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Highlights


Rumi’s thoughts could be effectively integrated with psychotherapy for elderly



Rumi’s based logotherapy was as effective as acceptance and commitment therapy for the well-being of elderly

Abstracts
The purpose of this study was to compare the effectiveness of logo therapy based on Rumi's thoughts with acceptance and commitment
therapy on the psychological well-being of the elderly. The research method was a multi-group with pre-test-post-test design. The statistical
population consisted of all elderly people who were 60 years old and older in Sari city in 2017, among them 66 elderlies (46 women and 20
men) were selected using simple random sampling from elderly referred to centers rehabilitation of the daily welfare of elderly people in
Sari city and assigned to experimental and control groups randomly. A psychological well-being questionnaire (Reef, 1989) was used to
collect information. For the first group experimental, the logo therapy based on Molana's thoughts was executed in 8 sessions of 75 minutes
and for the second group, acceptance and commitment therapy was provided in 8 sessions of 75 minutes whereas control groups have any
training during this period. The results of the mixed analysis variance showed that the logo therapy based on Rumi's thoughts and
acceptance and commitment therapy can increase the psychological well-being and It ‘s components of the elderly. Also, the results showed
that there is no significant difference between the effectiveness of the two groups of psychological well-being of the elderly. These results
can document to using logo therapy based on Rumi's thoughts and acceptance and commitment therapy in psychological rehabilitation
courses for the elderly.
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یافتههای اصلی:


اثربخشی معنادرمانی مبتنی بر اندیشه های موالنا به اندازه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد روی بهزیستی سالمندان
اثرگذار است
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(نویسنده مسئوو) دانشجوی دکتری روانشناسی سالمت دانشراه خوارزمی ،تهران ،ایران.
گروه روانشناسی بالینی ،دانشرده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشراه خوارزمی ،تهران ،ایران.
نویسنده ،محقق و موالناپژوه ،تهران ،ایران.
گروه روانشناسی بالینی ،دانشرده روان شناسی و علوم تربیتی ،دانشراه خوارزمی ،تهران ،ایران

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.3.3.9

پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اثربخشیی معنادرمیانی مبتنیبیر اندیشیههای موالنیا بیا درمیان پیذیرش و تعهید بیر بهزیسیتی
روانشناختی سالمندان انجام شد .روش پژوهش ،تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گیروه کنتیرو و دورپ پیرییری بیود.
نمونۀ پژوهش شامل  66نفر ( 46زن و  20مرد) بود که با روش نمونهگیری تصادفی ساده ،از میان سالمندان مراجعهکننیده بیه
مراکز توان بخشی سالمندان روزانۀ بهزیستی شهرستان ساری انتخاب و به روش تصادفی در سیه گیروه آزمایشیی (دو گیروه) و
کنترو جایرزین شدند .جهت جمعآوری اطالعات از پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی استفاده شد .برای گیروه آزمایشیی اوو،
معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا طی  8جلسه  75دقیقهای آموزش داده شد و برای گروه آزمایشی دوم ،درمان پذیرش و
تعهد بهمدت  8جلسۀ  75دقیقهای ارائه شد و در این مدت گروه کنترو ،هیچگونه مداخلهای دریافیت نرردنید .نتیای آزمیون
تحلیل واریانس مختلط نشان داد که معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا و درمان پذیرش و تعهد ،موجب افزایش بهزیسیتی
روانشناختی و مؤلفههای آن در سالمندان میشود؛ همچنین ،یافتهها نشان داد بین اثربخشیی دو گیروه معنادرمیانی و درمیان
پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی سیالمندان ،تفیاوت معنیاداری وجیود نیدارد .ایین نتیای میتوانید پشیتوانهای بیرای
بهکارگیری معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا و درمان پذیرش و تعهد ،در کنار دورههای توانبخشیی روانشیناختی بیرای
سالمندان باشد.
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آ را و اندیشه های موالنا را به صورت موثری می توان در قالب رواندرمانی برای سالمندان تنظیم کرد
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یری از مهمترین مدوهایی که بهزیستی روانشناختی را
مفهومسازی و عملیاتی کرده است ،مدو چندبعدی ریف و
همراران ( )7است .ریف ،بهزیستی روانشناختی را تالش
فرد برای تحقق تواناییهای بالقوپ خود میداند .این مدو از
طریق ادغام نظریههای مختلف رشد فردی ،مانند نظریۀ
خودشروفایی مزلو ،شخص کامل راجرز و سالمت روانی
مثبت جاهودا شرل گرفته و گسترش یافته است )9( .یك
عامل بهزیستی روانشناختی کلی شناسایی شده است و آن
را بهصورت ترکیبی از کیفیتهای ویژه ،ازقبیل احساس
انسجام ،رضایت از زندگی ،تعادو عاطفه و نررش کلی
نسبتبه خوشبینی یا جهتگیری مثبت نسبتبه زندگی
توصیف شده است .براساس الروی ریف ،بهزیستی
روانشناختی از شش عاملِ پذیرش خود ،داشتن رابطۀ
مثبت با دیرران ،خودمختاری ،زندگی هدفمند ،رشد
شخصی و احساس رشد مستمر و تسلط بر محیط تشریل
میشود.
مطابق با رویررد بهداشت عمومی ،هدف اصلی
سرویسهای بهداشتی برای سالمندان ،حفظ توانایی
بهمنظور زندگی مستقل و بهزیستی آنهاست ( )10و جهت
ایجاد سازگاری و تبدیل رفتارهای ناسازگار و ناسالم،
به رفتارهای سالم و سازگار و افزایش بهزیستی ،نیازمند
تدوین و بهکارگیری برنامههای منسجم براساس رویرردهای
مقبوو فرهنری و بومی و متناسب با سن هستیم .با توجه به
اینره سالمندی ،سن خردورزی است ،بهنظر میرسد
بهکارگیری رویرردهای معنادرمانی بتواند بر بهبود بهزیستی
روانشناختی این افراد تأثیر برذارد.
معنادرمانی ،روشی از رویررد وجودی است که میتواند
ساختار مفهومی را برای کمك به مراجعان جهت چالش با
یافتن معنا در زندگیشان آماده کند .این شیوه روی چهار
عالقۀ مهم که ریشه در هستی انسان دارد و عبارتاند از
مرگ ،آزادی ،تنهایی و بیمعنایی تأکید میکند ( .)11این
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موفقیت در ارائۀ خدمات بهداشتی و افزایش میزان امید به
زندگی در قرن اخیر موجب شده است که جمعیت
سالمندان بهطور شایانتوجهی افزایش پیدا کند؛ بهنحویکه
در بین گروههای سنی مختلف ،سالمندان بیشترین نرخ
رشد را دارند ( .)1در ساوهای اخیر کشور ایران ،با داشتن
7/27درصد جمعیت باالی  60ساو به کشوری رو به
سالمندی تبدیل شده است (.)2
سالمندی ،بسیاری از کارکردهای روانی فرد سالمند
ازجمله مراقبت از خود ،روابط با دیرران و حق زندگی
رضایتبخش و همراه با لذت و آرامش را از وی سلب و
درجۀ اوو بهزیستی روانشناختی افراد سالمند را تهدید
میکند ( .)3بهزیستی روانشناختی تالش برای کماو در
جهت تحقق تواناییهای بالقوه واقعی فرد است .در این
دیدگاه بهزیستی به معنای تالش برای استعال و ارتقاست که
در تحقق استعدادها و تواناییهای فرد متجلی میشود (.)4
امروزه با توجه به افزایش شاخص طوو عمر و امید به
زندگی ،مسئلۀ مهمتری با عنوان چرونری گذران عمر و
بهعبارتی بهزیستی روانشناختی ،ذهن صاحبنظران و
پژوهشرران حوزپ سالمندی را به خود جلب کرده است.
ماهیت و ساختار بهزیستی روانشناختی ،موضوعی است که
از گذشته مورد توجه فیلسوفان و دانشمندان رشتههای
مختلف علمی قرار داشته و بهتازگی در کانون توجه
روانشناسی مثبتگرا که کارش مطالعۀ علمی عملرردهای
بهینه انسان است ،قرار گرفته است (.)5
بهزیستی روانشناختی بهنوعی از احساس سالمتی اشاره
دارد که از آگاهی کامل از تمامیت و یرپارچری جنبههای
فردی ناشی میشود و از عناصر معنوی زندگی تشریل شده
است ( .)6سالمت مثبت چیزی فراتر از نداشتن بیماری
است ،بیان میکند که بهزیستی روانشناختی به آنچه فرد
برای بهزیستی به آن نیاز دارد ،اشاره میکند ( .)7در مقابل،
ایدپ بهزیستی ذهنی ،به احساس بهزیستی اشاره میکند.

