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چکیده
هدف اين پژوهش تعيين ميزان تأثير کاربست تِئوری انتخاب بر افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی
و کيفيت زندگی افراد مبتال به افسردگی مراجعه کننده به کلينيکهای درمانی شهر اهواز بود .نمونه
پژوهش شامل  30نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه
آزمايشی ( 45نفر) و گروه گواه ( 45نفر) تقسيم شدند .روش پژوهش آزمايشی از نوع پيش آزمون-
پس آزمون با گروه گواه بود .ابزارهای پژوهش ،پرسشنامه افکار خودآيند کندال و هولون ،مقياس
سنجس افکار خودکشی بک و پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود .مداخله تِئوری
انتخاب در  8جلسه  90دقيقهای ،روی گروه آزمايشی اجرا گرديد و پس از پايان مداخله از هر دو گروه
پس آزمون گرفته شد ،و پيگيری پس از يک ماه به عمل آمد .برای تحليل دادهها از روش تحليل
کواريانس چند متغيره (مانکوا) و تک متغيره (آنکوا) استفاده شد .نتايج نشان داد ،تِئوری انتخاب باعث
کاهش افکار خودآيند منفی ،آسيب عمدی و افزايش کيفيت زندگی افراد مبتال به افسردگی گروه
آزمايشی شد .اين نتايج بعد از يک ماه نيز پايدار بود.
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مقدمه
افسردگی ،4غم انگيزترين بيماری است و تشخيص زود هنگام آن از مهمترين اولويتهای
بهداشت در سطح جهانی میباشد ).(Gundela, Pedersena, Munk-Olsena & Dalsgaarda, 2018
) ،The World Health Organization (2017افسردگی را به ويژه در بزرگساالن و جوانان
بسيار مهم تلقی کرده و پرداختن به اين اختالل روانی را برای روز جهانی سالمت در سال
 2047شعار خود اعالم نموده است .افسردگی عالوه بر جنبههای ژنتيکی اکثراً با عوامل اجتماعی
و روانی ناشی از وقايع محيطی همراه بوده است (.)Sadock, Sadock & Kaplan, 2009
اختالل افسردگی بيماری مزمن پيچيدهای است که مشخصه آن دورههای تکرار شونده
افسردگی میباشد ( .)Akiskal, 2009افراد افسرده نواقصی را در پردازش اطالعات دارا هستند
که منجر به شيوههای منفی تفکر و تمايل آنها بـه ايجـاد و حفـظ افسـردگی ،در هنگـام
رويارويی با تجارب و وقايع تنشزای زندگی میشود .همچنين طبق نظريههای شناختی در
مورد افسردگی ،افرادی که الگوهای شناختی سازش نايافته دارند نسبت بـه ابتال بـه افسردگی
بسيار آسيبپذير هستند ،زيرا آنها اطالعات را دربارهی خود و تجاربشان بهصورت منفی
پردازش مـیکننـد ( .)Kalu, Sexton, Loo & Ebmeier, 2012در بيماران مبتال به اختالل
افسردگی افکارخودآيند منفی 2رشد بااليی دارد .افکارخودآيند منفی از عوامل مؤثر در وضعيت
خلقی هستند .افکارخودآيند منفی شيوههای ناسازگارانه تفکرات منفی را زياد میکند و باعث
افزايش باورهای منفی عمومی میگردند ،وضعيت سالمت روانی را به مخاطره میاندازند و
احتمال خودکشی را افزايش میدهد

(Laursen, Musliner, Benros, Vestergaard, Munk-

 .)Olsen, 2016افکارخودآيند منفی ،افکاری هستند که به کنترل ناپذيری ،اهميت و خطرناک
بودن افکار و تجربههای منفی مربوط میشوند (.)Zaman-zadeh, 2013
) Giy (2014طی تحقيقی روی افراد مبتال به افسردگی نشان داد ،افرادی که دارای باورهای
منفی باالتری هستند سطح سالمت روان پايينی دارند Salehi (2015) .در پژوهشی به اين نتيجه
دست يافت که اثر بخشی تِئوری انتخاب پس از  8جلسه میتواند افکار خودآيند منفی بيماران
افسرده را کاهش دهد .همچنين پژوهشها نشان میدهند که افکارخودآيند منفی سبب تداوم
1- depression
2- negative automatic thoughts
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نگرانی میشوند ) .)Pour-Namdaran, Saeidi & Mohammad-pour, 2011اين افکارخودآيند
منفی مسبب اختالالتی میشوند که سبک تفکر و سازگاری فرد را تحت تأثير قرار میدهد و
بیاختيار به تأکيد و تقويت پاسخهای هيجانی میانجامد که بيشتر از همه ناشی از نشخوار
فکری و نگرانی است ) Stone, Sood and Brin (2015) .(Scragg, 2014به بررسی اثربخشی
تِئوری انتخاب بر باورهای منفی و اضطراب افراد افسرده پرداختند .نتايج نشان داد باورهای
مثبت درباره نگرانی ،کنترل ناپذيری و خطر ،اطمينان شناختی ،نياز به کنترل افکار و خود
آگاهی شناختی و اضطراب به ميزان چشمگيری کاهش يافته و اين کاهش به دليل اجرای
تِئوری انتخاب بود Demisan, Lasiu and Hegadoren (2014) .طی پژوهشی به تأثير تئوری
انتخاب بر تنظيم هيجانی و افکارخودآيند منفی روی نمونه زنان متأهل پرداختند .نتايج نشان
داد که رويکرد تئوری انتخاب بر افزايش تنظيم هيجانی و کاهش افکارخودآيند منفی اثربخش
است .همچنين نتايج پژوهشهای ) Veen (2014) ،Daniberger (2015و

