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اثر بخشی آموزش گروهی روانشناسی مثبت بر باورهای غیر منطقی
و کیفیت زندگی بیماران افسرده
The Effectiveness of Group Training of Positive Psychology on Irrational
Beliefs and Quality of Life in Depressed Patients
3

محسن روح الهی ،1دکتر آناهیتا خدابخشی کوویی ،*2دکتر داود تقوایی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی آموزش گروهی روانشناسی
مثبت بر باورهای غیر منطقی و کیفیت زندگی بیماران افسرده
می باشد .این پژوهش بصورت نیمه آزمایشی با اجرای پیش
ازمون پس ازمون در سال  1394انجام شد .شرکت کننده های
این پژوهش افرادی بودند که به مراکز مشاوره ی غرب شهر
اصفهان مراجعه کرده بودند .از میان این شرکت کنندگان  31نفر
( 15نفر در گروه ازمایش) و ( 15نفر در گروه کنترل) که به شیوه
ی نمونه گیری در دستر بطور تصادفی انتخاب و به دو گروه
ازمایشی وگروه کنترل گمارده شدند .یافته های این پژوهش
بوسیله پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و پرسشنامه کیفیت
زندگی ( )sf-36جمع آوری شد .گروه ازمایشی در ده جلسه
اموزش گروهی روانشناسی مثبت قرار گرفت و گروه کنترل هیچ
اموزشی دریافت نکردند .یافته ها نشان دادند که آموزش گروهی
روانشناسی مثبت تاثیر قابل توجهی در کاهش باورهای غیر
منطقی و افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده ()P<0/001
نسبت به گروه کنترل داشته است.
واژه های کلیدی :روانشناسی مثبت ،باورهای غیر منطقی،
کیفیت زندگی ،مداخالت مثبت

Abstract
The purpose of this study was to investigate
the effectiveness of group training of positive
psychology on irrational beliefs and quality
life in depressed patients. This quasi
experimental study conducted through pre-test
and post-test with experimental and control
group in 2015. The participants in this study
comprised those who referred to counseling
centers in the west of Esfahan. A number of 30
individuals were selected and randomly
assigned to experimental (N=15) and control
group (N=15) via convenience sampling. The
data were measured using the questionnaire of
quality of life (sf-36) and irrational beliefs
questionnaire by Jones. The experimental
group received ten sessions of positive
psychology training, while the control group
excluded from therapy sessions. The results
demonstrated that group training of positive
psychology significantly decreased irrational
beliefs and consequently increased quality of
life of depressed patients (P<0/001) compared
to those in control group.
Keywords: positive psychology, irrational
beliefs, quality of life, positive interventions.
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مقدمه
طبق اطالعنات بدسنت آمنده از مطالعنات همنه گینر
شناسنننی ،اخنننتالل افسنننردگی اساسنننی یکنننی از
رایجتنننرین و شنننایعترین اخنننتالوت روانشنننناختی
گزارش شنده منی باشند .بننابراین ،ضروریسنت تنا از
بهتننرین رویکردهننای درمننانی بهننره مننند شنند تننا بننا
اخننتالل افسننردگی بسننبب بننار قابننل توجننه عنناطفی،
اجتمنناعی و اقتصننادی از طننرف بیمنناران ،خننانواده
هننای آنهننا و جامعننه از یننک سننو و بننرآورد  2/9تننا
 12/3درصنندی شننیوع سنناونه آن در میننان جوامننع از
سننویی دیگننر ،مقابلننه کنننی  .طبننق شننواهد اخیننر،
اخننتالل افسننردگی از لحنناظ آسننیب شناسننی بننا
1
بیماریهننای همچننون سننرطان و تصننلب شننرایین
قابننل مقایسننه اسننت ( محمنند خننانی ،تمنننایی فننر و
جهننانی تننابش .)2115 ،افننرادی کننه از افسننردگی
اساسننی رنننج مننی برننند نگرشننی درسننت نسننبت بننه
خننود ،جهننان اطننراف و زمننان حننال و آینننده ندارننند.
2
بعننالوه ،ایننن افننراد رضننایت از زننندگی و بهزیسننتی
کمننی دارننند و ایننن در حالیسننت کننه افننراد شنناد در
زمیننننه هنننای دیگنننر زنننندگی از جملنننه ازدواج،
تندرستی ،شغل و رابطنه بنا دیگنران موفنق ترنند .در
بسیاری از پژوهشنها نتنایج بدسنت آمنده نشنان داده
اننند کننه هیجانهننای مثبننت بننه اثننرات و پیامنندهای
مثبننت منجننر شننده اننند ( گیبننل و هادیننث.)2115 ،
پژوهشننهای اخیننر در زمینننه روانشناسننی بننالینی نننه
تنها به مطالعنه تناثیرات رویندادهای منفنی و ویژگنی
های منفی شخصیتی بلکنه بنه اینن حقیقنت عالقنه
نشان می دهند که عندم نگرشنهای مثبنت و شنرایط
مثبننت زننندگی ،نقننش مهمننی در ایجنناد اخننتالل
افسننردگی بننازی مننی کنننند ( کننوهن ،فریدریکسننون،
بنننراون ،منننایکلز و کنننانوی .)2119 ،نتنننایج ینننک
پننژوهش کننه بننر روی  5533نفننر بننا سننطح پننایین