وجودی زندگی تعریف کرده است.
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مقدمه

کییز ) (8بهزیستی روانشناختی را درگیری با چالشهای
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موالنا جالوالدین محمدبنمحمد بلخی اشاره کرد ( .)15در
منابع عرفانی فارسی ،اندیشهها و آثاری منظوم و منثور وجود
دارد که میتوان با استفاده از آنها بستههای آموزشی و
درمانی بومی با رویررد معناشناسانه تدوین و اجرا کرد؛
بههمین دلیل در این پژوهش تالش خواهد شد از یری از
این منابع غنی یعنی اندیشههای موالنا جهت تدوین بسته
معنادرمانی استفاده شود.
علت انتخاب اندیشۀ موالنا بهعنوان منبع استخراج
معانی مورد لزوم را میتوان در جامعیت آن جستوجو کرد.
آموزههای موالنا ،جامعترین و پویاترین کاوشهای روح و
روان آدمی را در آیینۀ حرایات و قصهها و حرمتها
بازتابانیده است و عمیقترین و موجزترین حرمتها را در
قالب تمثیل و تأویل فراروی جویندگان حقیقت و پویندگان
فضیلت قرار داده است ( .)19،18،17این نشان از پهنا ،ژرفا و
جامعاالطراف بودن نراه موالنا به جهان هستی و جایراه
انسان در این جهان دارد؛ درعینحاو مهمترین مسئلۀ جهان
اندیشۀ موالنا ،مسئلۀ شخصیت الهی و انسانی فرد است که با
نقل قصص و ارائۀ تعالیم آشرار و نهان ،مخاطب را به حرکت
و پویش درونی وامیدارد .این حرکت و سفر نمادین ،یك
پیمایش انفسی برای تحلیل اسرار درون است .در این سفر
است که انسان به خود بازمیگردد و با جوهرپ الهی خویش
پیوند میخورد .حاصل این بازگشت و پیوند مجدد،
دستیابی به نشاط است؛ نشاطی بس فراتر از هیجانی که در
رویرردهای غیروجودی جستوجو میشود ( .)16از
دیدگاهی دیرر اندیشۀ موالنا نهتنها در رویرردهای وجودی
جای میگیرد ،بلره در ذات خودشناختی بوده یا حداقل از
این منظر هم قابلطرح است.
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مضامین با سالمندان ارتباط زیادی دارد .بسیاری از
سالمندان برای انجام این وظیفه ،مشرل دارند .داشتن معنا
یا هدف در زندگی ارتباط مثبتی با عوامل روانشناختی
دارد و منجر به سازگاری سالمندان ،رضایت از زندگی،
احساس خوب روانشناختی ،حمایت اجتماعی و دلیل زنده
ماندن در آنها میشود ( .)12معنادرمانی میتواند به افراد
سالمند کمك کند تا معنایی در زندگی خود بیابند و در
پناه حمایتهای اجتماعی بهدستآمده با غم و اندوه،
کمبودها ،بیماریها و درنهایت مرگ سازگار شوند (.)13
معنادرمانی میتواند در قالب روشهای درمان گروهی برای
رفع مشرالت دوران سالمندی هم مؤثر واقع شود (.)11
در میان مراتب رای روانشناسی ،رویررد وجودی تنها
مرتبی است که بهلحاظ همپوشیهای عمیق میان
آموزههای دینی و اندیشۀ وجودی ،به نرتۀ مهم تمایز میان
هیجانات آدمی و ارتباط برخی از سطوح این هیجانات و
مؤلفۀ دینی آدمی توجه نشان داده است ( .)14تأکید بر
لزوم تشخیص مرتبط با سطوح دینی وجود انسان و تالش
در جهت برقراری ارتباط میان ابعاد جسمانی ،روانی ،در آثار
روانشناسان وجودی ،ازجمله فرانرل قابلمشاهده است .این
گروه از روانشناسان ،با تأسی به فالسفه و مؤلفان وجودی،
ازجمله کریررور ،هایدگر و مارسل ،دیدگاه درمان
روانشناختی خود را به موضوعات مسائل هستیشناختی
کشانیدهاند؛ بنابراین ،در رویررد موردنظر ،درمان ،امری صرفا
روانشناختی نیست ،بلره واجد ابعاد هستیشناختی نیز
هست ( .)15هدف ،هدایت مراجعان در جهت دستیابی به
تجربهای عمیقتر و روشنتر از حیات خویش و همچنین
درك جایراه خود در هستی است .در این گرایش ،دیرر
اکتشاف ذهن انسان در بررسی تفرر عملی و فرآیندهای
احساسی وی خالصه نمیگردد؛ بلره ،به مطالعۀ رابطۀ فرد با
کل جهانی که او را در برگرفته است ،گسترش مییابد.
روانشناسان وجودی در افقی ورای روانتحلیلگری و سایر
رویرردهای روانشناختی رای  ،به انجام تجدیدنظری بر
مفاهیم و معانی ارائهشدپ آنها مبادرت میورزند). (16