Halk, Faner and Jeaer

) (2014نشان داد که کاربست تئوری انتخاب بر کاهش افکارخود آيند منفی اثربخش است.
در افراد افسرده کارکردهای بدنی و شناختی دچار اختالل میشود .اين افراد توانايی پايينی
در ميزان استفاده از منابع شناختی برای انجام تکاليف دارند و به دليل ناتوانی آسيب عمدی 4به
خود میزنند ( .)Zareaa & Nahravanian, 2015بر مبنای تعريف مرکز مطالعات "انستيو ملی
بهداشت روانی "2آمريکا ،آسيب عمدی تالشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی
شخصی است که شايد اين تالش به اقدام تبديل شود يا فقط به شکل احساسی در فرد بماند
( .)Ferench, 2014نشانههای بالينی افسردگی چنانچه برطرف نشود ممکن است فرد را دچار
چالشهای متعددی کند و روابط فردی – اجتماعی و سازگاریهای فردی  -اجتماعی وی را
مختل سازد و در نهايت در روابط ،موجب اختالل میشود و فرد به خود آسيب عمدی وارد
مینمايد (.)Hassan-zadeh Zahraei, Fahami, Yazdani, Ahmadi & Bashar-dousot, 2014
غمگينی و دل مردگی برجستهترين عالمت هيجانی در افسردگی است که منجر به آسيب
رساندن عمدی به خود میگردد .شخص افسرده نااميد و غمگين است ،اغلب گريه و زاری
میکند و ممکن است به فکر خودکشی بيافتد .از دست دادن لذت يا خشنودی از زندگی نيز
1- cogitationes suicide
)2- The National Institute of Mental Health (NIMH
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به همين اندازه برای وی شايع است .فعاليتهای که قبالً موجب رضايت او میشد اکنون
کسلکننده و غير لذت بخش میشود ( Pildsen (2014) .)Entezari, 2014در تحقيقی به تأثير
تئوری انتخاب بر نشخوارفکری و آسيب عمدی زنان افسرده پرداخت .نتايج نشان داد که تئوری
انتخاب سبب کاهش نشخوارفکری و آسيب عمدی زنان افسرده گروه آزمايشی شد .همچنين
) Divid and Milesi (2014و ) Jorj (2014به نتايج مشابهی دست پيدا کردند .تأثيرهای نامطلوب
افسردگی ميزان کيفيت زندگی را کاهش میدهد .کيفيت زندگی به معنای توانايی فرد در انجام
رضايتمندانه امور زندگی تعريف شده است که دامنه گستردهای از ويژگیها و عوامل بدنی و روانی
را در بر میگيرد

& (Jones & Rose, 2005, cited in Jab-Amali, Neshat Dousat, Kajbaf

) .Molavi, 2014بنا به تعريف سازمان جهانی بهداشت کيفيت زندگی ،درک افراد از موقعيت
خود در زندگی از نظر فرهنگ ،سيستم ارزشی که در آن زندگی میکنند ،اهداف ،انتظارات،
استانداردها و اولويتهايشان میباشد ،پس کامالً فردی بوده و توسط ديگران قابل مشاهده نيست و
بر درک افراد از جنبههای مختلف زندگیشان استوار است ).(Bonomi, Patric & Bushnell, 2010
بروز دورههای مکرر افسردگی برحيطههای مختلف زندگی ،افکار منفی ،آسيبپذيری و
کيفيت زندگی فرد از جمله شرايط اجتماعی ،شغلی ،عملکردی و احساس خوب بودن وی
تأثير میگذارد ( .)Vojta, Kinosian, Glick, Altshuler & Bauer, 2010در افراد افسرده
سازههای ناکارآمد و متعاقب آن ،نگرشهای ناکارآمد منفی اين افراد باعث افت شديدی در
کيفيت زندگی آنان میشود ( .)Zareaa & Nahravanian, 2015کيفيت زندگی يک مفهوم ذهنی
مبتنی بر ارزشها و تمايالت در ارتباط با ميزان رضايتمندی از زندگی میباشد .اين سازه تحت
شرايط پرچالش اختالل خلقی متزلزل میگردد ( .)Taylor, 2011برخی از افراد قادرند خودشان را
با شرايط محيطی جديد وفق دهند و با انتخاب رويکرد انعطافپذيرانه در برابر تغييرات،
موفقيتهای شناختی خود را ارتقا بخشند و برخی ممکن است دچار مشکالت شناختی شوند که
بر عملکرد آنها تأثير بگذارد .اما با توجه به مشکالت اجتماعی ،شناختی و هيجانی ،افرادی که مبتال
به افسردگی هستند با چالشهای متعددی روبرو میشوند که آنها را گاهی دچار اختاللهای
روانشناختی میکند ( .)Kalu, et al., 2011در چند دهه گذشته پژوهشگران دريافتند که رابطه
معنیداری بين حل مشکل و ارزيابیهای مختلف از سازگاری وجود دارد .به عنوان نمونه،
مهارتهای ضعيف در حل مسئله با مشکالت شناختی ،عاطفی ،رفتاری و ميزان بااليی از
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(Chang et al. 2007 cited in Koraee, Soudani,

