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Abstract 
The purpose of this study is to examine the effect of an 
intervention program of dream interpretation group 
sessions using the Ullman method on exploratory, 
action, and experiential insights in healthy women. 
This is an applied and quasi-experimental study with a 
pretest/posttest and a control group. The population 
includes all Persian-speaking women living in Iran, 
aged 20 to 45 years, with at least a diploma, and able 
to access and work with the Internet in 2020, who 
were eligible to participate in the study based on the 
inclusion criteria. After publishing the invitation on 
the websites and virtual advertising pages of various 
cities, 20 people from this population were 
purposively selected (based on the inclusion criteria) 
and then randomly assigned to two experimental and 
control groups (10 people in each group). Data 
collection instruments were the Gains from Dream 
Interpretation (GDI) questionnaire and the intervention 
program, including the Ullmann's Appreciating 
Dreams Protocol (UADP), conducted online in 11 
sessions of 90 to 120 minutes. Data were analyzed 
using multivariate analysis of covariance in SPSS-24 
software. The results showed that the intervention 
program of group interpretation of dreams according 
to the Ullmann's method had a significant effect on 
exploratory and action insight (p < 0.05), but was not 
significant on experimental insight. Therefore, the 
Ullmann's Appreciating Dreams Protocol can be used 

to promote insight in the non-clinical population.
Keywords: Group Meeting Dream Interpretation, 
Exploration Insight, Action Insight, Experiential 

Insight.

دهیچک
 یجلسات گروه یا برنامة مداخله ریتأث یهدف از پژوهش حاضر، بررس

و  یعمل ،یکاوش نشیاولمن بر ب وةیبا استفاده از ش ایرؤ ریتفس
و از نوع  یپژوهش کاربرد نیدر زنان سالم است. ا یا تجربه

آزمون با گروه کنترل است.  پس-آزمون شیبا طرح پ یشیآزما مهین
ساکن  زبان یساله فارس 20-45 لبشامل زنان داوط یجامعة آمار

 ییو توانا یبا امکان دسترس پلمید یلیحداقل مدرک تحص یدارا رانیا
ورود، واجد  یها است که براساس مالک 1399در سال  نترنتیکار با ا

نامة  شرکت در پژوهش بودند. پس از انتشار دعوت یبرا طیشرا
از  ختلف،م یشهرها یغاتیتبل یو صفحات مجاز ها تیپژوهش در سا

ورود(  یها صورت هدفمند )براساس مالک نفر به 20جامعه  نیا
و کنترل  شیبه دو گروه آزما یصورت تصادف انتخاب شدند و سپس به

 اسیها مق داده یآور نفر( قرار گرفتند. ابزار جمع 10)هر گروه 
و برنامة مداخله شامل پروتکل  (GDI) ایرؤ لیتحل یدستاوردها

90-120جلسة  11بود که در (UADP) لمناو یاینهادن رؤ ارج
 لیها با استفاده از تحل برگزار شد. داده نیصورت آنال به یا قهیدق

 جیشد. نتا لیتحل SPSS-24افزار  در نرم یریچندمتغ انسیکووار
اولمن  وةیبه ش اهایرؤ یگروه ریتفس یا برنامة مداخله دهد، ینشان م

 نشی، اما بر ب(p<0/05) اردد یمعنادار ریتأث یو عمل یکاوش نشیبر ب
 یگروه ریاز مداخلة تفس توان یم نیبنابرا ست؛یمعنادار ن یا تجربه

استفاده  ینیربالیغ تیدر جمع نشیب یارتقا یاولمن برا وةیبه ش اهایرؤ
 کرد.
 نشیب ،یکاوش نشیب ا،یرؤ ریتفس یجلسات گروه :یدیکل یها واژه
 .یا تجربه نشیب ،یعمل
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 مقدمه
 یها سمیمکانبر بهبود مشکالت سالمت روانی، درمورد  یدرمان روان ریتأث بارةدر کننده قانعشواهد  با وجود

(. یکی از 2013، ، کونولی گیبونز و موخرجیکریستوف )کریتس و بحث وجود دارد نظر اختالفاساسی تغییر، 
)جنیسن، هابر، ارنتال،  ، بینش استیشناخت روانو مداخالت  ها درماناثربخشی  یها سمیمکان نیتر یمیقد

 ازاولین بار این فرض را مطرح کردند که اگر بیمار  (1895) . فروید و بروئر(2018شاینبرگ و دینجر، 
. (1895)فروید و بروئر،  شوند یمناپدید  1یرنجور روان عالئمآگاهی پیدا کند،  اش شده سرکوبخاطرات 

 ةلفؤدو مدارای عنوان فرایندی درک شود که  کرد، بینش باید به دیتأک 2خود یشناس روانتحوالت بعدی در 
از قبیل روشنگری،  ییایپو روان. بینش ارتباط تنگاتنگی با مداخالت (1934است )استراچی، شناختی و عاطفی 

 خودکارمنفی  یها واکنشدرک خود، به ر ، سطح باالتییایپو روان ةنظری براساسرویارویی و تفسیر دارد. 
و آزادی بیشتر برای انتخاب رفتارهای  تر مثبتاحساسی  های ه، تجربها چالشو  تنشکمتر در برابر 

 (.2018، و همکاران )جنیسن شود یمسالمتی منجر  مرتبط بافردی و رفتارهای  بین ةافتی سازش
در (. 2018، و همکاران )جنیسن بینش این است که تعریف مشخصی ندارد ةدر مطالعچالش اساسی 

(. 2007، و مک ویلیامز )میسر شود یمدرمان در بیماران شناخته  ةانگیز شرط شیپعنوان  پزشکی بینش به روان
(. 2007، رگو گرینب لئون )پاسکال تجربی بر دستیابی به دیدگاه جدید از طریق تجربه تأکید دارند یها مدل

و  )گروسی هالتفورت (، بینش مربوط به آگاهی از افکار منفی خودکار استCBT) 3شناختی رفتاری در درمان
 و با وجود اینکه بینش(. در این تعاریف، بینش به یک فرایند، یک حالت یا هر دو اشاره دارد. 2007، همکاران

منحصر  یشیپو روان یها درمانبه  ،فراوان است دیتأکمورد توجه و  یشیپو روان یها درماندر درک خود، 
 .(2018، و همکاران )جنیسن نیست

گذشته و حال،  های هاز ارتباط تجرب کنندگان شرکتدرک  معنای، اصطالح بینش به ة حاضردر مطالع
)گیلچریست،  است یشناخت روانعاطفی و عالئم  ةفردی، تجرب بین یها چالشبین  ارتباطالگوهای روابط و 

در سه حوزة  تواند یم اهایرؤبینش حاصل از کارکردن روی  .افتد یماتفاق  اهایرؤکه از طریق درک ( 2013
ی آن، نتوانایی بررسی کامل رؤیا و معا بینش کاوشی به معنای بررسی شود. 4یا تجربهکاوشی، عملی و 

 بینش عملی بهست. روی رؤیاساس کارکردن اخود بر ةارتباط و تأثیر رؤیا با بیداری و آموختن نکاتی دربار
بینش  همچنین. اشاره دارد و رفتارهای بیداری ها شناخت)کابوس( و تغییر در  توانایی تغییر در رؤیاهای بد

)ادواردز و است کار با رؤی ةدر طول دور ها آنرؤیاها و احساسات مربوط به  ةدوبار ةتجرب به معنای یا تجربه
 (.2015همکاران، 

بینش و تحقق  تواند یم اهایرؤتوجه به دهد  نشان میمتعددی وجود دارد که  یها گزارشدر طول تاریخ 

                                                 
1. neurosis 

2. ego psychology 

3. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 

4. exploration, action, & experiential insight 
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خویشتن را در پی داشته باشد. همچنین ادبیات طوالنی داستانی و بالینی و نیز باورهای فرهنگی بسیاری 
و  مشکالت فردی ة، منبعی برای بینش پیداکردن درباراهایرؤمحتوای  دهند نشان میوجود دارد که 