در روانشناسی ،نام معنادرمانی با ویرتور فرانرل تداعی
میشود؛ اما اگر نیك بنرریم خواهیم دید که مفاهیم
مطرحشده در رویرردهای وجودی و معنویت قرنها پیش از
فرانرل ،در آثار ادبی بزرگان و عرفای مشرق زمین حضوری
پررنگ داشته است و در این میان ،میتوان به اندیشههای
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عمران ( )28نیز در پژوهش خود نشان داد که درمان گروهی
پذیرش و تعهد ،بر درمان اختالو اضطراب اجتماعی مؤثر

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.3.3.9

پیامد این پیوند نجاتبخش ،رهایی انسان دردمند و
بحرانزده از دامهای بیرانری ،خودباختری ،دومردگی و
نومیدی و دستیافتن به انبساط شادیبخش و نشاط
وجدآور است؛ شادی و نشاطی بس متفاوت از شادیهای
سطحی و زودگذری که مردمان عادی به آن دلخوشاند و
درنهایت ،موجب دومردگی و پژمردگی آنها میشود؛
نشاطی که برخاسته از سطوح باالتر نفس است ( .)16در
سطوح باالتر خودکنترلی ،خودزایی و خودواقعبینی وجود
دارد که باعث تعیینگری اهداف و وحدتبخشی فراجهانی و
رشد و بالندگی فرد میشود (.)20
درمان پذیرش و تعهد ازجمله درمانهای روانشناختی
دیرریست که تاحدودی متری بر عرفان شرق یا حداقل
متأثر از آن بوده و در قاب رویرردهای شناختی قابلطرح
است و میتواند بر بهزیستی روانشناختی سالمندان تأثیر
داشته باشد و پژوهشرران تاکنون کمتر به آن توجه کردهاند.
درمان پذیرش و تعهد ،یری از درمانهای موج سوم است
( ..)21در فعالیت متعهدانه ،فرد تشویق میشود که نهایت
فعالیت و تالش خود را در جهت رسیدن به هدف بهکار
گیرد .درواقع در این نوع درمان ،هدف اصلی ایجاد
انعطافپذیری روانشناختی است؛ یعنی ایجاد توانایی
انتخاب عملی در بین گزینههای مختلف که متناسبتر باشد؛
نه اینره عملی صرفا جهت اجتناب از افرار ،احساسات،
خاطرهها یا تمایالت آشفتهساز انجام یا درحقیقت به فرد
تحمیل شود (.)22
اخیرا پژوهشهای روانشناختی به مطالعۀ پذیرش و
تعهد و کاربردهای مهم آن در سازگاری ،افزایش
انعطافپذیری روانشناختی ( )23و بهزیستی روانیاجتماعی
پرداختهاند ( .)24شواهد تجربی دربارپ تأثیر این روش
درمانی در اختالوهایی مانند افسردگی (،)25
روانگسستریها ،هراس اجتماعی( )26و رفتارهای پرخطر
مانند مصرف الرل و مواد ) (27مشخص شده است .پورفرج
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است .پذیرش و تعهد ممرن است به مردم در تعدیل
الروهای رفتاری منفی و افرار خودکار کمك نماید و این امر
نیز منجر به تنظیم رفتارهای مثبت مرتبط با سالمتی
میشود ()29؛ بهعبارتدیرر ،پذیرش و تعهد ،از طریق
ترکیب سرزندگی و واضح دیدن تجربیات و پذیرش آنها
میتواند تغییرات مثبتی را در سازگاری و بهزیستی ایجاد
کند (.)24
با توجه به آنچه گفته شد از یكطرف با توجه به تازگی
این روش درمانی ،اثربخشی آن بهصورت مستقیم در
بهزیستی روانشناختی سالمندان مورد توجه قرار نررفته
است و از طرفی دیرر افزایش رو به رشد تعداد سالمندان در
کشور ،لزوم توجه به وضعیت بهزیستی سالمندان را
برمیانریزد؛ بنابراین یری از هدفهای اصلی پژوهش حاضر
بررسی اثربخشی معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا بر
بهزیستی روانشناختی سالمندان است؛ البته در پژوهشهای
مختلف اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر سازههای
روانشناسی مثبت همچون بهزیستی روانشناختی مشخص
شده است ( ،)30-36 ،23بنابراین مقایسۀ اثربخشی این دو
روش مداخله بهعنوان هدف دوم پژوهش پیریری شده است.
در این مرحله از تحوو که بهزعم اریرسون سالمندان به
انسجام و یرپارچری رسیدهاند ،نراه معنوی به کل جهان و
بشریت و معنایابی اهمیتی خاص پیدا میکند .روشهای
مداخلهای پذیرش و تعهد و معنادرمانی روشهایی ایمن،
غیرتهاجمی ،غیردارویی و کمهزینه است که در صورت
اثربخشی بر بهزیستی روانشناختی سالمندان میتواند از بار
سنرین هزینههای اقتصادی ،اجتماعی و انسانی این مسائل
براهد؛ عالوهبراین معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا
روشی بومیسازیشده و متناسب با فرهنگ است که در
صورت اثربخشی میتواند به تقویت ریشههای فرهنری در
نسل جدید کمك کند.
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روش
الف .طرح پژوهش
روش پژوهش حاضر ،آزمایشی است .طرح بهکاررفته در این
پژوهش پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترو «دو گروه
آزمایش و یك گروه کنترو» با دورپ پیریری است .روشهای
مداخلهای «معنادرمانی مبتنیبر اندیشهی موالنا و درمان
پذیرش و تعهد» بهعنوان متغیر مستقل و بهزیستی
روانشناختی متغیری وابسته است.

