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 *آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر اميد و نشاط معلمان بازنشستهی اثربخشی بسته
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 چكيده

د. تحقیقات به اثربخشی معنادرمانی اشاره دارکاهش امید و نشاط در زندگی آناک شود.  موجبتغییرات جسمی و روحی در سالمنداک ممکن است زمينه: 

هدف: کند؟ ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری به بهبود این نشانگاک در معلماک سالمند بازنشسته کمك میاما مسئله این پژوهش این است که آیا بسته

آزمایشی با عه شبهروش این مطالروش: . معلماک بازنشسته بودی آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر امید و نشاط هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بسته

در گیری که به روش نمونه بود کرماکسالمند شهر معلماک نفر از  31نمونه آماری این پژوهش شامل آزموک با گروه گواه بود. آزموک و پسطرح پیش

 02 آزمایش، گروه کنندگاکشرکتجایگزین شدند.  نفر( 01ه )گواو  نفر( 01) تصادفی در دو گروه آزمایشتخصیص صورت انتخاب و به دسترس

رفتاری  –های شناختی یكتکن(، 2111های روانشناسی مثبت نگر )سلیگمن و همکاراک، کتاب آموزش معنادرمانگری که برگرفته از بار 2ای جلسه، هفته

از  هادادهآوری برای جمع. نمودند دریافت را ( بود0311ل( )ترجمه میالنی، فرانک) یمعنادرمانگر( و 0381؛ ترجمه علیزاده و همکاراک، 2111)استاالرد، 

از تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل ها با استفاده داده( استفاده شد. 0181گیری نشاط آکسفورد )مقیاس اندازه( و 0188و پاورز ) پرسشنامه امید میلر

  .(P=110/1)سالمنداک اثربخش بود  (P=110/1( و امید )P=110/1مبتنی بر معنادرمانگری بر میزاک نشاط ) ها نشاک دادکه بسته آموزشییافتهها: يافتهشدند. 

المند مفید واقع شود. سمعلماک تواند در ارتقای امید و نشاط های آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری میتواک گفت برگزاری دورهیمبنابراین  گيری:نتيجه

 آموزشی، معنادرمانی، امید، نشاط، معلماک سالمندبرنامه  واژه كليدها:
Background: Physical and mental changes in the elderly may lead to decrease their hope and happiness in life. Research 

has shown the effectiveness of logo therapy, but the question of the present study is whether logo therapy-based 

educational package can help improve these symptoms in the retired elderly teachers? Aims: The purpose of the present 

study was to determine the effectiveness of the logo therapy-based educational package on the hope and happiness of 

retired teachers. Method: The method of this study was a quasi-experimental design with pre-test and post-test with 

control group. The statistical sample of this study included 30 retired elderly teachers of Kerman, who were selected by 

convenience sampling method and were randomly assigned to two experimental (15 subjects) and control groups (15 

people). Experimental group participants received 12 sessions, twice a week, of logo therapy training based on positive 

psychology books (Seligman et al., 2000), cognitive-behavioral techniques (Stallard, 2005; Translated by Alizadeh et al., 

2010), and logo therapy (Frankl) (Translated by Milani, 2016). To collect data, Miller & Powers (1988) Hope Inventory 

and the Oxford Happiness Measurement Scale (1989) were used. The data were analyzed by covariance. Results: The 

findings showed that the logo therapy-based educational package was effective on the hope and happiness of retired 

teachers (P<0/001). Conclusions: Therefore, it can be said that holding educational courses based on the logo therapy 

can help improve hope and happiness of the elderly teachers. Key words: Educational package, Logo therapy, Hope, 

Happiness, Elderly teachers 
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 مقدمه