) Parker (2014) .Mehrabizadeh Honarmand, Maktabi & 2015در پژوهشی که روی افراد
افسرده انجام داد به اين نتيجه رسيد که رويکرد تئوری انتخاب موجب افزايش کيفيت زندگی
افراد افسرده میشود .در تحقيقات

Miler, Lediner and Dalsir (2012), Lolen (2012),

) Warden (2012), Gros (2014و ) Neson (2015نتايج نشان داد که رويکرد کاربست تئوری
انتخاب بر افزايش کيفيت زندگی اثربخش است .برای کاهش افکار خودآيندمنفی ،آسيب
عمدی و افزايش کيفيت زندگی افراد مبتال به افسردگی استفاده مناسب از مکانيسمهای مقابله
درمانهای غير دارويی میتواند تأثيرات شگرفی بر ميزان مشکالتشان داشته باشد .يکی از اين
درمانها کار بست تِئوری انتخاب است ).(Wubboking, 2013
) Glasser (1998, cited in Ahmadi, 2015تئوری انتخاب را تحت عنوان چرخه مشاوره
مطرح میکند که از محيط مشاوره و روشهای اختصاصی تشکيل میشود ،روشی که منتهی به تغيير
رفتار میشود .اساس «تئوری انتخاب» بر اين اصل استوار است که تمامی انسانها به سبب وجود
پنج نياز ژنتيک :بقا ،عشق و احساس تعلق خاطر ،قدرت ،آزادی و تفريح ،برانگيخته میشوند.
تِئوری انتخاب يک نظام کنترل درونی است و چرايی و چگونگی انتخاب گزينهايی که جهت
زندگی افراد را تعيين میکند را تشريح میکند ( .)Wubboking, 2013درمانگران تئوری انتخاب معتقدند
که افراد رفتارهای خود را به عنوان راهی برای حل کردن ناکامی ناشی از رابطه ناخوشايند انتخاب
کردهاند ) Kim (2010) .(Corey, 1937 translated by Sayad Mohammmadi, 2006طی مطالعهای
گزارش نمود که کاربست تئوری انتخاب رويکرد درمانی مناسبی در جهت کاهش اختالالت است.
افراد مبتال به افسردگی به دليل مشکالت هيجانی و رفتاری که دارا میباشند از کيفيت
زندگی پايينی برخوردارند و افکارخودآيند منفی بااليی دارند که سبب آسيب عمدی به خود
میشوند و از طرفی مداخلههای فعال و درمانی مناسب برای تعديل مشکالتشان میتواند
بسيار با ارزش باشد .لذا هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان تأثير کاربست تِئوری انتخاب بر
افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی و کيفيت زندگی افراد مبتال به افسردگی مراجعهکننده به
کلينيکهای درمانی شهر اهواز میباشد .بنابراين ،در راستای تحقق هدف مورد نظر اين سؤال
مطرح است ،آيا کاربست تئوری انتخاب بر افکار خودآيند منفی ،آسيب عمدی و کيفيت
زندگی افراد مبتال به افسردگی تأثير دارد؟
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روش پژوهش
طرح پژوهش آزمايشی از نوع پيش آزمون  -پس آزمون با گروه گواه بود .در اين طرح ابتدا
از هر دو گروه پيش آزمون گرفته شد ،سپس بعد از جلسات مداخله روی گروه آزمايشی ،پس
آزمونی از هر دو گروه گرفته شد .بعد از يک ماه آزمون پيگيری برای ارزيابی ميزان تأثير مداخله
انجام پذيرفت .جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارت از کليه افراد مبتال به افسردگی مراجعه
کننده به دو کلينيک درمانی شهر اهواز که در نيمه دوم سال  4393اعالم آمادگی برای همکاری
نمودند ،بود .از بين جامعه مذکور  30نفر از زنان و مردانی که نمره  47به باال ،که مالک تشخيص
افسردگی و نيازمند درمان بودند ،به صورت تصادفی ساده انتخاب و به گروه آزمايشی ( 45نفر)
و گروه گواه ( 45نفر) تقسيم شدند .مالکهای ورود افراد به نمونه شامل :ابتال به افسردگی
حداقل به مدت  3ماه ،رضايت آزمودنی به ادامه همکاری و گرفتن نمره مالک بود.

