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 چکيده
طالق، تواریِ  همسر، فوتِ عللی نظیرِ به که شود می اطالق زنانی به خودسرپرست زنانِ

همسر، زندانی شدن همسر یا فراهم نبودن شرایطِ ازدواجِ مناسب، نیازمندِ حمایت هستند 

 مانساز پوشش تحت و به همین دلیل ندارند را شان زندگی ی اداره تواناییِ تنهایی و به

 هستند جامعه اقشار از قشری زنان این. هستند بهزیستی سازمان جمله از حمایتی های

اقتصادی رنج  و اجتماعی عاطفی، روانشناختی، های حمایت از فقدان آنان از بسیاری که

 موضوعِ هم و رنددا های روانشناختی قرار آسیب معرضِ در خود هم می برند. از این منظر

هستند. به همین سبب مداخالتِ روانشناختی برای این  جامعه در روانی سالمت تهدیدِ

 رب گروهی معنادرمانیِ اثربخشی تعیینِ پژوهش این از زنان ضروری به نظر می رسد. هدف

 این در. است خودسرپرست زنانِ در خودمتمایزسازی و شکوفایی خالق، خودکارآمدی

 و در دسترس انتخاب در گیریِ نمونه روش نفر از زنانِ خودسرپرست با 03تعداد  پژوهش

 و بصورت تصادفی قرار گرفتند بود نفر 51 یک هر اعضا تعداد که گواه و آزمایش گروه دو

برای این  .شد اجرا آزمایش گروه مورد در جلسه 8 مدت به گروهی درمانیِ معنا مداخالت

(، شکوفایی )سلیمانی و 6332منظور از پرسشنامه های خودکارآمدیِ خالق )بیگیتو،

( 6351، براساس مدل سلیگمن( و خودمتمایزسازی )دریک و مورداک، 5031همکاران، 

استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس با اندازه 

تحلیل شد. نتایج نشان داد که معنا درمانیِ گروهی بر خودکارآمدی گیری مکرر تجزیه و 

 .خالق، شکوفایی و خودمتمایزسازی در زنانِ خودسرپرست اثر بخش است

معنادرمانی، خودکارآمدی خالق، شکوفایی، خودمتمایزسازی، : واژگان کليدي

 .زنان خودسرپرست
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 3 رضوان باجالن،  2 مهرنوش ادیبان،  1 ابراهيم آذرینوند

 .مدیر پژوهش سازمان بهزیستی استان لرستان، دکتری مشاوره خانواده 5
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 6
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 0

 
  نویسنده مسئول:نام 

 مهرنوش ادیبان

 خالق، شکوفایی خودکارآمدي ميزان بر گروهی درمانی معنا اثربخشی

 خودسرپرست زنان در خودمتمایزسازي و
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 مقدمه
 اساحس و معنایی بی تنهایی،  رنج، قبیل بحران های بسیاری در زندگی شان از افرادی هستند که با مشکالت و زنان خودسرپرست

تند هس تهدید معرض در و پذیر آسیب اقتصادی و اجتماعی بسیار روانی، روحی، مختلف ابعاد از این افراد. شده و خواهند شد مواجه بیهودگی

د. بسیاری از آنها تنها زندگی می کنند و در زمینه های اقتصادی نامناسب و غالباً از فقدان حمایت های عاطفی، روانی، اقتصادی رنج می برن

به تنهایی مسئول تأمین احتیاجات مالی خود هستند، همچنین بسیاری از آنها عالوه بر تأمین نیازهای خود مسئولیت سرپرستی فرزندان، پدر 

ود به هیچ لحاظی مورد حمایت نیستند خود را در شرایطی می بینند که یا مادر سالخورده یا برادر و خواهر خود را دارند و در شرایطی که خ

ش سباید تکیه گاهی عاطفی، مالی و اجتماعی برای سایر اعضا خانواده شان باشند. به عبارتی به کورانی دچار آمده اند که نه تنها خود را پر

اید پاسخگوی آنچه که زندگی از آنها خواسته است باشند و به عوض کننده در مقابل زندگی نمی بینند بلکه در مَسندی قرار گرفته اند که ب

ن اآنکه چشم اندازی از هست ها و بودن ها در زندگی شان داشته باشند، بایستی زندگیِ خود را از جهتِ نیست ها و فقدان ها بنگرند. این فقد

و پوچ جلوه می دهد؛ بر این اساس معنا درمانی یکی از راههای  ها و نبودن ها مایه ی رنج بسیاری در زندگی است که گاه زندگی را بی معنا

( بنیانگذار مکتب 528،ص5312) 5یافتن پاسخ برای رنج ها و شهامتِ رو در رو شدن با فقدان ها است. در این خصوص دکتر ویکتور فرانکل

 «بداند که خود او در برابر این پرسش قرار گرفته است.فرد نباید بپرسد که معنای زندگی او چیست، بلکه باید »بیان می دارد:  6معنادرمانی

درمانی، به این زنان یاری رساند تا هدف و معنایی برای زیستن شان بیابند،  معنا همچون رویکردی با بتوان که صورتی در این راستا در

