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 دهیچک

 یعمد بيآس ،یمنف نديانتخاب بر افکارخودآ یکاربست تِئور تأثير زانيم نييپژوهش تع نيا هدف
شهر اهواز بود. نمونه  یدرمان یها کينيمراجعه کننده به کل یافراد مبتال به افسردگ یزندگ تيفيو ک

دو گروه  بهساده انتخاب و  یتصادف یريگ از جامعه مذکور بود که به روش نمونهنفر  30پژوهش شامل 
 -آزمون شياز نوع پ آزمايشیشدند. روش پژوهش  مينفر( تقس 45) گواهنفر( و گروه  45) یشيآزما

مقياس کندال و هولون،  نديپژوهش، پرسشنامه افکار خودآ هایبود. ابزار گواهپس آزمون با گروه 
 یبهداشت بود. مداخله تِئور یسازمان جهان یزندگ تيفيبک و پرسشنامه ک یخودکش سنجس افکار

مداخله از هر دو گروه  انيو پس از پا دياجرا گرد یشيگروه آزما یرو ،یا قهيدق 90جلسه  8انتخاب در 
 ليها از روش تحل داده ليتحل یماه به عمل آمد. برا کيپس از  یريگيپس آزمون گرفته شد، و پ

انتخاب باعث  ینشان داد، تِئور جي. نتاد)آنکوا( استفاده ش رهي)مانکوا( و تک متغ رهيچند متغ نسايکوار
گروه  یافراد مبتال به افسردگ یزندگ تيفيک شيو افزا یعمد بيآس ،یمنف نديخودآ کاهش افکار

 د.بو داريپا زيماه ن کيبعد از  جينتا نيشد. ا یشيآزما
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 یها تياولو نيتر زود هنگام آن از مهم صياست و تشخ یماريب نيزتريغم انگ ،4یافسردگ

 .(Gundela, Pedersena, Munk-Olsena & Dalsgaarda, 2018) باشد یم یبهداشت در سطح جهان

The World Health Organization (2017)، جوانان در بزرگساالن و  ژهيبه و ار افسردگی

سال  سالمت در یروز جهان یرا برا یاختالل روان نيا هپرداختن ب کرده و یمهم تلق بسيار

های ژنتيکی اکثراً با عوامل اجتماعی  خود اعالم نموده است. افسردگی عالوه بر جنبه شعار 2047

(. Sadock, Sadock & Kaplan, 2009ناشی از وقايع محيطی همراه بوده است ) وانیو ر

تکرار شونده های  است که مشخصه آن دورهای  بيماری مزمن پيچيده یاختالل افسردگ

(. افراد افسرده نواقصی را در پردازش اطالعات دارا هستند Akiskal, 2009باشد ) می افسردگی

نگـام ها بـه ايجـاد و حفـظ افسـردگی، در ه های منفی تفکر و تمايل آن که منجر به شيوه

های شناختی در  نين طبق نظريهچشود. هم زای زندگی می رويارويی با تجارب و وقايع تنش

سازش نايافته دارند نسبت بـه ابتال بـه افسردگی  اختیمورد افسردگی، افرادی که الگوهای شن

صورت منفی  شان به خود و تجارب ی ها اطالعات را درباره پذير هستند، زيرا آن يار آسيببس

مبتال به اختالل  ماراني(. در بKalu, Sexton, Loo & Ebmeier, 2012کننـد ) ازش مـیپرد

 تياز عوامل مؤثر در وضع یمنف ندي. افکارخودآاردد يیرشد باال 2افکارخودآيند منفی یافسردگ

کند و باعث  می اديرا ز یناسازگارانه تفکرات منفهای  وهيش یمنف نديهستند. افکارخودآ یخلق

و  اندازند می را به مخاطره یسالمت روان تيوضع ،گردند می یعموم یمنف یاورهاب شيافزا

-Laursen, Musliner, Benros, Vestergaard, Munk) دهد افزايش میاحتمال خودکشی را 

Olsen, 2016 .)و خطرناک  تياهم ،یريهستند که به کنترل ناپذ یافکار ،یمنف نديافکارخودآ

 (. Zaman-zadeh, 2013شوند ) می مربوط یفمنهای  بودن افکار و تجربه

Giy (2014) یباورها یکه دارا ینشان داد، افراد یافراد مبتال به افسردگ یرو یقيتحق یط 

 جهينت نيبه ا یدر پژوهش Salehi (2015)دارند.  ینييهستند سطح سالمت روان پا یباالتر یمنف

 مارانيب یمنف نديتواند افکار خودآ می جلسه 8انتخاب پس از  یتِئور یکه اثر بخش افتيدست 

سبب تداوم  یمنف نديدهند که افکارخودآ می نشانها  پژوهش نيهمچن را کاهش دهد. افسرده

 نديافکارخودآ ني(. ا(Pour-Namdaran, Saeidi & Mohammad-pour, 2011 شوند می ینگران

                                                           
1-  depression  

2-  negative automatic thoughts  
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و  دهد می قرار ثيرتأفرد را تحت  یشوند که سبک تفکر و سازگار می یمسبب اختالالت یمنف

 از نشخوار یاز همه ناش شتريکه ب انجامد می یجانيههای  پاسخ تيو تقو ديبه تأک ارياخت یب

 یاثربخش یبه بررس Stone, Sood and Brin (2015) .(Scragg, 2014) است یو نگران یفکر

 ید باورهانشان دا جينتا .و اضطراب افراد افسرده پرداختند یمنف یانتخاب بر باورها یتِئور