 ناکس، هیل، هس و کراک ؛1900)برای مثال فروید،  و همچنین تحریک رشد شخصی هستند ها تیموقع
 کنند یمفردی هستند که به افراد کمک  منحصربه های محرک اهایرؤ( معتقد است 1996هیل )(. 2008لیون، 

. (2004و زادرا، )پسانت  هستند نیابیرؤخود  ةخود را درک کنند. همچنین شامل اطالعات جدیدی دربار
این فرضیه را  -ترند واضح اهایرؤکه - 1مشاهداتی مبنی بر وجود لحظاتی از بینش بالفاصله بعد از خواب رم

درمورد خودمان و  کنند به ما کمک میاز بینش خالقانه هستند که  یا ژهیومنبع  اهایرؤکه  کند یممطرح 
عالوه بر اینکه مطالعات از تسهیل  (.2019ادواردز، )مالینووسکی و  دنیایمان به کشفیات جدید برسیم

(، 2011و همکاران،  )دارساود کنند یمپشتیبانی  2عنوان یک عملکرد خواب شناختی و تفکر خالق به بینش
ممکن است بینش احساسی را فراهم کند و این  بینش شخصی/ تواند یمخواب  دهند یمبرخی مطالعات نشان 

)نایلسن و الراکراسکو،  هیجانی منعکس شود ةبه تعامل بین شخصیت و زمین با توجه اهایرؤدر محتوای 
2007.) 

روانی( حداقل از  یها بیآس)بهبود از  به هدف کسب بینش، راهنمایی و شفابخشی ایرؤاگرچه تفسیر 
مدرن بعد از  یدرمان رواندر  یشناخت روانبرای بهبود  ایرؤ یریکارگ به ،تاریخ وجود داشتهثبت  زمان

در  اهایرؤو توضیح و تفسیر  1900در سال  3اهایرؤزیگموند فروید با انتشار کتاب تفسیر  ةپیشگامان یها تالش
روانکاوی  ةپردازان حوز هشدن این راه، سایر نظری . با گشوده(2004)هیل،  روانکاوی آغاز شد ةچارچوب نظری

را خود  یها روشو  ها هینظر، (1969) پرلز فریتز و (1936)آدلر  آلفرد(، 1964) ونگی گوستاوکارل جمله از 
دوم قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم  ةنیمیاها در درمان گسترش دادند. در ؤبرای کارکردن روی ر

جدیدتر  یها روشو  الگوهاپدید آمد.  اهایرؤبرای کار با  6نگر و یکپارچه 5، التقاطی4گرایانه انسان یها هینظر
 شده است  درک قابلطور روزافزونی قابل وصول  برای درمانگران و افراد عادی به 7ایکارکردن روی رؤ

 (.2007، تونیبر یلو  )کولیک
درمانی،  یها گروهیاها در محیط گروهی، از جمله ؤمستمر و مداوم به کار روی ر ةادبیات پژوهشی عالق

؛ 2004 )کوهن و بومباو، دهد یمرا نشان  ایرؤ دربارة پژوهشاختصاصی  یها گروهرشد شخصی و  یها گروه
، و ناکس ؛ هیل1994؛ اولمن، 2002؛ ماس، 2005؛ کاوتنر، 2011؛ فریدمن، 2007 ،تونیبر یلکولیک و 

تا حدودی از سایر  تواند یمدر گروه که  ایکارکردن روی رؤ(. اصطالح 2015؛ ادواردز و همکاران، 2010

                                                 
1. Rapid Eye Movement (REM) 

2. sleep 

3. dream interpretation 

4. humanistic 
5. eclectic 
6. integrated 
7. working with dream 
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تکامل یافته است که اغلب جنبش مردمی خوانده  گرا انسانتفکیک شود، از جنبش  ایکارکردن روی رؤاشکال 
دیده باشند  یا حرفهآموزش  ی توانندمدر گروهی از افراد است که  اهایکارکردن روی رؤ ةو دربرگیرند شود یم

 .(2019)والی، هاس و گانگلوف،  یا نه
در گروه بود. او روشی را  اهایرؤ یریکارگ بهیکی از پیشگامان ( 2013نقل از استیمسون،  به 1994) اولمن

توسط افراد عادی که  توانست یمبلکه  ،کرد که مخصوص اتاق درمان و فضای مشاوره نبود یگذار هیپا
اجازه  نیابیرؤ، به فرد ایکار کردن روی رؤوة یشکار گرفته شود. این  بههم  اند دهیندشناسی  آموزش روان

ش را به  اخیر زندگی بیداری یها ینگرانکه دیده است و نیز رویدادها و  ییایرؤ تواند یمتا جایی که  دهد یم
شدن ارتباط بین محتوای  به شناسایی و روشن بارهاعضای گروه در این  یها پرسش . در این میان،یاد آورد

 یتشناخ روانمتفاوت از رویکردهای  روش کار اولمن، کامالً .کند یمو تجارب اخیر زندگی بیداری کمک  ایرؤ
 نیابیرؤ. در این شیوه، فرد هستند، به قدرت و تسلط درمانگر متکی ایرؤسنتی است که برای معنی و تفسیر 

 ایرؤصاحب به ست و یاؤکارکردن روی رشده در فرایند  مرجع نهایی برای درک معنای شخصی اطالعات ارائه
درگیرشدن . (1996)اولمن،  برقرار کندیای خود ارتباط ؤاز تعبیر صرف، با ر تر قیعمتا به روشی  کند یم کمک

، اسپانگلر، )هیلهستند ، هر دو در نتایج درمانی اثرگذار کند یمکار  ایرؤو درمانگری که روی  ایرؤفرد صاحب 
یاهایش است، ؤزمانی که خود شخص درگیر در فرایند تعبیر ر دهند، می(. مطالعات نشان 2007، سیم و باومان

توسط شخص دیگری  ایرؤتا زمانی که  شود یمدرک شخصی بیشتری حاصل  و تر قیعمبینش و احساسات 
 نیابیرؤهر چه  دریافت،. همچنین اولمن (1998، زکو  ، هیل، پترسون، راچلن)هیتون شود تفسیر 

روشی  به همین دلیل کند؛درک را یای خود ؤر تواند میبیشتری از افراد دیگر دریافت کند، بهتر  یها یورود
و تالش  اهایکارکردن روی رؤ .(1996)اولمن،  شود یمکوچک استفاده  یها گروهبیشتر در  که را ایجاد کرد
سازی خالقیت کمک  به فهم خود، حل مسئله و غنی تواند یمدر قالب روش گروهی اولمن  ها آنبرای درک 

خصی و کسب این روش برای ارتقای رشد ش اند داده(. همچنین مطالعات نشان 1979)اولمن و زیمرمن،  کند
؛ بالگرو و 2015 ؛ ادواردز و همکاران،2013)ادواردز، رابی، مالینوسکی، بنیت و بالگرو،  بینش مفید است

 (.2019همکاران، 
یا اعضای گروه برای احساس ارتباط با  نیابیرؤ، شامل کمک به در گروه ایکارکردن روی رؤاهداف 

با تجارب بیداری، حل مشکالت فردی، دستیابی  ایرؤ، درنظرگرفتن ارتباطات احتمالی بین تجارب ایرؤ ةتجرب
یا اعضای گروه  نیابیرؤو تسهیل تغییرات سازگارانه در زندگی  ایرؤتجارب  ةبه بینش از طریق بحث دربار

 ةردن دربارکگوو و گفت به بحث (. برخی معتقدند برای کسب بینش، لزوما2019ً)مالینووسکی و ادواردز،  است
هنری و علمی هنگام خواب  یها تیخالقنیازی نیست و مغز، اطالعات را برای ایجاد درک جدید و حتی  ایرؤ

از طریق  توان یمپردازان و محققان بر این باورند که  بسیاری از نظریهاما ، کند یمترکیب  ایرؤهمراه با 
)ادواردز  و ایجاد ارتباط با محتوای آن، بینش بیشتری کسب کرد ایرؤتعمق در با دیگران،  ایرؤی گذار اشتراک