بهزیستی انجام شد ،نشان دادنند کنه اینن افنراد طنی
 11سننال آینننده  9/13برابننر نسننبت بننه ابننتالی
افسننردگی آسننیب پذیرترننند .بنننابر همننان پننژوهش
حتی اگنر متغیرهنایی از قبینل پیشنینه ی افسنردگی،
ویژگی هنای شخصنیتی ،عملکنرد منفنی ،متغیرهنای
آمنناری و سننالمت جسننمانی کنتننرل شننوند چنننین
افننرادی بننه احتمننال زینناد ( دو برابننر) بننه افسننردگی
اساسننی مبننتال مننی شننوند .ایننن مطالعننه حنناکی از
آنست کنه عندم بهزیسنتی و هیجانهنای مثبنت منی
توانند عامنل خطنر سناز افسنردگی اساسنی محسنوب
شننننوند (وود و وسننننف .)2111 ،باورهننننای غیننننر
منطقی ،مفهنوم اصنلی در درمنان و نظرینه شنناختی،
نقنننش عمنننده ای در اخنننتالوت زینننادی از جملنننه
افسردگی و اضنطراب ایفنا منی کننند .افنراد افسنرده
بخاطر اینن باورهنا مرتبنا معننای اتفاقنات و رخندادها
را تحریف می کننند تنا تجنارب خنود را بنه گوننه ای
منفننی ،پاینندار و خننود آسننیب رسننان 3تفسننیر کنننند (
بننریج و هننارنیش .)2111 ،باورهننای غیننر منطقننی
رابطننه ی تنگنناتنگی بننا پاسننخ هننای هیجننانی دارننند
کننه ایننن باورهننا نقننش ثابننت و پررنگننی در اخننتالل
افسردگی بنازی منی کننند ( النیس .)1995 ،بنر پاینه
مدل هیجانی عقالنی النیس ،بنا تغیینر باورهنای غینر
منطقننی مننی تننوان بننر مشننکالت روانننی غلبننه کننرد.
همچننننین آرون بنننک 4چهنننارچوبی شنننناختی از
اختالل عاطفی ارائنه داد کنه بنر مبننای آن طرحنواره
هننای 5شننناختی معیننوب در ایجنناد بیمنناری نقننش
اساسی دارنند ( تقنوی ،گنودرزی ،کناظمی و قربنانی،
 .)2113افسننردگی مشننکل مهنن سننالمت عمننومی
اسننت کننه بننا آسننیب در کیفیننت زننندگی ،افننزایش
ننناتوانی و افننزایش همبننودی 3پزشننکی و افننزایش
میزان مر و مینر همنراه اسنت ( آسنتون ،مناتیو ،
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چننناترجی ،مننناترز و منننورای 2114 ،و کنننویجپر و
اسننمیت .) 2112 ،نتننایج پزشننکی بننه شننواهدی دال
بنر تنناثیرات مخننرب افسنردگی بننر وضننعیت عملکننرد
بیمنناران و بهزیسننتی آنهننا اشنناره مننی کنننند ( ولننز،
اسنننتوارت ،هینننز ،بنننرنمن ،راجنننرز ،بنننری (.)1989
همچنننین مطالعننات گوننناگونی ،آسننیب و اخننتالل
مربننوط بننه کیفیننت زننندگی را بهمننراه افسننردگی
گننزارش کننرده اننند ( اسننتوارت و همکنناران.)1989 ،
افسردگی با کناهش تجربنه بهزیسنتی مثبنت ،آسنیب
در عملکننرد زننندگی و ننناتوانی در عملکننرد اجتمنناعی
در ارتبننناط اسنننت ( آنجرمنننایر و ماتسنننینجر،1999 ،
دوو ،برومنننت ،شنننالبر  ،پارکینسنننون و کنننورتیس،
 ،1991بلیننزر و همکنناران .)1994 ،هنگامیکننه افننراد
مشننکالت روانننی دارننند ،پننی بننردن بننه عنناملی کننه
باعننث ایجنناد هیجانهننای مثبننت شننود مننی تواننند بننه
آنها نیرویی ببخشند تنا ازینن مشنکالت بگریزنند .در
ایننن حالننت روانشناسننی مثبننت در تننالش اسننت تننا
ماهیت انسنان را درک کنند و اقنداماتی جهنت ایجناد
شادی انجام دهد .متخصصنین امیدوارنند تنا بنا درک
هیجانهننای مثبننت ،بننرای درمننان بهتننر بیماریهننای
روانننی و بهبننود بخشننی خلننق و نگرشننها راههننایی
بیابننند ( ولسننتون .)2113 ،یکننی از مننوارد نگننران
کنننننده ی افسنننردگی انتخننناب درمنننان هنگنننام
تشننخی آنسننت .افسننردگی تهدینند شننماره یننک
سالمتی و بهزیسنتی در قنرن حاضنر و عامنل اصنلی
ناتوانی در جهنان منی باشند ( منارکو و همکناران،
 .)2112افننرادی کننه بننرای درمننان اقنندام مننی کنننند
چنانچه به درمنان دسترسنی داشنته باشنند بنه یکنی
از دو انتخاب درمانهنای داروینی (ضند افسنردگی هنا)
و رواننندرمانی دسننت مننی زنننند کننه هننر کنندام
محنندودیتهایی دارننند ( اختننر .)2112 ،بیشننتر روان
درمانی ها بنر پاینه ی احساسنات و رفتارهنای منفنی
قابنل تحلینل و بحنث بنر انگینز اسنتوارند امنا برخنی
کارشناسننان مننی گویننند ایننن رویکردهننا مسننئله ای
مهمتننر را نادیننده مننی گیرننند و آن چگننونگی کنناربرد
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روانشناسننی و تاکینند بننر مثبننت گرایننی و افننزایش
شنادی اسنت نننه اینکنه فقنط جهننت رفنع مشننکالت
گننام برداشننت .بننا اینکننه کنناهش عالی ن اخننتالوت
روانننی ضروریسننت ،طرفننداران جنننبش نسننبتا ن نوین
روانشناسنی مثبننت معتقدنند بهبننودی سنالمت روانننی
نباید به همینجا خت شود .طنی پنجناه سنال گذشنته
تالشننها و هزینننه هننای هنگفتننی صننرف درمننان
افسننردگی بوسننیله داروهننا و رواننندرمانی هننا شننده
اسننت امننا یافتننه هننا حنناکی از آنننند کننه تنناثیر کلننی
تمامی درمانهنا  51درصند اسنت ( سنلیگمن.)2112 ،
یکی از دویل اینن تناثیر پنذیری محندود ،درمانهنای
سنتی هستند که بنر نقناط ضنعف و نناتوانی بیمناران
افسننرده متمرکزننند ( سننلیگمن .)2114 ،مننداخالت
روانشناسننی مثبننت شنناخه ای جدینند در مننداخالت
بننالینی هسننتند کننه از ظهننور روانشناسننی مثبننت
تکامل یافتنند .در سنالهای اخینر ،مفهنوم روانندرمانی
در این رویکرد جدیند تغیینر یافتنه و اکننون ننه فقنط
بعنننوان جاییکننه دربنناره مشننکالت بحننث شننود بلکننه
بعنوان جایی که تواناییها کشنف شنوند ،شنناخته منی
شود .جاییکه هیجانهنای مثبنت پنرورش منی یابنند و
قنندردانی 1و خوشننبینی 2تقویننت مننی شننوند ( راشننید،
 .)2111ریننف 3و سننینگر )1993( 4اظهننار کردننند ک نه
عدم بهزیستی ،شنرایط آسنیب پنذیری بنه مشنکالت
احتمننالی آینننده را ایجنناد مننی کننند و مسننیر بازیننابی
پایدار منحصرا ننه در کناهش عالین منفنی بلکنه در
ایجننناد عالین ن مثبنننت قنننرار دارد ( فننناوا.)2112 ،
فریدریکسننون ( )2111بنننه شنننرح دیننندگاه نظنننری
جدینندی در مننورد هیجانهننای مثبننت مننی پننردازد و
ایننن دینندگاه جدینند را در شنناخه ی در حننال رشنند
روانشناسنی مثبننت قننرار منی دهنند .وی در نظریننه ی
گسترش و ایجاد 5خنود چننین فنر منی کنند کنه
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تجربه هیجانهای مثبنت گنجیننه 1آننی فکنر -عمنل
را گسننترش مننی دهنند کننه ایننن بنوبننه خننود باعننث
ایجنناد منننابع فننردی پاینندار نظیننر منننابع هوشننی و
منننابع روانننی و اجتمنناعی مننی شننود .بنننابراین از
آنجننایی کننه روانشناسننی مثبننت در جهننت مثبننت
اندیشننی و بهبننود کیفیننت زننندگی گننام بننر مننی دارد،
هنندف از پنننژوهش حاضننر اثنننر بخشننی آمنننوزش
گروهی روانشناسی مثبنت بنر باورهنای غینر منطقنی
و کیفیت زندگی بیماران افسرده بوده است.