( بیان می کند 518،ص5310که فرانکل ) هر چند همانگونه. گذارد می کاهش به رو زندگی در و بیهودگی رنجِ آنها پذیری آسیب میزان

است این است که از طریق رویکرد معنادرمانی  نظر مطمح تحقیق این در آنچه بنابراین« شود؛ داده تواند نمی و شود یافته باید بودن معنای»

ری متفاوت با گذشته و همچنین افراد موردنظر با مفاهیم وجودی و بودن و حضور خودشان در زندگی آشنا شوند و مشکالت زندگی را از منظ

خویش را کارآمد تر از پیش ببینند. به گونه ای که اگر تاکنون در قبال مشکالت و دشواری های زندگی، دیگران، شرایط و جامعه را مسئول 

نه و درگیرا ایجاد مشکالت شان می دانستند اکنون ضمن درک مسئول بودن خویش در قبال نحوه ی حضورشان در زندگی، موضعی فعاالنه

این ایمان که هر کسی در قبال خود دارای وظیفه ای است ارزش فراوانی ( »33،ص5312با زندگی در پیش بگیرند. به گفته ی دکتر فرانکل )

 «در روان درمانی و بهداشت روانی دارد.

می شود که به بررسی  ( اشاره5031درخصوص پژوهش های انجام شده در این خصوص به پژوهش مصطفی پور، معتمدی و فرخی )

اثر بخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ در زنان سالمند پرداختند و نشان دادند معنا درمانی بر کاهش 

 احساس تنهایی و اضطراب مرگ اثربخش است.

ر باورهای وسواسی و تاب آوری زنان نتیجه ( در پژوهشی با عنوان اثربخشی معنادرمانی گروهی ب5031همچنین توکلی و پورابراهیم )

 گرفتند که معنادرمانی بر کاهش باورهای وسواسی و افزایش تاب آوری با ایجاد معنا در زندگی مؤثر است و می توان این روش را برای درمان

 وسواس فکری در زنان توصیه کرد.

یین اثربخشی معنا درمانی بر کاهش افسردگی زن های آسیب ( نیز در پژوهشی به تع5032صادقی، صفاری نیا، سهرابی و علی پور )

دیده از عهد شکنی همسران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که معنا درمانی به عنوان روش مداخله ای مؤثری می تواند با احیای قدرت و 

لق و کاهش افسردگی زن های آسیب دیده مسئولیت پذیری در فرد و نیز جستجوی شخصی برای معنا و هدف در زندگی، منجر به بهبود خُ

 از عهدشکنی همسران شود.

عملکردگرا -بیرونی و هدف تبحری-( به بررسی نقش انگیزش درونی5032در پژوهشی دیگر فرامرزی، حاجی یخچالی و شهنی ییالق )

تند. یافته های پژوهش آنها نشان در پیش بینی خودکارآمدی خالق دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان رومشگان پرداخ

داد که بین انگیزش درونی، انگیزش بیرونی، هدف تبحرگرا، هدف عملکردگرا، چالش گری، کنجکاوی، تبحر مستقل، خوشایندی معلم و 

ابطه ساده و ( به بررسی ر5031وابستگی به معلم با خودکارآمدی خالق رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. سپس آنها در پژوهشی دیگر )

چندگانه جهت گیری های انگیزشی با خودکارآمدی خالق در دانش آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه پرداختند و نشان دادند که هدف 

 تبحرگرا، هدف عملکردگرا، انگیزش درونی و انگیزش بیرونی می تواند به عنوان یک عامل در تعیین خودکارآمدی خالق در نظر گرفته شود.

( در پژوهشی به شناخت آسیب شناسی تعامالت اجتماعی زنان سرپرست خانوار )مطالعه کیفی 5031افراسیابی و جهانگیری ) همچنین

شهرستان شاهین شهر( پرداختند. یافته های این پژوهش نشان داد زنان سرپرست در تعامالت اجتماعی روزمره خود با مسائل و کلیشه های 

 حریم ناامن را برای آنان به همراه دارد. منفی روبه رو هستند که تجربه 

                                                           
1 Dr.Viktor Frankle  
2 Logotherapy 
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( در پژوهشی به بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و امید به زندگی 5031برجعلی، عباسی، اسدیان و اعیادی )

اضطراب مرگ و بهبود بیماران مبتال به سرطان معده پرداختند و یافته های این مطالعه نشان داد که آموزش معنادرمانی گروهی بر کاهش 

 امید به زندگی بیماران مبتال به سرطان معده مؤثر است.

-( در پژوهشی به بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خالق و رفتار نوآورانه دانشجو5031زاهد بابالن و سیدکالن )

های به دست آمده از تحلیل های آماری این پژوهش نشان داد تأثیر جو  معلمان با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری پرداختند. یافته

 معلمان مثبت و معنادار است.-نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خالق و رفتار نوآورانه دانشجو

این نتیجه  ( در پژوهشی با عنوان اثربخشی معنادرمانی گروهی بر سبک های مقابله ای و تاب آوری در معتادان به5031گلپایگانی )

رسیده است که می توان از روش معنا درمانی بعنوان روشی مستقل یا در کنار سایر روش های درمانی در جهت افزایش تاب آوری و ارتقاء 

 سبک های مقابله ای استفاده نمود.