بنابراین تعمق و  ؛مربوط به تجارب بیداری است اهایرؤمحتوای  دهد، می. تحقیقات نشان (2015و همکاران، 
برای زندگی فرد مهم تلقی شود. در رویکردهای  ،بیداری یها تجربه ةانداز به تواند یم اهایرؤ ةبحث دربار
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 یها استعارهآمیز  ممکن است از کاوش موفقیت اهایکارکردن روی رؤمختلف پیشنهاد شده است، بینش در 
 حاصل شود ایرؤسایر افراد حاضر در گروه  یها یفرافکنیا از  یزیر برونمرتبط با زندگی بیداری یا  ییایرؤ

و  ایرؤمحتوای  تواند یمجایی که  تا ایرؤیای اولمن، فرد صاحب ؤ(. در گروه ر2019)مالینووسکی و ادواردز، 
و  کند یمتوصیف  ،در ارتباط هستند ایرؤبا  کند یماخیر زندگی بیداری را که فکر  یها ینگرانرویدادها و 

و تجارب اخیر  ایرؤارتباط بین محتوای  با آشکارکردنتا  کند یمسایر اعضای گروه به او کمک  سؤاالت
 کمک به، ایکارکردن روی رؤ. بینش شخصی حاصل از (1996)اولمن،  بیداری به بینش شخصی دست یابد

: برای 2اتصال یا ارتباط، ب( : دیدن خود در پرتویی جدید1یا استعارهشهود الف(  :شود یمچهار عنصر تعریف 
: 3بودن ناگهانی، ج( مختلف یک تجربه یها جنبهکشف برخی الگوهای فردی موجود یا برخی ارتباطات بین 

: حس کشف چیزی 4بودندی( جدو د شود یمچیز برای فرد روشن  احساسی غافلگیرانه، گویی همه یک واکنش
 .(1994)الیوت و همکاران،  از آن آگاه نبوده است قبالًکه فرد 

، اما اند کردهصورت فردی در فضای درمانی را بررسی  ، بهایکارکردن روی رؤبیشتر تحقیقات اثربخشی 
در فضای غیربالینی را از نظر ایجاد بینش و  اهایکارکردن روی رؤتعدادی از مطالعات اثربخشی  تازگی به

 ادواردز و همکاران .(2019)والی، هاس و گانگلوف،  اند کردهاقدامات آینده بررسی  ةدربار یریگ میتصم
ارزیابی کردند. در  «ایرؤمزایای تفسیر » ةپرسشنام کمک بهرا بر بینش  ایرؤثیرات جلسات کار با أت( 2013)

بینش اکتشافی بسیار باال و با نتایج مشابه در جلسات تحت هدایت درمانگر با  نمراتمیانگین  ،این مطالعه
 کنند یم( پیشنهاد 2013ادواردز و همکاران )اساس  بود. براین شدنی ( مقایسه1996) استفاده از روش هیل

است که  پذیرفتهبنابراین  ؛است مؤثرو تجارب اخیر بیداری  ایؤرروش اولمن برای ایجاد ارتباط بین محتوای 
مسائل مهمی فراهم  ةدربار یا ارانهیهش، آگاهی ها آن دربارةتنهایی یا بعد از تداعی آزادکردن  بتوانند به اهایرؤ

که  شود یم. البته این احتمال مطرح (2013)ادواردز و همکاران،  رندیگ ینمقرار  مدنظرطور معمول  که بهکنند 
برای بررسی این فرض،  (2015) بتواند همین کار را انجام دهد. ادواردز و همکاران یا همدالنهگوی و هر گفت

یک رویداد مهم اخیر زندگی  کنندگان شرکتاز یک گروه کنترل در مطالعه خود استفاده کردند که در آن 
این گروه با گروه بحث  ة. مقایسکردندبیداری خود را با استفاده از تکنیک اولمن در گروه بحث و بررسی 

طرز  به ایرؤدر گروه بحث  کنندگان شرکتنمرات  دهد میو نشان  کند میفرض صفر را رد  ،ایرؤ ةدربار
در  (2019) و همکاران یداد اخیر بیداری( بود. همچنین بالگرورو ة)بحث دربار معناداری باالتر از گروه کنترل

 مسائلی آگاه ازبا تکنیک اولمن، اغلب  ایرؤ ةدر گروه بحث دربار کنندگان شرکت گرفتند کهخود نتیجه  ةمطالع
 یا تاکنون به آن توجه اند گرفتهکه در زندگی بیداری آن را نادیده  کنند یمبینش پیدا ها  به آنو  شوند می

، رم نانرم و  ةیاهای مرحلؤدرصد از ر 50 باًیتقر( پس از 2019) بالگرو و همکاران ةدر مطالع .اند نکرده

                                                 
1. metaphorical vision 
2. connection 
3. suddenness 
4. newness 
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 اهایرؤ ةگو دربارو شان کسب کنند که از بحث و گفت زندگی بیداری ةتوانستند بینشی دربار کنندگان شرکت
 .(2019)بالگرو و همکاران،  حاصل شده بود

منبعی برای بینش باشند.  توانند یم اهایرؤدرمجموع دو دسته توضیح برای این وجود دارد که محتوای 
که به ایجاد  کند یمهیجانی را فراهم  ةپردازش حافظ ةعملکردی خواب رم، زمین یها یژگیوه کیکی این

 ایرؤتجربه، در محتوای  این تقویت خاطرات و انتزاع خالقانه از. شود یمارتباطات جدید بین خاطرات منجر 
دستة دیگر توضیحات دربارة مزایای کسب بینش از (. 2011)برای مثال دارساود و همکاران،  شود یممنعکس 

که عواقب مفید  است دادهارائه  جایگزین مبنی بر این ینظر بالگرو، مستقل از عملکرد خواب هستند. اهایرؤ
(. در این دیدگاه نتایج مفید بررسی 2011عملکردی خواب ارتباطی ندارد ) یها نقش، با ایرؤبررسی محتوای 

 دیدگاهی که فروید ؛ممکن است مربوط به کاهش خودسانسوری شناختی هنگام خواب باشد ایرؤمحتوای 
کردن منابع بینش توسط  از فراهم ها آنهر دوی  نتایج متفاوت این دو دیدگاه، با وجودکرد. ( ارائه 1900)

 .کنند یمحمایت  ااهیرؤ
کسب بینش درمورد زندگی عاطفی و  سبب توانند یم اهایرؤاین وجود دارد که  ةدربار بسیاریادعاهای  

موردی  ةگونه یا مبتنی بر مطالع فردی شوند، اما بسیاری از شواهد موجود یا توصیفی و روایت روابط بین
(. همچنین 2013)ادواردز و همکاران،  استمدون علمی در این زمینه دشوار  یها پژوهشهستند و انجام 

( محدود یشناخت روانکنندگان خدمات  جز دریافت )به ی افراد عادییاؤکارکردن روی راثرات بارة تحقیقات در
 از چنین پژوهشی در ایران بیابند. یا نهیشیپجوهای خود نتوانستند و پژوهشگران این مطالعه در جستاست. 