ابزارهای پژوهش
پرسشنامه افکار خودآیند :9اين پرسشنامه به وسيله ) Hollon and Kendall (1998به
منظور ارزيابی شناختی خودافشايی در افسردگی ساخته شده است .اين پرسشنامه شامل 30
سؤال است .نمرههای باالی  70نشان دهندهی افکار خودآيند منفی در افراد است که طيف
تعادل روانشناختی افراد را برهم میزند .نمرهگذاری اين پرسشنامه براساس طيف ليکرت از 4
تا  5میباشد Wilshire .روايی 2پرسشنامه را از طريق همبسته کردن با پرسشنامه نشخوارگری
 0/14در سطح  0/004گزارش کرد و پايايی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ  0/84برآورد
کرد که نشان از روايی و پايايی 3پرسشنامه

داشت)Tabatabei (2011) .(Tabatabei, 2011

پايايی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ و تنصيف  0/88و  0/89گزارش کرد .همچنين
روايی پرسشنامه را از طريق ضريب همبستگی بين نمرههای تعدای از شرکت کنندگان در دو
نوبت با فاصله دو تا  1هفته ای بين  0/57تا  0/73گزارش کرد ،که کليه ضرايب در سطح
 0/004معنیدار بود و نشان از روايی باالی پرسشنامه دارد .در پژوهش حاضر نيز پايايی
پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر  0/79به دست آمد.
)1- Automatic Thoughts Questionnaire-30 (ATQ-30
2- validity
3- reliability
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مقیاس سنجش افکار خودکشي بک :9مقياس افکار خودکشی  Beckيک ابزار خودسنجی
 49سؤالی میباشد .اين مقياس به منظور آشکارسازی و اندازهگيری شدت نگرشها ،رفتارها و
طرحريزی برای ارتکاب به خودکشی در طی هفته گذشته تهيه شده است .نحوه نمرهگذاری
مقياس به صورت  0تا  3میباشد (.)Asgari, Heydari and Naderi, 2011

Divid and Milesi

) (2014پايايی مقياس را با روش آلفای کرونباخ و تنصيف به ترتيب  0/87و  0/83به دست
آوردند و نيز برای روايی مقياس ،آن را با پرسشنامه افسردگی بک همبسته کردند که ضريب
همبستگی  0/15در سطح  0/04نشان داد که مقياس روايی باالئی دارد Asghari (2012) .در
پژوهشی روايی مقياس را از طريق همبسته نمودن با پرسشنامه افسردگی بک  0/53در سطح
 0/004گزارش نمودند که نشان از روايی باالی مقياس داشت .همچنين ،پايايی مقياس را با
روش آلفای کرونباخ  0/83گزارش نمود .در پژوهش حاضر نيز پايايی مقياس با روش آلفای
کرونباخ برابر  0/83به دست آمد.
پرسشنامه کیفیت زندگي :5پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت ( )2000در
بيش از  45کشور جهان به صورت هم زمان طراحی و به زبانهای مختلف ترجمه شده است.
اين پرسشنامه در مجموع  23سؤال دارد و با استفاده از مقياس ليکرت بين صفر تا پنج
نمرهگذاری میشود .امتياز کل از  23تا  430میباشد و نمرههای باالتر نشان دهنده کيفيت
زندگی باالتر میباشد William (2008, cited in Sargol, 2011) .ضريب روايی پرسشنامه را از
طريق همبستگی با پرسشنامه سالمت روان  0/12و ضريب پايايی را از طريق روش آلفای
کرونباخ  0/88گزارش کرد Sargol (2011) .پايايی پرسشنامه مذکور را با استفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/94به دست آورد که نشان از همسانی درونی باالی پرسشنامه داشت .در
پژوهش حاضر نيز پايايی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر  0/82به دست آمد.