اند، تعریف کرده 0سالمندیسالگی را سن ورود به دوره  11سن 

سالگی و باالتر معرفی  11اما در برخی منابع دوره سالمندی را 

بازنشسرتگی و سرالمندی مرحلره خاصی (. 0381اند )معتمدی، کرده

ه ای است که با توسعهاز زندگی انساک است. بازنشسرتگی پدیرد

 .عصرر حاضرر اهمیت بیشتری یافته است صنعتی واجتمراعی 

ستگی دارای ت ثیر منفی بر سالمت است و منجر به افزایش بازنش

 های روزانه، تحرک، عوارض جانبی و بیماریمشکالت در فعالیت

ژه ویر هنگام صحبت دربارة بهداشت روانی و بره .شودهای روانی می

تواک مواردی از قبیل بهداشرت روانی در دوراک سالمندی، نمی

، 2دور داشررت. احسرراس تنهرراییافسرردگی و انررزوا را از نظررر 

درصد کل جمعیت  11 تا 21ای گسترده و فراگیر است و پدیررده

کنند )تسای، سال، آک را برحسب سن و جنس تجربه می 11باالی 

 (.2101، تسای، وانگ، چانگ، و چونگ

از جمله مواردی که سالمنداک در دوراک پیری با آک دست و پنجه 

 نایدر،اش نظر باشد. ازکاهش یابد، امید می مکن استو م کنندنرم می

 تعیین را خود اهداف ابتدا افراد آک طی که است فرآیندی امید

 نندکمی خلو اهداف آک به رسیدک برای راهکارهایی سپس کنند،می

 دایجا را راهکارها این درآوردک اجرا به برای الزم انگیزه آک از بعد و

امید مفهومی است شناختی که  کنند.می حفظ مسیر طول در و کرده

در امید اعتقاد (. 0311متوجه آینده است )شیخ االسالمی و رمضانی، 

تواند اصالح شود و راهی برای خروج به این است که شرایط فعلی می

از شرایط دشوار وجود دارد و یا اعتقاد به این که روز بهتر و یا لحظات 

 تحت سالمنداک در میدا (.0317تر خواهد آمد )مدحی و نجفی، خوش

 ل،شغ داشتن بودک، مت هل. گیردمی قرار زیادی متغیرهای ت ثیر

 ایشافز به منجر بیماری نبود و فرزنداک، کنار در و خانه در زندگی

 (. پژوهش2111، ویلیامز - کندی و لیود) گرددمی سالمنداک در امید

 پیامدهایی مثبت که بر های متعدد به امید به عنواک یك مؤلفه

د با اند. سطح باالی امیشناختی و عاطفی افراد مؤثر است، اشاره کرده

بهزیستی روانشناختی، کنار آمدک با تنیدگی، تنظیم پریشانی هیجانی، 

حرمت خود، شایستگی اجتماعی، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی 

، رومو و وپل - ماریوس، پاسکاریو، کانوداسهمراه بوده است )

8102.) 

                                                           
1. elderly 
2. feeling lonely feeling lonely 

رواک و احساس نشاط در سالمندی بیش از هر چنین سالمتهم

ر ت ثی جسم سالمت بررواک سالمتاز زندگی اهمیت دارد؛ زیرا  زماک

ها منهای شادمانی مجموعه لذت. استآک نیز صادق  برعکسدارد و 

ی اطفهی حداقل عی مثبت به اضافهدردها و ترکیبی از حداکثر عاطفه

زایش فا(. 0314قمری کیوی و رمضانی، منفی است )شیخ االسالمی، 

های یتفهمراه با از دست دادک عملکرد و کاهش ظر تواندمیسن 

های اجتماعی باشد. بنابراین از دست یولوژیکی و روانی و مشارکتب

 ، عاطفی وروانی لحاظراد را فتواند اها و عملکردها میدادک قابلیت

ه ب ابتالاز سالمنداک، زمینه  برخیپذیر کند و در جسمی آسیب

همچنین (. 2108، ژائو، اوکاوا و تاماکاشی) دهد افزایشسردگی را فا

اط شود که شادابی، نشمی ثگرایش سالمنداک به رکود و سکوک، باع

مهدوی نیسیانی، ) و احساس سودمندی خویش را از دست دهند

 (.0311 حسینی، شهوهای و فتاحی،

زایش سن کم فیجه آک، نشاط با او در نت زندگی هدفمعنا و 

روانی سالمنداک باید در  مداخالتکلیدی  هدفبنابراین، . شودمی

با رویدادهای تلخ  هو اعاده معنای زندگی حتی در مواجه حفظجهت 

(. نتایج 0313)یوسفی، شریفی، تقربی و اکبری،  این دوراک باشد

چنین، ( و هم0313های کاشانی نسب، شفیع آبادی و کرمی )پژوهش

( با هدف بررسی ت ثیر 0310اصغری، علی اکبری و دادخواه )

معنادرمانگری بر کاهش افسردگی سالمنداک نشاک داده که روش 

 معنادرمانگری در بهبود افسردگی گروه آزمایش ت ثیر دارد.

برای کاهش مشکالت روانی سالمنداک بازنشسته در زمینه 

دارد. این خدمات  ای متنوعی وجودبهداشت رواک، خدمات حرفه

های گروهی و فردی درمانیپزشکی تا رواکهای رواکطیفی از درماک

تواک به معنادرمانگری اشاره کرد. شود که از جمله آنها میرا شامل می

وصیف ت« شفا یافتن از طریو معنا»ویکتور فرانکل « 3معنادرمانگری»

 هایواقعیتشده است. معنادرمانگری نه تنها عوامل غریزی بلکه 

آورد. معنادرمانگری یك درماک معنوی فرد را به سطح هشیار می

محور است که هدف آک رسیدک به تغییرات نگرشی از طریو  -معنی 

 (.2103 اسپینگ،بیمار است )« خواسته به معنی»تبدیل 

ها به معنادار بودک زندگی نیاز دارند. معنادار بودک به انساک

ادها را تفسیر کنند و درباره چگونگی دهد رویداشخاص اجازه می

های انساک در زندگی برای خویش ارزش گذراک زندگی و خواسته

3. logotherapy 
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دارد فراتر از ها را وا میهایی در نظر بگیرند. این رویکرد، انساک

مشکالت، وقایع روزمره را ببینند. در قرآک کریم پی در پی یادآوری 

ده و هدف و حکمت و شود که خداوند، انساک را بیهوده نیافریمی

 (.2102، وونگغایتی در کار است )

