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Abstract

 بحث،آنچه در معنادرماني به عنوان رکن و پایه در نظر گرفته ميشود
What in logo therapy is considered as a pillar is meaning and
purposeful of life. The same phenomenon exists in religion too
معنا و هدفمند بودن در زندگي است که در حوزه دین نیز مطرح است
and it affects the religious orientation and consequently mental
و بر جهتگیري مذهبي و به دنبال آن آرامش رواني نوجوان اثرگذار
relaxation of adolescences. This study investigated the
 پژوهش حاضر با هدف شناخت اثربخشي معنيدرماني گروهي بر.است
effectiveness of group logo therapy on religious orientation and
mental health in maladjusted adolescents. The statistical
 جامعه.جهتگیري مذهبي و سالمت روان نوجوانان ناسازگار انجام شد
population of this study was maladaptive male students in
آماري این پژوهش را دانشآموزان پسر ناسازگار در مدارس مقطع
secondary schools of Kerman who were referred to the
counseling center of the Department of Education due to lack of
متوسطه شهر کرمان که به دلیل عدم سازگاري در مدارس توسط
compatibility in schools. During academic year of 1395-96 the
مشاوران مدارس به مرکز مشاوره ادارهکل آموزش و پرورش ارجاع داده
number is 140 people. The sample was 30 male maladjusted
 دانشآموز پسر ناسازگار از30  نمونه پژوهش. تشکیل دادند،شده بودند
students from the mentioned population . The initial 30 students
were selected and recognized as maladjusted students using the
 نفر30 بود که با استفاده از مقیاس سازگاري دانشآموزان دبیرستاني
adjustment inventory of high school students (AISS) . Sample
.
 و به عنوان دانشآموز ناسازگار تشخیص داده شدند،نخست انتخاب
group had been matched with a view to academic achievement
and IQ coefficient. They were randomly divided in two groups
 سپس.گروه نمونه از نظر بهره هوشي و پیشرفت تحصیلي همتا شدند
(15 students in experimental and 15 students in control group).
 نفر قرار15  هر کدام،به صورت تصادفي در دو گروه آزمایشي و کنترل
The experimental group received philosophical logo therapy
90
 جلسه10  به گروه آزمایشي کارگاه آموزش معنيدرماني در.گرفتند
training schedule in ten meetings (every meeting about 90
minutes) and control group received no intervention. Pretest and
 هر دو گروه.دقیقهاي ارائه شد و گروه کنترل برنامهاي دریافت نکردند
post-test were an inventory including religious orientation and
قبل و بعد از آزمایش به مقیاسهاي جهتگیري مذهبي و سالمت روان
mental health (BioPSSI) scales. For the data analysis, mean,
 انحراف معیار و تحلیل، دادهها با استفاده از میانگین.پاسخ دادند
standard deviation and analysis of covariance was used. The
results showed that group logo therapy training have a
 نتایج نشان داد آموزش معنيدرماني.کوواریانس تجزیه و تحلیل شد
significant effect on religious orientation and mental health in
گروهي تأثیر معناداري بر جهتگیري مذهبي و سالمت روان دانش
maladjusted students (P<0/01). Group logo therapy, with an
emphasis on structures such as finding personal meaning in life
 معنيدرماني با تأکید بر سازههایي چون.)P<0/01( آموزان داشته است
and the meaning of suffering and the use of unique techniques
یافتن معناي شخصي در زندگي و معناي رنج و نیز تکلیفهایي که در
and tasks given to subjects, is an effective way to influence
- شیوه مؤثري در جهت اثرگذاري بر جهت،آن به مراجع داده ميشود
religious orientation and subsequently mental health of
adolescents.
.گیري مذهبي و به دنبال آن سالمت رواني افراد نوجوان است
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 سالمت، جهتگیري مذهبي، معنيدرماني گروهي:واژههای کلیدی
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مقدمه
دوران نوجواني به دلیل رشد سریع و تغییرات ناگهاني و فوقالعاده در ابعاد گوناگون اعم از جسماني ،عاطفي ،روحي،
به عنوان یک دوره حساس و مهم در رشد ویژگيهاي انتزاعي شخص محسوب ميشود .این دوران بهطور عمده
دوره کاوش ،انتخاب و فرایند تدریجي حرکت به سمت خودپنداره منسجم و هویت دیني مشخص است (بهمني و
همکاران .)1395 ،جنبههاي متفاوت حرمت نفس ،اطمینان به نفس ،خودکارآمدي ،صمیمیت و از همه مهمتر
نگرش مذهبي در این دوره مهم داراي ارزش ویژهاي گردیده و خود را بیش از پیش نشان ميدهند؛ اما نبود
مهارت هاي مطلوب نوجوانان در رویارویي با مشکالت زندگي و بحران این دوره از زندگي ،سبب گردیده تا این
قشر از جامعه نتواند به درستي تصمیم مناسبي را بگیرد و در نتیجه موجب بروز برخي ناهماهنگيها و ناسازگاريها
و سردرگمي در زمینه هویت مذهبي است .در این میان ،به عامل ناسازگاري بایستي توجه ویژه داشت؛ زیرا دوره
نوجواني ،زمان بروز دگرگوني هاي اجتماعي و عاطفي بسیار مهمي است که این رخدادها موجب بروز ناسازگاري-
هایي در زمینه اجتماعي ،ارزشي و اعتقادي براي نوجوان خواهد شد (کري .)2012 ،از مهمترین و واضحترین
ویژگيهاي ناسازگاري در بافت اجتماعي ميتوان به نقص در شناخت اعتقادات و ارزشهاي دیني ،فرار از
مسئولیت ،سطح پایین وظیفهشناسي و عدم رعایت قوانین اجتماعي اشاره کرد (بري و دیگران .)2004 ،این عوامل
سبب ميگردد تا نوجوان به نوعي احساس پوچي کرده و زندگي را بدون هدف و به نوعي بيارزش و بيمعنا تلقي
نماید .یکي از شیوههایي که ميتواند به جبران این خأل کمک نماید ،معنيدرماني ميباشد .معنيدرماني نوعي
درمان مراجع محور ميباشد که بر روي آینده شخص تمرکز ميکند .این رویکرد رواندرماني اولینبار توسط
ویکتور فرانکل و در سال  1938مطرح گردید (حمیدي ،منشایي و دوکانهايفرد .)2013 ،در این رویکرد درماني،
درمانگر از مراجع سواالتي را با هدف آگاه نمودن وي از بعد معنوي خویش ميپرسد .همچنین معنيدرماني جزء
جدایيناپذیر رویکرد وجودي است .معنيدرماني را نسل سوم روانکاوي ویني مينامند .این کاربست با فاکتورهاي
خود ميتواند در فرایند دستیابي بهتر به هویت و در نتیجه نوع رهایي از پوچي نقش عمدهاي را ایفا نماید (رحیمي
نژاد و همکاران .)1394 ،بنا به نظر فرانکل ،روانرنجوري انسان مدرن در شکست در معنيدهي به زندگي ،نقص
در ارزشها و پوچي در زمینه وجودي و ذاتي ریشه دوانده است .در مداخالت روانشناختي ،معنيدرماني دنیاي
کوچکي از دنیاي واقعي مي باشد که طي آن هدف مشارکت افراد ،کشف خویشتن به عنوان شخصي داراي
مجموعهاي از عالیق مشترک ميباشد (محمدي ،دوکانهايفرد و حیدري .)2014 ،از سوي دیگر ،آنچه در معني
درماني به عنوان رکن و پایه در نظر گرفته ميشود ،بحث معنا و هدفمند بودن در زندگي ميباشد که این حوزه در
دین نیز وجود دارد؛ لذا معنيدرماني را ميتوان برخاسته از دین دانست .همانگونه که ابعاد آن در چارچوب اسالم
قرار گرفته و دین اسالم نیز آن را تأئید نموده است .در این بین ،یکي از عواملي که ميتواند تحت تأثیر معنا ،و به
طور کلي معنيدرماني قرار گیرد ،جهتگیري مذهبي ميباشد ،چرا که مذهب به عنوان یک نیروي روانشناختي
ميتواند بر جنبههاي گوناگون زندگي انسان اثرگذار باشد (مک کالو و ویالبي .)2009 ،از سوي دیگر ،وجود
باورهاي مذهبي ميتواند بر روي عواملي مانند تنش و اضطراب ،رفتارهاي پرخطر نظیر مصرف سیگار و مواد مخدر
70

