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چکيده
هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطة ساده و چندگانة متغيرهاي باورهاي مذهبي ،سخترويي روانشناختي و حمايت
اجتماعي ادراک شده با رشد پس از سانحه در بيماران مبتال به «مولتيپل اسکروزيس» شهر تهران است .نمونة پژوهش
شامل  100بيمار مبتال به مولتيپل ا سکروزيس ا ست که به طور در د سترس انتخاب گرديدند .در اين پژوهش ،از چهار
پرسشنامة دينداري ،سخترويي روان شناختي ،مقياس چندوجهي حمايت اجتماعي ادراک شده ،و پرسشنامة رشد پس
از سانحه استفاده گرديد .بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها ،از ضريب همبستگي ساده و رگرسيون چندمتغيري استفاده شد.
نتايج پژوهش نشان داد که ميتوان رشد پس از سانحه را بر اساس متغيرهاي باورهاي مذهبي ،سخترويي روانشناختي
و حمايت اجتماعي ادراکشده پيشبيني نمود.
کليدواژهها :رشد پس از سانحه ،باورهاي مذهبي ،سخترويي روانشناختي ،حمايت اجتماعي ادراک شده.
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مقدمه

در قلمرو علم روان شناسي ،تحقيقات زيادي در زمينة تأثير حوادث و سوانح ناگوار بر انسان انجام شده
که عمدتاً اينگونه برر سيها در جهت شنا سايي اثرات سوء اين رويدادها بوده ا ست .از سال ،1980
رشتة «روانپزشکي» به طور رسمي اثرات رواني منفي سانحه را مطرح کرد و تشخيص اختالل استرس
پس از سانحه ( )PTSDدر راهنماي ت شخي صي و آماري اختالالت رواني در چاپ سوم برر سي شد
(ســيدمحمودي ،1392 ،به نقل از :انجمن روانشــناســي آمريکا .)1980 ،اما اين اختالل تنها بخشــي از
واکنش افراد به مشکالت سخت زندگي را توجيه ميکند و در بسياري مواقع ،ممکن است پس از اينکه
فرد رخداد ناگوار و يا بيماري خا صي را تجربه کرد ر شد پس از سانحه را تجربه نمايد« .ر شد پس از
سانحه» ( )PTGبه تغييرات شخ صي و روان شناختي مثبتي گفته مي شود که پس از وقوع يک حادثة
سخت ايجاد شده و نتيجة مبارزه فرد عليه اين حادثة ا سترسزا داراي اهميت انطباقي ا ست .اين پديده
قرنهاست شناسايي شده ،اما فقط طي چند سال اخير موضوع تحقيق تجربي قرار گرفته است (تدسکي
( )Tedeschiو همکاران ،2004 ،ص .)4
در ادبيات «تروما شنا سي» ،اين ا صطالح به معناي تغيير در ادراك از خود ،رابطه با ديگران ،فل سفة
زندگي ،تغيير در باورهاي بنيادي ،تغيير حاصــل شــده در هويت ،و تغيير در ادراك از خود به صــورت
خودتأييدي و خودکارآمدي باال به کار ميرود (همان).
از نظر زولنر و مارکز «رشــد پس از ســانحه» ،به تجربة تغييرات معنادار مثبت ناشــي از مخاطرات
مربوط به مواقع فوقالعاده بحراني زندگي گفته ميشــود (زولنر و مارکر (،2006 ،)Zoellner & Maercker
ص  .)631تد سکي ( )1999معتقد ا ست :ر شد پس از سانحه به يکي از اين صورتها ظاهر مي شود:
حس مطلوب و رضــايتبخش از خود ،احســاس شــايســتگي و انعطافپذير بودن به هنگام مواجهه با
چالش هاي زندگي يا تغيير در روابط بينفردي به طور خاص ،روابط نزديکتر با افراد خانواده و افراد
شــاخص ديگر (وابســتگان و آشــنايان) ،آشــتيگرايي ،توانمندي فزون يافته براي محافظت از خود و
جلوگيري از روابط سوءا ستفاده مآبانه ،نوعدو ستي بي شتر ،افزايش اراده براي پذيرش کمک و باز بودن
بيشـــتر براي رفتارهاي جديد ،امکانات تغيير يافته ،عقايد قوي ،معنايابي در زندگي و ادراکات جديد از
زندگي (تدسکي ،1999 ،ص .)322
در زمينة رشــد پس از ســانحه ،الگوهاي گوناگوني بررســي شــده اســت که از جملة اينها ،الگوي
