مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تابآوری زنان مبتال به
مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان
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هدف :هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير معنویت درماني گروهي در افزایش تابآوری بيماران ام اس
استان اصفهان بود.
روش :این پژوهش از نوع نيمه آزمایشي و طرح تحقيق ،دو گروهي با پيشآزمون و پسآزمون بود.
جامعه مورد پژوهش  0584زن مبتال به ام اس عضو انجمن ام اس استان اصفهان ميباشند که مبتال به
نوععودکننده -بهبودپذیر و در محدوده سني  04-04سال و فاقد هرگونه بيماری روانشناختيبودهاند .از این
جمعيت  04نفر ( 58نفر گروه آزمایش و  58نفر گروه گواه) با استفاده از شيوه نمونهگيری دردسترس
انتخاب شدند .افراد گروه آزمایش  54جلسه در مداخالت گروه درماني معنویت شرکت کردند .ابزار
جمعآوری دادهها شامل پرسشنامه تابآوری کانر و دیویدسون ( )0440بود .دادههای بدست آمده با استفاده
از نرمافزار  spssو روش آماری کوواریانس مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج به دست آمده از آماره آزمون  Fمربوط به بررسي تفاوت ميانگين نمرات تابآوری که
برابر  5/40و سطح معناداری p≤4/4445نشان ميدهد ،تفاوت بين ميانگين نمره تابآوری در مرحله پس
آزمون در گروه آزمایش و گواه با کنترل متغير پيشآزمون،معنيدارميباشد و ميتوان گفت که معنویت
درماني به شيوهی گروهي ميزان تابآوری مبتالیان به مالتيپل اسكلروزیس را در مقایسه با گروه گواه افزایش
ميدهد.
نتیجهگیری:باتوجه به نتایج به دست آمده ميتوان گفت ،معنویت درماني گروهي در افزایش تابآوری
زنان مبتال به ام.اس به طور چشمگيری موثراست .لذا پيشنهاد ميشود این شيوه درماني در انجمنهای ام اس
سراسر کشور به عنوان درمان مكمل غير دارویي برای افزایش تابآوریو به تبع آن کنار آمدن بيشتر با بيماری
اجرا شود.
كلیدواژهها :معنویت درماني گروهي ،تابآوری ،مالتيپل اسكلروزیس.
 .5این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسي ارشد با همين عنوان در دانشگاه پيام نور تهران مرکز مي باشد.
*استادیارگروه روانشناسي ،دانشگاه پيام نور تهران مرکز
**کارشناسي ارشدروانشناسي عمومي ،دانشگاه پيام نور تهران مرکز (نویسنده مسئول)

