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Aging is a natural and sensitive period in a person’s life that
is associated with a wide range of physiological and
psychological changes, including the increase of irrational
beliefs and the decrease of happiness. Therefore, the aim of
this study was to examine the effectiveness of mindfulnessbased cognitive therapy on irrational beliefs and happiness
in the elderly in Kermanshah, Iran. This was a quasiexperimental study with pretest-posttest design with a
control group. The statistical population included all the
elderly living in Kermanshah in 2021, among whom 30 (60
to 70 years) were selected using convenience sampling and
according to the inclusion and exclusion criteria of the
study, and assigned randomly into experimental (n=15)
and control (n=15) groups. The experimental group
received the therapeutic intervention in eight 90-minute
sessions, while the control group was placed on a waiting
list for treatment in the same time. The measures used in
this study included the Jones’s Irrational Beliefs and the
Oxford Happiness Questionnaires. Data were analyzed
using Univariate Analysis of Covariance (ANCOVA) in SPSS25 software. The results indicated that there was a
significant difference between experimental and control
groups in the post-test in terms of both irrational beliefs
and happiness. In other words, mindfulness-based
cognitive therapy caused the elderly to experience fewer
irrational beliefs and more level of happiness (P<0.05).
According to the effectiveness of mindfulness-based
cognitive therapy, therapists and health professionals can
apply this therapeutic method for health-related
interventions, especially to improve irrational beliefs and
happiness in the elderly.
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اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر
باورهای غیرمنطقی و شادکامی سالمندان
،
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سابقه مقاله
دریافت1400/09/13 :

سالمندی فرآیندی طبیعی و مرحلهای حساس در زندگی یک فرد است که با طیف

اصالح1400/12/21 :
پذیرش1400/12/23 :
چاپ الکترونیکی1401/01/11 :

وسیعی از تغییرات فیزیولوژیکی و روانشناختی از جمله افزایش باورهای غیرمنطقی و
تضعیف شادکامی همراه است .بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی سالمندان شهر کرمانشاه
انجام شد .پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه
کنترل بود .جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر کرمانشاه در سال  1400بودند ،که به

کلیدواژهها
شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،شیوه نمونهگیری دردسترس  30نفر از سالمندان ( 60تا  70سال) با توجه به مالکهای
باورهای غیرمنطقی ،شادکامی ،سالمندان ورود و خروج مطالعه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل
نحوه ارجاع به مقاله
ولیزاده ،ح ،.و پرندین ،ش.)1401( .
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن
آگاهی بر باورهای غیرمنطقی و
شادکامی سالمندان .روانشناسی پیری،
.11-24 ،)1(8
* نویسنده مسئول
شیما پرندین

( 15نفر) جایگزین شدند .گروه آزمایش مداخله درمانی طی  8جلسه  90دقیقهای
دریافت نمودند و گروه کنترل در لیست انتظار برای درمان قرار گرفت .ابزار مورد استفاده
در این پژوهش شامل پرسشنامههای باورهای غیرمنطقی جونز و شادکامی آکسفورد
بودند .دادهها با روش تحلیل کوواریانس تکمتغیری در نرمافزار  SPSSنسخه  25تحلیل
شدند .یافتهها نشان داد که در پسآزمون ،گروه آزمایش از نظر هر دو متغیر باورهای
غیرمنطقی و شادکامی تفاوت معنیداری با گروه کنترل داشتند .به عبارت دیگر ،شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی باعث شد که سالمندان باورهای غیرمنطقی کمتر و
شادکامی بیشتری را تجربه کنند ( .)P>0/05با توجه به اثربخشی شناخت درمانی مبتنی

پست الکترونیکی

بر ذهنآگاهی ،درمانگران و متخصصان مرتبط با سالمت میتوانند از این روش درمانی

parandinshima@yahoo.com

برای مداخلههای مرتبط با سالمت به ویژه برای بهبود باورهای غیرمنطقی و شادکامی
استفاده نمایند.

