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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری بر
خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی-حرکتی انجام شد .این پژوهش در
چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی در دو نفر زن مبتال به معلولیت جسمی-حرکتی که به روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند انجام شد .قبل از اجرای برنامه مداخلهای  7جلسهای ،ابتدا پرسشنامه-
های خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت خود برای تعیین خط پایه یک ماه قبل از اجرای پژوهش توسط
آزمودنیها تکمیل شدند و سپس در جلسات اول ،سوم ،پنجم و هفتم و همچنین یک ماه پس از پایان برنامه
مداخلهای نیز برای ارزیابی مجدد ،این پرسشنامهها تکمیل شد .برای تحلیل دادهها از روش تحلیل نموداری،
تعیین درصد بهبودی و تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد .یافتهها نشان دادند که پیشرفتهای
بالینی و آماری معنیداری در بهبود خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت خود بعد از درمان به دست آمد.
در یک ماه پیگیری ،نیز پیشرفتهای بهدستآمده در طول درمان حفظ شد ،که نشاندهنده پایداری اثرات

درمان بود .با توجه به اینکه سطح معناداری مقادیر  Fدر مورد تفاوت میانگین نمرات کل در شفقت به
خود ،خودکارآمدی و احساس انسجام پایینتر از  5/50است ()p>5/50؛ بنابراین میتوان گفت
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری در افزایش شفقت به خود ،خودکارآمدی
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و حس انسجام در افراد با معلولیت جسمانی تأثیر معناداری داشته است .لذا با توجه به نتایج
بهدستآمده ،حمایتی از تأثیر مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری بر افزایش
خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی_حرکتی فراهم شد.

واژههای کلیدی :امید درمانی ،حس انسجام ،خودکارآمدی ،درمان سبک زندگی آدلری ،شفقت
خود ،معلولیت جسمی-حرکتی

