Knowledge & Research in Applied Psychology

دانش و رژوهش در روانشناسي کاربردی

Vol 19. No. 2 (Continuous No. 72)- summer 2018

)72  (رياري،1397  تابستان،2  شمارۀ،سال نوزدهم
97-105 صص

PP: 97-105

The Effect of Group Logotherapy on
hopeness in spinal cord injury patients

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی در افزایش
امیدواری معلولین ضایعه نخاعی
*

Sadegh baran oladi. Ph.D .
Family Counseling, Farhangian University, Khaje Naseer
Kerman Campus, Kerman, Iran.

 رارد خ خوا اص ن اير، دانشگاه فرهنگياان،دکتری مشاوره خانواده
. ا ران، کرمان،کرمان

نوراهلل شيخ رور

Noorallah shykhpoor, Ph.D. student.
Farhangian University, Khaje Naseer Kerman Campus,
Kerman, Iran.

Seyed Mansour mortazavi.M.A.

 رارد خ خوا اص ن اير، دانشگاه فرهنگيان،دانشجوی دکتری مشاوره
. ا ران، کرمان،کرمان

Farhangian University, Khaje Naseer Kerman Campus,
Kerman, Iran.

Ali sabahi.M.A.
Farhangian University, Khaje Naseer Kerman Campus,
Kerman, Iran.

صادق باراناوالدی

سيدمن ور مرتضوی
 رارد خ خوا اص ن اير، دانشگاه فرهنگيان،کارشناسي ارشد مشاوره
. ا ران، کرمان،کرمان

علي صباحي
 رارد خ خوا اص ن اير، دانشگاه فرهنگيان،کارشناسي ارشد مشاوره
 ا ران، کرمان،کرمان

Abstract
The purpose of this research was to investigate
the effect of group logotherapy on hopefulness in
spinal cord injury patients. This study was a
Quasi- xperimental research with pre-post test
experimental design. The population of this
research consisted of all spinal cord injury
patients that injury in Bam earthquake. The
statistical population of this study was all patients
with spinal cord injuries due to Bam earthquake.
The sample was 32 people with spinal cord injury
who were randomly selected and divided into two
expremantal and control groups (16 in control
and 16 in expremental group). Participants were
evaluated by Miller and Powers (1988)
Inventory. Logotherapy duration was 8 weeks in
the expremental group. The control group
received no intervention. Data were analyzed
using analysis of covariance. The findings show
that there are significant differences between the
groups and experimental group average is more.
Therefore, it can be concluded that logotherapy
in increasing the hopeness in spinal cord injury is
effective.
Keywords: logotherapy, hopeness, spinal cord
injury

چکیده
 بررسی اثربخشی معنادرمانی به هیوة گروههی بهر،هدف این پژوهش
افزایش امید ب زندگی معلهو ین ضهایعة نخها ی بهود پهژوهش از نهو
په آزمهو بها گهرون رن هرد بهود- نیم آزمایشی با طرح پیشآزمهو
جامعة آماری پژوهش تمامی بیمارا ضایعة نخا ی نا هی از ز ز ه به
 نفهر گهرون61  نفر گرون آزمایش و61(  نفر23 بود نمون مورد مطا ع
گوان) معلود ضایعة نخا ی بود ر ب یوة تصادفی سادن ان خاب هدن
و در دو گرون آزمایش و گوان قرار گرف ند مشاررترنندگا ب وسیلة
) مهورد ارزیهابی قهرار گرف نهد معنها6811( مقیاس امیهد میلهر و پهاورز
 جلس در مورد گرون آزمایش اجرا د گرون گهوان1 درمانی ب مدت
هیچ مداخله ای دریافهت نرهرد دادنهها بها اسه فادن از آزمهو ت لیهل
روواری هان مههورد ت لی هل قههرار گرفههت یاف ه ههها نشهها داد ر ه ب هین
گرونهای مورد مطا ع تفاوت معناداری وجود دارد و میهانیین گهرون
آزمایش نسبت ب گرون رن هرد بیشه ر اسهت؛ بنهابراین مهیتهوا ن یجه
گرفت ر معنادرمانی در افزایش امیدواری معلو ین ضایعة نخا ی مؤثر
است
 معلو ین ضایعة نخا ی، امید، معنادرمانی:واژههای کلیدی
sadegh.baran@gmail.com : نو سندۀ مسئول.*
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مقدمه
افراد با آسیب طناب نخاعی ،تغییرات ی را در ارتب ا ب ا ک ار،
خانواده ،وضعیت اقتصادی ،استقالل و نگرشه ای اجتم اعی
تجربه میکنند .پژوهشگران عالق همن د ب ه نناس ایی عوام
اثرگذار بر سازگاری روان ن ناختی معل و ین ض ایعة نخ اعی