روانشناسی پیری ،1401 ،دوره  ،8شماره 11-24 ،1

ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی

سالمندی 1از مراحل حساس در تحول روانی انسان است و
تغییرات جسمانی ،شناختی و اجتماعی خاصی را به همراه
دارد (ژانگ و همکاران .)2018 ،هر ساله جمعیت سالمندی
در جهان رو به افزایش است ،تا آنجا که سازمان بهداشت
جهانی تخمین زده است که تا سال  2050جمعیت
سالمندان به  2میلیارد نفر برسد (گرستروف و همکاران،
 .)2020افزایش جمعیت سالمندی بیش از پیش برای
کشورهای در حال توسعه نگران کننده است ،از آنجاکه
ایران جزء کشورهای در حال توسعه محسوب میشود ،باید
خود را برای سالمندی جمعیت آماده نماید (عسگری و
همکاران .)1400 ،با توجه به رشد فزاینده و شتابان جمعیت
سالمند و تأثیر بسیار عمیقی که این پدیده بر شرایط
اجتماعی ،اقتصادی و روانی این جوامع میگذارد ،زمینه
نگرشهای چند جانبهای مثل نگرشهای اجتماعی و
روانشناختی به این موضوع را فراهم آورده است ،که
نیازمند توجه خاصی به مشکالت آنان به ویژه مشکالت
مربوط به سالمت روانی در میان آنها است (عبدالهپور و
همکاران .)1397 ،از جمله متغیرهایی که در مطالعات مورد
توجه قرار گرفتهاند ،باورهای غیرمنطقی (عبدالهپور و
همکاران )1397 ،و شادکامی (شیخ اسمعیلی و همکاران،
 )1399میباشد ،که در سالمت روانشناختی سالمندان در
دوران کهولت تأثیرگذار است.
باورهای غیرمنطقی 2طرحوارهها و ساختارهایی پیچیده
هستند که تعاریف نظاممند افراد را بر اساس واقعیت و
پاسخهای رفتاری به آن واقعیت نشان خواهند داد (برقی
ایرانی و دهقان صابر .)1399 ،باورهای غیرمنطقی نوعی
افکار منفی تلقی خواهند شد که بر فکر و روان سالمندان
تأثیر میگذارد و منجر به تغییر و کاهش کیفیت و کمیت
رفتارها و عواطف آنها خواهد شد (لی و همکاران.)2018 ،
از اینرو این باورها عالئم نامطلوبی همچون ناراحتی،
اضطراب ،افسردگی ،تکبر ،عدم تحرک و بیعالقگی در
زندگی افراد میشود (چان و سون ،)2020 ،و به سبب
همراه داشتن این نگرانیها و نشخوار فکری ممکن است
منجر به بروز اختالالت روانی در سالمندان شود (افساهی و
کاچوئی .)2020 ،در واقع باورهای غیرمنطقی سبب افزایش
تنش و اضطراب در میان سالمندان میشود و زندگی آنها را
نیز تحتالشعاع قرار خواهد داد (صمدیفرد و نریمانی،
elderly
irrational beliefs
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 .)1396افراد دارای باورهای غیرمنطقی به طور معمول
اضطراب بیشتر و عملکرد اجتماعی ضعیفتری دارند،
باورهای آنان با واقعیت منطبق نیست ،تعامل میان فردی
پایینی دارند و در مواجهه با رویدادهای تنشزا ناموفق
هستند (آلن و همکاران .)2017 ،مطالعات نشان دادهاند که
باورهای غیرمنطقی با متغیرهای اساسی در سالمندی
همچون سالمت اجتماعی (نریمانی و صمدی فرد،)1396 ،
کیفیت زندگی (بشرپور و همکاران )1398 ،رابطه منفی و
معناداری دارد.
از طرفی کاهش عملکردهای جسمی و روانی در
سالمندان باعث کاهش شادکامی 3در آنها خواهد شد (وون
و همکاران .)2020 ،شادکامی با توجه به اهمیت آن در
حوزه سالمت روان طی چند ساله اخیر مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته است .شادکامی را میتوان نوعی
ارزیابی مثمر ثمر و مثبت در ذهن و روان افراد تلقی نمود
که نشاندهنده میزان باالی رضایتمندی از زندگی و
عواطف مثبت در افراد است (وون و همکاران.)2020 ،
شادکامی به عنوان یکی از معیارهای سالمت با هیجانات
مثبت و خوشایند مشخص میشود (قدمپور و همکاران،
 ،)1397که دامنه آن از احساس خوشحالی سطحی تا
احساس خوشحالی عمیق میباشد (دی و چو .)2018 ،نتایج
بدست آمده از مطالعه ماچودو و همکاران ( )2015حاکی از
آن است که شادکامی میتواند باعث بهوجود آمدن تغییرات
بیولوژیکی در افراد شود و احساسات مثبت را در آنها ارتقا
بخشد و احساسات مثبت به سرعت میتواند اثرات نامطلوب
واکنشهای استرس بدن را از بین ببرد و بدین ترتیب بدن
را به حالت پایدار اولیه بازگرداند .بنابراین پژوهشگران
پیشنهاد میکنند که ارتقای شادکامی ،سرمایهگذاری
عاقالنه در سالمت اجتماعی و عمومی است (نعمتی و
ماراالنی )2016 ،و رضایت از زندگی (کرمی و همکاران،
 )1395و سالمت روان (معینی و همکاران )1395 ،را
افزایش می دهد.
از جمله درمانهایی که تأثیر بسزایی در شناخت
مشکالت روانشناختی سالمندان دارد ،شناخت درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی 4است ،که میتوان به بهبود کیفیت
زندگی (عندلیب کورایم ،)1400 ،کاهش افسردگی و
نگرشهای صمیمانه (جوانمردی و همکاران،)1399 ،
happiness
mindfulness-based cognitive therapy
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باورهای غیرمنطقی و اضطراب (ابرقی ایرانی و دهقان
صابر ،)1399 ،تنظیم هیجان (حاتمیان و همکاران،)1399 ،
احساس تنهایی (قدمپور و همکاران ،)1398 ،کاهش
افسردگی (کاکاوند ،)1395 ،افزایش بهزیستی هیجانی و
جسمانی (جیگر و همکاران )2016 ،در سالمندان شود.
ذهنآگاهی به عنوان نوعی آگاهی از تجربهها و رویدادهای
زمان حال تعریف شده که به معنی شناخت افکار به عنوان
رویداد واقعی و مراقبت هیجانی فاقد تالش به منظور تغییر
آنها با آرامش و صبر میباشد (لیندسی و کرسول.)2017 ،
تفاوت این روش نسبت به دیگر درمانها در این است که
افراد در این درمان «بودن» در زمان «حال» را تجربه
خواهند نمود که به آنها این اجازه میدهد جنبههای
