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A b s t r a c t
Introduction: The kidney is one of the most distinguished organs of the body. 
Impairment in kidney function can cause serious harm to a person’s physical 
and mental health. In the event of kidney failure, dialysis will perform the 
kidney function, and the person will need dialysis for the rest of his life. 
Therefore, this study aimed to investigate the effectiveness of the combined 
pattern of spiritual and cognitive counseling on the Resiliency and self-effi-
cacy of hemodialysis patients in Khorramabad city.
Methods: A quasi-experimental study was carried out using pretest and post-
test methods. The statistical population of the study included all patients who 
were hemodialysis in Shahid Rahimi hospital in spring 1398 in Khorramabad 
city. The method of sampling in this study was that of all individuals who 
were hemodialyzed in Shahid Rahimi Khorramabad Hospital, 30 patients 
were randomly selected according to entry and exit criteria and then ran-
domly divided into two groups Experiments and attestation (each group of 
15 people) were ranked. Then, under identical and simultaneous conditions, 
the pretest was performed with the Resiliency and self-efficacy questionnaire 
from both groups. Then, the intervention was performed using the combined 
method of spiritual and cognitive counseling for 8 sessions of 90 minutes on 
the experimental group, but the control group did not receive intervention. 
After completing the sessions, again, the two groups were retested.
Results: The results of multivariate and one-variable covariance analysis 
showed that the intervention of the combined model of spiritual and cog-
nitive counseling had a significant effect on increasing the resiliency and 
self-efficacy of the patients (P <0.001)
Conclusion: According to the results of this study, the combined pattern of 
spiritual and cognitive counseling can increase the Resiliency and self-effi-
cacy of hemodialysis patients. Therefore, this method can be used to increase 
the Resiliency and self-efficacy of hemodialysis patients.

Keywords:
Integration of Spiritual 
and Cognitive Coun-
seling, Resiliency, 
Self-Efficacy, Hemodi-
alysis

Resived: 23 July 2019

Accepted: 17 Dec 2019

Available Online: Jan 2020

Citation: Moradi Z, Madani Y, Sadeghi M. [The Effectiveness of Integrative Pattern of Cognitive and 

Spiritual Counseling on Resiliency and Self-Efficacy of Hemodialysis Patients (persian)] Journal of Clini-

cal Nursing and Midwifery. 2019 8(3): 423-435

*Corresponding author: 
Yaser Madani

Address:Department of Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Iran
 Tel:  (+98)203188207 
Email: yaser.madani@ut.ac.ir

ID

http://orcid.org/0000-0002-6005-0646


424

پاییز 1398. دوره 8 . شماره 3

بررسی اثربخشی الگوی تلفیقی مشاوره معنوی و شناختی بر تاب آوری و خودکارآمدی 
بیماران همودیالیزی

زهرا مرادی1، یاسر مدنی*2، مسعود صادقی3

11 دانشجوی1کارشناسی1ارشد1مشاوره1خانواده-1دانشگاه1تهران،1ایران1.
21 عضو1هیات1علمی1دانشکده1روان1شناسی1و1علوم1تربیتی.1گروه1روان1شناسی1تربیتی1و1مشاوره،1دانشگاه1تهران،1ایران..
31 عضو1هیات1علمی1گروه1روانشناسی،1دانشکده1ادبیات1و1علوم1انسانی،1دانشگاه1لرستان،1خرم1آباد،1ایران.

چکیده: 

زمینه و هدف:11کلیه1یکی1از1تمایز1یافته1ترین1ارگان1های1بدن1است.1اختالل1در1عملکرد1کلیه1می1تواند1
آسیب1جدی1به1سالمت1جسمانی1و1روانی1فرد1وارد1کند.1در1صورت1نارسایی1کلیه،1دیالیز1وظیفه1
کلیه1را1انجام1خواهد1داد1و1فرد1تا1آخر1عمر1نیازمند1دیالیز1می1شود.1لذا1هدف1پژوهش1حاضر،1بررسی1
بیماران1 خودکارآمدی1 و1 تاب1آوری1 بر1 شناختی1 و1 معنوی1 مشاوره1 تلفیقی1 الگوی1 بخشی1 اثر1

همودیالیزی1شهر1خرم1آباد1بود.

روش بررسی:1روش1پژوهش1شبه1آزمایشی1به1روش1پیش1آزمون1و1پس1آزمون1با1گروه1آزمایش1و1
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به1عمل1آمد.1سپس1مداخله1با1روش1الگوی1تلفیقی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1به1مدت181جلسه1
190دقیقه1ای1بر1روی1گروه1آزمایش1اجرا1شد1ولی1گروه1گواه1مداخله1ای1دریافت1نکرد.1پس1از1

اتمام1جلسات1مجددا1ًاز1هر1دو1گروه1پس1آزمون1گرفته1شد.
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.)P<0/001(1است
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روش1جهت1افزایش1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی1استفاده1کرد.
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مقدمه:
یک1 نهایی1 (مرحله1 1kidney patient( کلیوی1 بیماری1
توانایی1 آن1 در1 که1 است1 بازگشت1 قابل1 غیر1 و1 پیشرونده1 اختالل1
و1 می1رود1 بین1 از1 الکترولیت1 و1 مایعات1 تعادل1 حفظ1 برای1 بدن1
منجر1به1تجمع1مواد1زائد1در1بدن1می1شود. مطالعات1متعدد1نشان1
کیفیت1 بر1 توجهی1 قابل1 تاثیر1 کلیوی1 مزمن1 بیماری1های1 می1دهند1
را1 میر1 و1 مرگ1 و1 شدن1 بستری1 مانند1 عواقبی1 و1 گذاشته1 زندگی1
و1 مایعات1 ساختن1 خارج1 برای1 روشی1 همودیالیز1 دارد)1(.1 پی1 در1
که1 می1شود1 استفاده1 هنگامی1 و1 است1 بدن1 از1 زائد1 فرآورده1های1
کلیه1ها1نتوانند1چنین1وظیفه1ای1را1انجام1دهند.1هدف1اصلی1از1دیالیز1
بازیابی1محیط1مایع1داخل1و1خارج1سلولی1است1که1از1ویژگی1های1
عملکرد1کلیه1ها1می1باشد)2(.1دیالیز1شکل1اصلی1درمان1جایگزین1کلیه1
است1و1بر1اساس1آمار1موجود1در1ایران1ساالنه112001تا116001نفر1
به1این1بیماری1مبتال1می1شوند)3(.1روزانه1حدود1151هزار1همودیالیز1

در1کشور1انجام1می1شود)4(.
بیماران1همودیالیزی1اغلب1با1تجارب1ناخوشایندی1در1زندگی1
و1 بیماران1 این1 درماندگی1 باعث1 عوامل1 این1 هستند،1 مواجه1 خود1
کاهش1کیفیت1زندگی1و1امید1به1زندگی1آنها1می1شود)5(.1دسترسی1
گسترده1به1دیالیز1باعث1طوالنی1شدن1زندگی1صدها1هزار1نفر1از1
این1بیماران،1می1گردد.1اما1این1بیماران1از1یک1سو1با1توجه1به1آگاهی1
نسبت1به1وخامت1بیماری1خود1مجبور1به1تحمل1استرس1های1مربوط1
به1اقدامات1درمانی1طاقت1فرسا1از1جمله1دیالیز1هستند)6(1واز1سوی1
دیگر1با1طوالنی1شدن1مدت1بیماری،1عملکرد1روانی-اجتماعی1آنها1
دچار1 آنها1 اغلب1 به1طوری1که1 می1گیرد؛1 قرار1 تاثیر1 به1شدت1تحت1
و1 اضطراب1 اجتماعی،1 روابط1 در1 اختالل1 مانند1 روانی1 اختالالت1

