اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از زندگی
همسران شهیدان
علی تقوایینیا
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دریافت مقاله9310/60/82 :

پذیرش نهایی9310/96/99 :

چكیده
هدف پژوهش اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از زندگی همسران شهیدان جنگ
تحمیلی بود .طرح پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود 36.نفر از همسران
شهیدان با روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .مداخله معنادرمانی طی ده جلسه  16دقیقهای و یک بار در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامه چشمانداز زمانی و مقیاس رضایت از زندگی و برای تجزیه و تحلیل دادهها از
تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد مداخله مبتنی بر معنادرمانی گروهی به افزایش رضایت از زندگی و
برخی از خرده مفیاسهای چشمانداز زمانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل منجر شد .معنادرمانی گروهی
عالوه بر نقش مؤثر در افزایش رضایت از زندگی و چشمانداز زمانی همسران شهیدان تلویحات کاربردی مهمی
برای متخصصان و درمانگران بهمنظور اهتمام ویژه به این نوع مداخله در مسیر کمک به آنها دارد.
کلیدواژهها :معنا درمانی گروهی ،چشمانداز زمانی ،رضایت از زندگی ،همسران شهیدان نورآباد ممسنی.

 9ـ استادیار گروه روانشناسی دانشگاه یاسوج

taghvaei.ali2@gmail.com
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مقدمه
جنگ بر سالمت روان و بهزیستی سربازان ،جانبازان و قربانیان خود تأثیرات وسیع و عمیقی
دارد .جنگ و خشونتهای نظامی بدعملکردهای ارتباطی و اختالل در پویایی و سالمت روانی
خانواده را به دنبال داشته است (وینی ،1و همکاران .)4002 ،بعد از جنگهای جهانی اول و دوم،
جنگ ویتنام ،کره ،اعراب و اسرائیل ،ایران و عراق و حمله نظامی امریکا به عراق و افغانستان،
تحقیقات وسیع و دامنهداری دربارۀ سربازان و افسران ارتش و خانوادههای آنها انجام گرفته که
همگی نشاندهنده تأثیرات جنگ و جبهه در واکنشهای رفتاری و روانی افراد است (کلیمان،4
1892؛ برنت و گاتری4002 ،3؛ اربس ،وسترمیر ،انگدال و جانسن .)4002 ،2مشکالت روانی ناشی
از جنگ معموالً تا مدتها پس از جنگ ،گریبانگیر آسیبدیدگان و خانوادههای آنان خواهد بود
و این پیامدها و عوارض روانی گاهی اوقات حتی تا  20سال پس از جنگ نیز قابل دوام است
(لیل4002 ،2؛ سیسور ،سابیا و تکین4011 ،2؛ رلفز .)4010 ،2از سوی دیگر نبود پدر و یا آسیب
دیدگی وی در خانواده ،مادر را نیز با مشکالت متعددی روبهرو میسازد و سالمت روانی او را به
مخاطره میاندازد .محتمل است که این امر برای زنانی که همسر خود را از دست دادهاند یا
شوهر آنان دچار آسیب جدی جسمی یا روانی است ،مضاعف باشد (جانسون و تامپسون،9
 .)4009در این راستا باید گفت که جنگ بر خانوادهها بویژه همسران قربانیان تأثیرات وسیع و
عمیق برجا گذاشته و سازگاری آنها را با محیط زندگیشان مشکل ساخته است (میچی و آبراهام،8
 .)4002مطالعات نشان میدهد که سالمت روانی ،رضایت از زندگی و حتی سالمت جسمانی
افراد تحت تأثیر فشار روانی ناشی از جنگ قرار میگیرد (ریگز ،بایرن ،ودرز و لیتز.)1882 ،10
جنگ عراق علیه جمهوری اسالمی ایران با توجه به ماهیت تدافعی ،ارزشی و اعتقادی آن
جایگاه خاصی در مقایسه با دیگر جنگها دارد .این جنگ از شهریور  1328تا مرداد  1322ادامه
داشت و پس از جنگ ویتنام ،دومین جنگ طوالنی قرن بیستم بوده است .در کنار توجه به
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از پیامدهای منفی آن از جمله خسارات جبرانناپذیری که از طریق شهید ،مجروح ،معلول و مفقود
شدن تعداد زیادی از بهترین افراد جامعه و بازماندگان آنها به بار آمده است ،غفلت ورزید .این
پیامدها از راهها و در درجات مختلف بر افرادی که بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم در جنگ درگیر
بودهاند ،تأثیر میگذارد .یکی از این پیامدهای منفی ،عوارض و آثار روانی آن بر همسران شهیدان
است .با توجه به اینکه از دست دادن همسر ،پیامدهای روانشناختی ناخوشایندی را به دنبال دارد،
بررسی و توجه به شناسایی متغیرهای مرتبط با این موضوع و مداخالت روانشناختی مؤثر بر آنها
بویژه در همسران شهیدان بیش از پیش ضرورت دارد.
از اواخر قرن بیستم و با پیدایش رویکرد روانشناسی مثبت ،گرایش پژوهشها برای تبیین
پدیدههای روانشناختی به سمت تواناییها و ویژگیهای مثبت انسان بوده و عالقه روز افزون
پژوهشگران بر بررسی ابعاد روانی مثبت مانند تواناییهای انسان ،رشد شخصی ،چشماندار آینده،
رضایتمندی ،بهزیستی و ارتقای خوب بودن متمرکز شده است (رایان و دسی .)4001 ،1یافتههای
پژوهشی حاکی است که از میان عوامل روانشناختی ،چشماندار زمانی 4یکی از عوامل مهم و
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ارزشهای گرانقدر دوره دفاع مقدس نظیر دفاع از ارزشهای اسالمی و تمامیت ارضی کشور ،نباید