فرانکل از دیدگاه دیگری به دین و معنویت توجه داشت. به باور 

فرانکل در معنای انساک سالم معنویت مستتر است و در سایه همین 

 رسد و فراتر از ابعاد عینی وسالمت معنوی است که فرد به کمال می

درمانگری با امور معنوی و و رواککند. تلفیمادی زندگی حرکت می

معطوف ساختن آرزوها به زندگی اخروی، توکل به پروردگار، 

راضی و قانع بودک نسبت به آنچه فرد دارد و مقدر الهی است توجه به 

تدبیرات و حکمت الهی در جهاک، شناخت واقعیت دنیا و اینکه مقدمه 

ه ت، و با توجها اسآخرت است و اینکه زندگی دنیا همراه با سختی

به ت ثیر مثبت معنویت در پیشگیری و درماک اختالالت روانی و جایگاه 

خاص معنویت و اعتقادات دینی در کشورماک، لذا ضرورت ایجاب 

و  های درمانی مبتنی بر رویکرد اسالمیکند که با استفاده از شیوهمی

رواک قشر سالمند و های دینی نسبت به افزایش سالمتبا آموزه

 (.0310زنشسته کشورماک اقدام نمود )حمید و ویسی، با

در عصر حاضر ضرورت دین و ایماک بیش از هر عصر دیگری 

تواند انسانیت را حفظ کرده و شود. تنها دین است که میاحساس می

او را از انحطاط نجات دهد. این نیاز فطری که از دروک منش  می گیرد 

وی گاهی نیرومند و قبه تکیه خصوص از آک نظر که نیاز انساک را به

گاهی که در همه حوادث به آک کند قابل توجه است. تکیهارضا می

 بی پناهی و احساسپناه ببرد و به اتکای آک آرام و مطمئن باشد، بی

د، خورهای روانی به چشم میکسی و پوچی که در اکثر عدم تعادل

ای که مصدر دهندهدر اعتقاد به یك وجود و حامی مقتدر و پناه

 ها و کارهای خیر است به انساک آرامش روانی میها، سازندگینیکی

 (.2111، ماسکارو و روزکبخشد و در بهداشت روانی او مؤثر است )

علی و حبیب اله زاده، ، شفیع آبادی، پناهاسدی (از نظر فرانکل 

( سرنوشت، مانند مرگ قسمتی از زندگی و چیزی است که 0311

قدرت آدمی و مسئولیت اوست. از نگاه  خارج از حوزه

تی کند، بلکه موقمعنا نمیی زندگی را بیمعنادرمانگری، مرگ چهره

سازد و مسئولیت آدمی را به او یادآوری بودک زندگی آک را پرمعنا می

نند کها به عنواک موجودی نگاه میکند. در این رویکرد به انساکمی

 .ی معنای زندگی خویش استکه سازنده

داشتن معنا یا هدف در زندگی ارتباط مثبتری برا عوامرل بنابراین، 

روانشرناختی دارد و منجرر بره سازگاری سالمنداک، رضایت از 

، حمایرت اجتمراعی و دلیرل زنده روانشناختیزندگی، احساس خوب 

. این روش درمانی فرصتی برای حمایت متقابل شودماندک در آنها می

در زمینه مدارا کردک با تنیدگی، تنهایی، ناامیدی  و کمك به سالمنداک

واند تو به طور کلی منابع کاهنده زندگی است. این روش درمانی می

به افراد مسن کمك کند تا معنایی در زندگی خود بیابند و در پناه 

های اجتماعی به دست آمده با غم و اندوه، کمبودها، تنهایی حمایت

 د.و در نهایت مرگ سازگار شون

های امید و نشاط در ارتقای سالمت روانی با توجه به اهمیت سازه

افراد و اینکه برای تعیین نیازهای حیطه سالمت و ارتقای سالمتی 

افراد، باید امید و نشاط را در تمام ابعاد مورد بررسی قرار داد و اینکه 

ی امید و نشاط در سالمنداک در کشور های اندکی در زمینهپژوهش

و آموزش معنادرمانگری به صورت غیربومی بر  گرفته است،صورت 

های دیگر همچوک زوجین، انجام شده و با توجه به انطباق روی گروه

ای های معنمفهوم معنادرمانگری با فرهنگ ایرانی، استخراج مؤلفه

زندگی در سالمنداک ایرانی و نبود بسته آموزشی مبتنی بر فرهنگ 

این است که آیا بسته آموزشی مبتنی بر  این پژوهشبومی، مسئله 

 معنادرمانگری بر امید و نشاط در سالمنداک بازنشسته ت ثیر دارد؟

 عبارتند از: های پژوهشفرضیه

 امید سالمنداک بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر .0

 بازنشسته اثربخش است.

اک نشاط سالمند . بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر2

 ازنشسته اثربخش است.ب

 روش

 این پژوهش گیری:روش پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه

د باشآزمایشی میاز نظر هدف، کاربردی بوده و از لحاظ روش، نیمه

آزموک با گروه گواه استفاده شده پس -آزموک که در آک از طرح پیش

ل ی هدف، ابتدا پروتکاست. قبل از بررسی پروتکل بر روی جامعه

ی اول شامل سالمنداک مقیم مراکز تدوین شده بر روی جامعه

رده شد، پس از ارزیابی و تعیین قابلیت اعتماد سالمنداک به اجرا گذا

محتوایی و اینکه پروتکل از قابلیت اعتماد باالیی برخوردار است، 

آماری پژوهش را کلیه  یجامعهی هدف برگزیده گردید. جامعه

 0311در نیمه دوم سال کرماک ساکن سرای سالمنداک سالمنداک شهر 

نفر از سالمنداک  31شامل  شاین پژوهنمونه آماری دادند. تشکیل می

که  ودب کرماکشهر بازنشسته آموزش و پرورش مقیم سرای سالمنداک 
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تخصیص صورت انتخاب و به در دسترسگیری به روش نمونه

جایگزین  نفر( 01گواه )و  نفر( 01) تصادفی در دو گروه آزمایش

از جمله معیارهای ورود به درماک، عدم تشخیص در یکی از شدند. 

