

سالاولدانشگاهشهیدچمران.پژوهشهايتربیتزي

 .11-31،)1(0

وروانشناختي .99-01،)0(9،

ناموران گرمي ، ،زهراکار، ،وملکزيآوارسزین،

سزززززروریان،ز،وتقزززززيزاده،م.)5930(.اثربخشزززززي

.)5911( .بررسياثربخشيمعنادرمزانيگروهزي

معنادرمززانيگروهززيبززرعززز نسززووشززادکامي

بززرعززز نسززودانشززوویاندختززرخوابگاههززاي

دختراننوجوانشهرقزم .ف زلنامۀاخزتقپزشزکي،

دانشگاهعلومپزشکيتبریززسزالت

زیلي.11-11

 .511-071،)90(3

ف لنامۀعلومتربیتي .500-510،)9(5،

شززواعي،ال ز ،واسززکندرپور،ب.)5931(.اثربخشززي
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