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اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تأکید بر
سوگ ناشی از فقدان معنا) بر شادی و تابآوری
سمیه رهنمایی
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تاریخ پذیرش99/4/22 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تأکید بر سوگ ناشی
از فقدان معنا) برشادی و تاب آوری انجام شد .روش :این پژوهش ،از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-
پس آزمون با گروه کنترل است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد سوگوار که حداقل یک سال از
سوگشان گذشته بود و هنوز عالئم سوگ را داشتند و به مراکز مشاوره شهر اصفهان در بهار سال 1398
مراجعه کرده بودند .از جامعه آماری  40نفر برحسب شرایﻂ ورود به پژوهش انتخاب و بهصورت تﺼادفی
در گروههای آزمایش ( 20نفر) و کنترل ( 20نفر) گماشته شدند .پس از انجام پیش آزمون ،به کمک
پرسشنامههای مقیاس تاب آوری کانر -دیویدسون ( )2003و شا دی آکسفورد ( ،)1989به گروه آزمایشی طی
هشت جلسه  90دقیقه ای برنامه آموزش گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تأکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا)
داده شد .در پایان از هر دو گروه پسآزمون به عمل آمد و دادههای به دستآمده با آزمون تحلیل کوواریانس
تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد که مداخله آموزش گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تأکید بر سوگ ناشی
از فقدان معنا) بر شادی و تاب آوری تأثیر مثبت و معناداری داشته است ( .)p<0/00نتیجهگیری :برنامه
آموزش گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تأکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا) در ارتقا سطح کیفیت زندگی،
تاب آوری و همچنین میزان شادی در افراد دارای سوگ و داغدیده مؤثر و نتیجه بخش است.
کلیدواژهها :تکنیک حیرت زدایی ،سوگ ناشی از فقدان معنا ،شادی ،تابآوری.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* -1دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان( خوراسگان) (نویسنده مسئول).
 -2استادگروه روان شناسی دانشگاهآزاداسالمیواحداصفهان (خوراسگان).
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مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در ارتقای سالمت ،تابآوری  1است (فسترو وینستین.)20192،
تابآوری توانایی آموختن ،سازماندهی و سازگاری با شرایﻂ دشوار و پاسخ انعطافپذیر
به فشارهای زندگی روزانه است که به افرادکمک می کند تا از سالمتی ،شادی و زندگی
معنیدار در مقابل استرسهای درونی و بیرونی دفاع کنند (تیده .)20163،تابآوری توانایی
انطباق دادن خود با ناکامیها ،مﺼیبتها ،تعارضهای زندگی و رخدادهای چالشانگیز و
غلبه بر آن ها است .درکل افراد تاب آور در صورت مواجهه با شرایﻂ ناگوار و موقعیتهای
استرسزا از خود رفتار انطباقی مثبت نشان میدهند (لی ،وانگ و لی .)20184،همه افراد
ظرفیت تابآوری دارند مسئله این نیست که شخص تابآوری دارد یا خیر ،بلکه این است
که آیا تابآوری در او بیدار شده است یا خیر .کونور و دیویدسون" 5تابآوری را بهصورت
تعامل بین افراد و محیﻂ آن ها برای رسیدن به شرایﻂ متوسﻂ سالمت در هنگام مواجهه با
مشکالت و سختیها تعریف کردهاند (گومز ،مک لری .) 20166،افراد تاب آور دارای
توانایی برگشت و کسب بهبودی ،دارای خوشبینی و انعطافپذیری فکری ،ماهر در تبدیل