تأثیرگذار در زندگی و رفتار انسان است (الگی ،لیگا ،بایومگارتنر و باایکو4014 ،3؛ زیمباردو و
بوید .)4010،2چشماندار زمانی یک بعد اساسی از ساختار روانشناسی زمان است که بر اینکه
چگونه افراد با گذشته ،حال و آینده ارتباط دارند و چگونه این بازنمودها بر افکار و رفتار آنها تأثیر
میگذارد ،مرتبط است (زیمباردو و بوید .)1888 ،چشماندار زمانی در شکلدهی ادراک،
انتظارات ،سوگیری توجه ،ارائه تفسیرها ،تعیین و دستیابی به اهداف اجتماعی ،انگیزش و احساس
کنترل نقش اساسی ایفا میکند (زامبیانچی ،ریکیبیتی و پائولو .)4010 ،2زیمباردو و بوید در سال
 1888با ارائه نظریه چشمانداز زمانی و ساخت مقیاس آن ،مفهوم زمان روانی را قابل اندازهگیری
کردند .با توجه به این نظریه ،درمانهایی نیز برای برخی از مشکالت روانشناختی ابداع شده است.
زیمباردو و بوید ( )1888بین شش نوع مختلف چشماندار زمانی ،یعنی چشماندار زمانی آینده،2

1 - Ryan & Deci
2 - Future time
3 - Laghi, Liga, Baumgartner & Baiocco
4 - Zimbardo & Boyd
5 - Zambianchi, Ricci Bitti & Paola
6 - Future time
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آینده متعالی ،1حالگرای تقدیرنگر ،4حالگرای لذت طلب ،3گذشتهگرای مثبت 2و گذشتهگرای
منفی 2تمایز گذارند .گرایشهای تأکیدی مقولههای زمانی فرد ،تصمیمات او را تحت تأثیر قرار
میدهد؛ برای مثال برخی افراد بر زمان گذشته تمرکز دارند که با یادآوری شرایط مشابه قبلی و
توجه به سود و زیانی که برای آنها داشته است با بازبازسازی گذشته ،موقعیت فعلی را تفسیر ،و در
زمینه پاسخ مناسب تصمیمگیری میکنند .چشمانداز زمان گذشته شامل دو بعد چشمانداز زمانی
منفی نسبت به گذشته و چشمانداز زمانی مثبت نسبت به گذشته است .افراد دارای چشمانداز زمانی
گذشته تحت تأثیر گذشته خود هستند و اشتغال ذهنی فراوانی با این دوره زمانی دارند .برخی
ممکن است نگرشی گرم ،عاطفی و جهتگیری مثبتی نسبت به گذشته داشته باشند و آن را خوشایند
بیابند در حالی که برخی دیگر از افراد ممکن است دیدگاهی منفی و بدبینانه نسبت به گذشته
داشته باشند و آن را آزاردهنده بیابند .چنین نگرش منفی ممکن است ناشی از رخدادهای
ناخوشایند و حوادث تروماتیک واقعی در گذشته باشد که با افسردگی ،اضطراب و عزت نفس
ضعیف همبستگی مثبت دارد (استوالرسکی ،بیتنر 2و زیمباردو4011 ،؛ میلفونت ،آندریر ،بیلو و
پزوا4009 ،2؛ زیمباردو ،سورد و سورد.)4014 ،9
از سوی دیگر ،افرادی که بر آینده تمرکز دارند به ارزیابی پاداشهای مطلوب و توان واقعی
موانع و چالشها میپردازند و سپس به تصمیمگیری اقدام میکنند .چشمانداز زمانی آینده به
جهتگیری فرد درباره حوادث آینده و تفکر نسبت به آن ،پیشبینی ،برنامهریزی و انطباق رفتار
خود با آنها اشاره دارد (فورتوناتو و فوری .)4010 ،8این بعد به صورت معنیداری با وجدانگرایی
و توجه به پیامدهای آینده همبستگی مثبت و با هیجانخواهی و تازگیخواهی ،همبستگی منفی
دارد (استوالرسکی و همکاران4011 ،؛ استوالرسکی ،فیوالین و وانپیک .)4012 ،10آینده متعالی
شامل تصور مرگ فیزیکی تا پس از مرگ است (زیمبارد و و همکاران .)4014 ،پیشبینی
پاداشهای ابدی یا مجازات پس از مرگ میتواند اهمیت قابل توجهی برای فرد داشته باشد و به
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است و رفتاری حقیقی را به دنبال دارد .این بعد زمانی درهمآمیزنده عناصر شناختی و رفتاری است
که با ابعاد معنوی و دینی در تعالی شخصیت مرتبط است (زیمباردو و همکاران.)4014 ،
رویکرد حالگرا به جهتگیری نسبت به لذت حال با نگرانی کم درباره پیامد آینده اشاره میکند
(زیمباردو و بوید1888 ،؛ زیمباردو و بوید4009 ،؛ وانبک و کاریز .)4012 ،چشمانداز زمانی
لذتگرایانه و چشمانداز زمانی تقدیرنگر دو بعد متمایز چشمانداز زمانی حال است و براساس
مطالعه زیمباردو و بوید ( )1888به لحاظ مفهومی و تجربی متضاد چشم انداز زمانی آینده است.
چشمانداز زمانی لذتگرایانه با نگرش لذتگرایانه و رفتار پر خطر ،تکانشگری زیاد،
تازگیخواهی و هیجانخواهی همبستگی مثبت دارد (استوالرسکی و همکاران4011 ،؛
استوالرسکی ،فیوالین و وانپیک .)4012 ،بعد چشم انداز تقدیری با اعتقاد به جبر و سرنوشت،
داشتن دیدگاهی درمانده و نا امیدانه نسبت به زندگی و نگرش قضا و قدری نسبت به حال و آینده
مشخص است .افرادی که از چنین نگرشی برخوردارند بر این باورند که آینده از پیش مقدر شده
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این ترتیب تأثیر قابل مالحظهای در زندگی فرد دارد .چشمانداز زمانی آینده متعالی همراه عمل

