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چکیده
ازجمله مشکالتی که گریبانگیر مسئوالن امر در خدمت سربازی میباشید ،ناسیازگاری برخیی از سیربازان اسیت.
مشاوره گروهی راهحلمحور ازجمله رویکردهای جدید است که به دالیلی همچون ساده بودن ،کوتاهمدت بودن و
تأکید بر شناخت افراد ،کاربرد آن در محیطهای نظامی و سربازی که آموزش و حتیی زنیدگی افیراد بیه صیورت
گروهی است ،مقرون به صرفه است .بنابراین هدس از این پژوهش «بررسی اثربخشی مشاوره گروهی راهحلمحور
بر سازگاری سیربازان وییفیه آسایشیگاه بخیوا » بیود .روش پیژوهش حاضیر آزمایشیی و بیا اسیتفاده از طیرح
پیشآزمون-پس آزمون با گروه گواه بود .جامعه آماری کلیه سیربازان آسایشیگاه بخیوا قرارگیاه سیربازی سیتاد
نیروی هوایی در سال  1394بودند .نمونه پژوهش تعداد  28نفر از سربازان آسایشگاه بخوا بودند که بر مبنیای
نتایج آزمون سازگاری نمره آنها پایین تر از حد میانگین بود و داوطلب شرکت در این پژوهش بودند .این تعیداد
بهصورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند .ابزار پیژوهش پرسشینامه سیازگاری  60میادهای
سینحا و سینگ ( )1997بود .ده جلسه  80دقیقهای مشاوره گروهی راهحلمحور با گروه آزمیایش تشیکیل شید.
نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که مشاوره گروهی راهحلمحور بیه طیور معنیاداری موجیب افیزایش
سازگاری کلی ،اجتماعی ،عاطفی و آموزشی سربازان وییفه آسایشگاه بخوا میشیود .ولیی در میورد سیازگاری
آموزشی این تأثیر در جهت مثبت معنادار نیست .با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که مشاوره
گروهی راهحلمحور در افزایش سازگاری سربازان وییفه میؤثر اسیت و از ایین رویکیرد مییتیوان بیرای کیاهش
ناسازگاری سربازان وییفه استفاده نمود.
واژههای کلیدی :رویکرد راهحلمحور ،مشاوره گروهی راهحلمحور ،سازگاری ،سربازان وییفه ،خدمت سربازی
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مقدمه
دوران جوانی ازجمله دوران پرالتها زندگی هر فرد محسو میشود .به طور معمیول افیراد در
این دوره به علتهای مختلف ازجمله ازدواج ،انتخا شغل ،قبولی در دانشگاه ،اعزام بیه خیدمت
سربازی و مواردی از این قبیل از خانواده مبدأ جدا میشوند و با وارد شدن بیه محیطیی جدیید،
برای اولین بار حس استقالل را تجربه میکنند .این تجربیه بیه خیاطر تفیاوت چشیمگیر آن بیا
تجار گذشته برای افراد تجربه منحصر به فرد و جدیدی محسو میشود؛ زیرا تا قبل از ایین،
فرد در کانون خانواده بود ،ولی اکنون وارد محیط جدیدی میشود که بایستی خیود بیه تنهیایی
زندگی تازه خود را اداره کند .ازجمله این محیطهیا ،کیه افیراد زنیدگی جدییدی را در آن آغیاز
میکنند ،دوران خدمت سربازی است .در کشور ایران خدمت سربازی در حدود دو سال اسیت و
پسرها ملزم به طی این دوره هستند .وقتی یک جوان وارد خدمت سیربازی مییشیود ،صیفات و
خصلتهایی ،ویژه خود دارد ،اما پس از اتمیام ایین دوره ،بسییاری از آن صیفات دچیار تحیول و
دگرگونی میشوند .طبیعی است که یک جوان ،متناسب با ویژگییهیای محییط خیدمت خیود،
نگرش و شناخت و تفکرات متفاوتی نسبت به دوران پیش از سربازی پیدا میکند .بیا توجیه بیه
جنبههای مختلف دوران خدمت ،این نگرشها و تفکرات (اعم از مثبت و منفی) ،در ابعاد روحی،
تربیتی و اجتماعی یک جوان ،خواهناخواه ،تأثیر خواهند گذاشت (دانیشفیرد و ذاکیری.)1391 ،
شرایط و ویژگیهای خاصی که در محیط سربازی حاکم است ازجمله شرایط پادگیانی و نظیامی
بودن آن و سر و کار داشتن با انواع سالحهای گرم و لزوم آشنایی افراد با این سالحهیا و کیاربرد
و استفاده آن در مواقع ضروری جهت ایجاد آمادگی بیرای دفیاع از کشیور در شیرایط بحرانیی و
حفظ روحیه نظامیگری و تأکید بر انمباط و نظم ،به طور معمول موجب تغیییرات عمیدهای در
سربازان وییفه می شود .برای مواجهه صحیح بیا ایین تغیییرات الزم اسیت ایین افیراد از سیطح
سازگاری بهنجاری برخوردار باشند تا در برابر این تغییرات دچار آسیب نشوند.
2

سازگاری 1به تالشهای فرد برای مهار موقعیتهای بالقوه استرسزا گفته میشود (الزاروس
و فولکمن1984 ،3؛ نقل از کلینک )1998 ،4و روشی است که بهوسیله آن فرد خود را با محییط

1. adjustment
2. Lazarus, R. S.
3. Folkman, S.
4. Kleinke, C.