بحرانهاي فردي و رشد شخصي اسکافر و موس ( )1996است .آنها يک الگوي مفهومي در خصوص
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نتايج مثبت پس از بحرانهاي زندگي و انتقال از اين بحرانها ارائه کردند .بر اساس اين الگو ،رويدادهاي
منفي زندگي مانند ابتال به بيماري هاي مزمن در برخي افراد ميتواند نتايج مثبتي ايجاد نمايد .در اين
الگو ،تأکيد شده است که شرايط محيطي و شخصي براي شکل دادن به تجربة بحران و عواقب آن مهم
است .در اين الگو ،شاخصهاي فردي عبارت بود از :ويژگيهاي سرشماري اجتماعي ،خود کارآمدي،
انعطافپذيري ،اعتقادات مذهبي ،خوشبيني ،اطمينان به خود ،ســطح انگيزش ،وضــعيت ســالمت ،و
تجارب قبل از بحران .عوامل محيطي نيز روابط شــخصــي ،حمايت اقوام ،دوســتان و محيط اجتماعي،
منابع و ديگر جنبههاي موقعيت زندگي را دربر ميگرفت (زولنر و مارکر ،2006 ،ص .)635
همانگونه که مطرح شد ،با توجه به الگوي اسکافر و موس ( )1996برخي از ويژگيهاي شخ صيتي،
محيطي و روانشــناختي ميتوانند بهعنوان عوامل مؤثر بر تغييرات مثبت پس از ســانحه مطرح شــوند که
موجب دســـتيابي به مهارت هاي مقابلهاي و ســـازش يافتگي در برابر عوامل تنيدگيزا ميشـــوند .در
پژوهشهاي گوناگون ن شان داده شده ا ست که باورهاي مذهبي و معنوي ميتواند پيامدهاي ناخو شايند
ناشي از «تروما» را کاهش دهد (ميرسون ( )Myersonو همکاران .)2011 ،به نظر پارك ( ،)2006ارتباط بين
ميزان باورهاي مذهبي در افرادي که رويداد ناگواري را تجربه کردهاند و رشـــد پس ســـانحه داشـــتهاند
انکارناپذير است .درواقع ،به سبب سبک زندگي خاصي که متدينان دارند ،آنها رويدادها را کمتر استرسزا
ارزيابي ميکنند يا پس از بروز ا سترس ،آن را بهمنزلة فر صتي براي ر شد و تقويت معنوي و روحي خود
ميدانند و يا آن را برنامه و تدبير الهي ميدانند .بنابراين ،باورهاي مذهبي ميتواند فرد را به ســوي کمال و
تعالي و در نتيجه ،به سوي رشد و تعالي پس از سانحه هدايت کند (پارك (.)2006 ،)Park
وازکيوز و همکاران ( )2005نيز گفتهاند :يکي از پيشبينهاي اصـــلي براي تغييرات مثبت به دنبال
بيماريهايي همچون سرطان ،مولتيپل اسکروزيس و ديگر بيماريهاي مزمن ،باورهاي مذهبي ،اسنادهاي
ديني و ک نار آ مدن ديني ميآ يد (وازيکو ( )Vazquezو هم کاران ،2005 ،ص  .)316کوئينﮓ نيز در
تحقيقي نشان داده است افرادي که اعتقادات مذهبي قويتري دارند سازگاري بهتري با موقعيتهاي
دشـــوار زندگي دارند (کوينﮓ ( .)2007 ،)Koenigهمچنين هاکني و همکاران ( )2003در مطالعات و
پژوهشهاي خود ،به اين نتيجه رسيد که تجربههاي معنوي مذهبي غالباً موجب جابجايي در ارزشهاي
اخالقي فرد ميشود و در نتيجه ،اين جابجايي در جهت دور شدن از ماديگري و به سمت ياوري و
نوعدوستي و در نتيجه ،موجب بهزيستي روان فرد و انطباق با شــرايط دشــوار زندگي ميشود (هاکني
( )Hackneyو همکاران.)2003 ،
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از سوي ديگر ،بانگهر ( ،)2013در پژوهش خود ،نشان داد که داشتن اعتقادات مذهبي قوي موجب
تسريع بازيابي سالمتي در بيماران مبتال به بيماريهاي مزمن ميشود؛ زيرا افراد به کمک اين باورها براي
مقابله با تنيدگي ،توانايي بيشتر براي رسيدن به تغييرات مثبت پس از سانحه را به دست ميآورند.
عامل ديگري که مشخص شده بر رشد پس از سانحه اثرگذار است حمايت اجتماعي است« .حمايت
اجتماعي ادراكشده» يعني :منابع فراهم شده توسط ديگران که احساس ارزشمندي به فرد ميدهد و