افسردگی1می1گردند)7(1
1باور1فاجعه1آمیز1بودن1در1مورد1بیماری1العالج،1تحمل1آن1را1
طاقت1فرسا1نموده1و1تاب1آوری1resilieny(1(1فرد1را1کاهش1می1دهد.1
با1تقویت1تاب1آوری1و1بهبود1راهبردهای1مقابله1با1استرس1می1توان1
می1دهد1 نشان1 پژوهش1ها1 کرد)8(.1 کمک1 بیماران1 درد1 کاهش1 به1
تاب1آوری1نقش1مهمی1در1افزایش1بهزیستی1روان1شناختی1و1کیفیت1
تاب1آوری1 دارد)9(.1 را1 فشار1 استرس1زا1و1تحت1 زندگی1در1شرایط1
یک1ویژگی1شخصیتی1است1که1به1عنوان1یک1عامل1روان1شناختی1با1
گسترش1بیماری1های1مزمن1رابطه1دارد1و1در1علوم1مرتبط1با1سالمت1
تعریف1 زندگی1 مشکالت1 با1 مقابله1 برای1 توانایی1 یک1 عنوان1 به1
می1شود)10(. تاب1آوری1به1فرآیند1پویایی1انطباق1مثبت1با1تجربه1های1
تلخ1و1ناگوار1اطالق1می1شود)11(.1افراد1با1تاب1آوری1قوی،1سریع1تر1
اهداف1 برای1 برنامه1ریزی1 توانایی1 می1کنند،1 پیدا1 انطباق1 شرایط1 با1
بلند1مدت1را1دارا1می1باشند،1از1آسیب1سریع1تر1بهبود1می1یابند1و1در1
مواجهه1با1آن1کمتر1مضطرب1و1پریشان1می1شوند.1در1مقابل،1افراد1
با1تاب1آوری1پایین1در1شرایط1استرس1زا1به1شیوه1انعطاف1ناپذیر1و1
خشک1عمل1می1کنند1که1منجر1به1رفتار1ناسازگارانه1می1شود)12(، و1
به1هنگام1مواجهه1با1مشکالت،1مدت1زمان1بیشتری1از1استرس1رنج1
می1برند)13(.1با1این1اوصاف1تاب1آوری1نه1تنها1افزایش1قدرت1تحمل1
آن1حفظ1 از1 مهم1تر1 بلکه1 با1مشکل،1 برخورد1 در1 فرد1 و1سازگاری1

سالمت1روانی1و1حتی1ارتقای1آن1است)14(.
یکی1از1ویژگی1های1افراد1تاب1آور،1خودکارآمدی باال1است)15(.1
خودکارآمدی1 نقش1 خصوص1 در1 گرفته1 انجام1 پژوهش1های1
افراد1 ادراک1استرس1نشان1داده1است1که1 )1Self-efficacy(1در1

برخوردار1از1سطح1خودکارآمدی1ادراک1شده1باال،1استرس1کمتری1
به1عنوان1»1قضاوت1 بندورا1خودکارآمدی1را1 را1تجربه1می1کنند)16(.1
انجام1یک1 به1منظور1سازماندهی1و1 توانایی1هایشان1 افراد1در1مورد1
رشته1از1فعالیت1های1مورد1نیاز1جهت1رسیدن1به1انواع1تعیین1شده1
نظریه1 بر1 که1 خودکارآمدي1 است)17(.1 کرده1 تعریف1 عملکرد«1 از1
باور1شخص1در1 به1 مبتنی1است1 بندورا1 آلبرت1 شناختی-اجتماعی1
مورد1این1که1چگونه1به1خوبی1می1تواند1در1تغییر1موفق1باشد،1داللت1
دارد.1در1نظام1شناختی1منظور1از1خودکارآمدی1مفهومی1است1که1
به1احساسات1شایستگی1و1کفایت1شخص1در1مورد1انجام1اعمالی1
که1توان1آن1را1در1خود1میبیند،1اشاره1دارد)18(.1بندورا1نشان1میدهد1
افزایش1 باعث1 است1 ممکن1 شناختی-رفتاری1 درمان1های1 تمام1 که1
خودکارآمدی1در1افراد1شوند)19(.1باورهاي1خودکارآمدي1عالوه1بر1
تأثیر1بر1رفتار1انسان،1افکار1و1احساسات1افراد1را1نیز1تحت1تأثیر1
افزایش1 نشان1می1دهد1 دارد1که1 قرار1می1دهند.1شواهدی1وجود1
خودکارآمدی1بیماران1دیالیزی1با1بهبود1کنترل1وزن1بین1جلسات1
دیالیز،1کاهش1بستری1شدن،1کاهش1قطع1عضو1و1بهبود1کیفیت1
زندگی1بیماران1به1خصوص1در1بیماران1دیالیزی1مبتال1به1دیابت1
رفتار،1 تغییر1 خودکارآمدی1 افزایش1 همچنین1 است)20(.1 شده1
پذیرش1درمان1و1در1نتیجه1ارتقاء1سالمت1جسمی1و1روانی1را1
به1همراه1داشته1است)21(.1اختالل1در1عملکرد1کلیه1می1تواند1آسیب1
جدی1به1سالمت1جسمانی1و1روانی1فرد1وارد1کند،1بنابراین1بیماران1
و1 هستند1 روبرو1 زیادی1 روان1شناختی1 مشکالت1 با1 همودیالیزی1

مداخالت1روان1شناختی1برای1این1بیماران1ضروری1است)22(.
Ther-1Cognitive Behavior )درمان1شناختی1رفتاري،1
apy(1به1عنوان1یکی1از1درمان1های1طب1مکمل،1در1ابتدا1به1عنوان1
اضطراب1 و1 افسردگی1 به1خصوص1 عاطفی1 اختالالت1 در1 درمانی1
به1کار1رفته1است.1درمان1شناختی1رفتاري1بر1این1اصل1استوار1است1
که1پاسخ1هاي1فیزیولوژیک،1رفتاري،1شناختی1و1عاطفی1با1یکدیگر1
در1تعامل1بوده1و1یکدیگر1را1تحت1تأثیر1قرار1می1دهند.1تغییر1در1یکی1
از1سیستم1هاي1واکنشی1می1تواند1منجر1به1ایجاد1تغییراتی1در1دیگر1
سیستم1های1واکنشی1گردد)23(.1به1عبارت1دیگر،1از1آن1جایی1که1مقابله،1
یک1تالش1رفتاري1و1شناختی1براي1حل1مشکل1و1اداره1نیازهاست؛1
نیاز1به1مهارت1هایی1نظیر1تفکر1سازنده،1انعطاف1در1رفتار،1شناختن1
به1 اصلی1 اهمیت1 شناختی1 مدل1 در1 دارد.1 موقعیت1 و1 توانمندي1ها1
باورها1و1فرض1های1فرد1داده1می1شود1و1شناخت1به1عنوان1عاملی1در1
نظر1گرفته1می1شود1که1در1درک1و1تفسیر1وقایع1و1شکل1دهی1هیجان1
درمانی،1 شناخت1 هدف1 کل،1 در1 دارد)24(.1 نقش1 رفتاری1 و1 واقعی1
محو1کردن1یا1کنترل1هیجانات1به1طور1معمول1نیست1بلکه1هدف1
تا1 آماده1کردن1خودشان1است،1 برای1 مراجع1 توانایی1های1 پروراندن1
هرچه1بیشتر1واقع1گراتر1شوند1و1ارزیابی1دقیق1تری1از1موقعیتی1که1با1

