اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر
در ارتقای تابآوری و عزت نفس زنان مطلقه
عصمت اصالنیفر
حسن اسدزاده

1

هادی بهرامی

2

3
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چكيده
این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر بر افزایش تابآوری و عزت نفس زنان
مطلقه صورت گرفت .روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ،پس آزمون و گروه کنترل و جامعۀ
آماری شامل تمام زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره "سرای تداوم" وابسته به شهرداری شهر ساری در
پاییز  29به تعداد  908نفر بود .پس از اعالم فراخوان در این مراکز 38 ،نفر داوطلب برای شرکت در برنامۀ
آموزشی ،غربالگری و ثبت نام شدند؛ سپس به منظور به دست آوردن اطالعاتی در زمینه وضع اقتصادی ـ
اجتماعی نمونهها ،مصاحبه فردی انگیزشی با این افراد انجام شد .پس از این مصاحبه ،فرم اطالعات فردی و فرم
توافق آگاهانه توسط داوطلبان تکمیل شد و شرکت کنندگان تصادفی به گروههای  91نفره (گروه  :9مثبت نگر،
گروه  :9کنترل) گمارده شدند .قبل و بعد از اجرای گروه درمانی ،پرسشنامۀ تابآوری و عزت نفس توسط هر
یک از شرکت کنندگان تکمیل شد 99 .جلسه گروه درمانی انجام شد که یک بار در هفته به مدت  28دقیقه اجرا
شد .در این پژوهش از پرسشنامۀ تابآوری کانر و دیویدسون ( )9883و پرسشنامۀ عزت نفس کوپر اسمیت
( )9261استفاده شد .دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) و تک متغیره (آنکوا) در نرمافزار
 SPSS22تحلیل شد .نتایج نشان داد ،گروه درمانی مثبتنگر از اثربخشی بسیاری برخوردار ،و موجب ارتقای
تابآوری و عزت نفس زنان مطلقه است.
کليدواژهها :گروه درمانی مثبتنگر ،تابآوری ،عزت نفس ،زنان مطلقه.
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مقدمه
زنان مطلقه يكي از آسيبپذيرترين اقشار جامعه هستند كه با مسائل و مشكالت روحي ـ
رواني ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي روبهرو هستند .بيشتر اين زنان پس از طالق ،اعتماد به نفس
خود را از دست ميدهند و در برابر مشكالت ،احساس از هم گسيختگي و عدم تحمل دارند .حس
سرزنشگرايانه زنان مطلقه ،پيامدي جز احساس يأس ،سرخوردگي و از دست رفتن اعتماد به نفس
براي آنها ندارد .نهايتا اين حجم از سرخوردگي و از دست دادن عزت نفس ،باعث گوشهگيري و
كنار رفتن از فعاليتهاي اجتماعي خواهد شد (جمشيديان .)9831 ،دشواريهايي كه اين زنان بايد
تاب آورند ،عمدتا به دغدغههاي معيشتي ،عاطفي ،وسواسهاي فكري و حاشيههاي ناخواسته از
برخورد نامناسب اطرافيان مربوط ميشود .اين فشارها نيز طبيعتاً بر كاركرد اجتماعي و اقتصادي
آنها تأثير ميگذارد؛ بنابراين با افت كيفيت زندگي و رضايت از آن روبهرو ميشوند (مقدم سامان،
.)9811
اين واقعيت ،كه در جريان زندگي ،برخي از افراد در برابر مشكالت بسيار آسيبپذير عمل
ميكنند و به سرعت درهم ميشكنند و برخي ديگر آرام ،منطقي ،صبور و مطمئن با مشكالت
برخورد ميكنند ،انكار ناپذير است .در اين ميان ،تفاوت اين دو گروه در ويژگي شخصيتي است
كه «تابآوري »9ناميده ميشود .تابآوري به معناي توانايي رويارويي با اوضاع دشوار و پاسخ
انعطافپذير به فشارهاي زندگي روزانه است (كرد ميرزا .)9811 ،تابآوري ظرفيتي براي
مقاومت در برابر تنش و فاجعه است .رفتارهاي تابآورانه به افراد كمک ميكند تا بر تجربه
منفي چيره شوند و حتي آنها را به تجربه مثبت در خودشان تبديل كنند .افراد تابآور ،توانايي
ترميم ضربههاي رواني و فائق آمدن بر سختي را دارند (لوتار ،2چيچتي 8و بكر .)2111 ،1بنابراين،
زنان مطلقه ميتوانند حتي پس از مصيبتهاي ويرانگر به بازسازي زندگي خود بپردازند .ارتقاي
تابآوري به رشد اين افراد در به دست آوردن تفكر و مهارتهاي خود مديريتي بهتر و دانش
بيشتر منجر ميشود.
يكي ديگر از ويژگيهايي كه افراد را هنگام رويارويي با مشكالت ياري ميكند ،عزت نفس
است كه در كنار آمدن با فشارهاي رواني زندگي نقش مهمي دارد .عزت نـفس و اعـتماد به
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ميسازد .زنان مطلقهاي كه خود را باور ندارند و دائما احساس پوچي و بيارزشي ميكنند ،كمبود
عزت نفس دارند كه مانع بزرگي در مسير پيشرفت آنان است و دائما آنها را به عقب سوق ميدهد.
اين افراد به كارهايي كه انجام ميدهند ،اعتقاد ندارند و به همين دليل تمام كارهايشان با شكست
روبهرو ميشود .اين زنان ،هميشه تصوير نامفهوم و گنگي از خود دارند و شناخت كاملي از خود و
استعدادهايشان ندارند؛ به همين دليل براي پيدا كردن راه صحيح زندگي خود با مشكل روبهرو
ميشوند (مک كالو ،9هوبنر 2و لفلين .)2192 ،8عزت نفس خوب ،باعث توانايي افراد براي
آموختن و گرفتن تصميمات و انتخابهاي عاقالنه است و اينكه به گونهاي مؤثر به تغييرات پاسخ
دهند و همچنين بتوانند به موفقيت ،پيشرفت ،رضايت و شادماني برسند .عزت نفس زياد ،به زنان
مطلقه اجازه ميدهد آزاد و مقتدرانه تصميم بگيرند و روابط بهتري را در زندگي اجتماعي و
شخصي ايجاد كنند.
ارتقاي ويژگيهاي تابآوري و عزت نفس ،كه قابل يادگيري و افزايش است از طريق
رويكردهاي مختلف روانشناختي امكانپذير است .يكي از اين رويكردها ،روانشناسي مثبتنگر
است .در سالهاي اخير روانشناسي مثبت نگر مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است كه به جاي
پرداختن به نابهنجاريها و اختاللها ،بيشتر بر توانمنديها و استعدادهاي انسان تأكيد دارد .اين
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نفس ،بنياديترين بخش شخصيت فرد است كه در تمام جوانب زندگي ،خود را به گونهاي ظاهر