رفتاری ،شناختی و هیجانی خود را به طور بیطرفانه
قضاوت نمایند (روجر و همکاران .)2016 ،مزیت این روش
نسبت به سایر روشها در این است که منجر به باال رفتن
انعطافپذیری فعالیتهای شناختی میشود و نشخوار
فکری در حافظه سرگذشتی و ارزیابیهای خود انتقادگرایانه
را کاهش و فرایندهای شناختی مفید همچون مشاهدههای
بدون قضاوت غیرمنطقی را افزایش خواهد داد و منجر به
بهبود باورهای غیرمنطقی میشود (صالحپور1398 ،؛
قربانیمقدم و همکاران .)1397 ،در این روش سالمندان به
این باور خواهند رسید که قضاوتهای غیرمنطقی را کنار
گذاشته و ارتباط خود را با افکار و احساسات چالش برانگیز
تغییر دهند و آنها را همانگونه که هستند ،بپذیرند (لیندسی
و کرسول .)2017 ،رابرتو و همکاران ( )2017در پژوهشی
به تأثیر ذهنآگاهی بر افزایش شادکامی کارکنان مرتبط با
سالمت روان اشاره نمودند .بر این اساس شناخت درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی در خصوص افزایش شادکامی در
اقشار مختلف نظیر پرستاران (ویرپی و همکاران،)2022 ،
مادران دارای کودکان مبتال به اختالل یادگیری (فتاحی و
همکاران ،)1398 ،مادران نوجوان کمتوان ذهنی (شریفی
جندانی و همکاران )1397 ،و بیماران دیابتی (فخری و
همکاران )1396 ،تأثیر معناداری دارد.
جمعیت سالمندی از مهمترین چالشهایی است که
طی سالهای آینده ایران با آن روبرو خواهد بود .از این رو
جامعه ناگزیر است با آن روبرو شود .حال اگر سالمندان از
وضعیت سالمت روانی پایینی برخوردار باشند ،تبعات و
عواقب منفی آن گریبانگیر جامعه خواهد شد(،پس مهم
است تا با جدیت بیشتری موضوع باورهای غیرمنطقی و
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شادکامی سالمندان مورد مطالعه قرار گیرد تا از این طریق
بتوان راههای مقابله با ترسها و نگرانیهای مربوط به آن
را کاهش داد یا از بین برد .با توجه به اینکه پژوهشهای
مختلفی به بررسی درمانهای مختلف مانند اثربخشی
درمان روایتمدار (عبدالهپور و همکاران ،)1397 ،درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد (حاجتپور و همکاران،)1400 ،
معنویت درمانی (برقی ایرانی و دهقان صابر )1399 ،بر
باورهای غیرمنطقی سالمندان و همچنین امید درمانی
(پروانه و همکاران ،)1394 ،روایت درمانی گروهی
(چنگیزی و پناه علی ،)1395 ،گشتالت درمانی (سعادتی و
همکاران ،)1392 ،خاطرهپردازی ساختارمند گروهی
(مجذوبی و همکاران )1391 ،بر شادکامی سالمندان
پرداختهاند و نبود پژوهشی درباره اثربخشی شناخت درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی در
جامعه سالمندی ،نتایج این پژوهش میتواند برای خانواده
سالمند ،مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی و سراهای
سالمندی تلویحات کاربردی داشته باشد .از اینرو ،با آغاز
پژوهش در این زمینه و اشاعه آن در کارکردهای
روانشناختی دیگر ،میتوان به نتایج مفیدی برای بهبودی
باورهای غیرمنطقی و شادکامی سالمندان دست یافت.
بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی و
شادکامی سالمندان انجام شد .فرضیههای پژوهش عبارت
بودند از اینکه ( )1شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر
کاهش باورهای غیرمنطقی سالمندان مؤثر است)2( ،
شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزایش شادکامی
سالمندان مؤثر است.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش،
نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر کرمانشاه بود.
از بین جامعه آماری به شیوه نمونهگیری دردسترس30 ،
نفر از سالمندان ( 60تا  70سال) که شرایط ورود به
پژوهش را داشتند ،انتخاب و به صورت تصادفی و مساوی
در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .مالکهای
ورود به مطالعه عبارت از ( )1سن باالی  60سال و کمتر از
 70سال )2( ،کسب نمره باالتر از میانگین در پرسشنامه
باورهای غیرمنطقی و کمتر از میانگین در پرسشنامه
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شادکامی )3( ،دارا بودن حداقل سواد خواندن و نوشتن)4( ،
رضایت برای شرکت در پژوهش بودند و مالکهای خروج
از مطالعه شامل ( )1ابتال به بیماری سخت یا مزمن)2( ،
اختالالت روانی )3( ،استفاده از داروهای روانپزشکی)4( ،
استفاده از هر نوع مداخله روانشناختی دیگر میشدند.
میانگین سنی گروه آزمایش  62/39و میانگین سنی گروه
کنترل  63/08بود .در گروه آزمایش  8نفر ( 53/3درصد)
زن 7 ،نفر ( 46/7درصد) مرد و در گروه کنترل  10نفر
( 66/7درصد) زن 5 ،نفر ( 33/3درصد) مرد بودند.
ابزار
پرسشنامه باورهای غیرمنطقی .1این پرسشنامه در
سال  1969توسط جونز ساخته شده و شامل  100سؤال
است که هر ده سؤال آن یک خرده مقیاس از باورهای
غیرمنطقی را میسنجد .این خرده مقیاسها عبارتند از توقع
تأیید از دیگران ،انتظار بیش از حد از خود ،سرزنش خود،
واکنش همراه با ناکامی ،بیمسئولیتی هیجانی ،بیش
دلواپسی اضطرابی ،اجتناب از مشکل ،وابستگی ،درماندگی
برای تغییر و کمال گرایی .در این پرسشنامه هر عبارت به
صورت پنج ارزشی در مقیاس لیکرت از (به شدت مخالف تا
به شدت موافق) نمرهگذاری شده و در نتیجه دامنه نمرهها
بین  100تا  500میباشد .کسب نمره باالتر در این
پرسشنامه بیانگر غیرمنطقیتر بودن باور افراد است.
نلسون ،1977( 2به نقل از صادقی )1381 ،پایایی آزمون را
خوب گزارش میکند زیرا نمرههای آزمون وقتی که فرد
