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The elderly seems to be associated with many limitations
and disabilities which can cause them to feel death anxiety.
Therefore, the current study aimed to compare the
effectiveness of well‐being therapy with acceptance and
commitment therapy on death anxiety in the elderly. It was
a quasi-experimental study with pretest-posttest-follow-up
design with a control group. The statistical population of
the present study included the community dwelling elderly
members of day care centers with death anxiety, among
whom 45 were selected using the convenience sampling
method and assigned randomly into three groups, with
each group containing 15 people. The experimental groups
underwent eight 90-minute sessions of well‐being therapy
or acceptance and commitment therapy, and no action was
taken for the control group. Data collection tool included
the Templer's Death Anxiety Scale. The results of
Univariate Analysis of Covariance (ANCOVA) indicated that
well‐being therapy and acceptance and commitment
therapy had a significant effect on reducing death anxiety
compared to the control group. However, there was no
significant difference between the effectiveness of the two
experimental groups. According to the results, well-being
therapy and acceptance and commitment therapy can be
applied to improve the death anxiety in the elderly.
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روند پیر شدن جمعیت در سالهای اخیر در دنیا و به
خصوص ایران ،شتاب بیشتری گرفته و تعدد و تنوع
استرسهایی که افراد در دوران سالمندی با آن روبرو
میشوند ،توجه به مقوله سالمت روان در دوره سالمندی را
به یک ضرورت تبدیل کرده است (دیناروند و برقی ایرانی،
 .)1400سالمندی فرآیندی است که با دگرگونیهای عمیق
در ابعاد فیزیولوژیک ،روانشناختی و اجتماعی انسان همراه
است .عالوه بر سیر نزولی فرایندهای زیستشناختی و
افزایش کمی و کیفی استرسهای دوران سالمندی ،مواجهه
با مرگ اجتنابناپذیر و اضطراب همراه با آن نیز در ایجاد
اختالالت روانی این دوره نقش مهمی دارند (صدری
دمیرچی و رمضانی .)1395 ،بنابراین اضطراب یکی از
مسائل شایع دوره سالمندی است چرا که این دوره مملو از
انواع نارساییها و احساس کمبود و ناتوانیها است (پاندیا و
کاتوریا .)2021 ،مطالعات نشان میدهد که سالمندان به
علت نقصان فعالیت و حرکت ،ابتال به بیماریهای مزمن و
کاهش استقالل جسمی و مادی در معرض کاهش اعتماد
به نفس و تجربه اضطراب باالیی قرار دارند (باال و
مهشواری .)2019 ،اضطراب مرگ 1پدیدهای شایع در افراد
سالمند است (پاندیا و کاتوریا.)2021 ،
اضطراب مرگ ،به عنوان احساسی منفی که افراد درباره
مرگ و مردن تجربه میکنند ،تعریف کردهاند (کیم،
 .)2019برخی نیز اضطراب مرگ را به عنوان اضطرابی
درباره تعداد زیادی از جنبههای مختلف مرگ ،افکار،
ترسها و احساساتی درباره رویداد آخر زندگی میدانند که
فرد در طول زندگی تجربه میکند (بهاروندی و همکاران،
 .)1399این نوع از اضطراب دربردارنده مؤلفههای
انگیزشی ،شناختی و هیجانی است (هاشمی و همکاران،
 .)1399جنبه شناختی اضطراب مرگ شامل آگاهی از
اهمیت مرگ و انواع اعتقادات ،نگرشها ،تصاویر و افکار
مربوط به مرگ و مردن و آنچه بعد مرگ اتفاق میافتد،
میباشد و جنبه هیجانی آن ،ترس و وحشت ناشی از این