است و اراده و رفتار انسان ،نمی تواند آن را تغییر دهد (استوالرسکی و همکاران4011 ،؛ وانبک
و کاریز .)4012 ،1برعکس افراد با چشم انداز زمانی حال لذتگرایانه نسبت به پیامدهای آینده
رفتار خود توجه کمتری نشان میدهند و در هدفگذاری و برنامهریزیهای درازمدت توفیق چندانی
بهدست نمیآورند (فورتوناتو و فوری.)4010 ،
توجه به سالمت روانشناختی و رضایت از زندگی افراد نیز از جمله مهمترین موضوعهای
مطرح در روانشناسی مثبتنگر است .رضایت از زندگی به ارزیابی افراد از وضعیت زندگی و
مقایسه این نوع ارزیابی با قضاوت کلی آنها درباره کیفیت زندگی اطالق میشود (دینر و سو،4
 .)4000در واقع رضایت از زندگی مفهومی کلی و ناشی از چگونگی ادراک شخص از کل
زندگی است .به همین دلیل افرادی با رضایت زیاد از زندگی هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه
میکنند؛ از گذشته و آینده خود و دیگران ،رویدادهای مثبت بیشتری را به یاد میآورند و از
پیرامون خود ارزیابی مثبتتری دارند و آنها را خوشایند توصیف میکنند (تیم.)4010 ،3
مؤلفه زیربنایی قضاوت رضایتمندی پردازش شناختی است؛ به همین علت بسیاری از
پژوهشها به روشهایی توجه میکند که این قضاوتها بر مبنای آنها شکل میگیرد (دینر و سو،
1 - Van Beek & Kairys
2 - Diener & Suh
3 - Thimm
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 .)4000کار و خانواده دو عامل مهم در زندگی بیشتر مردم است و بر قضاوت رضایت از زندگی
تأثیر معناداری دارد (رشید ،نوردین ،عمر و اسماعیل .)4011 ،1به نظر میرسد عوامل دیگری
هست که در زمان قضاوت میتواند ارزیابی رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار دهد .رشید و
همکاران ( )4011نشان دادند که نگرشها و ارزشهای افراد به سوی جنبههای دیگر زندگی ،مانند
دین ،اوقات فراغت و کیفیت کلی زندگی ،میتواند ارزیابی رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار
دهد .شواهد نشان میدهد سطوح باالی رضایت از زندگی با پیامدهای مثبت در حوزههای درون
فردی ،بین فردی ،شغلی و آموزشی همراه است (دینر و سلیگمن .)4002 ،4افزایش تنشها و
مشکالت رفتاری ،ناامیدی ،عزت نفس ضعیف ،اضطراب و افسردگی از جمله آثار منفی نارضایتی
از زندگی است که پیامدهایی همچون کاهش روحیه مشارکتجویی اجتماعی ،تعاون ،اعتماد و
نشاط اجتماعی را به همراه خواهد داشت (زانگ و هی.)4010 ،3
با توجه به این مطالب از آنجا که بازماندگان و آسیب دیدگان از جنگها در همه دنیا از
تسهیالت ویژه برخوردارند به منظور کمک به همسران شهیدان برای مقابله با چالشهایی که در
زندگی با آن روبهرو هستند و افزایش بهزیستی و رضایت از زندگی آنها ،تدارک خدمات
حرفهای بهداشت روانی بسیار ضروری است .این خدمات طیفی از درمانهای فردی و گروهی را
شامل میشود .معنادرمانی از روشهای درمانی مؤثر است که در قالب کار گروهی امکانپذیر است.
این روش ،که در زمره رویکرد وجودی است ،ساختار مفهومی را در کمک به مراجعان برای حل
چالش با یافتن معنا در زندگی خویش آماده میکند (یالوم و الزیسیزی4002 ،2؛ استیگر ،اوشی ،و
کیسبیر.)4011 ،2
چالش انسان مدرن ،رهایی از پوچی و بیهودگی و دستیابی به راهحلی برای مقابله با بحران معنا
است .تصویری بیجان و بیهدف از هستی دلهره انسان مدرن است .فیلسوفان در بحثهای مربوط به
معنای زندگی پس از قائل شدن به اینکه زندگی برای زندگی نیست و امر دیگری وجود دارد که
زندگی به خاطر آن انجام میپذیرد ،نخستین تالشهایشان را برای دستیابی به معنا آغاز میکنند
(نادرپور ،لطیفی و اکبری .)1382 ،معنادرمانی یکی از مهمترین رویکردهای روان درمانی وجودی
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رویکرد وجودی در حوزه روانشناسی بهعنوان وضعیتی مشترک برای همه افراد بدون توجه به
فرهنگ ،دین ،قومیت و نژاد به مسائل عمیق و محوری همچون تنهایی ،بیمعنایی ،مرگ و
آزادی میپردازد و بر درک مسئولیت و ابراز صادقانه خویش تمرکز دارد (ادو ،میلین ـ جانسون
و دانیلسون .)4011 ،4معنادرمانی فرا تر از رواندرمانی با تأکید بر ابعاد معنوی (لئونتیف )4012 ،3با
در نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسانی به جای بدبینی و انزوا ،انسان را به تالش و فعالیت فرا
میخواند و بیان میکند که آنچه انسانها را از پای در میآورد ،رنجها و سرنوشت نامطلوبشان
نیست ،بلکه بیمعنا شدن زندگی است که مصیبتبار است .اگر رنج را شجاعانه بپذیریم تا واپسین
دم ،زندگی معنی خواهد داشت و معنای زندگی میتواند حتی معنی بالقوه درد و رنج را نیز در
برگیرد .فرانکل اظهار میکند که در دنیا چیزی وجود ندارد که به انسان بیشتر از یافتن "معنی
وجودی" خود در زندگی یاری کند (فرانکل .)1384 ،فرانکل احتماال نخستین نویسندهای است
که توجه روانشناسان را به بعد معنوی و غیر مادی کارکرد انسان جلب کرد .به اعتقاد او معنادرمانی

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از...

