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چکيده

Abstract

 يکي از شايعترين اختالالت، اختالل اضطراب فراگير:مقدمه
اضطرابي در مراکز باليني و همچنين جمعيت دانشجويي است که
 هدف پژوهش حاضر بررسي درمان آدلري بر.غالبا مزمن است
عاليم باليني و رضايت از زندگي دانشجويان مبتال به اضطراب
.فراگير بود
 طرح پژوهش حاضر از نوع نيمه آزمايشي و نمونه آماري:روش
03  نمونهاي آماري شامل.شامل کليه دانشجويان شهر نيشابور بود
دانشجوي مبتال به اضطراب فراگير از بين دانشجويان مراجعه
کننده به مرکز مشاوره دانشگاههاي آزاد و پيامنور نيشابور بر
( و مصاحبه باليني انتخابPSWQ) اساس پرسشنامه نگراني پن
 نفر در51  نفر در گروه آزمايش و51 شدند و به شيوه تصادفي
 دقيقه اي03  جلسه53 گروه کنترل قرار گرفتند و سپس در
 پرسشنامه هاي رضايت از زندگي.درمان آدلري شرکت کردند
صفت اسپيلبرگر به عنوان پيشآزمون و-داينر و اضطراب حالت
 دادهها با استفاده از تحليل کوواريانس چند.پسآزمون ارائه شد
.متغييره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که درمان به شيوه:يافتهها
آدلري توانسته ميانگين نمرات اضطراب حالتي و صفتي گروه
 کاهش دهد ولي در متغير،آزمايش را در مقايسه با گروه گواه
.رضايت از زندگي تفاوتي وجود نداشت
 ميتوان از درمان آدلري به عنوان يک مداخله:نتيجهگيري
اثربخش در کاهش شدت عاليم باليني اضطراب فراگير استفاده
 استفاده از اين مداخله براي کاهش عاليم اختالل اضطراب.کرد
.فراگير به بالينگران توصيه ميشود
 اضطراب، رضايت از زندگي، درمان آدلري:واژههاي کليدي
.فراگير

Introduction: Generalized anxiety disorder (GAD)
is the most prevalent anxiety disorder in clinical
centers and students population that is frequently
observed in its chronic form. The main aim of the
present study was to explore the Adlerian Therapy
effectiveness on the clinical symptoms and the life
satisfaction of the generalized anxiety disordered
students.
Method: Using a semi experimental design a sample
of 30 students of Neyshabur city, suffering from
GAD were selected among students admitted to the
counseling center of Azad University and Payam-eNoor University of Neyshabur based on the Penn
State Worry Questionnaire (PSWQ) and clinical
interviews. Students then were randomly divided into
two 15-member experimental and control groups and
undergon ten 90-minutes Adlerian therapy sessions.
The students were presented with the Diener's Life
Satisfaction Questionnaire and Spielberger's StateTrait anxiety Inventory in the pretest and posttest,
stages and the collected data were analyzed using
covariance analysis.
Results: The results of the study showed that
Adlerian therapy could reduce the mean score of the
state and trait anxiety in the experimental group
compared to the control group, no difference was
found for the life satisfaction variable.
Conclusion: Adlerian therapy can be effective
intervention in reducing the severity of clinical
symptoms of generalized anxiety disorder.
Application of this intervention is recommended to
clinicians for reducing GAD symptoms in students.
Keywords: Adlerian treatment, life satisfaction,
Generalized Anxiet.
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رضايت از زندگي ،امري حياتي بشمار مي رود .شناسايي
اضطراب و مؤلفههاي شناختي ،رفتاري و هيجاني آن،
بخش عمده اي از ظرفيت هاي حوزة سالمت رواني را در
دنيا در بر گرفته است .حجم عظيمي از پژوهش هاي آسيب
شناسي رواني در طّي دهه هاي گذشته به اين پديده چند
وجهي اختصاص داده شده است( .)53به همين دليل
طراحي درمان هايي که به کاهش عاليم و نشانه هاي کلي
بيماري و افزايش کيفيت زندگي منجر گردد ،از جمله
ضرورت هاي مهم پژوهشي محسوب مي شوند .از ديدگاه
آدلر ،زماني که احساسات حقارت چيره مي شوند ،اضطراب
بوجود ميآيد .به نظر وي ،اضطراب براي ايجاد خالء بين
فرد و وظايف زندگي او هنگامي که فرد در معرض خطر
شکست قرار دارد و براي حفظ عزت نفس ،مورد استفاده
قرار ميگيرد( .)55به عبارتي ،آدلريها اضطراب فراگير،
تنش ،تعريق ،تپش قلب و عاليم بدني مشابه را نشانه
ناتواني فرد در نظر مي گيرند که اغلب چنين افرادي
شکست را در زندگي شان تجربه کرده اند و از اين رو در
ارتباط با تصميم هاي دشوار و بعضا در تمام موارد دو دلي
شديد نشان مي دهند؛ از اين رو بيمار براي تصميم گرفتن
احساس حقارت و ناتواني کرده يا به ديگران متکي مي
شوند( .)52افراد مبتال به مشکالت روان رنجوري از جمله،
اختالل اضطراب فراگير ،جنبه هايي از واقعيت را براي حفظ
کارآمدي و عزت نفس ،از طريق اجتناب از ارزيابيهاي
آشکار کننده ضعفهاي ادراکي يا واقعي ،تحريف يا انکار
ميکنند( .)50بنابراين ،هدف درمان آدلري اين است که به
افراد کمک کند تا با اصالح اهداف اشتباه و منطق غلط به
يک ديدگاه عيني از واقعيت دست يابد و لذا عالقه اجتماعي
افزايش پيدا کند( .)50عالقه اجتماعي در سرتاسر زندگي
شخص حائز اهميت است و در بزرگسالي با ارتقاء سطح آن،
فرد مي تواند رضايت زندگي معناداري داشته باشد( .)54به
عبارتي ،در ديدگاه آدلري ،معناي زندگي برابر با شناخت
زندگي و شيوه زندگي به عنوان هدايت کننده همه رفتارها و
تجربيات آدمي انگاشته شده 5است و مداخله آدلري با هدف
درک شيوه زندگي مراجع و چگونگي تأثير شيوه درک آن
بر کارکرد کنوني انجام مي گيرد ( .)51درمانگر آدلري
تالش مي کند تا علل فکر کردن و رفتار کردن به گونه اي