مشکالت بهعنوان فرصتی برای یادگیری و رشد ،دارای پشتکار ،عزتنفس ،دارای شبکه
حمایتی سالم ،توانا در رشد قابلیتهای عاطفی و فراطبیعت ،دارای استقالل رأی ،حس
شوخ طبعی و دارای توانایی حل مشکالت و حل تعارض میباشند (اکس تون ،همیلتون ،مک
گینیس ،رسنبلوم وموزیک .) 20157،در نظریه انسان سالم منظور از تابآوری ،ظرفیت عبور
انسان از دشواری و سختیهای پایدار و ادامهدار ،و توانایی ترمیم و بازیایی خود است.
تابآور به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در مواقع بحرانی بر خود و روان خود مسلﻂ
بوده و تعادل شخﺼیت خود را از دست نمیدهد و در طول مدتزمان سختی و دشواری نیز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هم چنان استقامت خود را حفظ می کنند و متزلزل و ناامید نمیگردند (آقایی.)1397،
تابآوری درجه ای است که افراد با تحمل سختیها و طی کردن مراحل طاقت فرسا،
سرانجام به انسانهایی خود ساخته ،مقاوم و سرآمد تبدیل میشوند (آقایی .)1398،در حوزه
تابآوری و ارتباط آن با متغیرهای مختلف پژوهشهای زیادی صورت گرفته است،
تابآوری افسردگی را کاهش میدهد (وا یت ،درایور و وارن .)20101،مطالعهی هجدال ،و
وگل ،سولم ،هاگن و استییلز  ) 2010( 2دریافتند که افرادی که باالترین نمرات را
درتابآوری به دست میآورند ،پایین ترین سطح ازعالئم آسیبهای روان شناختی همچون
وسواس ،اضطراب ،افسردگی را دارا میباشند .تابآوری از عوامل ا ساسی در کنار آمدن با
بیماری است (ساالنو ،دسیلوا ،سوارس ،اشماوی ووییرا ،)20163،می تواند سالمت روان افراد
را حفظ کرده و ارتقا میدهد (داوینگ ،فالک ونلسون .)20104،بارتون ،یان ،هورتزیک،
چان ،هو وبوناتو  ) 2013(5در پژوهش خود نشان دادند که نقص در انعطافپذیری مقابلهای
نشان دهندهی آسیب شناسی در افراد دچار سوگ میباشد .نتایج پژوهش وجساند ،رینفجل،
موکسنز ،والین ،هجمدل و ایلرتسن  )2019(6نشان داد که تابآوری با سازگاری سوگ در
والدینی که فرزندان خود را از دست داده اند رابطه مثبت و معناداری دارد .همچنین فاکتور
تابآوری پیشبینی کننده قوی ،در بهبود سالمت روان افرادی که در معرض سوگ میباشد
است .تحقیقات ماسودا و تالی  )2012(7نشان میدهد که تابآوری با بهزیستی روانی و
آسیب پذیری در حوزههای افسردگی و اضطراب و ناراحتیهای عمومی رابطه دارد .نتایج
مطالعات کیانی ،فتحی ،قوجه بیگ لو ،عبدی واستاجی ( )1399نشان داد که مدل پژوهش مبنی
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بر رابطه سبکهای دلبستگی ،حمایت اجتماعی و سبکهای مقابلهای بر تابآوری
روان شناختی در افراد دارای تجربه سوگ از برازش مطلوب برخوردار است.
شاد بودن از مهم ترین نیازهای روانی بشر است که تأثیر عمدهای در سالمت روان دارد.
شادی 1وضعیت و حالت ذهنی ارزیابی فرد درباره وضعیت خود و احساس خرسندی از آن
میشود (آناند .) 20162،شادی موجب نگرش مثبت به زندگی ،خودپنداری مثبت،
برخورداری از سالمت روان و تعادل عاطفی ،امیدواری به آینده ،نگرش مطلوب و
رضایتآمیز به خود و دیگران ،ر وابﻂ اجتماعی متعادل ،دوری از کینه و اهداف ،دوری از
اتالف وقت و کاهلی ،افزایش موفقیتهای زندگی ،خواب بهتر ،تمایل بیشتر در کمک به
دیگران و تﺼمیمگیری بهتر در افراد میشود (لوهمان 3،نیکا ،ونبرورت وهوکلی.) 2016،
درکل شادی دارای مفهوم پیچیده است که دربردارند مفاهیمی همانند رضایت از زندگی ،