بخشننی و درمننانی روانشناسننی مثبننت بننرای درمننان
افسردگی در جدول شنماره  1نشنان داده شنده اسنت.
تجزیه و تحلینل داده هنا از روش آمنار توصنیفی کنه
شامل میانگین ،انحراف معیار و جندولهای مربنوط بنه
متغیرهای پژوهش و روش آمار اسنتنباطی کنه شنامل
تحلیل کوواریانس تک متغیری بودند که بوسیله ی نرم
افزار  SPSS-18انجام شند .سنطح خطنای کمتنر از
 ( p<0/001 ( 1/111معنی دار فر شد.
ابزارهای پژوهش

روش
این پژوهش در سال  1394انجام شد .شرکت کنندگان
در این پژوهش شامل افراد مراجعنه کنننده بنه مراکنز
مشاوره ی غرب شهر اصفهان بودند که از مینان آنهنا
 31نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخناب و در دو
گروه آزمایش و گواه بنروش تصنادفی گمنارده شندند.
گروه آزمایش طی  11جلسه ی  91دقیقنه ای کنه در
کال انجام شد منورد آزمنایش گروهنی روانشناسنی
مثبت قرار گرفتند .معینار ورود بنه پنژوهش ابنتال بنه
افسردگی مطابق با معیارهنای راهنمنای تشخیصنی و
آماری شماره چهار و داشتن سن  18تا  55سال بودند.
معیارهای خروج در این مطالعه عبارت بودند از :کسانی
که درمانهای افسردگی را پشنت سنر گذاشنته بودنند،
افرادی که مواد مصرف می کردند و نیز افرادی کنه از
شرکت در جلسات درمانی امتناع می ورزیدنند .پنس از
آنکه افراد با اهداف پنژوهش و نحنوه ی اجنرای آن و
مسئولیتهایشان آشنا شدند با کسب رضنایت از آننان و
اطمینننان دادن در زمینننه محرمانننه ماننندن اطالعننات
شخصی آنان در پژوهش در جلسنات درمنانی شنرکت
کردند .وزم بذکر است این جلسات بر اسا پنژوهش
سلیگمن ،2راشید 3و پنارکز )2113( 4در سنه زمیننه ی
شادزیستی ،مشغولیت و معنا یابی انجام شد .برنامه اثنر
1

Repertoire
Seligman
3
Rashid
4
Parks
2

پرسشمامه باورهای غیهر مماقهک جههنز :پرسشننامه
غیننر منطقننی جننونز دارای  111سننوال بننوده و از
طریننق ایننن سننواوت  11خننرده مقیننا را بررسننی
مننی کننند .هننر  11سننوال پرسشنننامه معننرف یننک
خرده مقیا اسنت .اینن خنرده مقیاسنها عبارتنند از:
نیاز به تایید دیگنران ،انتظنار بناو از خنود ،تماینل بنه
سرزنش ،واکننش نسنبت بنه ناکنامی ،بنی مسنئولیتی
هیجانی ،نگراننی زیناد تنوام بنا اضنطراب ،اجتنناب از
مشننکل ،وابسننتگی ،درماننندگی نسننبت بننه تغییننر و
کمننال گرایننی .ایننن پرسشنننامه بننر اسننا مقیننا (
کننامال مخننالف  ،مخننالف  ،نننه مننوافق نننه مخننالف،
موافق و کنامال منوافق ) منی باشند .در هنر مقینا
نمننره بنناو نشننان دهنننده شنندت بنناور غیننر منطقننی
اسننت .جننونز ( )1939اعبتننار کننل پرسشنننامه بننروش
بنناز آزمننایی را  92درصنند و بننرای هننر یننک از خننرده
مقیاسها  33تا  81درصد گنزارش نمنوده اسنت .تقنی
پننور ( )1398بننا اسننتفاده از روش آلفننای کرونبنناو
اعتبننار پرسشنننامه را  91درصنند ،داودی (38 )1398
درصننند ،سنننودانی ( 99 )1395درصننند و وزینننری و
لطفننی ( 82 )1393درصنند بدسننت آوردننند .همچنننین
دو نننناپوش ( )1399بنننا بررسنننی رواینننی همگنننرا،
همبسننتگی بننین پرسشنننامه را بننا پرسشنننامه بننک
محاسننبه و ضننریب همبسننتگی  82درصنند را بدسننت
آورد ( امین پور و احمدزاده.)1391 ،
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پرسشمامه کیفی زندگک فر کهتهاه  :)sf-36اینن
پرسشنامه یکی از شنناخته شنده تنرین ابنزار عمنومی
سنجش کیفیت زندگی اسنت .اینن پرسشننامه توسنط
سازمان بین المللی بررسی کیفیت زندگی تهیه شنده و
در دو بعد اصلی جسمانی و روانی منی باشند .رواینی و
پایابی پرسشنامه فرم کوتاه کیفیت زندگی برای اولنین
بار توسط منتظری و همکاران ( )1384بنر روی 4133
نفر در رده سنی  15سال به باو ارزیابی گردید .ضریب
پایابی در  9قلمرو از  99درصد تنا  95درصند گسنترده
بود و در قلمرو سرزندگی یا نشناط  35درصند بنود .در
پژوهش یاد شده روایی پرسشنامه از طریق همبسنتگی
خرده آزمونها با نمره کل آزمون بررسی شد که ضرایب
همبستگی بدست آمده در دامننه ی  45درصند تنا 92