تحت فشار است تغییر میکنند .ساعتچی و همکاران
( )1389روایی این پرسشنامه را  0/97برآورد نموده است و
همچنین پایایی این آزمون از روش آلفای کرونباخ برابر
 0/86به دست آمد .در پژوهش حاضر همسانی درونی این
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه  0/81و اعتبار بازآزمایی آن بین  0/73تا 0/82
بود؛ همچنین همبستگی بین مؤلفههای این پرسشنامه
بین  0/40تا  0/71به دست آمد.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد .3این پرسشنامه
توسط آرگایل و لو ( )1989با  29گویه طراحی شد .گویهها
با استفاده از مقیاس چهار درجهای لیکرت (صفر = الف تا
 =3د) نمرهگذاری میشود .دامنه نمرات بین صفر تا  87و
)Irrational beliefs test (IBT
Nelson
3 Oxford happiness questionnaire
1
2
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نمره باالتر نشاندهنده شادکامی بیشتر است .آرگایل و لو
( )1989روایی واگرای ابزار را با پرسشنامه افسردگی بک
و کالرک ( )1988تأیید و پایایی آن را با روش آلفای
کرونباخ  0/90گزارش کردند .سوهانی و برقی ایرانی
( )1397پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ  0/93گزارش
کردند .علی پور و آگاه هریس ( )1386در نمونه  369نفره
به بررسی اعتبار این پرسشنامه پرداختند و روایی و پایایی
مقیاس حاضر را بررسی و آلفای کرونباخ آن را ()0/91
گزارش کردهاند .در این پژوهش مقدار پایایی با استفاده از
روش آلفای کرونباخ برابر  0/89به دست آمد.
پروتکل درمانی .منظور از شناخت درمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی در این پژوهش عبارت از  8جلسه درمان 90
دقیقهای که به شکل گروهی و به صورت هفتهای دو
جلسه ،بر اساس روش کابات زین ( )2003است .خالصه
پروتکل در جدول  1آمده است.
روش اجرا
جهت انجام پژوهش پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای
الزم از مسئوالن پژوهشی دانشگاه و همچنین مرکز
خدمات روانشناختی اکسیر برای اجرای جلسات درمانی،
جهت دسترسی به اعضای نمونه که شامل سالمندان در
رده سنی  60تا  70سال شهر کرمانشاه بودند ،در ابتدا برای
افراد جامعه پژوهش که طی فراخوانی عمومی تمایل به
شرکت در پژوهش داشتند ،هدف و اهمیت پژوهش ،زمان
برگزاری و تعداد جلسات و محرمانه بودن اطالعات بیان
گردید .سپس برای آنان توضیح داده شد که شرکت در این
پژوهش ضمن داوطلبانه بودن برای آنان هیچ هزینهای در
بر نخواهد داشت و همچنین آزاد میباشند ،در هر مرحله از
اجرای این پژوهش آن را ترک نمایند و در صورت بروز
هرگونه مشکل میتوانند با پژوهشگر تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است قبل از شروع پژوهش از تمامی سالمندان
خواسته شد که یک رضایتنامه کتبی شرکت آگاهانه و
داوطلبانه در پژوهش را تکمیل و امضاء کنند .ابتدا
پرسشنامههای باورهای غیرمنطقی و شادکامی توسط کلیه
سالمندان در مرکز خدمات روانشناختی اکسیر تکمیل
گردید .در حین تکمیل پرسشنامهها ،پژوهشگر به صورت
فعال جهت پاسخگویی به سؤالها حضور داشت .همچنین
پس از تکمیل پرسشنامهها بررسی کاملی توسط دستیار
پژوهشگر جهت کامل بودن پرسشنامهها انجام شد
(سالمندانی که به سختی قادر به خواندن و نوشتن بودند به
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کمک پژوهشگر یا دستیار آن و به صورت انفرادی مورد
آزمون قرار گرفتند) ،و از بین سالمندانی که نمره باالتر از
میانگین در پرسشنامه باورهای غیرمنطقی و کمتر از
میانگین در پرسشنامه شادکامی کسب کرده بودند 30 ،نفر
به طور تصادفی ساده انتخاب و به نسبت مساوی در دو
گروه آزمایش ( 15نفر) و کنترل ( 15نفر) جایگزین گردیدند.
سپس گروه آزمایش ،طی  4هفته در  8جلسه  90دقیقهای
مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی که توسط
پژوهشگر اصلی مطالعه در مرکز خدمات روانشناختی
اکسیر صورت گرفت ،شرکت کردند (در طول جلسه15 ،
الی  20دقیقه برای استراحت سالمندان و پذیرایی از آنها در
نظر گرفته شد و جلسات طوری تنظیم شد که تداخلی با
زمان استراحت شرکتکنندگان نداشته باشد) و طی این
مدت گروه کنترل هیچگونه مداخلهای دریافت نکرد.
همچنین قبل از اجرای جلسات درمانی به سالمندان
یادآوری شد ،که اگر بیش از دو جلسه غیبت داشته باشند ،و
یا از تکمیل کردن پرسشنامهها در جلسات امتناع کنند،
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در فرایند تحلیل وارد نمیشوند .الزم به ذکر است ،هیچ
کدام از اعضای نمونه پس از اتمام جلسات مداخله ،در
تحلیل پژوهش حذف نشدند .از گروههای آزمایش و کنترل
در شرایط یکسان ،مجدد پسآزمون گرفته شد .همچنین
برای رعایت اصول اخالقی ،بعد از اتمام جلسات درمانی،
خالصه جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی برای
گروه کنترل نیز اجرا شد .زمان تقریبی برای تکمیل
پرسشنامههای پژوهش  40تا  50دقیقه بود .تحلیل دادهها
در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .در بخش توصیفی از شاخصهای میانگین و
انحراف معیار استفاده شد و در بخش استنباطی ،جهت
بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف
و جهت برقراری تساوی واریانسها از آزمون  Fلوین
استفاده شد .پس از آن با استفاده از روش آمار استنباطی
تحلیل کواریانس تکمتغیری در سطح معنیداری کوچکتر
از  0/05تفاوت موجود بین گروه آزمایش و کنترل بررسی
گردید.