گزارش کردهاند.
د) روشهای مداخله

ب .شرکت کنندگان

 )1معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا :ابتدا برای

ج)ابزار و مواد
 .1پرسشنامۀ بهزیستی روانشناختی ریف :این
پرسشنامه را ریف در ساو  1989ساخته و در ساو 2002
مورد تجدیدنظر قرار گرفته ( )37و دارای  54گویه و شش
خردهمقیاس خودمختاری ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی،
ارتباط مثبت با دیرران ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خود
است .مجموع این شش عامل بهصورت نمرپ کلی ،بهزیستی
روانشناختی را اندازه میگیرد .این آزمون نوعی خودسنجی
است که در یك مقیاس شش درجهای لیررت «از کامال
موافقم تا کامال مخالفم» به ارزیابی نظر پاسخرویان
46
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ساخت این بستۀ آموزشی ،نظریهها ،منابع و پژوهشهای
مختلف در زمینۀ معنادرمانی مطالعه و بررسی شد؛ آنراه به
آثار منظوم و منثور موالنا و کتب شرح این آثار ،کتب نقد
این آثار و آثار سایر متصوفه مانند مراد موالنا ،مراجعه شد و
از مفاهیم و معانی موجود در آثار موالنا  8معنای مرتبط با
دوران سالمندی که در پژوهشهای مختلف از...که در
پژوهشهای مختلف بر اهمیت آنها در دوران سالمندی
تأکید شده است ،استخراج شد ( .)44،43،42،41،40معانی
شامل خداشناسی ،خودکنترلی ،پذیرش پیری ،سازش با درد
و رن  ،ذکر و مراقبه ،اضطراب مرگ و یافتن معنای عشق،
صبر و تحمل در غم و رن  ،و شرر و سپاسرزاری بود .برای
طراحی و ساخت بستۀ آموزشی ،از ساختار و ترالیفی که در
درمانهای شناختیرفتاری استفاده میشود ،ایده گرفته شد.
عالوهبر فعالیتهای گفتهشده ،در طراحی و تدوین بستۀ
آموزشی ،سن و وضعیت شناختی و روانیحرکتی سالمندان و
نظرها و پیشنهادهای متخصصان این حوزه لحاظ گردید و
سعی شد که افزونبر این نرات ،تنوع الزم برای حفظ انریزه
و توجه سالمندان در برنامۀ آموزشی ایجاد شود؛ سپس،
پژوهشرر بستۀ معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا را
زیرنظر استادان راهنما و مشاور ،تدوین و طراحی کرد.
بهمنظور بررسی روایی محتوایی ،بستۀ آموزشی را چند نفر از
متخصصان در این زمینه بازبینی کردند .پیشنهادهای آنها،
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جامعۀ آماری شامل تمامی سالمندان دارای  60ساو
«بازنشسته» و باالتر شهر ساری در ساو  1396بود که از
بین آنها ،نمونهای به حجم  66نفر « 46زن و  20مرد» با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،انتخاب شد .این
افراد از میان سالمندان مراجعهکننده به مراکز توانبخشی
سالمندان روزانۀ بهزیستی شهرستان ساری که شامل سه
مرکز سرای مهر ،مینا و سرای ارشد است ،انتخاب و به روش
تصادفی در گروههای آزمایش و کنترو جایرزین شدند.
مالكهای ورود افراد نمونه به پژوهش ،عبارت بود از:
نبود اختالوهای روانپزشری حاد ،بهویژه اختالوهای
شناختی ازجمله «دمانس ،آلزایمر ،پارکینسون و »...و
اختالوهای جسمانیحرکتی مانند «ناشنوایی ،فل و،»...
زندگی در کنار خانواده ،برخورداری از سواد خواندن و
نوشتن و نداشتن بیماری مزمن شدید.
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میپردازد .در پژوهش درویزه و کهری ( ،)38همسانی درونی
از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ 0/92 ،و ضریب همبستری
بهدستآمده از طریق بازآزمایی برای کل مقیاس 0/76 ،و
برای خردهمقیاسها بین  0/67تا  0/73بوده که همری در
سطح  P>0/01معنیدار است .اشرانی و حیدری
)(39روایی محتوایی و سازهای این آزمون را مطلوب و باال
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اعماو و اشراالت بسته رفع شد .هدف از این مرحله ،اصالح
بستۀ آموزشی و متناسبسازی آن با ویژگیهای سالمندان و
وقوف بر مشرالت احتمالی پیشبینینشده بود .به این
منظور ،بستۀ آموزشی روی  2نفر از سالمندان ،اجرای
مقدماتی شده و مشرالت و نواقص آن رفع گردید .پس از
رفع اشراالت ،فرم نهایی آن تهیه و آمادپ اجرا برای جلسات
آموزشی شد .برای گروه اوو ،در  8جلسه و هر جلسه بهمدت
 75دقیقه آموزش داده شد.
ه) روش اجرای پژوهش

یافتهها
یافتههای مربوط به اطالعات جمعیتشناختی نشان میدهد
که جنسیت بیشتر شرکتکنندگان در هر یك از گروههای
مورد مطالعۀ معنادرمانی مبتنی بر اندیشههای موالنا و
درمان پذیرش و تعهد و کنترو ،مؤنث است« :معنادرمانی:
67درصد؛ درمان پذیرش و تعهد80 :درصد و کنترو:
64درصد» .بهلحاظ سنی ،بیشتر شرکتکنندگان ،در ردپ
سنی  61- 65ساو هستند «معنادرمانی38 :درصد؛ درمان
پذیرش و تعهد30 :درصد و کنترو40 :درصد» .در جدوو
زیر شاخصهای توصیفی بهزیستی روانشناختی در دو گروه
آزمایش و گروه کنترو گزارش شده است.
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ابتدا هماهنری های الزم با شهرداری که یری از مراکز روزانۀ
سالمندی به نام سرای ارشد زیر نظر این سازمان است و
بهزیستی شهرستان ساری صورت گرفت؛ سپس با اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط به سه مرکز روزانۀ
سالمندان مراجعه و پس از هماهنری با مدیران مراکز و
توجیه آنها فهرست اسامی سالمندان تهیه گردید و پس از
غربالرری اولیۀ افراد سالمند ،نمونههای موردنظر براساس
معیارهای ورود به پژوهش ،به روش نمونهگیری تصادفی
ساده انتخاب شدند .پس از جلب رضایت آگاهانۀ افراد برای
شرکت در پژوهش و اطمینان خاطر دادن به آنها دربارپ
محرمانه بودن اطالعات ،افراد انتخابشده به روش تصادفی
در سه گروه آزمایش و کنترو جایدهی شدند؛ سپس برای
هر یك از گروههای آزمایشی معنادرمانی مبتنیبر
اندیشههای موالنا و درمان مبتنیبر پذیرش و تعهد ،بهمدت
 8جلسه گروهی  75دقیقهای طی  8هفته اجرا شد و در این
مدت اعضای گروه کنترو ،هیچ آموزشی دریافت نرردند؛
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البته به جهت رعایت اخالق پژوهشی و ایجاد انریزه در گروه
کنترو برای شرکت در پژوهش ،به آنها گفته شد که برنامۀ
آموزشی اثربخشتری در پایان جلسات آموزشی ،برایشان
منظور شده است .الزم به ذکر است که هریك از افراد نمونه،
اجازه داشتند در هر مرحلهای از پژوهش که قادر به ادامه
دادن نبودند ،از طرح خارج شوند .معنادرمانی مبتنیبر
اندیشههای موالنا توسط یری از پژوهشرران که ساوها در
حیطۀ معنادرمانی و مولویخوانی با سالمندان کار کرده
است ،برای گروه اوو ،اجرا و برای گروه دوم درمان پذیرش و
تعهد ،توسط متخصصی آموزشدیده ارائه شد؛ همچنین
بهدلیل طوالنی بودن سؤاالت پرسشنامهها و شرایط خاص
دورپ سالمندی جهت ترمیل پرسشنامهها از چندین همرار
آموزشدیده ،کمك گرفته شد.
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جدوو  -1شاخصهای توصیفی بهزیستی روانشناختی در دو گروه آزمایش و کنترو