پزشکی برای مدت بیش از دو هفته قبل از محورهای راهنمای رواک

ی درمانی دیگر، داشتن برنامهشروع مداخله، عدم شرکت همزماک در 

سواد خواندک و نوشتن بود. افراد دارای شرایط فوق و مایل به 

نامه کتبی وارد پژوهش شدند. از جمله همکاری با کسب رضایت

ی درماک و عدم مشارکت و ه ادامههای خروج، عدم تمایل بمالک

همکاری در فرایند اجرای درماک و غیبت بیش از دو جلسه در جلسات 

 سؤاالتآوری اطالعات به منظور پاسخگویی درماک بود. برای جمع

 ی زیر استفاده شد.هاپرسشنامهتحقیو از 

 ابزار

( توسط میلر و 0188پرسشنامه امید در سال ) :0پرسشنامه امید میلر

های امیدواری جنبه از حالت 48ورز ساخته شد. این پرسشنامه شامل پا

ی قید شده در آک بر مبنای تظاهرات هامادهو درماندگی است که 

. در انددهشآشکار یا پنهاک رفتاری در افراد امیدوار یا نا امید برگزیده 

برابر هر جنبه که نماینده یك نشانه رفتاری است جمالتی بدین شرح 

 =، موافو3 =، بی تفاوت2 =، مخالف0 =)بسیارمخالف اندشدهنوشته 

ی که در رابطه با او صدق اجمله( هر فرد با انتخاب 1 =، بسیار موافو4

 1تا  0ی هر جنبه از انمرهی هاارزشکند. کند. امتیاز کسب مییم

کند. جمع امتیاز کسب شده مبین امیدواری یا نا امیدی است. یمتغییر 

باشد یممتغیر  241تا  48در آزموک میلر دامنه امتیازات کسب شده از 

شود درمانده تلقی می کامالًرا کسب کند  48و چنانچه فردی امتیاز 

جمله از پرسشنامه  02دهد. یمحداکثر امیدواری را نشاک  241و نمره 

عبارتند از:  هاشمارهی منفی تشکیل شده که این هادهمامیلر از 

در ارزشیابی و نمره گذاری  30،33،34،38،31،27،28،00،01،08،21

(. 0388گیرند )غالمی، پاشا و سودانی، یمبر عکس نمره  هاشمارهاین 

اما میلر قابلیت اعتماد این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و ضریب 

 پژوهشی که ذکر کرده است. در ایراک نیز در 81آلفای آک را باالی 

 آلفای ضریب داد، انجام تهراک در دختر آموزدانش 111 روی بر

به دست آمد )به نقل از خالدیاک، سهرابی  81/1کرونباخ این پرسشنامه 

 (.0311اسمرود، اصغری گنجی، و کرمی باغطبفونی، 

اط از شرای تعیین میزاک ن: بگیری نشاط آکسفوردمقیاس اندازه

سشنامه این پرخواهد شد. گیری نشاط آکسفورد استفاده مقیاس اندازه

-د ساخته شد و در سالنتوسط آرجیل، مارتین و کراسل 0181در سال 

های بعد این پرسشنامه تغییراتی یافت و بنام آکسفورد منتشر شد. این 

عبارت است: عبارت اول  4گویه است که شامل  21پرسشنامه دارای 

و عبارت چهارم  2، عبارت سوم نمره 0فر، عبارت دوم نمره نمره ص

آورد بدست می 87تا  1بین  یاگیرد. در نهایت فرد نمرهمی 3نمره 

که نمره باالتر نشانه شادکامی بیشتر است. به منظور بررسی اعتبار و 

مرد و  042متشکل از  یا( نمونه2110آرجیل ) این پرسشنامهروایی 

فهرست شادکامی آکسفور،  21سال میانگین  13تا  08زک ایرانی،  227

پرسشنامه شخصیتی آیزنك، و فهرست افسردگی بك، را تکمیل 

کردند. بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشاک داد 

 گزاره این فهرست با نمره کل همبستگی باالیی داشتند. 21که تمام 

بود، همبستگی  10/1برابر با  پرسشنامهآلفای کرونباخ برای کل 

 هایاسیپیرسوک بین شادکامی آکسفورد با افسردگی بك و زیر مق

 21/1، 41/1، 48/1به ترتیب برابر با  EPQگرایی گرایی و نوروزبروک

رد. ک ییدگرا و واگرای شادکامی آکسفورد را ت بود که روایی هم

نشاک دادند که شادکامی آکسفورد  های مختلفپژوهش هاییافته

گیری شادکامی در جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برای اندازه