یا انسانگرا است که بر جنبه معنوی انسان و معنای وجودی انسان تأکید دارد (فرانکل.)1828 ،1

بر واقعیتهای اساسی وجود انسان یعنی برخورداری وی از اراده و اختیار نسبت به مفهوم زندگی،
وجود داشتن حکمت در مصیبت یا گرفتاری و وجود آزادی اراده تأکید میکند (به نقل از بتینی،2
 .)4012روح انسان هسته اصلی سالمت او است و میتواند بهعنوان گرایشهای اساسی و ظرفیت
وی برای معنی و معنویت هدفگذاری شود .بنابراین ،هدف عمده تحلیل وجودی برداشتن موانع و
رهاسازی روح انسان برای تکمیل وظایف آن است (ونگ .)4014 ،معناجویی به عنوان حقیقت
واقعی ،نیاز ویژهای است که با شدت و ضعف در تمام انسانها وجود دارد .فرد بدون معنویت دچار
مرگ معنوی است و احساس بیمعنایی در زندگی میکند (فرانکل .)1321 ،معنویت عالوه بر
اینکه در مقابله کردن بر مشکالت و پاسخ دادن به پرسشهای وجودی در برابر پوچی و بیمعنایی
زندگی به فرد کمک میکند به عنوان ساختاری چند بعدی ،نقش فابل مالحظهای برای وی در
شناخت خود ،خودتنظیمی ،پرکردن خألهای وجودی 2و معناجویی در زندگی دارد (اوکان و
اکسی.)4012 ،2
1 - Frankle
2 - Udo, Melin - Johansson & Danielson
3 - Leontiev
4 - Batthyany
5 - Existential barriers
6 - Okan & Ekşi
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فرانکل ( )1892برای رسیدن به سالمت عمومی بر اراده معطوف به معنا تأکید عمدهای کرد.
او معتقد بود که یافتن معنا انگیزش انسانی اولیه و نوعی کشش سازگاری است .به نظر فرانکل،
هدفمندی و امیدواری در زندگی از اجزای تحکیم بخشنده سالمت عمومی است .پس چنانچه
زندگی هدفمند و معنا دار باشد ،طبیعی است هر رخدادادی هرچند توانفرسا همچون فشارهای
شدید ،مرگ همسر و بیماریهای مرگآور در این مسیر معنا پیدا میکند .بهطور کلی ،معنا درمانی
رویکردی فلسفی درباره مردم و هستی آنها است و به مضمونها و موضوعات مهم زندگی مانند
مرگ و زندگی ،آزادی و مسئولیتپذیری در برابر خود و دیگران ،معنا یابی و کنار آمدن با
بیمعنایی و همانند آن میپردازد .این رویکرد انسانها را وا میدارد آن سوی مشکالت و وقایع
روزمره را ببینند .هسته اصلی این رویکرد باور به این است که توانایی افراد برای سالم بودن و
عملکرد مناسب و کافی است و میتواند آنها را به سمت خود آگاهی و خود اندیشی حرکت دهد
(کلفتراس و پسارا4014 ،1؛ پسارا و کلفتراس 4013 ،و فرانکل.)1828 ،
بنابراین معنادرمانی ،فرایند درمانی است که به دنبال کسب توانایی برای رسیدن به خود واقعی،
گسترش دید نسبت به خود و دنیای اطراف و روشن ساختن مواردی است که به زندگی حال و
آینده فرد معنا میدهد و گروه درمانی فرصتی فراهم میکند تا شخص ،نگرشها و رفتار خود را
ضمن تعامل با مردمان دیگری که دارای مشکالت و اختالالتی همانند خود وی هستند بررسی کند
(کُری .)4002 ،4حوادثی نظیر ترک کردن خانه توسط فرزندان ،مرگ همسر یا یکی از عزیزان،
معلولیت ،بازنشستگی ،کم شدن روابط اجتماعی و سازگار شدن با زندگی جدید میتواند باعث
ایجاد تجربه احساس تنهایی شود و رضایت از زندگی را کاهش دهد (ایگلسایز .)4002 ،3در
پژوهشی وستمن 2و همکاران ( )4002در مورد افراد دچار سرطان دریافتند که رویکرد وجودی و
معنادرمانی بیماران را برای معنابخشی به وضعیت خویش ،افزایش کیفیت زندگی ،ارزش دادن به
خویشتن و اهمیت دادن به لحظات باقیمانده زندگی یاری میکند و آنها را برای روبهرو شدن با
وضعیتهای غیر قابل پیشبین آماده میسازد .لوکاس و هیرش ( ،4004به نقل از سودانی و
همکاران )1381 ،معنا درمانی را نظام فلسفی ـ روانشناختی میدانند که به بیماران کمک میکند تا
به رغم سوگ و ناامیدی بر از دست رفتهها تمرکز نکنند بلکه در جستجوی معنا باشند .زندگی از
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1 - Kleftaras & Psarra
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انسان دارای اراده آزاد است .در این تحقیق بر این موضوع تمرکز میشودکه آیا معنا درمانی
گروهی بر افزایش رضایت از زندگی و چشمانداز زمانی همسران شهیدان موثر است.

روش
طرح پژوهش نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمام همسران شهیدان مراجعهکننده به مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر
شهرستان نورآباد ممسنی بودند .برای انتخاب گروه نمونه واجد شرایط ابتدا  32نفر از همسران
شهدای مراجعهکننده به مرکز مشاوره به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند که پنج نفر از
آنان به دلیل عدم گذرانیدن کامل جلسات درمانی حذف شدند .در نهایت گروه نمونه 30نفری
همسران شهیدان به صورت تصادفی در گروه آزمایش ( 12نفر) و گروه کنترل ( 12نفر) گمارده
شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .پس از انتخاب تصادفی گروههای آزمایشی و کنترل ،مداخله

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از...

نگاه معنا درمانی در هر وضعیتی معنادار است .افراد با ارادهای معطوف به معنا برانگیخته میشوند و

آزمایشی (معنادرمانی گروهی) بر روی گروه آزمایش به مدت ده جلسه  80دقیقهای و یک بار در
هفته اجرا شد .در این مدت گروه کنترل هیچگونه مداخله و آموزشی دریافت نکردند و در انتظار
به سر میبردند .بهمنظور رعایت موازین اخالقی به افراد گروه کنترل تعهد داده شد که در پایان
دوره آموزشی معنادرمانی برای آنها لحاظ شود .پس از پایان برنامه آموزشی از هر دو گروه
پسآزمون به عمل آمد.
1