مقدمه
معلولیت یکی از واقعیتهای جهان امروز است که تبعات انکارناپذیر زیادی بر جامعه دارد
و از ادوار گذشته تاکنون در جوامـع مختلف وجـود داشـته اسـت .یکی از انواع معلولیتها،
معلولیت جسمی حرکتی است که برون و ترنر )2585( 8آن را بهعنوان آسیبی که یک یا
چند فعالیت عمده زندگی فرد را محدود میکند ،تعریف کردهاند .طبق برخی گزارشها،
معلوالن عالوه بر مشکالت جسمانی ،درگیر مشکالت روانشناختی نیز هستند که به نظر
میرسد احتمال ابتالی افراد معلول به این مشکالت بیشتر از جمعیت عمومی باشد (هانی،
هانی ،لیوالن و کاریوکی .)2585 ،2یکی از این مشکالت ،فقدان شفقت به خود است.
شفقت به خود 3با احساس دوست داشتن خود و نگرانی و مراقبت در مورد دیگران مرتبط است
اما به معنای خودمحوری یا ترجیح نیازهای خود به دیگران نیست (نف )2588 ،4و دارای سه مؤلفه
مهربانی با خود در مقابل قضاوت کردن خود ،احساسات مشترک انسانی در مقابل منزویسازی و
ذهن آگاهی در مقابل همانندسازی افراطی است (نف .)2551 ،شفقت به خود ازجمله متغیرهایی
است که معلولیت میتواند بر آن اثرگذار باشد؛ چراکه بسیاری از پیامدهای روانشناختی مانند
آمادگی برای شرم کمتر ،ترس از شکست کمتر ،خودارزیابی منفی کمتر (موسویچ ،کاوالسکی،
سابستن ،ساجویک و تریسی ،)2588 ، ،0افسردگی کمتر ،اضطراب کمتر (ریس )2588 ،9و آسیب
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روانشناختی کمتر ناشی از استرسهای آسیبزا (زلر ،یوال ،نیتزن-آسایاگ و بنستین )2584 ،8با
شفقت به خود در ارتباط است .به همین خاطر چون در اکثر معلوالن بسیاری از حالتهای
سرخوردگی و اضطراب ،ترس از شکست و عدم موفقیت ،ترس از دست دادن اعتمادبهنفس و
نگرانی از آینده دیده میشود (حیدریی ،مشاک و درویشی ،)8311 ،لذا میتوان انتظار داشت
معلولیت ،شفقت به خود را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما اگر افراد یاد بگیرند بهجای اجتناب از احساسات
دردناک و ناراحتکننده با مهربـانی ،فهـم و احسـاس اشتراکات انسانی ،به آنها نزدیک شوند؛
هیجانات منفی به حالت احساسی مثبتتری تبدیل میشوند و فرصـت درک دقیقتر شـرایط و
انتخاب کارهای مؤثر برای تغییر خود یـا شـرایط را ،به صورتی اثربخش و مناسب مـیدهنـد (به نقل
از سعیدی ،قربانی ،سرافراز و شریفیان)8398 ،؛ در غیر این صورت فرصت درک و کنترل دقیقتر
میسر نمیگردد.
از مفاهیمی است که با درک و کنترل سروکار دارد حس انسجام است .حس انسجام به یک
جهتگیری کلی پایدار در رابطه با درک و کنترل محیط برای داشتن یک رفتار یا عمل معنادار و
مناسب اشاره دارد (لیندبلد ،سندلین ،پیترسون ،رهانی و لنیوسیکاف )2589 ،2که با سالمت جسمانی
ارتباطی قوی دارد (تیشکا و فاربر .)2585 ،3به همین خاطر معلوالن به دلیل تأثیر محدودیت و
مشکالت جسمانی و عـدم کنترل بـر زنـدگی خـود احساس انسجام پایینی دارند و در شرایط بحرانی
حس انسجام آنها بهشدت آسیب میبیند (میرهاشمی و نجفی )8393 ،و موجــب رفتارهای
ناسازگارانه تر و آسیبپذیری بیشتر در روحیه میشود و زندگی و کیفیت آن را تحت تأثیر قرار
میدهد (مولر ،هس و هگر.)2584 ،4
اما تنها حس انسجام افراد معلول نیست که بر زندگی آنها تأثیرگذار است؛ نتایج مطالعه
ویجسریا ،ترن ،میدلتون و کریگ )2582( 0نشان داده است عوامل نگرشی مثل خودکارآمدی ،بیشتر
از عوامل مرتبط با معلولیت ،بر زندگی تأثیر میگذارد؛ چراکه خودکارآمدی به اعتقادات و ذهنیات
فرد در به انجام رساندن اهدافش مربوط میشود (کانر .)2580 ،9به اعتقاد بندورا)2558( 7
0. Zeller, Yuval, Nitzan-Assayag & Bernstein
8. Lindblad, Sandelin, Petersson, Rohani & Langius Eklöf
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7. Bandura
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خودکارآمدی مفهومی است که بهواسطهی آن تجربیات ،توانایی و تفکر افراد در یک مسیر ادغام
میشوند (به نقل از نعیمی ،آشفته و طالبی )8394 ،و بر چگونگی رویارویی با مشکالت و ناتوانیها،
سالمت هیجانی ،جسمانی ،تصمیمگیری و مقابله با استرس تأثیرگذار است (به نقل از لطفی نیا ،محب
و عبدلی.)8392 ،
همانطور که اشاره شد ،با توجه به مشکالتی که معلوالن ممکن است در خودکارآمدی ،حس