که آزادی و مسئو یت دارند و قادرند فراتر از محی شان رفته
و علی رغ

1

ن رایط محی ی رن د کنن د (بلی ر  .)2004 ،از

دیدگاه وجودی انگیزة او ی ه و ناخودآگ اه انس ان معن اجویی
است ،افسردگی ،ناامیدی و سایر اختالال روان ی اغل ب ب ه
د ی عدر توانایی افراد در نناسایی و تحقق معنایی ب ا ارزش

هستند .این عوام نام  :کنترل تمرک ز درون ی ،راهبرده ای

در زندگی به وجود میآید (براون و رم انکو  .)1994 ،7ب ا

نخص یتی ،حمای ته ای اجتم اعی،

پذیرش مس ئو یت زن دگی و تحق ق معنای ابی م یت وان ب ه

در زن دگی م یبان ند ( وس تیگ ،

و کرین گ ،

مقابل های ،ص تا

مسئو یتپذیری و ه د

.)2005
د ی عالقه مندی پژوهشگران ب ه ض ایعا

1

نایستگی و یاقت دست یافت (دیوینس ن ،نی

2

 .)2004معنای زن دگی ف ردی ب ا ارزشه ایی ک ه م ا در آن
نخ اعی ای ن

زندگی میکنی و تصمی هایی که میگیری در ارتب ا اس ت.

است که افراد به دنبال این ضایعه در ن رایط بحران ی بس یار

زندگی بسیاری از افراد نشان میدهد که ما قربانی ان درمان ده

ندیدی قرار میگیرند و از افرادی مستق به اف رادی وابس ته

سرنونت نیستی (او ریکوا )2012 ،؛ و اف راد م یتوانن د ب ا
تغییر نگرش در برابر درد اجتنابناپذیر اقدار ب ه خل ق معن ا

9

بدل مینوند (خدابخشی کوالیی .)1391 ،درنتیج ه اف راد در
چنین موقعیتی از نناسایی و تحقق معنایی باارزش در زندگی

کنند (فرانک

بازمانده و گرفتار افس ردگی و ناامی دی م ین وند (ب راون و

1391؛ نلدون و وبومیرسکی )2001،؛ بنابراین تغییر نگرش

10

2007 ،؛ فرانک 1917 ،؛ خدابخش ی ک والیی،
11

رم انکو  .)1994 ،2درص ورتیک ه امی د ابت داییت رین و

افراد نسبت به معلو یت از ارزنمندترین گاره ایی اس ت ک ه

ضروریترین ویژگی مخلوق زنده است و منجر به این ب اور

آن ها ب هس وی ی افتن معن ا در زن دگی هم راه ب ا معلو ی ت

در فرد مینود که اساس ا دنی ا مک ان قاب
(پیرسون2002 ،3؛ اریکسون.)1914 ،

اعتم ادی اس ت

امید به درمانجویان کمک میکند که هد های رون نی
تعیین و مسیرهای متعددی را برای رسیدن به ای ن ه د ه ا

برمیدارند (خدابخشی کوالیی.)1391 ،
معن ا احس ات ارتب ا در زن دگی و س رمایهگ ذاری در
راستای هدفی مه و طوالنیم د
13

اس ت (اس تگر2012 ،12؛

استگر2009 ،؛ رکر و ونگ  .)1922 ،اف راد تمای دارن د از
وقایع و تجارب روزمره معنا استنتاج کنند ،آنه ا وقت ی ی ک

ایجاد کنند و آنان را برمیانگی زد ت ا ه د هایش ان را دنب ال
نمایند و موانع را بهعنوان چا شهایی برای غلبه بر آنها از نو

هد

چارچوببندی کنند (کار ،2004 ،ترجمه پانا نریتی ،نجت ی

زندگی با معنا میکنند (کینگ ،2002 ،ماردیان ا ،عب د یف و

زند و ثنایی .)1325 ،اگرچه امی د ماهیت ا در هم ه م ردر ر

سالر  .)2011 ،پژوهشها ه خاطرنشان میکنند ک ه می زان

را برای زندگینان تعریف م یکنن د اق دار ب ه ایج اد
14

میده د (اس نایدر ،ه وزا ،پل هار ،راپ و  ،وار 4و همک اران،

باالی معنا در زندگی با هیجانا

 ،)1997ام ا در س و بنی ادیت ر م یت وان آن را از طری ق
مداخله افزایش داد (اسنایدر ،ایالردی ،چاونز ،میش  ،یامور و