اثربخشي معني درماني گروهي بر جهتگیري مذهبي و سالمت روان نوجوانان ناسازگار

(پیج ،)2013 ،فرار از مدرسه ،افسردگي ،اعتیاد به الکل (آشر و پاکت ،)2003 ،نقص در مهارتهاي اجتماعي ،روابط
درون فردي ضعیف و حرمت نفس پایین (دنیز و هامارتا ،)2005 ،کمرویي (باس2010 ،؛ شري ،ریچارد و زلوکوویچ،
2009؛ ارزوکان2009 ،؛ جکسون و دیگران )2015 ،و بروز افسردگي (فونتین و دیگران )2009 ،تأثیر منفي گذاشته
و از میزان آنها بکاهد (زرگر ،نجاریان و نعامي1394 ،؛ ریو و وانگ2006 ،؛ استوآرت .)2015 ،به اعتقاد گروهي از
پژوهشگران ،مذهب به عنوان مجموعهاي از اعتقادات ،بایدها ،نبایدها و نیز ارزشهاي اختصاصي و تعمیم یافته،
یکي از مؤثرترین تکیهگاههاي رواني به شمار ميرود که قادر است معناي زندگي را در تمام عمر فراهم سازد و در
شرایط خاص نیز با فراهمسازي تبییني ،فرد را از تعلیق و بيمعنایي نجات دهد (بهرامياحسان .)1389 ،دین و
مذهب به عنوان یک کاتالیزور موجب شادماني ،رضایت از زندگي ،امید و خوشبیني ،هدفمندي و معنا در زندگي ،و
حرمت نفس گردیده و سبب بهبود در آنها شده و همچنین بر روي عواملي نظیر احساس تنهایي ،شدت افسردگي،
شدت اضطراب ،وقوع انواع روان پریشي ،شدت خودکشي و نوع نگرش به آن و نیز ثبات در زندگي تأثیر مثبت
گذاشته و موجب کاهش عوامل نامساعد یاد شده ميشود (کوئینگ ،مککالو و الرسن .)2010 ،آلپورت (به نقل از
بدري و فرید )1391 ،نیز به نوع جهتگیري مذهبي اشاره ميکند .از نظر او مذهب طیفي است که از یکسو براي
افراد معنایي ابزاري دارد و از سوي دیگر ،نوعي معنا و معنایابي است که خود انگیزه اصلي زندگي است و ارزش
دروني دارد و به دیگر محرکها نیازي ندارد .اثر مهم دین در آرامش رواني ،بهداشت و سالمت رواني و همچنین
نقش آن در کاهش و بهبود بیماريهاي رواني و ناهنجاريهاي اجتماعي باعث شده است که مطالعات حوزه دین و
روانشناسي در ابعاد مختلف رشد چشمگیري داشته باشد .در همین راستا ،از دیگر زمینههایي که معنيدرماني مي-
تواند در آن به کار برده شود ،حیطههاي سالمت و بهخصوص سالمت روان ميباشد .نقص در سالمت روان یکي
از مشکالت مزمن حوزه سالمت است که باالترین میزان شیوع جهاني را به خود اختصاص داده است .این عامل
یکي از دالیل شایع بیماريهاي مزمن در جامعه عمومي ميباشد (لینداستروم ،فریه و رزوال .)2014 ،در ادبیات
پژوهشي تعاریف متنوع و زیادي از سالمت روان شده است .سازمان جهاني سالمت ( )2004 ،2010آن را حالتي از
توانمندي افراد در تحقق قابلیتهاي خویش ،کنارآمدن با استرسهاي زندگي ،فعالیتهاي مولد و ثمربخش و
کمک به گروههاي مختلف اجتماعي تعریف کرده است .همچنین سالمت روانشناختي در معناي کلي ميتواند به
حالتي حاکي از نبود استرس ،اضطراب ،نشانههاي افسردگي و مشکالت وابسته به روان دانست (یعقوبي .)1394 ،با
این حال ،کیز ( )2005معتقد است که پژوهشگران برداشتي صحیح و جامع از این مؤلفه نداشتهاند و بر همین اساس مدلي را
براي سالمت روان ارائه ميدهد .در مدل وي ،سالمت روان به حالتي گفته ميشود که :الف) هیچگونه بیماري وجود نداشته
باشد ،و ب) میزان بهزیستي در سطح مطلوبي باشد؛ بهگونهاي که دو وجه مذکور (یعني بهزیستي و بیماري رواني) با هم ادغام
گردیده و براي هردوي آنها نیز شرایط کامل و ناکامل در نظر گرفته شده است .آنچه از تعریف فوق برميآید ،سالمت روان
چیزي فراتر از فقدان بیماري ميباشد که این ویژگي در پژوهشهاي ریف و سینگر ( )2006نیز ذکر گردیده است .مذهب با
ویژگيهایي که دارد ميتواند از بروز و جلوگیري بسیاري از اختاللهاي رواني از جمله افسردگي ،اضطراب و اعتیاد
نقش عمدهاي ایفا نموده و بنابراین ،موجب سالمت روان افراد شود (عابدیني و همکاران .)1394 ،همچنین
71