صورت  به اهایکارکردن روی رؤاثربخشی بارة گرفته در صورت یها پژوهشدرمجموع، با توجه به نتایج 
پیامدهای مثبتی برای افراد در ارتباط با  تواند یم یا مداخله ةاین برنام یریکارگ به رسد یمنظر  گروهی، به

رو هدف پژوهش حاضر این بوده  از این ؛زندگی بیداری به همراه داشته باشد ةکسب و ارتقای بینش دربار
گروهی اولمن را بر کسب و ارتقای بینش کاوشی، ة به شیو اهایکارکردن روی رؤ ةاست که اثربخشی مداخل

های پژوهشی به این صورت بود که  فرضیه بررسی کند.)جمعیت غیربالینی( در زنان سالم  یا تجربهعملی و 
ای در  به شیوة گروهی اولمن، بر افزایش بینش کاوشی، بینش عملی و بینش تجربه اهایرؤکارکردن روی 

 کنندگان اثر دارد. شرکت

 روش
 اجرا روش ونمونه  ،یآمار ةجامع

-آزمون شیپبا طرح  آزمایشی گردآوری اطالعات، نیمه ةپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحو
 25-45داوطلب زبان  ایرانی فارسیآماری این پژوهش، تمامی زنان  ةبا گروه کنترل است. جامع آزمون پس

. پس از انتشار است 1399ساله دارای حداقل تحصیالت دیپلم و امکان دسترسی و کار با اینترنت در سال 
نفر از  20، ی مختلفها استانها و صفحات مجازی تبلیغاتی شهرها و  سایتشرکت در پژوهش در  ةنام دعوت

 داشتن، 20-45ورود به پژوهش )سن  یها مالکصورت هدفمند و براساس  بهشهرهای مختلف داوطلبان 
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، قرارنداشتن تحت 901ی ها نشانه ستیل چکبراساس  شناختی حداقل تحصیالت دیپلم، نداشتن اختالل روان
ی راهنمای ها مالکبراساس  به هر شکل، نداشتن اختالل خواب پزشکی و روان شناختی درمان روان

مستقیم بر فرایند  ریتأثدارویی که  نکردن مصرف ( وDSM-5( )2013) 2خیصی و آماری اختالالت روانیتش
نفرة آزمایش و  10صورت تصادفی در دو گروه  شده به نمونة انتخاب سپس .خواب داشته باشد( مشخص شد

 گواه قرار گرفت.

 پژوهش یاجرا روش
 ییها گروهاما  ،مطلوب گروه هشت نفر است ة. اندازشود یمکوچک استفاده  یها گروهروش اولمن بیشتر در 
شود و  کننده خستهقدر بزرگ باشد که  گروه نباید آن ةهستند. انداز تر کوچکیا  تر بزرگوجود دارند که کمی 

(. به همین 2019؛ لویس، 1996فراهم کند )اولمن،  نیابیرؤرا برای  ها دگاهیدهمچنین باید بتواند تنوعی از 
 یها گروههرکدام از  ةدر نظر گرفتن دستورالعمل اولمن و نیز با توجه به مالحظات آماری، اندازدلیل با 

جلسه،  دوخروج عبارت بودند از: غیبت بیش از  یها مالک نفر در نظر گرفته شد. 10آزمایش و گواه 
 وجود مشکالت و اختالالت و ایرؤی اثرگذار بر فرایند خواب و ، مصرف دارونداشتن به ادامة همکاری تمایل
 ،کنندگان گروه آزمایش و گواه . پیش از اجرای مداخله، شرکتبگذارد ریتأثروند مداخله بر که  یشناخت روان

 مداخلهآزمون آنالین پاسخ دادند. جلسات  صورت بهآزمون و  را در قالب پیش ایرؤدستاوردهای تحلیل  اسیمق
صورت مجازی اجرا شدند. افراد گروه مداخله،  اجتماعی، به یها تیمحدودو  19دلیل شیوع بیماری کووید  به

از . همچنین شرکت کردند ایرؤگروهی مجازی تفسیر  یها نشست)دو بار در هفته( در  جلسه 11به مدت 
به ثبت و ارسال  )حدود یک ماه و نیم مدت اجرای مداخله( افراد گروه کنترل خواسته شد تا در این مدت

گو و تفسیر و ی پژوهشگر اقدام کنند. پس از معرفی روند کار در جلسات، هر جلسه به گفتیاهای خود براؤر
ست یک یا توان یمبراساس دستورالعمل اولمن جلسات  اختصاص یافت. آزمایش یای یکی از اعضای گروهؤر

. پس از اتمام جلسات (1996)اولمن،  دیکش یمدقیقه طول  120تا  90دو بار در هفته برگزار شود و هر جلسه 
 آزمون آنالین اجرا شد. ةهر دو گروه آزمایش و گواه به شیو کنندگان شرکتآزمون روی  ، پسمداخله

 مالحظات اخالقی
کنندگان در ارتباط با پژوهش و اهداف موردنظر آن توضیحاتی  اول به شرکت ةجلسدر  ،سازی منظور آگاه به

. همچنین به آنان اطمینان داده شد اطالعات ماند یمان محرمانه شد که اطالعات آن گفتهارائه و به آنان 
. عالوه بر این، پس از شود یمهای آماری و نه فردی ارائه  صورت گروهی و در قالب داده به شده یآور جمع
این فرصت در اختیار هریک از اعضای گروه کنترل قرار گرفت بودن آن،  با توجه به اثربخش مداخله و ةخاتم
 .شوند مند بهره ایرؤتفسیر  ةیک جلس تا از

                                                 
1. symptom check list-90 
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder-5th Edition (DSM-5) 



 ...  یجلسات گروه یاثربخش                                                                                                                      54

 ابزار سنجش
 (GDI) 1ایرؤ مقیاس دستاوردهای تحلیل

بود که هر سه متغیر وابسته با این ابزار  ایرؤمقیاس دستاوردهای تحلیل در این پژوهش  شده استفادهابزار 
ماده است که  14دارای  ساختند و (1998)هیتون، هیل، پترسن، راچلن و زک  این مقیاس را سنجیده شدند.

. تحلیل عامل شده استگذاری  موافقم( نمره کامالً=9مخالفم تا  کامالً=1)از  لیکرت یا درجه 9در مقیاس 
 59و واریانس تبیینی مجموع سه عامل=  KMO= 87/0) است شده دییتأبعد  سهدر  ها آناکتشافی برازش 

 ایرؤ ریتأثو معنای آن، ارتباط و  ایرؤایی بررسی کامل است و به توان سؤال 7بینش اکتشافی شامل  .1: درصد(
 است سؤال 5شامل  بینش عملی .2اشاره دارد.  ایرؤخود براساس کار روی  ةبا بیداری و آموختن نکاتی دربار

بینش  .3 .و رفتارهای بیداری اشاره دارد ها شناخت)کابوس( و تغییر در  یاهای بدؤو به توانایی تغییر در ر
 ایرؤکار با ة در طول دور ها آنو احساسات مربوط به  اهایرؤ ةدوبار ةاست و به تجرب سؤال 2شامل  یا تجربه

، بینش عملی 83/0( برای بعد بینش اکتشافی 1998هیتون و همکاران ) ةضریب پایایی در مطالعاشاره دارد. 
پژوهش حاضر ترجمه و این مقیاس برای نخستین بار در  گزارش شده است. 79/0 یا تجربهو بینش  82/0

ضرایب پایایی مقیاس شناسی تأیید شد.  روایی صوری ابزار توسط پنج نفر از متخصصان روان اعتباریابی شد.
و ابعاد آن در پژوهش حاضر با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد  ایرؤدستاوردهای تحلیل 

بود. همچنین  78/0و  80/0، 83/0معادل  یا تجربه ترتیب برای بینش اکتشافی، عملی و که مقادیر آن به
با استفاده از روایی مقیاس از طریق تحلیل عامل تأییدی دست آمد.  به 91/0ضریب پایایی کل این مقیاس 

حاکی از روایی مطلوب مقیاس  که نتایج، شد بررسیهای این مقیاس  روی ماده AMOS-24افزار  نرم
 .(=065/0RMSEA= ،96/0CFI= ،91/0GFI) بود ایرؤدستاوردهای تحلیل 

 2(UADP) اولمنی یاؤر نهادن ارج یا مداخله ةبرنام
که از کتاب قدردانی از  دهد یمصورت مختصر نشان  را به ایرؤمحتوای جلسات گروهی تفسیر  1جدول 

( گرفته شده است. روایی محتوایی مداخله با استفاده از نظر متخصصان 1996) مونتاگ اولمن3رویاهای
برای تمام مراحل  CVR≥8/0سازی شد. روایی محتوایی مداخله با  یکم (1975) 4الوشی ةشیو بهبررسی و 

اول به معرفی روند  ة. جلسندبرگزار شد 5صورت مجازی و در بستر اسکای روم . جلسات بهشد دییتأمداخله 
تمام جلسات دستور کار و روند یکسانی دوم به بعد،  ةکار و تشریح قوانین گروه اختصاص یافت و از جلس

کمک اعضای گروه  به گروه آزمایش کنندگان شرکتیای یکی از ؤهر جلسه به تفسیر ر(. 1جدول داشتند )
و  ها ینگراناویر و احساسات رؤیای خود با بتوانند بین تص کنندگان شرکتهدف این بود که پرداخته شد. 