(کیان گ و ف و یگنی ،)2010 ،11ن ادمانی (ن لدون و

همکاران.)2000 ،5

مثب تت ر و نی روی حی اتی

(براس ایی ،پیک و و اس تگر ،)2011 ،15اف زایش ع ز نت

وبومیرسکی )2001،و کاهش نشانههای افسردگی در ارتب ا

یکی از خوشبینانهت رین رویکرده ا در ب رانگیختن امی د

است (استگر ،مان ،میشلز و کوپر)2009 ،17؛ اما افرادی که در
12
یافتن معنا به موفقیت دست نمییابند ،گرفتار خأل وج ودی

2. Brown & Romanchuk
4. Snyder, Hoza, Pelham, Rapoff & Ware
6. Blair
8. Davinson, Neal & Kring
10. Frankl
12. Steger
14. Mardiana, AbdLatif, & Salam
16. Kiang & Fuligni
18. existential vacuum

1. Lustig
3. Pearson
5. Ilardi, Cheavens, Michael, Yamhure & et al
7. Brown & Romanchuk
9. Ulrichova
11. Sheldon, & Lyubomirsky
13. Reker & Wong
15. Brassai, Piko, & Steger
17. Mann, Michels & Cooper

رویکرد هستیگرا است که به افراد بهعنوان کسان ی مین گرد
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نده و احسات میکنند ک ه زن دگی آنه ا بیه وده اس ت .از
اینرو ،هد

یکی از فرضیا

فرانک این است که هر ف ردی منحص ر
10

رواننناسی این است که به افراد کمک کند ت ا

و متعلق به معنایی خاص است (ب ارنز  .)2000 ،ب ه عقی ده

معنایی خاص در زندگینان بیابند ،معنایی که آنه ا را ق ادر
به زندگی و پر کردن خأل وجودی مینماید (بودا .)2003 ،1

فرانک از آنجایی ک ه ه ر ف ردی متت او از آن دیگ ری در
دنیاست ،به نیوهای یکت ا و عین ی در دنی ا مش ارکت دارد و

معنا غا با دارای مؤ تههای ن ناختی ،انگیزن ی و ع اطتی
است (رکر و وونگ .)1922 ،استگر ،فریزر ،اویش ی و ک ا ر

2

پیامد آن مسئو یت فردی ،استتاده از یکتایی خود برای انج ار
تکا یتی است که سرنونت در مسیر او قرار میدهد .ب ه نر ر

( )2001این متاهی را در دو بعد مشخصتر از معنای زندگی

فرانک این مسئول بودن ماهیت ذاتی هستی است (اس ینگ،

تعریف کردند .یکی حضور معنا در زن دگی (کین گ ،هیک ز،

 ،2002جمش یدی ،ترخ ان ،اکب ری ،زارع .)1391 ،در هم ین

کرول ،دل گایسو )2001 ،3که حضور معنا میتواند در ارتبا

با کیتیت رواننناختی م لوب بان د" :زن دگی م ن معن ادار
است" (استگر ،کاواباتا ،نیمایی و اوتا  )2002 ،4و دیگ ری

راستا در پژوهشی ک ه ب ر روی دانش جویان مس لمان انج ار
گرفت موضوعا
از :هد

اصلی هدفمندی زندگی آن ها عبار

ب ود

زندگی خدمت به خدا است ،زن دگی ی ک آزم ون

جستجوی معنا 5اس ت و ب ه ق در  ،ن د و ت الش ه ای
فعاالن های ان اره دارد ک ه در اف راد از معن ا و ه د

است ،زندگی مزرع ه آخ ر اس ت ،زن دگی جه ت گی ری
ارزنی است ،بدین معنا که فضیلت و معنا به زندگی انس جار

زندگینان را افزایش میدهد (استگر و همکاران.)2002 ،

میبخشد (ماردیانا و همکاران .)2011 ،جمشیدی و همکاران

بین حضور معنا و بهزیستی رواننناختی در مسیر زندگی

( )1391نیز نشان دادند که معنادرمانی باعث کاهش افسردگی

راب ة معن اداری وج ود دارد م ثال در نوج وانی (براس ایی و

و افزایش رض ایت زنان ویی در زن ان مب تال ب ه تعارض ا

همک اران ،)2011 ،ج وانی (اس تگر و همک اران،)2002 ،

زنانویی میگردد.