روش اجرا
پس از هماهنگیهای الزم با مسئوالن و کسب اجازه برای انجام پژوهش ،ابتدا جهت ورود
آزمودنیها به پژوهش ،فرم رضايتنامه تکميل گرديد .سپس پروتکل درمانی بر اساس بسته
)1- Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI
)2- WHO Quality of Life Questionnaire (WHOQoL-BREF
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تئوری انتخاب ) Glasser (1998تهيه شد .انتخاب آزمودنیها از طريق مصاحبهی بالينی توسط
روانشناس بر پايهی معيارهای تشخيصی  DSM-54صورت گرفت .افراد دارای عاليم
افسردگی و نمرهی  47به باال (بر اساس پرسشنامه تشخيص افسردگی بک) انتخاب شدند.
آزمودنیها ابتدا در پيش آزمون ،به پرسشنامههای افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی و کيفيت
زندگی پاسخ دادند .سپس مداخله کاربست تئوری انتخاب در  8جلسه  90دقيقهای برگزار شد.
بعد از اتمام دورهی مداخله ،از آزمودنیها پس آزمون گرفته شد .همچنين بعد از يک ماه
آزمون پيگيری صورت پذيرفت .الزم به ذکر است که گروه گواه که در حال انتظار بود ،پس از
پايان پيگيری به منظور بهرهوری از اثربخشی مداخله در معرض کاربست تئوری انتخاب قرار
گرفت.
جدول .4
شرح جلسات کاربست تئوری انتخاب
شرح جلسات
نوبت جلسه
آشنايی اعضا با مفهوم تئوری انتخاب و درگيری عاطفی با اعضا گروه ،بيان قوانين
اول
مشاوره گروهی ،بيان هدف تشکيل جلسات ،توضيح درباره ارزيابی از خود و يکديگر،
نيازها و خواستههايشان از يکديگر
آشنايی اعضاء با هويت خود و انواع هويت و ويژگیهای هويت موفق و هويت شکست
دوم
و بررسی تکليف جلسه قبل و بررسی عذر و بهانهها برای رفتارهای غيرمسئوالنه و دادن
اطالعاتی درباره چگونگی افزايش کيفيت زندگی
آشنايی اعضاء با چگونگی پذيرش مسئوليت رفتارهای خود و آشنايی اعضاء با اهميت و
سوم
ضرورت مسئوليت
چهارم آشنايی با آسيبهای عمدی به خود از ديدگاه تئوری انتخاب و آموزش مهارت تن آرامی
برای سالمت روان
آشنايی اعضاء با نيازهای اساسی و موثر در زندگی واقعی و تأثير نيازهای اساسی در
پنجم
زندگی و توانايی آنان در انتخاب بهترين شيوه جهت دستيابی به نيازهای اساسی
آشنايی اعضاء با چگونگی طرح ريزی حل مشکل و برنامه ريزی جهت زندگی فعلی و
ششم
در حال حاضر خود
آشنايی اعضا با شيوه تعهد نسبت به انجام و عمل کردن طرح و برنامههای صورت گرفته
هفتم
آشنايی اعضاء با چگونگی عدم پذيرش عذر و بهانه در خصوص اجرای طرحها و
هشتم
برنامههای انتخاب شده

1- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- 5
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یافتهها
جدول .2
ميانگين و انحراف معيار نمره های افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی و کيفيت زندگی افراد مبتال به
افسردگی در گروه های آزمايش و کنترل در مرحله پيش آزمون ،پس آزمون و پيگيری
انحراف معیار
میانگین
گروه
مرحله
متغیر
43/10
443/83
آزمايشی
پيش آزمون
9/44
444/13
کنترل
9/59
33/30
آزمايشی
پس آزمون
افکار خودآيند منفی
1/53
441/43
کنترل
8/59
31/33
آزمايشی
پيگيری
44/04
449/03
کنترل
3/29
13/33
آزمايشی
پيش آزمون
5/77
15/80
کنترل
1/92
43/30
آزمايشی
پس آزمون
آسيب عمدی
1/53
12/40
کنترل
2/09
42/83
آزمايشی
پيگيری
1/27
14/33
کنترل
41/12
18/83
آزمايشی
پيش آزمون
9/70
19/30
کنترل
9/38
83/03
آزمايشی
پس آزمون
کيفيت زندگی
9/23
13/73
کنترل
20/03
81/20
آزمايشی
پيگيری
8/72
15/10
کنترل

همان گونه که نتايج جدول شماره  2نشان میدهد ،تفاوت نمرههای پيش آزمون ،پس
آزمون و پيگيری در گروه آزمايشی حاکی از کاهش افکار خودآيند منفی و آسيب عمدی و
افزايش کيفيت زندگی است.
برای اطمينان از اين که دادههای اين پژوهش مفروضههای زير بنايی تحليل کوواريانس را
برآورده میکنند ،مفروضههای همگنی واريانسها مورد بررسی قرار گرفت .نتايج آزمون
بررسی پيش فرض همگنی شيبهای رگرسيون ،نشان داد که متغير افکار خودآيند منفی برابر با
( F= 4/21و  ،)p≥0/17آسيب عمدی ( F= 4/08و  )p≥0/53و کيفيت زندگی ( F= 2/37به
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دست آمد .به عبارتی مقدار  Fتعامل برای متغيرهای افکار خودآيند منفی ،آسييب عمدی و
کيفيت زندگی معنیدار نيست .بنابراين ،مفروضه همگنی رگرسيون تأييد میشود .همچنين،
برای رعايت پيش فرض تساوی واريانسها متغيرهای پژوهش از آزمون لوين استفاده شد.
مقادير به دست آمده در متغير افکار خودآيندمنفی برابر با ( F= 4/93و  ،)p≥0/39برای آسيب
عمدی ( F= 0/05و  )p≥0/82و کيفيت زندگی ( F= 0/03و  )p≥0/81به دست آمد ،که
معنیدار نمیباشد .در نتيجه فرض همگنی واريانسها تأييد میشود يعنی پيش فرض واريانس
نمرهها در دو گروه آزمايشی و گواه تأييد گرديد.
نتايج حاصل از تحليل مانکوا بر روی دادههای حاصل از دو گروه شرکتکنندگان ،در
متغيرهای پژوهش در جدول شماره  3نشان داده شده است.
جدول .3
نتايج تحليل کواريانس چند متغيری بر روی ميانگين نمرههای پس آزمون افکارخودآيند منفی ،آسيب
عمدی و کيفيت زندگی دو گروه با کنترل پيش آزمون
نام آزمون