رويكرد ،هدف نهايي خود را شناسايي شيوههايي ميداند كه بهزيستي و شادكامي انسان را به
دنبال دارد؛ علمي كه به جاي توجه به ناتوانيها و ضعفهاي بشري بر تواناييهاي افراد؛ تواناييهايي از
قبيل شاد زيستن ،لذت بردن ،قدرت حل مسئله و خوشبيني متمركز شده است .مداخله مثبتنگر
شامل الگوي روان درماني مثبتنگري است كه توسط سليگمن و رشيد )2112( 1پيشنهاد شده و
داراي چهار مؤلفه لذت ،تعهد ،معنا و زندگي كامل است .همچنين ،گروه درماني مثبت نگر نه تنها
از طريق كاهش نشانگان منفي بلكه به گونهاي مؤثر و مستقيم ميتواند از طريق ايجاد هيجانات
مثبت ،توانمنديهاي منش و معنا موجب كاهش آسيب پذيري شود .در گروه درماني مثبت نگر،
اعضا ياد ميگيرند چطور فردي شادتر ،اميدوارتر ،خوشبينتر ،كوشاتر و سرزندهتر باشند تا هم
خود از زندگي لذت ببرند ،هم اطرافيان را در استفاده از بزرگترين موهبت هستي (زندگي)
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بهرهمند سازند (وجداني ،گلزاري و برجعلي.)9818 ،
در تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده است ،بسياري از پژوهشگرن معتقدند تابآوري ميتواند
عامل ميانجي بين سالمت روان و بسياري ديگر از متغيرها قرار گيرد و با ارتقاي آن ،فرد ميتواند
در برابر عوامل تنشزا ،اضطرابآور و عواملي كه باعث وجود آمدن بسياري از مشكالت
روانشناختي ميشود از خود مقاومت نشان دهد و بر آنها غلبه كند .ميلر و چاندلر )2112( 9در
پژوهشي دربارۀ زنان ميانسال به اين نتيجه رسيدند كه زناني كه تابآوري بيشتري داشتند،
نمرههاي افسردگي كمتري را گزارش كردند .پژوهش اُروكه )2111( 2نيز حاكي است كه
تابآوري با بهزيستي زنان بيوه مرتبط است و جهتگيري مثبت نسبت به آينده عامل مهمي در
سازگاري و بهزيستي اين زنان است .همچنين ،اونگ ،زاترا و ريد )2191( 8نشان دادند افراد
تابآور با احساسات مثبت ميتوانند از فاجعهانگاري دردهاي روزانه خود بكاهند .شين و ووگل