ند که هدف این پژوهش مطالعه ( پژوهشی با عنوان روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی انجام داد5031اعظم زاده و تافته )

ی نروایت زنان سرپرست خانوار از زندگی خود، شادی و ناشادی، زمینه ها و پیامدهای آن بود. یافته های این پژوهش نشان داد که موانع شادما

حمیلی در زندگی آنها به شیوه های گوناگون در زندگی اجتماعی این گروه مداخله می کند و در نهایت نیز منجر به طردی خودخواسته و ت

 می شود.

( اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی را در کاهش ناامیدی زنان مبتال به سرطان 5031محبت بهار، گلزاری، اکبری و مرادی جو )

روهی ی گپستان بررسی کردند و براساس یافته های بدست آمده از این پژوهش نتیجه گرفتند که مداخالت روانشناختی، از جمله معنادرمان

 قادر است میزان ناامیدی را در مبتالیان به سرطان پستان کاهش دهد.

( پژوهشی با هدف تعیین عوامل تشکیل دهنده و اثرگذار بر شکوفایی انسان در قالب یک 5030هژبریان، بیگدلی، نجفی و رضایی )

سازه ی شکوفایی و همچنین عوامل اثرگذار بر شکوفایی  الگوی پارادایمی انجام دادند. یافته های این پژوهش مؤلفه های تشکیل دهنده ی

ان یبودند که بیان کردند برخی از این عوامل به عنوان متغیرهای علّی و برخی در نقش متغیرهای زمینه ای یا واسطه ای ظاهر می شوند. آنها ب

 و تسهیل شکوفایی افراد مورد توجه قرار گیرد. کردند نتیجه ی این پژوهش می تواند در تدوین برنامه های مداخله ای به منظور تسریع

( پژوهشی با عنوان مقایسه اثربخشی رویکرد معنادرمانی و شادمانی فوردایس بر کاهش 5030کاشانی نسب، شفیع آبادی و کرمی )

ایس بر کاهش افسردگی افسردگی زنان سالمند  شهر تهران انجام دادند و نتیجه گرفتند که رویکرد معنادرمانی و رویکرد شادمانی فورد

سالمندان مؤثر است. همچنین نشان دادند که بین میزان تأثیرگذاری دو رویکرد معنادرمانی و شادمانی فوردایس بر کاهش افسردگی سالمندان 

 تفاوت معنی داری وجود ندارد.

مایزسازی بر ابراز وجود دانشجویان ( در پژوهشی به تعیین اثربخشی درمان خودمت5030پیرساقی، نظری، حاجی حسنی و نادعلی پور )

 دختر دانشگاه عالمه طباطبایی تهران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که درمان خودمتمایزسازی میزان ابراز وجود را افزایش می دهد.

وار با هدف شناسایی ( پژوهشی با عنوان عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست خان5036کرمانی، مظلوم خراسانی، بهروان و نوغانی )

و ارزیابی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار انجام دادند. یافته های این پژوهش بیانگر تأثیرگذاری قوی 

 توانمندی اقتصادی بر متغیر وابسته این پژوهش بود.

زندگی و افزایش امید بیماران سرطانی شهرستان اراک  ( در پژوهشی با عنوان اثربخشی معنا درمانی گروهی در کیفیت5036ربیعی )

 به این نتیجه رسیده است که معنا درمانی گروهی بر افزایش کیفیت زندگی و امید بیماران سرطانی تأثیر گذار است.

مشاوره شهر  ( به تعیین رابطه تمایزیافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مراکز5036در پژوهشی طالبی و غباری بناب )

شاهرود پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین خودمتمایزسازی و رضایت زناشویی، بین هوش هیجانی و خودمتمایزسازی و بین هوش 

 هیجانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

اثربخشی آموزش خودمتمایزسازی بوئن در کاهش  (5083در پژوهشی نریمانی، هاشمی، قاسم زاده، ماشینچی عباسی و فتوحی بناب )

عبود نشانه های مرضی مبتالیان به سوءمصرف مواد در استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که 

 آموزش خودمتمایزسازی سوئن در کاهش بازگشت مجدد مبتالیان به سوءمصرف مواد مؤثر است.

( پژوهشی را به منظور بررسی اثربخشی خانواده درمانی سیستمی بوئن بر افزایش تمایزیافتگی و 5088ی و ثنائی ذاکر )غفاری، رفیع

ه این امر کبهبود کارکرد خانواده های دارای فرزند معتاد انجام دادند و بیان کردند که افراد معتاد و خانواده های آن تمایزیافتگی پایینی دارند 

خانواده می شود. در نتیجه ی این پژوهش نشان دادند که خانواده درمانی سیستمی بوئن می تواند در این زمینه کاربرد  موجب بدکارکردی

 داشته باشد.
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( به مطالعه ی زنان سرپرست خانوار و آسیب های اجتماعی و فردی پیش روی آنها پرداخته است. آسیب 5088در پژوهشی صادقی )

ژوهش از جمله آسیب های اقتصادی، اجتماعی، اختالالت روانشناختی و غیره مشکالتی است که زنان سرپرست های مورد شناسایی در این پ

 خانوار با آن ها درگیر هستند.