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،3سال هشتم

پژوهشها در حوزه معنویت و سالمت روان از وجود رابطه مثبت میان آنها خبر ميدهد (جعفري و دیگران،
2010؛ غباري بناب و دیگران1388 ،؛ مراویگلیا2007 ،؛ فیزایفات2007 ،؛ ریپنتروپا و دیگران2011 ،؛ دوالیتل،
فارال2004 ،؛ یانگ و جانسون.)2015 ،
ناوال و همکاران ( )2014در پژوهشي با عنوان مقایسه اثربخشي معنادرماني گروهي و درمان شناختي-رفتاري
مبتني بر مذهب بر سازگاري اجتماعي و هویت دیني نوجوانان به این نتیجه رسیدند معنادرماني بهطور معناداري بر
افزایش هویت دیني نوجوانان تاثیرگذار است و در مقایسه با درمان شناختي-رفتاري مذهبي تاثیر بیشتري بر
سازگاري اجتماعي نوجوانان دارد .شیرواني و همکاران ( )1395نیز در پژوهشي با عنوان اثربخشي معنادرماني توأم
با تالوت قرآن و دعا بر آخرتنگري و سالمت روان زنان افسرده در شهر کرمان انجام داد که نتایج نشان داد
معنادرماني توام با تالوت قرآن بر آخرتنگري و سالمت روان زنان تاثیر داشته است .تلفیق معنادرم ا ني با امور
معنوي به زنان افسرده در معطوف ساختن آرزوها به زندگي اخروي ،توکل به پروردگار ،را ضي و قانع بودن
ن سبت به آنچه فرد دارد ،توجه به تدبیرات و حکمت الهي در جهان ،شناخت واقعیت دنیا و اینکه مقدمۀ
آخرت است ،کمک مي کند و منجر به افزایش آخرت نگري و به دنبال آن سالمت روان آ نان مي گردد.
همانگونه که بیان گردید ،وجود برخي از ابعاد نامطلوب که در زندگي امروزه شایع شده است ،موجب ميگردد
فرد به نوعي احساس پوچي و بيهدفي کند که در واقع ناشي از فراموشي خدا بهعنوان مبدأ و مقصد زندگي مي-
باشد و سبب شده انسان امروزي هنگامي که به پایان زندگي مياندیشد ،آینده را تاریک و مبهم دیده و از آن
هراسان گردد .در حالي که ،معنادرماني درست مانند دین با فراهم نمودن یک نظام فکري و عقیدتي منسجم در
چارچوب مبدأ و معاد ،واقعیتهاي زندگي را براي انسان قابل فهم کرده و باعث ميشود که فرد احساس هدف-
مندي و معناداري در این جهان داشته باشد (ناظمياردکاني .)1394 ،از طرفي امروزه در تبیین آسیبهاي رواني و
رفتارهاي نابهنجار نوجوانان و جوانان عالوه بر سه بعد «زیستي»« ،رواني» و «اجتماعي» ،بعد چهارمي تحت
عنوان بعد «معنوي» نیز مورد توجه قرار ميگیرد (اژهاي و همکاران .)1392 ،همین امر لزوم وجود مداخالت
درماني که بعد معنوي را نیز شامل ميشوند ،بارزتر ميسازد .اما تعیین اثربخشي ای ن نوع ب رنامهها مستلزم
شیوه ي مداخله و نیز نوع جامعه آماري مي باشد؛ لذا در پژوهش حاضر تالش شده است به بر رسي تأث یر
معني درماني بر جهت گیري مذهبي و سالمت روان در دانش آموزان ناسازگار شهر کرم ان پرداخته شود.
روش
با توجه به اینکه این پژوهش به بررسي اثربخشي معنيدرماني گروهي بر جهتگیري مذهبي و سالمت روان
نوجوانان ناسازگار مي پردازد و با در نظر گرفتن انتخاب تصادفي افراد ،طرح از نوع آزمایشي پیشآزمون -پسآزمون
با گروه کنترل است.
جامعه آماری ،نمونه و نمونه گیری
جامعه آماري این پژوهش را دانشآموزان پسر ناسازگار در مدارس مقطع متوسطه شهر کرمان که به دلیل عدم
سازگاري در مدارس توسط مشاوران مدارس به مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش ارجاع داده شده بودند،
72