مالتيپل اسلكروزیس 5یكي از بيماریهای شایع

سالمتي مخدوش ميشود (مورگانت ،0444 ،8به

سيستم خود ایمني ميباشد که روی سيستم عصبي

نقل از پيامني و همكاران .)5051،این بيماری اغلب

مرکزی تأثير ميگذارد ،ام.اس با سه مشخصه

در آن سالهایي رخ ميدهد که فرد در آن سالها

التهاب ،تخریب ميلين و اسكار مشخص ميشود

انتظار سالمتي دارد و با ایجاد بيماریو به دليل این که

(کاسپر 0و همكاران .)0448 ،علت بيماری مشخص

طبيعت دورههای بيماری مولتيپل اسكلروزیس

نيست اما به نظر ميرسد که فعال شدن

غيرقابل پيشبيني ميباشد تعدادی از بيماران ،ممكن

مكانيسمهای ایمني عليه آنتي ژن ميلين در ایجاد

است احساس کنند به برنامهریزی برای آینده نيستند

بيماری دخيل باشند (سيميلتزر .)0454 ،0معموالً

(مسعودی ،خيری ،صفدری.)5052 ،

اولين تظاهرات این بيماری در سنين  04تا 04

همانند دیگر بيماریهای مزمن در مبتالیان به

سالگي با عالئمي چون اضطراب ،ضعف اختالل در

مالتيپل اسلكروزیس نيز واکنشهایروانشناختي نظير

تعادل ،اختالل بينایي و تغييرات رواني مانند

واپسروی ،انكار ،اضطراب ،افسردگي و خشم

افسردگي ،نااميدی و کاهش توانایي حل مشكل،

بسيار شایع است .در ابتدا تمامي این واکنشها

بروز ميکند (بروس و رابين .)0440 ،0بيش از 044

طبيعي است و حتي به فرد مبتال کمك ميکند که با

هزار نفر در آمریكای شمالي و تقریباً  844هزار نفر

ماهيت موقعيت جدید که همانا بيمار بودن است

در اروپا و در کل  0/8ميليون نفر در سراسر دنيا به

بهتر سازگار شود .ولي اگر این واکنشها ادامه یابند

این بيماری مبتال هستند (جامعه ایرانيان

و زندگي بيمار را کامالً تحت تأثير قرار دهد ،لزوم

ام.اس .)5050،در ایران شيوع آن در حدود  58تا

پيگيری و توجه ویژه را مطرح ميسازد (کاتلر و

 04نفر در هر صد هزار نفر ميباشد .طبق گفته

مارکوس .)5222 ،6در این ميان افسردگي از

کارشناسان صاحبنظر انجمن مولتيپل اسكلروزیس

سایرواکنشهای روانشناختي عموميت بيشتری

ایران هر ساله  8444نفر بيمار جدید به جمع بيماران

دارد .وجود احساس غمگيني دائمي ،احساس

افزوده ميشود ،به طوری که این مرکز تعداد بيماران

نااميدی نسبت به آینده ،تصورات مكرر درباره

را در سال  08444 ،5050نفر و در سال ،5050

معلوليت و از کارافتادگي و اشتغال ذهني مداوم با

 04444نفر گزارش نموده است (لطفي .)5050 ،این

افكار منفيو در نتيجه کاهش تابآوری در مقابل

بيماری استقالل و توانایي فرد را برای شرکت

عوارض بيماری از عواقب نامطلوب افسردگي در

مؤثردر خانواده و اجتماع تهدید ميکند و بيماران را

فرد مبتال هستندکه حتي ميتوانند باعث رفتارهای

به سوی احساس فقدان شایستگي و اطمينان از

افراطي نظير اقدام به خودکشي شوند .این موارد
ميتواند کيفيت زندگي فرد مبتال را تحت تأثير قرار

1.Multiple sclerosis
2 .Kasper, D.
3 .Smeltzer, S.
4 .Bruce, S & Rabinb, M.

دهد (نجات و همكاران ،)5058 ،او را از پيگيری
5 .Murgante, L.
6.Katler&Marcus
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درمانها طبي برای بيماریاش دلسرد کند و عالئم

روانشناختي حوادث مشكلزا محافظت ميکند

خطرساز بيماری را شدت بخشد .عالوه بر این

(پينكارت .)0442 ،5عوامل بسياری در تابآوری

کاهش مؤلفههای شناختي مثل تابآوری بر روند

فرد در برابر مشكالت دخيل هستند که از آن جمله

سازگاری و انطباق با شرایط جدید نيز تأثير سوء

ميتوان به سبك دلبستگي (هازن و شيور،5220 ،2

دارد (دنيسون5و همكاران0445،؛ لوینسون.)0444 ،0

بلسكي ،)0440 ،54عوامل فردی (جنسيت و عزت

یكي از موضوعهای مطرح در روانشناسي مثبت،

نفس) ،عوامل خانوادگي (ساختار خانواده و حمایت

تابآوری است .تابآوری جایگاه ویژهای در

خانواده) و عوامل اجتماعي (الفرومویس ،هویت،

حوزههای روانشناسي تحول ،روانشناسي خانواده و

اوليور ،ویتبك )0446 ،55اشاره کرد .کامپفر

50

بهداشت رواني دارد (کمبل -سيلز ،کوهان و

( )5222معتقد است که تابآوری با خصوصيات

()5225

شخصيتي متفاوت ازقبيل شوخطبعي ،شادی،

تابآوری را به عنوان نوعي فرآیند ،توانایي یا پيامد

خردمندی ،همدلي ،کفایت عقالني و هدفمندی

سازگاری موفقيتآميز با داشتن موقعيت تهدیدکننده

زندگي در ارتباط است وموضوع ساده اینيست،

تعریف کردهاند؛به عبارت دیگر تابآوری عاملي

بلكه ساختاری پيچيده از جریانهای مرتبط است که

است که به افراد در رویارویي و سازگاریبا موقعيت

بایدبه صورت جداگانه بررسي شود .به عنوان

تهدیدکننده،تأثيرگذار است.

جنبههای مجزا از همدرس المت موردمطالعه

استين .)0446 ،0گارمزی و ماسن

0

به عبارت دیگر تابآوری عاملي است که به

قرارگيرند.

افراد در رویارویي و سازگاری با موقعيتهای

بررسي منابع در دسترس و تحقيقات انجامشده

سخت و تنشزای زندگي کمك ميکند (ایزدیان،

در جامعه بيماران ایراني نشان ميدهد که مداخله

اميری ،جهرمي و حميدی ،)0454 ،8افسردگي را

درماني مدرني روی تابآوریبيماریهای مزمن

کاهش ميدهد (وایت ،درایو و وارن،)0454 ،6

صورت نگرفته است ،ولي خوشبختانه در سالهای

توانایي سازگاری با درد (اسميت 1و همكاران،

اخير مداخلههایي در کاهش افسردگي و اضطراب و

 )0442و کيفيت زندگي را افزایش ميدهد (رنجبر،

بهبود حافظه و دیگر متغيرهای روانشناختي بيماران

کاکاوند ،برجعلي و برماس.)5024،

ام اس صورت گرفته است.

تابآوری ازمشكالت روانشناختي درجوانان

زمان آن رسيده است که راهكارهای معنوی،

پيشگيری ميکند از آنها در برابر تأثيرات

با نظریه و روشهای علمي رواندرماني ترکيب

1.Dennison, L.
2. Levinson, J.
3 .Campbell-Sills, L., Cohan, S., & Stein, M.
B.
4 .Garmezy, N., & Masten, A.
5.Izadian, N., Amiri, M., Jahromi, R., Hamidi,
S. H.
6 .White, B., Driver, S., Warren, A.M.
7 .Smith, B,W.

8.Pinquart, M.
9.Hazen, C & Shaver, P.
10.Belsky, J.
11.LaFromboise, T.D., Hoyt, D.R., Oliver, L.,
& Whitbeck, L,B
12.Kumpfer, K. L.