                                                 
1. Gains from Dream Interpretation (GDI) 
2. Ullmann's Appreciating Dreams Protocol (UADP) 

3. appreciating dreams 

4. lawshe 

5. skyroom 
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دست  شان یزندگارتباط برقرار کنند و به سطوحی از بینش دربارة خود و  شان یداریبمسائل اخیر زندگی 
 یابند.

 اول ةدر مرحل. شوند یم، همگی در یک جلسه انجام مچهار ةروش اولمن چهار مرحله دارد که جز مرحل
آرامی، تا حد امکان با جزئیات و با  بهرا  این کار، ی خود را به اشتراک بگذاردرؤیااست فرد ی که قرار بینیاؤر

 ةدربار سؤاالتی را ،اعضای گروه . سپسدهند یمگوش  اوو اعضای گروه به دقت به  خواند یمفعل زمان حال 
، ها رنگ )مثل ایرؤة درباربیشتر ات ئیخاطرآوردن جز هاو را برای ب ةتا حافظ کنند مطرح می نیابیرؤ با ایرؤ

ارتباط  ةهیچ بحثی دربار ،در این مرحله تحریک کنند. (و مواردی از این دست ها لباس، احساسات، ها شکل
کسب کنند که  ایرؤتا تصویر روشنی از  شود یمحفظ  ایرؤ. تمرکز اعضا روی ردیگ ینمبا بیداری صورت  ایرؤ

 ایرؤاعضای گروه چنان روی  دوم ةمرحلدر  آن کار کنند.ی خودشان روی یاؤرعنوان  بعد بتوانند به ةدر مرحل
را  نیابیرؤو  کنند میدیگر ارتباط برقرار یکبا  ها آن. اند دهید ایرؤکه گویی درمورد زندگی خودشان  کنند یمکار 

 کنند یمکه تصور  . اعضای گروه درحالیاست گر مشاهده تنهادر این مرحله  ایرؤ. فرد صاحب کنند ینمدرگیر 
با استفاده  همچنین. کنند یمکاوش ه دکرایجاد  ها آندر  ایرؤی خودشان است، ابتدا احساساتی را که یاؤراین 

ی یاؤراگر این » نظرات خود را با عبارت توانند یم. همچنین دانند میخود  برایرا  ایرؤاز ضمیر اول شخص، 
، تسهیلگر بحث را به سمت بررسی شد سیکافی برر ةانداز آغاز کنند. زمانی که احساسات به «من بود...

زندگی بیداری که اعضای گروه به اشتراک  یها ینگرانو  ها هبه طنین تجرب نیابیرؤ. کند یمهدایت  ها استعاره
را  ایرؤ باید واقعاً کند. اعضای گروه یبردار ادداشتی ها آن یها یتداعاز  تواند یم و دهد یم، گوش گذارند می

به فرد  ایرؤ، سوم ةمرحلدر چه معنایی دارد.  نیابیرؤبرای  ایرؤو سعی نکنند حدس بزنند  بدانندخود  برای
. دهد یمپاسخ  ،انداز شده بود قبل توسط سایر اعضا طنین ةو او به آنچه در مرحل شود یمبازگردانده  نیابیرؤ
ش ترسیم ا زندگی بیداری های هو تجرب ها ینگرانرا براساس  ایرؤاحساسات و تصاویر  کند یمتالش  نیابیرؤ

هر مقدار که الزم  نیابیرؤ. شود یم مطرح نیابیرؤو زندگی بیداری از  ایرؤ ةکند. سپس سؤاالت باز پاسخ دربار
و  کرده یم، هم معنایی که قبل از جلسه فکر ایرؤدرمورد معنای را شخصی  ةهر دو ایدو  دهد یمپاسخ  ددانب

 .گذارد یمبا گروه در میان  به ذهنش رسیده است ی گروهاعضا یها یتداعکردن به  هنگام گوش چهنآهم 
روند  تواند یمو  کردهش را تعیین ا زندگی بیداری ةاطالعات دربار یگذار اشتراکمرزهای  ردحق دا نیابیرؤ

در  تواند یم، گروه بهتر دباشدر طرح امور بازتر  نیابیرؤمتوقف کند. با این حال هر چه  یا مرحلهکار را در هر 
با هیجان زیاد برای  و صحنه به صحنهرا  ایرؤ ،از اعضادیگر یکی مراحل بعدی به او کمک کند. بعد از آن، 

طور عینی مشاهده کند.  رد و آن را بهیفاصله بگ ایرؤاز  دهد یماجازه  نیابیرؤبه کار . این خواند می نیابیرؤ
و سعی  دهند یم، کنار هم قرار دانند یم نیابیرؤو زندگی بیداری  ایرؤ ةرا که دربار آنچهاعضای گروه  درنهایت

 شود یمبه هر چیزی که گفته  تواند یم نیابیرؤاین دو برقرار کند.  میانارتباطات بیشتری  نیابیرؤتا  کنند یم
 دلیل به نیابیرؤتسهیلگر از  پاسخ دهد. شد،گروه ارائه  یها شنهادیپة یا بعد از اینکه هم لحظهیا در همان 

. تسهیلگر از شود یمبعدی انجام ة در جلس چهارم ةمرحل .کند یمپس از اتمام این مرحله تشکر  ایرؤ ةارائ
 یها نشیبشده چیزی برای افزودن وجود دارد که ممکن است شامل  ی ارائهیاؤرآیا درمورد  دپرس یم نیابیرؤ
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شده را  ی ارائهیاؤر رسد یمنظر  بعدی باشد که بهی یاؤر، یک رفتار جدید یا گزارش مختصری از نیابیرؤجدید 
جدیدی را در این باره به اشتراک بگذارند. این بخش  یها نشیب توانند یم نیز. اعضای گروه کند یم تر واضح

دقیقه طول  15-10و بیشتر از  افتد یمی جدید اتفاق یاؤربعدی گروه، قبل از ارائه یک  ةدر ابتدای جلس
 .(2019؛ لویس، 1996)اولمن،  کشد ینم

 (1996اولمن،  یوة)براساس ش« یاهارؤ یکارکردن رو یا مداخله ةبرنام»جلسات  یمحتوا ةخالص .1جدول 

 شرح جلسه جلسات

 ةجلس

 اول
 گروه نیقوان حیتشر ،مراحل کار در هر جلسه حیتشر ا،یمفهوم رؤ فیتعر ،دوره و اهداف آن یمعرف ،مدرس یمعرف

 جلسات

دوم به 

 بعد

 ةمرحل
 اول

 ایتوسط صاحب رؤ ایرؤ یشفاه گزارش ایخواندن  الف

 ساز()سؤاالت شفاف ایسؤال اعضا از صاحب رؤ طرحبا  ایگزارش رؤ یسازشفاف ب

 ةمرحل
 دوم

ها  آن یایؤر نیا ییگو کنند؛ یکار م ایرؤ یخود رو دگاهیکه از د کند یگروه را مشاهده م یاعضا نیابیرؤ
 .کنند یرا کاوش م اهایرؤ یها و سپس استعاره کردهاحساسات کار  یخودشان است. ابتدا رو یدرمورد زندگ