فرصتهايي را براي ارتباط با ديگران و نيز تثبيت ارتباطات با ارزش فراهم ميآورد« .حمايت اجتماعي»
به برخورداري از محبت ،همراهي و توجه اعﻀاي خانواده ،دوستان و ساير افراد تعريﻒ شده است.
حمايت اجتماعي بر سبک مقابله با بحران و سازگاري موفق با تجارب تروما اثرگذار است .مطالعات
نشان ميدهند حمايت اجتماعي در حفﻆ سالمتي افراد نقش مهمي داشته ،در کاهش آثار منفي استرسهاي
ناشي از محيط و جامعه تأثير دارد (پروفيت ( )Proffitو همکاران.)2006 ،
در اين خصوص ،مککابه و همکاران ( )2004در تحقيق خود نشان دادند سطح پايين حمايت اجتماعي
با تطبيق ضعيﻒ روانشناختي در بيماران مبتال به اســکلروز مولتيپل همراه بوده است (مککابه ( )McCabeو
همکاران .)2004 ،مککولي و همکاران ( )2009در تحقيق خود ،همبستگي ميان متغيرهاي روانشناختي ،درد
و عواطﻒ منفي را به دست آورد .او نشان داد حمايت اجتماعي ادراكشده ،اميد و خوشبيني با درد وابسته به
اسکلروز مولتيپل همبستگي منفي دارد (مککولي ( )McAuleyو همکاران.)2009 ،
«ســرســختي روانشــناختي» متغير ديگري اســت که بر تعالي و رشــد بيماران مولتيپل اســکروزيس
اثرگذار ا ست « .سر سختي روان شناختي» حالتي ا ست که تو سط کوبا سا ( )1979مطرح گ شت .وي با
ا ستفاده از نظريههاي وجودي در شخ صيت ،سر سختي را ترکيبي از باورها دربارة خوي شتن و جهان
تعريﻒ کرد که از سه مؤلفة «تعهد»« ،کنترل» و «مبارزهجويي» تشکيل شده است .کسي که از تعهد بااليي
برخوردار است ،به اهميت و ارزش و معناي اينکه چه کسي است و چه فعاليتي انجام ميدهد ،باور دارد
و بر همين مبنا ،قادر است تا دربارة هرچه انجام ميدهد معنايي بيابد .افرادي که داراي مؤلفة کنترل قوي
ه ستند ،رويدادهاي زندگي را قابل پيشبيني و کنترلپذير ميدانند و بر اين عقيدهاند که قادرند با تالش،
آنچه را در اطرافشــان رم ميدهد تحت تأثير قرار دهند .افراد مبارزهجو بر اين باورند که تغيير و تحول
از ويژگيهاي طبيعي زندگي اســت و انتظار وقوع دگرگوني مشــوقي براي رشــد و بالندگي اســت ،تا
تهديدي براي امنيت (کوباسا (.)1979 ،)kobasa
مفهوم «سرسختي» مفهومي مفيد است که نشان ميدهد فرد حتي با داشتن يک زندگي دردناك ،مثل
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ابتال به بيماري مولتيپل اســـکروزيس ،ميتواند ســـالمت روان خود را حفﻆ کند (وانس ( )Vanceو
همکاران .)2008 ،وانس و همکاران او همچنين نشــان دادند افراد با ســرســختي روانشــناختي باال در
مقايســه با افراد داراي ســرســختي روانشــناختي پايين مديريت بهتري در شــرايط فشــارزا مانند ابتال به
بيماريها دارند و از راهبردهاي مقابلهاي مثبتتري اســـتفاده ميکنند .آنها در اين موقعيتها فعالتر و با
تمرکز شناختي باالتر ،عمل ميکنند .افراد با سر سختي باال در موقعيتهاي ف شارزا بي شتر از روشهاي
مقابلهاي مسئلهمدار استفاده ميکنند و افراد با سرسختي پايين از روشهاي مقابلهاي هيجانمدار استفاده
مينمايند و سبک مقابلهاي افراد سرسختي باال در چنين موقعيتهايي کارآمدتر است.
همانگونه که مطرح شد« ،باورهاي مذهبي»« ،سخترويي» و «حمايت اجتماعي» سه عامل مهم و
تأثيرگذار بر نحوة رويارويي هر فرد با مشکالت ،حوادث و بيماريهاســت .بدينروي ،اين پژوهش بر
آن است تا رابطة ميان باورهاي مذهبي ،سخترويي روان شناختي و حمايت اجتماعي را با رشد پس از
سانحه در بيماران مبتال به مولتيپل اسکروزيس بررسي کند.
روش پژوهش