آن1روبرو1می1شوند1داشته1باشند)25(.
بر1 غلبه1 برای1 موثری1 بسیار1 استراتژی1 معنوی1 درمان1 تجربه1
با1 مشاوره1 در1 است)26(.1 بیماران1 در1 بیماری1 از1 ناشی1 مشکالت1
احساسی1و1 ابعاد1شناختی،1 بررسی1 به1 درمانگر1 معنویت،1 رویکرد1
رفتاری1فرد1می1پردازد.1در1بعد1شناختی1درمانگر،1فرد1را1به1جستجو1
که1 ارزش1هایی1 و1 عقاید1 و1 زندگی1 در1 مفهوم1 و1 هدف1 معنا،1 در1
برای1او1مهم1است،1آشنا1می1سازد،1در1بعد1احساسی1به1متغیرهای1
امید،1عالقه1و1حمایت1در1روند1بهبود1می1پردازد1و1در1بعد1رفتاری1
فرد1توجه1 معنوی1 بررسی1عقاید1معنوی1و1مذهبی1و1وضعیت1 به1
می1کند)27(. مشاوره1با1رویکرد1معنویت1شامل1دعا،1استفاده1از1متون1

یاسر1مدنی1و1همکاران.1بررسی1اثربخشی1الگوی1تلفیقی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی
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و1 عبادات1 بخشایشگری،1 معنوی،1 تصویرسازی1 مراقبه،1 قدیمی،1
نوشتن1 خدمت،1 و1 همراهی1 معنوی،1 خودفاش1سازی1 مناسک،1
از1جمله1 می1باشد)28(.1 درمانی1 کتاب1 تمرکز1و1 یاداشت1های1روزانه،1
با1 با1تاکید1بر1اندیشه1های1معنوی1برای1مقابله1 شیوه1های1شناختی،1
آنها1اشاره1 به1 مشکالت1و1فشارهای1زندگی1که1در1متون1اسالمی1

شده1است،1عبارتند1از:
1.1نقش1ایمان1به1خدا:1»1من1جن1و1انس1را1جز1برای1عبادت1
نیافریدم1و1هرگز1از1آنها1رزق1و1روزی1نخواستم1و1نمی1خواهم1مرا1
بینش1فرد1نسبت1 1. 121.) آیه156 اطعام1کنند«1)قرآن1کریم1ذاریات:1
به1سختی1ها1و1توجه1به1حکمت:1»1آنان1که1نگران1فرزندان1ناتوانی1
باشند1که1از1خود1بر1جای1می1گذارند،1باید1از1خدا1بترسند1و1سخنی1
عادالنه1و1درست1گویند«1)قرآن1کریم1نساء:آیه9(.1.13توکل1به1خدا1
گل1 از1 را1 شما1 که1 است1 کسی1 او1 1« الهی:1 مقدرات1 به1 اعتماد1 و1
به1 باز1 همه،1 این1 با1 کنید،1 نیکی1 تا1 داشت1 مقدر1 مهلتی1 و1 بیآفرید1
انعام:آیه2(.1وارتینگتون  مقدرات1الهی1شک1می1کنید«1)قرآن1کریم1
و1همکاران)29(1با1انجام1فراتحلیلی1از1461مداخله1معنویت1محور1به1
این1نتیجه1رسیدند1که1درمان1های1معنوی1با1افراد1مذهبی1و1معنوی1
خیلی1بیشتر1از1درمان1های1مبتنی1بر1روان1درمانگری،1موثرتر1بودند.1
در1 زندگی1 کیفیت1 افزایش1 باعث1 معنوی1 مشاوره1 مطالعات1 طبق1

بیماران1همودیالزی1می1شود)30(.
روان1 علمی1 روشهاي1 و1 نظریه1 که1 است1 رسیده1 آن1 زمان1
درمانی1با1راهکارهاي1معنوي،1ترکیب1شوند)31(.1پاکرت و1همکاران1
معنویت-1 با1 رفتاری1 شناختی-1 درمان1 رویکرد1 تاثیر1 بررسی1 در1
مهارت1های1 بهبود1 باعث1 رویکرد1 این1 که1 کردند1 گزارش1 مذهب1
تجربی1 و1 نظری1 مقاالت1 از1 تعدادی1 می1شود)32(.1 افراد1 سازگاری1
نشان1داده1اند1که1نیاز1شدید1برای1مذهب1و1تلفیق1مذهب1و1معنویت1
با1درمان1های1دیگر1می1تواند1اثر1بخشی1درمان1ها1را1بیشتر1کند)33(.1
باررا1و1همکاران)34(1نشان1دادند1که1درمان1ترکیبی1شناختی-1رفتاری1
مانند1 اضطراب1 کاهش1عالیم1 در1 معنویت،1 و1 مذهب1 بر1 تاکید1 با1
نگرانی1در1افراد1اثر1بخش1است.1از1سوی1دیگر1نتایج1این1پژوهش1
نشان1دهنده1تداوم1بهبودی1ناشی1از1درمان1در1مدت161ماه1پیگیری1
بود.1از1دیدگاه1این1پژوهشگران،1رویکرد1شناختی-1رفتاری1مبتنی1

بر1مذهب1و1معنویت،1اثر1بخش1تر1از1سایر1فنون1می1باشد.
با1توجه1به1مطالب1ذکر1شده1و1نظر1به1نقش1تاب1آوری1و1
خودکارآمدی1در1بهبود1روند1درمان1بیماران1همودیالیزی،1و1اثر1
بخشی1رویکردهای1شناختی1و1معنوی1در1بیماران1و1همچنین1با1
توجه1به1این1که1تا1کنون1پژوهشی1به1بررسی1تلفیقی1رویکردهای1
خودکارآمدی1 و1 تاب1آوری1 بر1 شناختی1 و1 معنوی1 مشاوره1
نشده1است،1 انجام1 همودیالیزی1 بیماران1 خصوص1 به1 بیماران1
پژوهش1حاضر1بر1آن1شد1که1به1بررسی1اثر1بخشی1الگوی1تلفیق1
مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1

همودیالیزی1بپردازد.
مواد و روش  ها

این1پژوهش1یک1تحقیق1شبه1آزمایشی1به1روش1پیش1آزمون1
و1پس1آزمون1با1گروه1آزمایش1و1گواه1بود.1جامعه1آماری1پژوهش1
بیمارستان1شهید1رحیمی1 بهار1سال1981 بیماران1که1در1 را1کلیه1
شهر1خرم1آباد1همودیالیز1می1شدند،1تشکیل1می1داد.1از1میان1این1
)تشخیص1 ورود1 مالک1 بررسی1 از1 پس1 همودیالیزی1 بیماران1
یک1 از1 بیش1 سابقه1 متخصص،1 پزشک1 توسط1 بودن1 دیالیزی1