آزمودنی آلفای  010( با 0378پور و نور باال )برخوردار است. علی

و قابلیت اعتماد صوری آک را نیز ت یید  اندرا به دست آورده 13/1

 .کردند

 و هاپژوهشنامة مداخالتی، به منظور تدوین بر این پژوهشدر 

ناختی، های شیكتکنی مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر، هابرنامه

های معنادرمانگری که برای افراد و یهنظرمداخالت رفتاری، 

اند، مورد بررسی قرار گرفت. افزوک بر ی هدف انجام پذیرفتههاگروه

(، 2111نگر )سلیگمن و همکاراک، ی روانشناسی مثبتهاکتاباین از 

؛ ترجمه علیزاده و 2111رفتاری )استاالرد،  –های شناختی یكتکن

( 0318فرانکل( )ترجمه میالنی، ) یمعنادرمانگر( و 0381همکاراک، 

رنامه نیز بندی بریزی تعداد جلسات و زماکاستفاده شد. به منظور برنامه

 01 تا 7ی مرور شده در محدوده زمانی هامطالعهبا توجه به اینکه اکثر 

جلسه صورت گرفته بودند و با توجه به مواد آموزشی برنامه، ما نیز 

ای را به اجرای برنامه اختصاص یقهدق 11جلسة  02در این پژوهش 

 داده شد.
 

                                                           
1. Miller Hope Scale 
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 ای از جلسات آموزشی مبتنی بر معنادرمانگریخالصه

 اهداف جلسات

 جلسه اول
رت خود. تمرکز و توجه بر قد ینسبت به ابعاد مختلف زندگ ارانهیهش یآموزش آگاهتشریح اهداف، ها، از ارزش یو آگاه گریکردک اعضا به همد یمعرف

 .فرد قرار داده است اریکه پروردگار در اخت ییهاها و نعمتاز داشته یآگاه ،یمطلو هست

 جلسه دوم

ند به آنها ااند اما نتونستهکه دوست داشته یاهداف و مشاغل یبررس ،یاخالق یهازشرا یسازشفافمعنادرمانگری و لزوم معنی در زندگی افراد با ذکر مثال، 

 یامدهایو توکل به پروردگار در انجام همه امور و توجه به پ یبا آک مواجه هستند. استعانت اله یکه در زندگ یتالو مشک هایدادک به دشوار یبرسند. معن

 .دهدیرخ م یبتیو مص یشواردنبال ده که ب یمثبت

 جلسه سوم

ای از زندگی که در آک قرار دارند )سالمندی( و اثرات آک بر زندگی ی اعضای گروه نسبت به مرحلههانگرشبررسی احساسات و  ،یخانگ فیتکال یبررس

ای شوند، با آفریدک اثری ملموس یا اندیشههای خالق با فعالیت آفریننده و زایا ادراک میارزش)های خالق ارزش یدرباره بحثفردی و میاک فردی، 

های عالم شدک در زیباییهای تجربی مجذوبارزش) های تجربی، ارزش(تواک به زندگی معنا بخشیدیا خدمت به دیگراک که بیاک فردی است می ناملموس

 گزیدک از آنها در تواک ما نیست، یعنیساختن آنها یا دوریهای گرایشی آنهایی هستند که دگرگوکارزش) های گرایشیو ارزش (طبیعت یا هنر است

پذیریم، شهامتی ای که سرنوشت خویش را میگویی، پذیرفتن است. شیوهشرایط تغییرناپذیر سرنوشت هنگام رویارویی با چنین وضعی، تنها راه معقول پاسخ

 (دهیماست که در برابر مصیبت و مشکالت نشاک می

 جلسه چهارم
 ینبو رهیو س ثیبر قرآک و احاد یمبتن مانهیحک یهاخردمندانه و گفته یهانقل قول یها، بررساز ارزش یسلسله مراتب هیته ،ینگرش یهاارزش یسازشفاف

 ی.از نظام هست یو در نظر گرفتن خود به عنواک عنصر یبه هر لحظه از زندگ دکیتوکل به پروردگار، معنا بخش تیجهت تقو

 پنجم جلسه
ت مدت و بلندمدت، استفاده از نظرادر جهت وصول به اهداف کوتاه یزیربرنامه اهداف و نییها، تعتوسعه سلسله مراتب ارزش ،یخانگ فیتکال یبررس

 .به اهداف لیو مراحل ن یخانگ شرفتیاهداف، استفاده از ورقه ثبت پ یبندتیاولو یافراد گروه برا

 ششم جلسه
در  یابیش و معناالوصول به اهداف خود با ت یافراد براها، کمك به اهداف متناسب با ارزش لیتحل ،یو اله یمعنو یهامتناسب کردک اهداف با ارزش

 ی.خانگ فیدادک تکال ،یزندگ

 هفتم جلسه
 ییاکه به شکوف یو متعال یاهداف معنو یبررس یبرا یگرفته شده، استفاده از روش بارش مغز دهیناد ایرها شده و  یهاارزش یبرا دیاهداف جد نییتع

 کند.یفرد کمك م یاستعدادها

 هشتم جلسه
 یزمان چارچوب نییبه هدف، تع یابیارائه طرح دست گذارد،یم اکیدر م گراکیرا با د دیهر فرد اهداف جد ،یخانگ فیتکال جیدر مورد نتا یبحث گروه