1

( ،)2192طي پژوهشي تأثيرات مداخالت روانشناسي را بر تابآوري و حساسيت بين فردي
فرزندان طالق مورد بررسي قرار دادند .نتايج پژوهش حاكي از تأثيرات مثبت برنامههاي پيشگيري
بر افزايش تابآوري فرزندان و كاهش تأثيرات منفي و طوالني مدت طالق والدين در سبک
دلبستگي خود و در نتيجه بهبود سالمت روان در دراز مدت بود.
در پژوهشهاي دربارۀ عزت نفس نيز پژوهش عياش عبدو و العمودين ،)2112( 5دو محقق
لبناني ،حاكي بود كه عزت نفس ،تابآوري ،خوشبيني و عاطفه مثبت ،همبستگي مثبت زيادي با
سالمت روان و رضايت از زندگي افراد دارد .در مطالعهاي ديگر ،كه يابرنت )2113( 2انجام داد،
عزت نفس به عنوان عامل مهم در سازگاري و مشكالت رفتاري نوجوانان شناخته شد .برينز،
كروكر و گارسيا )2113( 2در مطالعهاي دريافتند كه عزت نفس پيشبيني كننده بهزيستي
روانشناختي است به طوري كه افرادي كه داراي عزت نفس زياد بودند ،نسبت به افرادي كه عزت
نفس كمي داشتند ،بهزيستي روانشناختي بهتري را نشان دادند.
از سوي ديگر در زمينه مثبتنگري ،توانمنديها و تجربههاي مثبت از قبيل رضايتمندي از
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دريافتند زماني كه افراد در مورد سه چيز خوبي كه هر روز اتفاق ميافتد ،مينويسند و از
توانمنديهايي كه در روزهاي هفته شناسايي كردند ،استفاده ميكردند ،شادي زيادي را گزارش
ميكردند .فردريكسون 2و لوسادا .)2115( 8بر اساس الگوي مثبتنگر دريافتند كه هيجانهاي
مثبت ،سپري را در مقابل پيامدهاي ناگوار تنش با كاهش دادن برانگيختگي خودمختار ناشي از
هيجانهاي منفي و افزايش انعطاف پذيري ناشي از تفكر و حل مسئله ايجاد ميكنند .سليگمن و
همكاران ( )2111در يک مطالعه دريافتند كه روان درماني مثبت فردي ،نشانههاي افسردگي را
كاهش داد و در بسياري از موارد در مقايسه با درمانهاي رايج همراه با داروهاي ضد افسردگي
باعث بهبودي كامل شد .عالوه بر كاهش نشانههاي افسردگي ،روان درماني مثبت ،نشانههاي شادي
را افزايش داد .ارقبايي و همكاران ( )9812در پژوهش خود دريافتند افراد مثبتنگر ،سالمتر و
شادترند و دستگاههاي ايمني آنان بهتر كار ميكند .آنها با بهرهگيري از راهبردهاي كنار آمدن
مؤثرتر مانند ارزيابي دوباره و مسئلهگشايي با تنيدگيهاي رواني بهتر كنار ميآيند ،سبکهاي
زيستي سالمتري دارند كه آنها را از ابتالي به بيماري حفظ ميكند .همچنين ،يافتههاي پژوهش
رستمي راوري و همكاران ( )9812نشان داد به كارگيري الگوي پرما سليگمن ،كه يک الگوي
مثبتنگر است بر بهبود بيماران سايكوسوماتيک مبتال به تپش قلب مؤثر بوده است .اصغرپور و
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زندگي جزو توجهات محوري روانشناسي مثبتگرا قرار گرفته است .پترسون 9و سليگمن (،)2111

همكاران ( )2192نيز نشان دادند كه اثربخشي روانشناسي مثبت نگر در افزايش شادكامي مبتاليان
افسردگي اساسي بيش از رويكرد شناختي ـ رفتاري گروهي است.
تحقيق شوشاني و اشتاينمتز )2191( 1حاكي از تأثير روانشناسي مثبت نگر بر كاهش اضطراب و
افسردگي بزرگساالن و تقويت عزت نفس ،خودكارامدي و خوشبيني آنها است .همچنين ،مداخله
روانشناسي مثبت نگر توسط دامبرون و دوباي )2191( 5كاهش افسردگي و اضطراب و افزايش
سالمت روان ،رضايت از زندگي و عزت نفس را در افراد بيكار داشته است .مقدم سامان ()9811
در پژوهشي با عنوان آموزش مهارتهاي مثبت انديشي و اميد به زندگي در زنان مطلقه تحت
پوشش بهزيستي تهران ،دريافت كه مهارتهاي مثبت انديشي ،افسردگي زنان را كاهش ،و اميد به