مقدمه
اختالالت اضطرابي از شايع ترين اختالل هاي روانپزشکي
هستند که ساالنه ميليون ها نفر را در دنيا دچار مشکل مي
سازند( .)5در اين ميان اختالل اضطراب فراگير 5که يکي از
مقاوم ترين اختالالت به درمان اين گروه مي باشد ،به طور
اختصاصي با نگراني افراطي و پايدار که غير قابل کنترل و
فراگير است مشخص مي گردد و اضطراب ناشي از آن
معطوف به کليه رويدادهاي زندگي روزمره مي باشد( .)2در
دهه گذشته ،با پيشرفت و گسترش نظريه هاي مختلف
درباره "نگراني" به عنوان يک مؤلفه شناختي بنيادين
اختالل اضطراب فراگير ،اين اختالل بيش از پيش مورد
توجه قرار گرفته است( .)0بطوري که ،بررسي هاي جديد در
جامعه ي آمريکايي شيوع نگراني را تا  21درصد برآورد
کرده اند( .)4با وجود محدود بودن داده هاي شيوع شناسي
در زمينه نگراني در جامعه ايران نتايج پژوهش ها حاکي از
شيوع باالي اختالل اضطراب فراگير است .بطور مثال در
مطالعه ايي نشان دادند که شيوع اختالل اضطراب فراگير در
جامعه ايران  23/8درصد است(.)1
امروزه رواندرماني ،ديگر تنها به معناي حذف عاليم
اختالل نيست؛ بلکه اعتقاد بر اين است که رواندرماني بايد
عالوه بر حذف عاليم اختالل ،مراجع را به سطح مناسبي از
کيفيت و رضايتمندي از زندگي رهنمون سازد .کساني که
تحت هر شرايطي و به هر دليلي از اضطراب و تنيدگي
شديد رنج ميبرند ،اغلب در سطح پاييني از رضايتمندي
قرار دارند( .)6رضايت از زندگي به ارزيابي شناختي هر فرد
از کل زندگي خود و يا يک حيطه خاص زندگي اطالق مي
شود( .)3رضايت از زندگي يک صفت پايدار و عيني از
زندگي نيست بلکه به تغييرات موقت حساس است و بر
اساس برداشت و ديدگاه خود افراد در نظر گرفته مي
شود( .)8طّي سال هاي اخير ،درمان هاي موثر گوناگوني
براي اختالل هاي اضطرابي معرفي شده است .با توجه به
اينکه اختالل اضطراب فراگير از جمله اختالالت اضطرابي
است که به شدت ،کيفيت زندگي مرتبط با سالمت روان
مبتاليان را تحت تأثير قرار مي دهد ،و همچنين رضايت از
زندگي ،يکي از شاخص هاي تعيين کننده ميزان سالمتي
افراد مي باشد( ،)0لذا بررسي آن در سيستم هاي مراقبت
بهداشتي به دليل ارتباط تنگاتنگ بين سالمت روان با
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اثربخشي درمان آدلري بر عاليم باليني و رضايت از زندگي...