( با عنوان بهبود خودکارآمدی 6358در پژوهشی ) 2و چو 1، چوانگ1، چن0در اشاره به پژوهش های  خارجی در این خصوص نیز چانگ

( 3D-CADق برنامه کاربردی طراحی کامپیوتری به بحث درباره تأثیر برنامه کاربردی طراحی سه بُعدی کامپیوتری )خالق و عملکرد از طری

( خودکارآمدی خالق 3D-CADبر خودکارآمدی خالق و عملکرد طراحان دانشجو پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از )

 را شدت بخشید. دانشجویان، علی الخصوص مفید بودن تولیداتشان

( پژوهشی با عنوان محبت والدین و شکوفایی در میانسالی انجام دادند. هدف از این پژوهش بررسی 6352) 3، وندرویل8، کوبزانسکی1چن

ان درابطۀ طولی موجود میان محبت والدین و شکوفایی فرزندان در میانسالی بود که نتایج آن نشان داد که رابطه ی بین محبت والدین و فرزن

 در میانسالی معنادار است.

( در پژوهشی به بررسی همبستگی میان خودمتمایزسازی و انعطاف پذیری شغلی در میان 6352) 51و وو 50، ونگ56، وو55، لو53لیو

دانشجویان کارشناسی پرستاری در چین پرداختند و نتیجه گرفتند که سطح خودمتمایزسازی دانشجویان کارشناسی پرستاری بر انعطاف 

 ری شغلی شان تأثیر می گذارد.پذی

( پژوهشی با عنوان معنادرمانی و تحلیل وجودی در روانشناسی مشاوره ای بعنوان روشی برای پیشگیری و درمان 6356) 51الریچوآ

 سندرم فرسودگی انجام داد و نشان داد معنادرمانی می تواند روشهایی برای کار با افراد مبتال به سندرم فرسودگی ارائه کند.

با توجه به مواردی که گفته شد هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش خودکارآمدی خالق، شکوفایی و  

 خودمتمایزسازیِ زنان خودسرپرست اثربخش است.

 

 طرح تحقيق
آزمودنی از زنان خودسرپرست  03طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با گروه پیش آزمون و پس آزمون است که جهت بررسی آن تعداد 

نفری آزمایش و گواه گمارده شد. در ابتدای امر از  51شهرستان خرم آباد از جامعه آماری در دسترس تعیین و بصورت تصادفی در دو گروه 

مایش اجرا شد. دقیقه مداخالت معنادرمانی به شرح ذیل برای گروه آز 33جلسه و هر جلسه  8دو گروه یک پیش آزمون گرفته و سپس تعداد 

در طول این مدت هر دو گروه به غیر از مداخالت درمانی گروه آزمایش، در شرایط یکسانی به سر بردند. پس از پایان یافتن مداخالت معنا 

 درمانی مجدداً از دو گروه پس آزمون گرفته شد.

 جلسه اول
بیان تجاربی از گذشته که به واسطه ی آنها  پاسخ دهی به پرسشنامه ها، معرفی افراد و آشنایی با دیگر اعضای گروه،

 در بحران قرار گرفته اند و پیامدهای آن تجارب در اکنون و همچنین هدف افراد از شرکت در گروه

 آشنایی مقدماتی با رویکرد معنا درمانی و آشنا شدن با مفاهیم رنج، مرگ، تنهایی جلسه دوم

 معنا و ارتباط این مفاهیم با روابط درون فردی و بین فردی افراد آشنایی با مفاهیم بیهودگی و فقدان جلسه سوم

 جلسه چهارم
دریافت مفاهیم وجودی توسط اعضا و درک فاصله ی خویش از آنچه می خواهند باشند و انجام دادن تکلیف در منزل 

 براساس این مفهوم

 راستای معنا یابی برای زندگی به انجام رسانده اندگزارش دهی توسط اعضای از اقداماتی که در مدت یک هفته در  جلسه پنجم

                                                           
3 Yu-shan Chang 
4 Mavis Yi-Ching Chen 
5 Meng-Jung Chuang 
6 Chia-hui Chou 
7 Ying Chen 
8 Laura D. Kubzansky 
9 Tylor J. VanderWeele 
10 Si-Wei Liu 
11 Lan Luo 
12 Mei-chun 
13 Rong Wang 
14 Yan-ping Wu 
15 Munica Ulrichova 
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 جلسه ششم
مختصری آشنایی باآثار ادبی و دریافت مفاهیم وجودی با توجه به مضمون یک اثر و بحث و تبادل نظر پیرامون این 

 مفاهیم

 جلسه هفتم
معنایابی برای زندگی شده اند و ستای ارائه گزارش توسط اعضایی که در طول هفته موفق به آغاز کردن فعالیتی در را