فرم بازنگریشده پرسشنامه چشمانداز زمانی زیمباردو  :این پرسشنامه توسط زیمباردو و بوید
( )1888تهیه و تدوین شده و شامل  22سؤال و  2خرده مقیاس یعنی چشمانداز زمانی آینده ،آینده
متعالی ،حالگرای تقدیرنگر ،حالگرای لذتطلب ،گذشتهگرای مثبت و گذشتهگرای منفی است.
هدف این پرسشنامه ارزیابی چشماندار زمان از ابعاد مختلف (گذشته ،حال و آینده) است .سؤالها
با یک طیف پنج درجهای لیکرت با توجه به اینکه چقدر هر حالت با عقاید شرکت کنندگان
منطبق است (از  1کامالٌ مخالف تا  2کامالً موافق) نمرهگذاری میشود (زیمباردو و بوید .)4009
پایایی این آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ بهوسیله زیمباردو و بوید ( )1888بر روی یک
نمونه از افراد  12تا  24سال برای خردهمقیاسها از  0/22تا  0/94به دست آمد .در پژوهش وحید
00
)1 - Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI
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دستجردی و نیلفروشان ( )1382آلفای کرونباخ برای کل زیرمقیاسها برابر  0/90و برای خرده
مقیاسهای چشماندار زمانی آینده  ،0/21چشماندار زمانی آینده متعالی  0/92حالگرای تقدیرنگر
 ،0/22حالگرای لذتطلب  ،0/22گذشتهگرای مثبت  0/20و گذشتهگرای منفی  0/22گرارش
شده است .در این پژوهش پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاسها برابر
 0/22و برای خردهمقیاسهای چشماندار زمانی آینده  ،0/21چشماندار زمانی آینده متعالی 0/28
حالگرای تقدیرنگر  ،0/22حالگرای لذتطلب  ،0/20گذشتهگرای مثبت  0/23و گذشتهگرای
منفی 0/21به دست آمد.
مقیاس رضایت از زندگی :دینر ،ایمونس ،الرسن و گریفین ( )1892نسخه پنج مادهای مقیاس
رضایت از زندگی 1را توسعه دادند .در این مقیاس ،شرکت کنندگان به هر ماده بر روی یک طیف
پنج درجهای لیکرت (از  1کامالً مخالف تا  2کامالً موافق) پاسخ دادند .یافتههای مطالعات دینر و
همکاران ( )1892از ساختار تک عاملی مقیاس رضایت از زندگی حمایت کرد .در پژوهش
یوسفی ،اعتمادی ،بهرامی ،بشلیده و شیربگی ( )1398پایایی این مقیاس با استفاده از روش آلفای
کرونباخ  0/92به دست آمد .در پژوهش مظفری (به نقل از یوسفی و همکاران )1398 ،میزان
پایایی این ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ  0/92و به شیوه باز آزمایی  0/94گزارش شده
است .در این پژوهش به منظور مطالعه پایایی مقیاس رضایت از زندگی از روشهای آلفای کرونباخ
استفاده شد و ضریب  0/92به دست آمد.
در این پژوهش ساختار جلسات معنادرمانی بر اساس الگو و پرتکل درمانی مبتنی بر نظریه
معنادرمانی (فرانکل ،1822 ،ترجمه صالحیان و میالنی )1384 ،است .الزم به ذکر است که این
پرتکل درمانی در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و با جامعه و نمونه ایرانی
سنخیت کامل دارد .خالصه برنامه آموزشی معنادرمانی در جدول  1نشان داده شده است .به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از تحلیل کوواریانس با استفاده از بسته آماری علوم
اجتماعی ( )SPSS-22و از روشهای آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار استفاده شد.
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)1 - Satisfaction With Life Scale (SWLS

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم

تعیین اهداف و قوانین گروه ،آشنایی اعضای گروه با یکدیگر ،تعریف معنادرمانی و لزوم
وجود معنا در زندگی
آگاهی در زمینۀ باورها در پذیرش خویشتن و شناخت ویژگیهای خویش و همچنین توجه
به آزادی معنوی به عنوان یکی از ابعاد هستی انسان
مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد ،آگاهی از مسئولیتپذیری و نقش آن در به دست
آوردن موفقیت
شناخت عوامل ایجاد کننده اضطراب و راههای مقابله با آن ،شناخت اضطراب وجودی
مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد ،بیان لزوم حفظ هویت و ارتباط با دیگران و
یافتن معنای عشق

جلسه ششم

مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد و بررسی معنای رنج

جلسه هفتم

مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد و شناخت ارزشهای خالق

جلسه هشتم

مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد و بررسی ارزشهای تجربی

جلسه نهم

مرور تکلیف جلسه قبل و دادن بازخورد و بررسی ارزشهای گرایشی

جلسه دهم

خالصه و جمعبندی جلسات و اجرای پسآزمون

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از...

جدول  :1شرح مختصر جلسات معنادرمانی گروهی

یافتهها
اطالعات توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) متغیرهای مورد بررسی در جدول  4ارائه شده
است.
جدول  :2میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای چشمانداز زمانی و رضایت از زندگی
در گروه آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
گروه آزمایش
متغیرها

پیش آزمون

گروه کنترل
پس آزمون

پیش آزمون

پس آزمون

میانگین انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار میانگین انحرافمعیار

چشماندار زمانی آینده 36/80

0/29

38/80

0/21

81/00

0/41

81/88

0/06

آینده متعالی

39/00

0/18

31/30

0/98

36/90

0/81

36/38

0/10

حالگرای تقدیرنگر

81/83

1/90

83/30

1/10

89/20

3/41

88/91

1/13

حالگرای لذتنگر

80/88

0/90

80/61

1/42

81/08

0/96

81/88

1/21

گذشتهگرای مثبت

81/11

0/46

39/80

0/46

84/80

0/00

84/82

0/04

گذشتهگرای منفی

92/34

3/31

92/99

3/82

94/14

3/33

94/08

3/32

رضایت از زندگی

83/88

0/98

81/22

4/30

83/61

0/00

88/01

1/13

05

فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده ،سال دوازدهم ،شماره  ،19زمستان 9310