تاریخ ،مكاتب گوناگون انساني و روانشناسي به

ميآورند (پارگامنت .)0441 ،0رویكردهای معنویت

دنبال ارائه راهحلهایي بودند و به انسان و نيازهای

درماني ،درمانگران را تشویق ميکنند که در درمان

او توجه کردهاند .مطالعات معنوی در روانشناسي در

مسایل مهم معنوی ،درمانجویانرا در زمان مناسب

سطح موضوعي جدی و اساسي است و توجه به آن

مورد خطاب قرار دهند و در راستای استفاده از

در بسياری از کشورها در حال افزایشاست

قدرت بالقوه ایمان و معنویت درمانجویان در

(پاچالسكي 0و همكاران ،0444،به نقل از ریچارد و

درمان و بهبودی ،از زبان و مداخلههایي استفاده

همكاران .)0441،معنویت ،در برگيرنده ادراکات

کنندکه احترام و ارزش قایل شدن.

حاصل از خود و ترکيبي از عوامل شخصيتي و
باورهای بنيادین در خصوص بودن و داشتن معني

درمانگر نسبت به مسائل معنوی درمانجونشان
دهد (ریچاردز ،هاردمن ،برت.)0441،0

در زندگي است که این باورها با جنبههای متنوع

پژوهشهای متعددی به بررسياثر معنویت

زندگي از جمله جنبههای اجتماعي ،جسماني و

درماني بر روی بيماریهای مزمن پرداختهاند.

روانشناختي در ارتباط ميباشد (یانگ و

ایگنل 8و همكاران ( )0446که به بررسي اثربخشي

همكاران0448،؛ فری و همكاران.)0448،امروزه

استراتژیهای مقابلهای مذهبي -معنوی در بيماران

بسياری از پزشكان ایمان و معنویت را به عنوان یك

مبتال به سرطان برای کنار آمدن با بيماری پرداختند،

منبع مهم در سالمت جسمي و بهبود افراد

نشان داد که استفاده از منابع دیني و معنوی به منظور

ميشناسند به گونهای که آنها اغلب ميدانند که در

کنار آمدن با بيماری ،در بيماران مبتال به سرطان و به

فرآیند درمان مسایل معنوی بيماران را مورد توجه

گونه خاص بيماریهای تهدید کنندی زندگي شایع

قرار دهند (ریچارد و همكاران .)0441 ،معنویت،

است .فيسچر 6و همكاران ( )0454رابطه بين هویت

بعدی از انسان است که ارتباط و یكپارچگي او را

مذهبي و استراتژیهایمقابلهای ترجيح داده شده

با عالم هستي نشان ميدهد .ارتباط و یكپارچگي به

بينفردی و درون فردی در افراد مسلمان و مسيحي

انسان اميد و معنا ميدهد و او را از محدودهی زمان

را سنجيدند و بيان کردند که وابستگيهای معنوی

و مكان و عالیق مادی فراتر ميبرد (غباری

که برای کمك به کنار آمدی افراد با مشكالت و

بناب .)0442،به طور خالصه معنویت یكي از ابعاد

رویدادهای استرس زا کمكکنندهميباشند در مورد

زندگي انساني است و هنگامي که افراد به اتاق

مسيحيان و مسلمانان هر دو صدق ميکند و هویت

مشاوره و درمان وارد ميشوند ،بعد معنوی خود را

معنوی انواع گوناگون روشهای مقابله را پرورش

پشت در نميگذارند ،بلكه باورهای معنوی ،اعمال،
تجارب ،ارزشها ،ارتباطات و چالشهای معنوی
1 .Richards, P. S., Hardman, R. K., & Berrett,
M.
2. Pachalsky

3 .Pargament, K. I.
4. Richards, P. S., Hardman, R. K., & Berrett,
M
5 .Ingel, C
6 .Fischer, P.
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ميدهند .ليونه ،ارین ،تود )0440( 5در پژوهش خود

دانشجویان پزشكي گزارش داد با باال رفتن

با عنوان «انطباق رواني با بيماریهای مزمن و

نمرههایآزمودنيها در پرسشنامه های توکل ،نمرهی

ناتوانکننده» نشان دادند که معنویت نقشي مهم در

آنان در پرسش نامههای استرس کاهش یافته است.

سازگاری با شرایط استرسزای ناشي از بيماریهای

زاهد بابالن ،رضایي جمالوندی ،حرفتي سبحاني

مزمن دارد .آلستر ،کانينگهام )0448( 0که با هدف

( )5025نيز در پژوهشي به بررسي رابطه دلبستگي

سنجش اثرات دوره درمان کوتاه مدت رواني

به خدا و تا آوری با معناداری در زندگي دانشجویان

آموزشي با تأکيد بر جنبههای معنوی مقابله با

پرداخت .نتایج نشان داد دلبستگي به خداوند با

استرس و بهبود صورت گرفت ،روند رو به بهبودی

معناداری زندگي و تابآوری همبستگي مثبت

قابلتوجهي در نمرات بالفاصله پس از مداخالت

معناداری دارد .گيدر )0446(6نيز نقش معنویت را

بهوجود آمد و نتایج نشان داد که پرداخت به مسایل

در بهبود خانواده مورد بررسي قرارداد .وی بيان

معنوی در چارچوب گروه درماني ،مزایای بسيار

ميدارد که معنویت،ایمان و مذهب به خانوادههای

خوبي برای افراد مبتال به سرطان به همراه دارد .ریو

مشكلدار و ناتوان کمك ميکند تا معنا و هدفي در

هيم و گرینبرگ )0441( 0نيز در پژوهش خود نشان

زندگي پيدا کنند و معنویت را پشتوانهای برای

دادند که استفاده از معنویت در گروه در ماني ،یكي

هویت و پایهای برای مقابله با تغييرات تا فقدان و

از عوامل تأثيرگذار و حائز اهميت است که ميتواند

محدودیتها قرار ميدهد.