 بیان نگرش جدیدشان نسبت به مفاهیمی همچون مرگ، رنج، تنهایی برای اعضا دیگر

 جلسه هشتم
بیان مجدد تجارب گذشته توسط اعضا و نگرش متفاوت آنها نسبت به جلسه اول، پاسخدهی به پرسشنامه ها و ابراز 

 تمایل اعضا جهت تداوم جلسات درمانی

 

 تحقيقابزار 
در این پژوهش به منظور اثربخشی معنا درمانی گروهی بر خودکارآمدی خالق، شکوفایی و خودمتمایزسازی در زنان خودسرپرست از 

؛ براساس مدل سلیگمن( و پرسشنامه 5031(، شکوفایی )سلیمانی و همکاران، 6332سه پرسشنامه خودکارآمدی خالق )بیگیتو، 

 ( استفاده شده است.6351 خودمتمایزسازی )دریک و مورداک،

 

 یافته ها

 هاي توصيفی پژوهشیافته
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش معنا درمانی گروهی بر شکوفایی، خود متمایز سازی و خودکارآمدی خالق در زنان خود 

 توصیفی شناسایی بهتر وضعیت نمونهسرپرست است. در این بخش از پژوهش نتایج مربوط به داده های پژوهشی با استفاده از روشهای آماری 

استفاده شده است. متغیر مستقل و وابسته گروه دارای دو سطح، آزمایش و گواه در دو مرحله پیش و پس آزمون است. متغیرهای وابسته 

عه اثربخشی شکوفایی، خود متمایز سازی و خودکارآمدی خالق است. متغیر مستقل روش معنا درمانی گروهی است. هدف این پژوهش مطال

 5گانه )خودکارآمدی خالق، شکوفایی و خود متمایز سازی( است. همانگونه که در جدولمتغیر معنادرمانی گروهی بر متغیرهای وابسته سه

 تشود، نمره متغیر وابسته خودمتمایز سازی گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون با پس آزمون متفاوت است؛ اما در گروه گواه تفاومشاهده می

نمرات متغیر خود متمایز سازی در مراحل دوگانه ارزیابی تفاوت چندانی با هم ندارند. نمرات متغیر وابسته خود متمایزسازی در دو گروه 

 واهگ آزمایشی و گواه نشان داد که بین نمرات گروه گواه و گروه آزمایشی تفاوت وجود دارد و این تفاوتها به سود گروه آزمایشی است و از گروه

 بیشتر است.

 

 یافته هاي استنباطی پژوهش

 آزمون فرضيه اول

 «.معنادرمانی گروهی بر خود متمایز سازی در زنان خود سرپرست اثربخش است» 

ها از لحاظ متغیر خود متمایز سازی زنان خود سرپرست با کنترل اثر پیش آزمون نشان تحلیل کواریانس را برای مقایسه گروه 5جدول 

تأثیر معنا درمانی گروهی در دو گروه آزمایش و گواه در رابطه با متغیر خود متمایز سازی زنان خود سرپرست از نظر  دهد. نتیجهمی

( معنادار است. در اینجا فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر معنادرمانی گروهی بر خود متمایز سازی =33/3sig( در سطح )=F 161/15آماری)

( است(؛ پس معنادرمانی گروهی بر خود متمایز سازی زنان α 31/3( در آزمون کمتر از مقدار)33/3ه)رد شده)زیرا سطح خطای مشاهده شد

( فرض صفر آزمون مبنی بر α=31/3( در سطح )=sig 3/33خود سرپرست اثربخش است. همچنین با توجه به سطح معناداری بدست آمده)

دازه گیری اولیه خود متمایز سازی زنان نیز در مطالعه مؤثر بوده است. همانطور توان گفت انعدم لزوم پیش آزمون رد شده است، بنابراین می

های آزمایش و گواه در رابطه با متغیر خود متمایز سازی زنان خود سرپرست در پس شود، با کنترل اثر پیش آزمون، بین گروهکه مشاهده می

 آزمون تفاوت وجود داشت. 
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 مقایسه خود متمایز سازي زنان خود سرپرست : تحليل کواریانس براي 1جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
F P eta sig اندازه اثر 

خود متمایز 

 سازی

 311/3 33/3 330/3 331/1 33/601 5 33/601 پیش آزمون

 021/3 33/3 311/3 161/15 33/51 5 33/51 گروه

 - - - - 33/581 61 33/1330 خطا

 - - - - - 03 33/553852 کل

 

 آزمون فرضيه دوم
 «.معنادرمانی گروهی بر شکوفایی در زنان خود سرپرست اثربخش است» 

هد. دها از لحاظ متغیر شکوفایی زنان خود سرپرست با کنترل اثر پیش آزمون، نشان میتحلیل کواریانس را برای مقایسه گروه 6جدول 

( در =F 121/58معنا درمانی گروهی در دو گروه آزمایش و گواه در رابطه با متغیر شکوفایی زنان خود سرپرست از نظر آماری)نتیجه تأثیر 

( معنادار است. در اینجا فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر معنادرمانی گروهی بر شکوفایی رد شده)زیرا سطح خطای مشاهده =33/3sigسطح )