رشد ،شکوفایی و رضایتمندی میباشد (گراهام .) 20144،بر اساس نظریه انسان سالم شادی
عبارت است از :احساس درونی لذتبخش نسبتاً پایدار ناشی از آرامش خاطر و رضایت از
کیفیت زندگی که به شکل شادابی ،نشاط و سرزندگی بروز میکند .انسان سالم بیشتر اوقات
احساس خوب و خوشایند درونی و رضایت کلی از کیفیت زندگی را دارد و این احساس
رضایت چندان به حوادث و اخبار وابسته نیست؛ یعنی در عین روبرو شدن با حادثه و عامل
غم و ناراحتی ،حس رضایت و شادی و درونی خود را هم چنان حفظ میکند ،زیرا نه شادی
او به شکل هیجان ی و شوخی و مزاح خارج از قاعده است و نه واکنش او غم افراطی و
غیرمنطقی (آقایی .)1397،شادی از تجربﺔ هیجانهای مثبت و خشنودی از زندگی نشئت
میگیرد و طبق پژوهشهای مختلف شادی با فقدان افسردگی ،اضطراب و پرخاشگری همراه
است (وود و همکاران .) 2016،نتایج مطالعات جعفرزاده ( ) 1394نشان دادکه احساس شادی
بیشتر باعث افزایش تابآوری در بین نوجوانان میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سوگ  1،سوگواری و داغدیدگی ،اصطالحاتی هستند که به واکنشهای روانی
بازماندگان یک فقدان بزرگ اطالق می شود .گلدارد ،گلدارد و فو  )2019(2سوگ را ناشی
از سه عامل میدانند  )1ازدست دادن رابطههای معنادار  )2شکست در ایجاد رابطههای معنادار
 )3تخریب رابطههای معنادار .به نظرهارث ( ،) 2011فرآیند سوگ طبیعی توسﻂ احساساتی
چون غم و اندوه و خشم فراوان و نشانههای جسمی مثل کاهش وزن و بی خوابی و درگیری
ذهنی با فقدان مشخص میشود .فقدان و سوگ ،تجربهای کامالً روانی و درونی بوده و
نیازمند بررسی بر مبنای بازخوردهای فرد تجربه کننده است ،نمی توان یک تعریف مشترک
از فقدان ارائه کرد به دلیل اینکه افراد فقدان را به شیوهها و شدتهای متفاوتی تجربه میکنند.
تجربههایی مثل از دست دادن عزیزان ،جنگ ،مهاجرت ،تغییر شرایﻂ شغلی و تحﺼیلی،
جدایی و مالی (رفیعی ،اسکندری ،برجعلی و فرخی .) 1398،بنا بر نظریه انسان سالم
(آقایی ،) 1397،نوع دیگر سوگ ،سوگ ناشی از فقدان معنا است ،مطابق با این دیدگاه انسان
سالم یکی از حیرت زدگیهای شدید ،روبهرو شدن با فقدان است .فقدان و تبعات منفی آن
فقﻂ منحﺼر به موضوع دلبستگی و عالقمندی های انسان نیست .بخش قابل توجهی از
مراجعین افسرده از بی معنایی ناشی از فقدان رنج میبرند .این عده از افراد دارای سوگ،
برخالف سایر افراد دارای مشکل بی معنایی ،زمانی یک معنا داشته اند که بنا بر دالیل مختلف
آن را از دست داده اند و اینک با رنج فقدان معنا همانند سایر فقدانهای عادی زندگی درگیر
هستند .هرچه میزان نزدیکی و دلبستگی و وابستگی انسان به موضوع فقدان بیشتر باشد،
قاعدتاً درد و رنج ناشی از دست دادن آن نیز افزون تر است .اگر موضوع فقدان معنای فرد
باشد ،درد و رنج م تعاقب آن بسیار بیشتر خواهد بود (آقایی .)1398،ویلیام وُردن مفهوم
سوگ را به عنوان یک روند فعال که در آن باید تکالیف ذهنی ،روانشناختی ،حسی و
روحانی تکمیل شود ،درنظر میگیرد .از دیدگاه او سوگواری و سازگاری با فقدان ،روندی
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است که باید صورت پذیرد و اگر در زمان خود انجام نشود ،این تکلیفِ ناتمام می تواند رشد
و آینده ی زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد (ویلیام وردن.)20181،
اگر سوگ بهصورت حلنشده باقی بماند ،تسکین و بهبود شرایﻂ فرد داغدیده با تأخیر
روبرو خواهد شد و حتی ممکن است که درمان آن هرگز صورت نپذیرد .همچنین ممکن