اثربخشی مشاوره گروهی کوتاهمدت با رویکرد راهحلمحور بر سازگاری 133 / ...

و محیط را با خود سازگار کرده و با این کار رشد میکند ،همچنین عامل تقویت سیالمت روانیی
و جسمانی تلقی شده و در انتخا های مفید کمیک مییکنید (راییس .)2001 ،1پیال)2004( 2
معتقد است سازگاری مستلزم تغییر دادن و تغییر یافتن و تالشی است برای مهار کردن تنشها
به شیوههای مؤثر .بدین ترتیب سازگاری ،انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتبیاط بیین فیرد و
محیط به نحوی که حداکثر خویشتن سازی را همیراه بیا رفیاه اجتمیاعی ضیمن رعاییت حقیایق
خارجی امکانپذیر سازد .سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت نیست ،سازگاری به معنیی
شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدسهای خود را با توجه به چهارچو های اجتماعی
و فرهنگی تعقیب نماید .سازگاری امری نسبی است و انسانها با درجات مختلیف بیه سیازگاری
دست مییابند (راجرز1978 ،3؛ نقل از والیپور .)1358 ،توانایی سازگاری در افیراد تحیت تیأثیر
عوامل گوناگونی قرار دارد .ازجمله این عوامل شرایط فیزیکی محیط زندگی است (سیاپینگتون،4
2004؛ ترجمه حسینشاهی برواتی1384 ،؛ اتکینسون ،5اتکینسون 6و هیلگارد1983 ،7؛ ترجمه
براهنی ،شاملو ،گاهان ،کریمی و هاشمیان.)1380 ،
محیط خدمت سربازی نیز ،با توجه به شرایط خاص بستری که دارد و در بیاال نییز برخیی از
این شرایط ذکر شد ،ممکن است منجر به بروز برخی از واکنشهای ناسازگارانه از سوی سربازان
شییود .بنییابراین لییزوم مشییاوره و آگییاهیبخشییی در زمینییه افییزایش سییازگاری سییربازان ،امییری
اجتنا ناپذیر است .یکی از رویکردهایی که در مشیاوره بیا سیربازان مییتیوان بیه کیار گرفیت،
«مشاوره راهحلمحور »8است .رویکیرد راهحیلمحیور بیه علیت داشیتن ویژگییهیایی همچیون
تأکیدهای شناختی ،کوتاهمدت بودن و ارائه راهحلهای سریع در عصیر حاضیر بسییار رواج دارد.
این رویکرد افراد را تشویق میکند تا آن چیزهایی را که کارآیی دارنید و میؤثر هسیتند ،بیشیتر
انجام دهنید (نیکیولز 9و شیوارتز ،2009 ،10ترجمیه دهقیانی ،گنجیوی ،نجارییان ،رسیولی ،زاده
1. Rice, P.
2. Paul, O.
3. Rogers, C. R.
4. Sappington, A.
5. Atkinson,R. C.
6. Atkinson, R. L.
7. Hilgard, E. R.
8. solution-focused counseling
9. Nichols, M.
10. Schwartz, L.
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محمدی و طهماسیان .)1393 ،لی ،1گرین 2و رنسیچلد1999( 3؛ نقیل از برزورسیکی،)2012 ،4
معتقدند که مشاوره راهحلمحور ،گفتگویی درمانی بین مشاور و مراجع است کیه در آن مشیاور
سؤالهای هدفمندی را به منظور کمک به مراجع برای تفکر بهگونهای متفاوت دربیاره وضیعیت
خود و درگیر کردن او در فرایند ساختن راهحل ،میپرسد .در این رویکرد کوشیش مییشیود تیا
توجه مراجعان به زمانی جلب شود که به خوبی از عهده مشکالتشان برمیآمدهاند .بدین ترتییب
به آنها کمک میشود که مسائل را بهگونهای دیگر ببینند .هنر مشاوره راهحلمحور فرایند کمک
به مراجع است تا نه مشکالتش را به صورت استثنا ببیند ،بلکیه دریابید کیه همیین اسیتثنائات،
خود ،راهحلهایی هستند که آنها در خزانه خویش از قبل داشتهاند .هدس در این مشاوره کمیک