در ارتقای حمایتهای اجتماعي ،سازگاری و تطابق

باتوجه به پيشينه پژوهش ،هدف پژوهش

در امور مربوط به سالمت مؤثر باشد .فرینگ ،ميلر و

حاضر بررسي اثربخشي معنویت درماني گروهي بر

شاو )5221( 0رابطه سالمت معنوی ،مذهب،

خودکارآمدی و تابآوری زنان مبتال به مالتيپل

اميدواری ،افسردگي و دیگر حاالت خلقي را با

اسكلروزیس است ،لذا پژوهشگر به دنبال

سازگاری سالمندان مبتال به سرطان بررسي کردند.

پاسخگویي به این سؤال است که آیا معنویت

نتایج نشان داد که بين دینداری دروني ،سالمت

درماني گروهي ميتواند باعث افزایش تابآوری

معنوی ،اميدواری و دیگر حاالت خلقي مثبت،

زنان مبتال به مالتيپل اسكلروزیس شود؟

رابطه مثبت و با افسردگي و دیگر حاالت خلقي
منفي رابطه منفي وجود دارد (به نقل از عسكری،

روش

روشني ،آدریاني.)5055،

این پژوهش مطالعهای نيمه تجربي بر اساس طرح

بوالهری )5222( 8در بررسي رابطه بين عوامل
تنش زا ،ميزان توکل به خدا و نشانگان استرس ،در
1 .Livneh, H., Erin, M., Todd, B.
2 .Alastair, J. Cunningham
3 .Revheim,N.,Greenberg
4 .Fehring, miller & shaw
5 .Bolhary, J.

پيشآزمون وپس آزمون باگروه گواه

1

است.

جامعهی آماری این پژوهش عبارتند از کليهی
مبتالیان به مالتيپل اسكلروزیس زن که در انجمن

6.Gwyther
7.Pre test- post test randomized group design

مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری...

(فروردین  )5025در بدو اجرای این پژوهش تعداد

پرسشنامه تابآوری را کانر و دیویدسون ( )0440با

اعضای این انجمن بالغ بر  0584مورد بود که از این

مرور منابع پژوهشي  5222-5212حوزه تابآوری

تعداد  0284نفر از مبتالیان متأهل بودند .از آنجا که

تهيه کردند .این پرسشنامه  08سؤال دارد که در

در روشهای علي مقایسهایوآزمایشي حداقل 58

مقياس ليكرت بين صفر (کامالً نادرست) و چهار

نفر برای هر گروه توصيه شده است (دالور،)5058،

(هميشه درست) ،ميباشد .نمره ميانگين این مقياس

در این پژوهش حجم نمونه  04نفر در نظر گرفته

نمره  80خواهدبود بهطوری که هرچه نمره آزمودني

شدکه به روش نمونهگيری در دسترس انتخاب و

از  80باالترباشد ،تابآوری باالتری دارد و هرچه

سپس به روش تصادفي در گروههاگواه ( 58نفر) و

نمره به صفر نزدیكتر باشد ،از تابآوری کمتری

آزمایش ( 58نفر) جایگزین شدند .همچنين ،پيش از

برخوردار است .پایایي و روایي پرسشنامه

اجرای متغيرمستقل (گروه درماني معنوی)،

تابآوری کانر و دیویدسون اینگونه گزارش شده

آزمودنيهای انتخاب شده در هر دوگروه در

است .برای تعيين اعتبار ابتدا همبستگي هر سؤال با

پيشآزمون اقدام به پرکردن ابزار پژوهش(پرسشنامه

نمره کل سؤاالت محاسبه و سپس از روش تحليل

موردنظر) کردند .متغيرمستقل دراین پژوهش عبارت

عاملي استفاده شد .محاسبه همبستگي هر نمره کل

است« :گروه درماني معنوی» و متغير وابسته

نشان داد که بجز سؤال  ،0ضرایب بين  %05تا %60

تابآوری زنان مبتال به مالتيپل اسكلروزیس بود.

بودند .در مرحله بعد سوالهای پرسشنامه با استفاده

پس از اتمام جلسات درماني ( 50جلسه) پس

از روش مؤلفههای اصلي تحليل عاملي قرار گرفتند.

آزمون روی دو گروه اجرا شد .با توجه به اینكه در

پيش از استخراج نتایج ،براساس ماتریس همبستگي

طرح آزمایشي این پژوهش ،پيشآزمون و پس

دو شاخصKMOآزمون کرویت بارتلت 0محاسبه

آزمون با گروه گواه بود ،جهت کنترالثرعامل

شدند .مقدار %51KMOو مقدار خي دو در آزمون

پيشآزمون،از روش آماری تحليل کوواریانس

بارتلت برابر  8886405بود که هر دو شاخص

استفاده گردید .شرایط الزم برای شرکتکنندگان در

کفایت شواهد برای تحليل عاملي را نشان داد .پس

جلسههای درمان عبارت بودند از -5 :داشتن سواد

از این مراحل با تعيين تعداد عوامل از مالک شيب

خواندن و نوشتن  - 0داشتن سن کمي نه04و

خط نمودار اسكری 0استفاده شد .بار عاملي هر

بيشينه04سال-0 .نداشتن مالکهای تشخيصي برای

سؤال نسبت به کل سؤال محاسبه شد و تنها سؤال

اختالالت بارز روانپزشكي -0.نداشتن بيماری

 0به دليل عامل پائين تر از تحليل نهایي کنار گذاشته

جسمي دیگری که فرد را از شرکت دربرنامه

شد .بدین ترتيب  00سؤال در تحليل نهایي مرد

پژوهش باز دارد.
1. Connor-Davidson Resilience Scale
2.Kroit bartelet
3.Scree
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ام.اس استان اصفهان عضویت دارند .طبق آمار

ابزار
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محمداحسان تقیزاده ،مرضیه السادات میرعالئی

استفاده قرار گرفتند .برای تعيين پایایي از روش

مقياس را تعيين ميکند.