به کنترل افکار و خود  ازين ،یشناخت نانياطم ر،و خط یريکنترل ناپذ ،یمثبت درباره نگران

 یاجرا ليکاهش به دل نيو ا افتهيکاهش  یريچشمگ زانيو اضطراب به م یشناخت یآگاه

 یتئور تأثيربه  یپژوهش یط Demisan, Lasiu and Hegadoren (2014)انتخاب بود.  یتِئور

نشان  جينتا .پرداختند هلأنمونه زنان مت یرو یمنف نديو افکارخودآ یجانيه مير تنظانتخاب ب

اثربخش  یمنف نديو کاهش افکارخودآ یجانيه ميتنظ شيانتخاب بر افزا یتئور کرديداد که رو

 Halk, Faner and Jeaer و Daniberger (2015)، Veen (2014)های  پژوهش جينتا نيهمچن .است

 .تاثربخش اس یمنف نديانتخاب بر کاهش افکارخود آ ید که کاربست تئورنشان دا (2014)

 ینييپا يیافراد توانا نيشود. ا می دچار اختالل یو شناخت یبدن یافراد افسرده کارکردها در

به  4ناتوانی آسيب عمدی دليل دارند و به فيانجام تکال یبرا یاستفاده از منابع شناخت زانيدر م

 یمل ويانست"مرکز مطالعات  فيتعر ی(. بر مبناZareaa & Nahravanian, 2015زنند ) می خود

2یروان تبهداش
 یآگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگ یتالش یعمد بيآس کا،يآمر "

در فرد بماند  یفقط به شکل احساس ايشود  ليتالش به اقدام تبد نيا دياست که شا یشخص

(Ferench, 2014 .)چنانچه برطرف نشود ممکن است فرد را دچار  یردگافس ینيبالهای  نشانه

را  یو یاجتماع - یفردهای  یسازگاراجتماعی و  – یکند و روابط فرد یمتعددهای  چالش

 وارد یعمد بيشود و فرد به خود آس می اختالل بموج ،در روابط تيمختل سازد و در نها

 (.Hassan-zadeh Zahraei, Fahami, Yazdani, Ahmadi & Bashar-dousot, 2014) دينما می

 بياست که منجر به آس یدر افسردگ یجانيعالمت ه نيتر برجسته یو دل مردگ ینيغمگ

 یو زار هياست، اغلب گر نيو غمگ ديگردد. شخص افسرده ناام می به خود یرساندن عمد

 زين یاز زندگ یخشنود اي. از دست دادن لذت افتديب یکند و ممکن است به فکر خودکش می

شد اکنون  می او تيکه قبالً موجب رضاهای  تياست. فعال عيشا یو یاندازه برا نيهمبه 

                                                           
1-  cogitationes suicide 

2-  The National Institute of Mental Health (NIMH) 
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 تأثيربه  یقيدر تحق Pildsen (2014)(. Entezari, 2014شود ) می لذت بخش ريکننده و غ کسل

 ینشان داد که تئور جيزنان افسرده پرداخت. نتا یعمد بيو آس یانتخاب بر نشخوارفکر یتئور

 نيشد. همچن یشيزنان افسرده گروه آزما یعمد بيو آس یش نشخوارفکرکاه بانتخاب سب

Divid and Milesi (2014) و Jorj (2014) نامطلوب  هایتأثيرکردند.  دايدست پ یمشابه جيبه نتا

کيفيت زندگی به معنای توانايی فرد در انجام دهد.  می را کاهش یزندگ تيفيک زانيم یافسردگ

روانی  و عوامل بدنی وها  ای از ويژگی عريف شده است که دامنه گستردهرضايتمندانه امور زندگی ت

 & Jones & Rose, 2005, cited in Jab-Amali, Neshat Dousat, Kajbaf) گيرد می را در بر

Molavi, 2014). تيدرک افراد از موقع ،یزندگ تيفيبهداشت ک یسازمان جهان فيبنا به تعر 

کنند، اهداف، انتظارات،  می یکه در آن زندگ یارزش ستمياز نظر فرهنگ، س یخود در زندگ

و  ستيقابل مشاهده ن گرانيبوده و توسط د یباشد، پس کامالً فرد می شانيها تياستانداردها و اولو

  .(Bonomi, Patric & Bushnell, 2010) استوار است شان یمختلف زندگهای  بر درک افراد از جنبه

و  یريپذ بيآس ،یمنف مختلف زندگی، افکارهای  برحيطه مکرر افسردگیهای  دوره بروز

کيفيت زندگی فرد از جمله شرايط اجتماعی، شغلی، عملکردی و احساس خوب بودن وی 

افراد افسرده  در (.Vojta, Kinosian, Glick, Altshuler & Bauer, 2010گذارد ) می ثيرأت

در  یديافراد باعث افت شد نيا یفناکارآمد من یها ناکارآمد و متعاقب آن، نگرش یها سازه

 یمفهوم ذهن کي یزندگ تيفي(. کZareaa & Nahravanian, 2015شود ) می آنان یزندگ تيفيک

تحت  هساز نيباشد. ا می یاز زندگ یمند تيرضا زانيدر ارتباط با م التيو تماها  بر ارزش یمبتن

از افراد قادرند خودشان را  یرخ(. بTaylor, 2011گردد ) می متزلزل یپرچالش اختالل خلق طيشرا

پذيرانه در برابر تغييرات،  با شرايط محيطی جديد وفق دهند و با انتخاب رويکرد انعطاف