انسجام و شفقت به خود داشته باشند ،الزم است که آنها ،خویش را از باورها و افکار منفی دراینباره
رها کنند و امید بیشتری نسبت به آینده داشته باشند .امید در زندگی را میتوان بهعنوان افکار
هدفدار تعریف کرد (به نقل از جاماسیان مبارکه و دوکانهای فرد .)8399 ،درواقع امید سازهای
شناختی است که بازتابدهنده انگیزه و گنجایش افراد در جهت رسیدن به اهداف است (دهستانی،
 )8393که باعث ایجاد نگرشهای مثبت در مورد حوادث پیش رو در زندگی میشود (سلیگمن و
سیگزنتمیهالی)2555 ،8؛ بنابراین میتوان گفت که امیددرمانی مبتنی بر-8 :انتخاب اهداف مهم،
قابلدستیابی و قابلسنجش -2 ،تعیین مسیرهای گوناگون برای حرکت به سمت این اهداف-3 ،
شناسایی منابع انگیزشی و تأثیر متقابل هر مانع بر انگیزش -4 ،بازبینی پیشرفت به سمت هدف و
درنهایت  -0تصحیح اهداف و گذرگاهها است (چان ،چان ،دیکتمن ،فیلیپس و چو)2583 ،2؛ اما
باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع ،امید داشتن در زندگی یک معلول به سبک زندگی او و
نوع اهدافی که او در زندگی دنبال میکند بستگی دارد.
سبک زندگی در نظریهی روانشناسی فردی آدلر ،مهمترین عامل تنظیمکنندهی زندگی انسان
و مشخصکنندهی حرکت وی در زندگی و جهان است (شفیعآبادی و ناصری )8319 ،و نحوه کنار
آمدن فرد با موانع و مشکالت زندگی و پیدا کردن راهحل و دستیابی به اهدافش است (شارف،3
)8311؛ بنابراین رویکرد آدلر به افراد معلول کمک مینماید اهداف پیشین و ناکارآمد خویش را
اصالح کرده و اهداف جدید و مفید دیگری را ،هرچند کوچک جایگزین آن اهداف کنند .چنین
تغییری ،سبک زندگی فرد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما هنگامیکه یک فرد میخواهد سبک
زندگی و اهداف گذشتهاش را تغییر دهد با سختیها و ناامیدیهای زیادی روبرو است؛ بنابراین به
نظر میرسد درمان سبک زندگی آدلری میتواند با تلفیق با امید درمانی ،اثربخشی آن را بیشتر کند؛
0. Seligman & Csikszentmihalyi
8. Chan, Chan, Ditchman, Phillips & Chou
3. Scharf
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زیرا امید درمانی میتواند همان چیزی باشد که آدلر آن را «دلگرمی» میداند و باعث تغییر سبک
زندگی میشود (شارف؛ .)8311
بنابراین احتمال میرود با تلفیق این دو رویکرد تغییراتی را در بر خودکارآمدی ،حس انسجام
و شفقت خود شاهد باشیم؛ چراکه در اثر دلگرمی احساس «من میتوانم» در فرد ایجاد میشود و
موجب میشود فرد بهصورت کارآمدتری فعالیت کند (باهلمن و دینتر .)2558 ،8در این راستا عزیزی
( )8395در پژوهش خود به این نتیجه رسید که گروهدرمانی آدلری بر خودکارآمدی دانشجویان
تأثیر معناداری دارد .اسمیدما ،فوالر ،موزر و چان )2583( 2گزارش کردند افرادی که از تفکر عامل
و گذرگاههای بیشتری استفاده میکنند بهاحتمالزیاد از عزتنفس و خودکارآمدی باالتر
برخوردارند.
در رابطه با سبک زندگی و شفقت به خود نیز نتایج پژوهش یزدانی و مؤمنی ( )8390نشان داد
بین سبک زندگی با شفقت ورزی رابطه وجود دارد .همچنین عالءالدینی ،کجباف و مولوی ()8319
گزارش کردند که امید و احساس خود ارزشمندی همبستگی مثبت دارد .بر اساس پژوهش آنها،
داشتن هدف و امید دستیابی به آن ،به زندگی فرد معنا میبخشد و او را در مسیر خاصی قرار میدهد؛
بنابراین احتماالً مالمت و قضاوت خود کاهش مییابد و با مهربـانی ،فهـم و احسـاس اشتراکات
انسانی ،به آنها نزدیک میشود.
همچنین وین رایت ،سورتیس ،ولچ ،لوبن ،چاو ،بینگهـام )2551( 3در پژوهش خود گزارش
دادند که تفاوتهای فـردی احسـاس انسـجام بـا انتخاب سبک زندگی سالم میتواند در ارتباط
باشد .جونگ )2557( 4معتقد است که تجربههای زندگی که قابل پیشبینی و کنترل هستند منجر به
احساس انسجام در افراد میشود (به نقل از رضایی)8398 ،؛ بنابراین انتظار میرود با تغییر سبک
زندگی و تعیین اهداف قابلدسترس و امید دستیابی به آنها منجر به افزایش حس انسجام گردد .لذا
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری
بر خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی-حرکتی انجام شد .با توجه به
این هدف ،فرضیههای زیر تنظیم گردید.