اين پژوهش ،با هدف بررسي ارتباط باورهاي مذهبي ،ســخترويي روانشــناختي و حمايت اجتماعي
ادراك شده با رشد پس از سانحه در بيماران مبتال به اسکلروز مولتيپل و به روش همبستگي انجام گرفته
است .اين مطالعه بر روي  100بيمار مولتيپل اســـکروزيس  50-18ســـالة مراجعهکننده به «خانههاي
سالمت» شهر تهران ،که به روش در د سترس اتنخاب شدند ،در سال  1393-1392انجام شد .معيار
ورود به پژوهش ،ســـن باالي  18ســـال ،توانايي خواندن و نوشـــتن ،آگاهي از نوع بيماري و عالقه به
همکاري بود .معيارهاي خروج از پژوهش ندا شتن ديگر بيماريهاي مزمن و اختالالت شناختي بود .با
توجه به اينکه آمار ابتالي زنان به مولتيپل اسکروزيس قريب  2تا 3برابر مردان است ،نمونههاي پژوهش
از بين زنان انتخاب گرديد.
ابزارهاي پژوهش

پرسشنامة «رشد پس از سانحه» :پرسشنامة «رشد پس از سانحه» تدسچي و کالهون ( )1996متشکل از
 21ماده اســت و براي اندازهگيري رشــد پس از ســانحه طراحي شــده اســت .اين آزمون يک ابزار
خود سنجي ا ست که فرد بايد جوابهاي خود را در يک مقياس شش نقطهاي ( صفر= هيچ تغييري را
تجربه نکردهام تا  = 5تغيير خيلي زيادي را تجربه کردهام) قرار دهد .دامنة نمرات آزمون بين  0تا 105
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اســت .اعتبار آزمون در مطالعه ،از طريق همســاني دروني نمرة کلي مقياس و هر يک از خردهمقياسها
روي نمونهاي از بيماران قلبي در آمريکا از طريق مصــاحبه تأييد شــد .آلفاي کرونبام براي کل مقياس
 ./96به دســت آمد .در مطالعة ســيدمحمودي ( )1389ســاختار عاملي پرســشنامه روي نمونهاي از
دانشجويان ايراني بررسي شد که چهار عامل به دست آمد :درك افزايش يافته از تواناييهاي خود ،تغيير
در اولويتها و ارزشهاي زندگي ،احســاس صــميميت با ديگران ،و تالش عمدي براي ايجاد رابطه با
ديگران؛ ضريب پايايي پرسشنامه با فاصلة زماني يک هفته  0/94بود و آلفاي کرونبام براي کل مقياس
 0/92بهدست آمد (سيدمحمودي.)1389 ،
پرسشنامة «سرسﺨﺘﻲ رﻭانﺸﻨاﺧﺘﻲ» :اين مقياس توسط کيامرثي ساخته شده ( )1377و داراي  27ماده
است و هر ماده داراي چهار گزينه پاسﺦ بوده که شامل «هرگز»« ،به ندرت»» ،گاهي اوقات» و «بيشتر
اوقات» است و  -به ترتيب -نمرههاي صفر 2 ،1 ،و  3ميگيرند .ضريب پايايي اين مقياس در مطالعة
کيامرثي ( ،)1377که با استفاده از روش «بازآزمايي» محاسبه شده ،برابر با  0/84گزارش شده است .ضريب
اعتبار اين مقياس در مطالعه کيامرثي ،که با استفاده از روش «مالکي» محاسبه شده ،برابر با  0/55گزارش
شده است .در اين پژوهش ،اين ضريب از طريق همبسته کردن نمرههاي کل پرسشنامه با نمرة يک
سؤال  15درجة کلي ،که نشاندهندة سرسختي «خيلي کم» تا «خيلي زياد» ميباشد ،است ،محاسبه شد و
مقدار آن برابر است با  0/51که در سطح  0/0001معنا دارد.
پرسشنامة «دينداري» گالک ﻭ اسﺘارک :اين پرسشنامه توسط گالك و استارك براي سنجيدن نگرشها و
باورهاي ديني و دينداري ســاخته شــده اســت (گالك و اســتارك .)1965 ،براي اســتاندارد کردن در
ک شورهاي گوناگون در اروپا ،آمريکا ،آفريقا و آ سيا بر روي پيروان اديان يهوديت ،م سيحيت و ا سالم
اجرا گرديده و با دين ا سالم هم انطباق يافته ا ست ( سراجزاده .)1377 ،ميزان اعتبار اين پر سشنامه در
مطالعات گوناگون بر روي نمونههاي متفاوت تعيين گرديده که حاکي از اعتبار باالي آن در ابعاد مختلﻒ
است .در آخرين اجراي اين آزمون بر روي دانشجويان ،آلفاي کلي پرسشنامه  0/83بود .روايي بيروني
پرســشنامه از طريق رابطة بين نمرات افراد در پرســشنامه و ارزيابي خودشــان از ميزان دينداري خود
 0/61محاسبه گرديده است (همان).
مقياس چﻨدﻭجهﻲ حمايت اجﺘماعﻲ ادراک شده :اين مقياس در سال  1988تو سط زيمت و همکاران او براي
ارزيابي ادراك آزمودني از کفايت منابع حمايت اجتماعي شامل خانواده ،دو ستان و فرد مهم در زندگي
آزمودني ساخته شده است .اين ابزار يک مقياس خود گزارشي  12بخشي است که شامل  3خردهآزمون
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ميشـــود که هر خردهآزمون داراي  4بخش اســـت .محققان روايي و پايايي آزمون را مطلوب گزارش
کردهاند .بســياري از تحقيقات نشــان دادند که اين پرســشنامه از ثبات دروني و پايايي بازآزمايي بااليي
برخوردار است (عليپور و همکاران.)1390 ،
روشهاي آماري تحليل دادهها