سال1همودیالیز،1رضایت1به1شرکت1داشتن1در1طرح1و1نداشتن1
اختالالت1روان1پزشکی(1و1مالک1های1خروج1)غیبت131جلسه1یا1
بیشتر،1داشتن1اختالل1روانی1و1عدم1تمایل1شرکت1در1جلسات(1
و1 انتخاب1 تصادفی1 به1صورت1 نمونه1 عنوان1 به1 نفر1 130 تعداد1
آزمایشی1و1گواه1)هر1 به1صورت1تصادفی1در1دو1گروه1 سپس1
الگوی1 تلفیق1 گروه1 یک1 به1 شدند.1 جایگزین1 15نفر(1 گروه1
مشاوره1معنوی1شناختی1ارائه1شد1)گروه1آزمایش(1و1گروه1دوم1
هیچ1مداخله1ای1دریافت1نکرد1)گروه1گواه(.1برای1پژوهش1حاضر1
ابتدا1کد1اخالق1IR.LUMS.REC.1398.047(1(1از1دانشگاه1
الزم1 مقدمات1 سپس1 و1 اخذ1 خرم1آباد1 شهرستان1 پزشکی1 علوم1
برای1انجام1کار1آماده1گردید.1پیش1از1انجام1مداخالت،1به1توضیح1
دالیل1و1نحوه1انجام1پژوهش1برای1بیماران1پرداخته1شد1و1به1آنها1
اطمینان1داده1شد1که1اطالعات1آن1ها1محرمانه1خواهد1ماند1و1پس1
از1اعالم1رضایت1آگاهانه1بیمار1)شامل1این1مورد1است1که1فرد1هر1
زمان1که1بخواهد1می1تواند1از1ادامه1جلسات1درمانی1انصراف1دهد1
و1هیچ1عواقبی1برای1او1ندارد(1جلسات1شروع1شد.1در1ابتدا1هر1دو1
گروه1آزمایشی1و1گواه1در1شرایط1یکسان1پرسشنامه1های1تاب1آوری1
و1خودکارآمدی1را1به1عنوان1پیش1آزمون1تکمیل1کردند.1سپس1برای1
گروه1آزمایشی181جلسه1901دقیقه1ای1مشاوره1معنوی-شناختی1به1
هیچ1 گواه1 گروه1 و1 پذیرفت1 انجام1 هفته1 در1 جلسه1 یک1 صورت1
مداخله1ای1دریافت1نکردند.1پس1از1اتمام1جلسات1مشاوره1معنوی1
به1 مجددا1ً خودکارآمدی1 و1 تاب1آوری1 پرسشنامه1های1 شناختی،1 و1
عنوان1پس1آزمون1توسط1هر1دو1گروه1تکمیل1شد.1ابزارهای1پژوهش1
خودکارآمدی1 و1 دیویدسون1 و1 کانر1 تاب1آوری1 پرسشنامه1 شامل1
با1مرور1منابع1 تاب1آوری1را1کانر1و1دیویدسون1 بود.1الف:پرسشنامه1
تهیه1 کردند.1 تهیه1 تاب1آوری،1 حوزه1 11991 1-1979 پژوهشی1
کنندگان1این1مقیاس1بر1این1عقیده1اند1که1این1پرسشنامه1به1خوبی1
قادر1به1پیش1بینی1تفکیک1افراد1تاب1آور1از1افراد1غیر1تاب1آور1در1
گروه1بالینی1و1غیربالینی1بوده1و1می1تواند1در1موقعیت1های1پژوهشی1
بالینی1مورد1استفاده1قرار1گیرد)37(.1پرسشنامه1تاب1آوری1کانر1و1 و1
دیویدسون1251گویه1دارد1که1در1مقیاس1لیکرتی1بین1صفر)1کامال1
در1 می1شود.1 گذاری1 نمره1 درست(1 همیشه1 چهار)1 و1 نادرست(1
کمک1 به1 تاب1آوری1 مقیاس1 پایایی1 همکاران1 و1 سامانی1 پژوهش1
ضریب1آلفا1ضریب1پایایی1مقیاس1را10/891و1روایی1مقیاس1را1به1
روش1همبستگی1هر1گویه1با1نمره1کل1مقوله1ضریب1ها،1بین10/411
تا10/641به1دست1آوردند.1ب:1پرسشنامه1خودکارآمدی1دارای1171
سوال1است1که1هر1سوال1براساس1مقیاس1لیکرت1از1کامال1مخالفم1
)نمره11(1تا1کامال1موافقم1)نمره51(،1تنظیم1شده1است.1سوال1های1،11
1151،131،91،81،3به1صورت1معکوس1نمره1گذاری1می1شوند.1بنابراین1
حداکثر1نمره1ای1که1فرد1می1تواند1کسب1کند1851و1حداقل1نمره1171
می1باشد.1این1مقیاس1توسط1براتی1)1375(1ترجمه1و1اعتباریابی1شده1
کردن1 نیمه1 دو1 روش1 از1 استفاده1 با1 مقیاس1 پایایی1 است.1ضریب1
کرونباخ1 آلفای1 از1ضریب1 استفاده1 با1 و1 برابر1%761 گاتمن1 آزمون1
79%1به1دست1آمده1است.1همچنین1نجفی1301نفر1آزمودنی1را1به1
صورت1تصادفی1انتخاب1کرد1و1آزمون1خودکارآمدی1را1برای1آنها1
اجرا1نمود1و1آلفای1کرونباخ1برابر1با831%1بدست1آورد.1در1پژوهش1
گنجی1و1فراهانی1)1388(1به1روش1آلفای1کرونباخ1ضریب1پایایی1
81%1بدست1آمد1و1حسینی1)1392(1ضریب1آلفای1کرونباخ1%801
را1بدست1آورد.1برای1تجزیه1و1تحلیل1آماری1و1بررسی1فرضیه1
پژوهش1از1نرم1افزار SPSS-24استفاده1شد.1برای1این1منظور1در1
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یاسر1مدنی1و1همکاران.1بررسی1اثربخشی1الگوی1تلفیقی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی

سطح1آمار1توصیفی1از1میانگین1و1انحراف1استاندارد1و1در1سطح1آمار1
استنباطی1از1تحلیل1کواریانس1چند1متغیره1و1تحلیل1کواریانس1تک1

متغیره1استفاده1شد.
جداول1 توصیفی،1 آمار1 از1 استفاده1 با1 پژوهش1 این1 داده1های1
چند1 کواریانس1 تحلیل1 از1 استفاده1 با1 و1 معیار1 انحراف1 و1 میانگین1
نرم1افزار1 از1 استفاده1 با1 و1 متغیره1 تک1 کواریانس1 تحلیل1 و1 متغیره1

1SPSS -24 مورد1تجزیه1و1تحلیل1قرار1گرفت.1
مداخله1مشاوره1معنوی1و1شناختی1که1در1این1پژوهش1از1آن1
کاشانی1 و1 وزیری1 معنوی1 مداخله1 برنامه1 اساس1 بر1 شد1 استفاده1
بود.1 1)1394( همکاران1 و1 خدایاری1 شناختی1 مداخله1 و1 1)1392(

محتوی1جلسات1درمانی1معنوی1و1شناختی1به1شرح1ذیل1بود:

جدول11.محتوی1جلسات1درمانی1معنوی1و1شناختی1
شرح1جلساتجلسات
آشنایی1اعضاء1با1یکدیگر1و1آشنایی1با1قوانین1گروه1و1اشاره1به1ضرورت1مشارکت1در1جلسات.جلسه1اول

بررســی1عوامــل1موثــر1بــر1زندگــی1ســالم،1عــزت1نفــس1و1احتــرام1بــه1خــود1و1بررســی1وجــود1متعالــی1و1مــاورای1جلسه1دوم
مــادی1و1بــاور1بــه1نیــروی1برتــر1و1مقــدس1در1بیــن1اعضــا.