جدول 1

ساختار محتوای جلسات شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ( کابات زین)2003 ،
جلسه

محتوا

اول

معرفی درمانگر و تعیین هدف و قوانین جلسات؛ ارتباط؛ تعریف و مفهومسازی و لزوم استفاده از آموزش ذهنآگاهی؛
اهمیت حضور در لحظه حال و بودن در اینجا و اکنون؛ خوردن کشمش همراه با حضور ذهن

دوم

آشنایی با تنآرامی؛ تمرین وارسی بدنی؛ ده دقیقه حضور ذهن بر روی جریان تنفس؛ تمرین افکار و احساسات؛ تعریف
هیجان و شناسایی هیجانهای مثبت و منفی؛ آموزش ثبت رخدادهای مطلوب؛ معطوف کردن توجه به فعالیت روزمره
توام با حالت حضور ذهن

سوم

مراقبه دیدن و شنیدن؛ مراقبه نشسته (حضور ذهن از تنفس و بدن)؛ قدم زدن همراه با حضور ذهن؛ تمرین فضای
تنفس سه دقیقهای؛ ثبت رخدادهای نامطلوب

چهارم

مراقبه دیدن و شنیدن؛ مراقبه نشسته (آگاهی از تنفس ،بدن ،اصوات ،افکار)؛ تعریف اصول و قوانین حاکم بر هیجان؛
فضای تنفس سه دقیقهای به طور منظم؛ فضای تنفس سه دقیقهای مقابلهای

پنجم

مراقبه نشسته آگاهی از تنفس ،بدن ،صداها و افکار و چگونگی واکنشدهی به افکار ،احساسات و حسهای بدنی؛ سه
دقیقه فضای تنفس منظم و مقابلهای؛ خواندن داستان پادشاه و سه پسرش و معرفی مفهوم پذیرش

ششم

کسب آگاهی کامل از افکار و احساسات و پذیرفتن آنها بدون قضاوت و دخالت مستقیم؛ بحث در مورد اینکه افکار
واقعیت نیستند؛ سه دقیقه فضای تنفس منظم و مقابلهای

هفتم

تغییر خلق و افکار از طریق افکار به عنوان فقط فکر و نه واقعیت؛ اجازه دادن به ورود افکار مثبت و منفی به ذهن و
به آسانی خارج کردن آنها از ذهن بدون قضاوت و توجه عمیق به آنها؛ تهیه فهرستی از فعالیتهای لذتبخش و
فعالیتهایی که به فرد احساس تسلط میدهند .سه دقیقه فضای تنفس منظم و مقابلهای

هشتم

خالصه و جمعبندی جلسات؛ هشیار شدن به نشانههای احساس تنهایی و اضطراب مرگ؛ تأمل وارسی بدنی؛ مروری
بر کل دوره؛ روشهای حفظ دستاوردهای آموخته شده و تعمیم آن به موقعیتهای مختلف زندگی؛ اجرای پسآزمون
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یافتهها
این بخش تحلیل آماری دادههای مربوط به اثربخشی
شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی
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و شادکامی سالمندان است .شاخصهای توصیفی دو گروه
در مرحله پیشآزمون ،پسآزمون در جدول  2آورده شده
است.

جدول 2

مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته در دو گروه
متغیر
باورهای غیرمنطقی
توقع تأیید از دیگران
انتظار بیش از حد از خود

سرزنش خود
همراه با ناکامی
بیمسئولیتی هیجانی
بیشدلواپسی اضطرابی
اجتناب از مشکل
وابستگی
درماندگی برای تغییر
کمالگرایی
شادکامی

گروه آزمایش

گروه کنترل

پسآزمون
پیشآزمون
میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار)

پسآزمون
پیشآزمون
میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار)

)21/398( 318/247

)19/014( 287/157

)22/974( 336/324

)22/043( 331/413

)4/328( 32/472
)3/254( 32/547
)4/547( 41/358

)4/658( 21/237
)3/658( 19/368
)3/568( 22/235

)4/323( 34/298
)3/298( 30/247
)4/432( 40/965

)4/687( 34/0163
)3/869( 31/254
)4/298( 39/358

)4/214( 29/387

)4/236( 23/689

)4/358( 29/658

)4/368( 28/658

)4/235( 31/247

)4/268( 23/325

)4/236( 32/268

)4/236( 33/087

)5/235( 41/254

)5/013( 22/235

)5/236( 39/325

)5/256( 38/254

)5/236( 42/287

)5/039( 31/254

)5/236( 43/239

)5/239( 40/238

)4/238( 38/268

)4/254( 19/239

)4/019( 40/238

)4/328( 40/987

)4/036( 39/358

)4/238( 21/236

)4/239( 37/542

)4/368( 36/358

)4/692( 38/236

)4/651( 30/236

)4/235( 39/542

)4/254( 36/325

)4/658( 24/347

)4/365( 37/569

)4/236( 25/369

)4/233( 25/096

طبق جدول  ،2در تمامی متغیرهای پژوهش ،میانگین
گروه آزمایش از پیشآزمون تا پسآزمون بهبود یافته است.
این بهبود در متغیر باورهای غیرمنطقی و مؤلفههای آن
شامل کاهش و در متغیر شادکامی شامل افزایش میانگین
بود ،در حالی که در گروه کنترل از نظر باورهای غیرمنطقی
و مؤلفههای آن کاهش ناچیز و از نظر شادکامی افزایش
ناچیز مشاهده شد .بنابراین ،تفاوت بین دو گروه در مرحله
پسآزمون به نفع گروه آزمایش است .از اینرو ،با توجه به
طرح پژوهشی حاضر از آزمون تحلیل کوواریانس برای
تجزیه نتایج اصلی استفاده شد .در همین راستا ابتدا برای
بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون ،از
آزمون همگونی واریانسهای لوین استفاده شد .آزمون
لوین محاسبه شده در مورد باورهای غیرمنطقی
[28(=1/34 P=0/541<0/05و ]F)1و همچنین در مورد
شادکامی [28(=1/23 P =0/412 <0/05و ،]F)1به لحاظ
آماری معنیدار نبود ،بنابراین مفروضه همگونی واریانسها
تأیید شد .همچنین مفروضه مهم تحلیل کواریانس یعنی