اثربخشي معني درماني گروهي بر جهتگیري مذهبي و سالمت روان نوجوانان ناسازگار

تشکیل ميدادند که در سال تحصیلي  1395-96تعداد آنها  140نفر بود .نمونه مورد بررسي عبارتند از  30دانش-
آموز مقطع متوسطه از میان دانش آموزان ارجاع داده شده به مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش کرمان که
پس از اجراي آزمون سازگاري دانش آموزان دبیرستاني ( )AISSبر روي جامعه مذکور ،بیشترین نمره را در این
پرسشنامه داشتند ( 30نفر اول از جمع  140دانش آموز) و دانشآموز ناسازگار تشخیص داده شدند .گروه نمونه از
نظر بهره هوشي و پیشرفت تحصیلي همتا شدند .سپس به صورت تصادفي در دو گروه آزمایشي و کنترل ،هر کدام
 15نفر قرار گرفتند .به گروه آزمایشي کارگاه آموزش معنيدرماني در  10جلسه  90دقیقهاي و در مدت زمان
تقریبي  50روز (هر  5روز یک جلسه) ارائه شد و گروه کنترل برنامهاي دریافت نکردند .قابل ذکر است که به گروه
کنترل اطمینان داده شد پس از پایان کار به آنها نیز جلسات گروهي با رویکرد معنادرماني ارائه خواهد شد .هر دو
گروه قبل و بعد از آزمایش به مقیاسهاي جهتگیري مذهبي و سالمت روان ( )BioPSSIپاسخ دادند .دادههاي
پژوهش حاضر با استفاده از مداخله آزمایشي پژوهشگران بهدست آمده است .دامنه سني آزمودنيها بین 12-16
سال بود .مالکهاي ورود آزمودنيهاي گروه آزمایشي براي اجراي درمان به این شرح بود :الف) عدم دریافت
هرگونه درمان دیگر در طول دوره پژوهش ،ب) اعالم رضایت تمام آزمودنيها و والدین آنها براي انجام پژوهش،
و ج) بعضي از آزمودنيها از داروهاي آرامبخش و مسکن استفاده ميکردند که این مصرف داروي آنها با توجه به
شرایط شان و همچنین احتیاط الزم (تحت نظر متخصص مربوطه که به آن مراجعه ميکردند) ،قطع گردید .جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از روشهاي آماري نظیر میانگین ،انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس استفاده شد .دادهها
به وسیله نرم افزار تحلیل آماري  SPSS-22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فرآيند اجرای برنامه آموزشی
طرح کلي جلسات معنيدرماني گروهي به صورت زیر بود:
جلسات اول و دوم :تعیین اهداف و قوانین گروه ،تعریف و بیان معنيدرماني و لزوم وجود معني در زندگي براي
افراد با ذکر یک مثال؛ ارائه تکلیف به دانشآموزان به منظور اندیشیدن در مورد مطالب جلسه .دادن بازخورد،
تعریف آزادي معنوي به عنوان یکي از ابعاد هستي انسان و بیان این موضوع که انسان کامالً تحت سلطه شرایط
قرار ندارد و این خود اوست که حق انتخاب دارد که با شرایط مقابله کند .ارائه تکلیف.
جلسات سوم ،چهارم و پنجم :مرور تکالیف جلسه قبل ،مسئولیت شخصي که باید به عنوان یک بخش اجتناب
ناپذیر وضعیت انسان تلقي شود .ما ميتوانیم از طریق ترمیم و بازسازي زندگیمان ،سازگاري با دیگران را افزایش
دهیم .صحبت درباره جنبههاي متفاوت عشق و راهي براي رسیدن به معني زندگي و به خاطر داشتن این مطلب
که عشق یک پدیده انساني است و باید مراقب بود که جنبه انساني آن حفظ گردد.
جلسات ششم ،هفتم و هشتم :مرور تکالیف جلسه قبل .بحث در مورد ارزشهاي خالق ،ارزشهاي تجربي و
ارزشهاي گرایشي .ارزشهاي خالق با فعالیت آفریننده و زایا ادراک ميشوند؛ با عمل آفریدن اثري ملموس یا
اندیشهاي ناملموس یا خدمت به دیگران که بیان فردي است ،ميتوان به زندگي معنا بخشید .ارزشهاي تجربي
مجذوب شدن در زیبایيهاي عالم طبیعت یا هنر است و ارزشهاي گرایشي آنهایي هستند که دگرگون ساختن
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آنها یا دوري گزیدن از آن ها در توان ما نیست ،یعني شرایط تغییرناپذیر سرنوشت به هنگام رویارویي با چنین
وضعي ،تنها راه معقول پاسخگویي پذیرفتن است .شیوهاي که سرنوشت خویش را ميپذیریم ،شهامتي است که در
برابر مصیبت و مشکالت نشان ميدهیم.
جلسات نهم و دهم :مرور تکالیف جلسه قبل و دادن بازخورد ،مرور موضوعات جلسه اول تا نهم به صورت نظري،
اجمالي و عملي ،اجراي پسآزمون (مقیاس جهتگیري مذهبي و سالمت روان).
ابزار
در این پژوهش جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي سازگاري دانشآموزان دبیرستاني ،جهتگیري مذهبي
بهرامي احسان و سالمت اونارکر استفاده شده است.
مقیاس سازگاری دانشآموزان دبیرستانی ( :)AISSاین مقیاس توسط سینها و سینگ ( )1993به
منظور کمک تشخیص دانشآموزان دبیرستاني  14تا  18ساله با سازگاري خوب از دانشآموزان با سازگاري ضعیف
در سه حوزه عاطفي ،اجتماعي و آموزشي تهیه شده است (کرمي .)1375 ،در این تحقیق از فرم نهایي  60مادهاي
که گزینههاي آن به صورت بلي و خیر ميباشد ،استفاده شده است .ضریب پایایي این مقیاس را به روش دو نیمه
کردن براي کل مقیاس  ،0/95خردهمقیاسهاي عاطفي  ،0/94اجتماعي  0/93و آموزشي  0/96گزارش کردهاند
(کرمي .)1375 ،در پژوهش حاضر ،ضرایب پایایي مقیاس فوق با استفاده روش کودر ریچاردسون و دونیمه کردن
براي کل مقیاس  0/83و  ،0/76خرده مقیاسهاي عاطفي 0/88و  ،0/78اجتماعي 0/91و 0/80و آموزشي  0/85و
 0/72به دست آمد.
مقیاس جهتگیری مذهبی بهرامیاحسان ( :)1380چهارچوب اساسي این پرسشنامه ،مرجعیت بخشیدن به
ساختار روابط و مناسبات انسان در تمام ابعاد آن در پرتو رابطهي انسان و خداست .این مقیاس از چهار خردهمقیاس
تشکیل شده است )1 :مذهبگرایي )2 ،سازماننایافتگي مذهبي )3 ،ارزندهسازي مذهبي ،و  )4کامجویي (بهرامي-
احسان و تاشک .)1383 ،تاکنون پژوهشهاي مختلفي براي تعیین روایي و اعتبار این آزمون انجام گرفته و نتایج
رضایتبخشي بدست آمده است .از جمله این مطالعات ميتوان به پژوهشي تحت عنوان "بررسي روایي و اعتبار و
هنجار یابي مقیاس جهتگیري مذهبي" اشاره نمود که با هدف افزایش روایي و اعتبار مقیاس جهتگیري مذهبي
بهرامياحسان انجام گرفته است .ضرایب قابلیت اعتماد این مقیاس  0/91و  0/85گزارش شده است .در این
پژوهش روایي مقیاس به وسیله تحلیل عاملي اکتشافي محاسبه شد که وجود  4عامل را نشان داد و پایایي مقیاس
نیز به کمک ضریب آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس  0/81و براي خرده مقیاسهاي مذهبگرایي ،سازماننایافتگي
مذهبي ،ارزندهسازي مذهبي و کامجویي به ترتیب  0/82 ،0/75 ،0/79و  0/87به دست آمد ،که بیانگر پایایي
مطلوب این مقیاس است.
مقیاس سالمت اونارکر :انگل ( )1981مدل زیستي-رواني-اجتماعي را به عنوان یک مدل کلينگر جایگزین
مدلهاي زیستي-پزشکي کاهشگرا در دوره خود ارائه داد .این مدل از این بحث ميکند که بیماري و سالمت
نتیجه تعامل بین جنبههاي زیستشناختي ،روانشناختي و اجتماعي است .این مقیاس در سال  1389توسط بهرامي-
74