معنادرمانی
مبتنیبر
اندیشههای موالنا

پیشآزمون
پسآزمون

4/09  0/47
24

5/03  0/45

پیریری

5/10  0/25

پیشآزمون

4/31  0/44

درمان پذیرش و پسآزمون
تعهد
پیریری

20

پسآزمون

4/94  0/52
5/18  0/22
4/16  0/50

پیشآزمون
کنترو

«انحراف استاندارد  میانرین»

22

4/31  0/47
4/27  0/46

پیریری

اطالعات مندرج در جدوو شمارپ  ،1نشان میدهد میانرین
بهزیستی روانشناختی آزمودنیهایی که در دورپ آموزشی به
روش معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا شرکت داشتند
از  4/09در پیشآزمون به  5/03در پسآزمون و  5/10در
مرحلۀ پیریری تغییر یافت .این میزان در آزمودنیهایی که
به شیوپ درمان پذیرش و تعهد آموزش دیده بودند ،از 4/31
در پیشآزمون به  4/94در پسآزمون و  5/18در مرحلۀ
پیریری تغییر یافت .در آزمودنیهای گروه کنترو نیز از
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 4/16در پیشآزمون به  4/31در پسآزمون و  4/27در
مرحلۀ پیریری تغییر یافت.
برای تعیین اثربخشی روشهای درمانی بر بهزیستی
روانشناختی از تحلیل واریانس مختلط استفاده شد .قبل از
استفاده از این آزمون ،پیشفرضهای آن بررسی و تأیید شد.
جهت بررسی طبیعی و عادی بودن توزیع متغیر وابسته ،از
آزمون شاپیرو-ویلك استفاده شد و نتای حاکی از برقرار
بودن این پیشفرض بود .نتای مربوط به پیشفرضها در
جدوو شمارپ  2گزارش شده است.
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گروهها

آزمون

تعداد
نمونه

بهزیستی روانشناختی
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جدوو  -2پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مررر
متغیر

اثر پیالی

شاخصها
Box M

آزمون

کرویت آزمون

مقدار محاسباتی

16/26

0/17

0/96

1/16

سطح معناداری

0/115

0/218

0/375

0/319

روابط
دیرران

با مقدار محاسباتی

10/55

0/20

0/98

2/16

سطح معناداری

0/137

0/197

0/478

0/124

خودکارآمدی

مقدار محاسباتی

13/26

0/21

0/95

0/31

سطح معناداری

0/125

0/166

0/213

0/733

مقدار محاسباتی

15/42

0/06

0/94

1/98

سطح معناداری

0/118

0/595

0/124

0/147

مقدار محاسباتی

9/48

0/29

0/99

1/72

سطح معناداری

0/141

0/074

0/827

0/187

مقدار محاسباتی

11/26

0/22

0/97

0/28

رشد فردی

سطح معناداری

0/128

0/164

0/392

0/760

بهزیستی
روانشناختی

مقدار محاسباتی
سطح معناداری

19/81
0/101

0/26
0/091

0/94
0/175

1/10
0/341

پذیرش خود
مثبت

تسلط بر محیط
زندگی هدفمند

مطابق با مندرجات جدوو  ،3پیشفرضهای آزمون تحلیل
واریانس با تررار سنجش ،برقرار است؛ چون «.»P < 0/01
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در جدوو شمارپ  ،4نتای آزمون تحلیل واریانس با اندازه
گیری مررر برای سنجش اثربخشی روشهای درمانی بر
بهزیستی روانشناختی سالمندان ،ارائه شده است.
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جدوو  -3نتای آزمون تحلیل واریانس مررر جهت بررسی تفاوت گروهها در متغیر بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای آن
متغیر

مراحل

8/35

2

4/18

7/22

0/001

0/19

تعامل مراحل با گروهها

7/80

2

3/90

21/50

0/000

0/41

4373/35

1

4373/35

4782/34

0/000

0/99

11/48

2

5/74

6/28

0/003

0/17

تعامل مراحل با گروهها

9/06

2

4/53

23/10

0/000

0/42

گروهها

4003/90

1

4003/90

8221/28

0/000

0/99

9/05

2

4/52

9/29

0/000

0/23

تعامل مراحل با گروهها

2/78

2

1/39

11/44

0/000

0/27

گروهها

4558/20

1

4558/20

5784/32

0/000

0/99

14/46

2

7/23

9/18

0/000

0/23

تعامل مراحل با گروهها

6/44

2

3/22

16/68

0/000

0/35

گروهها

3802/04

1

3802/04

5621/20

0/000

0/99

مراحل

9/98

2

4/99

7/38

0/000

0/19

تعامل مراحل با گروهها

5/70

2

2/85

21/65

0/000

0/41

گروهها

4029/94

1

4029/94

6350/91

0/000

0/99

مراحل

26/09

2

13/04

20/56

0/000

0/40

تعامل مراحل با گروهها

3/44

2

1/72

9/70

0/000

0/24

گروهها
مراحل
تعامل مراحل با گروهها

4163/77
12/10
5/16

1
2
2

4163/77
6/05
2/58

11095/29
16/13
31/66

0/000
0/000
0/000

0/99
0/34
0/50

خودکارآمدی مراحل

بر مراحل

زندگی
هدفمند
رشد فردی

بهزیستی
روانشناختی

مندرجات جدوو  ،3نشان داد که در سطح اطمینان
99درصد « ،» P= 0/01بین میانرین بهزیستی روانشناختی
و مؤلفههای آن ،در هر یك از گروههای کنترو ،دورپ
آموزشی به روش معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا و