درصد قرار داشتند .تمامی ضرایب به لحناظ آمناری در
سطح  /11معنادار بودند .همچنین ضنریب همبسنتگی
بعد جسمانی با نمره کل  88درصد و ضریب همبستگی
بعد روانی با نمره کل  33درصد بدسنت آمند و پاینابی
پرسشنامه از طریق آلفنای کرونبناو محاسنبه گردیند.
الفای کرونباو برای کل پرسشنامه  81درصد ،برای بعد
جسننمانی  83درصنند و بننرای بعنند روانننی  98درصنند
محاسبه گردید .این پرسشنامه دارای  33سنوال و از 8
خرده مقیا در بعد سنالمت جسنمانی شنامل نقنش
جسننمانی ،درد جسننمانی ،سننالمت عمننومی و کننارکرد
جسمانی و در بعد سالمت روانی شنامل سنرزندگی ینا
نشاط ،کارکرد اجتماعی ،نقش هیجانی و سالمت روانی
می باشد ( فرهادی ،فروغان و محمدی.)1388 ،

جدول شناره  1برنامه اثر بخشک روانشماسک مثب
جلسا.

محتهی جلسا.

اول آشنایی و جهت گیری به سمت تواناییهای مثبت و نوشتن معرفی نامه مثبت
دوم به نقش خاطرات بد بر حسب ماندگاری و تداوم عالی افسردگی اشاره می شود .مراجعان ترغیب می شوند تا خش و کدورت خود را ابراز کنند.
تاثبرات خش و کدورت بر افسردگی و سالمتی مورد بحث قرار می گیرد .مراجعان سه خاطره بد بهمراه خش و تاثیرش در تداوم افسردگی را
می نویسند.
سوم بکارگیری تواناییهای خاص مورد بررسی قرار می گیرد .به مراجعان آموزش داده می شود تا به رفتارهای دست یافتنی محسو و خاصی دست
بزنند .درباره نقش هیجانهای مثبت در سالمتی بحث می شود .مراجعان سه رویداد خوبی که طی روز برایشان رو داده است را پیش از رفتن به
رختخواب می نویسند.
چهارم بخشش بعنوان ابزاری قدرتمند و نیرومندی که می تواند خش و کدورتها را از میان بردارد و آنها را به آرامش تبدیل کند معرفی می شود.
مراجعان یک نامه بخشش آمیز می نویسند و در آن شرحی از گناه و اشتباه فرد خاطی ،عواطف و هیجانهای مرتبط با آن و قول بخشیدن او را
ذکر می کنند.
پنج قدردانی بعنوان شگرگذاری همیشگ ی مورد بحث قرار می گیرد و نقش دوباره ی خاطرات خوب و بد با تاکید بر قدردانی روشن و برجسته می
شود .مراجعان یک نامه قدردانی می نویسند و در ان از فردی که در حق آنها لطفی کرده است و فرصتی برای تشکر از او را نداشته اند ،قدردانی
می کنند و نامه را شخصا برای فرد مورد نظر می خوانند یا تحویل می دهند.
شش تکالیف قدردانی و بخشش پیگیری می شوند .اهمیت هیجانهای مثبت مورد بحث قرار می گیرد .مراجعان در زمینه این تکایلف پرسشهایی می
کنتد و به آنها پاسخ داده می شود .جلسه شش جلسه ارزیابی مراحل قبلی بود که بصورت بازتاب کلی از مراحل پیشین انجام شد.
هفت مراجعان به زمانهایی می اندیشند که در امر مهمی توفیق نیافته اند یا در انجام کاری با شکست روبرو شده اند و یا از سوی فردی طرد شده اند.
از مراجعان خواسته می شود که این نکته را در نظر داشته باشند وقتی دری بسته می شود درهای دیگر همیشه باز هستند .مراجعان سه در بسته
و سه دری که پیش روی آنها باز شده است را مشخ می کنند.
هشت در این جلسه شور و شوق توام با لذت از فعالیتها و تالش در جهت تداوم این لذات بیان می شود .مراجعان دست ک دو تجربه یا فعالیت لذت
بخش خود را هر روز طی یک هفته می نویسند و در کال ارایه می دهند.
صرف نظر از شرایط مالی ،مراجعان این توانایی را دارند تا یکی از بزرگترین پیشکش ها یعنی پیشکش زمان را تقدی کنند .راهها ی استفاده از
نه
تواناییهای خاص برای پیشکش زمان در انجام کاری بزر شرح داده میشوند .مراجعان پیشکش زمان را با انجام کاری که نیازمند صرف و
وقت زیاد است و با بکارگیری توانایی خاص خود ارائه می دهند از قبیل مراقبت از کودک یا انجام خدمات عمومی.
ده مفهوم زندگی کامل که معنا ،مشغولیت و لذت را باه می آمیزد بررسی می شود .مراجعان پرسشنامه های باورهای غیر منطقی و کیفیت
زندگی را تکمیل می کنند

مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و 33 ...