افکار است (پاندیا و کاتوریا .)2021 ،از آنجا که اضطراب
مرگ سازهای چند بُعدی است میتوان انتظار داشت که بر
بسیاری از ابعاد زندگی سالمندان تأثیرگذار باشد و گرچه
تجربه مقداری اضطراب مرگ در سالمندان طبیعی است،
اما اضطراب بیش از حد میتواند موجب بروز هیجانات
منفی نظیر افسردگی و افت عزت نفس ،کیفیت زندگی و
death anxiety
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انگیزه برای انجام رفتارهای سالمت بخش و در نتیجه
بیماریهای جسمی شود (هارون و همکاران.)2018 ،
مطالعات نشان دادهاند که اضطراب مرگ با متغیرهای
اساسی در سالمندی همچون افسردگی (ازیم و ناز،)2015 ،
مشکالت خواب (ال-گیالنی و همکاران ،)2017 ،کاهش
سطح سالمت روان (شارما و همکاران ،)2019 ،افزایش
میزان بستری شدن در بیمارستان (سو و شین )2019 ،و
کاهش کیفیت زندگی (منزیس و همکاران )2018 ،در
ارتباط است .مداخالت بسیاری برای کاهش اضطراب مرگ
در سالمندان به کار رفته است که از میان آنها میتوان به
درمان وجودی (صدری دمیرچی و رمضانی،)1395 ،
آموزش سبک زندگی سالمتمحور (ایران منش و دشت
بزرگی )1397 ،درمان متمرکز بر شفقت (بهاروندی و
همکاران )1399 ،اشاره کرد .در مطالعه حاضر به بررسی
اثربخشی بهزیستی درمانی 2و درمان پذیرش و تعهد 3بر
اضطراب مرگ در سالمندان پرداخته شد.
بهزیستی روانشناختی به حسی از سالمتی اشاره دارد که
آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام ابعاد فردی را
شامل میشود و از سه مؤلفۀ رضایتمندی ،عاطفۀ منفی و
عاطفۀ مثبت تشکیل شده است (قدیمی و همکاران1400 ،؛
خزایی و همکاران .)1397 ،بر اساس یافته برخی مطالعات،
در افراد سالمند سطوح باالیی از آشفتگی ،اضطراب و
افسردگی قابل مشاهده است و در نتیجه بهزیستی
روانشناختی آنها از افراد جوان کمتر است (باال و
مهشواری .)2019 ،همچنین نشان داده شده است که
سالمندان با احساس بهزیستی بیشتر ،به طور عمده از
عملکرد شناختی و فیزیکی باالتری برخوردارند و از سبک
زندگی سالمتر و سالمت جسمی و روانی باالتری خبر
میدهند (هارون و همکاران .)2018 ،بهزیستی درمانی به
عنوان یکی از درمانهای نوین در روانشناسی مثبتگرا
است که بر پایه الگوی بهزیستی روانشناختی ریف
( )1996طراحی شده است (گودی و فاوا .)2021 ،الگوی
بهزیستی روانشناختی ریف شش بعد دارد :پذیرش خود،
زندگی هدفمند ،رشد شخصی ،تسلط بر محیط،
خودمختاری و روابط مثبت با دیگران (تامپسون و اسکری،
2021؛ فاوا و همکاران .)2005 ،پذیرش خود ،بیانگر آگاهی
و پذیرش ضعفها و شناسایی تواناییهای خود و داشتن
well-being therapy
acceptance and commitment therapy

2
3

 28حسیننظری و همکاران

نگرش مثبت به خود است .زندگی هدفمند نشان دهنده
توانایی فرد در پیدا کردن معنا و جهت در زندگی است .در
فرایند رشد شخصی ،فرد از توانایی شکوفا ساختن همه
نیروها و استعدادهای خویش برخوردار میشود .در حالت
تسلط بر محیط ،فرد میتواند تا حدود زیادی بر زندگی و
محیط اطراف خود احاطه داشته باشد .یافته برخی از
مطالعات دال بر اثربخشی بهزیستی در کاهش مشکالت
عاطفی و هیجانی و افزایش سطح سالمتی و بهزیستی
روانشناختی است (روین و فاوا .)2012 ،گلستانیفر و
دشتبزرگی ( )1400در مطالعه خود به بررسی اثربخشی دو
روش درمان پذیرش و تعهد و بهزیستی درمانی در بهبود
امید به زندگی و سالمت روانشناختی در بیماران افسرده
غیربستری سالمند پرداختند و نشان دادن که هر دو مداخله
در افزایش امید به زندگی و سالمت روانشناختی سالمندان
مؤثر هستند .خزایی و همکاران ( )1397در بررسی خود
نشان دادند که بهزیستی درمانی گروهی بر رضایت
زناشویی و بهزیستی روان شناختی زنان خانهدار مؤثر است.