آموزش1مهارت1های1تحلیل1رفتار،1مثبت1نگری1و1حل1مسئله،1بحث1گروهی1و1آگاهی1از1خود1مشاهده1گر.جلسه1سوم1

ــان1جلسه1چهارم1 ــوب1و1بی ــی1مطل ــای1اجتماع ــردی1و1مهارت1ه ــن1ف ــه1ای1بی ــترس،1مقابل ــا1اس ــه1ب ــای1مقابل ــوزش1مهارت1ه آم
ــد ــان1گردی ــاری1بی ــر1آن1در1بیم ــه1و1اث ــز1و1مراقب ــوم1تمرک مفه

ــث1جلسه1پنجم ــت1و1بح ــای1مثب ــف1ویژگی1ه ــری،1کش ــت1نگ ــوزش1مثب ــرات1ورزی،1آم ــی1ج ــای1اجتماع ــای1مهارت1ه ارتق
گروهــی1دربــاره1مفهــوم1پایان1ناپذیــری1و1اتصــال1بــه1نیــروی1الیــزال1از1طریــق1نیایــش1و1برقــراری1ارتبــاط1بــا1خــدا1

و1تعریــف1تــوکل1ســازنده1و1نحــوه1بــه1کار1بســتن1آن.
ــب1جلسه1ششم1 ــوم1طل ــح1مفه ــای1خــود1و1توضی ــورد1توانایی1ه ــش1در1م ــه1اعضــا1در1راســتای1کســب1بین ــوزش1و1کمــک1ب آم

بخشــش1و1بخشــودگی
ــا1آن1خاطــرات،1تمایــز1قائــل1شــدن1بیــن1جلسه1هفتم1 بیــان1چنــد1خاطــره1تلــخ1و1اصــالح1تحریف1هــای1شــناختی1در1رابطــه1ب

مشــاهدات1عینــی1و1تعبیــر1و1تفســیر1ذهنــی1از1وقایــع،1آمــوزش1مهــارت1کنتــرل1خشــم،1آمــوزش1صحیــح1مفهــوم1
صبــر1و1جایــگاه1صبــر1در1حــل1مشــکالت

توضیــح1نــوع1دوســتی1و1احســان،1آشــنایی1بــا1مفهــوم1شــکر1و1قدردانــی1و1آمــوزش1ایمــن1ســازی1در1برابــر1اســترس1جلسه1هشتم1
و1جمــع1بنــدی1مباحــث1و1اجــرای1پــس1آزمــون1بــرا1هــر1دو1گــروه1آزمایــش1و1گــواه

یافته  ها
در1پژوهش1حاضر1دامنه1سنی1بیماران1مورد1بررسی1قرار1گرفت1
نفر1 از1301 قرار1داشت.1 میانگین41%152سال1 با1 1، بین130-711 که1
گروه1آزمایش1و1گواه1171نفر1مرد1و1131نفر1زن،181مرد1و171زن1در1

گروه1آزمایش1و191مرد1و161زن1در1گروه1گواه1وجود1داشتند.1سابقه1
بیماران1همودیالیزی1در1پژوهش1حاضر1بین121تا1121سال1با1میانگین1
14/8بود.11در1بین1دو1گروه141نفر1مجرد1و1201نفر1متاهل1و161نفر1نیز1

همسرانشان1فوت1کرده1بود.

جدول1.2میانگین1و1انحراف1استاندارد1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1در1پیش1آزمون1و1پس1آزمون1گروه1آزمایشی1و1گواه

پس1آزمون پیش1آزمون مرحله

انحراف1استاندارد میانگین انحراف1استاندارد میانگین

1/26 37/2 1/18 24/4 گروه1آزمایشی تاب1آوری

1/16 21/7 1/86 23/2 گروه1گواه

1/53 39/2 1/81 26/6 گروه1آزمایشی خودکارآمدی

2/29 27/3 1/29 26/3 گروه1گواه
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نمره1 میانگین1 می1شود،1 مشاهده1 12 جدول1 در1 که1 طور1 همان1
تاب1آوری1در1مرحله1پیش1آزمون1برای1گروه1آزمایش124/41است1
به1 تلفیق1مشاوره1معنوی1و1شناختی1 از1مداخله1 از1و1پس1 که1بعد1
1137/2افزایش1یافته1است.1در1گروه1گواه1این1میانگین1در1مرحله1
پیش1آزمون123/21بود1که1در1مرحله1پس1آزمون1برابر1با121/71است.1
میانگین1خودکارآمدی1در1مرحله1پیش1آزمون1برای1گروه1آزمایش1
126/6است1که1پس1از1مداخله1به139/21افزایش1یافته1است1و1برای1
گروه1گواه1در1مرحله1پیش1آزمون1برابر126/31و1در1مرحله1پس1آزمون1
برابر127/31است.1برای1استفاده1از1آماره1استنباطی1تحلیل1کواریانس1
چند1متغیره1و1تک1متغیره1پیش1فرض1های1این1تحلیل1مورد1بررسی1
قرار1گرفت.1برای1پیش1فرض1نرمال1بودن1توزیع1نمره1ها1از1آزمون1
شاپیرو-1ویلک1استفاده1شد1که1در1هر1دو1گروه1آزمایش1و1گروه1

یاسر1مدنی1و1همکاران.1بررسی1اثربخشی1الگوی1تلفیقی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی

تایید1بود.1پیش1فرض1تساوی1واریانس1ها1 گواهp<0/05(1(1مورد1
)پس1آزمون(1با1استفاده1از1آزمون1لوین1بررسی1شد،1این1پیش1فرض1
در1مرحله1پس1آزمونp<0/05(1(1مورد1تایید1قرار1گرفت.1نمرات1
پیش1آزمون1به1عنوان1متغیرهای1همگام1در1نظر1گرفته1شد1و1تاثیر1
آن1بر1روی1نمرات1پس1آزمون1با1استفاده1از1تحلیل1کواریانس1کنترل1
شد.1نمودار1پراکندگی1نشان1داد1که1پیش1فرض1خطی1بودن1رابطه1
برقرار1است.1 پیش1آزمون1مربوطه(1 )نمرات1 متغیرهای1همگام1 بین1
همچنین1همگنی1شیب1های1خط1رگرسیون1بین1متغیرهای1وابسته1
طریق1 از1 گواه1 و1 آزمایش1 گروه1 دو1 هر1 در1 همگام1 متغیرهای1 و1
رسم1نمودار1پراکنش1برقرار1بود.1بنابراین1برای1بررسی1تاثیر1مشاوره1
معنوی1و1شناختی1از1آزمون1تحلیل1کواریانس1استفاده1شد1که1در1

زیر1نتایج1آن1ارائه1شده1است.1

جدول1.31نتایج1تحلیل1کواریانس1چند1متغیره1نمرات1پس1آزمون1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1در1گروه1های1آزمایش1و1گواه

توان1
آماری اندازه1اثر سطح1

معناداری F درجه1آزادی1
فرضیه

درجه1آزادی1
خطا ارزش آزمون

گروه1111

0/99 0/58 0/001 17/4 2 25 0/58 اثر1پیالیی

0/99 0/58 0/001 17/4 2 25 0/41 المبدایی1ویلکز

0/99 0/58 0/001 17/4 2 25 1/39 هتلیگ

0/99 0/58 0/001 17/4 2 25 1/39 بزرگترین1ریشه1خطا

همان1طور1که1در1جدول131مشاهده1می1شود1پس1از1خارج1کردن1
اثر1پیش1آزمون1و1سایر1متغیرهای1گواه،1به1روش1تحلیل1کواریانس1
چند1متغیره،1اثر1معنی1داری1برای1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1وجود1
و1 معنوی1 مشاوره1 که1 می1دهد1 نشان1 متغیره1 چند1 اثر1 این1 دارد.1
شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1تاثیر1دارد1و1بین1تاب1آوری1

تفاوت1 گواه1 و1 آزمایشی1 گروه1های1 بیماران1 خودکارآمدی1 و1
تعیین1 منظور1 به1 1.)F=17/4،p<0/001( دارد1 وجود1 معنی1داری1
تفاوت1معنی1دار1بین1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1گروه1آزمایشی1و1
گروه1گواه1از1آزمون1تحلیل1کواریانس1تک1متغیره1استفاده1شد1که1

نتایج1آن1در1جدول141و151ارائه1گردیده1است.