شوند که  یممکن است دچار مشکالت شناخت یشناختی خود را ارتقا بخشند و برخهای  موفقيت

که مبتال  یافراد ی،جانيو ه یتشناخ ،یبگذارد. اما با توجه به مشکالت اجتماع تأثيرها  عملکرد آن رب

های  دچار اختالل یشوند که آنها را گاه می روبرو یمتعددهای  با چالش هستند یبه افسردگ

که رابطه  افتنديدر چند دهه گذشته پژوهشگران در (.Kalu, et al., 2011)کند  می یشناخت روان

 به عنوان نمونه، ارد.وجود د یمختلف از سازگارهای  یابيارز مشکل و حل نيب یدار یمعن

از  يیباال زانيو م یرفتار ،یعاطف ،یدر حل مسئله با مشکالت شناخت فيضعهای  مهارت

 ,Chang et al. 2007 cited in Koraee, Soudani) رابطه دارد یروان بيآسهای  نشانه
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Mehrabizadeh Honarmand, Maktabi & 2015) .Parker (2014) افراد  یکه رو یدر پژوهش

 یزندگ تيفيک شيانتخاب موجب افزا یتئور کرديکه رو ديرس جهينت نيرده انجام داد به اافس

 ,Miler, Lediner and Dalsir (2012), Lolen (2012)قاتيشود. در تحق می افراد افسرده

Warden (2012), Gros (2014)  وNeson (2015) یتئورکاربست  کرديرونشان داد که  جينتا 

 بيآس ،یندمنفيکاهش افکار خودآ یاثربخش است. برا یزندگ تيفيک شيانتخاب بر افزا

مقابله های  سمياستفاده مناسب از مکان یافراد مبتال به افسردگ یزندگ تيفيک شيو افزا یعمد

 نياز ا یکيشان داشته باشد.  مشکالت زانيبر م یشگرف اتتأثيرتواند  می يیدارو ريغهای  درمان

 .(Wubboking, 2013) خاب استانت یکار بست تِئورها  درمان

Glasser (1998, cited in Ahmadi, 2015) انتخاب را تحت عنوان چرخه مشاوره  یتئور

 رييتغ به یکه منته یشود، روش می ليتشک یاختصاصهای  مشاوره و روش طيکند که از مح می مطرح

ها به سبب وجود  انانس یاصل استوار است که تمام نيبر ا« انتخاب یتئور»شود. اساس  می رفتار

 .شوند یم ختهيبرانگ ح،يو تفر یآزاد ت،: بقا، عشق و احساس تعلق خاطر، قدرکيژنت ازيپنج ن

جهت که  يیا نهيانتخاب گز یو چگونگ يیاست و چرا ینظام کنترل درون کيانتخاب  یتِئور

 انتخاب معتقدند یور(. درمانگران تئWubboking, 2013کند ) می حيکند را تشر می نييافراد را تع یزندگ

 نتخابا نديناخوشا از رابطه یناش یحل کردن ناکام یبرا یخود را به عنوان راه یکه افراد رفتارها

 یا مطالعه یط Kim (2010). (Corey, 1937 translated by Sayad Mohammmadi, 2006)اند  کرده

  کاهش اختالالت است.در جهت  یمناسب یدرمان کرديانتخاب رو یگزارش نمود که کاربست تئور

 تيفيباشند از ک می که دارا یو رفتار یجانيمشکالت ه ليبه دل یافراد مبتال به افسردگ

 به خود یعمد بيدارند که سبب آس يیباال یمنف نديبرخوردارند و افکارخودآ ینييپا یزندگ

واند ت می شان مشکالت ليتعد یمناسب برا یفعال و درمانهای  مداخله یشوند و از طرف می

انتخاب بر  یکاربست تِئور تأثير زانيم نييبا ارزش باشد. لذا هدف پژوهش حاضر تع اريبس

کننده به  مراجعه یافراد مبتال به افسردگ یزندگ تيفيو ک یعمد بيآس ،یمنف نديافکارخودآ

بنابراين، در راستای تحقق هدف مورد نظر اين سؤال  .باشد می شهر اهواز یدرمانهای  کينيکل

است، آيا کاربست تئوری انتخاب بر افکار خودآيند منفی، آسيب عمدی و کيفيت  مطرح

 ؟زندگی افراد مبتال به افسردگی تأثير دارد
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 پژوهش روش

طرح ابتدا  نيبود. در ا گواهپس آزمون با گروه  -از نوع پيش آزمون  آزمايشیپژوهش  طرح

پس  ،یشيگروه آزما یاخله روشد، سپس بعد از جلسات مد گرفتهآزمون  شياز هر دو گروه پ

مداخله  تأثير زانيم یابيارز یبرا یريگيپماه آزمون  کيبعد از  .از هر دو گروه گرفته شد یآزمون

مراجعه  یافسردگافراد مبتال به  هيدر پژوهش حاضر عبارت از کل ی. جامعه آماررفتيانجام پذ

اعالم آمادگی برای همکاری  4393دوم سال  مهين درکه  شهر اهواز یدرمان کينيکل دو کننده به

 صيکه مالک تشخ ،به باال 47که نمره  یمردان ونفر از زنان  30جامعه مذکور  نياز ببود.  ،نمودند

 نفر( 45) یشيآزمابه گروه  ساده انتخاب و یدرمان بودند، به صورت تصادف ازمنديو ن یافسردگ

 یبه نمونه شامل: ابتال به افسردگ ورود افرادهای  شدند. مالک ميتقس نفر( 45) گواهو گروه 