گزارش هاي شيوع شناسي در ديگر کشورها باالتر است
( .)22بنابراين ،به نظر مي رسد که پرداختن به روش هاي
مداخالتي موثر در فراينـد بهداشت رواني دانشـجويان
ضروريسـت .لذا اهميت انجام پژوهشي در اين زميه
محسوس بود .به عبارتي پژوهش حاضر با اين هدف انجام
گرفت که بررسي شود آيا درمان آدلري بر کاهش شدت
عاليم باليني و افزايش رضايت از زندگي دانشجويان مبتال
به اختالل اضطراب فراگير تأثير دارد.
روش

خاص را در مراجع تشخيص دهد ،تا بدين شيوه سبک
زندگي مراجعش را به خوبي بشناسد و درباره باورهاي
اساسي مراجع و تأثير آن ها بر سبک زندگي اش با وي
بحث کند .هر چند درمانگران آدلري افرادي هم دل و
دلسوزند ،با اين حال مراجعان شان را با اشتباهات اساسي،
اهداف ناکارآمد و رفتارهاي خود مخرب شان مواجه مي
کنند ( .)56مي توان گفت ،در اين درمان سعي مي شود
مراجع اشتباهات اساسي در ذهنيت هاي منطق خصوصي و
سبک زندگي اش را اصالح کرده و بدين شيوه بتواند عالقه
اجتماعي و رضايتمندي مطلوبي پيدا کند .در مطالعه ايي به
منظور بررسي اثر سه وظيفه آدلري بر زندگي مراجعان
مضطرب دريافتند که استفاده از تشويق و دلگرمي ،تأکيد بر
نقاط قوت و احساس اجتماعي و همچنين کار باعث مي
شود منابع مقابله اي مراجعان مضطرب گسترش پيدا کند
( )53و خودمراقبتي و رضايت مندي کلي آنها افزايش يابد.
در مطالعه ديگري درمان آدلري را به عنوان يک روش
براي گسترش منابع مقابله محافظتي براي مراجعان
مضطرب مورد بررسي قرار دادند .آنها دريافتند که مشاوره
آدلري به طور صريح و آشکار به مراجع کمک مي کند
منابع مقابله حفاظتي از قبيل اعتماد بنفس ،خودکنترلي،
خودپذيرشي و ديگر پذيرشي بدست آورند( .)58همچنين،
اکي( )50نيز اثربخشي درمان آدلري بر روي کودکان مبتال
به اختالل اضطراب فراگير را گزارش داد .هام ،کارلسون و
ارگونر-توکي نالپ( )23نيز در پژوهش خود نشان دادند
درمان آدلري توانسته عاليم اضطرابي جوانان داراي
آشفتگي هيجاني را کاهش دهد .يافته هاي پژوهش هاي
داخلي در حوزه مداخله آدلري براي جمعيت هاي ناهمسان
مراجعين در همه سنين و زمينه هاي گوناگون ،سودمندي و
اثربخشي اين رويکرد را نشان مي دهد .به طوري که
هاشمي ،عليزاده ،پزشک و سهيلي ( )25در پژوهش خود
نشان داد که رواندرماني آدلري در کاهش مشکالت
کارکردي کودکان بيش فعال موثر بوده است .به طور کلي
و با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در کشور ما
پژوهشي مبني بر اثربخشي درمان آدلري بر اختالل
اضطراب فراگير صورت نگرفته بود .از سويي ديگر مالحظه
مي شود که بيش از  01درصد دانشجويان ايراني از نگراني
متوسط و شديد رنج مي برند که اين ميزان شيوع ،نسبت به