است فرد به مرور دچار اختالالتی ازجمله :اختالل خواب ،افسردگی ،اضطراب ،احساس گناه
و انواع گوناگون بیماریهای جسمی گردد .از میان تمام روشهای مختلفی که جهت درمان
سوگ وجود دارد ،درمان گروهی برای این عارضه مناسب ترین روش است چراکه فرد در
گروه راحت تر به تخ لیه خشم هیجانات و سایر احساساتش میپردازد و اعضای گروه درروند
بهبود شرایﻂ روانی و انطباق با شرایﻂ کنونی یکدیگر مؤثرتر خواهندبود.
تکنیک حیرت زدایی درسال  1398توسﻂ آقایی در کتاب حیرت و معنا معرفی گردید،
درواقع منظور از حیرت و حیران شدن عبارت است از یک واکنش احساسی –شناختی عمیق
همراه با تأمل و اندیشهی بیش ازحد معمول عالوه بر واکنشهای فیزیولوژیک و مکانیکی
متداول در هنگام مواجه شدن فرد با یک موضوع یا پدیدهی تعجببرانگیز بهگونهای که بر
افکار ،نگرش و رفتار او تأثیر میگذارد .حیرتزدگی را می توان برحسب عامل زمان وقوع
به سه دسته تقسیم کرد  :1حیرتزدگی به هنگام ،حیرتزدگی زودهنگام و حیرتزدگی
دیرهنگام .حیرتزدگی به هنگام ،نوعی حیرتزدگی است که فرد از نظر جسمانی،
روان شناختی ،اجتماعی و معنوی شرایﻂ الزم و کافی برای مواجه شدن با عامل حیرت را
دارد ،وصرفا مناسب بودن زمان حیرتزدگی فردی کفایت نمیکند ،زیرا در حیرتزدگی
به هنگام نوع واکنش افراد متفاوت است .در حیرتزدگی زودهنگام ،عامل حیرت و تعجب
قبل از زمان مناسب خود یا در یکزمان نامناسب ارائه و دریافت میشود .زمانی که فرد
آمادگیهای الزم جسمانی ،روان شناختی ،اجتماعی و معنوی را ندارد؛ بنابراین ،چون غافلگیر
می شود معموالً دچار نوعی بهت و سردرگمی و یا نوعی گیجی و آشفتگی میشود .در
حیرتزدگی دیرهنگام ،فرد زمانی با عامل حیرت مواجه می شود که از زمان متعارف آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Worden, J. W
1
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مدتی قابل توجهی گذش ته است ،و غافلگیر می شوند که این نوع غافلگیری از نوع احساس
غفلت است .به این معنی که شخص حیرتزده به شدت در خود احساس عقبماندگی و
جاماندگی میکند (آقایی.)1398،
کلینیتزک ،دومسچک ،واگنر ،کالک و کرستینگ  ) 2014(1طی پژوهشی تحت عنوان
« تجربه فقدان و سوگ پیچیده در بیماران افسرده» نشان دادند که بیماران افسرده با سوگ
پیچیده در مقایسه با افراد بدون سوگ پیچیده سطوح آموزشی پایین تری داشتند و فشار ناشی
از فقدان باالتری در زمان فقدان را گزارش کردند .نتایج فراتحلیل ،وایتوک ،ون ،دی جگر،
پرتزکی و وان  )2011(2نشان داده است ،در مقایسه با مداخالت پیشگیرانه ،مداخالت درمانی
بهطور مؤثر می تواند نشانه های سوگ (افسردگی ،اضطراب) را کاهش دهد .در پژوهش
قلندری ،وکانهای ورضایی ( )1398یافتهها نشان داد که آموزش معنا درمانی منجر به افزایش
تابآوری و بهزیستی روان شناختی گروه آزمایش در مقا یسه با گروه کنترل شد .معنا در
زندگی با بهزیستی درآمیخته و نقش مؤثری بر توانایی آنها در کنار آمدن مثبت با فشارهای
روانی و تابآوری دارد .باولی و همکاران ( ) 2013به معنا درمانی گروهی بر تابآوری
مادران دارای فرزندان با ناتوانی ذهنی پرداختند ،یافتهها نشان داد که جلسات معنا درمانی
منجر به افزایش تاب آوری مادران دارای فرزندان ناتوانی یادگیری شده است .نتایج پژوهش
باررا و همکاران  ) 2012(3حاکی از این است که درمان شناختی رفتاری ،موجب افزایش
نمره سالمت معنوی وروان دردانشجویان سوگ دیده شده است .بکر ،الکساندروبلوم