همانگونه که در جدول  4مالحظه میشود گروه آزمایش در رضایت از زندگی و برخی از
مؤلفههای چشم انداز زمانی (چشماندار زمانی آینده ،گذشته گرای مثبت و چشم انداز زمانی آینده
متعالی) افزایش نشان میدهد ولی در گروه کنترل افزایش قابل مالحظهای مشاهده نمیشود؛
بهعبارت دیگر میانگین نمره رضایت از زندگی ،چشماندار زمانی آینده ،گذشتهگرای مثبت و
چشمانداز زمانی آینده متعالی در گروه آزمایشی از پیشآزمون نسبت به پسآزمون ،افزایش
یافت.
برای بررسی و مقایسه تفاوت دو گروه در نمرههای رضایت از زندگی و مؤلفههای چشمانداز
زمانی در مرحله پسآزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد .قبل از تحلیل دادههای مربوط به
فرضیهها برای اطمینان از رعایت فرضهای زیربنایی تحلیل کوواریانس همگنی شیب رگرسیون
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد تعامل بین پیش آزمونها و پسآزمونها در سطوح عامل
معنیدار نیست .بنابراین فرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است( f=0/024،تعامل) و
 .p˂ 0/280همچنین نتایج آزمون لوین نیز معنیدار نبود و در نتیجه از فرض همگن بودن واریانس
دادهها اطمینان حاصل شد .بر این اساس برای اطمینان از وجود تفاوت معنیدار بین دو گروه
کنترل و آزمایش و اندازهگیری تأثیر مداخله ،تحلیل کوواریانس اجرا شد که نتایج آن در
جدولهای  3و  2آورده شده است .جدول  3تفاوت نمرههای پیش آزمون و پس آزمون خرده
مقیاسهای چشمانداز زمانی در گروه آزمایش و کنترل را با استفاده از آزمون المبدای ویلکز نشان
میدهد.
جدول  :3نتایج آزمون المبدای ویلكز تحلیل کواریانس چند متغیری
نوع آزمون

مقدار  DFفرضیه  DFخطا

المبدای ویلکز 6/641

8

89

F

P

˂ 6/669 936/49

اندازه اثر توان آزمون
6/18

6/11

یافتههای جدول  3بیانگر آن است که مقدار  Fبرابر  130/21و در سطح  ،p˂ 0/001از لحاظ
آماری معنیدار است؛ یعنی اثر گروه بر خرده مقیاسهای چشمانداز زمانی معنیدار است؛ به بیان
دیگر ،نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل حداقل از لحاظ یکی از متغیرهای مورد
بررسی تفاوت معنیدار وجود دارد .همچنین با توجه به اندازه اثر ( )0/84میتوان گفت  84درصد
04

تفاوتها ناشی از تأثیر مداخله آزمایشی است .توان آماری  88درصد نیز بیانگر میزان دقت این
تحلیل در کشف تفاوتها بوده است.

زمانی دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

چشماندار زمانی آینده

342/81

9

342/81

29/89

چشمانداز آینده متعالی

881/692

9

881/692

84/03

6/669

حالگرای تقدیرنگر

06/46

9

06/46

8/92

6/90

6/663

حالگرای لذتنگر

8/03

9

8/03

6/00

6/10

6/69

6/99

گذشتهگرای مثبت

999/03

9

999/03

96/13

6/668

6/31

6/20

گذشتهگرای منفی

03/33

9

03/33

8/81

6/91

6/640

6/690

رضایت از زندگی

361/13

9

361/13

14/30

6/669

6/01

6/12

متغیرهای وابسته

F

سطح

اندازه

توان

معنیداری

اثر

آزمون

6/669

6/00

6/11

6/04

6/11
6/698

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود بین نمرههای همسران گروه آزمایش و گروه
کنترل از لحاظ رضایت از زندگی ( p˂ 0/001و  )F= 22/32چشماندار زمانی آینده ( p˂ 0/001و

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از...

جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به میانگین تفاوت رضایت از زندگی و خرده مقیاسهای چشماندار

 ،)F= 91/41چشماندار زمانی آینده متعالی ( p˂ 0/001و  ،)F= 42/23چشماندار زمانی گذشته
گرای مثبت ( p˂ 0/004و  )F= 10/83تفاوت معنیداری وجود دارد .ضرایب اندازه اثر (اتا) نیز
درصد تفاوت دو گروه مربوط به مداخله آزمایشی را نشان میدهد؛ یعنی  22درصد تفاوت دو
گروه در مرحله پسآزمون از نظر چشماندار زمانی آینده 22 ،درصد از نظر چشماندز آینده
متعالی 38 ،درصد از نظر چشماندار زمانی گذشتهگرای مثبت و  28درصد از نظر رضایت از
زندگی مربوط به مداخله آزمایشی است .این یافته بدین معناست که پس از حذف اثر پیشآزمون
و کنترل تفاوتهای دو گروه آزمایش و کنترل ،بسته آموزشی و یا مداخله معنادرمانی ،توانسته است
افزایش معناداری در رضایت از زندگی و خرده مقیاسهای چشماندار زمانی آینده ،چشماندار
زمانی آینده متعالی و چشماندار زمانی گذشتهگرای مثبت گروه آزمایش در مرحله پسآزمون
ایجاد کند.