کرونباخ استفاده شد که پایایي حاصله برابر با %52
بود( .محمدی.)5050،در پژوهش ساماني ،جوکار و

روش مداخله

صحراگرد ( )5056پایایي این مقياس به کمك

پس از ارزیابي بيماران و بررسي پروندههای باليني

ضریب الفبای کرونباخ  %51به دست آمد و نتایج

آنها و اطمينان از اینكه بيماران برای شرکت آنها

آزمون تحليل عامل بروی این پرسشنامه بيانگر

در پژوهش،مانند نداشتن اختالل روانپزشكي و

وجود یك عامل عمومي در مقياس بود .مقياس

پزشكي دیگر بر اساس معيارهای مصاحبه باليني

ضریب کاام او برای این تحليل  %52کرویت بارتلت

انجام گرفته ،جلسات درمان انجام شد.
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برابر با  6660بود .این عامل  %0666از واریانس کل
جدول .1جلسات آموزش معنویت درماني
عنوان جلسات

جلسات
آموزش
جلسه 5

توزیع پرسشنامه خودکارامدی وتابآوری،توضيح مسأله وتعریف خودکارامدی وتابآوری.

جلسه 0

پله اول:خودشناسي ،شناخت ماهيت خود،توانمندیها و محدودیت و پذیرش مسؤوليت الهي خود.

جلسه 0

پله دوم :پذیرش الوهيت الهي و رسالت انسانهای برگزیده
پله سوم :تعریف و تعيين سرنوشت و کيفيت زندگيوبرنامهریزی برای آن.

جلسه 0

پله چهارم :اعتراف به گناهان نزد خداوند و پذیرش ضعفهای خویش
پله پنجم :شناسایي ستمهایي که بر خود و دیگران کردهایم و تالش برای احيای حقوقالهي ،مردم و خود با
رعایت تمام جوانب.

جلسه 8
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پله ششم :تفویض امور به خداوند و تقویت اراده فردی برای رشد معنوی و پاک شدن از ویژگيهای منفي
فكری و رفتاری و تالش برای جایگزیني ویژگيهای مثبت به جای ویژگيهای منفي.

جلسه 6

پله هفتم :یادگيری و باورمندی معنوی
پله هشتم:تصميمگير ی برای رشد معنوی و معنوی شدن از مسير درست برای رسيدن به آگاهي.

جلسه 1

پله نهم:فضاسازی ذهني و محيطي برای رشد معنوی
پله دهم :الگو گيری از معنویان در نظر و عمل

جلسه 5

پله یازدهم :آزادسازی احساسات و عواطف

جلسه 2

پله دوازدهم :توانمند و مقتدر شدن جهت حل مشكالت خود و دیگران

جلسه 54

پله سيزدهم :گسترش تجربههای معنوی و رسيدن به اوج لذتو ابراز عقاید و تجربههایمعنوی.

جلسه 55

پله چهاردهم :ارزیابي مستمر از خود زیر نظر فردی معنوی و رشد یافته تر از خودومروروجمعبندی.

جلسه 50

ارائه پرسشنامه خودکارامدی وتابآوری به شرکتکنندگانوبه موازات ان گروه گواه.

مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری...

آزمون کوواریانس (آنكوا) استفاده شد .در این

یافتهها
نمرههای

تجزیه و تحليل ،تأثير متغير کنترل پيشآزمون از

پيشآزمون و پس آزمون تابآوری در دو گروه

روی نمرههای پيشآزمون برداشته شد و سپس

آزمایش و گواه در جدول  0ارائه شدهاند .به

دو گروه باتوجه به نمرههای باقيمانده مقایسه

منظور بررسي معناداری تفاوت ميانگينها ،از

شدند.

ميانگين

انحراف

و

استاندارد

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

آزمایش

58

82650

51625

58

1060

50655

گواه

58

60661

56655

58

68651

58655

باتوجه به جدول  ،0ميانگين تابآوری گروه

کوواریانس (آنكوا) استفاده شد .نتایج آن در

آزمایش در پس آزمون ( )10/0بيشتر از گروه

جدول  0ارائه گردیده است.قبل از انجام تحليل

مقایسه

کوواریانس ،همگني واریانسها با استفاده از

ميانگينهاميتوان نتيجه گرفت که بين گروه

آزمون لوین مورد بررسي قرار گرفت ،نتایج به

آزمایش و گواه در نمرات تابآوری تفاوت

دست آمده از آزمون لوین F= 0/56 ،و

وجود دارد .جهت بررسي اینكه آیا این تفاوت

p≤4/46بيانگر همگني واریانسها بود.

()68/51ميباشد.