50

] [ DOI: 10.29252/rph.11.3.41

درمان پذیرش و تعهد و در سه مرحلۀ پیشآزمون،
پسآزمون و مرحلۀ پیریری وجود دارد؛ «.»P > 0/01
در جدوو شمارپ  ،4نتای آزمون تعقیبی شفه ،برای
مقایسۀ اثربخشی روشهای درمانی بر بهزیستی
روانشناختی سالمندان ،ارائه شده است.
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گروهها

4237/89

1

4237/89

7329/96

0/000

0/99

روابط مثبت گروهها
با دیرران
مراحل

تسلط
محیط

اتا
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پذیرش خود

منابع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجۀ
آزادی

میانرین مجموع آماره F
مجذورات

سطح
معناداری

ضریب
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جدوو  -4نتای مقایسۀ میانرین گروه آزمایش و کنترو در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیریری ،در متغیر بهزیستی
روانشناختی و مؤلفههای آن
متغیر

پسآزمون

0/02

0/990

0/61

0/002

0/59

0/005

پیریری

- 0/06

0/878

0/77

0/000

0/84

0/000

پیشآزمون

- 0/18

0/705

- 0/26

0/464

- 0/08

0/934

0/50

0/087

1/00

0/000

0/50

0/104

- 0/06

0/925

0/89

0/000

0/95

0/000

پیشآزمون

- 0/32

0/182

- 0/02

0/993

0/30

0/236

پسآزمون

- 0/22

0/406

0/48

0/018

0/70

0/001

پیریری

0/13

0/476

0/66

0/000

0/52

0/000

پیشآزمون

- 0/37

0/228

- 0/16

0/728

0/20

0/644

پسآزمون

0/24

0/430

0/88

0/000

0/64

0/005

پیریری

- 0/19

0/499

0/84

0/000

1/03

0/000

پیشآزمون

0/01

0/997

0/03

0/985

0/02

0/996

پسآزمون

- 0/24

0/349

0/35

0/099

0/60

0/003

پیریری

- 0/35

0/068

0/68

0/000

1/04

0/000

پیشآزمون

0/02

0/988

0/39

0/117

0/36

0/185

پسآزمون

0/24

0/415

0/95

0/000

0/71

0/001

پیریری

0/08

0/877

1/10

0/000

1/02

0/000

پیشآزمون
پسآزمون
پیریری

- 0/21
0/09
- 0/07

0/320
0/818
0/747

- 0/07
0/71
0/82

0/886
0/000
0/000

0/14
0/62
0/90

0/596
0/000
0/000

روابط مثبت با پسآزمون
دیرران
پیریری

خودکارآمدی

تسلط بر محیط

زندگی هدفمند

رشد فردی

بهزیستی
روانشناختی
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مندرجات جدوو  ،4نشان داد که در سطح اطمینان
99درصد « ،»α=0/01بین تأثیر دورپ آموزشی به روش

