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به کميته امداد امام خمينی (ره) شهرستان فالورجان

فائزه حيدري  ، 1محمد زارع

نيستانک 2

 0گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نايین.
 2گروه روانشناسی بالینی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نايین.
نام نويسنده مسئول:
فائزه حيدري

چکيده
اين پژوهش با هدف اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برکیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده
مراجعه کننده مبتال به افسردگی به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فالورجان اجرا گرديد.
در اين پژوهش جامعه آماری کلیه زنان سرپرست خانوار مراجعه کننده به کمیته امداد خمینی (ره)
شهرستان فالورجان در تیر و مرداد  79بود که از بین آنها  011نفر مبتال به افسردگی بودند .در ادامه
برای انتخاب نمونه به روش در دسترس تعداد  01نفر از اين افراد وارد پژوهش شدند .سپس گروه
نمونه بطور تصادفی بدوگروه ازمايش و کنترل تقسیم شدند  .گروه ازمايش بمدت  01جلسه اموزش
مهارتهای زندگی داده شد در اين پژوهش از پرسشنامه افسردگی بک ( )0771جهت سنجش
افسردگی و از پرسشنامه امید به زندگی  )0711( MHSجهت سنجش متغیر وابسته امید به زندگی
استفاده شد .جهت آزمون اين فرضیه ،از آزمون تحلیل کواريانس استفاده شد .نتايج تحلیل آماری
نشان داد که بین میانگین های نمرات امید به زندگی شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون
تفاوت معنا داری وجود دارد ( .)P=1/110بدين معنا که آموزش مهارت های زندگی بر امید به زندگی
زنان سرپرست خانواده مبتال به افسردگی مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان
فالورجان تاثیر معتی داری داشت.

واژگان کليدي :مهارت های زندگی ،امید به زندگی ،زنان سرپرست خانواده ،افسردگی.
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سرپرست خانواده مبتال به افسردگیِ مراجعه کننده

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال پنجم)

اثربخشی آموزش مهارتهاي زندگی بر اميد به زندگی زنان

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،شماره  ،71بهار  ،7318ص 23 -28
ISSN: 2588-2864