جدول.14نتایج1تحلیل1کواریانس1تک1متغیره1نمره1پس1آزمون1تاب1آوری1آزمودنی1های1گروه1های1آزمایش1و1گواه

توان1
آماری اندازه1اثر سطح1

معناداری F میانگین1
مجذورات درجه1آزادی مجموع1مجذورات متغیرها

0/87 0/28 0/003 12/01 1698/8 1 1698/8 پیش1آزمون1تاب1آوری

1 0/64 0/0001 791/3 1297/5 1 1297/5 عضویت1گروهی

- - - - 1/64 27 44/27 خطا

بین1 پیش1آزمون،1 نمره1 کنترل1 با1 1،4 جدول1 نتایج1 به1 توجه1 با1
گروه1های1آزمایشی1و1گواه1در1تاب1آوری1تفاوت1معنی1داری1وجود1
گرفت1 نتیجه1 می1توان1 فوق1 نتیجه1 به1 توجه1 با1 1.)p<0/001( دارد1

مشاوره1معنوی1و1شناختی1موجب1افزایش1641درصدی1تاب1آوری1
در1گروه1آزمایشی1در1مرحله1پس1آزمون1شده1است.1
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یاسر1مدنی1و1همکاران.1بررسی1اثربخشی1الگوی1تلفیقی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی

بین1 پیش1آزمون،1 نمره1 کنترل1 با1 1،5 جدول1 نتایج1 به1 توجه1 با1
معنی1داری1 تفاوت1 خودکارآمدی1 در1 گواه1 و1 آزمایش1 گروه1های1
می1توان1 فوق1 نتیجه1 به1 توجه1 با1 1.)p<0/001( دارد1 وجود1

درصدی1 166 افزایش1 موجب1 شناختی1 و1 معنوی1 مشاوره1 گفت1
خودکارآمدی1در1گروه1آزمایشی1در1مرحله1پس1آزمون1شده1است.1

جدول15نتایج1تحلیل1کواریانس1تک1متغیره1نمره1پس1آزمون1خودکارآمدی1آزمودنی1های1گروه1های1آزمایش1و1گواه

توان1
آماری

اندازه1
اثر

سطح1
معناداری F میانگین1مجذورات درجه1آزادی مجموع1

مجذورات متغیرها

0/98 0/29 0/001 18/52 3817/29 1 3817/29 پیش1آزمون1
خودکارآمدی

1 0/66 0/0001 1211/3 3391/4 1 3391/4 عضویت1گروهی

- - - - 2/82 27 75/59 خطا

جدول1.6میانگین1تعدیل1شده1متغیرهای1دو1گروه1آزمایشی1و1گواه1در1مرحله1پس1آزمون

کران1باال1و1پایین پس1آزمون مرحله

کران1باال کران1پایین انحراف1استاندارد میانگین

38/3 36/3 0/39 37 گروه1آزمایشی
23/9تاب1آوری 21/7 0/39 23/1 گروه1گواه

40/5 37/2 0/49 39/1 گروه1آزمایشی
27/6خودکارآمدی 25/3 0/49 26/9 گروه1گواه

بحث 
الگوی1 تلفیق1 بخشی1 اثر1 بررسی1 پژوهش1 این1 اصلی1 هدف1
بیماران1 مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1
همودیالیزی1بود.1براساس1نتایج1به1دست1آمده1از1پژوهش1حاضر1
می1توان1گفت1تلفیق1الگوی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1
بیماران1همودیالیزی1تاثیر1معناداری1داشته1و1باعث1ارتقاء1تاب1آوری1

و1خودکارآمدی1در1بیماران1همودیالیزی1شده1است.
این1نتیجه1با1نتایج1پژوهش1محمد1کریم1و1شریعت1نیا)35(1مبنی1
بیماران1 در1 تاب1آوری1 افزایش1 سبب1 درمانی1 معنویت1 مداخله1 بر1
زاده1و1همکاران)36(1 پژوهش1سرتیپ1 پستان،1 به1سرطان1 مبتال1 زن1
سالمندان1 تاب1آوری1 بر1 درمانی1 معنویت1 بخشی1 اثر1 عنوان1 با1
معنوی1 مشاوره1 دادند1 نشان1 که1 همکاران)37(1 و1 محمدی1 پژوهش1
با1 بیماران1همودیالیزی1می1شود،1همچنین1 باعث1کاهش1اضطراب1
درمانی1 معنویت1 تاثیر1 فروند)38(1در1خصوص1 و1 یافته1های1کنچت1
یافته1های1 با1 حاضر1 پژوهش1 نتایج1 می1باشد.1 همسو1 تاب1آوری1 بر1
راهبردهای1 تاثیر1 عنوان1 با1 پژوهشی1 در1 1 همکاران)39(1 و1 کاظمی1
مدیریت1زندگی1با1شیوه1های1شناختی1بر1تاب1آوری1بیماران1دیالیز،1
بر1 مبتنی1 درمانی1 شناخت1 داداند1 نشان1 رضاعلی)40(1 و1 میرمهدی1
کمک1 12 نوع1 دیابت1 به1 مبتال1 زنان1 تاب1آوری1 افزایش1 به1 آگاهی1

می1کند1همچنین1طبیب1زاده1و1سپهریان)41(1که1نشان1دادند1شناخت1
درمانی1باعث1افزایش1تاب1آوری1می1شود،1همخوان1است.1عبداللهی1
و1 تاب1آوری1 نقش1 بررسی1 به1 خود1 پژوهش1 در1 همکاران)42(1 و1
اختالل1 به1 مبتال1 نوجوانان1 زندگی1 کیفیت1 در1 اجتماعی1 حمایت1
مزمن1کلیه1پرداختند1و1بیان1کردند1که1افزایش1تاب1آوری1و1حمایت1
کیفیت1 و1 بهبود1وضعیت1سالمت1 باعث1 بیمار1 افراد1 در1 اجتماعی1
زندگی1بیماران1کلیوی1می1شود.1تیلور)43(1معتقد1است1فنون1آزمون1
واقعیت1و1رد1کردن1که1در1مداخله1های1شناختی1استفاده1می1شوند،1
می1توانند1به1کاهش1باورهای1منفی1و1درک1این1مسئله1منتهی1شوند1