1 - Peterson
2 - Fredrickson
3 - Losada
4 - Shoshani & Steinmetz
5 - Dambrun & Dubuy
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زندگي را افزايش ميدهد .شرانک 9و همكارانش ( )2192در نتايج پژوهش خود نشان دادند كه
پس از دوره درماني گروه درماني مثبت نگر ،گروه آزمايش در مقياسهاي عزت نفس ،احساس
انسجام و اميد ،نمرههاي بيشتري نسبت به قبل از دوره درمان دريافت كردند ولي در گروه كنترل،
عزت نفس ،احساس انسجام و اميد تفاوت معناداري نداشت.
با نگاهي به تحقيقات پيشين در مييابيم پژوهش در مورد وضعيتي كه تواناييهاي تابآوري و
عزت نفس زنان مطلقه را افزايش دهد از اهميت نظري و عملي زيادي برخوردار است؛ چرا كه نه
تنها باعث ميشود روانشناسان و مددكاران اجتماعي بتوانند از نتايج اين تحقيقات در جهت كمک
به اين افراد گامهايي صحيح بردارند بلكه در طراحي وضعيت اجتماعي نيز مشاركت كنند كه
تحول ،عملكرد و بهزيستي افراد را بهينه ميسازد؛ لذا پژوهشگران در اين پژوهش درصدد بودند تا
با بهرهگيري از گروه درماني مثبت نگر به اين اهداف دست يابند .حسن اين پژوهش نسبت به
پژوهشهاي قبلي اين است كه از رويكرد گروه درماني استفاده شد تا ويژگيهاي مهمي نظير
تابآوري و عزت نفس را بررسي كند كه از بعد افزايشي موجب تقويت علم روانشناسي و از
بعد كاربردي موجب توجه روانشناختي به مشكالت سالمت مرتبط با طالق در زنان مطلقه است؛
از اين رو پژوهش با هدف تعيين اثربخشي گروه درماني مثبت نگر بر ارتقاي تابآوري و عزت
نفس زنان مطلقه انجام شد.

روش
روش پژوهش از نوع نيمه آزمايشي است كه به منظور تعيين مقايسه گروه درماني مثبتنگر بر
ارتقاي عزت نفس و تابآوري زنان مطلقه و نيز براي آزمودن فرضيههاي پژوهش از طرح پيش
آزمون ـ پس آزمون با گروه كنترل كه طرحي با اعتبار دروني قوي است ،استفاده شد.
جامعه آماري تحقيق ،تمام زنان مطلقه مراجعهكننده به مراكز مشاوره «سراي تداوم» شهر ساري
در پاييز  11به تعداد  931نفر بود .براي انتخاب نمونه از طريق فراخوان از بين داوطلباني (زن
مطلقه) كه براي شركت در برنامه آموزشي ثبت نام كرده بودند 81 ،نفر (از نظر سن ،ميزان
تحصيالت و وضع اقتصادي ـ اجتماعي) همتاسازي و به عنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند؛
سپس شركت كنندگان به صورت تصادفي در گروههاي مثبت نگر ( 95نفر) و كنترل ( 95نفر)
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1 - Shrank

 %11بود .تمام شركت كنندگان از طبقه متوسط جامعه انتخاب شدند .قبل و بعد از اجراي گروه
درماني ،افراد دو گروه ،پرسشنامه تابآوري و عزت نفس را تكميل كردند .براي گروه آزمايشي
مداخله آموزشي گروه درماني مثبت نگر اجرا شد و گروه كنترل هيچ آموزشي دريافت نكردند.
جلسات گروه درماني  92جلسه  11دقيقهاي بود كه يک بار در هفته تشكيل ميشد.
پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون :)2003( 1اين پرسشنامه را كانر و ديويدسون ( )2118با
مرور منابع پژوهشي  9119ـ  9121حوزه تابآوري تهيه كردهاند .بررسي ويژگيهاي روانسنجي
اين مقياس در شش گروه ،جمعيت عمومي ،مراجعه كنندگان به بخش مراقبتهاي اوليه ،بيماران
سرپايي روانپزشكي ،بيماران با مشكل اختالل اضطراب فراگير و دو گروه از بيماران با فشار
رواني پس از سانحه انجام شده است .در اين پرسشنامه  25عبارت هست و هر عبارت بر اساس
يک مقياس ليكرت بين صفر (كامال نادرست) و چهار (هميشه درست) ،نمرهگذاري ميشود.
بنابراين ،حداكثر نمره در اين پرسشنامه  911است .پايايي اين آزمون است كه با روش آلفاي
كرونباخ به دست آمده  1/31و روايي كه به شيوه تحليل عاملي به دست آمده  1/32است (كرد
ميرزا.)9811 ،
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت :)1۶۹۱( 2اين مقياس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود

اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر در ارتقای تابآوری و عزت نفس زنان مطلقه

گمارده شدند .سن شركت كنندگان بين  25تا  15و سطح تحصيالت آنها ديپلم  %21و كارشناسي

در قلمروهاي اجتماعي ،خانوادگي ،آموزشگاهي و شخصي فراهم ،و يک مقياس دروغ به آن
افزوده شده است (كوپر اسميت .)9122 ،پرسشنامه عزت نفس 8شامل  53ماده است كه احساسات،
باورها يا واكنشهاي فرد را توصيف ميكند و آزمودني بايد با بلي يا خير پاسخ دهد .مواد هر يک
از زير مقياسها عبارت است از :مقياس عمومي 22ماده ،مقياس اجتماعي  3ماده ،مقياس خانوادگي
 3ماده ،مقياس آموزشگاهي  3ماده و مقياس دروغ  3ماده .بررسيها در ايران و خارج از ايران بيانگر
اين است كه اين آزمون از اعتبار و روايي قابل قبولي برخوردار است .ضريب آلفاي  1/33نمره
كلي آزمون (هرز و گولن )9111 ،و ضريب همساني دروني  1/32تا  1/11گزارش شده است
(ادموند سون و همكاران.)2112 ،

1 - Conner & Davidson
2 - Coopersmith
)3 - Self-Esteem Index (SEI
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خالصه جلسات گروه درمانی مثبتنگر برگرفته از الگوی روان درمانی سليگمن و همكاران ()200۹
خالصه گروه درمانی مثبتنگر

جلسات
اول

معارفه ،مشخص کردن قوانین گروه (رازداری و )...و معرفی اهداف و برنامههای گروه درمانی مثبتنگر

دوم

آموزش مهارت شناسایی هیجانها و نقش نبود هیجانات مثبت در تداوم غم و تهی بودن زندگی

سوم

بررسی و ارائه راهکارهای رشد توانمندیهای خاص آنها در مسیر منتهی به شادکامی :لذت ،تعهد و معنا

چهارم

آموزش مثبت نگاه کردن به ترسها و بازسازی خاطرات منفی و آزار دهنده و تغییر دادن آنها

پنجم

آموزش بخشش و فواید بخشیدن دیگران در آرامش روحی ،خیریابی در ناگواریها ،رها شدن از کینه و نفرت

ششم

آموزش سپاسگزاری و نقش آن در بهبود روابط بین فردی و احساس خوب نسبت به خود ،تمرین شکرگزاری

هفتم

آموزش تغییر تصویر ذهنی و تصویر سازی مثبت ،ارائه جدول گزیده گویی :حذف برخی کلمات نامناسب و...

هشتم

آموزش خوشبینی و امید و استفاده از خودگویی مثبت و به کارگیری کلمات مثبت

نهم

آموزش اهمیت عشق و دلبستگی در زندگی ،دوست داشتن خود و دیگران ،برقراری ارتباط خوب و دوستیابی

دهم

مدیریت زمان و قدردان این نعمت بودن ،تأکید بر داشتن تغذیه سالم و ورزش در برنامه زندگی

یازدهم

آموزش مفهوم انسجام و آگاهی از اهمیت آن در زندگی کامل که لذت ،تعهد و معنا را منسجم می سازد.

دوازدهم

بازبینی خالصه جلسههای گذشته ،مروری بر مهارتهای آموزش داده شده در جلسات گروه درمانی

یافتهها
جدول  :1شاخصهای آماری آزمون کولموگروف ـ اسميرنف (نرمال بودن توزیع دادهها)
پيش آزمون عزت نفس

پيش آزمون تابآوری

مطلق

8/93

8/98

مثبت

8/93

9808

منفی

-8/99

-8/81

کولموگروف اسمیرنف

8/93

8/98

سطح معنیداری (دو طرفه)

8/813

8/988

نتیجه

تأیید

تأیید

حداکثر حد تفاوت

با توجه به نتايج جدول ،9چون سطح معنيداري آزمون كولموگروف ـ اسميرنف در متغيرهاي
عزت نفس و تابآوري در زنان مطلقه از  1/15بزرگتر است ،عادي بودن توزيع دادهها تأييد
ميشود.
جدول  :2شاخصهای آماری آزمون لوین (برابری واریانسها)
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سطح معنیداری