( است(؛ پس معنادرمانی گروهی بر شکوفایی زنان خود سرپرست اثربخش است. همچنین با α 31/3( در آزمون کمتر از مقدار)33/3شده)

( فرض صفر آزمون مبنی بر عدم لزوم پیش آزمون رد شده است، α=31/3( در سطح )=sig 3/33توجه به سطح معناداری بدست آمده)

آزمون،  شود، با کنترل اثر پیشتوان گفت اندازه گیری اولیه شکوفایی زنان نیز در مطالعه مؤثر بوده است. همانطور که مشاهده میبنابراین می

 فایی زنان خود سرپرست در پس آزمون تفاوت وجود داشت.های آزمایش و گواه در رابطه با متغیر شکوبین گروه

 ها از لحاظ متغير شکوفایی زنان خود سرپرست با کنترل اثر پيش آزمون: تحليل کواریانس براي مقایسه گروه2جدول 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
F P eta sig اندازه اثر 

 شکوفایی

 383/3 33/3 333/3 323/3 33/511 5 33/511 آزمونپیش 

 151/3 33/3 353/3 121/58 33/532 5 33/532 گروه

 - - - - 33/136 61 33/58312 خطا

 - - - - - 03 33/136601 کل

 

 آزمون فرضيه سوم
 «.معنادرمانی گروهی بر خودکارآمدی خالق در زنان خود سرپرست اثربخش است» 

ها از لحاظ متغیر خودکارآمدی خالق زنان خود سرپرست با کنترل اثر پیش آزمون، کواریانس را برای مقایسه گروهتحلیل  0جدول 

شود، نتیجه تأثیر معنا درمانی گروهی در دو گروه آزمایش و گواه در رابطه با متغیر خودکارآمدی خالق دهد. همانطور که مشاهده مینشان می

( معنادار است. در اینجا فرض صفر مبنی بر عدم تأثیر معنادرمانی =33/3sig( در سطح )=F 051/16ری)زنان خود سرپرست از نظر آما

( است(؛ پس معنادرمانی α 31/3( در آزمون کمتر از مقدار)33/3گروهی بر خودکارآمدی خالق رد شده)زیرا سطح خطای مشاهده شده)

( در سطح =sig 3/33است. همچنین با توجه به سطح معناداری بدست آمده)گروهی بر خودکارآمدی خالق در زنان خود سرپرست اثربخش 

(31/3=αفرض صفر آزمون مبنی بر عدم لزوم پیش آزمون رد شده است، بنابراین می ) توان گفت اندازه گیری اولیه خودکارآمدی خالق زنان

 نیز در مطالعه مؤثر بوده است. 

 

 

 

 

 

 

http://www.psyj.ir/


 7 -1  ، ص7318 ، بهار71، شماره فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864  

http://www.Psyj.ir 

 

 

 ها از لحاظ متغير خودکارآمدي خالق زنان خود سرپرست با کنترل اثر پيش آزمونگروهتحليل کواریانس براي مقایسه  3جدول 

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین مجموع 

 مجذورات
F P eta sig اندازه اثر 

خودکارآمدی 

 خالق

 321/3 33/3 316/3 52/1 33/61 5 33/61 پیش آزمون

 106/3 33/3 335/3 051/16 33/51 5 33/51 گروه

 - - - - 33/11 61 33/5632 خطا

 - - - - - 03 33/01010 کل

 

 نتيجه گيري
براساس پژوهشی که انجام شد نتیجه گرفته می شود که مداخالت روانشناختی عامل مؤثر و سازنده ای برای زنان خودسرپرست است. 

که اغلب روزها بی آنکه خود وقوف داشته باشند با مفاهیمی چون تنهایی، مرگ، به ویژه رویکرد معنا درمانی برای برای این قشر از زنان 

مسئولیت و معنویت در ارتباطِ تناتنگ هستند ضروری می نماید؛ آنها با آگاه شدن نسبت به اینکه این عناصر جزء غیرقابل انکار در هستیِ 

ذاتِ هستی سرچشمه می گیرد در می یابند دستیابی به سطحی کیفیِ  انسانی است و وابسته به شرایط یا ارتباط با دیگری نیست بلکه از

باالتری از زندگی نیازمند پذیرشِ این عناصر و تغییر نگرش در مقابل زندگی است. آنها در می یابند عواطفی همچون بی معنایی، یأس، 

ف ش و آگاهی نسبت به زندگی از خاللِ این عواطبیهودگی و کسالت عوطف قابل استنادی برای سنجش زندگی نیستند بلکه مهم حصولِ بین

انند ماست. از این طریق معنا درمانی برای آنها الگویی می شود که قادر باشند در قالب مفهومِ خودمتمایزسازی در ابعادِ کوچکترِ زندگیِ خود 

که جزء اجتناب ناپذیر هر زندگی است و نشان روابط با دیگران به تفکیک احساسات و عقالنیت بپردازند؛ و همچنین با در نظر داشتن مرگ 

از گذراییِ زندگی دارد در ضمنِ معنایابی و تحقق فردیت نگرشی سهل گیرانه تر نسبت به رنج ها و دشواریِ های زندگی اتخاذ نمایند و به 