0. Bahlmann, R. & Dinter
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مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری در افزایش خودکارآمدی در زنان
معلول جسمی-حرکتی تأثیر معناداری درد.
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری در افزایش حس انسجام در زنان
معلول جسمی -حرکتی تأثیر معناداری دارد.
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری در افزایش شفقت خود در زنان معلول
جسمی-حرکتی تأثیر معناداری دارد.

روش پژوهش
این پژوهش با بهرهگیری از طرح تجربی تک موردی انجام شد .متغیر مستقل در این پژوهش
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری و متغیر وابسته خودکارآمدی،
حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی_حرکتی بود .جامعه آماری کلیه زنان
معلول تحت نظارت بهزیستی شهرستان مبارکه در نظر گرفته شد .در مرحله نخست از طرف
بهزیستی شهرستان چند نفر معرفی شدند که درنهایت با غربالگری و مصاحبه بالینی 2 ،نفر به
روش نمونهگیری هدفمند بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور غربالگری معیارهای ورود
و خروج قرار داده شد .معیارهای ورود به مطالعه شامل :معلولیت جسمانی (و نه ذهنی)،
داشتن حداقل مدرک سیکل برای شرکت در پژوهش و مالک خروج وجود اختالالت
روانی بود .آزمودنیها دو خانم  32و  37ساله که ازنظر سنی و وضعیت اقتصادی در حد
نزدیک به هم بودند .ازنظر وضعیت تأهل نیز هر دو مجرد و تنها عضو معلول در خانواده
بودند که از همان اوایل کودکی به سی پی مبتال بودند .سی پی یا فلج مغزی یک نارسایی
است که با تأثیر گذاشتن بر سیستم مغز و اعصاب باعث ایجاد ناتوانی فیزیکی برای فرد
میشود .به همین دلیل و به علت ناتوانی در استفاده از ویلچر آنها موفق به ادامه تحصیل تا
مقطع دبیرستان نشدند .آزمودنیها طی هفت جلسه فردی با مداخله تلفیقی امید درمانی و
درمان سبک زندگی آدلری تحت مطالعه قرار گرفتند .برای گردآوری دادههای پژوهش،
از ابزارهای اندازهگیری زیر استفاده گردید.
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 پرسشنامه شفقت به خود :این مقیاس توسط نف در سال  2553ساخته شد .شامل  29گویهاست که  9مؤلفه مهربانی با خود ،قضاوت نسبت به خود ،اشتراکات انسانی ،انزوا ،بهشیاری
یا ذهن آگاهی و همانندسازی افراطی در یک طیف لیکرت  0درجهای از کامالً مخالفم ()8
تا کامالً موافقم ( )0نمرهگذاری میشود .گویههای ،28 ،25 ،81 ،89 ،83 ،88 ،1 ،9 ،4 ،2 ،8
 24و  20دارای نمرهگذاری معکوس میباشند .پژوهش انجام شده توسط نف ( ،)2553پایایی
و روایی باالیی را برای مقیاس مذکور گزارش کرده است .پایایی کلی آن از طریق روش
آلفای کرونباخ  5/92به دست آمد .همچنین هرکدام از زیرمقیاسها نیز از همسانی درونی
خوبی برخوردار بودند (از  5/70تا  .)5/18عالوه بر این ،پایایی بازآزمایی به فاصله زمانی دو
هفته نیز  5/93گزارش شده است .برای بررسی روایی همگرا از مقیاس حرمت خود
روزنبرگ استفاده شد که  5/09به دست آمد .همچنین از طریق اجرای مقیاس شخصیت
خودشیفته ،روایی افتراقی محاسبه و همبستگی معنادار میان نمرات مقیاسهای شفقت به خود
و شخصیت خودشیفته به دست نیامد که نشاندهنده روایی افتراقی باال است (نف.)2553 ،
کفایت روانسنجی نسخه فارسی این پرسشنامه توسط خسروی ،صادقی و یابنده ()8392
موردبررسی قرار گرفت که پس از ترجمه و بررسی اساتید در اختیار  35نفر از دانشجویان
کارشناسی ارشد قرار گرفت و بعد از رفع نواقص درنهایت بر روی  989نفر از دانشجویان
دانشگاههای آزاد اسالمی واحدهای علوم و تحقیقات فارس و یاسوج ،دانشگاههای شیراز و
یاسوج و دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج به روش نمونهگیری در دسترس داوطلبانه اجرا
شد .با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی ساختار شش عاملی پرسشنامه تأیید شد و شش
عامل به دست آمده است .روایی مقیاس کل نیز با روش آلفای کرونباخ  5/19به دست آمد.
بهطور کل ضرایب اعتبار و روایی مقیاس شفقت خود رضایتبخش بود.
 پرسشنامه خودکارآمدی :این پرسشنامه توسط شرر ،مادوکس ،مرکدانته ،پرنتیس-دان،جاکوبز و راجرز 8در سال  8912ساخته شد .مقیاس مذکور دارای  87ماده است .سؤاالت در
یک طیف لیکرت  0درجهای از کامالً مخالفم ( )8تا کامالً موافقم ( )0نمرهگذاری میشود.
0. Sherer, Maddux, Mercandante, Prentice- Dunn, Jacobs & Rogers
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شرر و همکارانش آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  5/19به دست آوردند .بختیاری براتی
( )8379برای سنجش روایی سازهای مقیاس خودکارآمدی عمومی ،نمرات بهدستآمده از
این مقیاس را با اندازههای چندین ویژگی شخصیتی (مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر،
خرده مقیاس کنترل شخصی ،مقیاس درجه اجتماعی مارل-کراون )8994( 8و مقیاس
شایستگی بین فردی روزنبرگ) همبسته کرد که همبستگی پیشبینیشده بین مقیاس
خودکارآمدی و اندازههای خصوصیات شخصیتی متوسط  5/98و در جهت تأیید سازه
موردنظر بود .در پژوهش دلیر عبدینیا ( )8377ضریب اعتبار این مقیاس  5/10و در پژوهش
اعرابیان ،خداپناهی ،حیدری و صالح صدقپور ( 5/98 )8313به دست آمده است.
 پرسشنامه حس انسجام :فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام توسط آنتونوسکی 2در سال 8917طراحی شده است .این پرسشنامه از  83سؤال  7گزینهای تشکیل یافته است .روش
نمرهگذاری بهصورت لیکرت  7درجهای از هرگز ( )8تا همیشه ( )7است .آنتونوسکی در
یک بررسی در مـورد قابلیـت اعتبـار و پایایی پرسشنامه حس انسـجام  29سؤالی با دادههای
بهدستآمده از بررسـی در  25کشور مختلف نشان داد که در  29مطالعه ،این پرسشنامه داری
سطح بـاالیی از اعتبار محتوا بوده و نتایج تحلیل عاملی نشاندهنده اعتبار سازه باالی این
پرسشـنامه است .همچنـین همبسـتگی بـاالی پرسشنامه حس انسجام با سایر آزمونهـا اعتبـار
همزمان آن را تأیید مینماید .درنهایت آنتونوسکی بیان کرد که این پرسشنامه دارای اندازه
آلفای کرونباخ بهدستآمده برای ثبات درونی ،از  5/12الی  5/90است .همچنـین اریکسون
و لینداستروم )2550( 3در یک بررسی روی مجموعه  401مقاله علمی و  83پایاننامه دوره
دکترا که بین  8992و  2553منتشر شده بود ،نتیجهگیری کردند که پرسشـنامههـای حـس
انسـجام (هــم  29ســؤالی و هـم  83ســؤالی آن) دارای اعتبـار محتوا ،سازه و پیشبین و نیز
پایـایی مطلـوبی اسـت و قابلیـت کاربرد بین فرهنگی را دارد .آلفای بهدستآمده برای
پرسشنامه  29مادهای در  824پژوهش ،رقم  5/75الی  5/90را نشان داد.
0. Marlow – Crowne
8. Antonovsky
3. Eriksson & Lindstrom

393

اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان مبتنی بر سبک ...

در ایران محمدزاده ،پورشریف و علیپور ( )8395پرسشنامه مذکور را پس از ترجمه بر
روی دانشجویان ایرانی هنجاریابی کردند که آلفای کرونباخ پرسشنامه در دانشجویان پسر و
دختر به ترتیب  5/70و  5/71و روایی همزمان این مقیاس با پرسشنامه سرسختی روانشناختی
 5/04به دست آوردند .همچنین ضریب اعتبار باز آزمایی کل مقیاس  5/99به دست آمده
است .بهمنظور بررسی همسانی درونی پرسشنامه ،ارتباط خرده مقیاسهای ادراکپذیری،
کنترلپذیری و معناداری با نمره کل پرسشنامه به ترتیب  5/18 ،5/19و  5/79به دست آمد
(محمدزاده ،پورشریف و علیپور.)2585 ،
جدول  .1پروتکل مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری
جلسه

هدف

محتوا

تکلیف

جلسه مقدماتی

(یک ماه قبل از اجرا)

درمانگر و آزمودنیها به یکدیگر معرفی شدند.
آشنایی و بیان

ساختار جلسات ،و نقش درمانگر و مسئولیتهای

اهـداف برنامه

مراجع بحث گردید .پرسشنامههای خودکارآمدی،

آموزشـی

انسجام خود و شفقت خود اجرا شد و نمرههای

اجرای پرسشنامهها

آزمودنی محاسبه گردید.
پیشبینی رفتارهای سودمند

اول

ارتبـاط و همدلی و

ارتبـاط و همدلی ایـجاد گردید و پویاییهای مراجع با

و مضر در هر یک از

کاوش پویشهای

استفاده از معرفی و ارزیابی سبک زندگی و عوامل

تکالیف و بررسی تکالیف

فرد و آشنایی و

مؤثر بر آن مورد کاوش قرار گرفت .همچنین این

مهم زندگی در زمینه کار،

چالش با تکالیف

جلسه به یادگیری درباره تکالیف زندگی اختصاص

معنویت ،عشــق ،روابط

زندگی

یافت.