اثربخشي معني درماني گروهي بر جهتگیري مذهبي و سالمت روان نوجوانان ناسازگار

احسان به فارسي ترجمه گردید .در این مقیاس چهار بعد بدني ،رواني ،اجتماعي و معنوي مورد سنجش قرار مي-
گیرند .براي هر سؤال  6گزینه وجود دارد که فرد بر اساس اینکه چه مقدار آن را تجربه کرده ،از صفر (هیچ وقت)
تا ( 5همیشه) به آن نمره ميدهد .در هر مقیاس ،نمره باال نشاندهنده نشانهها و محدودیتهاي منفي یا نبود
نشانههاي مثبت است (ابراهیمي و بهرامياحسان 10 .)1390 ،گویه اول ،نشانههاي بدني 4 ،گویه بعدي نشانگان
رواني است که مرتبط با اضطراب و افسردگي است 8 .گویه پس از آن ،نشانگان اجتماعي و  7گویه پایاني،
نشانگان معنوي است .تمام مقیاسهاي چهارگانه اعتبار همزمان خوبي دارند و از همساني دروني باالیي برخوردارند
(( )α = 0/0-862/967ابراهیمي و بهرامياحسان .)1390 ،در این پژوهش نیز ضریب آلفاي کرونباخ براي کل
مقیاس  0/77و براي خردهمقیاسهاي بدني ،رواني ،اجتماعي و معنوي به ترتیب  0/69 ،0/75 ،0/82و  0/91به
دست آمد که بیانگر اعتبار مطلوب این مقیاس است.
يافتهها
نتایج عملکرد دو گروه آزمایشي و کنترل بر اساس میانگین و انحراف معیار در سالمت روان و مؤلفههاي آن و
جهتگیري مذهبي و مؤلفههاي آن در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار جهتگیری مذهبی و مؤلفههای آن و سالمت روان و مؤلفههای آن در
پیشآزمون و پسآزمون دو گروه آزمايشی و کنترل
مؤلفهها

مراحل

مذهب گرایي

پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

سازمان نایافتگي
ارزنده سازي
کامجویي
جهتگیري مذهبي (کل)
بدني
رواني
اجتماعي
معنوي
سالمت روان (کل)

میانگین
31,10
30,14
18,30
17,90
11,30
11,20
10,45
10,25
69,60

کنترل
انحراف معیار
7,40
7,20
4,69
4,61
2,43
2,47
2,25
2,45
12,50

آزمايشی
انحراف معیار
میانگین
7,74
31,45
8,89
42,95
4,34
18,50
6,88
28,30
2,23
11,45
5,95
21,35
2,14
10,50
4,31
20,95
12,32
68,20