میانس ا ی و پی ری (زیک ا و چ امبرالین)1992 ،1؛ ام ا رک ر

پژوهش کانویسر و ین )2001( 11نشان میده د اف رادی

( )2000بر این باور است که جستجوی معنا بسته ب ه انگی زه

که رند پ

افراد میتواند انکال سا و ناس ا دان ته بان د .برخ ی از

چا شی دستوپنجه نرر کردهاند و در ای ن ت الش ب ا افک ار،

پژوهش ها بر این باورند که جستجوی معنا ارتبا کمتری ب ا
7
بهزیستی افراد دارد (نوارتز ،بیرز ،اویک  ،سونز ،زامبوانگ ا

احساسا و تصاویر مرتبط با آسیبش ان روب رو ن دهان د .در
همین راستا جمش یدی و همک اران ( )1391نی ز ب ر اهمی ت

و همکاران .)2011 ،م ا عا

مرتبط با جستجوی معنا ،نت ایج

از آسیب را تجربه میکنند ،با نرایط زندگی پ ر

سازگاری مبتنی بر معنا در بیماریهای پیشرفته تأکید دارند.

مغشونی را نشان میدهند ،بهعنوان مثال اس تگر و همک اران

همکنین پژوهش ربا میلی ،مهرابی زاده هنرمند ،زرگر و

( )2002به این نتیجه رسیدند که جستجوی معنا ارتبا مثبتی

خویگانی ( )1392نشان میدهد که معنادرمانی باعث اف زایش

ب ا اندیش ناکی و افس ردگی و هم ینط ور ب ا کنجک اوی و

امید و کاهش افسردگی در دانشجویان میگردد .ق را زیب ایی،

گشودگی ذهن دارد.

دهکردی ،علی ور ،محتش می ( )1392ه

2

در پ ژوهش خ ود

استگر ،اونی ،کسبیر ( )2011نیز متوجه ندند در اف رادی

نشان دادند که معنا درمانی گروهی منجر به ک اهش اس ترت

که فعاالنه در جستجوی معنا هستند نسبت به افرادی ک ه ای ن

ادرا

نده و افزایش امید به زندگی در بیماران  MSمینود.

کار را نمیکنند ،حضور معنا ارتبا قدرتمن دی ب ا رض ایت از
زندگی دارد .ک وهن و ک ایرنز 9نی ز ( )2012نق ش واس ه ای

پژوهش ابوا قاسمی ،ساعدی ،نجفآبادی ( )1390نی ز نش ان
میدهد که معنادرمانی در زنان مبتال به س رطان ،افس ردگی و

حضور معنا را در میان جس تجوی معن ا و خصوص ا احس ات

اض راب را کاهش داده و منجر به اف زایش امی دواری آنه ا

نادمانی و افسردگی در طول زندگی مشخصتر کردند.

میگردد .پ ژوهش حسنزاده ،زه راک ار و زارع ( )1392نی ز

2. Frazier, Oishi & kaler
4. Kawabata, Shimai & Otake
6. Zika, Chamberlain
8. Oishi, & Kesebir
10. Barnes
12. Steger

1. Budak
3. King, Hicks, Krull & Del Gaiso
5. search for maning
7. Schwartz, Beyers, Luyckx, Soenens, Zamboanga
9. Cohen & Cairns
11. Konvisser & Lynn
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نشان میدهد که معنا درم انی ب ه ن یوه گروه ی در ک اهش