طرح پژوهش :اين تحقيق به لحاظ هدف ،کاربردي و به
لحاظ روش ،نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون-پس آزمون
و بدون پي گيري با گروه کنترل اجرا شد.
آزمودنيها :جامعهي آماري مطالعه شامل کليه
دانشجويان در سال تحصيلي  5004-01دانشگاه هاي
نيشابور بودند ،که از بين مراجعهکنندگان به مرکز مشاوره
دانشگاه از طريق تکميل پرسش نامه نگراني پن و مصاحبه
تشخيصي و آماري اختالل هاي رواني  DSM IVانتخاب
شدند .حجم نمونه  03نفر بود که از بين مراجعه کنندگان به
مرکز مشاوره دانشگاه به شيوه نمونه گيري دردسترس
انتخاب شدند و سپس به روش تصادفي در دو گروه 51
نفري گروه آدلري و گروه کنترل قرار گرفتند .بيماراني که
تمام شرايط ذيل را داشتند وارد پژوهش شدند-5 :گرفتن
نمره حداقل  41در پرسشنامه حالت نگراني پن-2 ،
تشخيص اختالل اضطراب فراگير  -0سن حداقل  58و
حداکثر  41و مالک هاي خروج به پژوهش عبارت بودند از:
عدم دريافت هرگونه درمان روان شناختي در يک سال
اخير -2 .رد کردن شرايط زيستي و جسماني تأثيرگـذار در
اختالل(مثال تيروئيد و ساير)  -0مصرف نکردن دارو و مواد
سه ماه پيش از آغاز درمان.
ابزار
 -5پرسشنامه اضطراب حالت -صفت اشپيل برگر
( :5)STAIسياهه حالت-صفت اشپيل برگر فرم  )20(Yبر
اساس تمايز نظري بين حالت و صفت اضطراب تدوين شده
است .پرسشنامه اضطراب حالت-صفت اشپيل برگر داراي
 23آيتم براي ارزيابي احساس شخص در حال حاضر (حالت
اضطراب) و  23آيتم براي ارزيابي اين نکته است که
1- State_ Trait Anxiety Inventory
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وضريب بازآزمايي آن  3/82درصد گزارش شده ( )28در
ايران نيز اعتبار و پايايي مقياس رضايت از زندگي ،مناسب
بوده و از ضريب آلفاي کرونباخ برابر با  3/81و پايايي و
بازآزمايي آن با فاصله  6هفته برابر با  3/84محاسبه گرديده
است .همچنين در خصوص اعتبار همگرايي مقياس رضايت
از زندگي با مقياس عاطفه مثبت و منفي ضريب 3/23
گزارش شده است.
شيوه درمان :محتواي جلسات درماني بر اساس کتاب
ارزيابي و درمان سبک زندگي به شيوه آدلري( )20در جدول
 5ذکر گرديده است.
روند اجراي پژوهش :در اين پژوهش آزمودني ها در
يک کاربندي با  2گروه به طور کامال تصادفي قرار گرفتند.
گروه اول ،گروه آزمايشي و گروه دوم ،گروه کنترل بود .در
ابتدا طي جلسه اي با هر دو گروه مالقاتي انجام شد و هر
دو گروه ابتدا پرسشنامه هاي رضايت از زندگي و اضطراب
حالت-صفت اشپيل برگر به عنوان پيش آزمون را تکميل
کردند و سپس گروه آزمايش به مدت  53جلسه هفتگي (هر
جلسه  03دقيقه) تحت درمان به شيوه آدلري قرار گرفتند.
گروه کنترل نيز در اين مدت هيچ گونه درمان دارويي يا
روانشناختي دريافت نکردند در پايان درمان نيز ،اعضاي دو
گروه آزمايش و گروه کنترل مجددا پرسشنامه اضطراب
حالت-صفت اشپيل برگر و رضايت از زندگي داينر را به
عنوان پس آزمون تکميل نمودند .پيگيري براي روند درمان
انجام نشد .به منظوررعايت مسايل اخالقي بعد از اتمام
1
پژوهش به گروه گواه نيز جلسات درماني پيشنهاد شد.