4

( ) 2011به نقش اعتقادات مذهبی ومعنوی در سوگ وداغدیدگی پرداختند ،یافتههای
پژوهش نشان دادکه اعتقادات مذهبی تأثیر مثبتی بر سوگ و داغدیدگی دارد.
تاکنون پژوهشی به منظور بررسی تأثیر درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی با تأکید
بر سوگ ناشی از فقدان معنا برافزایش تابآوری و شادی در افراد دارای تجربه سوگ اجرا
نشده است .ازاین رو ،این پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که آیا درمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1Klinitzke, G., Domschke, K., Wagner,B., Klauke, B., Kersting,A
. Wittouk, C., De Jagere, S., Portzy, E., &Van, G
2
. Barrera, T. L.et al
3
. Becker, G., Xander, C. J., Blum, H. E.
4
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گروهی تکنیک حیرت زدایی با تأکید بر سوگ ناشی از فقدان معنا برافزایش تابآوری و
شادی در افراد دارای تجربه سوگ تأثیر دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،طرح شبه آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل
بود ،جامعه آماری موردمطالعه ی این پژوهش شامل کلیه افراد سوگوار مراجعهکننده به مراکز
مشاوره شهر اصفهان در بهار سال  1398بودند که مدت  1سال یا بیشتر از سوگ یا داغشان
گذشته بود .مدنظر قرار دادن مدت حداقل یک سال از سوگ ،به این دلیل بود که مداخله
درمانی سوگ نباید بافاصله زمانی خیلی کوتاه پس از وقوع فقدان صورت بگیرد ،زیرا امکان
دارد جلوی سوگواری طبیعی را بگیرد و مداخله زمانی بیشترین تأثیر را دارد که سوگ
پیچیده تر و یا خطر پیچیده تر شدن سوگ باال است (وایتوک و همکاران .)2011،برای
انتخاب نمونه بهصورت در دسترس از بین افرادی که برای شرکت در برنامه آموزشی ثبتنام
کرده بودند 40،نفر (از نظر سن ،جنس ،میزان تحﺼیالت و وضع اقتﺼادی ـ اجتماعی)
همتاسازی و بهعنوان نمونه پژوهش حاضر انتخاب شدند .سپس شرکتک نندگان بهصورت
تﺼادفی در دو گروه آزمایش ( 20نفر) و گروه کنترل ( 20نفر) قرارگرفتند .سپس هردو
گروه قبل ازاجرای عمل آزمایشی پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه کانر -
دیوینسون ( ) 2003را تکمیل کردند .سپس گروه آزمایش به مدت  8جلسه  90دقیقهای تحت
درمان حیرت زدایی قرار گرفتند و گروه کنترل آموزش مذکور را دریافت نکردند و پژوهش
بدون ریزش و اُفت آزمودنی ها انجام شد .پس از اتمام جلسات ،از هر دو گروه پسآزمون
به عمل آمد .مالک های ورود به پژوهش عبارت بودند از :داشتن تمایل برای مشارکت در
پژوهش ،مبتال نبودن به اختالالت روا ن شناختی ،دارای تجربه سوگ وفقدان .معیار خروج
از پژوهش نیزعبارت بودند از :بیمارهای شدید روانی ،افرادی که بیش از یک جلسه غیبت
داشتند.

ابزار پژوهش
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مقیاس تابآوری کادر -دیویدسون 1:این پرسشنامه  25گویه در یک مقیاس  5نقطهای دارد.
در این پرسشنامه حداکثر نمره  100و حداقل نمره صفر میباشد و نمرهی هر آزمودنی برابر
مجموع نمرات از هر یک از سؤاالت است .کانر و دیویدسون ( ،)2003ضریب پایایی را
 0/87گزارش کردند .روایی همگرای این پرسشنامه با استفاده از پرسشنامهی سرسختی روی
 30نفر از بیماران روانپزشکی انجامشده و نتایج نشان داد که پرسشنامهی تابآوری با
پرسشنامهی سرسختی کوباسا  0/83ارتباط دارد ،ولی با استرس ادراکشده  -0/76رابطه
دارد و نشان میدهد که سطح باالی تابآوری با استرس تجربهشده ی پایین ارتباط دارد
(کانر و دیویدسون .)2003 ،بهطورکلی نتایج نشان از پایایی و روایی مطلوب پرسشنامهی
تابآوری را نشان میدهد .پرسشنامه مذکور توسﻂ بیگدلی ،نجفی و رستمی ()1392
مورداستفاده قرارگرفته است که آلفای کرونباخ آن را از  0/8تا  0/89گزارش نمودهاند .در
مطالعه حاضر آلفای کرونباخ برای کل مقیاس  0/84به دست آمد.
پرسشنامه شادی آکسفورد 2:پرسشنامه شادی آکسفورد در سال  1989توسﻂ آرگیل
ولو تهیه شده است و دارای  29گویه است این آزمون فقﻂ شاد زیستی افراد را با توجه به
ویژگیهای شخﺼیتی درونگرا – برونگرا مشخص می کند .این پرسشنامه دارای چهار
گزینه است که گزینههای آن به ترتیب از  0تا  3نمرهگذاری می شود؛ بنابراین دامنه نمرات
مقیاس بین  0تا  87در نوسان است ،و نمره باال نشاندهنده شادی باال و نمره پایین نشاندهنده
شادی پایین هست .در مطالعات آرجیل ولو  ) 1990(3آلفای کرونباخ این مقیاس 0/90
وپایایی بازآزمایی آن پس از  7هفته  0/78گزارش شده است .همبستگی آن با درجهبندی
دوستان  0/43گزارش کرده اند .ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه در مطالعه حاضر  0/79به
دست آمد.
جدول  : 1شرح خالصه جلسات مداخله درمانی تکنییک حیرت زدایی معنایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1Connor-Dacidson resilience scale
. Oxford happiness inventory
2
. Argyle, M. & Lu, L
3
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هدف

محتوای جلسات

تکالیف جلسات

آشنایی اولیه اعضای

آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،تعین اهداف و

تکلیف داخل جلسه:

گروه و بیان قوانین و

قوانین ،تعیین دقیق و روشن موضوع

انجام تمریناتی باهدف

تمرینها
مشخص نمودن
دوم

اینکه مراجع از
کدام موضوع معنایی
حیرتزده شده است.