ه بُعد ربه نمایند. همچنین وقوف بآنچه که پیش از این در قالب مفهوم شکوفایی گفتیم دست یابند و احساس رضایت و نشاط بیشتری را تج

مسئولیت پذیری فرد در زندگی و کشفِ معنویت از طریق رویکرد معنا درمانی سبب می شود باورهای پیشینِ این زنان نسبت به خود مبنی 

که تنها خود می توانند بر ناتوان بودن و ناکارآمد بودن در مواجهه با شرایط تغییر نماید و خود را همچون وجودی مسئول و منحصر به فرد 

 فردیتِ خود را تحقق بخشند بنگرند و در این راستا رویکرد معنا درمانی بر خودکارآمدیِ خالق در آنها اثربخش است.
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 مراجعمنابع و 
سرپرست خانوار اعظم زاده، منصوره؛ تافته، مریم؛ روایت زنان سرپرست خانوار از موانع شادمانی )مطالعه موردی زنان  [5]

 .5031، پاییز و زمستان 6، شماره 0تهران(؛ مطالعات زن و خانواده، دوره

افراسیابی، حسین؛ جهانگیری، ساناز؛ آسیب شناسی تعامالت اجتماعی زنان سرپرست خانوار )مطالعه کیفی شهرستان  [6]

 .5031، زمستان 51شاهین شهر(؛ زن در توسعه و سیاست، دوره 

ی، مسلم؛ اسدیان، آرزو؛ اعیادی، نادر؛ اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و امید به برجعلی، محمود؛ عباس [0]

 .5031؛  2، شماره51زندگی بیماران مبتال به سرطان معده؛ مجله علمی پزشکی جندی شاپور، دوره 

ودمتمایزسازی بر پیرساقی، فهیمه؛ نظری، علی محمد؛ حاجی حسنی، مهرداد؛ نادعلی پور، حسن؛ اثربخشی درمان خ [1]

 .5030میزان ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه عالمه طباطبایی تهران؛ 

توکلی، بیتا؛ پورابراهیم، تقی؛ اثربخشی معنادرمانی گروهی بر باورهای وسواسی و تاب آوری زنان؛ مجله مطالعات  [1]

 .5031ناتوانی،

 نتشارات بعثت.؛ ا5033خوش لهجه صدق، انیسی، نظریه خانواده درمانی بوون؛  [2]

 .5036ربیعی، مریم؛ اثربخشی معنادرمانی گروهی در کیفیت زندگی و امید بیماران سرطانی شهرستان اراک؛ پاییز  [1]

رسولی، دکتر محسن؛ آسوده، محمدحسین؛ تمرچی، فرزانه ؛ حسینی، زهرا؛ بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی  [8]

 وتاه(.پرسشنامه خود متمایزسازی دریک و مورداک )فرم ک

؛ بررسی تأثیر جو سازمانی نوآورانه ادراکی بر خودکارآمدی خالق 5031زاهد بابالن، عادل؛ سید کالن، سید محمد؛  [3]

 معلمان با استفاده از مدل یابی معادالت ساختاری.-و رفتار نوآورانه دانشجو

نظریه شادکامی و بهزیستی(؛ (؛ شکوفایی روان شناسی مثبت گرا )درک جدیدی از 6355سلیگمن، مارتین ای.پی ) [53]

 (.5031ترجمه امیر کامکار و سکینه هژبریان؛ نشر روان)بهار

سلیمانی، سمیرا؛ علی دوست قهفرخی، فرشته؛ رضایی، علی محمد؛ بارانی، محمد؛ ویژگی های روانسنجی پرسشنامه  [55]

 .5032شکوفایی در دانشجویان ایرانی؛ فصلنامه اندازه گیری تربیتی؛ بهار 

(؛ نظریه های شخصیت؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی؛ نشر 5333وان پی؛ شولتز، سیدنی الن)شولتز، د [56]

 (.5031ویرایش)پاییز

صادقی، زهره؛ صفاری نیا، مجید؛ سهرابی، فرامرز؛ علی پور، احمد؛ اثربخشی معنادرمانی بر کاهش افسردگی زنهای  [50]

(، پاییز 10)0، شماره 55اربردی، سال آسیب دیده از عهدشکنی همسران؛ فصل نامه علمی پژوهشی روانشناسی ک

5032. 

صادقی، علی اکبر؛ زنان سرپرست خانوار و آسیب های اجتماعی و فردی پیش روی آن ها؛ دومین همایش توانمندی  [51]

 .5088زنان و توان افزایی زنان سرپرست خانوار؛ تیرماه

وش هیجانی و رضایت زناشویی در مراکز طالبی، مریم؛ غباری بناب، دکتر باقر؛ تعیین رابطه تمایزیافتگی خود، ه [51]

-مشاوره شهر شاهرود )ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران(؛ زن و مطالعات خانواده، سال پنجم

 .5035زمستان-شماره هیجدهم

ی و کارکرد یزیافتگغفاری، فاطمه؛ رفیعی، حسن؛ ثنائی ذاکر، محمدباقر؛ اثربخشی خانواده درمانی سیستمی بوئن بر تما [52]

 .5088خانواده های دارای فرزند معتاد؛ فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان

فرامرزی، حمید؛ حاجی یخچالی، علیرضا؛ شهنی ییالق، منیجه؛ رابطه ساده و چندگانه جهت گیری های انگیزشی با  [51]

، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در 5031ل سوم مقطع متوسطه، خودکارآمدی خالق در دانش آموزان پسر سا

 یادگیری آموزشگاهی و مجازی.