همگونی ضرایب رگرسیون از طریق بررسی اثر تعاملی
متغیر مستقل و پیشآزمون هر متغیر وابسته بر پسآزمون
آن انجام شد که نتایج حاکی از معنادار نبودن میزان  Fدر
سطح  0/05در باورهای غیرمنطقی [P =0/192<0/05
 ]F=0/812و در مورد شادکامی [P =0/183<0/05
 ]F=0/937بود .برای بررسی مفروضه نرمال بودن دادهها
از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که برای
باورهای غیرمنطقی در پیشآزمون و پسآزمون گروه
آزمایش به ترتیب  )P=0/126<0/05( 0/086و 0/234
( )P=0/249<0/05و در پیشآزمون و پسآزمون گروه
کنترل به ترتیب  )P=0/274<0/05( 0/165و 0/168
( )P=0/135<0/05و همچنین برای شادکامی در
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش به ترتیب 0/165
( )P=0/234<0/05و  )P=0/205<0/05( 0/126و در
پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل به ترتیب 0/132
( )P=0/137<0/05و  )P=0/213<0/05( 0/094بود که
نتایج حاکی از نرمال بودن توزیع جامعه است .نتایج تحلیل
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کوواریانس تکمتغیری برای تعیین اثربخشی شناخت
درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی و

شادکامی در سالمندان در جدول  3گزارش شده است که
در زیر قابل مشاهده است.

جدول 3

نتایج تحلیل کوواریانس نمرات باورهای غیرمنطقی و شادکامی دو گروه آزمایش و کنترل
متغیرهای
وابسته

شاخصها

پیشآزمون
گروه
باورهای غیرمنطقی
خطا
پیشآزمون
گروه
شادکامی
خطا

اندازه
سطح
مجموع درجه میانگین آماره
اثر
معنیداری
مجذورات آزادی مجذورات F
0/437 P<0/001 13/58 226/45
1
226/45
0/469 P<0/001 23/64 247/39
1
247/39
16/76
27
452/68
0/541 P<0/001 43/26 489/51
1
489/51
0/597 P<0/001 48/51 619/23
1
619/23
4/23
27
114/47

طبق نتایج جدول  3و با توجه به آماره  Fمتغیرهای
باورهای غیرمنطقی  23/64و شادکامی  48/51همه
متغیرها در سطح کوچکتر از  0/001معنیدار هستند و این
نشان میدهد که بین دو گروه در هر دو متغیر تفاوت
معنیداری وجود دارد .با توجه به میانگینهای جدول  2این
نتیجه حاکی از آن است که میانگین گروه آزمایش در
باورهای غیرمنطقی به صورت معنیدار کمتر و در متغیر
شادکامی به صورت معنیدار بیشتر از میانگین همین گروه
نسبت به مرحله پیشآزمون است .از اینرو ،با استناد به این
یافتهها میتوان گفت که شناخت درمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی در سالمندان
شده است .اندازه اثر  0/469برای باورهای غیرمنطقی و
همچنین  0/597برای شادکامی نیز نشان میدهند که این
تفاوت در جامعه بزرگ و قابل توجه است .بنابراین دو
فرضیه پژوهش تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
پدیده سالمندی ،موضوعی است که تمام جوامع با آن روبرو
هستند .این پدیده مسائل و مشکالتی مانند بیماریهای
جسمی و روانی را برای سالمندان به همراه دارد .این
مطالعه به منظور بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر
ذهنآگاهی بر باورهای غیرمنطقی و شادکامی سالمند انجام
شد .نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که این
مداخله درمانی به طور معنیداری بر باورهای غیرمنطقی و
شادکامی سالمندان تأثیرگذار است.
فرضیه اول پژوهش مبنی بر اثربخشی شناخت درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهبود باورهای غیرمنطقی