 و گرفتن نمره مالک بود. یبه ادامه همکار یآزمودن تيماه، رضا 3مدت  بهحداقل 
 

 پژوهش هایابزار

به  Hollon and Kendall (1998) لهيپرسشنامه به وس ني: ا9پرسشنامه افکار خودآیند

 30پرسشنامه شامل  نيساخته شده است. ا یدر افسردگ يیخودافشا یشناخت یابيمنظور ارز

 فيدر افراد است که ط یمنف نديافکار خودآ ی هنشان دهند 70 یباال های هال است. نمرؤس

 4از  کرتيل فيپرسشنامه براساس ط نيا یگذار زند. نمره می برهمافراد را  یشناخت تعادل روان

 یامه نشخوارگرهمبسته کردن با پرسشن قيپرسشنامه را از طر 2روايی Wilshire .باشد می 5تا 

برآورد  84/0کرونباخ  یپرسشنامه را با روش آلفا يیايگزارش کرد و پا 004/0در سطح  14/0

 Tabatabei (2011). (Tabatabei, 2011)پرسشنامه داشت 3پايايی و يیکرد که نشان از روا

همچنين  ارش کرد.گز 89/0و  88/0 فيکرونباخ و تنص یپرسشنامه را با روش آلفا يیايپا

از شرکت کنندگان در دو  یتعداهای  نمره نيب یهمبستگ بيضر قيپرسشنامه را از طر يیارو

در سطح  بيضرا هيگزارش کرد، که کل 73/0تا  57/0 نيب یهفته ا 1نوبت با فاصله دو تا 

 يیايپا زيپرسشنامه دارد. در پژوهش حاضر ن یباال يیدار بود و نشان از روا معنی 004/0

 دست آمد.ه ب 79/0کرونباخ برابر  یفاپرسشنامه با روش آل

                                                           
1-  Automatic Thoughts Questionnaire-30 (ATQ-30)   

2-  validity  

3-  reliability  
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 یابزار خودسنج کي Beck یافکار خودکش اسيمق :9مقیاس سنجش افکار خودکشي بک

ها، رفتارها و  شدت نگرش یريگ و اندازه یبه منظور آشکارساز اسيمق نيباشد. ا می یالؤس 49

 یگذار نمرهشده است. نحوه  هيهفته گذشته ته یدر ط یارتکاب به خودکش یبرا یزير طرح

 Divid and Milesi(. Asgari, Heydari and Naderi, 2011باشد ) می 3 ات 0به صورت  اسيمق

دست ه ب 83/0و  87/0 بيبه ترت فيکرونباخ و تنص یرا با روش آلفا اسيمق يیايپا (2014)

 بيبک همبسته کردند که ضر یآن را با پرسشنامه افسردگ اس،يمق يیروا یبرا زيآوردند و ن

در  Asghari (2012)دارد.  ئیباال يیارو اسينشان داد که مق 04/0در سطح  15/0 یبستگهم

در سطح  53/0بک  یهمبسته نمودن با پرسشنامه افسردگ قيرا از طر اسيمق يیروا یپژوهش

را با  اسيمق يیايپا ن،يچن داشت. هم اسيمق یباال يیگزارش نمودند که نشان از روا 004/0

 یاس با روش آلفايمق يیايپا زيگزارش نمود. در پژوهش حاضر ن 83/0کرونباخ  یروش آلفا

 به دست آمد. 83/0کرونباخ برابر 

( در 2000بهداشت ) جهانی سازمان یزندگ تيفيپرسشنامه ک :5پرسشنامه کیفیت زندگي

مختلف ترجمه شده است.  یها و به زبان یکشور جهان به صورت هم زمان طراح 45از  شيب

صفر تا پنج  نيب کرتيل اسيسؤال دارد و با استفاده از مق 23در مجموع پرسشنامه  نيا

 تيفيباالتر نشان دهنده ک های هباشد و نمر می 430تا  23کل از  ازيشود. امت می یگذار نمره

پرسشنامه را از  يیروا بيضر William (2008, cited in Sargol, 2011) .باشد می باالتر یزندگ

 یروش آلفا قيرا از طر يیايپا بيو ضر 12/0نامه سالمت روان با پرسش یهمبستگ قيطر

پرسشنامه مذکور را با استفاده از روش  يیايپا Sargol (2011) گزارش کرد. 88/0کرونباخ 

پرسشنامه داشت. در  یباال یدرون یدست آورد که نشان از همسانه ب 94/0کرونباخ  یآلفا

 دست آمد.ه ب 82/0کرونباخ برابر  یفاپرسشنامه با روش آل يیايپا زيپژوهش حاضر ن

 

 اجرا روش

ابتدا جهت ورود  ،انجام پژوهش یالزم با مسئوالن و کسب اجازه براهای  یپس از هماهنگ

بر اساس بسته  ی. سپس پروتکل درمانديگرد ليتکم نامه تيبه پژوهش، فرم رضا ها یآزمودن

                                                           
1-  Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI) 

2-  WHO Quality of Life Questionnaire (WHOQoL-BREF) 
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توسط  ینيبال ی مصاحبه قياز طر ها یشد. انتخاب آزمودن هيته Glasser (1998)انتخاب  یتئور

DSM-5 یصيتشخ یارهايمع ی هيشناس بر پا روان
 ميعال یداراصورت گرفت. افراد  4

. انتخاب شدند (بک یافسردگ صياساس پرسشنامه تشخ بر)به باال  47 ی و نمره یافسردگ

 تيفيو ک یعمد بيآس ،یمنف نديافکارخودآهای  پرسشنامهبه  آزمون، شيابتدا در پ ها یآزمودن

برگزار شد.  یا قهيدق 90جلسه  8انتخاب در  یتئورکاربست پاسخ دادند. سپس مداخله  یزندگ

ماه  کيبعد از همچنين  پس آزمون گرفته شد.ها  یمداخله، از آزمودن ی بعد از اتمام دوره

که در حال انتظار بود، پس از گواه الزم به ذکر است که گروه  .رفتيصورت پذ یريگيآزمون پ

وری از اثربخشی مداخله در معرض کاربست تئوری انتخاب قرار  پايان پيگيری به منظور بهره

  گرفت.