فصلنامه علمي تخصصي روان شناسي مثبت – سال دوم ،شماره  ،5بهار 9315

.یافته ها:
اطالعات توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) دو گروه آزمایش و کنترل در جدول شماره  2نشان داده شده است.
کممدگات

جدول 2مشخ ا .سمک شرک
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

آزمایش

15

39

1103

21

53

کنترل

15

43

1105

24

32

کل

31

41

11045

21

32

جدول شماره  3میانگین و انحراف معیار مولفه های باور غیر منطقی افراد در گروه آزمایش و کنترل را نشان میدهد.
جدول : 9شاخص های تهصیفک مهلفه های متغیر باور غیر مماقک
کنترل

گروه
پیش آزمون
انحراف معیار
میانگین

مراحل آزمون
شاخ

پس آزمون
انحراف معیار
میانگین

آزمایش
پیش آزمون
انحراف معیار
میانگین

پس آزمون
انحراف معیار
میانگین

مولفه ها
نیاز به تایید دیگران
انتظار باو از خود
تمایل به سرزنش
واکنش نسبت به ناکامی
بی مسئولیتی هیجانی
نگرانی زیاد توام با اضطراب
اجتناب از مشکل
وابستگی
درماندگی نسبت به تغییر
کمال گرایی

4015
4049
3089
4
3
5
4038
3033
2043
4089

34
3304
3308
3302
3308
3305
3204
3509
33043
3209

4048
4019
3093
4088
3039
5093
409
3093
2029
4035

34024
35025
3905
3105
3403
33025
3104
34011
33089
33089

3108
33
3502
3303
3509
3103
32013
35053
32033
3208

408
303
3033
3051
503
4038
3053
4049
2043
4012

21089
23
28055
29019
31054
24089
23093
28011
24033
2903

4098
3098
3053
3021
5024
4035
3023
4012
2034
4035

جدول شماره  4میانگین و انحراف معیار مولفه های متغیر کیفیت زندگی افراد را در گروه آزمایش و گواه نشان می دهد.
جدول : 4شاخص های تهصیفک مهلفه های متغیر کیفی
گروه

زندگک

کنترل

مراحل آزمون

پیش آزمون
میانگین

شاخ

پس آزمون

انحراف معیار

میانگین

آزمایش
پیش آزمون

انحراف معیار

میانگین

پس آزمون
انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مولفه ها
نقش جسمانی

141

8208

143033

94032

133033

114035

293033

113029

درد جسمانی

81033

32033

99033

33018

98033

33039

133033

29041

سالمت عمومی

223033

31059

225

58024

228033

91089

341

8208

کارکرد جسمانی

393033

93038

331

111035

393033

114094

533033

131053

نشاط

138

45022

191

4905

133033

33099

323033

45014

کارکرد اجتماعی

123033

111098

81

31032

93033

31014

195

23092

نقش هیجانی

113033

99088

113033

51033

111

35043

221

39031

سالمت روانی

215033

32054

219033

91045

212033

91045

398033

31022

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده می شود نتایج
تحلیل کواریانس تک متغیری نشان می دهد که بین
گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر باور غیر
منطقی تفاوت معنی داری وجود دارد(.سطح معنی
داری کمتر از 1/111است) .بنابراین این فرضیه تایید

می شود که آموزش گروهی روانشناسی مثبت در
افزایش باور غیر منطقی بیماران افسرده معنادار بوده
است و مجذور اتای سهمی شدت این اثر  1031نشان
داده است که اثر بسیار خوبی می باشد
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بر روی میان ی ننرا .پس آزمهت باور غیر مماقک گروه های آزمایش و کمترل

جدول 1تحلیل کهاریانس اثر آمهزش روانشماسک مثب
متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

Fآماره

سطح معنی داری

باور غیر منطقی

پیش آزمون
گروه
خطا

515022
398051
133018

1
1
29

515022
199025
40953

1130292
410921

10111
10111

همانطور که در جدول  3مشاهده می شود نتایج تحلیل
کواریانس تک متغیری نشان می دهد که بین گروه
های آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر باور کیفیت
زندگی تفاوت معنی داری وجود دارد( .سطح معنی
داری کمتر از /111است) .بنابراین این فرضیه تایید
جدول 6تحلیل کهاریانس اثر آمهزش روانشماسک مثب

1031

می شود که آموزش گروهی روانشناسی مثبت در
افزایش کیفیت زندگی بیماران افسرده معنادار بوده
است و مجذور اتای سهمی شدت این اثر  1039نشان
داده شده است که اثر بسیار خوبی می باشد.

بر روی میان ی ننرا .پس آزمهت کیفی

زندگک گروه های آزمایش و کمترل

متغیر

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

Fآماره

سطح معنی داری

کیفیت زندگی

پیش آزمون
گروه
خطا

43903
294011
125091

1
1
29

43903
149015
4049

114059
32095

10111
10111

بحث
نتننایج پننژوهش حاضننر نشننان دادننند کننه آمننوزش
گروهی روانشناسی مثبنت بنر باورهنای غینر منطقنی
و کیفیت زندگی بیمناران افسنرده تناثیر مثبنت داشنته
اسننت .بنندیهی اسننت کننه بیمنناران افسننرده از دینندگاه
شننناختی رفتناری ،باورهننای غیننر منطقننی را در ذهننن
خود ایجاد می کنند و بنا منرور کنردن اینن باورهنای
منفننی و تاکینند بننر منفننی گرایننی بننر افسننردگی خننود
می افزایند .تناثیر باورهنای منفنی و غینر منطقنی تنا
آنجاسننت کننه افسننرده هننا خننود را شایسننته ی ایننن
باورهننا مننی پندارننند و در نتیجننه کوشننش و تالشننی
بننرای مبننارزه بننا آنهننا نمننی کنننند ( الننیس.)1995 ،
روانشناسننی مثبننت بننر خننالف رویکننرد شننناختی
رفتاری ( )CBTکنه بنر تغیینر شنناختها ینا باورهنای
منفنننی تاکیننند منننی کنننند ،بنننر شنننناخت مثبنننت و
تواناییهننای فننردی بیمننار متمرکننز اسننت .سننلیگمن،
اسنننتین ،پنننارکز و پترسنننون )2115( ،در پژوهشنننی
نشان دادکنه بنا تشنویق مراجعنان و بیمناران افسنرده