در اين پژوهش ،به منظور تحليل دادهها ،از روشهاي ضريب همبستگي «پيرسون» و «تحليل رگرسيون
چندمتغيري» استفاده شد.
يافتههاي پژوهش
جدول  .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش
آزمودنيها
ميانگين

متغيرها
باورهاي مذهبي
سخترويي روانشناختي
حمايت اجتماعي ادراکشده
رشد پس از سانحه

انحراف معيار
6/12
5/07
5/86
10/29

25/24
22/74
17/11
40/70

همانگونه که در جدول  1مشـــاهده ميشـــود ،ميانگين و انحراف معيار براي هر يک از متغيرها  -به
ترتيب -باور مذهبي  25/24و  ،6/12ســـخترويي روانشـــناختي  22/74و  5/07و حمايت اجتماعي
ادراكشده  17/11و  5/86است.
جدول  .2نتايﺞ مربوﻁ به ﺿرايﺐ همبﺴتگي بين متغيرهاي پژوهش
باورهاي مذهبي

متغيرها

حمايت اجتماعي ادراک شده

سخترويي روانشناختي

رشد پس

ﺿريﺐ همبﺴتگي

سطح معناداري

ﺿريﺐ همبﺴتگي

سطح معناداري

ﺿريﺐ همبﺴتگي

سطح معناداري

از سانحه

./55

./01

./41

./01

./32

./01

همانگونه که در جدول  2مالحظه ميشــود ،همبســتگيهاي ســاده ميان باورهاي مذهبي ،ســخترويي
روان شناختي و حمايت اجتماعي ادراك شده با ر شد پس از سانحه -به ترتيب 0/41 ،0/55 -و 0/32
است که در سطح  0/01معنادار است.
جدول  .3نتايﺞ تحليل رگرسيون چندگانة باورهاي مذهبي ،سخترويي روانشناختي و حمايت اجتماعي ادراکشده با رشد پس از سانحه
متغير پيشبين
متغير مالک
Beta
B
SE
R2
R
باورهاي مذهبي
رشد پس از
سانحه