پسآزمون

70,31

12,83

112,81

15,45

پیشآزمون

11,10

4,40

11,28

4,94

پسآزمون

11,00

4,58

21,94

6,89

پیشآزمون

5,30

2,69

5,38

2,24

پسآزمون

5,18

2,61

11,30

3,98

پیشآزمون

7,30

3,43

7,20

3,27

پسآزمون

7,20

3,47

13,35

4,95

پیشآزمون

6,24

3,15

6,09

3,11

پسآزمون

6,2575

3,25

13,95

4,75

پیشآزمون

26,60

6,56

26,32

6,31

پسآزمون

26,14

6,71

57,86

8,41
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همانطورکه مشاهده ميشود با مقایسه میانگین نمرات پیشآزمون با پسآزمون هر دو متغیر در گروههاي
آزمایشي و کنترل چنین برآورد ميشود که نمرات مؤلفههاي جهتگیري مذهبي و سالمت روان تغییر و بهبود
چشمگیري داشته است .براي تعیین معنيداري این تفاوتها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد .در این
پژوهش ،با کنترل آماري پیشآزمـون به عنـوان متغیـر تصادفـي کمکـي یـا همپراش (کـوواریت) ،میانگین نمره-
هاي پسآزمون دو گروه تعدیل ميشوند .براي بررسي پیشفرض همگني کوواریانس از آزمون لوین استفاده شد
که مقدار  0/784و سطح معناداري  0/37را نشان داد که عدم معناداري آن بیانگر همگني واریانسها بود .همچنین
مقدار آماره باکس عبارت بود از  19/65با سطح معناداري  0/171که حاکي از همگني ماتریسهاي واریانس
کوواریانس است .جهت بررسي نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنف استفاده شد .همانطور که
در جدول  2مشاهده ميشود ،نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف معنادار نشد که حاکي از نرمال بودن توزیع متغیر-
هاي پیشآزمون است .یکي دیگر از موردهایي که قبل از تحلیل کوواریانس باید مورد بررسي قرار گیرد ،وجود
همگني رگرسیون ميباشد ،آنگونه که خطوط رگرسیون هر دو گروه موازي باشد.
جدول  .2نتايج آزمون کولموگروف اسمیرنف در متغیرهای جهتگیری مذهبی و سالمت روان
متغیرها

معناداری

پیشآزمون

جهتگیري مذهبي

آزمون کولموگروف
اسمیرنف
0/624

0/411

پیشآزمون

سالمت روان

0/912

0/261

نتیجه بررسي همگني رگرسیون در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3آزمون پیشفرض همگنی ضرايب رگرسیون در متغیرهای جهتگیری مذهبی و سالمت روان
متغیرها

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداري

جهت گیري مذهبي

19/18

1

19/18

1/34

0/19

سالمت روان

15/13

1

15/11

0/88

0/67

گروههای

جهت گیري مذهبي

24/15

1

24/15

1/07

0/47

منبع تغییرات
پیشآزمون

آزمايشی

سالمت روان

78/14

1

78/9

0/81

0/59

تعامل گروه و
پیشآزمون

جهت گیري مذهبي

18/18

1

18/18

1/27

0/27

سالمت روان

12/56

1

12/56

1/04

0/51

جهت گیري مذهبي

397/88

28

14/21

سالمت روان

337/68

28

12/06

خطا
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در جدول شماره  3نتایج آزمون همگني ضرایب رگرسیون متغیرهاي جهتگیري مذهبي و سالمت روان آورده
شده است .چون  Fمحاسبه شده براي تعامل گروه و پیشآزمون در سطح کمتر از  0/05معنيدار نميباشد.
بنابراین ،دادهها از فرضیه همگني شیبهاي رگرسیوني پشتیباني ميکند و این فرضیه پذیرفته ميشود و ميتوان
تحلیل کوواریانس را اجرا نمود .نتایج تحلیل کوواریانس گروههاي آزمایشي و کنترل در متغیر جهتگیري مذهبي
در جدول  4نشان داده شده است.
جدول  :4نتايج تحلیل کوواريانس گروههای آزمايشی و کنترل در متغیر جهتگیری مذهبی
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمون

487,56

1

487,56

10,29

0,017

گروهها

1854,53

1

1854,53

39,16

0,001

خطا

1278,45

28

47,35

همانگونه که در جدول  4مالحظه ميشود ،به وسیله تحلیل کوواریانس ،معنادار بودن تفاوت بین میانگینهاي
نمرههاي پسآزمون جهتگیري مذهبي هر دو گروه آزمایش و کنترل پس از منظور داشتن تفاوت اولیه بین دو
گروه در پیشآزمون ،آزموده شد و نشان داد که دو گروه در پس آزمون با نسبت  ،F1,27= 39/16در سطح
معناداري  ،P<0/01با هم تفاوت معناداري داشتهاند .یعني پس از آموزش معنيدرماني گروهي به دانشآموزان،
این گروه به طور معناداري بیش از گروه گواه به سؤاالت آزمون جهتگیري مذهبي پاسخ دادند .لذا این فرضیه
پژوهش که« :دانشآموزاني که براي آنها کارگاه آموزشي معنيدرماني گروهي برگزار شده است نسبت به گروه
گواه عملکرد بهتري در متغیر جهتگیري مذهبي داشتند» ،در سطح معناداري  ،P<0/001مورد قبول واقع شد.
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جدول  :5نتايج تحلیل کوواريانس گروههای آزمايشی و کنترل در متغیر سالمت روان
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