 .شده نییاهداف تع یاجرا یمعلوم برا

 نهم و دهم جلسه
که وجود  یوانع احتمالفرد و م ییمعناجو شرفتیپ ی. بررسگراکیبازتاب از د افتیفرد و در لهینقاط ضعف و قوت به وس نییکسب شده، تع یهانشیب یبررس

 .دارند

 و دوازدهم ازدهمیجلسه 
ادک د ،یخاتمه جلسات آموزش یآماده کردک فرد برا ،یدر ابعاد مختلف زندگ یدر زندگ ییآموزش معناجو جهیحاصل از فرد در نت راتییتغ یبررس

 .کندیفرد کمك م ییکه به معناجو یو متونو خواندک کتب قرآک  یخانگ فیتکال
 

 

 هايافته

ها با استفاده از تحلیل در این قسمت قبل از آزموک فرضیه

ر د های خطایانسوارهای این آزموک )یکسانی کوواریانس، مفروضه

های کوواریانس در دو گروه( بررسی دو گروه و برابری ماتریس

 شدند.

ی توصیفی متغیرهای پژوهش گزارش هاشاخصدر ابتدا 

 شود.می

دهد، میانگین و انحراف معیار یمنشاک  0همانطور که جدول 

و در گروه  08/1و  47/001آزموک متغیر امید در گروه آزمایش پیش

آزموک باشد. میانگین و انحراف معیار پسمی 14/8و  41/011گواه 

و در گروه گواه  18/00و  17/001ایش متغیر امید در گروه آزم

 باشد.می 88/8و  11/001

 
 

ک آزموآزموک و پس. میانگین و انحراف معیار متغیر امید در پیش0جدول

 دو گروه

 آزموکپس آزموکپیش های آماریشاخص هاگروه

 آزمایش
 17/001 47/001 میانگین

 18/00 08/1 انحراف معیار

 گواه
 11/001 41/011 میانگین

 88/8 14/8 انحراف معیار
 

 

دو  آزموکآزموک و پس. میانگین وانحراف معیار متغیر نشاط در پیش2جدول

 گروه

 آزموکپس آزموکپیش های آماریشاخص هاگروه

 آزمایش
 27/44 17/31 میانگین

 11/1 27/1 انحراف معیار

 گواه
 21/31 11/38 میانگین

 14/1 17/4 انحراف معیار
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دهد، میانگین و انحراف معیار نشاک می 2همانطور که جدول 

و در گروه  27/1و  17/31آزموک متغیر نشاط در گروه آزمایش پیش

آزموک باشد. میانگین و انحراف معیار پسمی 17/4و  11/38گواه 

 21/31و در گروه گواه  11/1و  27/44متغیر نشاط در گروه آزمایش 

 باشد.می 14/1و 

شود. های پژوهش پرداخته میبخش به آزموک فرضیه در این

ها از تحلیل کوواریانس برای تعدیل اختالفات برای آزموک فرضیه

ا، هی دو گروه آزمایش و گواه استفاده شد. قبل از انجام آزموکاولیه

 های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفتند.مفروضه
 

های خطا در دو یکسانی واریانس. آزموک لوین برای بررسی مفروضه 3جدول
 گروه

 متغیرها
 های آماریشاخص

 سطح معناداری F 2 یآزادیدرجه 0 یآزادیدرجه
 24/1 41/0 28 0 امید
 00/1 71/2 28 0 نشاط

 
 

ی ی آزموک لوین جهت بررسی مفروضهنتیجه 3 جدول در

 اساس نتایج مندرج، های خطا آورده شده است. برهمگنی واریانس

(، برای متغیر نشاط sig=24/1برای متغیر امید ) سطح معناداری

(00/1=sig ی همگنی باشد. بنابراین، مفروضهمی 11/1 تر ازبزرگ

 .باشدهای خطا برقرار میواریانس
 

 

 

های ی برابری ماتریس. آزموک ام باکس برای بررسی مفروضه4جدول
 کوواریانس هر دو گروه

 سطح معناداری 2 یزادآدرجه 0 یآزاددرجه F آزموک ام باکس
13/01 41/0 01 21/3748 07/1 

 
 

باکس برای بررسی دهد آزموک امنشاک می 4همانطور که جدول 

های کوواریانس در دو گروه با سطح معناداری بزرگتر از ماتریس

 (.<10/1pت یید شد ) 10/1

یکسانی های از آنجایی که مفروضه 4و  3با توجه به نتایج جدول 

های کواریانس، برقرار بودند؛ از های خطا و برابری ماتریسواریانس

د و میانگین نمرات امی تجزیه و تحلیل کواریانس به منظور مقایسه

 آزموک استفاده شد.نشاط در پس

مید ا ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بری اول: بستهفرضیه

 سالمنداک بازنشسته اثربخش است.