اجتماعی و خــود
اجرای مجدد پرسشنامهها

شـناخت و چالش با

دوم

اشـتباهات اساسی
زندگی و ترغیب به
خودشناسی

آزمودنیها به کشــف اشتباهات اساســی خود
پرداختند و آنها را مطرح کردند .همچنین ترغیب
آزمودنی برای پاسخ به سؤال :من /اطرافیان /جهان
اینگونه هستیم ...بهمنظور خودشناسی و تغییرات
رفتاری در سبک زندگی.

برای جلسهی آینده بنویسید
تاکنون چه نکاتی از جلسات
برایتان موردتوجه بوده و
عمالً به آن پرداختهاید.
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آموزش و تمرین خودگوییهای مثبت و تصور
چشمانداز مثبت به

سوم

توانایی خود و به
زندگی

ذهنی ،خاطرات خوب در برابر خاطرات بد ،آموزش
تکنیک توسعه تفکر مثبت و خوشبینی و تکنیک
توقف نگرانیها و مطرح کردن فهرستی از اتفاقات
جاری تأثیرگذار بر هدف ،ابعاد مهم زندگی و میزان

مثبت نگری در حل مسئله و
مقابله با مشکالت
اجرای مجدد پرسشنامهها

رضایت افراد از هر یک از این اتفاقات مشخص شد.
آموزش نظریه امید و پیامدهای مثبت آن و همچنین
القای تفکر مثبت از طریق تکرار واژههای مثبت،

چهارم

القای تفکر مثبت

آموزش اصول گفتوگو با خود و آموزش اســتفاده

تمرین مهارتهای القای

از فــن «دکمهی فشــار» بهمنظور درک ایــن واقعیت

تفکر مثبت

که هر فرد خالق عواطف و افکار خود است بر تأثیر
امید بر زندگی موفقیتآمیز تأکید شد.
از طریق پذیرش ،نشان دادن ایمان به تواناییهای
مراجع و تکیه بــر توانمندیها و برجســته نمودن نقاط
دلگرمی و جرأت

پنجم

بخشـیدن برای تغییر،
ارزیابـی دوباره
هدفهای زندگی

مثبت و توجه به تالش و پیشرفت ،دلگرمی و جرات
مندی به مراجع داده شد .همچنین مراجعان تشویق به
بیان هدف و احساسات توأم خود در رابطه با آن شدند
و به سازماندهی امید و حرکت به سمت اهداف فردی
و راهبردها به طرح برنامه و راهها برای دستیابی هدف
توسط مراجع پرداخته شد (من راهی برای دستیابی به
آن پیدا میکنم).

شخصی را در زندگیتان چه
در گذشته چه در حال به
خاطر بیاورید که وجودش
برایتان دلگرمکننده و
جرأتبخش بوده است.
تعدادی از کارهای او را که
در شما احساس جرأت به
وجود میآورد بنویسید از
اینکه مانند او باشید چه
احساسی دارید؟

با بکار گیری اهداف عملی ،مسیرها و عامل تفکر در
زندگی توسط مراجعان بررسی و به درمانگر گزارش
شد .در جلسات این هدف دنبال میشد که تنها تجربه
رویداد زندگی بر پایداری و بهبود کیفیت زندگی
تأثیر نمیگذارد ،بلکه معنا دادن فردی به این رویدادها

ششم

تعهد به زندگی برای

(تجربهها) باعث تغییرپذیری در شیوه و اصالح

کار برگ اراده و حرکت

موفقیت

زندگی میشود .در این جلسه هدف آشنایی بیشتر با

اجرای مجدد پرسشنامهها

روشهای درمانی در رسیدن به هدف و نحوه
حفاظت در برابر مسائل روزمره زندگی حتی در
صورت امکان با تغییر هدف و شروع دوباره مسیر بود
(من میتوانم این کار را انجام دهم و متوقف
نمیشوم).
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بر اساس آموزش جلسات گذشته یاد داده شد تا
مهارتهای زندگی و تفکر مثبت و امیدوارانه را
بهصورت روزمره بهکارگیرند ،بهطوریکه خودشان

هفتم

جمعبندی در

بتوانند اهداف و موانع آنها را تعیین کنند ،عامل

چارچوب عوامل

الزم برای دستیابی به آن هدف در خود ایجاد و

اصلی

حفظ کنند و گذرگاههای الزم را تشخیص دهند و

اجرای مجدد پرسشنامهها

در پایان مروری شد بر مداخلههای انجام شده طی
جلسات قبل و بررسی اظهارنظر مراجع در مورد
جلسات و رسیدن به اهداف
پیگیری

(پیگیری یکماهه)

اجرای مجدد پرسشنامهها

برای تحلیل دادهها از روش تحلیل نموداری استفاده شد .در این روش فرازوفرود متغیر
وابسته ،پایه داوری در مورد میزان تغییر به شمار میرود .عالوه بر تحلیل نموداری ،از درصد
بهبودی نیز برای بررسی معناداری بالینی تغییرات استفاده شد .فرمول درصد بهبودی بهقرار
زیر است:
ΔA% = (A1 – A0) / A1
 :ΔA%میزان بهبود :A5 ،مشکل آماجی در جلسه اول :A8 ،مشکل آماجی در جلسه آخر.
دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSبا استفاده از شاخصهای آمار
توصیفی و آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر و  tهمبسته تجزیهوتحلیل شدند.