درجه آزادی صورت

درجه آزادی مخرج

آزمون لوین

عزت نفس

9

99

3/91

8/81

تابآوری

9

99

9/09

8/81

ميشود .هنگامي كه سطح معنيداري اين آزمون ،از  1/15بزرگتر باشد ،فرض برابري واريانس
گروهها مورد تأييد ،و در نتيجه پژوهشگر به استفاده از اين آزمون مجاز است.
جدول  :3شاخصهای آمار توصيفی متغيرتابآوری زنان مطلقه
آزمون

متغير

گروه

کمينه

بيشينه

ميانگين انحراف استاندارد خطای استاندارد

مثبتنگر

99

68

90/08

9/96

9/81

کنترل

93

10

90/98

9/09

9/91

مثبتنگر

10

29

11/98

99/11

3/91

کنترل

30

69

91/08

2/99

9/31

تفاضل پیش آزمون از

مثبتنگر

-18

-98

-96/68

99/93

3/93

پس آزمون

کنترل

-96

92

8/68

99/96

9/29

پیش آزمون
تابآوری
پس آزمون

بر اساس نتايج جدول  ،8ميانگين تفاضل پيش آزمون از پس آزمون ميانگين تابآوري در
گروه درماني مثبتنگر برابر  -22/21است .بنابراين تابآوري گروه درماني مثبتنگر در پس
آزمون به طور معنيداري افزايش داشته است؛ اما در گروه كنترل اين تفاوت بسيار ناچيز است.

اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر در ارتقای تابآوری و عزت نفس زنان مطلقه

برابري واريانس متغير وابسته در گروه درماني مثبتنگر و كنترل از طريق آزمون لوين سنجيده

جدول  :4شاخصهای آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه آزمون F
ضریب

سطح

فرض

اتا

معنیداری

صفر

اثرمتغیرکمکی (پیش آزمون)

930/39

9

930/39

9/86

8/883

8/39

تأیید

اثر متغیر آزمایشی

1009/19

9

9298/11

99/10

8/13

اثر خطا

1998/11

91

938/96

تغییرات کل اصالح شده

99913/69

92

منابع تغيير

مجموع
مجذورات

Df

ميانگين
مجذورات

F

8/89

رد

با توجه به نتايج جدول  ،1چون  Fمحاسبه شده اثر متغير آزمايشي ( )22/53از ارزش بحراني F

با درجه آزادي  9و  25سطح معنيداري  ،P< 1/19بزرگتر است ،فرض صفر رد ميشود .با
عنايت به رد فرض صفر با  %11اطمينان ميتوان نتيجه گرفت كه بين ميانگين تابآوري زنان مطلقه
در گروه درماني مثبتنگر و گروه كنترل ،تفاوت معنيداري وجود دارد.
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جدول  :5شاخصهای آمار توصيفی متغير عزت نفس زنان مطلقه
آزمون

متغير

پیش آزمون
عزت نفس
پس آزمون
تفاضل پیش آزمون از پس آزمون

گروه

کمينه

بيشينه

ميانگين انحراف استاندارد خطای استاندارد

مثبتنگر

99

36

99/81

1/09

9/89

کنترل

99

31

93/91

1/01

9/83

مثبتنگر

90

92

36/88

9/23

9/91

کنترل

99

36

91/98

6/21

9/12

مثبتنگر

-91

-1

-93/23

6/69

9/19

کنترل

-90

98

-3/13

93/89

3/36

بر اساس جدول  5ميانگين تفاضل پيش آزمون از پس آزمون ميانگين عزت نفس در گروه
درماني مثبتنگر برابر  -98/18است .بنابراين عزت نفس گروه درماني مثبتنگر در پس آزمون به
طور معنيداري افزايش داشته است؛ اما در گروه كنترل اين تفاوت بسيار ناچيز است.
جدول  :۹شاخصهای آمار استنباطی مورد استفاده برای محاسبه آزمون F
ضریب

سطح

فرض

اتا

معنیداری

صفر

اثر متغیر کمکی (پیش آزمون)

91/02

9

91/02

8/93

8/899

8/19

تایید

اثر متغیر آزمایشی

689/66

9

388/03

0/99

8/92

اثر خطا

9909/31

91

31/99

تغییرات کل اصالح شده

9821/10

92

منابع تغيير

مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

F

8/89

رد

با توجه به نتايج جدول  ،2چون  Fمحاسبه شده اثر متغير آزمايشي ( )3/99از ارزش بحراني F

با درجه آزادي  9و  11و سطح معنيداري  p1/19بزرگتر است با  %11اطمينان ميتوان نتيجه
گرفت كه بين ميانگين عزت نفس زنان مطلقه در گروه درماني مثبتنگر و گروه كنترل تفاوت
معنيداري وجود دارد.