http://www.Psyj.ir

مقدمه
خانواده کانونی است که بسیاری از آسیﺐها و مسايل اجتماﻋی مانند ﻃالق ،اﻋتیـاد ،کودکـان خیابانی ،کودك آزاری ،فرار از خانه از آن
سر بر مـیآورد .ﻋـواملی متعـدد از جملـه ﻃـالق ،اﻋتیاد ،زندانی شدن و مـرگ همسـر مـیتوانـد موجـﺐ تغییر ساختار خانواده شود و پديده
خانوادههای تک والدی با سرپرستی زنان را در پی داشته باشـد (فاهی ،iکیتلی iiو پولک .)2102 ،iiiسازمان بین المللی کار ،iiزنان سرپرست
خانواده را شامل خانوادههايی مـیدانـد کـه مردان بالﻎ در آن به دلیل ﻃالق ،جدايی ،مهاجرت و ازدواج نﮑردن يا بیوه گی وجود نـدارد يـا در
ﺻورت حﻀور سهمی در درآمدهای خانواده ندارند مانند مردان معتاد ،بیﮑـار ،متـواری يـا از کـار افتاده (زرهانی .)2100 ،iبنابراين ،میتوان
گفت زنان سرپرست خانوار جـﺰء اﻗشـار فقیـر جامعـه هستند .شايد ﻋلت اين امر ناشی از نبود پشتوانه های اﻗتصادی -اجتماﻋی ،دسترسی
نداشـتن بـه شـغل مناسـﺐ و نداشـتن مهـارت الزم باشند (ريماز و همﮑاران .)0070 ،افﺰون بر اين ،زنان سرپرست خانوار بـه دلیـل ايفـای
نقـش دوگانه (پدر و مادر) برای فرزندان ،از دست دادن درآمد ،تربیت فرزندان ،اداره امور خانه ،کار در خارج از خانه با دستمﺰد پايین با
استرس ،با مسايل و مشﮑالت روحی و روانی بیش تـری روبـه رو هستند (هربست .)2101 ،iiبنابراين ،ﭼالشهای زندگی اين ﻗبیل زنان زياد
و جـدی اسـت و لـﺰوم توانمندسازی روانی آنان در کنار ساير خدمات اجتماﻋی و اﻗتصـادی افـراد دارای اهمیـت اسـت .ديويس)2101( iii
به اين نﮑته اشاره میکند که توانمندسازی روانشناختی زنان به ارتقـاء کیفیـت مادرانـه آنان انجامیده و از پريشانیهای روانشناختی خـانواده
مـیکاهـد .بر اساس نتايج بدست آمده احتمال ابتال به بیماریهای روانـی در زنـان سرپرسـت خـانوار از افـراد متاهل و کسانی که تنها
زندگی میکنند بیشتـر اسـت (کونل iiiiو همﮑاران ،2102 ،ﺻدرالساداتی.)0070 ،
ريمـاز و همﮑـارانش ( )0070در پـژوهش خـود بـه ايـن نتـايج رسیده اند که در میان حیطه هـای ﭼهارگانـه کیفیـت زنـدگی ،حیطـه
سـالمت محـیﻂ و رابطـه اجتماﻋی به ترتیﺐ کمترين ( )7/19و بیش ترين ( )02/10نمـره را بـه خـود اختصـاص دادنـد و متغیر سن و نیﺰ
متغیر بیماری های فعلی با حیطه سالمت جسمانی ،روانی و نمـره کلـی کیفیـت زنــدگی رابطــه معنــیدار و معﮑوســی دارد و تــاثیر
ايــن متغیــر در دامنــه ســالمتروان از ســاير حیطه های ياد شده بیش تر است.
افسردگی ،iiاز شايع ترين تشخیص های روانپﺰشﮑی است که با روند رو به رشد و شیوع آن ،مشﮑلی اساسی برای بهداشت روان ايجاد
کرده است (ﻗدم پور و همﮑاران .)0071 ،سازمان بهداشت جهانی iپیش بینی می کند که تا سال  2121افسردگی دوّمین ﻋلت ناتوانی پس
از بیماری ايسﮑمی ﻗلبی iiباشد .تقريباً در سراسر جهان و در همه کشورها و فرهنگها شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است (سازمان
بهداشت جهانی .)2101 ،از همه بیماری های جسمی و روانی در زنان  01-51ساله افسردگی شايعترين بیماری شناخته شدهاست (سازمان
بهداشت جهانی .)2101 ،يافتههای تجربی نشان می دهد که زنان سه برابر مردان در ازدواج های ناموفق افسرده اند ( %51در برابر  )%01و
تقريبا نیمی از همه زنان در ازدواج های ناموفق افسرده میشوند (موسوی و همﮑاران .)0011 ،کیفیت زندگی با بیماری و شرايطی که سالمت
را به خطر می اندازد در ارتباط است و از ﻃرفی ﻋدم وجود سرپرست باﻋث ايجاد استرس جسمانی و روحی و روانی بر خانواده و به ويژه مادر
شده و مادران استرس زيادی را متحمل می شوند(شیو ،iiiبلومبرگ ،iiiiرايس ،iiiويسر iiو بويلن)2119 ،iii
باتوجه به مطالﺐ ذکرشده،میتوان گفت تاکنون در خصوص آموزش مهارت های زندگی وتأثیرآن بر کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار
مبتال به افسردگی مراجعه کننده به کمیته امداد پژوهشی در ايران انجام نشده است.بنابراين کمبودپژوهش درمورد اين متغیرها درداخل
کشوراحساس میشود که منجربه انجام اين پژوهش گرديد .بنابراين ،هدف مطالعه حاضر پاسخگويی به اين سوال بود که آيا آموزش مهارتهای
زندگی برکیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده مبتال به افسردگیِ مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فالورجان تاثیر
معنی داری دارد؟

روش تحقيق
مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانوار
مراجعه کننده به کمیته امداد شهر فالورجان در سال  71بود .به منظور دستیابی به گروه مورد نظر پژوهش ،پس از گرفتن تست افسردگی
بک ،iiiiتعداد  011نفر که مبتال به افسردگی متوسﻂ بودند انتخاب شدند ،اين زنان از نظر سن ،تحصیالت و شغل و محل سﮑونت و میﺰان
درآمد همتا و همگن انتخاب گرديدند .روش نمونه گیری در اين پژوهش در دسترس بود .از بین  011نفر زنان مبتال به افسردگی که سرپرست
خانواده بودند 01 ،نفر انتخاب و به ﻋنوان نمونه در اين پژوهش انتخاب شدند .در خالل پژوهش  2نفر بدلیل شرکت در کالسهای مهارت
زندگی از نحقیق خارج شدند