یافتههای پژوهش
تغییرات کسبشده در مرحله خط پایه برای شرکتکننده اول در مقیاس شفقت به خود 73
و برای شرکتکننده دوم  79بود که سیر صعودی عالئم درمان در پسآزمون در
شرکتکننده اول به  97و در شرکتکننده دوم به  91رسید که این روند بهبودی  33درصد
برای شرکتکننده اول و  29درصد برای شرکتکننده دوم را نشان میدهد .همچنین نتایج
بهدستآمده از مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری افزایش نمرات در
خودکارآمدی را نشان میدهد .بر این اساس نمره شرکتکننده اول از  95به  90و
شرکتکننده دوم از  07به  99افزایش یافت که به ترتیب بهبودی  1درصد و  89درصد را
برای شرکتکنندهها نشان میدهد .نمرات افراد در مقیاس حس انسجام در روند درمان نیز
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افزایش یافته بود .بهطوریکه نمره شرکتکننده اول در خط پایه  44و شرکتکننده دوم 34
بود که پس از درمان به  49و  39افزایش یافت که نشان از میزان بهبودی  88درصد برای
شرکتکننده اول و  0درصد برای شرکتکننده دوم است.
با توجه به اینکه درصد بهبودی بهشدت تحت تأثیر تعداد سؤاالت آزمون و نوع
نمرهگذاری آن است و شاخصی نیست که فقط بتوان به آن اکتفا نمود ،روند تغییرات نمرات
دو شرکتکننده پژوهش در متغیرهای موردمطالعه ،به شکل نمودار نیز ارائه میشود .در
نمودار  2 ،8و  3افزایش نمرات شرکتکنندهها در سه مقیاس شفقت به خود ،خودکارآمدی
و حس انسجام نشان داده شده است.
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری

آزمودنی دوم

پیگیری یک ماههجلسه هفتم جلسه ششم جلسه سوم

جلسه اول

نمره کل در شفقت به خود

آزمودنی اول

110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60

خط پایه

نمودار  .1نمره کلی شفقت به خود در مراحل مداخله
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری

75

65
آزمودنی اول

60

آزمودنی دوم

55
50
پیگیری یک ماههجلسه هفتم جلسه ششم جلسه سوم

جلسه اول

نمودار  .2نمره کلی خودکارآمدی در مراحل مداخله

خط پایه

نمره کل در خود کار آمدی

70

391

اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان مبتنی بر سبک ...

مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری

آزمودنی اول
آزمودنی دوم
پیگیری یک جلسه هفتم جلسه ششم جلسه سوم

جلسه اول

نمره کل در حس انسجام

55
50
45
40
35
30
25
20
خط پایه

ماهه

نمودار .3نمره کلی حس انسجام در مراحل مداخله

در جدول  2نمرات میانگین و انحراف معیار متغیرهای شفقت به خود ،خودکارآمدی و
حس انسجام گزارش شده است .برای بررسی معنیداری تغییرات از آزمون تحلیل واریانس
همراه با اندازهگیری مکرر استفاده شد .قبل از انجام آزمون ،پیشفرضهای آن شامل استقالل
مشاهدات از هم ،همسانی واریانسها ،و همخوانی ماتریس کوواریانسِ خطایِ مربوط به
متغیرهای وابسته (کرویت موخلی) بررسی و تأیید شدند .فقط نرمال بودن توزیع نمرات به
دلیل پایین بودن تعداد آزمودنیها ( 2نفر) امکانپذیر نبود.
جدول  .2نمرات شفقت به خود ،خودکارآمدی و حس انسجام
شفقت

خودکارآمدی

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

انسجام
میانگین انحراف معیار

جلسه پایه

74/05

2/828

01/05

2/828

39/55

7/578

جلسه اول

73/05

85/957

09/05

2/828

31/55

0/907

جلسه سوم

95/55

8/484

90/55

8/484

48/05

7/771

جلسه ششم

858/55

8/484

99/55

8/484

40/55

88/384

جلسه هفتم

99/05

5/757

99/05

4/905

43/05

9/394

جلسه پیگیری

97/05

2/828

90/05

5/757

42/05

9/892
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در ادامه ،در جدول  3نتایج تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای بررسی معنیداری
تفاوت میانگینهای یادشده آمده است .با توجه به اطالعات جدول  3مشاهده میشود که
سطح معناداری مقادیر  Fدر مورد تفاوت میانگین نمرات کل در شفقت به خود،
خودکارآمدی و احساس انسجام پایینتر از  5/50است ()p>5/50؛ بنابراین میتوان گفت
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری در افزایش شفقت به خود،
خودکارآمدی و حس انسجام در افراد با معلولیت جسمانی تأثیر معناداری داشته است.
با توجه بهاندازه اثر (مجذور اتا) در جدول  3مشاهده میشود که مداخله تلفیقی امید
درمانی و درمان سبک زندگی آدلری بیشترین تأثیر را بر افزایش شفقت به خود و کارآمدی
دارد ( )8/55پس از شفقت به خود و کارآمدی بیشترین تأثیر را بر حس انسجام ( )5/91داشته
است.
جدول  .3نتایج آزمونهای تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر روی نمرات شفقت به خود،
خودکارآمدی و حس انسجام
متغیر
شفقت
خودکارآمدی
انسجام