مبنای تراهرا

ناامیدی معلو ین ضایعه نخاعی مؤثر است؛ بن ابراین ب ه نر ر

ناامید برگزیده ندهاند .در برابر هر جنبه رفتاری عب اراتی ب ه

معل و ین

نر زیر نونته نده اس ت (بس یار مخ ا ف= ،1مخ ا ف=،2

ضایعه نخاعی بهعنوان ی ک روش اص ی درم انی در جه ت

بیتت او = ،3مواف ق= ،4بس یار مواف ق= 12 .)5س ؤال ای ن

بهبودی بسیار م ؤثر اس ت (پ رز ،پیلزیک ر .)1994 ،1درواق ع

آزمون از جمال

منتی تشکی نده است،12 ،11 ،13 ،11 ،

معنادرمانی گروهی تالن ی ب رای ب ه ک ار ب ردن و کنک اش

 .39 ،32 ،34 ،33 ،31 ،22 ،27 ،25در نم رهگ ذاری ای ن

مباحث وجودی در فرایند گروهی است (س اموو)2007 ،2؛ و

سؤاال

نمره معکوت میگیرند .حسنیان ( )1327برای تعیین

وظیتة رواندرمانی این اس ت ک ه احس ات مس ئو یت را ب ه

روایی این مقیات از نمره سؤال مال استتاده کرده است .ب ه

آگاهی بیمار بازگرداند (پ اردیو و الفای ت)2007 ،3؛ بن ابراین

این ترتیب که نمره ک پرسشنامه با نمره سؤال مال همبسته

به د ی اهمیت کمک به بیماران ضایعه نخاعی برای بازگشت

ند و مشخص ند که ب ین ای ن دو راب ه مثب ت معن اداری

به روند عادی زن دگی در ای ن پ ژوهش فرض یة زی ر م ورد

وج ود دارد (r=0/11؛ .)p<0/01در پ ژوهش ابوا قاس می،

بررسی قرار گرفته است:

ساعدی و نجفآبادی ( )1390همبستگی این آزمون با آزمون

میرسد گروه درمانی در گ روه ه ای خاص ی مث

معنادرمانی امید به زندگی در معلو ین ض ایعه نخ اعی را
افزایش میدهد.

آنکار یا پنهان رفتاری در اف راد امی دوار ی ا

اض راب  0/79بهدستآمده است .اعتبار پرسشنامه با اس تتاده
از آ تای کرونبا  0/90و  0/29ب رآورد ن ده و در پ ژوهش
فعلی این مقدار  0/22بهدستآمده است .دو نمونه از سؤاال

روش

این ابزار عبار اند از  -1من نسبت ب ه جنب هه ای مختل ف

روش رژوهش ،امعة آماری و نمونص :این پژوهش از ن وع

زندگیار نرر مثبت دارر ،یا  -2در دنیا ه یچ پش ت و پن اهی

نیمه آزمایشی بود و در آن از طر پیشآزمون پ آزم ون ب ا

ندارر.

گروه گواه استتاده نده اس ت .جامع ة آم اری ای ن پ ژوهش
تمامی معلو ین ضایعة نخاعی نهرس تان ب

ب ود ک ه در اث ر

روش اجرا و تحلیل دادهها

ز ز ه دچار معلو یت از نوع ضایعة نخاعی نده بودن د .روش

از دو گروه پیشآزمون به عم آمد .معنا درمانی ب ه م د

نمون هگی ری تص ادفی س اده ب ود .پژوهش گران ب ا اج رای

جلسه یک و نی تا دوساعته در گروه آزمایش اجرا ند .گروه

پرسش نامه امید به زندگی میل ر از ب ین  215معل ول ض ایعة

گواه در این مد

هیچ مداخل های دریاف ت نک رد .در پای ان

نخاعی  32نت ر ک ه در ای ن آزم ون نم ره پ ایینی گرفتن د را

هشت جلسه مجددا از هر دو گروه پ آزمون به عم آمد و

تصادفی  11نتر را در گ روه آزم ایش و

بهمنرور رعایت اصول اخالق ی م رتبط ب ا پ ژوهش ،بع د از

انتخاب و به صور

 11نتر را در گروه گواه جایگزین کردند.

2

اجرای پ آزمون گروه گواه نیز چند جلسه مداخله مبتنی ب ر
معنا دریافت کردند .داده های گ ردآوری ن ده ب ا اس تتاده از
مورد تجزیهوتحلی قرار گرفتند و تحلی

ابزار سنجش

تحلی کوواریان

مقیات امید میلر :)MHI( 4مقیات امید میلر و پ اورز ()1922

دادهها با استتاده از نررافزار  SPSS22انجار ند .طر درمان با

از نوع آزمونهای تشخیصی و نام  42جنبه از حا ته ای

اقتبات از پژوهش اوسوسکی )1992( 5تنری نده است.

امیدواری و درماندگی است که ماده های قید ن ده در آن ب ر
2. Somov
4. Miller hopeful Inventory

1. Perez & Pilsecker
3. Purdue & Lafayette
5. Ososkie
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دول  .1شرح لسات
لسة اول

گتتگوی او یه که معموال با بیان خاطرهها ،یعنی با ثبت تاریخکه ،نگرانیهای کنونی و بافتی ک ه ای ن نگران یه ا در آن
ایجاد ندهاند نروع مینود .هد این مرحله نناخت پیشزمینه فیزیکی ،احساسی ،اجتماعی ،فرهنگی و روحی افراد،
نرایط کنونی و آرزوهای اوست .در این مرحله سؤاال