گواه

از
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به دست آمده معنادار است ،از آزمون
جدول  :0نتایج تحليل کوواریانس مقایسه ميانگينهای نمرات تابآوری دو گروه در
مرحله پس آزمون بعد از کنترل متغير پيشآزمون
شاخص
منابع تغییرات

مجموع

درجه آزادی

مجذورات

میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتا

مجذورات

بین گروهی

620600

5

620600

5640

464445

4600

پیشآزمون

0221660

5

0221660

06600

464445

4660

خطا

0002/62

01

56/05

-

-

Health Psychology/ Vol.2. No.3/ Autom 2013

پيشآزمون

تابآوری

پس آزمون

روان شناسی سالمت
فصلنامه علمي پژوهشي /سال دوم ،شماره0ـ پایيز5020

جدول  .3ميانگين و انحراف معيار نمرات پس آزمون و پيشآزمون تابآوری در دو گروه آزمایش و گواه
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همانگونه که در جدول  0نشان دادهشده است،

پرداخته ميشودو به تبيين این نكته اشاره

مقدار  Fبرابر ،5/40جهت تفاوت بين گروهها

ميشودکه چگونه چنين نتایجي حاصل شده

معناداری

است و آیا نتایج به دست آمده با مباني نظری

P≤0/0001معنيدارميباشد .بدین معنا که

مطابقت دارد و اگر چنين نيست چه دالیلي

تفاوت معناداری (با کنترل عامل پيشآزمون) بين

ميتوان برای آن ذکر کرد .مباني نظری مبين این

نمرات تابآوری گروه آزمایش و گواه وجود

نكته هستند که نتایج به دست آمده را نميتوان

دارد .پس فرضيه دوم نيز تأیيدميگردد ،یعني

فقط حاصل یك عامل دانست ،این امر جز به

روش معنویت درماني گروهي باعث افزایش

دليل بافت به هم پيوسته و چند عاملي این برنامه

ميزان تابآوری در گروه آزمایش شده است.

درماني نميباشد .به همين دليل در تبيين نتایج

مقدار مجذور اتا برابر با  4/00ميباشد ،یعني 00

به دست آمده ميتوان به عوامل گوناگوني اشاره

درصد از تغييرات نمرات تابآوری ناشي از

کرد.
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(آزمایش

و

گواه)

در سطح

اجرای روش درماني ميباشد ،به بيان دیگر

نخستين و مهمترین عامل مربوط به تأثير

معنویت درماني باعث  00درصد تغيير در

ویژه معنویت درماني ،در بهبود نگرش و تفسير

نمرات تابآوری گردیده است.

فرد نسبت به زندگي و بيماری است .اهميت
عامل فشار آور از طریق ارزیابيهای شناختي که

بحث ونتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير روش
معنویت درماني به صورت گروهي بر افزایش
تابآوری زنان مبتال به مالتيپل اسكلروزیس بود.
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نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که
معنویت درماني به طور معناداری ميزانتابآوری
را افزایش داده است .این نتایج با یافتههای
فرینگ ،ميلر و شاو (،)5221ایگنل سي و
همكاران ( ،)0446فيسچرو همكاران (،)0454
ليونه و همكاران ( ،)0440آلستر جي ،کانينگهام
( ،)0448ریو هيم و گرینبرگ ( ،)0441بوالهری
( ،)5222گيدر ( ،)0446زاهد بابالن و همكاران
( )5025در خصوص تأثير معنویت درماني بر
بيماریهای مزمن همسو بوده.

تحت تأثير باورها و ارزشهای فردی ،مانند
کنترل فردی و باورهای وجودی و معنوی تعيين
ميشود .افراد بر مبنای منابع در دسترس و از
راههای گوناگون کنار آمدی ،استرس خود
رامدیریت ميکنند .از این دیدگاه ميتوان گفت
که باورها ،ارزیابيهای شناختي مهم را در فرآیند
مقابله تحت تأثير قرار ميدهند و از این رو
معنویت ميتواند به افراد کمك کند تا وقایع
منفي را به شيوه متفاوتي ارزیابي نمایند ،بنابراین
معنویت حس قویيتری از کنترل را ایجاد
مينماید که از این راه به سازگاری رواني کمك
5

ميکند (مارتون ،سيمون و کروین .)0440 ،
یونگ معتقد بود که دین از ضمير ناخودآگاه
انسان ریشه ميگيرد و اطمينان ،اميد و قدرت را

در این قسمت به توضيح نتایج ذکرشده
1.Marton, Simon &Kervyn

معنوی را در او استحكام ميبخشد و پایگاه

مربوط به این عامل بود.