منابع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

اثر درمان

90790/333

8

90790/333

خطا

33/333

8

33/333

اثر درمان

49802/555

8

49802/555

خطا

82/55

8

82/55

اثر درمان

25705/513

8

25705/513

خطا

374/513

8

374/513

اندازه

توان

اثر

آزمون
8/555

F

معنیداری

2172/995

5/582

8/555

4599/555

5/585

8/555

8/555

000/499

5/540

5/912

5/448

در جدول  4نتایج آزمونهای  tهمبسته برای مقایسه میانگین نمرات آزمون نهایی و
آزمون پیگیری ،برای بررسی ماندگاری اثر روش مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک
زندگی آدلری آمده است؛ اطالعات جدول  4نشان میدهد که سطح معناداری مقدار t

بهدستآمده در مورد تفاوت میانگین نمرات هر سه مقیاس شفقت به خود ،خودکارآمدی و
حس انسجام در آزمون نهایی و آزمون پیگیری باالتر از  5/50است ( )p<5/50که نشان
میدهد تفاوت میانگین نمرات آزمونهای پیگیری با آزمونهای نهایی شفقت به خود،

399

اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان مبتنی بر سبک ...

خودکارآمدی و حس انسجام معنیدار نیست؛ بنابراین میتوان گفت نتایج آزمون پیگیری
تفاوت معنیداری با آزمون نهایی نداشته و روش درمانی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان
سبک زندگی آدلری دارای تأثیر ماندگاری بر افزایش شفقت به خود ،خودکارآمدی و
حس انسجام در افراد با معلولیت جسمانی بوده است.
جدول -4نتایج آزمونهای  tهمبسته برای مقایسه میانگین نمرات آزمون نهایی و آزمون پیگیری

شفقت
خودکارآمدی
انسجام

انحراف

تفاوت

انحراف

معیار

میانگین

معیار

آزمون

میانگین

نهایی

99/0

5/757

پیگیری

97/0

2/828

نهایی

99/0

4/905

پیگیری

90/0

5/757

نهایی

4330

9/349

پیگیری

42/0

9/892

t

درجه
آزادی

معنیداری

2

8/484

8/10

8

5/59

8

4/243

5/33

8

5/790

8

23121

8

8

5/750

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری
بر خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت خود در زنان معلول جسمی_حرکتی انجام گرفت
و درمان بر روی  2معلول جسمی و حرکتی در چارچوب یک مطالعه آزمایشی تک موردی
به اجرا درآمد .یافتههای بهدستآمده از پژوهش حاضر ،افزایش نمرات شرکتکنندهها در
مقیاسهای خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت خود از مرحله خط پایه تا پایان جلسه هفتم
را نشان میدهد.
ازآنجاکه دلگرمـی در روانشناسی نیـروی سـوم و مبـانی و اصــول آدلــری یعنــی

یــک روانشناسی امیــدوار ،پدیدار شناختی و انسانگرا بنیـان نهاده شده است و امید درمانی
همان چیزی است که آدلر آن را «دلگرمی» میداند ،میتوان تغییرات خودکارآمدی ،حس
انسجام و شفقت به خود را بر اساس آن تبیین کرد و علت اثربخشی مداخله تلفیقی امید
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درمانی و درمان سبک زندگی آدلری را اثرگذاری بر افکار و نگرش معلوالن از طریق
دلگرمی دانست.
همانطور که مشاهده شد نتایج پژوهش نشان داد مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان
سبک زندگی آدلری در افزایش خودکارآمدی در زنان معلول جسمی-حرکتی تأثیر
معناداری دارد .این یافته با پژوهش عزیزی ( )8395تحت عنوان بررسی اثربخشی مشاوره
گروهی آدلری بر خودکارآمدی و خودپندارهی دانشجویان پسر همخوان است .وی ادعا
کرد خودکارآمدی آزمودنیهایی که تحت مشاوره آدلری بودهاند به میزان قابلتوجه و
معناداری بهبود پیدا کرده است .همچنین با پژوهش اسمیدما و همکاران ( )2583همخوان
است .آنها گزارش کردند که امید بهطور قابلمالحظهای به ساختارهای توانبخشی مثبت
ازجمله خودکارآمدی ،عزتنفس ،پذیرش معلولیت ،مشارکت اجتماعی و رضایت از
زندگی در افراد مبتال به ضایعه نخاعی ارتباط دارد .نتایج پژوهش علیزاده ،نصیری فرد و
کرمی ( )8319نیز نشان داد آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر خودکارآمدی و
عزتنفس دختران نوجوان مؤثر است.
معلولیت سبب میشود فرد در جریان مقایسه خود با جهان اطراف ،دچار احساس ضعف،
ناتوانی ،یاس و حقارت شود و درنتیجه نسبت به خود ،توانمندیها و شایستگی نهفتهاش،
نگرشهای منفی را پرورش دهد؛ به همین خاطر دلگرمی که بازخوردی مثبت است سبب
میشود فرد به نقاط مثبت و داشتههایش واقف گردد و ادراک و نگرشش نسبت به خود و
تواناییهایش تحت تأثیر قرار گیرد و با تغییر سبک زندگی و اصالح اهداف پیشین و
ناکارآمد و تنظیم مجدد اهداف بهگونهای که قابلدسترس باشد ،برای رسیدن به آنها تالش
و بهصورت کارآمدتری فعالیت کند.
همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک
زندگی آدلری در افزایش حس انسجام در زنان معلول جسمی -حرکتی تأثیر معناداری دارد.
این یافته با پژوهش وین رایت و همکاران ( )2551همخوان است .مطالعات آنها مبنی بر
ارتباط تفاوتهای فـردی احسـاس انسـجام بـا انتخاب سبک زندگی سالم بود.
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همانطور که اشاره شد معلوالن به دلیل تأثیر محدودیت و مشکالت جسمانی و عـدم
کنترل بـر زنـدگی خـود احساس انسجام پایینی دارند اما بهموجب دلگرمی میتوان آنها را
از استـعدادهای بالقوهشان آگاه کرد و با تغییر سبک زندگی ،اهداف پیشین و ناکارآمد را
اصالح و اهداف جدیدی که قابلدسترسی است را جایگزین نمود .درصورتیکه فرد معلول
در جایگزین کردن اهداف ،تواناییهای خود را مدنظر قرار داده باشد ،استرس وی کاهش
مییابد و با وجود دلگرمی ترسی از شکست ندارد؛ چراکه دلگرمی بهجای نتیجه بر تالش یا
بهبود (و پیـشرفت) متمرکـز اسـت .درنتیجه جهتگیری شخصیاش نسبت به زندگی تغییر
میکند و تسلط فرد بر موقعیتهای مختلف زندگی و حس استقالل و خود پیروی افزایش
مییابد و منجر به احساس انسجام در آنها میشود؛ زیرا حس انسجام بهصورت مستمر تحت
تأثیر رویدادهای بیرونی و واکنش درونی فرد به این رویدادها قرار دارد و پژوهشها نشان
دادند که همبستگی منفی بین حس انسجام و استرس وجود دارد (لنجلند و وال.)2559 ،8
عالوه بر این ،پژوهش حاضر نشان داد که مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک
زندگی آدلری در افزایش شفقت خود در زنان معلول جسمی-حرکتی تأثیر معناداری دارد
که با پژوهش یزدانی و مؤمنی ( )8390همخوان است .آنها بیان کردند که بین مؤلفههای
سبک زندگی با سالمت روان و خود شفقت ورزی  5/32و بین سبک زندگی با شفقت
ورزی  5/81رابطه وجود دارد .همچنین عالءالدینی ،کجباف و مولوی ( )8319گزارش
کردند که امید و احساس خود ارزشمندی همبستگی مثبت دارد که با نتایج پژوهش همخوان
است .همچنین پژوهشها نشان میدهد که شفقت نسبت به خود ،پیشبینی کننده محکمی
از انگیزه است و منجر به اعتمادبهنفس بیشتر و ترس کمتر از شکست (نف ،شییی و
دهیدیرات2550 ،2؛ اسمیت ،نف ،آلبرت و پیترز )2584 ،3و همچنین ایستادگی بیشتر و