شخص به طور کلي چه احساسي دارد (صفت اضطراب).
پايايي بازآزمايي براي مقياس صفت اضطراب  30درصد تا
 86درصد است .مهرام ( )24با محاسبه الفاي کرونباخ و با
مطالعه  633آزمودني بهنجار ،پايايي  3/05را براي مقياس
حالت اضطراب و پايايي  3/03را براي صفت اضطراب
بدست آورد .همچنين او براي مطالعه اعتبار از شيوه مالکي
همزمان استفاده کرد و اعتبار ابزار مورد تاييد قرار گرفت.
 -2پرسشنامه حالت نگراني پن( :1)PSWQاين پرسشنامه
داراي  56گويه است که براي ارزيابي تمايل به پرداختن به
نگراني افراطي و غيرقابل کنترل کاربرد دارد .پاسخ به
سؤاالت پرسشنامه در ليکرت  1درجه اي است ،به هر سوال
( 5اصال صادق نيست) تا ( 1بسيار صادق است) تعلق مي
گيرد .پرسشنامه حالت نگراني پن داراي همساني دروني
باال(آلفاي کرونباخ  3/86تا  )3/01است که نشان مي دهد
گويه ها به شيوهاي همسان پاسخ داده مي شوند .همچنين
اين پرسشنامه داراي پايايي آزمون -بازآزمون  3/00تا
 r =3/34است که نشان مي دهد پاسخها در طول زمان
ثابت باقي مي ماند .همچنين اين پرسشنامه شواهدي از
اعتبار همگرا و واگرا را نشان مي دهد به طوريکه با ساير
ابزارهاي نگراني همبستگي باالتري نسبت به ابزارهاي
اضطراب و افسردگي دارد( )21در ايران نيز مطالعه اي بر
روي  424دانشجو ويژگي هاي روانسنجي اين پرسشنامه
بررسي شد و نتايج نشان داد که پايايي نسخه فارسي
 PSWQبا استفاده از روشهاي همساني دروني و آزمون-
بازآزمون با فاصله  5ماهه قابل توجه بود .همچنين در اين
مطالعه همبستگي معناداري از نمرات پرسشنامه با نمرات
پرسشنامه اضطراب صفت و افسردگي اعتبار مطلوبي را
براي اين پرسشنامه نشان داد(.)26
 -0پرسشنامه رضايت از زندگي :اين مقياس در سال 5081
توسط دينر و همکاران( )23براي رضايت از زندگي ساخته
شده است .مقياس رضايت از زندگي ،يک مقياس پنج ماده
اي است و براي نمره گذاري آن از يک روش ساده ليکرت
استفاده مي شود ،که از يک (کامال مخالفم) تا هفت (کامالً
موافقم) را در بر مي گيرد ،از اين رو دامنه نمره هاي اين
مقياس از نمره  1تا  01نوسان دارد .نمرات باالتر نشان
دهنده رضايت بيشتر از زندگي مي باشد .در خصوص
ضريب پايايي اين مقياس نيز ضريب آلفا برابر 3/83

يافته ها
در ويژگي هاي جمعيت شناختي ،از نظر جنسيت ()%63
آزمودني ها را زن ها و ( )%00آزمودني ها را مردان تشکيل
دادند که محدوده سني آنها بين  58تا  43ساله بود .بطوري
که  %60در گروه سني  58تا  21سال %23 ،در گروه سني
 21تا  03سال %3 ،در گروه سني  03تا  01سال و  %0در
گروه سني  01تا  43سال در اين پژوهش شرکت داشتند.
در جدول  2شاخص هاي توصيفي دو گروه ،در هر يک از
زير مقياس هاي متغير مورد پژوهش در پيش آزمون و پس
آزمون ارايه شده است.

1- Penn State Worry Questionnaire

4

حسن مالنوروزي و همکاران

اثربخشي درمان آدلري بر عاليم باليني و رضايت از زندگي ...
جدول )1برنامه درماني به شيوه آدلري براي بيماران GAD
جلسه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