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1396.11.3.3.9

پیشآزمون

- 0/46

0/074

- 0/38

0/152

0/08

0/923
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پذیرش خود

مرحله

تفاوت
میانرین
LBMI
و ACT

سطح
معناداری

تفاوت
میانرین
 LBMIو
کنترو

سطح
معناداری

تفاوت
میانرین
ACT
و کنترو

سطح
معناداری
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معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا و درمان پذیرش و
تعهد آموزش بر بهزیستی روانشناختی و مؤلفههای آن،
اختالف معناداری وجود ندارد؛ چون «.»P < 0/01
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پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی مبتنیبر
اندیشههای موالنا و مقایسه اثربخشی آن با درمان پذیرش و
تعهد بر بهزیستی روانشناختی سالمندان انجام شد .نتای
تحلیل نشان داد معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا
موجب افزایش بهزیستی روانشناختی سالمندان میشود و
اثر آن تا مرحلۀ پیریری تداوم دارد.
طبق جستجوهای انجامشده تاکنون پژوهشی که به
بررسی اثربخشی معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا بر
بهزیستی روانشناختی سالمندان انجام شده باشد ،یافت
نشد؛ بااینحاو این یافتۀ پژوهش بهطور ضمنی با نتای
پژوهشهایی که حاکی از اثربخشی معنادرمانی در گروه
سالمندان بوده ،همسوست ( .)47مقایسۀ اثربخشی
معنادرمانی گروهی حضوری و معنادرمانی اینترنتی
غیرحضوری در کاهش افسردگی  130سالمند نشان داد،
افسردگی در هر دو گروه کاهش شایانمالحظهای داشته
است؛ اما اثربخشی معنادرمانی گروهی بهصورت حضوری
بیشتر بوده است (.)48
گروه آموزشی معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا،
طبق اهداف بستۀ آموزشی دریافتند که بر فرصت و عمر
ازدسترفته تمرکز نرنند ،بلره قدر فرصت باقیمانده را
بدانند و در جستوجوی معنا باشند .آنها دریافتند بسیاری
از بیماریها و مشرالت در این دوران اجتنابناپذیرند .در
این بستۀ درمانی مفهوم خداشناسی مبتنیبر اندیشههای
موالنا بهگونهای مطرح شد که سالمند بدون هیچگونه
سردرگمی ،رابطۀ معنایی با خداوند برقرار نماید؛ به این
صورت رابطۀ خدا با انسان ،طوری شرل میگیرد که پنداری
او عاشق است و بنده معشوق .طی آموزشهای معنادرمانی
افراد یاد گرفتند با توجه و توکل و تمرکز بر خداوند
میتوانند بر استرسها و ناراحتیهای خویش فائق آیند و در
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پرتو یافتن او ،خود را بیابند که همین میتواند موجب
افزایش بهزیستی روانشناختی شود؛ طی آموزش،
خودآگاهی و خودواقعبینیِ درستی نسبتبه بودن و
یافتهشدن برای سالمندان حاصل شد .آنها دریافتند هدف
اصلی از زندگی گریز از درد و رن نیست؛ بلره با صبر و
تحمل ،یافتن معنا از درون آن است و بنابراین بهزیستی
روانشناختیشان در پسآزمون بهبود یافت .در جلسات
آموزشی افراد سالمند یاد گرفتند سالمندی خود را بپذیرند.
بر اهمیت پیرعقلی و خرد تأکید شد و حل مسئله را آموزش
دیدند .هر یك از این  8جلسۀ آموزشی با ترالیف خانری
همراه بود که موجب میشد آموختههای فرد استحرام یابد.
مجموع این آموزشها و تحریم آنها موجب شد
رضایتمندی افراد و متعاقب آن ،بهزیستی روانشناختی آنها
افزایش یابد.
در نراه معنوی به انسان ،فرایند تحلیل انسان از فطرت
است تا خداشناسی؛ بنابراین محتواهای آموزشیای که
بتوانند انسانها را در این پیوستار بهدرستی تحلیل و
مدیریت کنند ،در جهت افزایش بهزیستی و رضایتمندی
موفقتر خواهند بود؛ زیرا بهنوعی کاتالوگ چرونه زیستن
است .بستۀ معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا تالش
میکند که سالمند ،خدا را بدون هیچ دلهرهای بپذیرد و
رحمتش را بهتر درك کند؛ سالمند را بهسمت خودکنترلی
میکشاند و بر این عقیده است که هرچقدر انسان بتواند
کنترو بهتری بر ترانههای خویش داشته باشد ،در فهم
خداشناسی موفقتر خواهد بود و پذیرش پیری صحیحتری
خواهد داشت و بر درد و رن های خود ،صبوری بیشتری
خواهد کرد .او از دو این درد و رن  ،معنا استخراج نموده و
اضطراب مرگ را در حوزپ آگاهی خود تحت کنترو قرار
خواهد داد و درنهایت سپاسرزار تمامی شرایطی که پیرامون
او در جهت خدمتش قرار میگیرند ،خواهد بود؛ بنابراین
بهزیستی روانشناختیاش افزایش خواهد یافت.
آنچه را که این بستۀ درمانی بر آن تأکید میکند،
حقیقت وجود انسان بر کرپ خاکی است .هرچقدر سالمندان
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بتوانند با این نررش و بینش به زندگی خود نراه انداخته و
مسئولیت بپذیرند ،بهزیستی روانشناختی بهتری حاصل
خواهد شد .این نتای تا مرحلۀ پیریری ادامه داشت .در
تمثیلها و استعارههای ایرانیان اینطور بیان میشود که
کافیست در آگاهی دادن ،انسانهای خوابیده را بیدار کنیم
«آن کس که بداند و نداند که بداند ،بیدار کنندش که بسی
خفته نماند»؛ نررش موالنا بیدارکردن انسانها از خواب
غفلت است؛ چون سالمندان در مرحلۀ انتهایی زندگی قرار
دارند ،این آگاهیها بیشتر در فرایند تغییرات زندگیشان
ماندگار میماند؛ زیرا در زمان باقیمانده ،درك عمیقتری از
آمدن و بودن پیدا میکنند و در حفظ و نرهداری آن کوشاتر
عمل میکنند؛ بنابراین تغییرات ایجادشده تا مرحلۀ پیریری
هم ادامه داشت .آنچه انسانها را از پای درمیآورد ،رن ها و
سرنوشت نامطلوبشان نیست؛ بلره بیمعناشدن زندگی است
که مصیبتبار است و معنا تنها در لذت و شادمانی و خوشی
نیست؛ بلره در رن و دردهای دوران سالمندی و تنهایی و
زواو هم یافت میشود .اگر رن را شجاعانه بپذیریم تا
واپسین دم ،زندگی معنی خواهد داشت؛ پس میتوان گفت
معنای زندگی امری مشروط نیست؛ زیرا معنای زندگی
میتواند حتی بالقوه درد و رن را نیز دربرگیرد ( .)49افراد
گروه آزمایش به این نتیجه رسیدند که در زندگی کنونی
خود میتوانند از امرانات اطرافشان و مواهب الهی و در کنار
هم بودنشان لذت ببرند و متعاقب آن بهزیستی
روانشناختیشان افزایش یافت.
سالمندان با شرکت در جلسات گروهی معنادرمانی
مبتنیبر اندیشههای موالنا و تبادو افرار و عقاید و یافتن
معناییای که تا بدین روز بر آنها گذشته است ،خواه درد و
بیماری و خواه مصیبت و فقدان ،این توانایی و آگاهی را
کسب کردند که زندگی همواره دارای معناست و میتوان در
هر پیشامدی معنا و هدفی یافت .ازآنجاییکه گروه برای افراد
شرکتکننده ،منبع حمایت عاطفی و وسیلهای برای تفسیر
مثبت رویدادها و جور دیرر نرریستن به وقایع تلخ بود ،به
رضایتمندی باالتری منجر شد .داشتن معنا و هدف در
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زندگی ،احساس تعلق داشتن به منبعی واال ،برخورداری از
حمایتهای اجتماعی و معنوی ،امیدواری به کمك و یاری
خداوند در شرایط مشرلزای زندگی ،همه و همه منابعی
است که سبب شد بهزیستی روانشناختی سالمندان گروه