 ةمرحل
 سوم

 2 ةمرحل به نیابیرؤ پاسخ الف

 ب
 ها ربهتج بر تمرکز با ایرؤ با مرتبط یداریب یزندگ نةیبافت و زم ةدربار نیابیرؤ حیتوض

 بافت( و نهیزم یجوو )جست نیابیرؤ ریاخ یها ینگران و

 ج
 یداریب یزندگ ای ایرؤ ةدربار یاضاف اطالعات هرگونه افزودن یبرا ایرؤ یخواندوباره

 (یخواندوباره ای )مرور

 د
 نیابیرؤ که یاطالعات ارتباط ةدربار گروه یاعضا تمام آن یط که یکپارچگی و توازن

 کردن ن موزو و )هماهنگ دهند یم ارائه ییشنهادهایپ ،داده اش یداریب یزندگ و ایرؤ از
 (ها یفرافکن

 ةمرحل
 چهارم

 الف
 یقبل یایرؤ با مرتبط یایؤر ای دیرفتار جد ،یاضاف نشیهر ب نیابیرؤ ،یبعد ةدر جلس

 .گذارد یم اشتراک به گروه در را

 خود را مطرح کنند. نشیب توانند یم زیگروه ن یاعضا ب

 شیوة تجزیه و تحلیل اطالعات
 یا مداخله ة، اثربخشی برنامایرؤة دستاوردهای تحلیل پرسشنامکمک  به ها دادهآوری  پس از جمع

 با استفاده از تحلیل یا تجربهگروهی اولمن بر بینش کاوشی، عملی و  ةبه شیو اهایکارکردن روی رؤ
 بررسی شد. SPSS-24 افزار نرم( در MANCOVA) 1کوواریانس چندمتغیری

 ها افتهی

 نمونه یشناخت تیجمع فیتوص( الف
سال و میانگین  87/4و  00/34 ترتیب به انحراف معیار گروه آزمایشو در این پژوهش، میانگین سنی 

                                                 
1. Multivariable Analysis Of Covariance (MANCOVA) 
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 یشناخت تیجمع یها یژگیومربوط به سایر  یها افتهی سال بود. 51/5و  3/33گروه گواه  انحراف معیارو سنی 
 است. آمده 2در جدول  کنندگان شرکت

 کنندگان پژوهش شرکت شناختی یتجمع های یژگی. و2جدول 

 یشناخت تیجمع یها یژگیو
 گروه گواه شیگروه آزما

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 تیوضع

 تأهل

 20 2 0 0 مجرد

 80 8 90 9 متأهل

 0 0 10 1 مطلقه

 تیوضع

 یلیتحص

 10 1 10 1 پلمید

 10 1 20 2 یکاردان

 40 4 20 2 یکارشناس

 40 4 50 5 ارشد یکارشناس

 100 10 100 10 کل

 ها شاخص فیتوص( ب
 -آزمون شیپ ةمیانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته را برحسب عضویت گروهی در مرحل 3جدول 

 .دهد یمنشان  آزمون پس

 و گواه یشگروه آزما یکآزمون به تفک پس -آزمون یشوابسته در پ یرهایمتغ یارو انحراف مع یانگین. م3جدول 

 آزمون پس آزمون شیپ گروه یآمار یها شاخص

 اریمع انحراف نیانگیم اریمع انحراف نیانگیم  رهایمتغ

 یکاوش نشیب
 68/2 10/45 62/8 10/32 شیآزما

 80/8 50/32 25/9 80/30 گواه

 یعمل نشیب
 62/3 50/30 81/5 30/22 شیآزما

 17/6 90/19 81/5 00/21 گواه

 یا تجربه نشیب
 83/2 50/11 32/2 50/10 شیآزما

 82/2 80/10 24/3 90/9 گواه

 کنندگان شرکت یا تجربهبینش کاوشی، بینش عملی و بینش ، میانگین نمرات 3با توجه به نتایج جدول 
 بیشتر از گروه گواه است. آزمون پس ةدر مرحل گروه آزمایش

 نرمال یها آزمون( ج
ها و  بودن توزیع نمرات، همگنی واریانس های نرمال تحلیل کوواریانس، مفروضه یها فرض شیپدر رابطه با 

از  ،بودن توزیع نمرات متغیرهای وابسته منظور بررسی نرمال های رگرسیون بررسی شدند. به همگنی شیب
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بینش کاوشی، توزیع متغیر  دهد، میآزمون نشان این شد. نتایج  استفاده 1اسمیرنوف-آزمون کولموگروف
 نیست معنادارآزمایش و گواه  گروهدر  آزمون پسو  آزمون شیپیک از مراحل  در هیچ یا تجربهعملی و 

(05/0<p) نتایج مداخله تأثیر بر  تواند ینمو  استنتیجه گرفت که توزیع نمرات، نرمال  توان یم؛ بنابراین
و با توجه به  شدبا استفاده از آزمون لوین بررسی  ها انسیوارهمگنی  فرض شیپ. همچنین بگذارد

 گروه یها انسیواربرابری  فرض شیپ(، p>05/0متغیر وابسته ) سهاین آزمون برای هر  ةآمار نبودندار امعن
آزمون  پیش× گروه  Fرگرسیون، نتایج تعامل  یها بیشهمگنی  ةمفروض رةآزمایش و گواه تأیید شد. دربا

آزمایش و گواه  گروهدر  بینش کاوشیآزمون  آزمون و پس های رگرسیون پیش نشان داد شیب بینش کاوشی
 دهد، مینشان  بینش عملیآزمون  پیش× گروه  F(. همچنین نتایج تعامل 731/0p= ،04/0=Fدار نیست ) امعن

، =866/0pدار نیست ) اآزمایش و گواه معن گروهدر  بینش عملیآزمون  آزمون و پس های رگرسیون پیش شیب
02/0=F تعامل (. نتایجF  های رگرسیون  شیب دهد، مینیز نشان  یا تجربهبینش آزمون  پیش× گروه

با  (.186/0p= ،48/0=Fدار نیست ) اآزمایش و گواه معن گروهدر  یا تجربهبینش آزمون  آزمون و پس پیش
برای تحلیل کواریانس چندمتغیری تحلیل کوواریانس، استفاده از آزمون  یها فرض شیپبرقراربودن توجه به 

 .دهد یمنتایج کلی تحلیل کوواریانس چندمتغیری را نشان  4. جدول مانعی ندارد ها دادهتجزیه و تحلیل 

 ها هیفرض آزمون( د

وابسته با کنترل  یرهایآزمون متغ نمرات پس یانگینم یسةمقا یبرا یریچندمتغ یانسکووار یلتحل یج. نتا4جدول 
 و گواه یش، در گروه آزماآزمون یشپ

 F مقدار ارزش آزمون
 یآزاد ةدرج

 هیفرض

 یآزاد ةدرج

 خطا
Sig. اثر ةانداز 

 60/0 007/0 13 3 44/6 60/0 اثر پیالیی
 60/0 007/0 13 3 44/6 40/0 المبدای ویلکز

 60/0 007/0 13 3 44/6 48/1 اثر هتلینگ
 60/0 007/0 13 3 44/6 48/1 ریشه روی نیتر بزرگ

تحلیل کوواریانس چندمتغیری از لحاظ  ةچهارگان یها آزمون ،شود یم مشاهده 4که در جدول  گونه همان
 آزمون پس ةآزمایش و گواه، حداقل در یکی از متغیرهای وابسته در مرحل گروهبنابراین  ؛هستند معنادارآماری 
تک متغیرهای وابسته، از تحلیل کوواریانس  از لحاظ تک ها گروه ةمنظور مقایس . بهدارند معنادارتفاوت 

 است. آمده 5در متن مانکووا استفاده شد که نتایج آن در جدول  یریمتغ تک

                                                 
1. Kolmogorov–Smirnov test (K–S) 



 59                                  دهمدواز ، سال4پژوهشی، شماره  -شناختی، علمی روان کاربردی های پژوهش نامه فصل