بسيار محكمي در مقابل مشكالت ،مصائب و

به طور کلي سبك دلبستگي به خدا عامل

محروميتهای زندگي ایجاد ميکند (به نقل از

مهم و مؤثری بر سازگاری روانشناختي و

بابالن و همكاران .)5025،یانگ و ماو)0441( 5

اجتماعي و توانایي مقابله با بيماریهاست .یكي

معتقدند ،داشتن هدف و معنا در زندگي،

از انواع موضوعات دلبستگي به خداوند است که

احساس تعلق داشتن به معنای واال ،اميدواری به

به نظر ميرسد افراد دارای دلبستگي ایمن از

یاری خداوند در موقعيتهایمشكلزای زندگي

افراد دارای دلبستگي ناایمن اجتنابي و اضطرابي

و بهرهمندی از حمایتهای اجتماعي و معنوی

آن را نشان ميدهند .نتایج مطالعات پيشين نشان

همگي از جمله روشهایي هستند که افراد

ميدهد ،دلبستگي ایمن به افزایش تابآوری و

معنوی با دارا بودن آنهاميتوانند در رویارویي با

توان مقابله بيشتر با مشكالت منجر ميشود

حوادث تنشزای زندگي آسيب کمتری را

(بلسكي.)0440 ،0در این راستا ميتوان گفت

متحمل شوند .همچنين به اعتقاد فونتوالکيس،

افراد با دلبستگي باال به خدا به دليل برخورداری

سيامولي ،مگيریا و کاپرینيس )0445( ،0باور به

از منابع حمایتي توانایي بيشتری برای مقابله با

اینكه خدایي هست که بر موقعيتها مسلط و

مشكالت دارند ،یعني در بين افراد ،خداوند به

ناظر بر بندگان است تا حد بسيار زیادی،

عنوان منبع دلبستگي زمينهای فراهم ميکند که

اضطراب مرتبط با موقعيتها را کاهش ميدهد؛

شخص احساس ایمني بيشتری بكند و از این

به عبارت دیگر این افراد معتقدند که از طریق

طریق توان مقابله باالتری با مشكالت

موقعيتهای

روانشناختي و جسماني داشته باشد .عالوه بر

غيرقابلکنترل را در اختيار خود درآورد .در

این ميتوان گفت معناداری زندگي به عنوان

همين راستا طبق نظر گراهام ،فر ،فالوئرز و

عامل ميانجي عمل ميکند ،به این صورت که

برک )0445( 0کساني که اعتقادات مذهبي

فرد دلبسته به خدا زندگي هدفمند و معناداری

قویتری دارند در برابر تنش و فشار مصونين

دارد و بر این عقيده است که زندگي معنا و

بيشتر و سالمت باالتری دارند.

مفهومي دارد ،از این رو به شكل کارآمدتریقادر

اتكای

به

خداوند

ميتوان

عامل دیگری که در اثربخشي معنویت

به سازگاری با مسائل و موانع روزمره خواهد

درماني بر افزایش تابآوری زنان مبتال به مالتيپل

بود (زاهد بابالن و همكاران.)5025 ،معنویت

اسكلروزیس مؤثر بود ،دلبستگي به خدابود که

عبارت است از «حس فرد از هویت و ارزش
خود در رابطه با خداوند و جایگاه او در جهان

1.Yang, K.P&Mao, X.Y
2.Fountoulakis, K, N.,Siamouli, M., Magiria,
S. Kaprinis,G.
3.Graham, S.,Furr, S.,Flowers, C. & Burke,
M.T

هستي» .این تعریف پایه و مبنای کار معنویت
4.Belsky, J
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درماني است .دراین رویكرد از معنویت به عنوان
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زندگي ميکند.

یك ملجأ استفاده ميشود .معنویت درماني به

 -0اميد :فرد دیگراني را ميبيند که گرچه

بيماران کمك ميکند تا به رغم بيماری ،سوگ

همان وضعيت را دارند و یا حتي وضعيتي

یا نااميدی ،بر از دسترفتهها تمرکز نكنند بلكه

بدتر و گرچه همان احساسات را تجربه

درجستجوی معنا باشند .در نتيجه زندگي از نگاه

ميکنند ،اما با اینحال ،ميتوانند احساس معنادار

معنویت درماني درهر شرایطي معنادار است.

بودن زندگي را نيز تجربه کنند وکيفيت زندگي

معناداری ،هدفمندی و اميدواری در زندگي از

بهتری داشته باشند که این امر به فرد اميد

اجزای تحكيمبخش سالمت روان هستند .پس

ميدهد (به نقل از بوالهری ،نظيری و زمانيان،

چنانچه زندگي هدفمند و معنادار باشد طبيعي

.)5025

است که هر رخدادی هر چند توانفرسا،

براساس تجزیه و تحليل آماری ،گروه

همچون فشارهای شدید و بيماریهای مرگآور،

درماني معنوی روشي مناسب جهت افزایش

دراین مسير معنا یابد و تابآوری را افزایش

تابآوری زنان مبتال به مالتيپل اسكلروزی

دهد (ریچاردز و برگين.)0441،5

سشناخته شد ،ولي تفسير نتایج باید با احتياط

عامل بعدی مربوط به برگزاری دوره به

صورت گيرد هرچند تالش شده که شرایط تا

صورت گروه درماني است .به نظر بسياری از

حد امكان کنترل گردد ،اماکنترل همهی شرایط

متخصصان ،درمان بيماری به صورت گروهي

مقدور نميباشد در ضمن معنویت درماني،

بسيار مؤثرمي باشد .گروه ،باعث بهبود

درحوزه روانشناسي درماني جدید ميباشد که

مهارتهای ارتباطي فرد بيمار ميشود و

نيازمند پژوهشهای گسترده در همه زمينهها

سسيستم حمایتي مفيدی را در اختيار او قرار

ميباشد .در نهایت با توجه به نتایج به دست

ميدهد .ازسوی دیگر ،فرد بيمار با مشاهدهی

آمده ميتوان گفت ،علت این اثربخشي پذیرش

دیگران به منحصربهفرد نبودن مشكل خود پي

بيقيد و شرط و به دور از قضاوت و همچنين

ميبرد و این موضوع باعث اميدواری بيشتر او

احساس حضور و اتصال به نيروی الیزال الهي

خواهد شد.

(ویژگي این شيوه درماني) ،دانست که به موجب

کوری ( )0448عوامل زیر را در پيشرفت
درمان در گروه بسيار مهم ميداند:

 -5عموميت :فرد در گروه خود را تنها فرد
مبتال به بيماری و یا مشكل نميبيند.