مجذور اتای
سهمی

مجذور اتای
سهمی
1039

بنه نوشننتن سنه چیننز خنوب و نوشننتن نامنه بخشننش
آمیز آنهنا توانسنتند خناطرات مثبنت خنود را افنزایش
دهننند .در پژوهشننی دیگننر بننا هنندف بررسننی تنناثیر
درمنننانی مثبنننت نگنننر بنننر عالئننن افسنننردگی و
توانمننندیهای منننش افننراد در بیمنناران مبننتال بننه
سننرطان ،نتننایج پننژوهش نشننان دادننند کننه درمننان
مثبت نگر بنر کناهش افسنردگی ،افنزایش توانمنندیها
و فهننائل منننش ،افننزایش سننطح زننندگی معنننادار،
زننندگی لننذت بخننش و متعهدانننه افننراد مبننتال بننه
سننرطان مننوثر بننوده اسننت ( خنندابخش ،خسننروی و
شنننناهنگیان .)1394 ،در پژوهشننننی ( نوفرسننننتی،
روشننن ،فتننی ،حسننن آبننادی ،پسننندیده و شننعیری،
 )1394نشننان دادننند کننه روانشناسننی مثبننت گننرا
بننرای افننزایش بهزیسننتی و روانشننناختی در افننراد
دارای عالینن و نشننانه هننای افسننردگی در فرهنننگ
ایرانننی کارآمنند بننوده اسننت .یافتننه هننای پننژوهش
حاضننر بننا یافتننه هننای پننژوهش ( بننولیر ،هنناورمن،
وسننترهول ،ریپننر ،اسننمیت و بننولمیجر )2113 ،همسننو
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اسننت کننه نشننان دادننند فننرا تحلیننل مننداخالت
روانشناسی مثبت در بناو بنردن بهزیسنتی ذهننی 1و
بهزیسنننتی رواننننی و همچننننین کننناهش عالیننن
افسننردگی مننوثر بننوده اسننت .رویینننی )2114( 2در
پژوهشننی نشننان داد کننه درمننان بهزیسننتی باعننث
تننرویج و تقویننت عملکننرد بهینننه انسننان ،ارزیننابی
مثبت از خویشنتن ،حنس شنکوفایی و رشند منداوم و
همچنین هدفمنندی و معنناداری زنندگی شنده اسنت.
در پژوهشی بنه منظنور درمنان افسنردگی در بیمناران
قلبنننی عروقنننی ،منننداخالت روانشناسنننی مثبنننت در
درمننان افسننردگی ایننن بیمنناران تنناثیر داشننته اسننت
(هننافمن ،ماسننترومارو ،بننوام ،سننیبروک ،فریچیننون،
دنینگنننر و لیوبومیرسنننکی .)2111( ،اصنننغری پنننور،
اصنننننغر زاده  ،ارشننننندی و صننننناحبی ( )2112در
پژوهشننی مقایسننه ای بمنظننور تنناثیرات رواننندرمانی
مثبننت گننرا و درمننان شننناختی رفتنناری بننرای درمننان
اخنننتالل افسنننردگی اساسنننی نشنننان دادنننند کنننه
رواننندرمانی مثبننت گننرا بیشننتر از درمننان شننناختی
رفتننناری در افنننزایش شنننادی منننوثر بنننوده اسنننت.
همچنننین پژوهشننی دیگننر بننا هندف تنناثیر مننداخالت
روانشناسنننی مثبنننت در بیمننناران افسنننرده در ینننک
مطالعننه ی تصننادفی کنتننرل شننده بننا آزمننایش دو
مداخله ی روانشناسی مثبنت ( معرفنی نامنه فنردی و
نوشننتن سننه چیننز خننوب) بننر روی  19نفننر از افننراد
افسننرده نشننان دادننند کننه ایننن مننداخالت باعننث
بهبودی عالین افسنردگی و افنزایش بهزیسنتی شنده
اننند ( پیتروسننکی و میکوتننا .)2112 ،در پژوهشننی بننا
فراتحلیننل  51مننورد از مننداخالت روانشناسننی مثبننت
بننر روی  4233نفننر مراجعننان و ارایننه روش آموزشننی
نتایج نشنان دادنند کنه منداخالت روانشناسنی مثبنت
بهزیسنتی و سنالمتی بیمناران افسنرده را بطنور قابننل
توجهی باو می بنرد و باعنث کناهش افسنردگی منی
شنننود ( سنننین و لیوبومیرسنننکی .)2119 ،تمنننرین