0. Langeland & Wahl
8. Neff, Hseih & Dejitthirat,
3. Smeets, Neff, Alberts & Peters
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شکلگیری مجدد هدف پس از شکست میشود (براینز و چن2582 ،8؛ نیلی ،شالرت ،محمد،
رابرت و چن.)2559 ،2
در تبیین این یافته میتوان گفت که افراد معلول در پی مشکالت جسمانی و نگرشهای
منفی که دارند ،ممکن است دچار احساس یاس ،ناامیدی و افسردگی شوند و خود را
موردتهاجم قضاوت ،مالمت و سرزنش قرار دهند .آنها دائم با تکرار جمالتی نظیر «من
خوب نیستم»« ،هیچ کاری را درست انجام نمیدهم» و  ...بر رنج درونی خود صحه
میگذارند؛ بنابراین استنباط میشود از طریق دلگرمی و القای امید که در سراسر درمان نقش
اساسی دارند میتوان تغییراتی در افزایش شفقت خود داشت .چراکه کلید اصلی در فرایند
دلگرمی اجتناب از زبان ارزیابی و قضاوتی است (واتس و گارزا .)2551 ،3درنتیجه با دلگرمی
فرد فارغ از نتایجی که به دست میآورد ،احساس ارزشمندی میکند و میآموزد برای کامل
بودن مجبور نیست بهترین باشد و بهجای اجتناب از احساسات دردناک و ناراحتکننده
میتواند با مهربـانی ،فهـم و احسـاس اشتراکات انسانی ،به آنها نزدیک شوند.
درنهایت میتوان گفت شرکتکنندهها از لحاظ بالینی بهبود معناداری در هر مقیاس
داشتهاند و اندازه اثر گرفته شده ،معنیدار گزارش شد که به نظر میرسد روش درمانی
مداخله تلفیقی امید درمانی و درمان سبک زندگی آدلری در افزایش خودکارآمدی ،حس
انسجام و شفقت خود مؤثر بوده است .نتایج آزمون پیگیری تفاوت معنیداری با آزمون نهایی
نداشته و روش درمان دارای تأثیر ماندگاری بر افزایش خودکارآمدی ،حس انسجام و شفقت
خود داشته است.
پژوهش حاضر با وجود نتایج بهدستآمده با محدودیتهایی روبرو بوده است که
میتوان به محدودیت در کنترل برخی از متغیرهای مزاحم مانند شدت معلولیت ،وضع
اجتماعی ،اقتصادی و ...اشاره کرد که با شیوه مطالعه موردی خط پایه امکانپذیر نبود؛
بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشهای مشابهی در قالب طرحهای نیمه آزمایشی همراه با گروه
0. Breines & Chen
8. Neely,Schallert, Mohammed, Roberts & Chen
3. Watts & Garza
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آزمایش و گواه انجام شود .همچنین اجرای مکرر پرسشنامهها ممکن بود باعث خستگی
مراجع و همچنین حساسیت به موضوع پژوهش شود و در پاسخگویی وی در مراحل دیگر
آزمون تأثیر بگذارد .عالوه بر این پیشنهاد میشود که اثربخشی درمان بر معلوالن غیر مادرزاد
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