به مراجع برای ساختن راهحلهایی برای حل مشکالت است .مشاور راهحیلمحیور ییک رویکیرد
متمرکز بر آینده و هدسمحور است .در این نوع درمان به جای علتیابی و بحر بر سر مشکالت
و تبیین اینکه مشکالت فرد از کجا ناشی می شوند ،به اهداس آینده و راههیای رسییدن بیه ایین
اهداس توجه میشود.
استیو دشازر بهعنوان طراح اولیه رویکرد راهحلمحور تلقی میشود؛ هرچند فردی همچون
اینسو کیم برگ در طراحی ،رشد و پیشرفت این رویکرد نقش بسزایی داشته است (ایرانمهر،
.)1395
مشاوره کوتاهمدت راهحلمحور هم بهصورت فردی و هم بهصورت گروهی قابل اجرا است .در
مشاوره با سربازان به دالیلی مانند گروهی زندگی کردن آنها در آسایشگاهها و صیرفهجیویی در
زمان ،ضرورت استفاده از مشاوره گروهی ایجا مینماید .از این رو استفاده از مشیاوره گروهیی
راهحلمحور نسبت به مشاوره فردی راهحلمحور ،منطقیتر به نظر میرسید .در ادامیه بیه میرور
برخی از پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته میشود.
در پژوهشی که صفرپور ،فرحبخش شفیعآبادی و پاشاشریفی ( )2011انجام دادند ،نتیایج آن
نشان داد که مشاوره گروهی راهحلمحور تأثیر قابل مالحظهای بر افیزایش سیازگاری اجتمیاعی
نوجوانان یتیم داشته است .نتایج پژوهش دستباز ،یونسی ،مرادی و ابراهیمی ( )1393مبنی بر
1. Lee, M. Y.
2. Greene, G. J.
3. Rheinscheld, J.
4. Brzezowski, K. M.
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این است که مشاوره گروهی راهحلمحور در بهبود مییزان سیازگاری کلیی ،عملکیرد اجتمیاعی،
عملکرد آموزشی و خودکارآمدی افراد مؤثر است .نتایج پژوهشیی کیه اعتمیادی ،گیتییپسیند و
مرادی ( )1392انجام دادند ،حاکی از این است که مشیاوره گروهیی راهحیلمحیور بیر افیزایش
مهارت استدالل و کاهش پرخاشگری کالمی و فیزیکی مادران مؤثر است و تعارضات مادر-دختر
را کاهش میدهد .نتایج پژوهش کرمی ،نظری و زهراکار ( )1392نشیان مییدهید کیه مشیاوره
گروهی راهحل محور بر کاهش پرخاشگری کالمی ،کاهش پرخاشگری فیزیکی و افزایش مهیارت
استدالل مؤثر است .در تحقیقی که مؤمنیجاوید ،شعاعکیایمی و پورشیهریاری ( )1394انجیام
دادند ،به این نتیجه رسیدند که مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی ،در بهبود روابیط زناشیویی
مادران آسیبدیده از بیوفایی و خیانتهای جنسی و بهبیود ارتبیاط کالمیی آنهیا تیأثیر دارد.
نتایج تحقیق امیری ،کارشکی و اصغری ( )1393بر تأثیر مشاوره گروهی راهحلمحور در افزایش
سالمت عمومی افراد و تأثیر معنادار آن بر کاهش افسردگی و اضطرا افراد داللیت دارد .نتیایج
پژوهش دشتیزاده ،ساجدی ،نظری ،داورنیا و شاکرمی ( )1394نشان داد که درمان کوتاهمیدت
راهحلمحور بر کاهش افسردگی زنان مؤثر است.
مکبرایر 1و چیبارو )2013( 2در پژوهشی نشان دادند که مشاوره کوتاهمیدت راهحیل محیور
برای کار با دانشآموزان مدارس متوسطه ،جهت دستیابی به اهداس و بیه تبیع آن هوییتییابی،
نقش بسزایی دارد .پاکروسنیس 3و سییپوکین )2013( 4در تحقیقیی نشیان دادنید کیه درمیان
کوتاهمدت راهحل محیور در د رمیان مشیکالت رفتیاری در بیین نوجوانیان مفیید و میؤثر اسیت.
همچنییین جییوانمیری ،کیمیییایی و قنبییاری ( )2013در پژوهشییی فنییون درمییان راهحییلمحییور