 -0نوعدوستي :فرد در گروه از طریق
حمایت کردن دیگران،احساس معنا و بودن در
1. Richards, S.P.& Bergin, A. E

آن ارزیابيهای شناختي مهم در فرآیند مقابله
تحت تأثير قرار ميگيرند و از این رو معنویت
ميتواند به افراد کمك کند تا وقایع منفي را به
شيوه متفاوتي ارزیابي نمایند ،بنابراین معنویت
حس قویيتری از کنترل را ایجاد مينماید که از
این راه به سازگاری رواني کمك ميکند.

مطالعه اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر تاب آوری...

پیشنهادمیشود :که این درمان روی انواع دیگر

مراجعهکننده به انجمن ام .اس شهر تهران

بيماران و با مراحل گوناگون بيماری انجام گيرد

سال  .5051فصلنامه علمي -پژوهشي

ونتایج حاصل مقایسه گردد.

قدردانی :با سپاس فراوان از آقای دکتر
مسعود اعتمادی فر ،ریيس انجمن ام .اس .ایران،
آقای دکتر باقر غباری بناب و آقای اسداهلل
صادقخاني که ما را در اجرا و به اتمام رساندن
این پژوهش یاری کردند.

دانشگاه علوم پزشكي لرستان .دوره
سيزدهم .شماره .00-05 .)05(0
دالور ،علي .)5058( .روشهای تحقيق در
روانشناسي و علوم تربيتي .تهران .دانشگاه
پيام نور.
رنجبر ،فرخ حق ،.کاکاوند ،عليرضا،.برجعلي،

منابع
انجمن ام.اس ایران ( .)5050آشنایي با بيماری
مولتيپل اسكلروزیس .شماره  .5ص00.
بوالهری ،جعفر ،.احسان منش ،مجتبي ،.کریمي
کيسمي ،عيسي .)5012( .بررسي رابطه
عوامل تنشزا،ميزان توکل به خدا و
نشانگان استرس در دانشجویان پزشكي.
HYPERLINK
}
"http://www.noormags.com/view/f
"}.{a/magazinebycategory/17
HYPERLINK
"http://www.noormags.com/view/f
"HYPERLINK }.{a/magazine/242
"http://www.noormags.com/view/f
".08-00.{a/magazine/Number/6931

HYPERLINK
ذهني}.
توان
"http://www.magiran.com/magtoc.
asp?mgID=6327&Number=1&Ap
".{pendix=0&lanf=Fa

زاهد بابالن ،عادل ،.رضایي جمالوندی ،حسن،.
حرفتي سبحاني ،رعنا .)5025( .رابطه
دلبستگي به خدا و تابآوری با معناداری
در .زندگي دانشجویان .دانش و پژوهش در
روانشناسي کاربردی .دوره سيزدهم .شماره
18-58 .)02( 0
ساماني ،سيامك ،.جوکار ،بهرام،.صحراگرد،
نرگس .)5056( .تابآوری ،سالمت رواني
و رضایتمندی از زندگي .مجله روانپزشكي
و روانشناسي باليني ایران .دوره سيزدهم،
شماره .024-06028

بوالهری،جعفر ،.نظيری،قاسم،.زمانيان ،سكينه.

عسكری ،پرویز ،.روشني ،خدیجه ،.آدریاني،

( .)5025اثربخشي رویكردگروه درماني

مریم .)5055( .ارتباط بين اعتقادات مذهبي

معنوی برکاهش ميزان افسردگي ،اضطراب

و خوش بيني با سالمت معنوی در

و استرس در زنان مبتال به سرطان سينه.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي واحد

فصلنامهی علمي – پژوهشي جامعهشناسي

اهواز .مجلهیيافتههای نو در روانشناسي.

زنان،سالسوم ،شماره 58-56558

01-02

پيامني ،فيروزه ،.نظری ،علياکبر،.نكتهدان،

غباری بناب ،باقر .)5051( .مشاوره و

صحرایيان،

رواندرماني با رویكرد معنوی .تهران.

هایده،.

مهران،

عباس،.

محمدعلي .)5051( .بررسي سبك زندگي
بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزیس
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احمد ،.برماس ،حامد .)5024( .تابآوری و

انتشارات آرون.
لطفي ،جعفر .)5050( .چكيده کتاب کنگره
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 مرضیه السادات میرعالئی،محمداحسان تقیزاده

.01-00 .)08(0 .دوره دوازدهم

.00  ص.بينالمللي مولتيپل اسكلروزیس

،. کاظم، محمد،. علي، منتظری،. سحرناز،نجات

 بررسي عوامل مؤثر.)5050( . مسعود،محمدی

،. نازنين، سادات نبوی،. سيد رضا،مجدزاده

بر تابآوری در افراد در معرض خطر

،. سيد مسعود، نبوی،. فرهاد،نجات

 دانشگاه. پایاننامه دکتری.سوءمصرف مواد

 کيفيت.)5058( . کوروش،هوالکویي نائيني

. تهران.علوم بهزیستي و توانبخشي

مولتيپل

به

مبتال

بيماران

زندگي

. علي،صفدری،. فریدون،خيری،. رضا،مسعودی

اسكلروزیس تهران در مقایسه با جمعيت

 اثربرنامه خود مراقبتي مبتني بر.)5052(

تخصصي

سالم

) برعزتOrem frame work( الگو یاورم

.0  شماره،اپيدميولوژی ایران؛ دوره اول

.نفس بيماران مبتال به مولتيپالسكلروزیس

.52-00

.مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

مجله

.تهران
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