بحث و نتيجهگيری
هدف اين پژوهش اثربخشي گروه درماني مثبت نگر بر ارتقاي تابآوري و عزت نفس زنان
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مطلقه بود .نتايج نشان ميدهد كه براي متغير تابآوري ،بين ميانگين گروه درماني مثبت نگر در

اطمينان ميتوان گفت گروه درماني مثبت نگر موجب افزايش تابآوري در زنان مطلقه شده
است .اين يافته با نتايج ديگر پژوهشها از جمله مقدمسامان ( ،)9811وجداني و همكاران (،)9818
رستمي راوري و همكاران ( ،)9812ارقبايي و همكاران ( ،)9812اصغرپور و همكاران (،)9819
كرد ميرزا ( ،)9811شرانک و همكاران ( ،)2195شوشاني و استاينمتز ( ،)2191دامبرون و دوباي
( ،)2191اونگ و همكاران ( ،)2191سليگمن و همكاران ( ،)2111فردريكسون و لوسادا (،)2115
اُروكه ( ،)2111پترسون و سليگمن ( ،)2111ميلر و چاندلر ( )2112و لوتار ( )2111همخواني دارد
كه همگي حاكي از اثربخشي روان درماني مثبت نگر است.
در تبيين اثربخشي رويكرد درماني مثبت نگر بر تابآوري زنان مطلقه ،بايد گفت كه اين
رويكرد با مؤلفههاي تابآوري همسويي بسياري دارد؛ به عبارتي ديگر ،روانشناسي مثبتنگر با
توجه به مراحل مختلف كه عبارت است از زندگي همراه با لذت ،تعهد و معنا در طلب اين است
كه با استفاده از بررسي هيجانات مثبت و تمرينات منطقي ،فرد را براي رهايي از محتواي ذهني
نامناسب رها سازد .تمرينات رويكرد مثبتنگر به افراد از خوشبيني ،اميد ،شناخت هيجانات مثبت
و سازنده دركي ميدهد كه در نهايت به پذيرش مشكالت زندگي و آشنايي با رويكردهاي حل
مسئله به افراد منجر ميشود .در اين رويكرد افراد ياد گرفتند تا به وقايع و مشكالت زندگي به

اثربخشی گروه درمانی مثبتنگر در ارتقای تابآوری و عزت نفس زنان مطلقه

پيش آزمون و پس آزمون با ميانگين گروه كنترل تفاوت وجود دارد؛ به عبارت ديگر با  15درصد