Subjective-well being
Ruini

1
2

مداخله ای که شامل مولفنه ی معننا ینابی بنود نشنان
داد کننه ایننن مولفننه بطننور قابننل تننوجهی باعننث
بهبننودی بهزیسننتی و افسننردگی در بزرگسنناون مننی
شننود ( هننو ،3یانننگ 4و کننوک .)2114 ،5پننژوهش
دیگنننری نشنننان داد کنننه بنننرانگیختن معناینننابی در
بیمنناران مبننتال بننه سننرطان سننینه مننی تواننند باعننث
ایجنناد شننیوه مثبتننی در کنننار آمنندن بننا ایننن بیمنناری
شننود ( کاسننال -گننرو ،3فونننت و وایننو .)2114 ،9
مننداخالت مثبننت بننا هنندف افننزایش امینند و قنندردانی
نیننز در بنناو بننردن رضننایت از زننندگی و کنناهش
عالینن بیمنناری افسننردگی تنناثیر گننذار بننوده اننند
(کنننوک ،گننننو 8و کیننننت .)2113 ،9برکهننننارت 11و
همکنناران ( )2113مداخلننه ای کننه بننا هنندف کمننک
بننه دانشننجویان در جهننت تنظننی هیجانننات و مقابلننه
بننا استرسننورها یننا فشننارهای زننندگی بننود را مننورد
ازمایش قرار دادند .آنهنا دریافتنند کنه برنامنه درمنانی
آنهننا بننا نننام ذهننن هننای قدرتمننند ( 11بننا ترکیبننی از
درمننان پننذیرش و تعهنند) بطننور قابننل تننوجهی بننه
کننناهش عالینن افسنننردگی ،اضنننطراب و اسنننتر
دانشننجویان کننه همننراه بننا ایجنناد مهارتهننای مقابلننه
ای بننود کمننک کننرد .بطننور کلننی ،بنظننر مننی رسنند
مننداخالتی کننه هنندف آنهننا ایجنناد معنننا (یننابی) در
زننندگی اسننت بننه افننرادی کننه در خطننر ابننتال بننه
افسردگی یا مبتال بنه افسنردگی هسنتند کمنک منی
کنننند تننا از بهزیسننتی بنناویی برخننوردار شننوند و
12
عالی افسردگی اننان کناهش یابند ( گانندر ،پروینر
و راش.)2113 ،13
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برنامننه بننه زننندگی آری گویینند )SYTL ( 1مداخلننه
ای اسننت کننه بننه منظننور ایجنناد ظرفیننت مقابلننه بننا
عالی ن افسننردگی بننا کمننک توانننایی هننای فننردی،
شننوو طبعننی و بخشننش طراحننی شننده اسننت و بننه
صننورت یننک برنامننه چهننار مرحلننه ای اسننت کننه
شننامل بیسننت جلسننه دو سنناعته و در چننند هفتننه
برگزار می شنود ( کنار 2و فینگنان .)2115 ،3بنا اینکنه
بسنیاری از روانشناسنان مثبنت نگنر منداخالت مثبننت
را بننرای فننرد افسننرده ای کننه جننرات انجننام آنهننا را
دارد ،توصیه می کننند شنواهدی در دسنت اسنت کنه
این منداخالت بنر روی گنروه هنای خاصنی مناسنب
اسنننت .برخنننی پژوهشنننگران دریافتنننند کنننه ،اینننن
مننداخالت در افننرادی کننه از افسننردگی خفیننف تننا
متوسط رنج می برند نسنبت بنه افنرادی کنه بنه دوره
هننای متننناوب افسننردگی یننا افسننردگی شنندیدتری
دچار هستند ،تناثیر بیشنتری منی گذرانند ( سنالنو 4و
همکن ناران .)2113 ،همچننننین ،مولفنننه هنننای روان
شناسی مثبنت بنر سنایر گنروه هنای بنالینی از جملنه
سننالمندان ،بننه افننزایش رضننایت و معنننای زننندگی در
آنهنننا منجنننر شنننده است(کاشنننانیان و خدابخشنننی
کوویی.)2115 ،
بننه طننور کلننی ،نتننایج ایننن پننژوهش نشننان داد کننه،
مولفننه هننای روان شناسننی مثبننت مننی توانننند بننه
بیمنناران افسننرده کمننک کنننند تننا باورهننای غیننر
منطقننی خننود را کنننار گذاشننته و بننا تعریننف جدینندی
که از حرمت خود و تواننایی هنای بنالقوه خنود دارنند
در مسننیر شننکوفایی گننام بردارننند .مسننلما ،تغییننر در
ذهنیننت و خننود پنننداره بننه تغییننر مثبننت در کیفیننت
زننندگی نیننز خواهنند انجامینند .توصننیه مننی شننود کننه،
روان شناسان و مشاورانی کنه بنا اینن قبینل بیمناران
در ارتبنناط هسننتند  ،مننی توانننند از مولفننه هننای روان

1

Say Yes To Life Program
Carr
3
Finnegan
4
Celano
2

شناسننی مثبننت در اثننربخش تننر بننودن درمننان هننای
خود بهره بگیرند.
ممابع
امههی پهههرن حسهه و احنههدزادهن یاسههی و )1913و
بررسی و مقایسه ی باورهنای غینر منطقنی در افنراد معتناد
و عننادی .فصننلنامه اعتینناد پژوهننی سننو مصننرف مننواد.
.9-8:)5(19
خهههدابخشن رو خسهههروین زو شهههاهم یاتن شو
)1934و تنناثیر روان درمننانی مثبننت نگننر بننر عالینن
افسننردگی و توانمننندی هننای منننش در بیمنناران مبننتال بننه
سننرطان .پننژوهش نامننه روانشناسننی مثبننت-51 :)1( 1 .
.35
فرهههادین او فروغههاتن و محنههدین فو )1911و
کیفینننت زنننندگی سنننالمندان روسنننتایی .مطالعنننه ی در
شهرسننتان دشننتی اسننتان بوشننهر .نشننریه سننالمند:)21(3 .
.49-53
نهفرستکن او روشه ن رو فتهکن لو حسه آبهادین و
پسهههمدیدهن عو شهههعیرین و )1934و اثربخشنننی
روان درمنننانی مثبنننت گنننرا بنننر شنننادکامی و بهزیسنننتی
روانشننناختی افننراد دارای نشننانه هننای افسننردگی :مطالعننه
تک آزمودنی با چنند خنط پاینه .پنژوهش نامنه روانشناسنی
مثبت.1-18 :)1(1 .
Akhtar, M. (2012). Positive psychology
for overcoming depression. Watkins
Publishing. LTD. Edition, 1.
Angermeyer, M. C., Matschinger H.
(1997). Social distance towards the
mentally ill: results of representative
surveys in the Federal Republic of
Germany. Psychological Medicine.
27(1):131-141.
Asgharipoor, N., Asgharnejad, A.,
Arshadi, H., Sahebi, A. (2012). A
comparative study on the effectiveness
of positive psychotherapy and group
cognitive behavioral therapy for the
patients suffering from major depressive
disorder. Iranian Journal of Psychiatry
and Behavioral Sciences. 6(2): 33-41.
Blazer DG, Kessler RC, McGonagle KA,
Swartz MS. (1994). The prevalence
and distribution of major depression in a
national community sample: the

37 ... مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و
Factors affecting service utilization for
depression in a white collar population.
Social
Psychiatry
Psychiatr
Epidemiology. 26(5):230-237.
Ellis, A. (1975). Rational psychotherapy &
individual psychology. 13: 38-44.
Fava, G. A. (2012). The clinical role of
psychological
well-being.
World
psychiatry. 11(2): 102-103.
Fredrickson, B. (2001). The role of
positive
emotions
in
positive
psychology. The broaden & build
theory of positive emotions. The
American Psychologist. 56(3): 218-226?
Gable, S. Haidth., J. (2005). What & why
is positive psychology? Review of
General Psychology. 9(2): 103-10.
Gander, F., Proyer, R, T., & Ruch, W.
(2016).
Positive
Psychology
Interventions Addressing Pleasure,
Engagement,
Meaning,
Positive
Relationships, and Accomplishment
Increase Well-Being and Ameliorate
Depressive Symptoms: A Randomized,
Placebo-Controlled
Online
Study,
7,686. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00686
Gross, R., Mcilveen, R. (2000).
Psychology: A new introduction for a
level. 2th edition. Vol: 1.
Ho, H. C. Y., Yeung, D. Y., & Kwok, S.
Y. C. L. (2014). Development and
evaluation
of
the positivepsychology intervention for
older
adults.
The
Journal
of Positive Psychology, 9, 187-197.
doi:10.1080/17439760.2014.88
Hufferman, J. C., Mastromauro, C. A.,
Boem, J., Seabrook, R., Fricchione
GL., Denninger J. W., Lyubomirsky,
S. (2011). Heart international. 6:47-55.
Kashaniyan F, khodabakhshi-koolaee A.
Effectiveness of Positive Psychology
Group Interventions on Meaning of
Life and Life Satisfaction among
Older Adults. (2015). Elderly Health
Journal.
1
(2):68-74
URL:
http://ehj.ssu.ac.ir/article-1-44en.html
Kwok, S. Y. C. L., G. U. M., & Kit, K. T.
K.