Sig

پیشآزمون

132,45

1

132,45

5,89

0,01

گروهها

411,51

1

411,51

18,31

0,001

خطا

606,73

27

22,47

در جدول شماره  5به وسیله تحلیل کوواریانس ،معنادار بودن تفاوت بین میانگینهاي نمرههاي پسآزمون سالمت
روان هر دو گروه آزمایشي و کنترل پس از لحاظ کردن تفاوت اولیه بین دو گروه در پیشآزمون ،آزموده شد و
نشان داد که دو گروه در پسآزمون با نسبت  ،F1,27= 18/31در سطح معناداري  ،P<0/001با هم تفاوت
معنادار داشتهاند .یعني پس از آموزش معنيدرماني گروهي به دانشآموزان ،گروه آزمایش به طور معناداري بیش از
گروه گواه به سؤاالت آزمون سالمت روان پاسخ دادند .پس این فرضیه پژوهش که« :دانشآموزاني که براي آنها
کارگاه آموزشي معنيدرماني گروهي برگزار شده است نسبت به گروه گواه عملکرد بهتري در متغیر سالمت روان
خواهند داشت» ،در سطح معناداري  ،P<0/001مورد قبول واقع شد.
بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي معنيدرماني گروهي بر جهتگیري مذهبي و سالمت روان نوجوانان
ناسازگار انجام شد .نتایج نشان داد که معنيدرماني گروهي ميتواند جهتگیري مذهبي و سازگاري اجتماعي
دانشآموزان را بهبود بخشد .با تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مشخص شد که اثربخشي
معنيدرماني گروهي بر جهتگیري مذهبي و سازگاري اجتماعي دانشآموزان ناسازگار در سطح معناداري
 P<0/001تأئید شد .اولین یافته پژوهش ،اثربخشي معنيدرماني گروهي بر بهبود جهتگیري مذهبي دانشآموزان
ناسازگار بود که این فرضیه در سطح  0/001تأئید شد .این نتیجه بهگونهاي با یافتههاي زادهوش و دیگران
( )1390همخواني دارد .در معنيدرماني ،تقویت نگرشها و عملکردهاي مذهبي و نیز پرداختن به اصول و اعتقادات
دیني در افراد به عنوان یک رکن مهم مدنظر قرار ميگیرد ،در نتیجه همانگونه که از طریق تحلیل کوواریانس در
این پژوهش عنوان گردید ،معنيدرماني سبب جهتگیري مذهبي صحیح و بهنجار ميگردد و در مقایسه با گروه
کنترل ،داراي بهبود و تأثیر عمدهاي خواهد داشت .پژوهشها حاکي از آن است که با افزایش جهتگیري مذهبي،
فرد اضطراب و افسردگي کمتري را داشته و لذا از سازگاري بهتري برخوردار ميباشد .جهتگیري مذهبي ،نگرش
مذهبي را در پي خواهد داشت که تقویت این عامل ميتواند افزایش حرمت نفس و کاهش عالئم افسردگي شود
(کیز و ریتزس2007 ،؛ تروینو و دیگران .)2007 ،معنادرماني نیز مانند مذهب به عنوان یک ساختار ارزشي و
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اخالقي ،در معنادادن به زندگي افراد نقش انکارناپذیري دارد (رضاپور میرصالح .)1395 ،معنيدرماني درست مانند
مذهب با ترسیم مسیري هموار در مقابل بشر و نشان دادن مقصد و هدف این حرکت ،او را از بيهدفي رها مي-
سازد و از آنجا که این هدف آن قدر براي نوجوان مهم و جذاب است ،وي را وادار به حرکت به سمت برنامهریزي
بهتر براي رسیدن به هدفش ميکند و از طریق آموزههاي معنيدرماني به این نتیجه ميرسد که همه نیازهاي سفر
او را مذهبگرایي به بهترین شکل ممکن مهیا ميسازد .تبیین معناي زندگي و مرگ و توجیه و آرام کردن رنج و
ارزشهاي اخالقي ،هدایت بشر و رسانیدن او به کمال نهایي از رسالتهاي عمده مذهب ميباشد ،به طوريکه
نوجوان و جوان بتواند در زندگي فردي و اجتماعي خود موفق باشد و بتواند به کمک دین و امور مذهبي به سر
منزل مقصود ،که همان سعادت ابدي است ،برسد .معنيدرماني نیز مانند رویکردهاي مذهبي و به ویژه اسالم ،براي
هدف در زندگي ،فلسفه زندگي و آزادي اراده ،فوق العاده ارزش قائل است .همچنین در مداخله گروهي معنيدرماني
اصل پذیرش مسئولیت از اهمیت خاصي برخوردار است .نوجوان با حس مسئولیت احساس ميکند که کنترل امور
و اوضاع زندگياش از دستش خارج نشده است و ميتواند با قبول مسئولیت و انجام فعالیتهایي کنترل اوضاع را
در دست داشته باشد .احساس حاکمیت و تسلط بر امور زندگي و تغییر کنترل بیروني به کنترل دروني ،کاهش
ناامیدي و یأس در رسیدن به خواسته ها در فرد ميانجامد و باعث توجه به امور مذهبي در او ميشود.
یافته دوم این پژوهش عبارت است از اثربخشي معنيدرماني گروهي بر افزایش سالمت روان دانشآموزان و
بررسي نتایج پسآزمون و مقایسه آن با نتایج حاصل از اجراي پیشآزمون ،نتایج نشان داد این فرضیه نیز در
سطح  0/001تأئید ميشود .این نتایج با یافتههاي قاسمي ،کجباف و ربیعي ( ،)1390میشل و دیگران (،)2009
سین و الیبومیرسکي ( ،)2009هاچینسون و چاپمن ( ،)2005کیونگآه و دیگران ( )2009و شالنبرگ ( )2003هم-
سو ميباشد .پژوهشها حاکي از آن است که معنيدرماني بر خوشبیني به عنوان یک مؤلفه مهم روانشناسي مثبت
نیز تأثیرگذار است که این خود سبب افزایش امید ،انگیزه و سالمت روان در وي ميشود .همانگونه که غالمي،