مقدار

0/93
آزمون اثر پياليی
0/03
آزمون المبدای ويلکز
23/03
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگترين ريشه روی 23/21

df
فرضیه
3
3
3
3

اندازه توان
df
p
F
خطا
اثر آماری
4
0/92 0/004 204/20 23
4
0/92 0/004 204/20 23
4
0/92 0/004 204/20 23
4
0/92 0/004 204/20 23

همان طوری که در جدول شماره  3مشخص است ،با کنترل پيش آزمون سطوح معنیداری
همه آزمونها ،بيانگر آن هستند که بين افراد مبتال به افسردگی گروه آزمايشی و گروه گواه
حداقل از لحاظ يکی از متغيرهای وابسته (افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی و کيفيت زندگی)
تفاوت معنیداری وجود دارد ( F =204/20و  .)p>0/004برای پی بردن به اين نکته که از
لحاظ کدام متغير بين دو گروه تفاوت وجود دارد سه تحليل کوواريانس يک راهه انجام گرفت
که نتايج حاصل در جدول  1ارايه شده است.
همان طوری که در جدول شماره  1مشخص است ،با کنترل پيش آزمون بين افراد دارای
افسردگی گروه آزمايشی و گروه گواه از لحاظ افکارخودآيند منفی ( ،)F=323/75آسيب عمدی
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( )F=232/25و کيفيت زندگی ( )F=430/39تفاوت معنیداری در سطح  p>0/004وجود دارد.
بنابراين ،کاربست تِئوری انتخاب موجب کاهش افکار خودآيند منفی و آسيب عمدی افراد
مبتال به افسردگی گروه آزمايشی در مقايسه با گروه گواه شد .به عالوه ،مداخله کيفيت زندگی
افراد گروه آزمايشی را افزايش داد.
جدول .1
نتايج تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا روی ميانگين نمره افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی و
کيفيت زندگی گروههای آزمايشی و گواه با کنترل پيش آزمون
متغیر
افکارخودآيند منفی
آسيب عمدی
کيفيت زندگی

مجموع
مجذورات
4933/53
1843/13
44133/01

میانگین
مجذورات
4933/53
1843/13
44133/01

df
4
4
4

F

p

323/75
232/25
430/39

0/004
0/004
0/004

اندازه
اثر
0/92
0/90
0/83

توان
آماری
4
4
4

جدول .5
نتايج تحليل کواريانس چند متغيری روی ميانگين نمرههای پيگيری افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی
و کيفيت زندگی گروههای آزمايشی و گواه با کنترل پيش آزمون
نام آزمون
آزمون اثر پياليی

مقدار

df
فرضیه

df
خطا

F

p

اندازه توان
اثر آماری

0/93

3

23

221/20

0/004

0/97

4

0/03
آزمون المبدای ويلکز
29/21
آزمون اثر هتلينگ
آزمون بزرگترين ريشه روی 29/21

3
3
3

23
23
23

221/20
221/20
221/20

0/004
0/004
0/004

0/97
0/97
0/97

4
4
4

همان طوری که در جدول شماره  5مشخص است ،با کنترل پيش آزمون سطوح معنیداری
همه آزمونها ،بيانگر آن هستند که بين افراد دارای افسردگی گروههای آزمايشی و گواه حداقل
از لحاظ يکی از متغيرهای وابسته (افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی و کيفيت زندگی) در
دوره پيگيری يک ماهه تفاوت معنیداری وجود دارد ( F= 221/20و  .)p>0/004برای پی
بردن به اين نکته که از لحاظ کدام متغير بين دو گروه تفاوت وجود دارد ،سه تحليل کواريانس
يک راهه در متن مانکوا انجام گرفت که نتايج حاصل در جدول شماره  3ارائه شده است.
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جدول .3
نتايج تحليل کواريانس يک راهه در متن مانکوا روی ميانگين نمرههای پيگيری افکارخودآيند منفی،
آسيب عمدی و کيفيت زندگی گروههای آزمايشی و گواه با کنترل پيش آزمون
اندازه توان
میانگین
مجموع
متغیر
p
F
df
اثر آماری
مجذورات
مجذورات
4
افکارخودآيند منفی 0/90 0/004 228/53 22407/30 4 22407/30
4
0/93 0/004 387/85 3343/53 4 3343/53
آسيب عمدی
4
0/31 0/004 13/43 4453/55 4 4453/55
کيفيت زندگی