محتوي درمان
برقراري رابطه توام با همکاري و مشارکت،اجراي پيش آزمون
بيان قوانين و مقرات گروه ،آشناسازي اعضا با يکديگر ،تبيين درمان ادلري ،تشريح منطق درمان و بيان روند و اهداف درماني
سنجش سبک زندگي با استفاده از مصاحبه ،درک مجموعه و جو خانواده ،بررسي خاطرات قديمي و تعيين نوع اولويت هاي
شخصيتي در زندگي
برمال کردن باورها ،اهداف و رفتارهايي که سبک زندگي مراجع را تشکيل داده و منعکس مي کنند و تعيين ارتباط بين سه مفهوم
مهم (اسم داستان زندگي ،نوع خاطره قديمي و اولويت شخصيتي) که مراجع بيان کرده است
ترغيب ديد عميق و همه جانبه ،بررسي منطق شخصي ،ارزيابي پنج تکليف زندگي(ارتباط ،صميميت ،عشق ،کار ،خودپذيري و
معنويت) و چگونگي تعيين جايگاه در زندگي
استفاده از فنون مواجهه ،قاب گيري مجدد ،خلق معنا و کشف الگوهاي حاکم بر ذهن و اشتباهات منطق خصوصي
تغيير اهداف نادرست ،تمرين فنون متناقض ،آب دهان انداختن در سوپ و دکمه فشار و توجه مراجع به نقاط قوت
بازجهت دهي با استفاده از فنون دلگرم کننده و منطقي بودن و ترغيب مراجع به بيان موضوع از ديدگاه هاي مختلف با استفاده از
برچسب مجدد
بازآموزي از طريق استفاده از ساير نقش ها مانند طوري عمل کن که انگار ،...مچ خود را گرفتن و قرار دادن مراجع در معرض
عمل
مرور کارهاي انجام شده و اجراي پس آزمون
جدول )3تحليل کوواريانس چند متغيره به منظور مقايسه گروه ها

جدول )2شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش به
متغير
رضايت
از
زندگي

اضطراب
حالت

اضطراب
صفت

تفکيک گروه و پيش/پس آزمون
آزمون
گروه
M
50/43
پيش آزمون
کنترل
50/03
پس آزمون
52/03
پيش آزمون
آزمايش
54/03
پس آزمون
13/03
پيش آزمون
کنترل
11/23
پس آزمون
11/63
پيش آزمون
آزمايش
41/23
پس آزمون
14/23
پيش آزمون
کنترل
14/63
پس آزمون
11/23
پيش آزمون
آزمايش
46/23
پس آزمون

SD

گروه

2/53
2/86
0/20
0/03
0/33
3/00
3/0
3/04
0/14
53/58
3/46
3/61

Pillai’s
Trace

F

خطاي درجه
آزادي

معناداري

ضريب
اثر

3/822

5/82

2

3/33

3/53

با توجه به مقدار  Fو سطح معناداري آن ترکيب خطي
متغيرهاي پژوهش در بين دو گروه با کنترل اثر پيش آزمون
معنادار نيست .پس از حصول اطمينان از برقراري مفروضه
ها ،تحليل کواريانس تک متغيره اجرا شد.
در متغير رضايت از زندگي ،نتايج تحليل کواريانس نشان مي
دهد که بين ميانگين گروه گواه و آزمايش تفاوت معني داري
وجود ندارد ،به عبارتي نمرات گروه آزمايش نسبت به گروه
کنترل در پس آزمون افزايش معناداري پيدا نکرده است .اما،
در متغير اضطراب حالت ،نتايج تحليل کواريانس نشان مي
دهد که بين ميانگين در گروه گواه و آزمايش تفاوت معني
داري وجود دارد ،به عبارتي نمرات گروه آزمايش در متغير
اضطراب حالتي نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش
معناداري پيدا کرده است .همچنين ،در متغير اضطراب صفت
نيز ،نتايج تحليل کواريانس نشان مي دهد که بين ميانگين
در گروه گواه و آزمايش تفاوت معني داري وجود دارد ،به
عبارتي نمرات گروه آزمايش در متغيير اضطراب صفتي
نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش معناداري پيدا
کرده است.