پاشا و سوداني ( )1388عنوان نمودند ،معنيدرماني امید و انگیزه را باال برده و لذا سبب سازگاري هرچه بیشتر و
بهتر با شرایط موجود و به تبع آن افزایش سالمت رواني افراد ميگردد .معنویت را ميتوان واقعیتي دروني دانست
که به فرد کمک ميکند تا به اهمیت بعد وجودي خود پي ببرد (شیلدریک .)2007 ،معنيدرماني فرد را به این
آگاهي ميرساندکه اگرچه نميتواند همه مشکالت زندگي خویش را حل کند ،اما ميتواند یاد بگیرد روش مقابله با
آنرا بیابد و در مقابل آن رویداد واکنش نشان دهد .همچنین شخص به این آگاهي ميرسد که تجربه مشکالت
متفاوت ميتواند یافتن معني در زندگي یا تحقق آن را در موقعیت خاصي آسان یا مشکل نماید و این اصل به قوت
خود باقي است که معني در هر شرایطي ،حتي در ناگوارترین حاالت قابل تصور ،دستیافتني است ،در نتیجه
افزایش سالمت روان را به دنبال خواهد داشت .همچنین دانش ( )1383در پژوهشي تأثیر خودشناسي اسالمي (از
ابعادي ميباشد که معني درماني به آن ميپردازد) ،را در حفظ و ایجاد بهداشت روان و یا افزایش سالمت روان
تأیید نموده است.
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باید توجه داشت که در معنيدرماني گروهي فرد به فلسفه جدیدي در مورد زندگي دست ميیابد .پس از آن،
نحوه برقراري ارتباط صحیح و احترام به دیگران را که فراگرفته ،با عشق به همنوعان و خدمت به آنها تکمیل
ميکند که این فرآیندها در مجموع به کسب مهارتهاي اجتماعي افراد و متعاقب آن افزایش سازگاري اجتماعي
آنان کمک مي کند و همچنین مشکالت ناسازگاري آنان در اجتماع را کاهش ميدهد .در واقع معنيدرماني موجب
رشد ابعاد تعالي فرد ميشود که در این میان ،موضوعات معنوي را نیز شامل ميشود .در جلسات درماني ،مراجع به
سوي جستجوي اعماق معناي وجودي خویشتن هدایت ميشود .هدف معنيدرماني سعي در فهم فرد کامل و بُعد
روحاني وي از نگاه روانشناسانه است (حمیدي ،منشایي و دوکانهايفرد .)2013 ،همچنان که پژوهشهاي زیادي
نشان داده است که مداخالت معنوي ميتوانند در پیشگیري و بهبود دامنه وسیعي از بیماريها موثر واقع شوند
(ریچاردز و برگین.)2014 ،
یکي از ویژگي هاي برجسته و قابل توجه در این روش این است که تنها به کاربرد بهنجار اکتفا نميشود ،بلکه
مراجع را به گام نهادن در مسیر رشد معنوي و یافتن معناي زندگي تشویق ميکند که این مسیر حتي تا پایان دوره
درمان نیز ادامه دارد .بنابراین ،ميتوان رویکرد معنيدرماني گروهي را به عنوان روشي قوي براي اصالح
ساختارهاي ذهني همچون جهتگیري مذهبي صحیح ،افزایش ابعاد مختلف سالمت روان و کاهش ناسازگاري به
کار برد ،سبب کاهش نشانگان این اختالل شد و به مراجع در نیل به رشد ،تعالي ،شکوفائي ،یافتن معنا و هدف و
بالندگي در زندگي کمک نمود .از طرف دیگر ،در تبیین اثربخشي رویکرد معنيدرماني ،باید عنوان نمود که این
روش با تأکید بر سازههایي چون یافتن معناي شخصي در زندگي و معناي رنج ،و استفاده از تکنیکهاي منحصر به
فردش و نیز تکلیفهایي که در آن به مراجع داده ميشود ،گامهاي مؤثري را در جهت اثرگذاري بر فکر و ذهن او
ميگذارد و از اینرو ،نه تنها ميتواند نقش مهمي را بر آنچه که تحت عنوان ناهنجاري تلقي ميشود گذاشته ،بلکه
در افراد بهنجار نیز توان اثربخشي مناسبي را دارد .در واقع همانطور که در منابع متعددي (براي مثال سلیگمن،
 ،1391ص  )163عنوان گردیده ،برخي از فضیلتها و قابلیتها از نظریه معنيدرماني برخاسته است .در اینجا به
وضوح مشخص ميگردد که معنيدرماني تا چه حد نزدیک به رویکرد مورد استفاده در تعالیم اسالمي و همچنین
کالم بزرگان دین ميباشد.
از محدودیتهاي این پژوهش ميتوان به محدودیت در جامعه آماري و دادههاي آن اشاره نمود که بر اساس
دادههاي خودگزارش دهي ميباشد و همین ویژگي ،زمینه سوگیري را فراهم مينماید .جهت رفع این نقص بهتر
است از مصاحبههاي بالیني ساختاریافته ،و درجهبندي بهوسیلهي خانواده و همساالن استفاده گردد .همچنین
پیشنهاد ميشو د این کاربست بر روي سایر جوامع سالمت و نیز بالیني صورت پذیرد تا دیگر ابعاد اثربخشي آن
مشخص گردد .از سوي دیگر ،نیاز است در تحقیقات آینده ،تأثیر این رویکرد درماني بر سایر سازهها و متغیرهاي
روانشناختي نظیر انواع افسردگي ،فوبي ،اضطراب ،پرخاشگري و اختالالت سلوک و ضد اجتماعي بررسي نمایند تا
تبیین جامع تري از این رویکرد درماني فراهم شود .همچنین انجام آزمون پیگیري پس از انجام دوره درمان به
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منظور ارزیابي بلندمدت اثرات این روش درماني و تثبیت آموزشهاي جلسات انتهایي و در نهایت انجام جلسات
.بازآموزي و یادآوري پس از خاتمه دوره درمان به منظور بروز از هرگونه افت اثر درمان پیشنهاد ميشود
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