کوتاهمدت را با هدس کاهش افسردگی دختران نوجوان به کار بردند که نتایج این پژوهش تیأثیر
این روش را در کاهش افسردگی آنها مثبت گزارش داد .ردی ،5سیرومورسیی ،6ویجایلکشیمی 7و
حمزا )2015( 8در پژوهش خود ،به بررسی تأثیر درمان کوتاهمدت راهحلمحور در بهبود عالئیم
1. Mcbrayer, R. H.
2. Chibbaro, J. S.
3. Pakrosinis, R.
4. Cepukiene, V.
5. Reddy, P. D.
6. Thirumoorthy, A.
7. Vijayalakshmi, P.
8. Hamza, M. A.
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افسردگی یک دختر نوجوان با عالئم افسردگی متوسط پرداختند و نشان دادند که پیس از طیی
جلسات درمان کوتاهمدت راهحلمحور ،عالئم افسردگی بهبود یافتیه اسیت .برززوسیکی ()2012
در پژوهشی مبنی بر مؤثر بودن مشاوره راهحلمحور در کنترل مناسب خشیم بیه نتیایج مثبتیی
دست یافت .نتایج تحقیقات اسپیلسیباری )2012( 1در اسیتفاده از رویکیرد راهحیلمحیور بیرای
درمان افراد افسرده ،حاکی از این بود که این رویکرد در کاهش افسردگی اثربخش میباشد .این
رویکییرد همچنییین در مییورد گروهییی از افییراد دارای ویژگیییهییای فرهنگییی و بییه طییور عمییوم
درمانجویان آسیایی ،بهخصوص آسیای غیر  ،سیازگار بیوده اسیت .همچنیین نتیایج پیژوهش
کوئیک )2013( 2بیان میکنید کیه درمیان راهحیلمحیور در کیاهش اخیتالالت رفتیاری ماننید
افسردگی و اضطرا مؤثر است.
همان طور که آشکار است ،نتایج تحقیقات مختلف در داخیل و خیارج از کشیور از اثربخشیی
مشاوره گروهی راهحلمحور ،پشتیبانی میکند .ولی با بررسی به عمل آمده ،تاکنون تحقیقیی در
داخل کشور در مورد بررسی اثربخشی این رویکرد بیر سیازگاری سیربازان وییفیه انجیام نشیده
است .از طرفی سربازان وییفه به دلیل تغیییر ناگهیانی محییط زنیدگی و ورود بیه ییک محییط
نظامی و رویارویی با شرایط خاصی که مختص به این بستر است که پیشتر نیز ذکر شد ،ممکن
است دچار ناسازگاری با محیط شوند .از سوی دیگر بیر اسیاس گیزارشهیای موجیود ،بیه نظیر
میرسد این ناسازگاری سربازان آسایشگاه بخوا را بیشتیر از سیایر سیربازان هیدس قیرار داده
است .از این رو برای انجام این پژوهش ،مشاوره گروهی راهحلمحور به عنوان متغییر مسیتقل و
سازگاری سربازان وییفه بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد .بنابراین ،هدس ایین پیژوهش
«بررسی اثربخشی مشاوره گروهی کوتاهمدت با رویکرد راهحلمحور بر سازگاری سربازان وییفیه
آسایشگاه بخوا » میباشد .به همین منظور چهار فرضیه در ارتباط با سازگاری و مؤلفههیای آن
که عبارتاند از عملکرد اجتماعی ،عاطفی و آموزشی ،در نظر گرفتیه شید .فرضییههیای تحقییق
بدین شرح میباشند:
 -1مشاوره گروهی راهحلمحور موجب افزایش سازگاری سربازان وییفه آسایشگاه بخوا
میشود؛
1. Spilsbury, G.
2. Quick, E. K.
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 -2مشاوره گروهی راهحلمحور موجب افزایش عملکرد اجتماعی سربازان وییفه
آسایشگاه بخوا میشود؛
 -3مشاوره گروهی راهحلمحور موجب افزایش عملکرد عاطفی سربازان وییفه آسایشگاه
بخوا میشود؛
 -4مشاوره گروهی راهحلمحور موجب افزایش عملکرد آموزشی سربازان وییفه آسایشگاه
بخوا میشود.