ساختاری م ر مینود و هد

تبادل نناخت او یه درمانگر

و افراد گروه و ایجاد اتحاد درمانی بهمنرور آننایی با یکدیگر و ساختن پایهای برای راب ه معنا محور ب ین درم انگر و
افراد گروه است.
لسة دوم

تحلی وجودی است .گتتگویی که گذنته و حال فرد را نادیده نمیگیرد ،اما هدفش جس تجوی معن ا در زن دگی ف رد
است .بعد از اینکه تشخیص معنادار صور

گرفت ،بهمرور مداخله با استتاده از فنون معنادرمانی مانن د قص د متض اد،

روش سقراطی ،حسات ندن به معنا و تغییر نگرش آغاز میگردد .هد کمک به نرکتکنندگان برای گتتگو در مورد
احسات روزهای اول معلو یت است ،در آن روزها چه احسات ،تتکر و رفتاری دانتند؟ و در حال حاضر چه احسات
و تتکر و رفتاری دارید؟ آگاهی از مسئو یتپذیری و نقش آن در به دست آوردن موفقیت.
لسة سوم

به بررسی معانی مرگ ،آزادی ،مسئو یت پرداخته مینود .هد

کمک به نرکتکنن دگان ب رای مواج ه ب ا ت رته ا،

نگرانیها ،سختیها و مشکال و فرمولبندی آنها بهصورتی مثبت و معین ،ملموت و قاب اندازهگیری است .آگ اهی
در خصوص باورها در پذیرش خویشتن و نناخت ویژگیهای خویش و همکنین توجه به آزادی معنوی بهعنوان یکی
از ابعاد هستی انسان.
لسة چهارم

معنای زندگی ف ردی ب ا ارزشه ایی ک ه م ا در آن زن دگی م یکن ی و تص میمیات ی م یگی ری در ارتب ا اس ت.
مشارکتکنندگان میآموزند که آنها قربانیان درمانده سرنونت نیستند و تا وقتی در سل ه نیازی ارضا نشده ق رار دارد
مقهور سرنونت مینوند و نتیجه آن از دست دادن کرامت است (او ریکوا .)2012 ،1مشارکتکنندگان تشویق مینوند
تا ضعفهای خود را در حی ههای زیر بیابند:
مرحله بدنی :ضعف بدنی ،کاهش صمیمیت ،مستعد بیماری ندن ،تنشهای عضالنی ،اختالال خواب.
مرحله روانی :خستگی عاطتی ،غ  ،فقدان خوشبینی ،از دست دادن نادمانی و افزایش تحریکپذیری.
مرحله ذهنی :بیحرمتی به عز نت و خود جهان ،افراد به ارزش زندگی نک میکنن د و جه تگی ری معن وی را از
دست میدهند و فرانک از آنها بهعنوان خأل وجودی یاد میکند
و با دست زدن به اقداما

لسة رنجم

هد

عملی در مورد آنها کاری انجار دهند.

کمک به نرکتکنندگان در به چا ش کشیدن اعتقادا

او یه راجع به نقص جسمانی و تغییر اعتقادا  .ن ناخت

عوام ایجادکننده اض راب و راهه ای مقابل ه ب ا آن و ن ناخت اض راب وج ودی .ب ا ایج اد نگ رش در براب ر درد
اجتنابناپذیر
لسة ششم

به مسائ مربو به خود حمایتی و غلبه بر یات پرداخته مینود .برای معلو ین فیلمی نمایش داده ند که فردی را ب ه
تصویر میکشید که کلیههایش را از دست داده و نابینا نده بود  2سال و نی دیا یز م ین د .کس ی ک ه معن ایی ب رای
زندگی خود یافته و مسئو یت زندگیاش را بر دوش گرفته و با تمار وجود تالش میکرد .در این مرحل ه همکن ین ب ه
بررسی ارزشهای خالق ،ارزشهای تجربی و ارزشهای گرایشی پرداخته مینود.

لسة هفتم

هد کمک به نرکتکنندگان در بحث راجع به احسات تنهایی و عدر تعهد نسبت به مسائ زندگی و عدر رض ایت
از زندگی و رسیدن به پوچی و قرار گرفتن در مسیر زندگی و قرار دادن خود در برابر این پرسش ک ه از زن دگی چ ه
چیزی میخواهند؟ زور حتظ هویت و ارتبا با دیگران

لسة هشتم

در این مرحله اهدا مرور و به جمعبندی دستاوردهای درمان اقدار مینود .آمادگی فرد برای بازگشت به محیط خود
با حمایت کمتر از سوی درمانگر .در این مرحله نکا کلیدی تکرار مینود ،هد اساسی در این مرحل ه بی ان نق ا
قو

افراد ،اجازه داده به افراد برای بیان نگرش مثبت خود ،افزایش اعتمادبهنت  ،آمادگی و قدر

تر درمانگر است.