./545

./297

./005

./073

./545

سخترويي روانشناختي

./567

./321

./007

./065

./484

حمايت اجتماعي ادراک
شده

./594

./352

./009

./089

./389

t
P

15/45

< ./001

9/58

< ./001

9/38

< ./001
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همانگونه که در جدول  3نشان داده شده است ،قريب  35درصد از واريانس رشد پس از سانحه توسط
متغيرهاي باورهاي مذهبي ،سخترويي روان شناختي و حمايت اجتماعي ادراك شده تبيين مي شود .با
توجه به مقادير بتا -به ترتيب -باورهاي مذهبي ( ،)0/54ســخترويي روانشــناختي ( )0/48و حمايت
اجتماعي ادراك شده ( ،)0/38قويترين متغيرها براي پيشبيني ر شد پس از سانحه در بيماران مبتال به
ام.اس به شمار ميآيد.
بحث و نتيجهگيري

اين پژوهش نشان داد که رشد پس از سانحه با باورهاي مذهبي از ارتباطي معنادار برخوردار است .اين
ياف ته با ياف ته هاي پژوهش ميرســـون ( ،)2011پارك ( ،)2006ويدز و هم کاران ( ،)2005وازکيوز و
همکاران ( )2005همخوان ا ست .در تبيين اين يافته ،ميتوان اذعان دا شت افرادي که تعهد بي شتري به
اهداف مذهبي و معنوي دارند پس از تروما ،بهتر بهبود مييابند و به دنبال يافتن معنايي از آن هســـتند
(ميرسون ،2011 ،به نقل از :امونز و همکاران .)1998 ،همچنين عقايد مذهبي ميتواند بهعنوان بخشي از
تالش در جهت يافتن معنا در زندگي ،مهم باشـــد؛ زيرا عقايد ديني ،حاوي يک چارچوب مفيد براي
تبيين اين موضــوع که چرا موقعيتهاي چالشبرانگيز شــکل ميگيرند ،و نحوة برخورد با اين چالشها
چه پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت ،تأثيرگذار خواهد بود .از سوي ديگر ،دين براي رساندن انسان
به آرامش روان ،راهکارهاي ذهني و بينشــي ،مانند ارتقاي معرفت ،خداباوري ،صــبر ،زهد ،توکل ،رشــد
تدريجي بينش الهي ،دعا و نيايش ،و احياي فطرت الهي را ارائه ميکند که تمامي اين مســـائل زمينه را
براي رشد پس از سانحه فراهم ميسازد.
يافتة ديگر اين پژوهش آن ا ست که بين سخترويي روان شناختي با ر شد پس از سانحه ارتباطي
مثبت به دســـت آمد .اين يافته همخوان با يافتههاي پژوهشهاي کوباســـا ( )1979و وانس و همکاران
( )2008است .همانگونه که مطرح شد« ،سرسختي روانشناختي» نوعي ويژگي شخصيتي است که فرد
واجد آن قادر به حل کارآمد چالشها و استرسهاي بينفردي است و در مواجهه با حوادث ،از آن
بهعنوان منبع مقاومت و همانند سپري محافﻆ اســتفاد ميکند .در پژوهشهاي بســياري ،بر «سرسختي
روانشــناختي» بهعنوان متغيري تأثيرگذار در رابطه با فشارهاي محيطي تأکيد شــده است .مؤلفههاي
« سرسختي روان شناختي» سبب مي شوند افراد فشارهاي متأثر از بيماري اسکلروز مولتيپل را عاملي در
جهت ر شد و بالندگي در نظر بگيرند و به همين سبب ،ن سبت به ک ساني که فاقد اين ويژگي ه ستند
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شرايط را کمتر فشارزا تلقي ميکنند و کمتر دچار احساس درماندگي ميشوند و براي پرورش مهارتها
و ر سيدن به ر شد بي شتر ،فعاالنه م سائل را حل ميکنند .بنابراين ،ميتوان گفت :احتماالً افرادي که در
حوادث و بيماريها به رشد کمتري دست يافتهاند از سرسختي روانشناختي پاييني برخودارند و ممکن
است در برخورد با رويدادهاي فشارزا ،از راهبردهاي مقابلهاي واپس رونده استفاده کنند؛ مثالً ،اين افراد
ممکن است به انفعال و رويگرداني و يا بهطورکلي ،به کنارهگيري شناختي و رفتاري تمايل پيدا کنند.