پس از تعدیل  (،110/1P ،418/21=F) 1 نتایج جدول با توجه به

مید متغیر ادر  گواهو  آزمایشآزموک، تفاوت بین گروه نمرات پیش

 پژوهش مبنی ییهفرض ،عنادار است؛ بنابراینم 10/1آلفای سطح در 

داک ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر امید سالمناثربخشی بستهبر 

ر و گواه از لحاظ میزاک امید د آزمایش بازنشسته و تفاوت بین گروه

 .ردیگیمورد ت یید قرار م آزموکپس

شاط ن ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بری دوم: بستهفرضیه

 سالمنداک بازنشسته اثربخش است.
 میدا متغیری بر روی نمرات تعدیل شده . نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند1جدول

 اندازه اثر F Sig میانگین مجذورات آزادیدرجات مجموع مجذورات منبع تغییرات
 11/1 110/1 01/041 02/183 1 10/2101 مدل تصحیح شده

 11/1 021/1 11/2 34/01 0 34/01 مبدأعرض از 
 11/1 110/1 30/111 21/2371 0 21/2371 آزموکپیش

 12/1 110/1 41/21 31/011 0 31/011 گروه
 - - - 17/4 24 81/11 خطا
 - - - - 31 11/030314 کل

 - - - - 21 81/0474 کل تصحیح شده
 

 

 . نتایج تحلیل کوواریانس تك متغیری در متن تحلیل کوواریانس چند متغیری بر روی نمرات تعدیل شده نشاط1جدول 

 اندازه اثر F Sig میانگین مجذورات آزادیدرجات مجموع مجذورات منبع تغییرات

 88/1 110/1 81/37 21/217 1 48/0131 مدل تصحیح شده

 12/1 447/1 11/1 278/3 0 27/3 مبدأعرض از 

 82/1 110/1 34/001 14/114 0 14/114 آزموکپیش

 47/1 110/1 17/20 21/021 0 21/021 گروه

 - - - 47/1 24 38/030 خطا

 - - - - 31 11/13408 کل

 - - - - 21 81/0017 کل تصحیح شده
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پس از تعدیل  (،110/1P ،174/20=F) 1 با توجه به نتایج جدول

شاط متغیر ندر  گواهو  آزمایشآزموک، تفاوت بین گروه نمرات پیش

 پژوهش مبنی ییهفرض ،عنادار است؛ بنابراینم 10/1آلفای سطح در 

شاط سالمنداک ن ی آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری براثربخشی بستهبر 

در  و گواه از لحاظ میزاک نشاط بازنشسته و تفاوت بین گروه آزمایش

 .ردیگیمورد ت یید قرار م آزموکپس

 گيریبحث و نتيجه

مید ا بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر "فرضیه پژوهش: 

ده این با توجه به نتایج به دست آم "سالمنداک بازنشسته اثربخش است

مبتنی  تواک گفت که بسته آموزشیفرضیه مورد ت یید قرار گرفت و می

باشد. یمبر معنادرمانگری بر امید در سالمنداک بازنشسته اثربخش 

(، 0317های باراک اوالدی و همکاراک )با یافته این پژوهشی یافته

(، خالدین 0312ط میلی، مهرابی زاده هنرمند، زرگر و خویگانی )ربا

( همسو 0311(، حاجی عزیزی و همکاراک )0311و همکاراک )