1. Ulrichova
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یافتهها
ب رای انج ار تحلی

کوواری ان

ابت دا متروض ه همگن ی

واریان ها و همگنی ن یب رگرس یون م ورد بررس ی ق رار
گرفت که نتایج آن را در جداول  2و  3مشاهده میکنید.
دول  .2آزمون لو ن برای بررسي همگني وار انخها
df1
1

F
1/27

sig
0/12

df2
30

همانگونه که نتایج جدول  .2نشان میدهد ب ا توج ه ب ه
عدر معناداری وین متروضه همگنی واریان ها برقرار است.
دول  .3بررسي ريشفرض همگني رگرسيون
مجموع مجذورا

df
1

1/41

F
0/25

برای بررسی همگنی نیب رگرس یون اث ر تع املی می ان
متغیرها ،مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول  3به

sig
0/31

متغیره ا برق رار نیس ت ،بن ابراین از ف ره همگن ی ن یب
رگرسیون تخ ی صور

نگرفته است.

نمایش درآمده است .بر اسات دادههای جدول  3تعاملی میان
دول  .4نتا ج تحليل کووار انخ تأثير معنادرماني بر اميد بص زندگي
مجموع

df

پیشآزمون

7/92

1

7/92

بین گروهها

2215/00

1

2215/59

منبع تغییرا

در جدول  4پ

مجذورا

از تع دی نم را

میانگین مجذورا

پ یش آزم ون ،ب ین

آزمودنیهای دو گروه راب ة معن اداری یاف ت ن د .نم را
میانگین تعدی ن ده نش ان م یده د پ

از اج رای متغی ر

F

p

میزان تأثیر

توان آماری

4/23

0/03

0/14

0/51

1323/21

0/00

0/97

1/000

مستق  ،امید به زندگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه
افزایش معناداری یافته است؛ بنابراین فرض یه پ ژوهش تأیی د
ند.

دول  .5ميانگين تعد ل شده اميد بص زندگي
گروه

میانگین

خ ای استاندارد

گروه آزمایش

91/17

0/32

گروه گواه

72/97

0/33

جدول  5میانگین های تعدی ن ده در گ روه آزم ایش و
گواه را نشان میدهد .ب ر اس ات دادهه ا ج دول  5می انگین

گروه آزمایش در پ آزمون بهصور
گواه است.

معناداری بیش از گروه
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هد بررسی اثربخش ی مش اوره گروه ی ب ه
نیوة معنادرم انی در اف زایش امی د ب ه زن دگی در معل و ین
ض ایعة نخ اعی ص ور گرف ت .نت ایج حاص از تحلی
کوواریان نشان داد که معنا درمانی باعث اف زایش امی د ب ه
زندگی در معلو ین ضایعه نخاعی میگ ردد .یافت ه ه ای ای ن

میتواند ساختار متهومی را برای کمک به مراجعان بهمنر ور
چا ش با یافتن معنا در زندگینان آماده کند .این ن یوه روی
چهار عالقهٔ مه که ریشه در هس تی انس ان دارن د ،تأکی د
م یکن د :م رگ ،آزادی ،تنه ایی و ب یمعن ایی (دهک ردی و
همکاران.)1392،
معن ا برآم ده از ارزشه ای خ الق،

ب ه نر ر فرانک

پژوهش نویدبخش و نشان دهندة ارزش ب ا قوه درم انیه ای

ارزشهای تجربی و ارزشهای گرایشی است که به ن یوهای

وجودی است .یافته های این پژوهش با یافتههای ابوا قاس می

بخش نده و متعهدان ه وج ود دارن د (اس ن و بک ر .)2001 ،

و همکاران ( ،)1390قرا زیب ایی و همک اران ( ،)1392رب ا
میل ی و همک اران ( ،)1392جمش یدی و همک اران (،)1391

ب ردن از زن دگی ب ه واس ة ارزش ه ای

3

بازگشت ب ه ذ

تجربی -به افراد کمک میکند تا معنا را از آنکه دنیا به آنه ا

وستیگ ( ،)2005پ رز و پیلزیک ر ( ،)1994کانویس ر و ین

میدهد بیابند (اس ینگ)2002 ،4؛ و کاهش رنجی که مییابن د

( ،)2001ماردیانا و همکاران )2011( ،ه راستا است.