روششناسی پژوهش
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر آزمایشی و با استفاده از طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه گواه بود.
جدول  :1شمای طرح پژوهش
پسآزمون

متغیر مستقل

پیشآزمون

انتخاب تصادفی

گروهها

T2

X

T1

R

آزمایش

T2

-

T1

R

گواه

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش کلیه سربازان آسایشگاه بخوا قرارگاه سربازی ستاد نیروی هوایی در
سال  1394بودند.

نمونه پژوهش
تعداد  28نفر از سربازان آسایشگاه بخوا که بیر مبنیای نتیایج آزمیون سیازگاری نمیره آنهیا
پایینتر از حد میانگین بود و داوطلب شرکت در این پژوهش بودند.

روش نمونهگیری
ابتدا یک آزمون اولیه سازگاری از کلیه سربازان آسایشگاه بخوا آسایشیگاه مرکیزی گرفتیه شید.
سپس از بین سربازانی که نمره آنها پایینتر از حد میانگین بود ،تعداد  28نفر به صورت تصیادفی
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ساده انتخا و به صورت تصادفی نیز در دو گروه  14نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند.

ابزار پژوهش
1

2

برای سینجش مییزان سیازگاری سیربازان وییفیه از پرسشینامه سیازگاری سیینحا و سیینگ
( )1997استفاده شد .این پرسشنامه دارای  60ماده است که افراد با سازگاری بهنجار را از افیراد
با سازگاری نابهنجار را در سازگاری کلی و سه حیطه جزئی اجتماعی ،عاطفی و آموزشیی از هیم
تفکیک می کند .ضریب پایایی این مقیاس را به روش دونیمه کردن بیرای کیل مقییاس  0/95و
برای مقیاسهای عیاطفی  ،0/94اجتمیاعی  0/93و آموزشیی  0/96گیزارش کیردهانید (کرمیی،
 .)1382این مقیاس در ایران توسط کرمی ( )1382برگردان و روایی و پایایی آن نییز توسیط او
به دست آورده شد .ضریب پایایی این آزمون به روش بازآزمیایی نییز بیرای کیل آزمیون  0/93و
برای خرده مقیاسهای عاطفی ،اجتماعی و آموزشی به ترتیب  0/90 ،0/96و  0/93است.

روش اجرا
از مجموع شرکتکنندگان در پژوهش ،دو گروه تشکیل شد ،یکی گروه آزمایش و دیگری ،گیروه
گواه .ابتدا یک پیشآزمون که در واقع پاسخ به مواد پرسشنامه سیازگاری بیود ،از هیر دو گیروه
گرفته شد .سپس با گروه آزمایش 10 ،جلسه  80دقیقهای مشاوره گروهی راهحلمحور به میدت
 10هفته ،هر هفته یک جلسه تشکیل شد .در طول این مدت گروه گیواه هییچگونیه مداخلیهای
مبنی بر مشاوره گروهی دریافت نکرد .پس از پایان جلسیات مشیاوره گروهیی و طیی میدت دو
هفته از آخرین جلسه ،یک پسآزمون از دو گروه گرفته شد.

خالصه جلسههای مداخله
جلسهاول:آشنایی اعمای گروه با یکدیگر ،بیان قوانین گروه ،بیان مالحظات اخالقیی و رازداری،
بیان مسائل مربوط به سیازمان گیروه ،میدت جلسیات و در نهاییت از اسیتفاده از فین «تکلییف
نخستین جلسه( »3دشازر )2000 ،که بر اساس آن از اعمای گروه خواسته شید تیا جلسیه بعید
خو مشاهده کنند و ببینند از بین وقایعی که در زنیدگی آنهیا در جرییان اسیت ،مییخواهنید
کدامیک همچنان استمرار یابد.
1. Sinha, A. P.
2. Singh, R. P.
3. first-session task
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جلسهدوم :بیان اصول مشاوره راهحلمحور و فرایند مشاورهای آن ،آموزش اعمای گروه بیرای
تعیین اهداس خود بهصورت مثبت ،ملموس و عینی.
جلسهسوم :بیان خالصهای از جلسات قبل به وسیلۀ اعما ،پرداختن به احساسات اعما نسیبت
به یکدیگر و نسبت به جلسه ،پرداختن به تعارضات و حل آنها ،بحر و گفتگیو پیرامیون نقیش
زبان در تعامالت.
جلسهچهارم :پرداختن به مسائل مطرح شده در جلسه قبیل بیه خیاطر اهمییت آن ،بحیر و
گفتگو پیرامون نقش زبان در تغییر و تأکید به اعما در رابطه با تغییر زبان از صیحبت از مشیکل
به صحبت از راهحل.
جلسهپنجم :بحر و گفتگوی گروهی پیرامون مشکالت و مسائل اعمای گروه و تعریف دقیق و
مشخص اعما از مشکالتشان ،سپس به تبیین آن دسته از الگوهای رفتاری اعمیا کیه در مواجیه
شدن با مشکالت کارساز نبوده است ،پرداخته شد و در نهایت از رهنمودهای شبه تلقینی مبنیی
بر اینکه تا دفعات بعد ،هنگامی که با مشکل مواجه شدند ،چیه کیار متفیاوتی مییتواننید انجیام
دهند که به تغییرات سازنده منجر شود ،استفاده شد.
جلسهششم:بیان خالصهای از جلسات قبل از سوی اعمای گروه و بییان تجربییات اعمیا از نحیوه
مواجه شدن با مشکالتشان ،استفاده از «پرسش استثنا »1جهیت کمیک بیه اعمیا بیرای ییافتن
استثنائات مثبت در زندگیشان و برجسته نمودن این استثنائات.
جلسههفتم :بحر و گفتگوی گروهی پیرامون سازگاری و مؤلفههای آن و نحوه مواجیه و کنیار
آمدن با مشکالت با توجه به آموزههایی که گروه در طول مدت جلسات فرا گرفته بود.
جلسههشتم:کاربرد تکنیک «پرسش معجزهآسا »2و «پرسش سازگاری »3در مواجیه بیا الگوهیای
رفتاری مخر اعما و تغییر از تمرکز بر مشکالت بر تمرکز بر راهحلها در گروه ،برجسته کردن
قابلیتها.