بحث و نتیجهگیری
پژوهش با هدف اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشم انداز زمانی و رضایت از زندگی در
همسران شهیدان شهرستان نورآباد ممسنی انجام شد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که
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معنادرمانی گروهی بر رضایت از زندگی و برخی از خرده مقیاسهای چشم انداز زمانی در مرحله
پسآزمون تأثیر دارد .همچنین ،یافتههای توصیفی مربوط به میانگین نمرههای افراد در رضایت از
زندگی و این خردهمقیاسها (چشمانداز آینده و آینده متعالی و گذشتهگرای مثبت) در مرحله
پسآزمون در مقایسه با مرحله پیشآزمون حاکی از تأثیر معنادرمانی گروهی بر رضایت از زندگی
و چشم انداز زمانی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود.
اگرچه در پیشینه پژوهش ،تحقیقی دربارۀ تأثیر معنادرمانی گروهی بر چشم انداز زمانی آینده
همسران شهیدان به دست نیامد ،این نتایج را میتوان با استفاده از نتایج پژوهشهای نزدیک و وابسته
تبیین کرد .نتایج پژوهش از این نظر که معنادرمانی بر چشم انداز زمانی آینده اثرگذار است و
موجب افزایش جهتگیری زمانی آینده میشود به صورت غیر مستفیم با یافتههای گارسیا ـ اندلیت
( ،)4012پسارا و کلفتراس ( ،)4013کلفتراس و پسارا ( )4014و پرزیپیورکا ( )4014همسو است.
معنادرمانی از طریق ایجاد حس ارزشمندی ،افزایش اعتماد به نفس ،عمل به تعهدها ،بازده
اجتماعی مطلوب ،پذیرای تجربه جدید بودن ،برنامهریزی و انجام دادن کارها بهطور منظم،
احساس خوب و داشتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در زندگی به افزایش جهتگیری
چشمانداز زمانی آیندهنگر کمک میکند .گارسیا اندلیت ( )4012در پژوهشی با عنوان آیا معنای
زندگی پیشبینی کننده بهزیستی روانشناختی است با نمونهای از  190دانشجوی اسپانیایی به این
نتیجه رسید که بین معنای زندگی و ابعاد بهزیستی روانشناختی رابطه معنیدار وجود دارد و معنای
زندگی پیشبینی کننده تسلط بر محیط ،روابط مثبت و پذیرش خود بود .کلفتراس و پسارا ()4014
نشان دادند که جوانانی که دارای معنی بیشتری در زندگی خود بودند ،نشانه افسردگی کمتری
داشتند .ضمناً در مطالعه آنان ،ارتباط معناداری بین سالمت عمومی جوانان با معنای زندگی آنان
گزارش شد .معنادرمانی نظام فلسفی روانشناختی است که به بیماران کمک میکند تا به سوگ و
ناامیدی و امکانات زمانی و منابع از دست رفته تمرکز نکنند بلکه در جستجوی معنا باشند و
برنامهریزی بهتری برای وضعیت موجود کنند تا از این طریق عزت نفس خود را باز بیابند و
احساس افسردگی و درماندگی را تجربه نکنند .در تبیینی دیگر ،فرانکل ( )4012مینویسد :این
ویژگی انسان است که فقط با امید به آینده میتواند زنده بماند و این تنها راه نجات او در
دشوارترین لحظات زندگی است .داشتن چشماندازی روشن و امیدوارکننده در آینده به ما کمک
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میکند سختیها را تحمل کنیم .بنابراین ،اهمیت معنادرمانی از اینروست که به زندگی هدف و
جهت میبخشد که خود نوید آینده بهتری را به فرد میدهد .معنادرمانی ،همسران شهیدان را در

میکند که با آن روبهرو هستند و به آنها کمک میکند تا رویدادهای منفی زندگی را بپذیرند؛
واقعیت را قبول و احساس هدفمندی کنند؛ بینش و شجاعت پیدا کنند؛ با محدودیتها روبهرو شوند
و از آنها فراتر روند؛ سؤاالت وجودی را بشناسد و با آنها روبهرو شوند؛ هدف و سرنوشت خود را
تشخیص دهند؛ زندگی را با اصول اخالقی معنادار بگذرانند و بهرغم دشواریها از نظر روانشناختی
رشد کنند.
در زمینۀ تأثیر معنادرمانی بر چشمانداز آینده متعالی میتوان به یافته کینگ ( )4009اشاره کرد
که بیان میکند تفکر وجودی یعنی اندیشیدن به مرگ ،زندگی پس از مرگ و جستجوی علت
پدیدآیی زندگی و هدف آن میتواند درک مبدأ و مقصد حیات بشری و جهان خلقت را برای
افراد آسان کند .چنین درکی افراد را به سوی انتخاب اهداف واال سوق میدهد و هدف زندگی
آنها را سازمان میدهد .انسان حتی در سطح ناخودآگاه در ارتباطی آگاهانه با تعالی قرار دارد
(فرانکل .)1822 ،بهرغم همه بدویتهای جسمی و روانی که در اردوگاهها به اجرا در میآمد ،این

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از...