 
 .4جدول 

 شرح جلسات کاربست تئوری انتخاب

 شرح جلسات                                           جلسه نوبت
 نيقوان اني، ببا اعضا گروه یعاطف یريانتخاب و درگ یاعضا با مفهوم تئور يیآشنا اول

 گر،يکدياز خود و  یابيدرباره ارز حيجلسات، توض ليهدف تشک انيب ،یمشاوره گروه
 گريکدياز  شانيها و خواسته ازهاين

شکست  تيموفق و هو تيهوهای  یژگيو و تيخود و انواع هو تياعضاء با هو يیآشنا دوم
و دادن  رمسئوالنهيغ یرفتارها یبراها  عذر و بهانه یجلسه قبل و بررس فيتکل یو بررس
 یزندگ تيفيک شيافزا یدرباره چگونگ یاطالعات

و  تياعضاء با اهم يیخود و آشنا یرفتارها تيمسئول رشيپذ یاعضاء با چگونگ يیآشنا سوم
 تيضرورت مسئول

 یانتخاب و آموزش مهارت تن آرام یتئور دگاهيبه خود از د یعمدهای  بيبا آس يیآشنا چهارم
 نسالمت روا یبرا

در  یاساس یازهاين تأثيرو  یواقع یو موثر در زندگ یاساس یازهاياعضاء با ن يیآشنا پنجم
 یاساس یازهايبه ن یابيجهت دست وهيش نيآنان در انتخاب بهتر يیو توانا یزندگ

و  یفعل یجهت زندگ یزيحل مشکل و برنامه ر یزيطرح ر یاعضاء با چگونگ يیآشنا ششم
 در حال حاضر خود

 صورت گرفتههای  تعهد نسبت به انجام و عمل کردن طرح و برنامه وهياعضا با ش يیشناآ هفتم
و ها  طرح یعذر و بهانه در خصوص اجرا رشيعدم پذ یاعضاء با چگونگ يیآشنا هشتم

 انتخاب شدههای  برنامه

                                                           
1-  Diagnostic and Statistical Manual  of Mental Disorders- 5  
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 ها افتهی
 

 .2جدول 
افراد مبتال به  یزندگ تيفيو ک یعمد بيآس ،یمنف نديافکارخودآ یميانگين و انحراف معيار نمره ها

 یريگيدر گروه های آزمايش و کنترل در مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پ یافسردگ

 انحراف معیار میانگین گروه مرحله متغیر

 افکار خودآيند منفی

 پيش آزمون
 10/43 83/443 یآزمايش

 44/9 13/444 کنترل

 پس آزمون
 59/9 30/33 یآزمايش

 53/1 43/441 کنترل

 پيگيری
 59/8 33/31 یآزمايش

 04/44 03/449 کنترل

 آسيب عمدی

 پيش آزمون
 29/3 33/13 یآزمايش

 77/5 80/15 کنترل

 پس آزمون
 92/1 30/43 یآزمايش

 53/1 40/12 کنترل

 پيگيری
 09/2 83/42 یآزمايش

 27/1 33/14 کنترل

 کيفيت زندگی

 پيش آزمون
 12/41 83/18 یآزمايش
 70/9 30/19 کنترل

 پس آزمون
 38/9 03/83 یآزمايش
 23/9 73/13 کنترل

 پيگيری
 03/20 20/81 یآزمايش
 72/8 10/15 کنترل

 

پيش آزمون، پس  های هدهد، تفاوت نمر نشان می 2 شماره همان گونه که نتايج جدول

و آسيب عمدی و  حاکی از کاهش افکار خودآيند منفی یآزمون و پيگيری در گروه آزمايش

 افزايش کيفيت زندگی است.

را  انسيکووار ليتحل يیبنا ريزهای  پژوهش مفروضه نياهای  که داده نياز ا نانياطم یبرا

قرار گرفت. نتايج آزمون  یمورد بررسها  انسيوار یهمگنهای  کنند، مفروضه می برآورده

ا ببرابر  یمنف نديفکار خودآا رينشان داد که متغ ون،يرگرسهای  بيش یپيش فرض همگن یبررس

(21/4 =F  17/0وp≥)ی عمد بي، آس(08/4 =F  53/0وp≥ )37/2)ی زندگ تيفيو ک =F به 
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و  یعمد بييآس ،یمنف نديافکار خودآ یمتغيرها یتعامل برا Fمقدار  یبه عبارت دست آمد.