1. exception question
2. miracle question
3. adjustment question

 / 140فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،1بهار 1396

جلسهنهم :به احساسات اعما نسبت به یکدیگر و نسبت به تغییراتیی کیه در طیول میدت جلسیات
برای آنها روی داده بود ،پرداخته شد .سپس به بازخوردگیری از اعما در مورد رشید توانمنیدیهیا و
تواناییهای آنها در برابر مشکالت و نحوه سازگاری آنها با مشکالت پرداخته شد .بخشیی از جلسیه
نیز به ایجاد آمادگی در اعماء برای پایان دادن به جلسات مشاوره گروهی ،پرداخته شد.
جلسهدهم :در جلسه پایانی به مرور و جمعبندی جلسات قبل پرداختیه شید .سیپس اعمیا از
تغییراتی که در طول جلسات برای آنها رخ داده بود ،صحبت کردند .در پایان نیز اعما گیروه از
یکدیگر خداحافظی نمودند و زمان اجرای پسآزمون برای دو هفته بعد تعیین شد.

یافتهها
دادههای به دست آمده از این پژوهش بدین شرح ارائه میشود.
جدول  :2میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمایش و گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون در
متغیر سازگاری و هر یک از خردهمقیاسهای آن
گروه

پسآزمون

پیشآزمون

میانگین

انحراس
استاندارد

میانگین

سازگاری

کنترل
آزمایش

9/ 4
8/ 9

4/ 5
3/ 2

6/9
9 /2

2/ 7
6/9

سازگاری

کنترل
آزمایش

8/ 2
8/ 7

2/ 7
1/ 8

4 /2
5 /9

2/ 2
2/ 9

سازگاری

کنترل
آزمایش

9/ 8
10/4

4
3/ 8

4 /5
8 /8

3/ 2
3/ 3

سازگاری

کنترل
آزمایش

27/4
27/1

6/7
5/ 8

28/1
32/2

6/5
5/01

اجتماعی
عاطفی
آموزشی
(کل)

انحراس
استاندارد

در جدول  2میانگین و انحراس استاندارد در دو گروه آزمایش و در پیشآزمون و پسآزمیون
در متغیر سازگاری و هر یک از خردهمقیاسهای آن ارائه شده است .مقایسیه مییانگینهیای دو
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گروه آزمایش و کنترل نشان میدهد که میانگین پسآزمیون گیروه آزمیایش نسیبت بیه گیروه
کنترل باالتر است.
برای بررسی تأثیر مداخله از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد که ابتدا باید
پیشفر های برابری واریانسها ،همگنی شیب رگرسیونی و توزیع نرمیال برسیی شیوند .بیرای
بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پس آزمون ،از آزمون همگونی وارییانسهیای لیوین
استفاده شد .آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچییک از متغیرهیای میورد بررسیی از لحیاظ
آماری معنیدار نبود ]پسآزمونها؛ شاخص کلیی سیازگاری ( ،)P=0/2<0.05مؤلفیه سیازگاری
اجتمیییاعی ( ،)P=0/1<0.05سیییازگاری عیییاطفی ( ،)P=0/9<0.05سیییازگاری آموزشیییی
( .[)P=0/45<0.05بنابراین ،در سطح پسآزمون مفروضه همگونی واریانسها تأیید شد .آزمون
همگونی ضرایب رگرسیون از طریق تعامل پیشآزمون سازگاری و خردهمقیاسهایش ،بیا متغییر
مستقل (روش درمان) در مرحله پسآزمون مورد بررسی قرار گرفت .تعامل این پیشآزمونها بیا
متغیر مستقل معنیدار نبوده و حاکی از همگونی ضرایب رگرسیون میباشید .ایین مفروضیه در
ارتباط با مرحله پسآزمون مییباشید] .پیسآزمیونهیا؛ سیازگاری ( )P=0/69<0.05 ،F=0.6و
خردهمقیاسهای سازگاری اجتماعی ( ،)P=0/89<0.05 ،F=0.25سازگاری عاطفی (،F=0.69
 ،)P=0/64<0.05سازگاری آموزشی ( .[)P=0/64<0.05 ،F=0.69بنابراین ،مفروضه همگیونی
ضرایب رگرسیون تأیید شد و نیز نتایج آزمون کولموگروس اسمیرنوس نشان داد که در سه سطح
آزمون توزیع دادهها طبیعی است ،چون در هیچکدام معنییدار نبیود ( )P<0.05و فیر صیفر
مبنی بر نرمال بودن توزیع تأیید میشود .با برقراری همه پیشفر ها حیال بیه اجیرای آزمیون
تحلیل کوواریانس چندمتغیره میپردازیم.
جدول  :3اطالعات مربوط به شاخصهای اعتباری آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری سازگاری