وابسته با  یرهایآزمون متغ نمرات پس یانگینم یدر متن مانکوا بر رو یریمتغ تک یانسکووار یلتحل یج. نتا5جدول 
 و گواه یشدر گروه آزما آزمون یشکنترل پ

و برحسب  آزمون پس ةدر مرحل بینشنمرات  ةمقایس برای، نتایج تحلیل کوواریانس 5با توجه به جدول 
متغیر بینش کاوشی و  یها نیانگیم، تفاوت آزمون شیپبا کنترل اثر نمرات ، دهد یمعضویت گروهی نشان 

 معنادار نیست یا تجربهاما تفاوت میانگین متغیر بینش  ،(>001/0p)است  دار امعناز لحاظ آماری  بینش عملی
(09/0=pمیزان انداز .)درصد از تغییرات مربوط به  57و  55ترتیب  عضویت گروهی به دهد یماثر نشان  ة

بررسی چگونگی  برایدر ادامه،  .کند یمآزمون را تبیین  پس ةبینش کاوشی و بینش عملی در مرحل
آزمایش و گواه از  یها گروه آزمون پسدو گروه آزمایش و گواه، میانگین  میانمتغیرها در  دار امعن یها تفاوت

متغیرهای  آزمون پسمیانگین نمرات  ةسیمقانتایج حاصل از  6لحاظ متغیرهای وابسته مقایسه شد. جدول 
 .دهد یمنشان  1شده لیتعد یفرون بنوابسته در دو گروه آزمایش و گواه را از طریق آزمون تعقیبی 

آزمون  وابسته در مرحلة پس یرهایمتغ شده لیتعد یها نیانگیم سةیمقا یبرا یفرون بن یبیآزمون تعق جینتا .6 جدول
 و گواه شیدر گروه آزما

 (J) گروه (I) گروه ریمتغ
 یآمار یها شاخص

 .Sig اریمع یخطا نیانگیم اختالف

 یکاوش نشیب
 001/0 62/3 43/15 گواه شیآزما

 001/0 62/3 -43/15 شیآزما گواه

 یعمل نشیب
 001/0 79/2 32/12 گواه شیآزما

 001/0 79/2 -32/12 شیآزما گواه

 یا تجربه نشیب
 77/0 16/1 33/0 گواه شیآزما

 77/0 16/1 -33/0 شیآزما گواه

 

                                                 
1. adjusted bonferroni 

 اثر منبع وابسته ریمتغ
 مجموع

 مجذورات

 درجة

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 F sig مقدار

 اندازة

 اثر

 یکاوش نشیب
 55/0 001/0 13/18 05/892 1 05/892 گروه

    18/49 15 71/737 خطا

 یعمل نشیب
 57/0 001/0 45/19 06/569 1 06/569 گروه
    25/29 15 80/438 خطا

 نشیب

 یا تجربه

 05/0 09/0 08/0 42/0 1 42/0 گروه

    09/5 15 42/76 خطا
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 طور بهبینش کاوشی برای گروه آزمایش و گواه  آزمون پس ةشد لیتعد، میانگین 6با توجه به نتایج جدول 
(. اختالف میانگین گروه >001/0pبا یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت به نفع گروه آزمایش است ) یدار امعن

که اختالف  (. درحالی>001/0pآزمایش و گواه برای بینش عملی نیز معنادار و به نفع گروه آزمایش است )
جلسات  یا مداخله ةبرنام بنابراین ؛(>77/0pدر گروه آزمایش و گواه معنادار نیست ) یا تجربهمیانگین بینش 
بر بینش است اما نتوانسته  ،بر افزایش بینش کاوشی و بینش عملی اثر معناداری داشته ایرؤگروهی تفسیر 

 .داشته باشد آماری معنادار ریتأث یا تجربه

 گیری بحث و نتیجه
بر بینش  ،اولمن ةبه شیو ایرؤجلسات گروهی تفسیر  یا مداخله ةاثربخشی برنامهدف این پژوهش، بررسی 

جلسات  یا مداخله ةبرنام دهد، میدر زنان سالم بود. نتایج این پژوهش نشان  یا تجربهکاوشی، عملی و 
 رد،اثر دا کنندگان شرکتاولمن بر افزایش سطح بینش کاوشی و بینش عملی در  ةبه شیو ایرؤگروهی تفسیر 

 یها پژوهشهمسو با نتایج  ها افتهیاثر معنادار آماری نشان نداد. این  یا تجربهاما بر افزایش سطح بینش 
حاضر با نتایج  ةنتایج مطالعهمچنین  است.( 2019و بالگرو و همکاران )( 2015و  2013) ادواردز و همکاران

و پیونددادن آن با  ایرؤکاوش در محتوای دهد  نشان میکه  دارد یخوان ( هم2004) پسانت و زادرامطالعة 
 کند. را تسهیل نیابیرؤدستیابی به بینش و درک خود در  تواند یمزندگی بیداری 

به ارتقای بینش کاوشی منجر شود.  تواند یم اهایرؤدهد کارکردن روی  نتایج پژوهش حاضر نشان می
مرتبط با زندگی  ییایرؤ یها استعارهآمیز  ، ممکن است از کاوش موفقیتاهایکارکردن بر روی رؤبینش در 
)مالینووسکی و ادواردز،  حاصل شود ایرؤسایر افراد حاضر در گروه  یها یفرافکنیا از  یزیر برونبیداری یا 

در  .(2013است )تیلور،  1«آهان ةتجرب»، ایرؤی دستیابی به بینش در زمان کار روی ها نشانهیکی از  (.2019
: یکی زمانی که فرد متوجه شود یم گزارشتوسط افراد  آهان ةدو نوع تجرب، اهایرؤزمان کارکردن روی 

بوده و دیگری زمانی که دقت به محتوای  ایرؤکدام رویداد زندگی بیداری، منبع بخشی از محتوای  شود یم
ش شود. ا زندگی بیداریبارة ، رفتار یا هر چیزی درها تیموقع، روابط، ها ینگرانفرد متوجه  شود یم سبب ایرؤ

(. تجربة 2013)ادواردز و همکاران،  مقیاس بینش اکتشافی هستند آهان مربوط به خرده ةهر دو نوع تجرب
شده در کار  ی کسبها نشیبشد.  کنندگان گروه مداخله در پژوهش حاضر گزارش می آهان بارها توسط شرکت

در چیزی یادآوری برای  تواند یم ایرؤی محتوا دهد یماما نشان  نیست،آور  حیرت در بیشتر موارد اهایرؤروی 
پژوهش حاضر نیز  کنندگان شرکتاین همان چیزی است که  ممکن است نادیده گرفته شود. باشد کهبیداری 

)بالگرو و  به زندگی بیداری استعاری هستند ایرؤبه آن اشاره کردند. بسیاری از اشارات و ارجاعات بارها 
؛ توجه و حتی گاهی کمک دیگران است مل قابلأنیازمند ت ها استعاره. شناسایی و درک این (2019همکاران، 

کمک سایر اعضای گروه به  ی فراهم کند تا افراد بها نهیزم تواند یمبه همین دلیل شیوة گروهی اولمن 

                                                 
1. “aha” experiences 
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 شان بینش کسب کنند. دربارة خودشان و زندگی بیداری تر قیعمو  تر سهلی ا وهیش
با افزایش بینش عملی همراه است.  اهایرؤدهد، کارکردن روی  ایج پژوهش حاضر نشان میهمچنین نت

از  ایرؤی کارکردن روی ها مدلدهند برخی  هم شواهد توصیفی و هم شواهد تجربی وجود دارد که نشان می
بزارهای مؤثری ، اها مدلاین  کنند یماحساس  ها نیابؤیرهستند:  مؤثرجمله روش اولمن، در تولید انواع بینش 

گیری دربارة اقدامات آینده مفید باشند )مالینووسکی و ادواردز،  در تصمیم توانند یمهستند و  ایرؤبرای کاوش 
های زندگی  مشغولی و دل ها ینگرانتجلی  اهایرؤبر این است که  دیتأک(. در مدل قدردانی رؤیای اولمن، 2019