حیرتزدگی
تعیین موضوع معنایی عامل حیرتزدگی (شیی،
انسانی ،م وقعیتی یا خدایی) و تعیین به هنگام،
زودهنگام یا دیرهنگام بودن حیرتزدگی

آشنا نمودن
سوم

پنجم

واکنشهای مراجع

ایجاد آرامش و تعیین احساسات همراه با موضوع

نسبت به خود،

حیرت در مراجع و مشخص کردن رفتارهای غیر

ایجاد آرامش ،مراجع

دیگران و محیﻂ فارغ

معنایی همراه با موضوع حیرتزدگی در مراجع

احساسات خود را درباره
موضوع حیرت بیان کند

مشخص کردن واکنش های مراجع پس از

مراجع بیان کند بعدازآن

تعیین دقیق موضوع

حیرتزدگی معنایی نسبت به معنای خود و تعیین

حادثه چه واکنشهایی

حیرتزدگی از زبان

دقیق عامل حیرت زدگی مراجع از نظر درونزاد

از خود نشان داده و

مراجع

و برون زاد بودن (تعیین اینکه خود فرد عامل

تعیین دقیق عامل

حیرت خویش بوده یا دیگران و عوامل محیطی).

حیرتزدگی

تعیین تأثیرات حادثه

تعیین زمان و مکان وقوع حادثهی حیرتانگیز و

حیرتآور برای فرد

تعیین پیامدهای ناشی از موضوع حیرتانگیز

مراجع و اطرافیان او

برای مراجع و اطرافیان خود

آشکار شدن نقاط

حیرت و مشخص کردن ماشه چکانها و

کور و مبهم حادثه

راهاندازهای حادثه حیرتزا ،منظور موضوعها یا

حیرتزا

مواردی هستند که حادثه را برای مراجع تداعی
میکنند.

هفتم

زمینه

آرامسازی عضالنی

بازسازی ذهنی مراجع نسبت به موضوع و عامل
ششم

ثبت افکار مراجع در این

تکنیک تنفس عمیق یا

از موضوع معنایی

چهارم

آشنایی با یکدیگر

بیان دقیق زمان و مکان
وقوع حادثهی
حیرتانگیز و پیامدها و
نتایج آن از زبان مراجع
مرور ذهنی دوباره حادثه
در جلسه درمان وبیان
مجدد خاطره مربوط به
حیرت

کمک به مراجع برای

آرامش مجدد و تثبیت آرامش (با تکنیک تنفس

استفاده از تکنیک آرام

رسیدن به توانایی

عمیق یا آرام سازی عضالنی ) ،بیان افکار،

سازی ونیز روش ایفای

گذشت و فراموشی

احساسات و رفتارهای موردنظر درباره موضوع

نقش یا آینه
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تکالیف جلسات

حیرت با خودورسیدن به مرحله بخشش خود
اگر سهمی در وقوع حادثه دارد.
بیان افکار ،احساسات و رفتارهای موردنظر
درباره موضوع حیرت با دیگران و رسیدن به
هشتم

عبور و گذشت

مرحله بخشش معنای خود اگر سهمی در وقوع

آگاهانه از حادثه

حادثه دارد .مراجع باید با افراد یا موضوعهای

حیرتزا

معنایی دخیل در حادثه دربارهی حادثهی

-

حیرت زا به شکل ایفای نقش سخن بگوید .و در
آخر خداحافظی مراجع با موضوع حیرتزا

یافتهها
یافته های توصیفی نشان داد که دامنه سن افراد نمونه پژوهش 26،تا  45سال بود 32.نفر متأهل
و  8نفر آنها مجرد بودند .میزان تحﺼیالت  6نفر دکتری 16،نفر کارشناسی ارشد و  18نفر
کارشناسی بود.
در جدول  2میانگین و انحراف اسـتاندارد نمرات تابآوری و شادی ،در دو گروه
آزمایش و گواه در پیشآزمون و پسآزمون ارائه شده است .جدول نشانگر افزایش میانگین
مقیاسهای شادکامی و تابآوری مربوط به گروه آزمایش پس از دوره آموزش است؛ که
نشان دهنده اثربخشی معنادار درمان سوگ ناشی از فقدان معنا در میانگین نمرات گروه
آزمایش است .این در حالی است که گروه کنترل در هیچ یک از مقیاسها در بین مراحل
پیشآزمون و پسآزمون تغییرات قابلمالحظهای نشان ندادهاند.
جدول  :2مشخصههای آماری مؤلفه های متغیر وابسته شادی و تابآوری
متغیر
تابآوری
شادی