 ن،يچنشود. هم می ييدأ. بنابراين، مفروضه همگنی رگرسيون تستيدار ن معنی یزندگ تيفيک

پژوهش از آزمون لوين استفاده شد.  یمتغيرهاها  واريانس یتساو رضبرای رعايت پيش ف

 بيآس ی، برا(≤39/0pو  F= 93/4) برابر با یندمنفيافکار خودآ ريمتغ به دست آمده در ريمقاد

به دست آمد، که ( ≤81/0pو  F= 03/0) یزندگ تيفيک و (≤82/0pو  F= 05/0) یعمد

 انسيفرض وار شيپ یعنيشود  می دييأتها  انسيوار یفرض همگن جهيد. در نتباش یدار نم یمعن

 .ديگرد دييأتگواه و  یشيدر دو گروه آزماها  نمره

در کنندگان،  های حاصل از دو گروه شرکت نتايج حاصل از تحليل مانکوا بر روی داده

 نشان داده شده است. 3 شماره جدولپژوهش در  هایمتغير
 

 .3 جدول

 بيآس ،یمنف نديپس آزمون افکارخودآ های هميانگين نمر یبر رو یحليل کواريانس چند متغيرنتايج ت

 گروه با کنترل پيش آزموندو  یزندگ تيفيو ک یعمد

 مقدار نام آزمون
df 

 فرضیه
df 
 F p خطا

 اندازه
 اثر

 توان
 آماری

 4 92/0 004/0 20/204 23 3 93/0 آزمون اثر پياليی

 4 92/0 004/0 20/204 23 3 03/0 آزمون المبدای ويلکز

 4 92/0 004/0 20/204 23 3 03/23 آزمون اثر هتلينگ

 4 92/0 004/0 20/204 23 3 21/23 آزمون بزرگترين ريشه روی

 

داری  است، با کنترل پيش آزمون سطوح معنی مشخص 3 شماره در جدولهمان طوری که 

 گواهگروه و  یآزمايش  گروه ی به افسردگها، بيانگر آن هستند که بين افراد مبتال همه آزمون

( یزندگ تيفيو ک یعمد بيآس ،یمنف ندياز متغيرهای وابسته )افکارخودآ یحداقل از لحاظ يک

نکته که از  نيبردن به ا یپ ی(. براp<004/0و  F= 20/204) داردداری وجود  تفاوت معنی

راهه انجام گرفت  کي انسيوارکو ليدو گروه تفاوت وجود دارد سه تحل نيب ريلحاظ کدام متغ

 . شده است هيارا 1جدول حاصل در  جيکه نتا

 یخص است، با کنترل پيش آزمون بين افراد دارامش 1 شماره جدولکه در  یهمان طور

 یعمد بيآس، (F=75/323) یمنف ندياز لحاظ افکارخودآ گواهو گروه  یگروه آزمايش یافسردگ
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(25/232=F) و کيفيت زندگی (39/430=F) 004/0داری در سطح  تفاوت معنی>p وجود دارد .

کاهش افکار خودآيند منفی و آسيب عمدی افراد انتخاب موجب  یکاربست تِئوربنابراين، 

 یزندگ تيفيکمبتال به افسردگی گروه آزمايشی در مقايسه با گروه گواه شد. به عالوه، مداخله 

 ی را افزايش داد.افراد گروه آزمايش
 

 

 .1 جدول

و  آسيب عمدی، یمنف نديميانگين نمره افکارخودآ ینتايج تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا رو

 با کنترل پيش آزمون گواهو  یآزمايشهای  گروه کيفيت زندگی

 متغیر
 مجموع

 مجذورات
df 

 میانگین
 مجذورات

F p 
 اندازه
 اثر

 توان
 آماری

 4 92/0 004/0 75/323 53/4933 4 53/4933 افکارخودآيند منفی

 4 90/0 004/0 25/232 13/1843 4 13/1843 آسيب عمدی

 4 83/0 004/0 39/430 01/44133 4 01/44133 کيفيت زندگی

 

 .5 جدول
 یعمد بيآس ،یمنف نديافکارخودآ یريگيپ های هميانگين نمر یرو ینتايج تحليل کواريانس چند متغير

 ترل پيش آزمونبا کن گواهو  یهای آزمايش گروه یزندگ تيفيو ک

 مقدار نام آزمون
df 

 فرضیه
df 
  F p خطا

 اندازه

 اثر

 توان

 آماری

 4 97/0 004/0 20/221 23 3 93/0 آزمون اثر پياليی

 4 97/0 004/0 20/221 23 3 03/0 آزمون المبدای ويلکز

 4 97/0 004/0 20/221 23 3 21/29 آزمون اثر هتلينگ

 4 97/0 004/0 20/221 23 3 21/29 آزمون بزرگترين ريشه روی

 

داری  مشخص است، با کنترل پيش آزمون سطوح معنی 5شماره که در جدول همان طوری 

حداقل  گواهو  یآزمايش یها گروه یافسردگ یها، بيانگر آن هستند که بين افراد دارا همه آزمون

( در یزندگ تيفيو ک یعمد بيآس ،یمنف ندياز متغيرهای وابسته )افکارخودآ یاز لحاظ يک

(. برای پی p<004/0و  F= 20/221داری وجود دارد ) تفاوت معنی اههم کي یريگيدوره پ

بردن به اين نکته که از لحاظ کدام متغير بين دو گروه تفاوت وجود دارد، سه تحليل کواريانس 

 ارائه شده است. 3 شماره جدوليک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتايج حاصل در 
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 .3 جدول

 ،یمنف نديافکارخودآ یريگيپ های هميانگين نمر یتايج تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا رون