همان طوری که در جدول شماره  3مشخص است ،با کنترل پيش آزمون بين افراد داری
افسردگی گروه آزمايشی و گروه گواه از لحاظ افکارخودآيند منفی ( p >0/004و ،)F=228/53
آسيب عمدی ( p >0/004و  )F=387/85و کيفيت زندگی ( p>0/004و  )F=13/43تفاوت
معنیداری وجود دارد .به عبارت ديگر ،کاربست تِئوری انتخاب در دوره پيگيری يک ماهه با
توجه به ميانگينها ،موجب تداوم کاهش افکارخودآيند منفی ،آسيب عمدی و افزايش کيفيت
زندگی افراد دارای افسردگی گروه آزمايشی شده است.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به هدف پژوهش که تعيين ميزان تأثير کاربست تِئوری انتخاب بر افکارخودآيند
منفی ،آسيب عمدی و کيفيت زندگی افراد مبتال به افسردگی بود؛ به نتايج آماری فرضيهها و
تبيين آنها پرداخته میشود :نتايج نشان داد که کاربست تئوری انتخاب موجب کاهش
افکارخودآيند منفی،آسيب عمدی و افزايش کيفيت زندگی افراد مبتال به افسردگی گروه
آزمايشی شد .اين نتايج با تحقيقات

Giy (2014), Salehi (2015), Scragg (2014), Stone,

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 (2015همخوانی دارد .در تبيين اين نتايج میتوان