گروه موقعیت

گواه

آزمایشی
M
30/34

SD
90/3

M
80/34

SD
97/3

پسآزمون

19/70

46/7

25/35

23/4

پیشآزمون

31/45

4/8

19/44

49/6

پسآزمون

23/64

53/13

25/45

81/7

پیشآزمون
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قبل از استفاده از آزمون تحلیل کواریانس باید برخی از پیشفرضهای مهم این آزمون
آماری موردبررسی قرار بگیرد ،چراکه رعایت نکردن این مفروضهها ممکن است نتایج
تحقیق را با سوگیری همراه سازد .درجدول  3نتایج بررسی پیشفرضهای آماری نشان داد
که با توجه به عدم معناداری آن برای همه متغ یرها ،هر دو پیشفرض تساوی واریانسها (با
استفاده از آزمون لوین) و نرمال بودن (با استفاده از شاپیرو -ویلک ) رعایت شده است؛
بنابراین آزمون تحلیل کوواریانس قابلاجرا میباشد جدول .4
جدول  :3نتایج آزمون شاپیرو – ویلک و لوین جهت رعایت پیشفرضهای آماری
آزمون شاپیرو – ویلک
متغیرهای

درجه

پژوهش

آماره

تابآوری

0/234

20

شادی

0/685

20

آزادی

آزمون لوین
درجه

درجه

آزادی

آزادی

اول

دوم
38

0/392

38

0/563

معنیداری

ضریب
F

0/303

0/84

1

0/483

2/24

1

معنیداری
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جدول  :4تجزیهوتحلیل کواریانس برای مقایسه میانگین نمرههای تابآوری و شادی در پسآزمون
منبع
تغییرات
تابآوری
شادی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون

47/45

1

47/45

11/48

گروه

71/72

1

71/72

20/33

0/001

پیشآزمون

23/78

1

23/78

8/75

0/001

0/09

گروه

68/8

1

68/8

18/12

0/001

0/52

متغیر

اندازه

توان

اثر

آماری
0/97

F

Sig
ب

0/11
0/60

1
0/99
1

یافتههای جدول  4نشان میدهد در مرحله پسآزمون در میانگین نمرات متغیرهای تابآوری
و شادی براثر که مداخلﺔ سوگ ناشی از فقدان معنا ،تفاوت معناداری ایجاد شده است.
( )p<0/05به ترتیب  60درصد از تغییرات تابآوری و  52درصد از تغییرات شادی به وسیله
متغیر مستقل (سوگ درمانی ناشی از فقدان معنا) قابل تبیین است.
بنابراین فرضیههای پژوهش مبنی بر اثربخشی گروهدرمانی سوگ ناشی از فقدان معنا بر
تابآوری و شادی مورد تأیید است.