فاوا و همکاران ( )2005در مطالعه خود نشان دادند که
بهزیستی درمانی در افراد مبتال به اختالل اضطراب فراگیر
در کاهش اضطراب اثربخشی معناداری دارد .پیرنیا و
همکاران ( )1395در مطالعهای بر روی مردان تحت درمان
اعتیاد نشان دادند که بهزیستی درمانی در کاهش اضطراب
و استرس و افسردگی این افراد اثربخش است.
درمان پذیرش و تعهد از جمله مداخالتی است که میتواند
در کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر باشد .مطابق مدل
درمان پذیرش و تعهد ،عنصرهای اصلی تحول و شکل
گیری آسیبهای روانشناختی ،اجتناب تجربهای و
آمیختگی شناختی هستند (عبداله پور و همکاران.)1398 ،
اجتناب تجربهای به صورت اجتناب فرد از افکار ،احساسات،
حواس و سایر رویدادهای خصوصی ظاهر میشود و
میتواند موجب انعطافناپذیری شناختی شود .آمیختگی
شناختی نیز موجب کاهش تمایز فرد از تجارب وی شده و
محرکهای کالمی به سادگی میتوانند ناراحتی و دیگر
تجارب منفی درونی را فراخوانند (گلستانی فر و
دشتبزرگی .)1400،این رویکرد بر اصول پذیرش ،گسلش،
تماس با لحظۀ حاضر ،خود به عنوان زمینه و مشاهده خود،
ارزشها و عمل متعهدانه استوار است که میتوانند زمینه
انعطافپذیری روانشناختی را تسهیل سازند (مقصودی و
همکاران .)2019 ،در همین راستا نشان داده شده است که
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در همه افراد به خصوص سالمندان ،منشأ بسیاری از
مشکالت روانی ،ناتوانی در پذیرش واقعیت موجود و تجربه
هیجانات مربوط به آن است که موجب خود میتواند منجر
به تشدید اضطراب و ضعف عملکرد شود (باال و مهشواری،
 .)2019بنابراین ،در درمان پذیرش و تعهد از فرایندهای
پذیرش ،تمرکز ذهنی ،تعهد و فرایندهای تغییر رفتار به
منظور ایجاد انعطافپذیری استفاده میشود (پیرحیاتی و
برقی ایرانی .)1396 ،مطالعات متعدد دال بر اثربخشی
درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کیفیت زندگی و
اضطراب مرگ در سالمندان (ولیزاده و احمدی،)1400 ،
اضطراب مرگ در زنان مبتال به ام اس (صفری موسوی و
همکاران ،)1397 ،اضطراب مرگ در بیماران مبتال به
سرطان (احمدی و همکاران )1397 ،و اضطراب مرگ در
زنان مبتال به ایدز (میرزایی دوستان و همکاران)1398 ،
بوده است .به طور مثال ،ولیزاده و احمدی ( )1400در
مطالعه خود بر روی سالمندان شهر کرمانشاه نشان دادند
که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت
زندگی و کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر است.
صفری موسوی و همکاران ( )1397نیز در مطالعه خود بر
روی زنان مبتال به ام اس شهر خرمآباد نشان دادند که
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کاهش اضطراب مرگ
این افراد اثربخش است.