سالمندان تأیید شد .این یافتهها با یافته پژوهشهای برقی
ایرانی و دهقان صابر ( ،)1399صالحپور ( ،)1398و قربانی
مقدم و همکاران ( )1397همسو است .در تبیین نتایج به
دست آمده میتوان به این موضوع اشاره کرد که در واقع
اختالل باورهای غیرمنطقی ،هرگونه فکر ،هیجان و یا
رفتاری است که منجر به تخریب نفس و از بین رفتن خود
میشود و پیامدهای مهم آن اختالل در بقا ،خوشحالی و
شادمانی است .به عبارتی باورهای غیرمنطقی عبارتند از
افکار و اندیشهها و عقایدی که در آنها اجبار ،الزام ،وظیفه و
مطلقگرایی به شکل افراطی وجود دارد و موجب بروز
اختالالت عاطفی و رفتاری میشود (صالحپور و همکاران،
 .)1398از اینرو ،شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی به
عنوان یکی از درمانهای شناختی رفتاری قادر است بر
روی بسیاری از اختالالت رفتاری نظیر باورهای غیرمنطقی
سالمندان تأثیر مطلوبی بگذارد .در روش ذهنآگاهی برای
کنترل و اداره کردن هیجانات ،ابعاد جسمی و ذهنی
همزمان مد نظر قرار میگیرد و به فرد یاد داده میشود که
نسبت به افکار و احساسات خود ،آگاهی و حضور ذهن
کامل داشته باشد و آنها را بدون قضاوت بپذیرد و به آنها با
دید گستردهتری نگاه کند .زمانی که فرد عالوه بر آگاهی
کامل از افکار و احساساتش و پذیرش آنها بدون قضاوت در
یک وضعیت آرامش و تمرکز قرار میگیرد ،توانایی کنترل
افکار و هیجانات خود را به دست میآورد .کسب این
توانایی باعث میشود که فرد احساس کنترل بیشتری در
همه امور زندگی خود داشته باشد و به جای دادن پاسخ
خودکار منفی ،در موقعیتهای اضطرابآور و استرسزا با
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کنترل ،آرامش و آگاهی بیشتری پاسخ دهد و با مشکالت
بهتر مقابله کند (لی و همکاران .)2018 ،تمرینهای مبتنی
بر ذهنآگاهی امکان پاسخهای جایگزین به ناراحتیهای
هیجانی و در نتیجه پاسخهای شرطی شده باورهای
غیرمنطقی و متعاقباً کنترل و کاهش آن را فراهم میکند.
در ذهنآگاهی افراد تجربیات را به عنوان عناصر مجزا از
خود و به عنوان یک حالت گذرا و به عنوان موضوعی برای
تغییر میپذیرند و بنابراین به جای کاوش موضوع و یا
اجتناب شناختی یا رفتاری از تجربه آن ،که هر دو درد آور
خواهد بود ،این تجربیات را مانند سایر تجربیات که خنثی
بوده و دارای بار هیجانی نمیباشند پذیرفته و نهایتاً درونی
میکنند .این درمان به افراد مهارتهایی را آموزش میدهد
که بدون هیچ قضاوتی از افکارشان آگاهتر شوند و همچنین
قادر باشند به جای افکار منفی ،افکار مثبت یا خنثی را به
عنوان انعکاسی از واقعیت در نظر بگیرند و به آنها تنها به
عنوان رخدادهای ذهنی گذرا نگاه کنند (صالحپور و
همکاران.)1398 ،
فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اثربخشی شناخت درمانی
مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزایش شادکامی سالمندان تأیید
شد .این یافتهها با یافته پژوهشهای ویرپی و همکاران
( ،)2022فتاحی و همکاران ( ،)1398شریفیجندانی و
همکاران ( ،)1397فخری و همکاران ( ،)1396رابرتو و
همکاران ( )2017همسو است .برای تبیین این نتیجه
میتوان گفت که هدف ذهنآگاهی ،آرامش جسمانی و
آموزش افراد برای رهایی از پردازشهای شناختی است که
آنها را در برابر دورههای افسردگی آسیبپذیر میسازد
(فتاحی و همکاران .)1398 ،ذهنآگاهی در افزایش آرام
بخشی عضالنی و کاهش نگرانی ،و به تبع اینها در افزایش
شادکامی مؤثر است .بینش و مهارتها از طریق تمرینهای
ذهنآگاهی یاد گرفته میشوند و سپس برای مقابله با
استرسآورها و شکایاتی که اغلب ،افراد مطرح میکنند،
مورد استفاده قرار میگیرد .در روش ذهنآگاهی برای
کنترل و اداره کردن هیجانات ،ابعاد جسمی و ذهنی
همزمان مدنظر قرار میگیرد و به فرد یاد داده میشود که
نسبت به افکار و احساسات خود ،آگاهی و حضور ذهن
کامل داشته باشد و آنها را بدون قضاوت بپذیرد و به آنها با
دید گستردهتری نگاه کند .زمانی که فرد عالوه بر آگاهی
کامل از افکار و احساساتش و پذیرش آنها بدون قضاوت در
یک وضعیت آرامش و تمرکز قرار میگیرد ،توانایی کنترل
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افکار و هیجانات خود را به دست میآورد (کابات زین،
 .)2003در این درمان ،بر تغییر آگاهی و ایجاد رابطه جدید
با افکار به جای تغییر آنها تأکید میشود که نشخوارهای
ذهنی را کاهش داده و از عود افسردگی جلوگیری میکند و
در نتیجه شادکامی سالمندان افزایش پیدا مییابد (چیسا و
سرتی .)2010 ،به نظر میرسد شیوه متفاوت ارتباط با
هیجانات که در ذهنآگاهی آموزش داده میشود نه تنها بر
افزایش شادکامی سالمندان تأثیر دارد بلکه بر سایر
هیجانات ناخوشایند آنها نیز مؤثر بوده و بهبود بیشتر و
پایدارتر وضعیت آنها را به دنبال دارد .ذهنآگاهی میتواند
در رهاسازی افراد از افکار خودکار ،عادتها و الگوهای
رفتاری ناسالم کمک کند (ادیبی سده و همکاران )1397 ،و
از اینرو نقش مهمی را در تنظیم رفتاری ایفا نموده و به
افزایش شادکامی کمک کند.
به طور کلی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی
موجب کاهش باورهای غیرمنطقی و افزایش شادکامی در
سالمندان این پژوهش شد .بر اساس این شیوه درمانی به
سالمندان کمک شد تا افکار ناسازگارانه و ناکارآمدی را رها
کند .رها نکردن این افکار ناسازگارانه به احتمال زیاد
موجب به راه انداختن نشخوار فکری و مانع از انجام کار یا
عملی بر اساس اهداف میشد و ذهنآگاهی راهی برای
تسهیل ایجاد پذیرش در سالمندان شد .پذیرش نوعی
نگرش است و باورهای فرد در ارتباط تجارب درونی روانی
شامل توانایی برابر تلقی نکردن افکار ،احساسات یا حواس
بدنی با بازنماییهای خالص از واقعیتها و عدم تالش
برای دوریگزینی از تجارب درون روانی غیر نمادین به
وسیله کارکردهای زبانی مانند قضاوت یا ارزشیابی را نشان
میدهد .در حالت پذیرش ،یک فکر تنها یک فکر و یک
احساس است ،نه چیزی کمتر نه بیشتر .چنین نگرشی
نسبت به امور مانع از شکلگیری پردازشهای ثانویهای
مانند نگرانی یا امثال آن میشود و افراد بدون اجتناب با
افکار ،احساسات یا حسهای بدنی مواجه میشوند و از
حیث رفتاری این بازخورد در توسعه خوگیری و خاموشی
پاسخهای اجتنابی نیز مؤثر واقع میشود و در نهایت منجر
به شادکامی سالمندان میشود.
از محدودیتهای این پژوهش استفاده از نمونه در
دسترس ،انجام پژوهش صرفاً روی سالمندان ،فقدان زمان
کافی و همکاری الزم برای پیگیری و سنجش پایداری
نتایج درمان بود .بنابراین پیشنهاد میشود در پژوهشهای
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آتی به منظور تعمیم بهتر از روشهای نمونهگیری تصادفی
استفاده شده و همچنین به منظور سنجش پایداری نتایج
درمان از پیگیریهای کوتاهمدت و بلندمدت برای بررسی
تداوم تأثیر روش درمانی است .همچنین با توجه به تفاوت
فرهنگی ،انجام این پژوهش در سالمندان سایر شهرها
میتواند نتایج دیگری داشته باشد .به عنوان آخرین
پیشنهاد ،مقایسه این روش درمانی با روشهای فراشناخت
درمانی ،طرحواره درمانی ،رفتاردرمانی دیالکتیکی ،فعال
سازی رفتاری و غیره میتواند نتایج مفیدی داشته باشد.
سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از کلیه سالمندان شرکتکننده در این
پژوهش که با صبر و حوصله ،ما را در این طرح همراهی
کردند تشکر و قدردانی مینماییم.
منابع
ادیبی سدده ،ش ،.سدپهوندی ،م ،.و غالمرضدایی ،س.)1397( .
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر افسردگی
و اضطراب مادران کودکدان اخدتالل طیدف اتیسدم .مجلده
دست آوردهای روانشناختی.129-146 ،)1(25 ،
برقی ایرانی ،ز ،.و دهقان صابر ،ل .)1399( .مقایسه اثربخشی
درمان مبتنی بر ذهنآگاهی و معنویتدرمانی بر باورهای
غیرمنطقی و اضطراب زنان سالمند .روانشناسی پیری،
.321-339 ،)6(4
بشرپور ،س ،.حسینی کیاسری ،س.ط ،.سلیمانی ،ا ،.و مساح ،ا.
( .)1398نقش نگرش به مرگ و باورهای غیرمنطقی در
کیفیت زندگی سالمندان .مجله سالمندی ایران،)3(4 ،
.260-271
پروانه ،ا ،.عزیزی ،ک ،.و کریمی ،پ .)1394( .اثربخشی
امیددرمانی بر افزایش شادکامی سالمندان .روانشناسی
پیری.41-47 ،)1(1 ،
جوانمردی ،ف ،.نعیمی ،ا ،.و معتمدی ،ع .)1390( .اثربخشی
مدل ذهنآگاهی بر بهبود نگرشهای صمیمانه و افسردگی
سالمندان .روانشناسی پیری.39-52 ،)1(1 ،
چنگیزی ،ف ،.و پناه علی ،ا .)1395( .اثربخشی رواندرمانی
گروهی بر میزان امید به زندگی و شادکامی سالمندان
شهرتبریز .نشریه آموزش و ارزشیابی.63-76 ،)34(9 ،
حاتمیان ،پ ،.حیدریان ،س ،.و احمدی فارسانی ،م.)1399( .
تأثیر آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی ،بر تنظیم
هیجان و حساسیت اضطرابی سالمندان با سابقه بیماری
قلبی .نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری59- ،)3( 6 ،
.65