بحث
مطالعﺔ حاضر با هدف بررسی تأثیر اثربخشی درمان گروهی تکنیک حیرت زدایی (با تأکید
بر سوگ ناشی از فقدان معنا) بر شادی و تابآوری انجام گرفت .نتایج تحلیل کواریانس
نشان داد که مداخله تکنیک حیرت زدایی بر تابآوری و شادی افراد دارای تجربه سوگ
گروه آزمایش و گواه مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود دارد ،لذا می توان نتیجه
گرفت که آموزش سوگ درمانی با تکنیک حیرت زدایی منجر به افزایش تابآوری و
شادی در افراد دارای تجربه سوگ میشود .گرچه تاکنون پژوهش مشابه که بهطور دقیق و
به همین روش به بررسی اثر سوگ درمانی برافزایش تابآ وری و شادی در افراد دارای
تجربه سوگ یافت نشد .نتایج پژوهش حاضر از این نظر که درمان سوگ باعث افزایش
تابآوری افراد میشود با یافتههای قلندری و همکاران ( ،)1398بارتون و همکاران (،)2013
هجدان و همکاران ( ) 2010همسو است .نتایج تحقیقات نشان دادندکه درمانهای گروهی
سوگ منجر به افزایش تابآوری در افراد دارای تجربه سوگ میشود .یافتههای
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پژوهشهای وجساندو همکاران ( )2019وکیانی و همکاران ( )1398نشان دادند که
تاب آوری در سالمت روان و سازگاری با شرایﻂ سوگ یک فاکتور مؤثر و پیشبینی کننده
قوی است.
منظور از حیرت زدایی معن ایی ،آن نوع حیرت زدایی است که نسبت به
حیرتزدگیهای معنایی از ناحیه ی معنای فرد براو واردشده است و همراه باتجربه یا
تجربه های ناخوشایند است .وقتی حیرت ناشی از فقدان معنا یعنی به دلیل از دست دادن
معنای پیشین خود باشد ،باید ابتدا گام های متناسب باراه های رسیدن به توانایی درک غم
اصیل را به عنوان فراینددرمان انتخاب و به فردکمک شود تا بتواند از آن عبور نموده و سپس
معنای جدید و اگر خود بخواهد وآمادگی آن راداشته باشید ،معنای اصیل وواقعی رابرای
خودبرگزیند .توانایی درک غم اصیل یعنی توانایی درک جنبههای هیجانیِ مثبت یک
رویداد غم انگیز در کنار هیجانهای منفی آن و توانایی رسیدن سریع تر به مرحلهی پذیرش
نسبت به اکثر مردم در رویدادی مشابه است.
تاب آوری یعنی توانمندی مقابله با غم و نگرانی و سرتسلیم و سازش در مقابل آنها
فرود نیاوردن؛ یعنی توانایی دفاع کردن از خود و پذیرش مس ئولیت رفتار خویش .داشتن
ظرفیت تابآوری به انسان کمک می کند تاپیروزمندانه از رویدادها و حوادث
ناگوارعبورکند و علیرغم قرارگرفتن درمعرض تنشها وفشارهای شدیدوسخت،
شایستگی های اجتماعی ،تحﺼیلی ،شغلی و شایستگی زیستن به عنوان کسی که به انسان سالم
نزدیک تر است را بهدست آورد .در واقع فرد تاب آورسازگاری مثبت از خود در برابر شرایﻂ
ناگوار نشان می دهد ،این گونه افراد ،در مسیر انسان سالم قرار دارند وخیلی از آنها نهایتاً
اکثر ویژگیهای انسان سالم را نیز کسب میکنند.
یافتههای دیگر پژوهش نشان داد که درمان گروهی سوگ با تک نیک حیرت زدایی
موجب افزایش سطح شادی شده است .مطالعه ای در این خﺼوص یافت نشد ،نتایج
پژوهشهای وود و همکاران ( ،) 2016جعفرزاده و همکاران ( ،)1394باررا و همکاران
( ) 2012نشان داد که شادی میزان تاب آوری را افزایش و اضطراب و افسردگی را کاهش
میدهد .درپژوهش وایتوک و همکاران ( )2011یافتهها نشان داد که مداخالت درمانی
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نشانههای سوگ (افسردگی واضزراب ) را کاهش میدهد .یکی از ویژگیهای انسان سالم
شادی است .انسان سالم در بیشتر شرایﻂ از این احساس درونی برخوردار است و قادر است
آن را به دیگران نیز انتقال بدهد .براین اساس ،انسان سالم فردی است که به واسطه داشتن
معنایی حقیقی واصیل ،با کمترین ترس ،غم و اندوه از یک دنیای روان شناختی ،اجتماعی
ومعنوی غنی ،معنادار وسرشار از امید برخوردار بوده است.
همانطور که گفته شدیکی از حیرت زدگیهای شدید ،روبه رو شدن با فقدان است.
بخش قابل توجهی از مراجعان افسرده از بی معنایی ناشی از فقدان رنج میبرند .براین اساس
وظیفه درمانگر این است که به مراجع خود کمک کند تا ابتدا نسبت به یک معنا دچار
شگفتی وحیرت شود تا مسیر بسته شده ی معنا خواهی ومعنا یابی او گشوده شود
(آقایی .) 1398،انسان زمانی احساس شادی میکند که به یک پشتوانهی مستحکم ،متکی
ومعتقد باشد؛ یعنی معنایی با همه ی خﺼوصیات بارزی که دارد .معنایی باارزش ،فراتر از
خودش ،آرام بخش ،خستگی ناپذیر وامید آفرین؛ بنابراین به سختی می توان انسانی را
شادتﺼور کرد ،درحالی که معنا وبه تبع آن امید نداشته باشد .شادی یک انسان سالم کمتر
بیرونی یا از نوع همگانی است ،شادی او از نوع احساسی-عقالنی است ونه از نوع ابرازی
آن؛ یعنی هم احساس درونی ناشی از آرامش خاطر وهم ارزیابی شخﺼی ناشی از رضایت
کلی از کیفیت زندگی خویش (آقایی .)1397
پژوهش حاضر دارای محدودیتهایی از جمله ،مرحله پیگیری پس از درمان (به دلیل
عدم دسترسی به آزمودنیها ) صورت نگرفت پیشنهاد مـیشـودکه این تکنیک در مراکز
آموزشی وتحقییقاتی به عنوان یک شیوه کارآمد در جلسات روان درمانی فردی برای
مراجعان داغدیده مورد استفاده قرار گیرد.
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