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،شماره  ،71بهار  ،7318ص 23 -28
ISSN: 2588-2864

http://www.Psyj.ir

ابزار تحقيق
iii

iiiii

 :پرسشنامه امید میلر ( )MHSدر سال  0711تويﻂ میلر و پاورز ساخته شد .پرسشنامه اولیه دارای
پرسشنامه امیدواری میلر
 51سوال بود که در نسخههای بعدی به  51سوال افﺰايش يافت .هدف اين پرسشنامه ،سنجش میﺰان امیدواری در افراد است.
نمره گذاری پرسشنامه :اين پرسشنامه در ﻃیف لیﮑرت از بسیار مخالف (نمره  )0تا بسیار موافق (نمره  )1نمره گذاری میشود .نمره
گذاری پرسشنامه امید میلر ( )MHSبه اين ﺻورت است که ابتدا بايد در هر ماده به پاسخ بسیار مخالف نمره  ،0مخالف نمره  ،2بیتفاوت
نمره  ،0موافق نمره  5و بسیار موافق نمره  1بدهید 05 .ماده نیﺰ به ﺻورت وارونه نمره گذاری میشوند .نمره گذاری وارونه :سواالت -00
 51 -59 -07 -01 -05 -00 -00 -21 -29 -21 -01 -01 -00به ﺻورت وارونه نمره گذاری میشوند .نمره بین  51تا  : 71امید فرد ،کم
است .نمره بین  71تا  : 055امید فرد ،متوسﻂ است .نمره باالتر از  : 055امید فرد ،زياد است .
روايی و پايايی :روايی اين پرسشنامه مطلوب گﺰارش گرديده و پايايی آن را ﻃبق آلفای کرونباخ 1/11ذکر کرده است.
پرسشنامه ی افسردگی بک :پرسشنامه ی افسردگی بک از جمله مناسﺐ ترين ابﺰارها برای انعﮑاس حاالت افسردگی است.اين پرسشنامه
دارای  20ماده است که ﻋاليم جسمانی ،رفتاری و شناختی افسردگی را اندازه گیری می کند .هر ماده دارای  5گﺰينه است که بر مبنای  1تا
 0نمره گذاری می شود و درجات مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شديد تعیین می کند .حداکثر نمره در اين تست  10و حداﻗل آن ﺻفر
می باشد.

روش اجرا
ابتدا از جامعه مورد نظر تست افسردگی بک گرفته شد و کسانی که نمرات افسردگی شان متوسﻂ بود به ﻋنوان نمونه انتخاب شدند .از
 011نفر  01نفر بطور تصادفی به دو گروه ازمايش و کنترل تقسیم شدند .پیش آزمون جهت سنجش میﺰان امید به زندگی برای هر دو گروه
آزمايش و گواه اجرا شد .سپس  01جلسه هفتگی يک ساﻋته آموزش مهارت های زندگی برای زنان سرپرست خانوار مبتال به افسردگی گروه
آزمايش برگﺰار گرديد .يک هفته پس از پايان جلسات ،پس آزمون برای هر دو گروه اجراگرديد.
جدول  : 1خالصه فرمت جلسات آموزشی مهارت هاي زندگی (اقتباس شده از بنکدار)1831 ،

جلسه اول :معارفه -خودآگاهی

جلسه ششم :مديريت هیجانات

جلسه دوم :همدلی

جلسه هفتم  :حل مسئله

جلسه سوم :مهارت روابﻂ بین فردی

جلسه هشتم :تصمیم گیری

جلسه ﭼهارم :مهارت ارتباط موثر

جلسه نهم :تفﮑر اخالق

جلسه پنجم :مقابله با استرس

جلسه دهم :تفﮑر نقادانه

در پايان هر جلسه ،تﮑالیف هفتگی برای زنان در نظر گرفته شد.

يافته ها
يافته های دموگرافیک اين پژوهش ،شامل سن که بیشترين درﺻد را زنان  51سال به باال با  52/11درﺻد و در بخش مربوط به
تحصیالت ،مقطع متوسطه با  01نفر (10/19درﺻد) بیشترين آمار را داشتند.
جدول :2ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون مولفه اميد در دو گروه آزمايش و کنترل

ﻋﻀويت گروهی

پس آزمون

پیش آزمون
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمايش

05

01/0

7/10

51/5

9/70

کنترل

05

09/7

1/71

09/11

1/10

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ،شماره  ،71بهار  ،7318ص 23 -28
ISSN: 2588-2864

http://www.Psyj.ir
جدول  :8نتايج تحليل کواريانس تاثير عضويت گروهی بر اميد سرپرست خانواده دو گروه آزمايش و کنترل