حاجتپور ،ر ،.و هارون رشیدی ،ح .)1400( .اثربخشی درمان
مبتنی بر تعهد و پذیرش بر باورهای غیرمنطقی و نگرش به
مرگ در سالمندان .روان شناسی پیری.43-54 ،)1(7 ،
ساعتچی ،م ،.کامکاری ،ک ،.و عسکریان ،م.)1389( .
آزمونهای روانشناختی .تهران :نشر ویرایش.
سعادتی ،ه ،.یونسی ،ج ،.فروغان ،م ،.و لشنی ،ل.)1392( .
اثربخشی گشتالتدرمانی بر شادکامی سالمندان .مجله
سالمندی ایران.7-15 ،)2( 8 ،
سوهانی ،ا ،.و برقی ایرانی ،ز .)1397( .اثربخشی توانبخشی
روانی مبتنی بر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر خود
مراقبتی ،شادکامی و خودکارآمدی در سالمندان مبتال به
دیابت نوع دو .روانشناسی پیری.235-249 ،)2(4 ،
شریفی جندانی ،ح ،.مهکی ،ف ،.و عباسی ،ب.)1397( .
اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر
ذهنآگاهی بر شادکامی مادران نوجوان کمتوان ذهنی.
رویش روان شناسی.323-334 ،)8(7 ،
شیخ اسمعیلی ،د ،.حاتمیان ،پ ،.کرمی ،ج ،.لرستانی ،ا ،.و
مروتی ،ف .)1399( .پیشبینی کیفیت خواب براساس
سرسختی روانشناختی و شادکامی در سالمندان.
روانشناسی پیری.27-38 ،)1( 6 ،

صادقی ،ن .)1381( .بررسی و مقایسه تحریفات شناختی و
تفکرات ناکارآمد در مردان معتاد به مواد مخدر و افراد عادی
(پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده) .دانشگاه تربیت
معلم ،تهران.
صالحپور ،پ ،.احقر ،ق ،.و نوابینژاد ،ش .)1398( .اثربخشی
شناخت درمانی مبتنی بر ذهنآگاهی بر کاهش باورهای
غیرمنطقی و طالق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به
مراکز مشاوره تهران .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد.169-178 ،)1(6 ،
صمدی فرد ح ،.و نریمانی ،م .)1396( .پیشبینی اضطراب مرگ
سالمندان بر اساس ذهنآگاهی و باورهای غیرمنطقی .روان
پرستاری.15-22 ،)13(5 ،
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