که1استرس1واقعا1کنترل1شدنی1است.
معنوی،1 تجربه1ی1 کرد1 اظهار1 می1توان1 فوق1 یافته1های1 تبیین1 در1
مشکل های1 بر1 غلبه1 برای1 شخصی1 موثر1 بسیار1 استراتژی1 نوعی1
ناشی1از1بیمارهای1مزمن1در1افراد1مبتال،1به1حساب1می1آید1و1افراد1
همودیالیزی1با1روی1آوردن1به1عبادت1و1ارتباط1با1خداوند1متعال1به1
راحتی1می1توانند1با1عالئم1روانی1و1جسمی1و1حتی1عوارض1داروها1
و1رژیم1های1غذایی1سخت،1مقابله1کنند1و1تاب1آوری1آنها1افزایش1
مناسب1 بستری1 ایجاد1 در1 تنها1 نه1 معنوی1 آموزه1های1مشاوره1 یابد.1
برای1پیگیری1اهداف1شخصی1در1زندگی1یا1به1عبارت1دیگر1شوق1
زیستن1در1مبتالیان،1مؤثر1بوده،1بلکه1بسیاری1از1شرکت1کنندگان1
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یاسر1مدنی1و1همکاران.1بررسی1اثربخشی1الگوی1تلفیقی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی

بیان1کردند،1با1وجود1مشکل1های1ناشی1از1درمان،1مصمم1تر1شدند1
تا1بتوانند1از1فرصت1های1پیش1روی،1برای1غنا1بخشیدن1به1زندگی1
خویش1و1سازگاری1با1فشارهای1طبیعی1زندگی1خود1بهره1گیرند.1
توکل1بر1خدا1امری1ضروری1است1که1مشاوره1معنوی1با1قاطعیت1
بر1آن1تاکید1می1کند)32(.1همچنین1درمان1شناختی1رفتاری1با1افزایش1
کاهش1 موجب1 همودیالیزی1 بیماران1 در1 شناختی1 انعطاف1پذیری1
افزایش1 با1 بیماران1می1شود.1متعاقب1آن1 خلق1منفی1و1افسرده1این1
سبک1های1 می1کند1 کمک1 و1 است1 همراه1 افراد1 این1 در1 تاب1آوری1
بیماران1 به1 درمانی1 شناخت1 برانگیزد.1 را1 سازگارانه1تری1 مقابله1ای1
همودیالیزی1کمک1می1کند1شناخت1های1تحریف1شده1ای1که1باعث1
افکار1و1احساس1منفی1می1شود،1را1شناسایی1کنند1و1آنها1را1مجددا1

باسازی1کنند1و1نگاه1بهتری1نسبت1به1زندگی1داشته1باشند.1
الگوی1مشاوره1 تلفیق1 داد1که1 نشان1 نتایج1 در1پژوهش1حاضر1
معنوی1و1شناختی1باعث1افزایش1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی1
بیانگر1آن1است1که1آموزش1عزت1 یافته1های1پژوهش1حاضر1 شد.1
کمک1 بیماران1 خودکارآمدی1 افزایش1 به1 خود1 به1 احترام1 و1 نفس1
کرده1است.1همچنین1کشف1ویژگی1های1مثبت1در1اعضای1گروه1و1
اصالح1تحریف1های1شناختی1در1مورد1توانایی1های1خود،1منجر1به1
افزایش1خودکارآمدی1بیماران1گردید.1می1توان1گفت1این1آموزش1ها1
باورهای1مثبتی1در1شخص1نسبت1به1خودکارآمدی1و1توانایی1هایش1
برای1 آنچه1 کنترل1 می1دهد،1 را1 توانایی1 این1 او1 به1 و1 می1کند1 ایجاد1
وی1اتفاق1می1افتد1را1در1دست1بگیرد.1در1واقع1شناخت1درمانی1و1
معنویت1به1بیمار1می1آموزد1تا1مهارت1های1مقابله1ای1و1واکنش1های1
هیجانی1مثبت1را1در1قبال1بیماری1و1مشکالت1مربوط1به1آن1را1به1کار1
گیرد.1طبق1تحقیقات1بیماران1همودیالیزی1هر1چه1از1خودکارآمدی1
در1 دارند)44(.1 بیشتری1 درمان1 از1 تبعیت1 باشند،1 برخوردار1 باالتر1
با1 انجام1دادند،1نشان1دادند1 تحقیقی1که1خوش1نظر1و1همکاران)45(1
توجه1به1این1که1افسردگی1و1اضطراب1شیوع1زیادی1در1میان1بیماران1
همودیالیزی1دارد،1کیفیت1زندگی1آنان1تحت1تاثیر1قرار1می1گیرد،1لذا1
خودکارآمدی1به1عنوان1یکی1از1عوامل1موثر1در1کنترل1و1دستیابی1به1
برآیندهای1مورد1انتظار1توسط1بیماران1محسوب1می1شود.1بنابراین1
خود1 توان1 افزایش1 سبب1 می1تواند1 بیماران1 خودکارآمدی1 افزایش1
که1 تقوی)44(1 نتایج1 با1 حاضر1 پژوهش1 نتایج1 شود.1 آنان1 مراقبتی1
ارتقاء1 بر1 اسالم1 آموزه1های1 بر1 تاکید1 با1 معنویت1درمانی1 داد1 نشان1
درویشی1 است،1 گذار1 اثر1 دانشجویان1 تاب1آوری1 و1 خودکارآمدی1
افزایش1 باعث1 معنوی1 مشاوره1 دادند1 نشان1 که1 همکاران)46(1 و1
در1 می1باشد.1 همسو1 می1شود،1 همودیالیزی1 بیماران1 خودکارآمدی1
است1 فرهنگی1 و1 ارزشی1 مهم1 هسته1 معنویت1 جوامع1 از1 بسیاری1
و1به1عنوان1منبعی1مطرح1است1که1با1ایجاد1پذیرش1و1انعطاف1به1
گسترش1بهبود1زندگی1بیماران1خاص1کمک1می1کند)47(.1در1پژوهشی1
که1مرصعی1و1آقاجانی)48(1با1عنوان1تاثیر1مشاوره1معنوی1بر1امید1در1
بیماران1نارسایی1مزمن1کلیه1انجام1دادند1به1این1نتیجه1رسیدند1که1
مشاوره1با1رویکرد1معنویت1منجر1به1ارتقاء1امید1در1بیماران1کلیوی1
می1شود،1بالجانی1و1همکاران)49(1نتیجه1گرفتند1مشاوره1معنوی1در1
بیان1 نیز1 همکاران)50(1 و1 ایمنی1 است،1 موثر1 سرطانی1 بیماران1 امید1
را1 آن1 ابعاد1 و1 میزان1خود1مراقبتی1 معنویت1درمانی1گروهی1 کردند1
در1 هادسون)51(1 و1 چیلچوت1 می1دهد.1 افزایش1 دیابتی1 بیماران1 در1
پژوهشی1با1موضوع1درمان1موفق1افسردگی1در1بیماران1دیالیز1یک1
افسردگی1و1 داروهای1ضد1 مقایسه1 به1 است؛1 قابل1دستیابی1 هدف1
درمان1شناختی1بر1روی1افسردگی1بیماران1همودیالیزی1پرداختند،1