ایران با توجه به ترکیب جمعیتی خود در معرض پدیده
سالمندی قرار دارد و نرخ جمعیت افراد مسن در ایران روز
به روز در حال افزایش است .یافته پژوهشها نشان داده
است که تا سال  2050جمعیت افراد سالمند در ایران نسبت
به کل جمعیت به حدود  26درصد خواهد رسید و در نیم
قرن آتی به تدریج مسأله سالخوردگی جمعیت و میانسالی
در اولویت قرار خواهد گرفت (هاشمی و همکاران.)1396 ،
بنابراین مسأله سالمت روان و کیفیت زندگی سالمندان و
ارتقای آن از جمله مباحث مهم در حوزه بهداشت روان
است .این در حالی است که افراد مسن به واسطه
محدودیتهای متعدد و ناتوانی جسمانی خود ،در معرض
تجربه سطوح باالیی از اضطراب مرگ قرار دارند و باید به
دنبال شناسایی مداخالت مؤثر در کاهش این اضطراب در
سالمندان بود .بر همین اساس ،مطالعه حاضر به بررسی
اثربخشی بهزیستی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد بر اضطراب مرگ سالمندان و همچنین مقایسه
اثربخشی این دو درمان میپردازد .با توجه به کمبود
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پژوهشها مبنی بر اثربخشی بهزیستی درمانی در کاهش
اضطراب مرگ سالمندان ،از یک جهت مطالعه حاضر
میتواند پژوهشی جدید در این زمینه باشد و از طرف دیگر
فرصتی فراهم میشود تا اثرات بهزیستی درمانی بر
اضطراب مرگ سالمندان با اثرات مداخله پذیرش و تعهد
که در مطالعات پیشین اثرات آن بر اضطراب مرگ تأیید
شده است ،مورد مقایسه قرار گیرد .نتایج این پژوهش
میتواند در اختیار متخصصان حوزه سالمت ،خانوادهها و
خانه سالمندان قرار گیرد تا آن را در کنار سایر مداخالت و
برنامههای موجود در ارتباط با سالمندان به کار گیرند و این
افراد را در مسیر حفظ و ارتقای سطح سالمت روان یاری
برسانند .فرضیههای این پژوهش عبارت بودند از اینکه ()1
بهزیستی درمانی بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر
است )2( ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش
اضطراب مرگ سالمندان مؤثر است و ( )3اثربخشی
بهزیستی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
کاهش اضطراب مرگ سالمندان متفاوت است.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر نیمهآزمایشی از نوع پیشآزمون-
پسآزمون-پیگیری با گروه کنترل بود .جامعۀ آماری
پژوهش ،شامل کلیه سالمندان عضو مراکز روزانه با
اضطراب مرگ در سال  1400بودند .از بین این افراد و با
در نظر گرفتن احتمال ریزش ،تعداد  60نفر با روش نمونه
گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه
گروه  20نفری قرار گرفتند .مالکهای ورود شامل ()1
سالمندان  65تا  )2( ،85کسب نمره باالتر از هشت در
مقیاس اضطراب مرگ و ( )3داشتن حداقل سواد خواندن و
نوشتن بودند .مالکهای خروج شامل ( )1ابتال به
بیماریهای مزمن با استفاده از نظر متخصص و بررسی
پرونده پزشکی بیمار )2( ،داشتن اعتیاد به هرگونه مادۀ
مخدر از طریق مطالعه پرونده پزشکی بیمار بود و ()3
استفاده از داروهای روانگردان و روانپزشکی در نظر
گرفته شد .میانگین گروه سنی گروه کنترل ،71/52
بهزیستی درمانی 70/17 ،و درمان پذیرش و تعهد 71/98
بود .در گروه کنترل  10زن ( 66درصد) و  5مرد (34
درصد) ،در گروه بهزیستی درمانی  12زن ( 80درصد) و 3
مرد ( 20درصد) و و در گروه درمان پذیرش و تعهد  11زن
( 73درصد) و  4مرد ( 27درصد) حضور داشتند .از نظر
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تحصیالت ،با در نظر گرفتن سطح تحصیالت به ترتیب
دیپلم یا زیردیپلم ،فوق دیپلم ،و کارشناسی یا باالتر در
گروه کنترل  60( 9درصد) 26( 4 ،درصد) و  14( 2درصد)
نفر ،در گروه بهزیستی درمانی  )33( 5 ،)53( 8و 14( 2
درصد) نفر و در درمان پذیرش و تعهد  60( 9درصد)3 ،
( 20درصد) و  20( 3درصد) نفر حضور داشتند.