مقابل تنشها ،احساس بیحوصلگی و ناامیدی وجودی ،مصیبتها و نبودهای دیگری محافظت

امکان وجود داشت که حیات معنوی ژرفتر شود .زندانیها میتوانستند برای رسیدن به زندگیای با
غنای روحی و آزادی معنوی ،خود را از محیط پیرامون وحشتناکشان دور نگه دارند .معنادرمانی از
طریق اثرگذاری بر باورهای عمیق اعتقادی و حیات معنوی همسران شهیدان موجب میشود که
آنها در برخورد با احساس ضعف و ناامیدی ،بهتر عمل کنند؛ مشکالت و چالشهای زندگی را
تحت کنترل درآورند؛ در برابر درماندگی و ناتوانی مقاومت کنند و به موجودیت خود معنا دهند.
در تبیینی دیگر ،اندرسون ( ،4002به نقل از شجاعیان )1380 ،اذعان میکند به وسیله دوریگزینی
از خود میتوانیم درمانجویان را از «من هستم» به «من دارم» سوق دهیم .در طول درمان ،خود
دوریگزینی به درمانجویان این قدرت را میبخشد که با پذیرش و آزادسازی نیروی مقابلهگر
روح انسانی خود به اتخاذ موضع و مقابله بپردازند.
در مورد تأثیر معنادرمانی بر چشمانداز گذشته مثبت میتوان به نظریه اریکسون ( )1894استناد
کرد .یک دلیل آن این است که گذشته مثبت میتواند به حل بحران کمال در برابر ناامیدی با
توجه به سن همسران شهیدان و قرار داشتن آنها در این مرحله تحولی ،منجر گردد .آنها زندگی
گذشته خود را مرور میکنند؛ با توجه به اعتقادات و باورهای دینی به هدف زندگی پاسخ
میگویند و هدفمند بودن زندگی را در چارچوب باورهای دینی تفسیر میکنند (تیکس و فرازیر،
 .)1882همچنین معنادرمانی به افزایش خودشناسی و خویشتنپذیری میانجامد و به افراد میآموزد
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از طریق ادراک مثبت از گذشته در جایی که با موقعیتی روبهرو میشوند که به هیچ وجه
نمیتوانند آن را تغییر دهند ،واکنشهای مناسب با آن موقعیت را از خود بروز دهند که این میتواند
به آنها کمک کند با توجه به خودارزیابی و نگرش مثبت به موقعیت از عزت نفس خود حمایت و
دفاع کنند .از سوی دیگر ،مطابق با رویکرد گروه درمانی بین فردی یالوم ( )1882یکی از
ویژگیهای عمده درمانهای گروهی «همبستگی گروهی »1است؛ بدین صورت که در یک گروه،
که اعضای آن خود را متعهد میدانند که بهبودی و سعادت یکدیگر را ارتقا بخشند به ارائه
بازخوردهای سازنده به همدیگر مبادرت ورزند .از اینرو دور از انتظار نیست که بعد از
شکلگیری همبستگی گروهی در همسران شهیدان این پژوهش به منظور رسیدن به این هدف ،که
بهبودی را در همگروهی خود تقویت کنند ،هیجانهای منفی خود را پنهان کنند و صرفاً به ارائه
بازخوردهای مثبتی همّت گمارند که از جلسات درمان عایدشان شده بود؛ لذا این یافته ،که
معنادرمانی به افزایش جهتگیری گذشته مثبت منجر شده است ،شاید به دلیل ماهیت گروهی بودن
درمان نیز بوده است.
همسو با پیشنهاد استیگر ،کاشدان ،سالیوان و لورنتر ( )4009و استیگر و همکاران ( )4011تأثیر
معنادرمانی گروهی بر افزایش رضایت از زندگی در همسران شهیدان از طریق تأکید بر رفتارهای
وابسته به رضایت از زندگی مانند غلبه بر چالشهای زندگی (برونک ،هیل و الپسلی،)4008 ،
خوشبینی (سلیگمن ،)4004 ،تجربه هیجانات مثبت ،خودارزشمندی و انتخاب فعالیتها (دینر و
چان )4011 ،و عملکرد خانواده ،سازگاری و سالمتی (دانگایوک )4002 ،قابل تبیین است .افراد
راضی و خشنود در مقایسه با افراد ناراضی به احتمال بیشتری خوشبین ،امیدوار ،دارای نگرش
مثبت و عالقهمند هستند در حالی که افرادی با رضایت کم از زندگی ،خود ،گذشته و آیندهشان،
دیگران و نیز رویدادها و موقعیتهای زندگی خود را نامطلوب ارزیابی ،و هیجانهای منفی مانند
اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه میکنند (رایت ،کراوفورد و دلکاستیلو .)4008 ،همسران
شهیدان به هدف و معنای جدیدی نیاز دارند تا بتوانند به مقابله با چالشهای زندگی و مبارزه با
بیماریهای روانی و تالش الزم برای بهبودی ادامه دهند؛ سرزنده ،شادمان و خوشبین ،و ادراک
بهتری از سالمت داشته باشند .همانطور که امیدواری و خوشبینی الزمه رضایتمندی و خشنودی در
زندگی است ،داشتن معنا و هدف نیز برای بهرهمندی از سالمت روان ضروری است .رشید و
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دین ،اوقات فراغت و کیفیت کلی زندگی ،میتواند ارزیابی رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار
دهد .بر این اساس ،معنادرمانی با تأثیری که بر غلبه هیجانات مثبت بر هیجانات منفی و روابط مثبت
با دیگران دارد ،موجب میشود که همسران شهیدان به شیوهای خردمندانه رفتار کنند و در
رویارویی با چالشهای زندگی بهطور منطقی عمل کنند .عالوه بر این ،به آنها در یافتن معنای
زندگی یاری کند و سبب کاهش تنشها و مشکالت روانشناختی و افزایش رضایت از زندگی
آنها گردد.
بهطور کلی مداخله مبتنی بر معنادرمانی موجب میگردد تا همسران شهیدان در زندگی خود
معنا و هدف داشته باشند؛ از پوچی و بی هدفی پرهیز ،و برای تحقق ارزشها فعالیت کنند .با توجه
به نتایج پژوهش ،یافته کلی این است که آموزش معنادرمانی گروهی بر افزایش جهتگیری زمانی
چشمانداز آینده ،آینده متعالی ،گذشته مثبت و رضایت از زندگی همسران شهیدان تأثیر دارد .این
نتایج دستاوردهای جدیدی را در راستای تاًثیر و تداوم نقش معنادرمانی گروهی در افزایش

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر چشمانداز زمانی و رضایت از...

همکاران ( )4011نشان دادند که نگرشها و ارزشهای افراد بهسوی جنبههای دیگر زندگی مانند

جهتگیری زمانی مطلوب ،بهزیستی و رضایت از زندگی گروههای در معرض خطر ارائه میکند.
بنابراین الزم است توجه بیشتری به درمانهای روانشناختی مؤثر بر سبک زندگی و سالمت روانی
همسران شهیدان شود .اگر چه تعمیمپذیری نتایج مستلزم پژوهشهای بیشـتری در این زمینه است،
میتوان با بهکارگیری فنون روانشناختی بویژه معنادرمانی گروهی به همسران شهیدان ،که از اقشار
آسیبپذیر جامعه هستند ،کمک کرد .با اینکه نتایج این مطالعه اطالعات ارزشمندی را درباره
برخی سازههای مرتبط با سالمت روانی و بهزیستی همسران شهیدان فراهم کرده است ،برخی از
محدودیتهای مطالعه همچون دیگر پژوهشها ،تعمیمپذیری نتایج آن را با محدودیت روبهرو
میکند :اول ،نتایج مطالعه همچون بسیاری از مطالعات دیگر به دلیل استفاده از ابزارهای
خودگزارشی به جای مطالعه رفتار واقعی ممکن است سوگیری ایجاد کند .دوم ،این پژوهش
دربارۀ همسران شهیدان شهرستان ممسنی انجام شده است .بنابراین نتایج را نمیتوان به جاهای
دیگر نسبت داد .سوم در این مطالعه بهمنظور تحلیل روابط بین متغیرها از یک طرح مقطعی استفاده
شد .بنابراین تکرار و گسترش این یافتهها مستلزم بهکارگیری طرحهای طولی است .با توجه به
یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود متولیان خانوادههای شاهد و ایثارگر بویژه بنیاد شهید و امور
ایثارگران و مشاوران و روانشناسان مشغول در مراکز مشاوره شاهد و ایثارگر از اهمیت و پیامدهای
چنین پژوهشهایی آگاه شوند و از یافتههای آنها برای رفع نیازهای جامعه هدف و آموزش به آنها
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استفاده کنند .عالوه بر این ،پژوهشهای مشابه در مناطق دیگر به منظور تعمیمپذیری بیشتر انجام
شود.
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