شيوهاي انعطافپذيرتر و خوشبينانهتر پاسخ گويند .در درمان مثبتنگر به اشخاص آموزش داده
شد كه با طرحريزي برنامههاي جديد ،تعيين اهداف ،ارزشها و معنا دادن به رنجها ،شيوه نگرش و
طرز برخوردشان را با مشكالت زندگي تغيير دهند .بنابراين با گذراندن اين دوره درماني ،آگاهي
و درک عميقتري در آنها ايجاد شد و آنها را ترغيب كرد كه اميدوارانهتر و با انگيزهتر به زندگي
خود ادامه دهند.
همچنين نتايج تحقيق نشان داد ميانگين عزت نفس در پيش آزمون و پس آزمون گروه
مثبتنگر با گروه كنترل تفاوت داشت كه بيانگر اثربخشي گروه درماني مثبت نگر در افزايش
عزت نفس زنان مطلقه بود .اين نتيجه با ديگر يافتههاي پژوهشي از جمله مقدمسامان (،)9811
وجداني و همكاران ( ،)9818رستمي راوري و همكاران ( ،)9812ارقبايي و همكاران (،)9812
اصغرپور و همكاران ( ،)9819شرانک و همكاران ( ،)2195شوشاني و استاينمتز ( ،)2191دامبرون
و دوباي ( ،)2191سليگمن و همكاران ( ،)2111يابرنت ( ،)2113برينز و همكاران ( ،)2113عياش
عبدو و العمودين ( )2112و فردريكسون و لوسادا ( )2115همخواني دارد كه همگي حاكي از
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اثربخشي روان درماني مثبت نگر است.
در تبيين اين اثربخشي ميتوان به ارتباط مفاهيم گروه درماني مثبتنگر و عزت نفس اشاره
كرد .به اعتقاد (براندن ،)9818 ،عزت نفس سالم با خردگرايي ،واقعگرايي ،شهودي بودن،
خالقيت ،استقالل ،انعطافپذيري ،توانايي روبهرو شدن با تغيير ،تمايل به اذعان اشتباه ،نوعدوستي
و عالقه به تعاون و همكاري در ارتباط است .رويكرد مثبتنگر ،جوهر وجودي انسان را
مسئوليتپذيري ،همدلي ،پذيرش اشتباهات و شكوفايي ارزشها ميداند؛ لذا ميتوان نتيجه گرفت
كه به دليلِ همسويي و تشابه مفاهيم و اصول رويكرد مثبت نگر با عزت نفس ،گروه درماني
مثبتنگر در افزايش عزت نفس زنان مطلقه مؤثر بوده است.
در مجموع شايد بتوان به اين نكته اشاره كرد كه در رويكرد مثبتنگري ،كه اصل و جوهر
وجودي انسان را مسئوليتپذيري او ميداند ،نقطه آغازين درمان نيز آگاهي دادن فرد نسبت به
مسئوليتهايش است .انسان سالم ،كه گويا دومين باري است كه متولد شده است ،هر موقعيت از
زندگي را فرصتي طاليي و بينظير ميبيند كه بايد با آن دست و پنجه نرم كند و در چالش آن
موقعيت به زندگي فردي و اجتماعي خويش معنا بخشد .معناگرايي زندگي در پرتو مثبتانديشي به
فراواني تأكيد شده است .آگاهي و شناخت وظايفي كه براي هر كس منحصر به فرد و در حد
توانايي اوست به ارتقاي تابآوري و عزت نفس بيشتر انسانها در تعامالت با يكديگر نيز منجر
ميگردد .انسان در طول حيات خويش با بحرانها و تنشهاي زيادي روبهرو ميشود؛ اين سنت تغيير
ناپذير زندگي است .بهرغم كوششهاي زياد نميتوان از بروز آنها پيشگيري كرد ،ولي ميتوان با
تغيير تفكر ،نگرش و رفتار افراد در مورد وضع ناخوشايند ،تابآوري در برابر آنها را آموزش داد.
اگر انسان خود را فردي آگاه ،مسئول و متعهد بداند ،مسلما شيوه نگرش و طرز برخورد وي با
مشكالت و مصائب مختلف زندگي به گونه مثبتي تغيير خواهد كرد .وي عالوه بر اينكه رنج
كشيدن را به عنوان مرحله و جزئي از زندگي ميپذيرد و با وجود آن از هم گسيخته نميشود،
بلكه با آغوش باز از آن استقبال ميكند؛ چرا كه به اين مهم دست يافته است كه رنج و مالل انسان
را به تكاپو مياندازد و موجب رشد و شكوفايي وي ميگردد.
با اينكه هنوز مسير طوالني براي درک و اجراي كامل آنچه روانشناسي مثبتنگر پيشنهاد
ميكند وجود دارد ،نتايج اين پژوهش و نيز پيشينه نشان ميدهد كه روانشناسي مثبتنگر ميتواند
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در مشاوره و رواندرماني نقش برجستهاي ايفا كند .يافتههاي پژوهش به ارزش بالقوه روانشناسي
مثبتنگر با محوريت تابآوري و عزت نفس زنان مطلقه اشاره دارد؛ لذا در تحوالت آينده حرفه

اثربخشي و مقرون به صرفه بودن افزايش يابد.
نتايج پژوهش ميتواند به عنوان راهكار كاهش آسيبهاي طالق مورد استفاده قرار گيرد .عزت
نفس و سطوح تابآوري پايين زنان مطلقه ،كه از آسيبهاي طالق عنوان شد در سايه رويكرد
مثبتنگر توانست به اعتماد بين فردي ،اطمينان خاطر نسبت به خود و ديگران و عدم نگراني از
رويدادهاي غير منتظره تغيير مسير دهد كه در آخر آرامش افراد ،ويژگي انعطافپذيري و
تابآوري را در شخصيت افراد تضمين خواهد كرد .قابل ذكر است كه در اين پژوهش به علت
محدوديت زماني ،پيگيري و بررسي بلند مدت تأثير رويكرد گروه درماني مثبتنگر بر تابآوري
و عزت نفس زنان مطلقه صورت نگرفت؛ لذا به منظور تعميمدهي بيشتر نتايج در پژوهشهاي بعدي،
ضمن انتخاب نمونههايي با جنسيت و سنين متفاوت و در نظرگرفتن متغيرهاي جمعيتشناسي،
رشتههاي تحصيلي مقاطع مختلف تحصيلي ،جمعيتهاي اجتماعي و مراكز آموزشي ديگر پيشنهاد
ميشود كه تحقيقات پيگيري نتايج نيز مدنظر قرار گيرد.
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