ابزار
مقیاس اضطراب مرگ .1مقیاس اضطراب مرگ ساخته
شده توسط تمپلر در سال  ،1970ابزاری برای اندازهگیری
اضطراب مرگ است که بیشترین کاربرد را در نوع خود
داشته است .این مقیاس پرسشنامهای خود اجرایی و
دربرگیرنده  15گویه است که بصورت بله و خیر پاسخ داده
میشود .دامنه نمرههای این مقیاس از صفر تا  15بوده و
کسب نمره بیشتر معرف درجه باالتر از اضطراب مرگ در
فرد است .مؤلفههای این مقیاس عبارتند از اضطراب مرگ
صرف ،عامل عمومی و ترس از درد و جراحی .بررسیهای
به عمل آمده درباره اعتبار مقیاس اضطراب مرگ نشان
میدهد که این مقیاس از اعتبار قابل قبولی بهرهمند
میباشد .تمپلر ( )1970ضریب بازآزمایی مقیاس را  0/83و
ضریب آلفای کرونباخ آن را  0/89به دست آورده است .در
پژوهش رجبی و بحرانی ( ،)1380برای بررسی روایی
همگرا مقیاس اضطراب مرگ از دو آزمون مقیاس نگرانی
مرگ و پرسشنامه اضطراب آشکار استفاده شد که ضریب
همبستگی بین مقیاس اضطراب مرگ و مقیاس نگرانی
مرگ  0/40و اضطراب آشکار  0/43بدست آمد .همچنین
رجبی و بحرانی ( )1380در بررسی پایایی مقیاس اضطراب
مرگ ،ضریب آلفای کرونباخ  0/73را گزارش دادند .در
مطالعه حاضر ،مقیاس اضطراب مرگ در اختیار چند نفر از
اساتید قرار داده شد و روایی صوری و محتوایی آن مورد
تأیید قرار گرفت و همچنین ضریب آلفای کرونباخ 0/78
برای آن حاصل شد.
پروتکل درمانی .محتوای جلسات بهزیستی درمانی
برگرفته از اصول فاوا ( )2016/1398است که در قالب 8
جلسه  90دقیقهای اجرا شد و در جدول  1به آن اشاره شده
است .محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد که
در جدول  2آمده است ،برگرفته از اصول هیز و همکاران
( )2011است و در قالب  8جلسه  90دقیقهای اجرا شد.
death anxiety scale

1
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جدول 1

شرح مختصری از جلسات بهزیستی درمانی برگرفته از اصول فاوا ()2016/1398
محتوای جلسه
جلسه
آشنایی اعضای گروه با یکدیگر و درمانگر؛ بیان قوانین گروه؛ توضیح در مورد روند جلسات درمانی و توصیف بهزیستی
اول
روانشناختی و چگونگی ثبت لحظات تجربه بهزیستی در دفتر یادداشت اختصاص داده شده به هر عضو گروه
گفتگوی اعضا در ارتباط با تجربههای احتمالی لحظات بهزیستی و شرح مجدد نحوه نگارش و ثبت وضعیت و تجاری
دوم روزانه اعضا در مقیاس صفر تا صد ،عدد صفر بیانگر عدم حضور و وجود بهزیستی و عدد یکصد بیانگر حداکثر تجربه
بهزیستی میباشد.
توضیح در مورد شناسایی ،تشخیص افکار و باورهایی که منجر به تخریب بهزیستی روانشناختی میگردند و آموزش
سوم
گروهی و ارائه تکلیف خانگی انفرادی و فعالیتهای مرتبط به تک تک اعضا
بررسی افکار ،باورها و نحوه خود نظارتی ثبت شده دفتر یادداشت روزانه افراد گروه به منظور شناسایی دقیقتر حوزههای
چهارم
بهزیستی افراد که تحت تأثیر افکار و باورها قرار گرفته میباشد.