-بیرونی و هدف تبحری-فرامرزی، حمید؛ حاجی یخچالی، علیرضا؛ شهنی ییالق، منیجه؛ نقش انگیزش درونی [58]

، 5032مشگان، عملکردگرا در پیش بینی خودکارآمدی خالق دانش آموزن پسر سال دوم دبیرستان های شهرستان رو

 5032(، بهار و تابستان 55پژوهشی شناخت اجتماعی، سال ششم، شماره اول )پیاپی-فصلنامه علمی

مهین میالنی؛ انتشارات -(؛ انسان در جستجوی معنی؛ ترجمه نهضت صالحیان5312فرانکل، ویکتور امیل ) [53]

 (.5032درسا)

 (.5031زاد؛ انتشارات درسا)(؛ پزشک و روح؛ ترجمه دکتر فرخ سیف به5312فرانکل، ویکتور) [63]
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 (.5030(؛ خدا در ناخودآگاه؛ ترجمه دکتر ابراهیم یزدی؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا)5310فرانکل، ویکتور امیل) [65]

(؛ فریاد ناشنیده برای معنی؛ ترجمه دکتر مصطفی تبریزی و علی علوی نیا؛ انتشارات 5318فرانکل، ویکتور امیل) [66]

 (.5031فراروان)

را؛ شفیع آبادی، دکتر عبداله؛ کرمی، دکتر ابوالفضل؛ مقایسه اثربخشی رویکرد معنادرمانی و شادمانی کاشانی نسب، زه [60]

پژوهشی پژوهشنامه تربیتی، سال نهم، -فوردایس بر کاهش افسردگی زنان سالمند شهر تهران؛ فصلنامه علمی

 .60-08، صفحات 08، شماره 5030بهار

هروان، حسین؛ نوغانی، محسن؛ عوامل مؤثر بر توانمندی زنان سرپرست کرمانی، مهدی؛ مظلوم خراسانی، محمد؛ ب [61]

فدوره 5(؛ مجله جامعه شناسی ایران5035خانوار )مورد مطالعه: زنان شاغل در مراکز کوثر شهرداری تهران در سال 

 .518-552، ص.5036، پاییز0ف شماره5چهاردهم

دکتر کیانوش زهراکار،دکتر فرشاد محسن زاده،دکتر  (؛ نظریه و کاربست مشاوره گروهی؛ ترجمه5385کری، جرالد) [61]

 (.5032احمد حیدرنیا،دکتر علیرضا بوستانی پور و عباس سامی؛ نشر ویرایش)

 (.31(؛ نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی؛ نشر ارسباران)زمستان5312کری، جرالد) [62]

 .31انی گروهی بر سبک های مقابله ای و تاب آوری در معتادان؛ زمستانگلپایگانی، عبداهلل؛ بررسی اثربخشی معنادرم [61]

محبت بهار، سحر؛ گلزاری، دکتر محمود؛ اکبری، دکتر محمداسماعیل؛ مرادی جو، محمد؛ اثربخشی معنادرمانی به  [68]

ماره هشتم، ششیوه گروهی در کاهش ناامیدی زنان مبتال به سرطان پستان؛ فصلنامه بیماری های پستان ایران، سال 

 .5031اول، بهار

محمدپور یزدی، احمدرضا؛ ویکتور امیل فرانکل بنیانگذار معنا درمانی )فرادیدی بر روان شناسی و روان درمانی  [63]

 ؛ نشر دانژه.5081وجودی(؛ 

مصطفی پور، وحید؛ معتمدی، عبداهلل؛ فرخی، حسین؛ اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و  [03]

، صفحات 5031، تابستان02مرگ در زنان سالمند؛ فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، سال نهم، شماره  اضطراب

02-60. 

نریمانی، مهدی؛ هاشمی، تورج؛ قاسم زاده، ابوالفضل؛ ماشینچی عباسی، نعیمه؛ فتوحی بناب، سکینه؛ آموزش  [05]

 .5083خودمتمایزسازی بوئن و عود نشانه های سوءمصرف مواد؛ 

، هانیه؛ بیگدلی، ایمان اله؛ نجفی، محمود؛ رضایی، علی محمد؛ ارائه الگوی روانشناختی شکوفایی انسان بر هژبریان [06]

 .5030اساس نظریه زمینه ای: یک پژوهش کیفی؛ 
[33] Chang. Yu-shan; Chen. Mavis Yi-ching; Chuang. Meng-Jung; Chou. Chia-hui; 

Improving creative self-efficacy and performance through computer-aided design 

application; (2018); Journal of Thinking skills and creativity. 
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