عيب اين نوع راهبردها در آن است که نهتنها قادر به تغيير موقعيت و حل مشکل نيستند ،بلکه موجب
ناسازگاري و افزايش مشکالت عاطفي نيز ميشوند .به طور خالصه ،ميتوان گفت :افرادي که در حوادث
و مشــکالت زندگي تعالي يافتهاند از سرسختي روانشــناختي باالتري نيز برخوردارند .در واقع ،وجود
مؤلفههاي سر سختي روان شناختي سبب مي شود تا رويدادها مثبت و قابل کنترل ارزيابي شوند ،و اين
ارزيابي ســبب ميشــود که فرد در مقابله با مشــکالت دچار عدم تمرکز وآشــفتگي نگردد و راهبردهاي
مؤثر و مناســـبتري در مواجهه با آنها به کار گيرد و آن را به تجربهاي مثبت تبديل کند .اين ســـبک
رويارويي در جهت رشد پس از سانحه کمک کننده است.
از سوي ديگر ،در اين پژوهش رابطة حمايت اجتماعي ادراك شده با رشد پس از سانحه معنادار به
دســـت آمد .اين يافته همخوان با يافتههاي نولن و داويس ( ،)1999تري ( ،)2009مککابه و همکاران
( ،)2004و کروکاوکوا و همکاران ( )2008اســـت .در تبيين آن ،ميتوان اذعان داشـــت :درك حمايت
اجتماعي ميتواند از بروز عوارض نامطلوب فيزيولوژيکي بيماري در افراد مبتال به مولتيپل اســکروزيس
جلوگيري کند ،ميزان مراقبت از خود و اعتماد به نفس را افزايش دهد ،و تأثير مثبتي بر وضعيت جسمي،
رواني و اجتماعي فرد بر جاي گذارد و به طور واضــح ،موجب افزايش عملکرد و بهبود کيفيت زندگي
فرد شـــود .حمايت اجتماعي در مجموع ،موجب افزايش ســـازگاري افراد با بيماري ،ارتقاي کيفيت
زندگي ،مدت بقا ،و نتايج مراقبتهاي حرفهاي ،بهبود وضــعيت اقتصــادي ،حفﻆ احســاس همســاني
اجتماعي ،تسهيل خود ارزشيابي ،پيوند با اجتماع و مقابله با احساس تنهايي ميگردد (کالگان و موريسي
( ،1993 ،)Callaghan & Morrisseyص .)206
بهطورکلي ،برخورداري از حمايت اجتماعي ،دو ستان ،خوي شاوندان و شبکههاي حمايت اجتماعي،
ضمن فراهم کردن رفاه ج سماني ،ميتواند از لحاظ عاطفي و هيجاني نيز روي اين بيماران اثر گذا شته،
به رشد پس از حادثه در آنان منجر گردد.
پس ميتوان اظهار دا شت با توجه به اينکه به طور معمول ،ميان ر شد پس از سانحه و ا سترس پس
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از ســانحه ارتباط معکوس وجود دارد ،بدينصــورت که با بروز يکي احتمال بروز ديگري پايين ميآيد
(هال و همکاران)2008 ،؛ بنابراين ،ميتوان با شـــناخت متغيرهاي مرتبط با رشـــد پس از ســـانحه و
آموزش هاي مثبت و منطقي در هنگام حادثه و رويداد آســـيبزا ،از عواقب و پيامدهاي منفي اين
رويدادها بر زندگي افراد مبتال به بيماريهاي مزمن همچون مولتيپل اسکروزيس کاست.
از محدويتهاي پژوهش حا ضر ،انتخاب غيرت صادفي ،عدم کنترل متغيرهايي مانند م صرف دارو ،و
شــدت و مدت بيماري اســت .همچنين جمعآوري اطالعات بر اســاس مقياسهاي خودگزارشدهي،
امکان تحريﻒ اطالعات به سبب دفاعهاي ناخودآگاه و تع صب در پا سﺦدهي را مطرح مي سازد .انجام
پژوهش بر روي نمونههايي از ساير مناطق ک شور ،لحاظ کردن متغيرهاي جمعيت شناختي مانند سابقة
بيماري و همچنين برر سي ساير متغيرهاي مؤثر بر ر شد پس از سانحه در بيماران مولتيپل ا سکروزيس،
ضمن افزايش تعميمپذيري نتايج ،به فهم بهتر موضوع کمک ميکند.
در پايان ،ميتوان اظهار داشت :پاسﺦهاي مثبت به سانحه ،همچون ضربهگيرهايي هستند که هنگام
مواجهه با بحراني زندگي ،امکان جاريشدن واکنشهاي انطباقي را تسهيل

ميکنند.
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