ادامه ترغیب اعضا در تشخیص افکار و باورهایی که موجب اختالل در بهزیستی فرد میشود؛ ارائه تکلیف طبقهبندی
پنجم شده پیشرفته تر و تشویق و ترغیب اعضا در انجام تکالیف روزانه و همچنین انجام برخی فنون و مداخالت شناخت
درمانی توسط درمانگر
ادامه موضوع جلسه قبل و تأکید مجدد بر خودنظارتگری و ترغیب مجدد اعضا در جهت جستجو و همچنین درگیر
ششم
شدن با تجارب خوشایند و فعالیتهای مطلوب
در این مرحله درمانگر به شناسایی دقیقتری از اختالل عملکرد و یا آشفتگی در هر یک از شش حوزه بهزیستی
هفتم روانشناختی (بر اساس مدل ریف) افراد گروه نموده و به طور اختصاصی در همان حوزههای مشکلدار ،مداخالت الزم
جهت بازسازی شناختی و ارتقاء بهزیستی روانشناختی اعضا گروه را انجام میدهد.
آموزش مختصر موضوعات تکمیلی و پیشرفتهتر الزم بر اساس مدل ریف جهت دستیابی به بهزیستی روانشناختی
هشتم
باالتر؛ مرور و جمعبندی پایان جلسات

روش اجرا
پس از کسب مجوز اخالق از کمیته پژوهشی با شناسه
 IR.IAU.MSHD.REC.1399.127از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد مشهد و هماهنگیهای الزم ،جهت دسترسی
به اعضای نمونه شامل سالمندان  65تا  85ساله ساکن
خانه سالمندان نشاط شهر مشهد اقدام شد و از بین این
افراد ،نمونه مورد نیاز بر اساس معیارهای ورود به مطالعه
انتخاب شدند .بنابراین از بین سالمندانی که برای شرکت
در پژوهش رضایت داشتند و دارای نمره باالتر از هشت در
مقیاس اضطراب مرگ و سایر معیارهای ورود به مطالعه
بودند ،تعداد  60نفر انتخاب شدند .قبل از اجرای مداخالت،
طی یک جلسه معارفه با اعضاء در مورد پژوهش ،اهداف و
نتایج آن صحبت شد .افراد انتخاب شده به صورت تصادفی
ساده و با روش قرعهکشی در گروهها گمارش شدند .گروه
آزمایشی اول تحت مداخله بهزیستی درمانی و گروه
آزمایشی دیگر تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گرفت .با
توجه به ماهیت روش پژوهش آزمایشی ،به منظور کنترل

متغیرهای مزاحم ،پژوهشگر مطمئن شد که شرکتکنندگان
در حین اجرای جلسات درمانی تحت هیچگونه آموزش یا
روند درمانی مشابه قرار نگرفتهاند .یکی از گروههای
آزمایشی تحت مداخله بهزیستی درمانی و گروه آزمایشی
دیگر تحت درمان پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل
تحت هیچگونه درمانی قرار نگرفت .هر سه گروه در پایان
جلسات مداخله و یک ماه بعد از آن پرسشنامه اضطراب
مرگ را به عنوان پسآزمون و پیگیری تکمیل کردند.