آزمایش افزایش یابد .آموزش اندیشههای موالنا به افراد
سالمند کمك کرد از لذتها و موهبتهایی که برایشان
عادی و پیشپاافتاده بهنظر میرسید ،باخبر شوند؛ همچنین
دربرابر تنشهای زندگی مثل پیری انعطافپذیرتر شوند که
متعاقب آن بهزیستیشان افزایش یافت.
طی جلسات درمانی مبتنیبر پذیرش و تعهد ،سالمندان
یاد گرفتند بهجای انرار یا کنترو تجربیاتی که تهدیدکننده
تلقی میشوند ،آنها را بپذیرند .فرآیندهای ذهنآگاهی مورد
استفاده در این درمان ،باعث تغییرات چشمریری در
جهتگیری توجه سالمندان و آشتی دوبارهاش با دنیای
درون شد؛ بهطوریکه بهجای فرار فرد از واقعیتها ،به
پذیرش آنها دست زند .طی آموزش ،سالمندان یاد گرفتند
که بدون قضاوت به تجربیات خود نراه کنند.
با استفاده از مهارتهای گسلش شناختی که
ترمیلکنندپ فرایند پذیرش است ،سالمندان یاد گرفتند که
رویدادهای درونی اعم از افرار ،احساسات ،میل ،خاطرات،
احساسات جسمی را فقط بهعنوان آنچه که هستند ،نه آنچه
میگویند هستند ،در نظر بریرند .با این هدف سالمندان
آموختند که با رویدادهای درونی و بیرونی ،بدون
آغشتهشدن یا اجتناب از آنها ،رودررو شده و نظارهگر دنیای
درون خود باشند .طبق این دیدگاه هیچیك از تجربیات
درونی فرد ،اگر همانگونه که هستند تجربه شوند ،بهطور
ذاتی برای بهزیستی فرد مضر نیست؛ پس نیازی به
کنتروکردنشان نیست؛ بلره مهم کاربرد این تجربیات درونی
است.
از مهمترین فنون درمان پذیرش و تعهد ،تصریح ارزشها
و عمل متعهدانه است .در این مرحله از درمان سالمندان یاد
گرفتند که به زندگی و فعالیتها به شرل هدف یا نتیجه
نراه نرنند؛ بلره بهصورت فرایند یا مسیر نراه کنند .با
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ترغیب افراد به شناسایی ارزشهایشان ،گام بعد ،حرکت در
جهت این ارزشهاست .آنها یاد گرفتند در صورت برخورد،
موانع درونی را با فنون درمان پذیرش و تعهد و موانع بیرونی
را با مهارت حل مسئله مرتفع سازند .ایجاد تعهد به انجام
اعماو ،در راستای حرکت در مسیر ارزشها با وجود
مشرالت ،به تحقق اهداف شادکامانه و بروز احساس
رضایتمندی نسبتبه زندگی میانجامد و از گیرافتادن در
حلقۀ افرار و احساسات منفی ازقبیل اضطراب ،استرس ،یأس
و ناامیدی ،افسردگی که به نوبۀ خود باعث افزایش شدت
مشرالت میشود ،جلوگیری میکند که این نتای  ،باعث
انعطافپذیری روانشناختی خواهد شد؛ بنابراین ،افزایش
انعطافپذیری روانشناختی در درمان پذیرش و تعهد
میتواند توان مقابلهای سالمند را در کنار آمدن با مشرالت
بیفزاید .این روش درمانی بر پذیرش آنچه که نمیتوان
بهطور مستقیم تغییر داد ،بهعنوان ابزاری جهت تشخیص و
تغییر چیزهایی که میتوان تغییر داد ،تأکید دارد.
حضور در اینجا و اکنون و زمان حاو باعث شد که
سالمندان درگیر قضاوتها دربارپ تجارب ناخوشایند گذشته
و آیندپ خودشان نشوند .فرآیند تماس با لحظهلحظههای
زندگی به سالمند کمك کرد تا شرایط را تحمل کند و تجربۀ
لحظههای واقعی زندگیاش را بپذیرد که همین امر نیز باعث
حرکت وی در جهت انعطافپذیری روانشناختی شد .یری
دیرر از فرایندهای این درمان که به اثربخشی آن کمك کرد،
ایجاد یك خودِ مشاهدهگر یا خود ،بهعنوان زمینه در فرد
سالمند از طریق کاربرد مهارت گسلش ،ذهنآگاهی و ارتباط
با زمان حاو بود .درواقع این خودِ مشاهدهگر ،جایرزینیست
برای خودمفهومسازیشده؛ یعنی خودی که با افرار،
احساسات ،خاطرات و احساسات بدنی تعریف میشود .در
کل هدف این است که سالمند خود را از تجربیات درونیاش
جدا ببینید؛ چون زمانی که فرد ،فرر کند« :من انسان
شرستخوردهای هستم» ،با آن یری گشته و عملرردش هم
شبیه یك انسان شرستخورده میشود و در صورت شناخت
خود مفهومیشده و خود بهعنوان زمینه ،طبق زمان حاو
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رفتار میکند که باعث حرکت فرد در جهت ارزشها و
انعطافپذیری روانشناختی او میشود.
اجتناب از تجارب ،با حیطۀ وسیعی از مشرالت رفتاری
و روانشناختی ارتباط دارد .درواقع اجتناب از تجارب منفی،
انسانها را دربرابر عوامل تنیدگیزا آسیبپذیرتر میکند.
افرادی که تمایل و آمادگی بیشتری برای محبوس و
سرکوبکردن چنین تجاربی دارند ،هنرامیکه استرس و
نررانی در روابط با دیرران ،محیط زندگی ،تعارض با همسر
و ...برایشان پیش میآید ،تالش برای کنترو،
آشفتریهایشان را تشدید میکند؛ اما در خالو درمان
پذیرش و تعهد ،سالمندان یاد گرفتند که بهجای انرار و
سرکوبِ احساسات و افرارشان ،آنها را بپذیرند و نظاره
کنند .آنها یاد گرفتند با ذهنآگاهی و بودن در لحظۀ حاو
بهزیستی روانیاجتماعی خود را بهبود ببخشند.
نتای نشان داد بین دو روش درمانی مبتنیبر اندیشههای
موالنا و درمان پذیرش و تعهد ،تفاوت معناداری وجود ندارد.
در تبیین نبود تفاوت معنادار بین این دو روش میتوان به
فن ون مشابه این دو روش و تشابه محتوای آموزشی آنها
اشاره کرد .نرتۀ جالبتوجه اینجاست که باوجوداینره بستۀ
معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا با این سبك و روش،
برای اولینبار به شرل یك فعالیت پژوهشی در کشور تدوین
و اجرا میشود ،توانسته است همترازِ درمان پذیرش و تعهد
قرار گیرد که ساوهاست بهعنوان روشی درمانی و مبتنیبر
ی برابر و
دادههای پژوهش علمی انجام میشود .این اثربخش ِ
همتایی ،بیانرر تأثیرگذاری باالی فرهنگ بومی بر سالمندان
است؛ بنابراین همینکه معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای
موالنا توانسته است اثربخش باشد ،خود حرایت از محتوای
عمیق و غنی اندیشههای موالنا دارد که مختص زمان و
مران خاصی نیست و منطبق با فطرت آدمی است؛ زیرا
توانسته است ساوها بعد از بیانشان ،همچنان تأثیرگذار
باشد.
از محدودیتهای پژوهش حاضر ،عدم همتاسازی
جنسیتی سه گروه پژوهش ،بهدلیل حضور کمتر سالمندان
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مرد در مراکز توانبخشی روزانۀ سالمندان بود؛ بنابراین
 گروهها،پیشنهاد میشود پژوهشرران بعدی در صورت امران
 یری دیرر از محدودیتهای.را از لحاظ جنسیت همتا سازند
،این پژوهش وقتگیر بودن ترمیل پرسشنامۀ پژوهش
بهدلیل ویژگیهای روانیحرکتی سالمندان بود؛ بنابراین
پیشنهاد میشود پژوهشرران بعدی از نسخۀ کوتاهتری جهت
 با توجه به.سنجش بهزیستی روانشناختی استفاده کنند
اینره این روش روی سالمندان ساکن شهرستان ساری انجام
 در تعمیم یافتهها به سالمندان سایر شهرستانها و،شد
 با توجه به.فرهنگها باید جانب احتیاط رعایت شود
اثربخشی بستههای معنادرمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا و
درمان پذیرش و تعهد پیشنهاد میشود از این بستههای
درمانی بهخصوص بستۀ درمانی مبتنیبر اندیشههای موالنا
که براساس بوم و فرهنگ غنی ایرانیاسالمی تدوین شده
 بهعنوان سرفصلهای آموزشی در برنامهریزی هدفمند،است
.مراکز توانبخشی روزانه و شبانه سالمندان استفاده شود
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