گزارش نمود که :به طور کلی تئوری انتخاب توضيح میدهد که افراد چرا و چگونه رفتار
میکنند .هنگامی که افراد در ارضای نيازهای خود ناکام میشوند دست به رفتار میزنند؛ يعنی
رفتار و عمل خاصی را انتخاب میکنند تا شايد بدان وسيله نيازشان را برآورده کنند .چنانچه
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فرد برای ارضای نيازهايش روشهای مؤثر را پيدا نکند دست به رفتارهای گوناگون میزند که
در روانشناسی به اين رفتارهای ناکارآمد و نامؤثر برچسب بيماری میزنند :افسرده ،مضطرب،
منزوی و  Glasser (1998( . ...معتقد است ،ناکامی در برآوردن نيازهای اساسی يک تجربه
عمومی و همگانی است؛ چرا که واقعيت هميشه با ما همآهنگ و همنوا نيست .اما برخی از
افراد هنگامی که در برآوردن نيازهايشان ناکام میشوند به جای پذيرفتن مسئوليت و جستجوی
راههای مؤثر ديگر برای ارضای نيازهای خود و انجام عمل مسئوالنه برای تأمين آنها مسئوليت
گريزانه رفتار میکنند و ديگران را مسئول ناکامی خود میدانند .اگر فردی مسئوليت گريز باشد
با انکار واقعيت و سرزنش عوامل بيرونی و مقصر قلمداد کردن شرايط و ديگران ممکن است
به افسردگی روی بياورد ،و به سرزنش خود ،يا ديگران ،يا شرايط ادامه میدهد و تسليم آن
میشود .تئوری انتخاب توضيح میدهد که اين رفتار افسردگی کردن ،هم نوعی رفتار انتخاب
شده است که فرد برای حل مشکل کنونیاش آن را برگزيده است ولی رفتاری نامؤثر است؛
چرا که مشکل را حل نمیکند .در صورتی که اگر فرد شرايط موجود را بپذيرد و سعی کند با
مسئوليتپذيری بيشتر راه حل بهتر و مؤثرتری را جستجو کند حتماً احساس خوبی پيدا خواهد
کرد و شرايط زندگی خود را بهبود خواهد بخشيد.
افراد مبتال به افسردگی به دليل نوع بيماری افکارخودآيند منفی زيادی دارند .مداخله
تئوری انتخاب به دليل اينکه فرد در اين نوع درمان رابطهی همدل و حمايت کننده را تجربه
میکند ،استانداردهای وضع شده برای خود و ديگران را مجدداً سازماندهی مینمايد و نيز بر
کاهش نشخوار افکار منفی ،تجسمات و نگرش ناکارآمد که با افکار خودآيند منفی مرتبطاند اثر
میگذارد )Glasser, 2001) .اظهار داشت که ايجاد يک رابطه مبتنی بر نظريه انتخاب بين
مشاور و مراجع نقطه عطفی در کاهش مشکالت بيماران است .کار بست تئوری انتخاب در
پژوهش حاضر ،از طريق ايجاد رابطه و نيز ايجاد تغيير در افکار ،محتوای افکارخودآيند افراد را
تغيير و تعديل کرد .اين نوع درمان با اصالح برنامههای شناختی اين افراد از طريق سازماندهی
فرآيند افکار ،واکنشهای منفی به دليل ناکامی و نوع بيماری ،مشکالت هيجانی ،نگرانیهای
همراه با اضطراب ،اجتناب نمودن ،وابستگی ،درماندگی نسبت به تغيير که موجب تداوم
افکارخودآيند منفی میشود را کاهش داد .در نتيجه میتوان گفت تِئوری انتخاب بر کاهش
افکارخودآيند منفی افراد مبتال به افسردگی مؤثر بود .مداخله کاربست تئوری انتخاب سبب
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افزايش تعامالت فردی و اجتماعی افراد با اعضا خانواده شد و سبب گرديد اين افراد تعامالت
بيشتری با محيط خود برقرار سازند و در روند درمان با تقويتهای کالمی مثبت و اميدواری،
افرادی که تمايل به آسيب رساندن عمدی به خود را داشتند ،فشارهای روانی کمتری درباره
وضعيت روانی خود ادراک کنند .ميزان سرخوردگی و شکست در برابر افکار منفی کاهش
يافت و افراد تمايلی کمتری به آسيب رسانی عمدی به خود را نشان دادند .ايجاد توانايی
انتخاب از بين گزينههای مختلفی که متناسبتر بود ،باعث شد که افراد تجارب ذهنی منفی
مانند افکار خودکشی و خودسرزنشگری را تجربه نکنند و در نهايت اين افراد غم ،اندوه،
نگرانی و فقدان عالقه که زيربنای آسيب عمدی به خود میشود را کنترل نمايند .در تحليل
نهائی اين تغييرها به ارتقاء کيفيت زندگی افراد میانجامد .آگاهی از اين مسئله که "افسردگی
کردن" يک انتخاب است فرد را متوجه میسازد که او موقعيت انتخابهای ديگر را نيز دارد و
احتماالً میتواند کاری متفاوت و مفيدتر هم انجام دهد ).(Glasser, 1998
بیترديد خلق افسرده اثرهای منفی روانشناختی و اجتماعی بر افراد دارد و چالشهای
اجتماعی -شناختی را موجب میگردد که باعث کاهش کيفيت زندگی میشود .مداخله تئوری
انتخاب در اين افراد با ارائه برنامهريزی برای عملکرد بهتر ،و نيز تعهد نسبت به برنامهها،
موجب شد افراد دريابند چه کارهايی بايد انجام دهند .پيگيری اين موضوع سبب شد از هم
گسيختگی افراد کاهش پيدا کند .اين روش به دليل اينکه در آن برنامهريزی انتخاب وجود
دارد ،باعث افزايش ميزان افزايش توانايی نظارت بر احساسات خود و همچنين شناسايی
توانايیهای شخصی در برخورد با هيجانهای منفی میشود .در تئوری انتخاب افراد با
نپذيرفتن هر گونه عذر و بهانه درباره تعهدات خود ،در رويارويی با موقعيتهای تنشزا و با
تمرکز مثبت و برنامهريزی منظم ،سطح توانايی ارزيابی شرايط و انتخاب بهترين راهکارها را
پيدا میکنند .در جريان مداخله افراد فرا گرفتند تا سطح کيفيت و انسجام خود را با افزايش
تعهد نسبت به اجرای برنامهها حفظ نمايند .همچنين ،کاربست تئوری انتخاب ،موجب شد تا
بر مبنای اصول تئوری انتخاب و با ارزيابی ،طرح و برنامهريزی افراد مبتال به افسردگی در
فرايند زندگی ،احساس ارزشمندی بيشتری ادراک کنند .خودسنجی ،برنامهريزی برای عمل و
احساس تعهد نسبت به دنبال کردن برنامه که محور فرايند کاربست تئوری انتخاب میباشد
موجب گرديد جستجوی درونی احساسها ،شناختها تقويت شود و افراد به اين نتيجه برسند
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 احساس مسئوليت بيشتر و خودارزشی در اين افراد تقويت.که رفتار کنونی آنها کارساز نيست
شود و نيز کيفيت زندگی افراد مبتال به افسردگی رشد يابد و در آخر بايد اضافه کرد مهمترين
 تأثير،مفهوم تئوری انتخاب با پذيرش اين ادعاست که اعمال و افکار که انتخاب میکنيم
 مهمترين محدوديت اين پژوهش مصرف داروهای تجويز شده.زيادی بر سالمت روان دارند
 پيشنهاد میگردد در تحقيقات.برای افراد دارای افسردگی بود که محقق کنترلی بر آن نداشت
. بررسی شود،آينده کاربست تِئوری انتخاب در افراد دارای افسردگی که تحت درمان دارو نيستند
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