به افراد کمک کند تا بین  تواند یم اهایرؤوگوی ساختارمند دربارة  بیداری افراد هستند؛ بنابراین بحث و گفت
به  آموزند یمارتباط برقرار کنند و حتی آنچه را که از این جلسات دربارة خود  ایرؤتجارب بیداری و تصاویر 

به  ایرؤ(. کارکردن روی 1996ای متفاوت از گذشته نشان دهند )اولمن، زندگی بیداری منتقل کنند و رفتاره
و  اهایرؤکه با شناسایی ارتباط  طوری تا یک منبع ارزیابی داخلی را ایجاد یا تقویت کنند؛ به کند یمافراد کمک 

ی کنند. زیر برنامهشان بتوانند دربارة پذیرش خود تصمیم بگیرند و برای بهبود زندگی خود  زندگی بیداری
 تر مثبتبا پذیرش مسئولیت در قبال زندگی خود، مسیر خود ارزیابی  کند یمبه افراد کمک  ایرؤکارکردن روی 

ای برای ارتقادادن  تجربه تواند یمهمیشه برای افراد آسان نیست،  اهایرؤرا پیش بگیرند. اگرچه کار روی 
میانگین را  نیکمتر( بینش عملی 2013ران )(. در مطالعة ادواردز و همکا2013زندگی باشد )گیلچریست، 

ی ریگ میتصمنکردن مستقیم بر مرحلة  دیتأکدلیل  دست آورد. پژوهشگران معتقد بودند شاید مدل اولمن به به
نباشد، اما میانگین  کنندگان شرکتی هیل، چندان قادر به ارتقای بینش عملی در ا مرحله برخالف مدل سه

استفاده  دهد یمو نشان  کشد یمپژوهش حاضر، این فرض را به چالش  کنندگان شرکتباالی بینش عملی در 
از اهداف آینده و آمادگی رفتار متفاوت با مسائل  تر روشنبه افراد کمک کند تا تصویر  تواند یماز مدل اولمن 

ی متفاوت ها مدل با استفاده از ایرؤدستاوردهای تحلیل  تواند یمبیداری را داشته باشند. مطالعات آینده 
 را مقایسه کنند. ایرؤکارکردن روی 

حاکی  کنندگان شرکتهای شفاهی  هرچند مشاهدات محققان پژوهش حاضر در جلسات مداخله و گزارش
ای در جریان جلسات بود، برخالف انتظار، این متغیر از نظر آماری معنادار نشد. این نتایج  از ایجاد بینش تجربه

گروه  کنندگان شرکتی در ا تجربهراستاست که طی آن بین بینش  ( هم1998و همکاران )ی هیتون ها افتهبا ی
جو، تفاوت معناداری مشاهده نشد؛  توسط خود درمان ایرؤکمک درمانگر و گروه تفسیر  به ایرؤتفسیر 
 گروه در بینش کاوش و عملی تفاوت داشتند. همچنین با نتایج ادواردز و دو کنندگان شرکتکه  درحالی

ی آزمایش یعنی دو گروه بحث دربارة ها گروهی در ا تجربهخوانی دارد که بین بینش  ( هم2015همکاران )
ی کنترل )گروه بحث دربارة رویدادهای زندگی( ها گروه( و 2011) 1( و شردل1996با دو روش اولمن ) اهایرؤ

وگو دربارة  ه همان اندازه بحث و گفتب اهایرؤوگو دربارة  رو بحث و گفت تفاوت معناداری وجود نداشت؛ از این
شدن خاطرات شود )ادواردز و همکاران،  سبب تجربة مجدد احساسات و زنده تواند یمرویدادهای زندگی 

                                                 
1. chredl technique 
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آزمون باشد؛ به این معنا که پیش از شرکت در  (. دلیل این امر ممکن است نمرات نسبتاً باالی پیش2015
وگو دربارة رؤیاهایشان، این احساس را تجربه  خاطرآوردن و گفت هنگام به کنندگان شرکتجلسات نیز 

هستند.  ایرؤیا انگار دوباره در حال تجربة احساسات درون  نندیب یمرا  ایرؤکه انگار دوباره دارند آن  کردند یم
است. از سوی ی ابزار سنجش ها تیمحدودای،  یکی دیگر از دالیل احتمالی معنادارنبودن آماری بینش تجربه

یکی از معتبرترین و پرکاربردترین ابزارها در مطالعات رؤیاست. از سوی  ایرؤدیگر مقیاس دستاوردهای تحلیل 
در معنادارنبودن این متغیر دخیل  تواند یمی ا تجربهی کم )دو آیتم( برای سنجش بینش ها تمیآدیگر، تعداد 

نده، طراحی یا انتخاب ابزاری با روایی باالتر برای سنجش باشد؛ بنابراین یکی از پیشنهادها برای مطالعات آی
 این متغیر است.

 یکپارچگی ةدر مرحل ها استعارهنهایت بیشترین شناسایی و درک درمراحل  ةهمکمک  بهدر روش اولمن 
در پژوهش حاضر بسیاری (. عالوه بر آن، 2013؛ ادواردز و همکاران، 1996)اولمن،  دهد مید( رخ -3 ة)مرحل

را برای فرد صاحب  ایرؤ ،ج( را که طی آن یکی از اعضای گروه-3 ة)مرحل بازخوانی ةمرحل ،کنندگان شرکت از
سایر اعضای  یها یتداعقلمداد کردند. همچنین  مؤثربسیار  نآها ةو تجرب ها استعاره، در درک خواند یم ایرؤ

 «یای من بودؤاگر این ر»در زندگی خودشان که با جمله  ایرؤ یها استعارهمعانی  ةدوم دربار ةگروه در مرحل
زندگی بیداری در فرد  یها ینگرانمرتبط با  یایرؤ یها استعاره، نقش بسزایی در شناسایی و درک شد یمآغاز 

کمک  هب احتماالً ،کنند یمپیشنهاد نیز ( 2015و  2013) ادواردز و همکارانکه  گونه همانداشت.  ایرؤصاحب 
گروهی  یها وهیشدست آورد که از  به اهایرؤسطوح باالتری از بینش عاطفی را از بررسی  توان یمدیگران 

 .کند یماولمن حمایت  ةشیو مانند ایرؤتفسیر 
 مد.دست آ اولمن به ةبه شیو اهایرؤکارکردن روی نهایت بینش اکتشافی و عملی بعد از جلسات گروهی در

بیش از  ،ایرؤروند جلسات گروهی تفسیر  دهد یموجود تفاوت معنادار در گروه آزمایش با گروه گواه نشان 
بنابراین با  ؛با یک فرد دیگر اثرگذار است ها آنو به اشتراک گذاشتن  ها آنیا ثبت  اهایرؤتوجه صرف به 

ی از شناس روانمتخصصان  شود یمی ذکرشده، پیشنهاد ها پژوهشاستناد به نتایج این پژوهش و نیز سایر 
ی و چه در شناخت روانشیوة تفسیر رؤیای گروهی اولمن در کار با مراجعان خود، چه در فضای درمان 

ی قبلی مبنی بر نگرش ها پژوهشی رشد شخصی بهره ببرند. در مطالعة حاضر با تکیه بر نتایج ها گروه
(، نمونة پژوهشی محدود به زنان بود، 2019)بولکلی و شردل،  اهایرؤزنان در مقایسه با مردان دربارة  تر مثبت

یی از هر دو جنس کار کنند. همچنین درنظرگرفتن متغیرهایی ها نمونهبر روی  توانند یمی آینده ها پژوهشاما 
ی پژوهش حاضر ها تیمحدودی آینده باشد. از دیگر ها پژوهشپیشنهادی برای  تواند یم ایرؤمانند نگرش به 

های متفاوت این  ی بود که امید است مطالعات آینده با طراحی شیوهده خودگزارشبه شیوة  ها دادهی رآو جمع
  محدودیت را از بین ببرند.
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