به1این1نتیجه1رسیدند1که1شناخت1درمانی1اثر1ماندگارتری1نسبت1به1
داروهای1ضد1افسردگی،1بر1درمان1افسردگی1بیماران1همودیالیزی1
دارد.1مرادحاصلی1و1همکاران)52(1نشان1دادند1درمان1شناختی1روی1
خودکارآمدی1و1سبک1زندگی1مرتبط1با1کاهش1وزن1موثر1می1باشد.1
که1 همکاران)54(1 و1 ساسان1فر1 همکاران)53(،1 و1 نتایج1صناعی1 با1 این1
افزایش1 بر1کاهش1وزن1و1 نتیجه1گرفتند1شناخت1درمانی1گروهی1
اومان1 نتایج1 با1 و1 است،1 موثر1 چاقی1 به1 مبتال1 زنان1 خودکارآمدی1
جودیت1 همکاران)56(1 و1 رویانی1 می1باشد.1 همسو1 برومان)55(،1 و1
بین1 گرفتند1 نتیجه1 نیز1 همکاران)58(1 و1 دی1سوزا1 1، همکاران)57(1 و1
دیالیزی،1 بیماران1 توانمندسازی1 با1 خودمراقبتی1 و1 خودکارآمدی1
رابطه1وجود1دارد1و1هرچه1خودکارآمدی1باال1باشد،1خودمراقبتی1نیز1
افزایش1می1یابد.1اسم1زاده1و1ثمری)59(1نشان1دادند1درمان1شناختی-
معنوی1 سالمت1 و1 زندگی1 کیفت1 بر1 معنوی1 رویکرد1 با1 رفتاری1
بیماران1دیابت1نوع121اثر1گذار1بوده1و1باعث1ارتقاء1کیفیت1زندگی1
همکاران)60(1 و1 ساری1زاده1 است.1 شده1 بیماران1 معنوی1 سالمت1 و1
مبتنی1بر1 در1پژوهش1خود1نشان1دادند1مداخالت1درمان1شناختی1
پذیرش1و1تعهد1باعث1ارتقاء1کیفیت1زندگی1بیماران1همودیالیزی1
شناخت1 تاثیر1 خانعلی1لو)61(1 و1 نیکوگفتار1 مطالعات1 در1 گردید.1
رضایی)62(1 دیالیزی،1 بیماران1 افسردگی1 و1 اضطراب1 بر1 درمانی1
معنوی1 باورهای1 بر1 تاکید1 با1 شناختی-رفتاری1 گروه1درمانی1 تاثیر1
در1افزایش1معنویت1و1سالمت1روان1بیماران1ام1اس،1و1سالجقه1و1
رقیبی)63(1اثر1بخشی1درمان1ترکیبی1گروه1درمانی1معنوی1و1شناختی1
در1کاهش1اضطراب1مرگ1در1بیماران1مبتال1به1سرطان1انجام1دادند،1

همگی1تاثیر1مثبت1ترکیب1دو1رویکرد1فوق1را1تایید1کردند.
نتیجه گیری

می1توان1 حاضر1 پژوهش1 از1 آمده1 دست1 به1 نتایج1 به1 توجه1 با1
گفت1تلفیق1دو1رویکرد1مشاوره1معنوی1و1شناختی1باعث1می1شود1
کند.1 پیدا1 افزایش1 دیالیز1 بیماران1 خودکارآمدی1 و1 تاب1آوری1
مداخالت1کمک1می1کند1بیماران1در1درجه1اول،1بیماری1را1به1معنای1
پایان1زندگی1در1نظر1نگیرند1و1به1زندگی1امیدوار1باشند.1دوما1این1
و1 بشناسند1 را1 خود1 شده1 تحریف1 شناخت1های1 که1 می1کند1 کمک1
اصالح1کنند1و1خود1را1به1یک1نیروی1برتر1و1متعالی1وصل1کنند.1
افراد1همودیالیزی1در1جلسات1مشاوره1معنوی1و1 بنابراین1شرکت1
شناختی1و1یادگیری1تکنیک1های1خود1آرام1سازی1)مانند1مراقبه،1ذکر،1
صبر،1توکل،1شکر1و1نوع1دوست1و1احسان1(،1به1توانمندی1و1قدرت1
افکار1 کنترل1 در1 سعی1 مثبت،1 خودگویی1 خود،1 وضعیت1 پذیرش1
کرامت1 و1 تقدس1 به1 بردن1 پی1 و1 منفی1 هیجانات1 کنترل1 ناکارآمد،1
انسانی1کمک1کرده1و1توانسته1است1افراد1همودیالیزی1را1به1انجام1
نظر1 به1 می1دهد.1 ارتقا1 را1 سالمتی1 که1 نماید1 تشویق1 فعالیت1های1
عنوان1 به1 هم1 کنار1 در1 شناختی1 و1 معنوی1 مشاوره1 تلفیق1 می1رسد1
مکمل1یکدیگر،1به1کار1گرفته1می1شوند.1این1مداخله1تلفیقی1به1بیمار1
به1 و1 دهد1 تغییر1 بیماری1 به1 را1 نگرش1خود1 و1 نگاه1 می1کند1 کمک1

صورت1کلی1دید1مثبت1تری1به1زندگی1داشته1باشد.1
خرم1آباد1 شهر1 همودیالیزی1 بیماران1 روی1 بر1 حاضر1 پژوهش1
انجام1گرفته1است1از1این1رو1در1تعمیم1نتایج1به1سایر1شهرها1باید1
احتیاط1کرد.1همچنین1به1علت1نداشتن1دوره1پیگیری1تعمیم1نتایج1
با1محدودیت1روبرو1است.1با1توجه1به1نتایج1به1دست1آمده1و1تاثیر1
پیشنهاد1می1شود1 بیماران1همودیالیزی،1 تلفیق1دو1رویکرد1فوق1در1
که1این1مداخالت1بر1دیگر1بیماران1مبتال1به1بیماری1های1خاص1نیز1

اجرا1شود.
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کاربرد یافته های پژوهش در بالین
از1آنجا1که1اثربخشی1رویکرد1فوق1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1
بیماران1همودیالیزی1تایید1شد،1این1رویکرد1می1تواند1برای1بیماران1
همودیالیزی1که1به1مراکز1درمانی1مراجعه1می1کنند1و1به1مدت1چند1
ساعت1به1دستگاه1دیالیز1وصل1می1شود،1به1صورت1همزمان1ارائه1
تلفیقی1 الگوی1 دوره1های1 که1 می1شود1 پیشنهاد1 همچنین1 گردد.1
در1 آموزشی1 کارگاه1های1 صورت1 به1 شناختی1 و1 معنوی1 مشاوره1
دانشگاه1های1علوم1پزشکی1اجرا1شود1و1جزء1برنامه1این1دانشگاه1ها،1

جهت1کمک1به1حال1جسمی1و1روانی1بیماران1قرار1گیرد.

مالحظات اخالقی
ارشد1 کارشناسی1 نامه1 پایان1 از1 شده1 استخراج1 پژوهش1 این1

دانشگاه1تهران1می1باشد1و1حامی1مالی1ندارد.

سپاسگذاری
و1 از1مسئوالن1 را1 مقاله1تشکر1صمیمانه1خود1 این1 نویسندگان1
کارکنان1محترم1بیمارستان1شهید1رحیمی1خرم1آباد1و1کلیه1کسانی1که1
ما1را1در1انجام1این1پژوهشی1یاری1دادند،1کمال1تشکر1و1قدردانی1

را1ابراز1می1دارند.

یاسر1مدنی1و1همکاران.1بررسی1اثربخشی1الگوی1تلفیقی1مشاوره1معنوی1و1شناختی1بر1تاب1آوری1و1خودکارآمدی1بیماران1همودیالیزی
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