متغیرها

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

معنا داری)(P

میﺰان تاثیر

توان آماری

پیش آزمون

1095/110

5

0050/121

510/057

*1/15

1/717

1/790

ﻋﻀويت گروهی

250/010

0

250/010

017/112

*1/19

1/107

1/751

سرپرستی خانواده

22/900

2

00/011

1/109

*1/10

1/215

1/705

همانطوريﮑه در جدول  0نشان داده شده است ،پس از حذف تاثیر متغیرهای همگام بر روی متغیر وابسته و با توجه به ضريﺐ F
محاسبه شده ،مشاهده می شود که بین میانگین های تعديل شده نمرات امید شرکت کنندگان بر حسﺐ ﻋﻀويت گروهی (گروه آزمايشی و
گروه کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد( .) P<1/10لذا فرضیه پژوهش تائید گرديد .بنابراين بین میانگین نمرات امید
به زندگی دوگروه تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه آزمايش بر افﺰايش نمرات امید به زندگی شرکت کنندگان در پس آزمون گروه آزمايشی
تاثیر داشته است .ضريﺐ تعیین در پس آزمون  1/107بوده که نشان می دهد که  10/7درﺻد واريانس نمرات امید به زندگی در پس آزمون
به وسیله ﻋﻀويت گروهی(آ زمايش و کنترل) ﻗابل تبیین است .توان آماری نﺰديک به يک و سطح معنا داری نﺰديک به ﺻفر نمايانگر کفايت
حجم نمونه بوده است.

بحث و نتيجهگيري
نتايج تحلیل کواريانس مربوط به فرضیه پژوهش مبنی آموزش مهارت های زندگی بر امید به زندگی زنان سرپرست خانواده مراجعه
کننده به کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فالورجان نشان داد که بین میانگین نمرات امید به زندگی دو گروه آزمايشی و گروه کنترل
تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه آزمايش بر افﺰايش نمرات اين مولفه شرکت کنندگان در پس آزمون گروه آزمايشی تاثیر داشته است.
که  01/0درﺻد واريانس نمرات امید به زندگی در پس آزمون به وسیله ﻋﻀويت گروهی(آزمايش و کنترل) ﻗابل تبیین است .لذا می توان بیان
کرد که امید به زندگی زنان گروه آزمايش باالتر از زنان گروه کنترل است .نتايج اين فرضیه با نتايج پژوهش های رضاپور میرﺻالح و همﮑاران
iiii
( ،)0071جاه شﮑوری و جعفری ( ،)0011ﻃهماسبی (،)0011فالح زاده و هاديان ( )0011و برونوم ،)2109( iiماير iiiو ﻋبدالمالک
( )2101همخوان است .امید به زندگی دربدوتولد معرف متوسﻂ سـالهايی اسـت کـه يک نوزاد زنده به دنیا آمده ﻋمر خواهد کرد ،به شرط
اينﮑه احتمـال مرگ اوبرای سالهای آينده زندگی مانند انسان های زمان حال باشد  .امید به زندگی را می توان برای هر سنی محاسبه کردومثالً
مشخص نمود که يک مرد  11سـاله به ﻃـورمتوسـﻂ ﭼنـد سـال ديگـرﻋمـر خواهد کرد .البته به شرط اينﮑه الگوی احتمال مرگ اونیﺰدرآينـده
مانند انسانهای  11سال به باالی فعلی باشد .در تبیین اين نتیجه بنا به نظر سان دين iiiiiو همﮑاران ( ،)0717میتوان بیان کرد موﻗعیت
زندگی فرد بر امید مؤثر است .بعﻀی موﻗعیتها منجر به بروز ناامیدی و يا امید میشوند .در اين میان زنان سرپرست خانوار که به داليلی از
ﻗبیل ﻃالق و يا مرگ همسر ،ازکارافتادگی همسر و يا زندانی شدن همسر که به سرپرستی خانواده میپردازند و سختیهای نشئتگرفته از
آن ،منجر به ناامیدی و يأس بر آنها میشود ،تیلر iiiiو همﮑاران ( )2111در اين زمینه بیان میکنند که اگر ادراکات ﻋادی انسان با يک
مفهوم مثبت از خود و از کنترل شخصی و يک ديدگاه خوشبینانه ،حتی کاذب در مورد آينده همراه شود ،نه تنها در ادارة جﺰر و مد زندگی،
بلﮑه در کنارآمدن با حوادث بسیار استرسزا و تهديدکنندة زندگی ،مانند مرگ همسر و ﻃالق ،به افراد کمک میکند .سلیگمن،)0771( iii
نیﺰ معتقد است« :آموختن اينﮑه پس از هر شﮑست ،ﭼگونه مسیر افﮑار خود را به سمت خوشبینی سوق دهیم ،مهارتی دائمی به ما میدهد
که بتوانیم بر افسردگی و ناامیدی غلبه نمايیم .همچنین ما را ياری میکند که از سالمت بیشتری برخوردار باشیم .اين مهارت در حل
مشﮑالت ،غلبه بر يأس و ناامیدی ،بهبود بیماریها ،سالمت روانی و جسمانی انسان مؤثر است».
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