 با کنترل پيش آزمون گواهو  یهای آزمايش گروه یزندگ تيفيو ک یعمد بيآس

 متغیر
 مجموع

 مجذورات
df 

 میانگین

 مجذورات
F p 

 اندازه

 اثر

 توان

 آماری

 4 90/0 004/0 53/228 30/22407 4 30/22407 افکارخودآيند منفی

 4 93/0 004/0 85/387 53/3343 4 53/3343 آسيب عمدی

 4 31/0 004/0 43/13 55/4453 4 55/4453 کيفيت زندگی

 

 یمشخص است، با کنترل پيش آزمون بين افراد دار 3 شماره جدولکه در  یهمان طور

(، F=53/228و  p <004/0) یمنف ندياز لحاظ افکارخودآ گواهو گروه  یگروه آزمايش یافسردگ

( تفاوت F=43/13و  p<004/0) یزندگ تيفي( و کF=85/387و  p <004/0) یعمد بيآس

ماهه با  کي یريگيانتخاب در دوره پ یداری وجود دارد. به عبارت ديگر، کاربست تِئور معنی

 تيفيک شيو افزا یعمد بيآس ،یمنف نديها، موجب تداوم کاهش افکارخودآ توجه به ميانگين

 شده است.  یگروه آزمايش یافسردگ یافراد دارا یزندگ
 

 یریگ جهیو نت بحث

 نديانتخاب بر افکارخودآ یکاربست تِئور تأثير زانيم نييبا توجه به هدف پژوهش که تع

 وها  هيفرض یآمار جيبود؛ به نتا یافراد مبتال به افسردگ یزندگ تيفيو ک یعمد بيآس ،یمنف

انتخاب موجب کاهش  یکه کاربست تئور دادنشان  جيود: نتاش می آنها پرداخته نييتب

گروه  یافراد مبتال به افسردگ یزندگ تيفيک شيافزا و یعمد بي،آسینفم نديافکارخودآ

 ,Giy (2014), Salehi (2015), Scragg (2014), Stoneقاتيتحقبا  جينتا نيا شد. یآزمايش

Sood and Brin (2015), Daniberger (2015), Veen (2014), Halk, et al (2014), Divid  
 

and Milesi (2014), Jorj (2014), Miler, Lediner and Dalsir (2012), Lolen (2012), 

Warden (2012), Gros (2014), Neson (2015) توان  می جينتا نيا نييتب در دارد. یخوان هم

 راد چرا و چگونه رفتاردهد که اف می حيانتخاب توض یتئور یگزارش نمود که: به طور کل

 یعنيزنند؛  می رفتارشوند دست به  می خود ناکام یازهاين یکه افراد در ارضا یکنند. هنگام می

را برآورده کنند. چنانچه  ازشانين لهيبدان وس ديکنند تا شا میرا انتخاب  یعمل خاص رفتار و
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زند که  می گوناگون یرهانکند دست به رفتا دايثر را پؤمهای  روش شيازهاين یارضا یفرد برا

: افسرده، مضطرب، نندز می یماريثر برچسب بؤناکارآمد و نام یرفتارها نيبه ا یشناس در روان

تجربه  کي یاساس یازهايدر برآوردن ن یاست، ناکام معتقد Glasser (1998) ....  و یمنزو

از  یاما برخ. ستيبا ما همآهنگ و همنوا ن شهيهم تياست؛ چرا که واقع یو همگان یعموم

 یو جستجو تيمسئول رفتنيپذ یجا هشوند ب می ناکام شانيازهايکه در برآوردن ن یافراد هنگام

 تيآنها مسئول نيمأت یخود و انجام عمل مسئوالنه برا یازهاين یارضا یبرا گريثر دؤمهای  راه

باشد  زيگر تيلمسئو یدانند. اگر فرد می خود یرا مسئول ناکام گرانيکنند و د می رفتار زانهيگر

ممکن است  گرانيو د طيشرا کردنو مقصر قلمداد  یرونيو سرزنش عوامل ب تيبا انکار واقع

 آن ميدهد و تسل می ادامه طيشرا اي گران،يد ايو به سرزنش خود،  اورد،يب یرو یبه افسردگ

اب رفتار انتخ یکردن، هم نوع یرفتار افسردگ نيدهد که ا می حيانتخاب توض یشود. تئور می

ثر است؛ ؤنام یاررفت یاست ول دهياش آن را برگز یحل مشکل کنون یشده است که فرد برا

کند با  یو سع رديموجود را بپذ طيفرد شراکه اگر  یکند. در صورت یچرا که مشکل را حل نم

خواهد  دايپ یاحساس خوب را جستجو کند حتماً یثرترؤراه حل بهتر و م شتريب یريپذ تيمسئول

  .ديخود را بهبود خواهد بخش یزندگ طيکرد و شرا

دارند. مداخله  یاديز یمنف نديافکارخودآ یمارينوع ب ليبه دل یمبتال به افسردگ افراد

 کننده را تجربه تيهمدل و حما ی نوع درمان رابطه نيفرد در ا نکهيا ليانتخاب به دل یتئور

بر  زيو ن دينما می یسازمانده را مجدداً گرانيخود و د یوضع شده برا یکند، استانداردها می

 اند اثر مرتبط یمنف نديتجسمات و نگرش ناکارآمد که با افکار خودآ ،یمنف افکار خوارکاهش نش

 نيانتخاب ب هيبر نظر یرابطه مبتن کي جاديکه ا ( اظهار داشت(Glasser, 2001. گذارد می

انتخاب در  یئوراست. کار بست ت مارانيمشکالت ب اهشدر ک یمشاور و مراجع نقطه عطف

افراد را  نديدر افکار، محتوای افکارخودآ رييتغ جاديا زيرابطه و ن جاديا قيپژوهش حاضر، از طر