 باشد.یم

مانند  تواک اینگونه استدالل کرد مسائلییمی حاضر در تبیین یافته

همسرانشاک،  مرگ فرزنداک، سوی از طردشدک سالمتی، مشکالت

 ناامیدی و معنایی،بی به ها،نابسامانی دیگر و مرگ از ناشی اضطراب

شود )سمدما و می منجر سالمنداک در زندگی نامطلوب کیفیت

 زندگی، در معنا ایجاد با معنادرمانگری رو،(. از این2101کاتاالنو، 

 خوب احساس و زندگی از سالمنداک، رضایت سازگاری به

 عنادرمانگریم دیگر، بیاک شود. بهمنجر می آناک روانشناختی در

 زندگی در معنا یافتن با تا کند سالمنداک کمك تواند بهمی گروهی

 و ناامیدی اندوه، با کنند،می گروه دریافت در که هاییحمایت و

 شوند. سازگار هابیماری

زندگی  پیوسته که دارند قرار زندگی از هاییدوره در سالمنداک

آینده  با رویارویی در را خودشاک و کنندمی مرور را خود گذشته

شوند. وقتی می روانی آشفتگی نوعی دچار و بینندمی ناتواک

توصیف  را خود بیماری، یا هاعادت رفتارها، اساس بر درمانجویاک

شود. تر میناامیدکننده شرایط، و یابدمی شدت مشکالتشاک کنند،می

 به درمانجویاک را قدرت این گزینی،خوددوری درماک، طول در

 اتخاذ به گر خود،مقابله نیروی آزادسازی و پذیرش با که بخشدمی

 شودمی معنادرمانگری تالش روش بپردازند. در رویارویی و موضع

 هاآزردگیشر رواک از را خود بگیرد و فاصله عالئم از درمانجو تا

 (.0311سازد )صفاری نیا و درتاج،  رها

ولی  های ناخواستهسختی و هارنج برابر در را خود واکنش انساک

نیست  آک یارای او خود جز هیچکس را کند ومی آمدها انتخابپیش

ها رنج آورد،درمی پای از را انساک بازبستاند. آنچه او از را حو این که

که  است زندگی معناشدکبی بلکه نیست، او نامطلوب سرنوشت و

 نیست، بلکه خوشی و شادمانی و لذت در تنها است. معنا تبار مصیب

شجاعانه  را رنج یافت. اگر تواک معناییمی هم مرگ و رنج در

 تواک گفتمی داشت. پس خواهد معنا زندگی دم، واپسین تا بپذیریم

تواند زندگی می معنای زیرا نیست، مشروط موضوعی زندگی معنای

 دربرگیرد. نیز را رنج و درد بالقوه حتی

تواند نمی اگر که رساندمی آگاهی این به را فرد معناداری،

 بگیرد تا تواند یادمی اما دهد، تغییر اش رازندگی قطعی حوادث

 آک رویدادها مقابل در و برگزیند آنها با رویارویی برای دیگر روشی

 قطب بین دو محوری بر فرد آک، پیامد در دهد. نشاک واکنش

 مظاهر که از ناامیدی از .است شده کشیده نومیدی و شکوفایی

 صورت طریو معنا از که شکوفایی سمت به است، زندگی معناییبی

رسد می این آگاهی به شخص کند. همچنین،می حرکت گیرد،می

 در را آک تحقو زندگی یا در معنا تواند یافتنمی متفاوت شرایط که

 باقی خود قوت به این اصل و کند مشکل یا آساک خاصی موقعیت

 تصورکردنی آک، در ناگوارترین حتی شرایطی، هر در معنا که است

نیا و درتاج، ؛ به نقل از صفاری0181نیافتنی است )فرانکل، دست و

0311.) 

شاط ن بسته آموزشی مبتنی بر معنادرمانگری بر "فرضیه پژوهش: 

ده این با توجه به نتایج به دست آم "سالمنداک بازنشسته اثربخش است

مبتنی  تواک گفت که بسته آموزشیفرضیه مورد ت یید قرار گرفت و می

باشد. یمبر معنادرمانگری بر نشاط در سالمنداک بازنشسته اثربخش 

های معتمدی، مصطفی پور و فرخی با یافته این پژوهشی یافته

 نایدرشچیوونز، فلدمن، گا، میشوائی و ا( و 2117این )(، چ0311)

 باشد.یم( همسو 2111)

 اکتواک اینگونه بیاک کرد که سالمندیمی حاضر در تبیین یافته

 را خود زندگی گذشته پیوسته که دارند قرار زندگی از هایدوره در

 و بینندمی آینده ناتواک با رویارویی در را خودشاک و کنندمی مرور

شوند در این لحظه است که یاس و می روانی آشفتگی نوعی چارد

شود. زمانی که سالمنداک خود را در برابر غمگینی بر آناک چیره می

ای که زماک اندکی از آک برایشاک باقی بار و آیندهی ت سفگذشته

ی آناک رخت بربسته و جای آک بینند شادی و نشاط از چهرهیممانده 
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دهد در این شرایط است که زندگی خمودگی می را به افسردگی و

 تا شودمی معنادرمانگری تالش روش شود. درتر میناکاندوه

شاک عالئمی که منجر به از دست دادک نشاط در زندگی از درمانجو

سازد.  رها هاشر رواک آزردگی از را خود و بگیرند شود، فاصلهمی

 ولی پیش ناخواسته هایتیسخ و هارنج برابر در را خود واکنش انساک

 نیست که آک یارای او خود جز را هیچکس و کندمی انتخاب آمده

 ها ورنج آورد،درمی پای از را انساک آنچه بازبستاند. او از را حو این

که  است زندگی معناشدکبی بلکه نیست، او نامطلوب سرنوشت

 (.0311است )معتمدی و همکاراک،  بارمصیبت

 اگر که رساندمی آگاهی این به را سالمنداک معنادرمانگری،

 یاد تواندمی اما دهند، تغییر را شاکزندگی قطعی توانند حوادثنمی

آک  مقابل در و رویارویی با آنها برگزینند برای دیگر روشی بگیرند تا

 بین دو محوری بر فرد آک، پیامد در دهند. نشاک واکنش رویدادها

که  اندوه و غمگینی از است. شده کشیده نومیدی و شکوفایی قطب

 طریو معنا از که نشاط سمت به است، زندگی معنایبی مظاهر از

 این آگاهی به شخص همچنین، کند.می حرکت گیرد،می صورت

 تحقو زندگی یا در معنا یافتن تواندمی متفاوت شرایط که رسدمی

 قوت به این اصل و کند مشکل یا آساک خاصی موقعیت در را آک

 آک، در ناگوارترین حتی شرایطی، هر در معنا که است باقی خود

 است. یافتنیدست و تصورکردنی

ای هتواک به استفاده از پرسشنامهاز محدودیت این پژوهش می

اطر، به همین ختحقیو حاضر )و آزمایشی بودک خودگزارشدهی و شبه

پیشنهاد  د.اشاره کر( ها به جامعه آماریعدم اطمیناک در تعمیم یافته

روش آزمایشی در بین جامعه  به معنادرمانگریشود اثربخشی می

کشور نیز  دیگرهای و یا در شهرها و استاک هاو دیگر گروهآماری 

این پژوهش تکرار گردد تا نتایج آک با نتایج این پژوهش مقایسه و در 

 .یك فراتحلیل بررسی گردد
 

 منابع
 رفتاری با کودکاک و نوجواناک. - شناختی درماک(. 2111)استاالرد، پی 
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