9315  بهار،5  شماره،فصلنامه علمي تخصصي روان شناسي مثبت – سال دوم

National Comorbidity Survey. The
American Journal of Psychiatry.
151(7):979-986.
Boiler, L., Haverman, M., Westerhol,
G.J., Riper, H., Smith. F., Bohlmeijer,
E. (2013). Bm.c public health. 13(119):
1-20.
Bridges, R., Harnish, J.R. (2010). Role of
irrational beliefs in depression &
anxiety, A review. 2(8): 862-877.
Burckhardt, R., Manicavasagar, V.,
Batterham, P. J., & Hadzi-Pavlovic,
D. (2016). A randomized controlled
trial of strong minds: A school-based
mental health program combining
acceptance and commitment therapy
and positive psychology. Journal of
School Psychology, 57, 41-52. doi:
10.1016/j.jsp.2016.05
Carr, A., & Finnegan, L. (2015). The Say
'Yes' to Life (SYTL) program:
A positive psychology group
intervention for depression. Journal of
Contemporary Psychotherapy, 45, 109118. doi:10.1007/s10879-014-9269-9
Casellas-Grau, A., Font, A., & Vives, J.
(2014). Positive psychology interventio
ns in breast cancer. A systematic
review. Psycho-Oncology, 23, 9-19.
doi:10.1002/pon.3353
Celano, C. M., Beale, E. E.,
Mastromauro, C. A., Stewart, J. G.,
Millstein, R. A., Auerbach, R. P.,
Bedoya, C. A., & Huffman, J. C.
(2016). Psychological Medicine.
Advance
Online
Publication.
doi:10.1017/S003329171600
Cohn, M., Fredrickson, B., Brown, S.,
Mikels, J., Conway, M. A. (2009).
Happiness unpacked: positive emotions
increase life satisfaction by building
resilience. 9(3): 361-8.
Csikszentmihalyi, M. (2007). Finding
Flow. Psychology today. 1-7.
Cuijpers P, Smit F. (2002). Excess
mortality in depression: a meta-analysis
of community studies. Journal of
Affective Disorders. 72(3):227-236.
Dew MA, Bromet EJ, Schulberg HC,
Parkinson DK, Curtis EC. (1991).

Journal of Positive Psychology, No. 4, Spring 2016

Seligman, M.E.P., Rashid, T., & Parks,
A.C. (2006). Positive psychotherapy.
774-788.
Sin, N.L., & Lyubomirsky, S. (2009).
Enhancing well-being & alleviating
depressive symptoms with positive
psychology interventions: a practicefriendly mrta analysis. Journal of
Clinical Pathology. 65. (5): 467-487.
Stewart AL, Greenfield S, Hays RD,
Wells K, Rogers WH, Berry SD,
McGlynn EA, Ware JE Jr. (1989).
Functional status and well-being of
patients with chronic conditions.
Results from the Medical Outcomes
Study. JAMA. 262(7):907-913.
Taghavi, M., Goodarzi, M., Kazemi, H
& Ghorbani, M. (2006). Perceptual &
motor skills. 102: 187-196.
Ustun TB, Ayuso-Mateos JL, Chatterji
S, Mathers C, Murray CJ. (2004).
Global burden of depressive disorders
in the year 2000. The British Journal of
Psychiatry. 184:386-392.
Wells KB, Stewart A, Hays RD, Burnam
MA, Rogers W, Daniels M, Berry S,
Greenfield S, Ware J. (1989). The
functioning and well-being of depressed
patients. Results from the Medical
Outcomes Study. JAMA. 262(7):914919.
Wood, A., Joseph, S. (2010). The absence
of positive psychological (eudemonic)
well-being as a risk factor for
depression. A ten-year cohort study.
Journal of Affective Disorders. 122(3):
213-217.
Woolston, C. (2006). positive psychology:
a new approach to mental health. Health
day journal. 1-10

 محسن روح الهي و همکاران31
(2016). Positive psychology interventio
n to alleviate child depression and
increase life satisfaction: A randomized
clinical trial. Research on Social Work
Practice,
26,
350-361.
doi:
10.1177/104973151662979
Marcus, M., Yasamy, M.T., Ommeren,
M. V., Chisholm, D & Saxena, S.
(2012). WHO department of mental
health and substance abuse. 6-8.
Mohammadkhani, P., Tamanaeefar, S.,
Jahanitabesh, O. (2005). Mindfulnessbased cognitive therapy for depression.
University of Social Welfare and
Rehabilitation Sciences publication.
Pietrowsky, R., Mikutta, J. (2012).
Effects of positive psychology in
depressive patients: A randomized
control study. Scientific Research
Corporation. 3(12): 1067-73.
Rashid, T. (2010). Positive interventions
in clinical practice. Journal of Clinical
Psychology; in session, 65(5): 461-466.
Ruini, C. (2014). The use of well-being
therapy in clinical settings. The journal
of happiness & well-being. 2(1): 75-84.
Seligman, M.E.P., & Csikszentmihalyi,
M. (2000). Positive Psychology: an
introduction. American psychology
association. 55. (1): 5-14.
Seligman, Martin E.P. (2002). Authentic
Happiness: Using the New Positive
Psychology to Realize Your Potential
for Lasting Fulfillment. New York, NY:
Free Press.
Seligman, Martin E.P. (2004). “Can
Happiness Be Taught?” Daedalus.
Seligman, M.E.P., Steen, T. A., Parks,
N., Peterson, C. (2005). Positive
Psychology
Progress:
Empirical
validation of interventions. 1-19.