سازماندهی  قيافراد از طر نيشناختی اهای  نوع درمان با اصالح برنامه نيکرد. ا ليتعد تغيير و

های  ینگران ،یجانيه مشکالت ،یماريو نوع ب یناکام ليدلبه  یمنفهای  فرآيند افکار، واکنش

که موجب تداوم  ريينسبت به تغ یدرماندگ ،یهمراه با اضطراب، اجتناب نمودن، وابستگ

انتخاب بر کاهش  یتوان گفت تِئور می جهيشود را کاهش داد. در نت می یمنف نديافکارخودآ

سبب انتخاب  یثر بود. مداخله کاربست تئورؤم یافراد مبتال به افسردگ یمنف نديافکارخودآ



 55 (5 ی شماره ،9317 پاییز و زمستان ،52 سال چهارم، ی دوره) اهواز چمران شهید دانشگاه شناختي روان آوردهای دست

افراد تعامالت  نيا ديافراد با اعضا خانواده شد و سبب گرد یو اجتماع یتعامالت فرد شيافزا

 ،یدواريمثبت و ام یکالمهای  تيخود برقرار سازند و در روند درمان با تقو طيبا مح یشتريب

درباره  یکمتر یروان یفشارها تند،به خود را داش یرساندن عمد بيبه آس ليکه تما یافراد

کاهش  یمنف سرخوردگی و شکست در برابر افکار زانيخود ادراک کنند. م یروان تيعوض

به خود را نشان دادند. ايجاد توانايی  یعمد یرسان بيبه آس یکمتر یليو افراد تما افتي

 یذهنی منف جاربتر بود، باعث شد که افراد ت که متناسب یهای مختلف انتخاب از بين گزينه

افراد غم، اندوه،  نيا تيدر نها را تجربه نکنند و یگر خودسرزنش و یمانند افکار خودکش

 لي. در تحلنديشود را کنترل نما می به خود یعمد بيآس یربنايو فقدان عالقه که ز ینگران

 یافسردگ"مسئله که  نياز ا یانجامد. آگاه می افراد یزندگ تيفيبه ارتقاء ک هارييتغ نيا ینهائ

دارد و  زيرا ن گريدهای  انتخاب تيسازد که او موقع می ا متوجهانتخاب است فرد ر کي "کردن

 .(Glasser, 1998) انجام دهدهم  دتريمتفاوت و مف یتواند کار می احتماالً

های  بر افراد دارد و چالش یو اجتماع یشناخت روان یمنف هایخلق افسرده اثر ديترد یب

 یشود. مداخله تئور می یزندگ تيفيگردد که باعث کاهش ک می را موجب یشناخت -یاجتماع

ها،  تعهد نسبت به برنامه زيعملکرد بهتر، و ن یبرا یزير افراد با ارائه برنامه نيانتخاب در ا

موضوع سبب شد از هم  نيا یريگيانجام دهند. پ ديبا يیچه کارها ابنديدر افرادموجب شد 

انتخاب وجود  یزير رنامهدر آن ب نکهيا ليروش به دل نيکند. ا دايافراد کاهش پ یختگيگس

 يیشناساهمچنين  نظارت بر احساسات خود و يیتوانا شيافزا زانيم شيدارد، باعث افزا

انتخاب افراد با  یشود. در تئور می یمنفهای  جانيبا ه ورددر برخ یشخصهای  يیتوانا

زا و با  تنشهای  تيبا موقع يیارويهر گونه عذر و بهانه درباره تعهدات خود، در رو رفتنينپذ

راهکارها را  نيو انتخاب بهتر طيشرا یابيارز يیمنظم، سطح توانا یزير تمرکز مثبت و برنامه

 شيو انسجام خود را با افزا تيفيمداخله افراد فرا گرفتند تا سطح ک انيکنند. در جر می دايپ

تا  انتخاب، موجب شد یکاربست تئور ،ني. همچننديحفظ نماها  برنامه یتعهد نسبت به اجرا

در  یافراد مبتال به افسردگ یزير طرح و برنامه ،یابياب و با ارزانتخ یاصول تئور یمبنا بر

عمل و  یبرا یزير برنامه ،یادراک کنند. خودسنج یشتريب یداحساس ارزشمن ،یزندگ نديفرا

باشد  می انتخاب یکاربست تئور ندياحساس تعهد نسبت به دنبال کردن برنامه که محور فرا

برسند  جهينت نيشود و افراد به ا تيتقوها  ها، شناخت احساس یدرون یجستجو ديدموجب گر
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 تيافراد تقو نيدر ا یو خودارزش شتريب تيئول. احساس مسستيآنها کارساز ن یکه رفتار کنون

 نيتر اضافه کرد مهم ديدر آخر با و ابديرشد  یافراد مبتال به افسردگ یزندگ تيفيک زيشود و ن

 تأثير م،يکن می ادعاست که اعمال و افکار که انتخاب نيا رشينتخاب با پذا یمفهوم تئور

شده  زيتجو یمصرف داروهاترين محدوديت اين پژوهش  مهم بر سالمت روان دارند. یاديز

 قاتيگردد در تحق می شنهاديپ کنترلی بر آن نداشت.محقق بود که  یافسردگ یافراد دارا یبرا

 .شود یبررس ستند،يکه تحت درمان دارو ن یافسردگ یدر افراد داراانتخاب  یتِئور کاربست ندهيآ
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