اثر
گروه

آزمون

ارزش

df
فرضیه

df
خطا

F
165/8

P
P≥0/001

Eta
0/95

P≥0/001

0/95
0/95
0/95

پیالیی -بارتلت

0/96

3

21

المبدای ویلکز

0/04

3

21

165/8

اثر هتلینگ

23/3

3

21

165/8

P≥0/001

بزرگترین ریشه روی

23/3

3

21

165/8

P≥0/001
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در جدول  3آمارۀ چندمتغیری مربوطه یعنی المبدای ویلکز در سیطح اطمینیان  95درصید
( )α=0.05معنیدار میباشد [ F)321( =165.8و  P>0.05و  P>0.05و  ،]2=0.95بدین
ترتیب ،فر صفر آماری رد و مشخص میشود کیه ترکییب خطیی متغیرهیای وابسیته مییزان
پسآزمونها پس از تعدیل تفاوتهای متغیر همپراش (پیشآزمون) سازگاری و مؤلفیههیایش از
متغیر مستقل ،یعنی روش درمان تأثیر پذیرفته است (مرحله پسآزمون) .بنیابراین ،نتیجیه ایین
است که تحلیل کوواریانس چندمتغیری به طور کلی معنییدار اسیت؛ بیه عبیارت دیگیر نتیایج
تحلیل نشان میدهد که مشاوره گروهی راهحلمحور بر ترکیب خطی متغیر وابسته (پسآزمیون
با زیرمقیاسهایشان) مؤثر بوده است و تفاوت میانگینهیای ایین دو گیروه روی ترکییب خطیی
متغیر وابسته مذکور قابل اعتماد میباشد.
جدول  :4نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری برای مقایسه نمرات سازگاری و مؤلفههای آن در گروه
آزمایش و کنترل
SS

df

Ms

F

Sig

Eta

سازگاری اجتماعی

گروه
خطا

4487/9
325/9

1
23

4487/9
14/1

316/6
-

0/001

0/93
-

سازگاری عاطفی

گروه
خطا

9156/1
429/2

1
23

9156/1
18/66

490/6
-

0/001

0/95
-

سازگاری آموزشی

گروه
خطا

6378/9
546/1

1
23

6378/9
23/7

268/6
-

0/001

0/92
-

سازگاری (کل)