جدول  2شاخص هاي توصيفي رضايت از زندگي و اضطراب
حالت-صفت را به تفکيک گروه ها و مراحل نشان مي دهد.
با توجه به هدف پژوهش ،که مقايسه نمرات شرکت
کنندگان (گروه هاي کنترل و آزمايش) در پس آزمون مي
باشد ،آزمون آماري تحليل کوواريانس چند متغيره مورد
استفاده قرار گرفت که جهت استفاده از اين آزمون ابتدا الزم
است که پيش فرض هاي آن مورد بررسي قرار گيرد.
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جدول )4نتايج آزمون کوواريانس تک متغيري براي بررسي تفاوت رضايت از زندگي و اضطراب صفت-حالت گروه کنترل و

متغير
رضايت از زندگي

اضطراب صفت

اضطراب حالت

منبع
پيش آزمون
گروه
خطا
پيش آزمون
گروه
خطا
پيش آزمون
گروه
خطا

آزمايش در پيش /پس آزمون
ميانگين
درجه
مجموع
مجذورات
آزادي
مجذورات
01/342
5
01/342
53/655
5
53/655
3/523
53
525/518
35/02
5
35/02
133/335
5
133/335
12/856
53
803/88
220/38
5
220/38
402/080
5
402/080
3/523
53
5208/22

F

sig

Eta

50/006
2/435

3/332
3/504

3/44
3/523

5/01
53/302

3/265
3/334

3/34
3/088

0/332
1/264

3/308
3/301

3/510
3/206

نقاط قوت و احساس اجتماعي باعث مي شود منابع مقابلهاي
مراجعان گسترش پيدا کند و خودمراقبتي و رضايتمندي
کلي آنها افزايش يابد .در ايران تحقيقات مرتبط با اثربخشي
درمان آدلري بر اضطراب يافت نشد .هر چند که جستجوي
پيشينه پژوهش نشانگر تازه بودن موضوع بررسي ماست ،اما
يافته هاي پژوهش هاي داخلي در حوزه درمان آدلري براي
جمعيت هاي ناهمسان مراجعين در همه سنين و زمينه هاي
گوناگون ،سودمندي و اثربخشي اين رويکرد را نشان مي
دهد(.)03،05
در يک جمع بندي مي توان بيان کرد که يافته هاي پژوهش
حاضر و همچنين پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه
نشان دهنده اثربخشي درمان آدلري در کاهش عاليم باليني
اختالل اضطراب فراگير مي باشد .يافته هاي پژوهش حاضر
را مي توان اينگونه تبيين کرد که مطابق منطق رويکرد
آدلري در تبين يافته حاضر مي توان گفت که افراد مبتال به
اختالل اضطراب فراگير ،جنبه هايي از واقعيت را براي حفظ
کارآمدي و عزت نفس ،از طريق اجتناب از ارزيابيهاي
آشکار کننده ،تحريف يا انکار مي کنند(.)50
هدف درمان آدلري اين است که به افراد کمک کند تا با
اصالح اهداف اشتباه و منطق غلط به يک ديدگاه عيني از
واقعيت دست يابند( .)50بنابراين ،مداخله آدلري تأکيد دارد
که ،درمانگران بايستي مراجع را با منطق خصوصي که
برگرفته از يک سبک زندگي نامناسب است ،آشنا کنند و
سپس به مراجع کمک شود با آگاهي نسبت به الگوهاي
خودويرانگر بتواند آنها را تغيير دهد تا از طريق تفسير ها و

بحث
هدف از اين پژوهش ،بررسي اثربخشي درمان آدلري بر
کاهش عاليم باليني و افزايش رضايت از زندگي افراد مبتال
به اختالل اضطراب فراگير بود .نتايج حاصل از پژوهش
نشان داد درمان آدلري بر کاهش عاليم باليني افراد اختالل
اضطراب فراگير موثر است اما در افزايش رضايت از زندگي
اثربخش نبوده است .يافته هاي پژوهش در قسمت اثربخشي
درمان آدلري بر کاهش عاليم باليني هماهنگ با يافته هاي
فرور و همکاران( )20و اکي و براتون( )50مي باشد .آنها در
مطالعه اي که شامل  83بيمار مبتال به اختالل اضطراب
فراگير بودند درمان آدلري را با دو درمان دارويي و درمان
ترکيبي در شروع ،پس از سه ،شش و  52ماه مورد مقايسه
قرار دادند ،نتايج نشان داد که پس از شش ماه ،مستقل از
نوع درمان تمام عاليم باليني بهبود يافته بودند .همچنين
همسو با اين نتايج مک کارتي و ترتوريس( )58نيز اثربخشي
درمان آدلري را نشان دادند .آنها درمان آدلري را به عنوان
يک روش گسترش منابع مقابله محافظتي براي مراجعان
مضطرب مورد بررسي قرار دادند .نتايج نشان داد که درمان
آدلري به طور صريح و آشکار به مراجع مضطرب کمک مي
کند منابع مقابله حفاظتي از قبيل اعتماد بنفس ،خودکنترلي،
خودپذيرشي و ديگر پذيرشي بدست آورد .در مورد اثربخشي
درمان آدلري بر افزايش رضايت از زندگي نتايج اين پژوهش
با يافته هاي .بيتر و همکاران( )53همسو نمي باشد .در
بررسي اثربخش درمان آدلري بر رضايت زندگي مراجعان
مضطرب دريافتند که استفاده از تشويق و دلگرمي ،تأکيد بر
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اثربخشي درمان آدلري بر عاليم باليني و رضايت از زندگي ...