بهواس ه ارزشه ای گرایش ی -ب االترین ن وع ی افتن معن ا.
فرانک ادعا میکند ،توانایی تغییر نگ رش ی ک ف رد آخ رین

معنادرمانی تأثیر قوی در س ازگاری س ریعت ر و اف زایش
معنای زندگی و کیتیت زندگی معلو ین ض ایعه نخ اعی دارد

آزادی انسان است و درنهایت به دست آوردن انگیزش ب رای

( وستیگ .)2005 ،فرانک بر این باور است که وقت ی انس ان

ادامه زندگی بهواس ة دستیابی ب ه معن ا (اس ینگ .)2002 ،از

با وضعیت تغییرناپ ذیری مانن د ی ک بیم اری درم ان ناپ ذیر

اینرو معنادرمانی افراد را قادر میسازد تا با تبدی نهادهه ای

روبروست ،این فرصت را یافته تا به عا یت رین و ژر ت رین

منتی به نهادههای مثبت ا تیار یابند (بارنز.)2005 ،

معانی زندگی دس ت یاب د (ق را زیب ایی و همک اران.)1392،
فرانک ( )1921ب اور دارد ی ات ،افس ردگی ،ناامی دی،

مواجه بود ،این پژوهش محدود به نمون ه ک وچکی از اف رادی

مشکال  ،رنج کشیدن و  ...قابلیت ایجاد معنا و تحو ی عمیق

است که در کسب نمرا

امی د در کران ه پ ایین ق رار دان تند

را دارند و نخص را نهتنها به حا ت قب از بیماری ،بلکه ب ه

عالوه بر این در این پژوهش پیگیری صور نگرفته است ب ه
همین د ی باید در تعمی نتایج آن به گروههای دیگر با احتیا

همانند سایر پژوهش ها این پژوهش ه با محدودیت هایی

حا تی کامال قوی سوق میدهند .معنا درم انی ب ر ای ن ب اور
است که تحت ه ر ن رای ی ب ا پ ذیرش مس ئو یت زن دگی

عم کرد .پیشنهاد م ین ود در پ ژوهشه ای آت ی اق دار ب ه

م یت وان ب ه مته ومی از نایس تگی و یاق ت دس ت یاف ت

پیگیری در فواص زمانی مختلف نود تا پایداری درمان م ورد

(دیوینسن ،نی و کرینگ.)2004 ،1

ارزی ابی ق رار گی رد .همکن ین پیش نهاد م ین ود در مراک ز

با کش ف ،آن کار ک ردن و اس تتاده از معن ا در زن دگی
میتوان به بیماران کمک کرد تا خأل وجودی را پر کنند .آنها
در موقعیت و نرایط خود با قابلیت یافتن معنا ،ب ه کش ف و
پیگیری این معانی ادام ه داده و درنتیج ه مش کال

از ادرا

آنها خارج نده و اغلب ک و یا ناپدید م ین ود (گ اتمن،2

 .)1991نیوه نگرش فرد به رنج مه است نه خ ود رن ج ،در
این صور رنج میتواند بهت رین جل وهگ اه ارزش وج ودی
انسان نود ،چراکه وقتی رنج معن ا یاف ت ،نی ازی ب ه تحم
کردن آن نیست ،اگر رنج معنایی ندانته باند ،بقا ه معن ایی
نخواهد دانت (دهکردی و همکاران .)1392،معنا درمانی
2. Guttmann
4. Esping

توانبخشی معنا درمانی بهعنوان یک ی از رویکرده ای متی د در
افزایش امیدواری معلو ین بکار گرفته نود.
منابع
حسن زاده ،آ؛ زهرا ک ار،

؛ زارع ،ر .)1391( .بررس ی اثربخش ی

مشاوره گروهی به ن یوه معنادرم انی ب ر ک اهش ناامی دی در
زندگی معلوالن ضایعه نخاعی پ

م ا عا

از ز ز ه نهرس تان زرن د.

رواننناختی.92-12 ،1 ،2،

ابوا قاسمی ،ش؛ ساعدی ،ت؛ نجفآبادی ،ن .)1390( .بررسی اثربخشی
تجس هدایت نده و معنادرمانی بر میزان افس ردگی ،اض راب و
امیدواری زنان مبتال به سرطان .زن و فرهنگ.47-31 ،5 ،2 ،
1. Davinson, Neal & Kring
3. Schanell & Becker
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