گروه
خطا

58829/6
2734/8

1
23

58829/6
118/9

494/7
-

0/001

0/95
-

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،مییانگینهیای
نمرات پسآزمون سازگاری ( 25( =494/7 P≥0/001و  ،)F )1مؤلفه های اجتمیاعی (P≥0/001
و  25( =316/6و  ،)F )1عییاطفی ( P≥0/001و  25( =490/6و  )F )1و آموزشییی ( P=0/001و
 25( =268/6و  )F )1بین دو گروه آموزش درمان راهحلمدار و گروه کنترل تفاوت وجیود دارد.
به عبارت دیگر با  99درصد اطمینان میتوان گفت مشاوره گروهی راهحلمحور بیر سیازگاری و
هر یک از خردهمقیاسهای آن در سربازان مؤثر است.
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بحث و نتیجهگیری
هدس از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی کوتاهمدت با رویکیرد راهحیلمحیور بیر
سازگاری سربازان وییفه آسایشگاه به خوا بود .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشاندهنده ایین
است که مشاوره گروهی راهحلمحور بهطور معناداری موجب افزایش سازگاری کلیی ،سیازگاری
اجتماعی و سازگاری عاطفی سربازان وییفه آسایشیگاهبیهخیوا مییشیود .همچنیین مشیاوره
گروهی راهحلمحور بر سازگاری آموزشی سربازان وییفه آسایشگاه بخوا نیز مؤثر اسیت ،ولیی
این تأثیر در جهت مثبت معنادار نیست .این یافتیههیا بیا نتیایج تحقیقیات سیاالری فییضآبیاد
3
( ،)1386دستباز ،یونسی ،مرادی و ابراهیمی ( ،)1393ساندمن ،)1997( 1والرستد 2و هایگینز
( ،)2000پال ( ،)2004کوکوران ،)2006( 4کریمی ( ،)2009صفرپور ،فرحبخش ،شفیعآبیادی و
پاشاشریفی ( )2011و آریپ ،5یوسف ،6جوسو ،7سلیم 8و صمد )2011( 9همخوانی دارد.
با توجه به تأیید چهار فرضیه تحقیق و نتیایج حاصیل شیده ،مییتیوان گفیت کیه سیربازان
شرکتکننده در جلسات گروهی به خوبی توانستهاند در جهت رشد سیازگاری خیود ،روییارویی
مناسب با مشکالت و تغییر راهکارهای ناکارآمد خود ،گام بردارند .ازجمله این موارد تغییر زبیان
شرکتکنندگان از صحبت از مشکل به صحبت از راهحل و در واقع نوعی مثبتاندیشی بیود کیه
عاملی مهم در سازگاری افراد محسو میشود .طریقه گفتار افراد در ارتباطات و تعامالتی که بیا
دیگران برقرار میکنند ،در بروز و عدم بروز تنش بسیار مهم است .فردی که گفتیار مناسیبی در
تعامالتش ندارد ،بروز تنش را تشدید می کنید .همیین بیروز تینش در نهاییت منجیر بیه ایجیاد
ناسازگاری میشود .تغییر زبان به قدری مهم است که دشازر و برگ ( )1993که از بنیانگذاران
رویکرد راهحلمحور هستند ،در اهمیت آن میگویند« :زبان ،جهان انسان را بنا مینهد و جهیان
انسان همه هستی را بنا مینهد» .از تغییرات دیگر شرکتکنندگان در پژوهش این بیود کیه ییاد
1. Sundman, P.
2. Wallerstedt, C.
3. Higgins, P. G.
4. Corcoran, J.
5. Arip, M. A.
6. Yusooff, F. B.
7. Jusoh, A. J.
8. Salim
9. Samad, A.
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گرفته بودند به جای درگیر شدن در مشکالت و غرق کردن خود در آن و استفاده از راهکارهیای
تکراری و ناکارآمد ،به دنبال راهکارهای مفید و مؤثر باشند و از تواناییهیای بیالقوه خیود بیرای
کنترل مناسب تنشها و سازگاری بهتر با مسائل پییش رو ،اسیتفاده نماینید .بیر همیین اسیاس
دشازر ( )1991میگوید« :به نظر میرسد مشکالت به سادگی خود را حفیظ و ابقیا مییکننید و
چون مراجعان مشکالت را همانطور که همیشه اتفاق میافتند ،مجسیم مییکننید ،آن قیدر در
مشکالت غرق میشوند که از دیدن راهحلهایی که درسیت در برابیر آنهیا قیرار گرفتیه ،غافیل
میمانند .بنابراین با تغییر دیدگاه مراجعان و تمرکز بیشتر بر راهحیلهیا زمینیه مناسیبی بیرای
ایجاد تغییرات سازنده فراهم مییشیود ».کیاربرد فنیون مشیاوره راهحیلمحیور ازجملیه تکلییف
نخستین جلسه ،پرسش استثنا ،پرسش معجزهآسا و پرسش سازگاری نیز تأثیر زیادی در تغیییر
مراجعان و سازگاری بیشتر آنها داشته است.
نتایج مقایسه دو بازخوردی که در جلسات اولیه و جلسات پایانی گرفتیه شید نییز بیر تأییید
نکات باال تکیه دارد .با توجه به اینکه در محیطهای نظامی بهطور معمول ،آمیوزش بیه صیورت
گروهی و دستهجمعی ارائه مییشیود ،مشیاوره گروهیی راهحیلمحیور بیه خیاطر سیاده بیودن،
کوتاهمدت بودن و ارائه راهحلهای سریع ،میتواند در چنین محیطی بسیار مفیید و میؤثر واقیع
شود .عدم سازگاری برخی از سربازان در محیطهیای نظیامی ،از مسیائلی اسیت کیه گریبیانگیر
مسئوالن امر در نیروهای مسلح میباشد .در این رابطه پیشنهاد میشود از نتایج این پژوهش در
جهت سازگاری بیشتر سربازان وییفه استفاده شود .این پژوهش با محیدودیتهیایی نییز روبیرو
بود؛ ازجمله اینکه چون این تحقیق در یک یگان نظامی انجام شد ،مسئوالن امر به علت رعایت
مسائل حفایتی ،لیست کامل سربازان آسایشگاهبخیوا را در اختییار محقیق قیرار ندادنید و در
نتیجه جامعه پژوهش شامل سربازانی بود که در آسایشگاه مرکزی آن یگان سکونت داشیتند .از
محدودیتهای دیگر این تحقیق بنا بر دالیلی که گفته شد این بیود کیه امکیان انجیام پیگییری
وجود نداشت .از دیگر محدودیتهای دیگر این تحقیق این اسیت کیه اجیازه ذکیر نیام یگیان و
مسئوال ن امر در انجام این پژوهش (مسئولین یگان) داده نشد .در پایان از کلیه عزیزانیی کیه در
انجام این پژوهش ،محقق را یاری نمودند ،تشکر و قدردانی میشود.
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