بازجهتدهيهاي 5درمانگر به مراجع کمک شود تا چشم
ديگرش را باز کند و او اجازه يابد مسائل را به گونه اي
متفاوت تر ،واضح تر و اميدوارانه تر نگاه کند .نتايج حاصل از
پژوهش نيز نشان مي دهد ،عناصر فرايند درمان آدلري
توانسته اند شدت عاليم را در دانشجويان مبتال به اختالل
اضطراب فراگير کاهش دهند .لذا با توجه به گستردگي
تأثيرات منفي اضطراب بر زندگي دانشجويان استفاده از
رويکرد آدلري در ارتباط با درمان دانشجويان مضطرب
پيشنهاد مي شود .در تبيين نتايج قسمت دوم ،مي توان
گفت ،رضايت از زندگي ،عبارت است از برداشت فرد از
سطح رفاه و شادي .در اصل رضايت از زندگي ،يک ارزيابي
ذهني از کيفيت زندگي 2است و معموالً به شادي حاصل از
تحقق نيازها و خواسته ها که باعث لذت مي شوند ،اشاره
دارد .از طرفي ندايي و همکاران( )02در مطالعات خود نشان
دادند که بين راهبرد هايي که افراد براي خود انتخاب مي
کنند و نوع کيفيت زندگي رابطه معناداري وجود دارد.
براساس ديدگاه آدلر ،هر ايده اي که توسط يک فرد پذيرفته
مي شود ،از طريق سبک زندگي اش نمايش داده مي شود.
آدلر اهميت انتخاب را بيان کرده و باور دارد که مردم مي
توانند انتخاب هاي خود را داشته باشند .انسان همواره مي
تواند به گونه اي متفاوت انتخاب کند ،آنچه که فرد مي
بيند ،به واقعيت و حقيقتي براي او تبديل مي شود .چيزي که
يک فرد ممکن است به عنوان شرايط عادالنه در نظر بگيرد،
فردي ديگر باور دارد که کامال ناعادالنه است .با توجه به
اينکه در درمان آدلري سعي مي شود مراجع نسبت به منطق
شخصي خود بينش يابد و علت رفتارها و ديدگاه هاي منفي
خود را پيدا کند ،بنابراين اين انتظار وجود داشت که در اين
درمان رضايت مندي گروه آزمايش از زندگي تفاوت
معناداري پيدا کند که در اين پژوهش بدست نيامد .از آنجا
که يافته هاي پژوهشي شيرواني و پيوسته گر( )00نشان مي
دهند بين طرح واره هاي ناسازگار اوليه و رضايت از زندگي
رابطه معناداري وجود دارد و از طرفي نتايج اين پژوهش عدم
تفاوت معنادار اما تفاوت محسوسي را نشان مي دهد .در
تبيين اين يافته مي توان گفت ،رضايت مندي از زندگي به
مداخالت درماني طوالني مدت تري نياز دارد .بنابراين،
پيشنهاد مي شود جهت درمان افراد مبتال به اختالل
اضطراب فراگير صرفا به تغيير فرايندهاي شناختي اساسي

توجه نشود بلکه بر انطباق و ارتباط عاليم با شيوه زندگي
مراجع نيز تأکيد شود ،تا از اين طريق ،روش هايي که
بيماران به واسطه آن ،اين فرايندها را در خدمت اهداف
زندگي به کار مي گيرند ،مورد اصالح و بازنگري قرار گيرند.
محدوديت پژوهش حاضر ،محدود بودن جامعه پژوهش به
جامعه دانشجويان ،عدم وجود پيگيري و عدم انتخاب
تصادفي است5.
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