جلسات مداخله توسط نویسنده اول مقاله و در خانه
سالمندان نشاط شهر مشهد انجام شد .افراد شرکتکنندهای
که دارای دو جلسۀ غیبت متوالی یا سه جلسۀ غیبت
غیرمتوالی بودند ،از تحلیل حذف شدند .در نهایت  5نفر از
هر گروه به دلیل عدم شرکت در جلسات یا عدم تکمیل
پرسشنامه حذف شدند و دادههای مربوط به  45نفر (15
نفر در هر گروه) تجزیه و تحلیل شد .به منظور رعایت
اصول اخالق در پژوهش ،قبل شروع مداخالت ،نسبت به
دریافت رضایت از افراد شرکتکننده برای شرکت
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جدول 2

محتوای جلسات درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برگرفته از اصول هیز و همکاران ()2011
جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

محتوای جلسه
آشنایی اعضا با یکدیگر و برقراری رابطه درمانی؛ بررسی وضعیت بیماری در هر یک از افراد گروه سالمندان و اقدامات انجام
شده؛ ارزیابی کلی وضعیت افراد و سنجش شیوههای کنترلی؛ آشنایی افراد با موضوع پژوهش؛ معرفی کلی درمان مبتنی بر
پذیرش و تعهد؛ ارزیابی میزان تمایل افراد برای تغییر و انتظارات آنها؛ تنظیم قوانین گروهی؛ تمرین ذهنآگاهی :خوردن کشمش
توصیف افکار و نشانهها؛ استعاره ببر گرسنه؛ معرفی سیستم کنترل ناکارآمد به مراجعین؛ یادآوری این که کنترل خود مشکلساز
است؛ تکلیف خانگی :چگونه من در برابر اضطراب تسلیم شدم؟ ارائه استعاره (مرد در گودال)؛ استعاره کیک شکالتی؛ توجه به
اشتیاق مراجع؛ تمرین ذهنآگاهی؛ تکلیف خانگی :برگه نگرانی ذهنآگاه
مرور تجارب جلسه قبلی و دریافت بازخورد؛ بررسی راهبردهای کنترل خاصی که فرد تاکنون استفاده کرده است .بررسی
هزینهها و خساراتی که این راهبردها در زندگی فرد داشتهاند (درماندگی خالق) .توضیح دادن مفهوم پذیرش و تفاوت آن با
مفاهیم انکار ،یأس ،مقاومت و اینکه پذیرش یک فرایند همیشگی است نه مقطعی و سپس مشکالت و چالشهای پذیرش
سالمندی مورد بحث قرار گرفت .استعاره :شخص در چاه – طناب کشی با هیوال
مرور جلسه قبل و دریافت بازخورد؛ شیوه انتخابی افراد (کنترل افکار و هیجانات) راه حل نیست خود مسأله است؛ به تشریح
رویدادهای قابل و غیرقابل کنترل پرداخته شد؛ تشریح قوانین کالمی؛ ارزیابی هزینههای تالش برای کنترل افکار؛ طبقهبندی
هزینهها؛ معرفی گسلش با تعریف افکار ،باورها ،احساسات و قضاوت و مدیریت آنها و دیدن رویدادهای درونی همانگونه که
هستند نه به جهت کنترل یا حذف آنها؛ با این اقدامات سالمندان متوجه شدند که تا به حال چگونه و از چه شیوههایی برای بیان
افکارشان استفاده میکردند و این انتخابها چه پیامدهایی را در برداشته .استعاره :گفتگوی ذهن-مسافران اتوبوس
مرور تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد؛ بررسی ارزشهای هر یک از افـراد و تعمیق مفاهیم قبلی؛ توضیح تفاوت بین ارزش،
اهداف و اشتباهات معمول در انتخاب ارزشها؛ موانع درونی و بیرونی احتمالی در دنبال کردن ارزشها بحث شد؛ اعضا مهمترین
ارزشهایشان و موانع احتمالی در پیگیری آنها را فهرست نموده و با سایرین در میان گذاشتند .اهداف مرتبط با ارزشها و اهداف
(اختصاصی ،قابل ارزیابی ،واقعگرایانه و همسو با ارزشهای شخصی) برای گروه بحث شد .اعضا سه مورد از مهمترین ارزش
هایشان را مشخص و اهدافی که مایل بودند در راستای هر یک از آن ارزشها دنبال کنند را تعیین کردند و در آخر،
کارها /رفتارهایی که قصد داشتند برای تحقق آن اهداف انجام دهند را مشخص کردند؛ نشان دادن خطرات تمرکز بر نتایج
مرور تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد؛ نشان دادن جدایی بین خود ،تجربیات درونی و رفتار؛ مشاهده خود به عنوان زمینه؛
تضعیف خود مفهومی و بیان خود (توضیح مفاهیم نقش و زمینه ،مشاهده خویشتن به عنوان یک بستر و برقراری تماس با خود
با استفاده از تمثیل ،آگاهی از دریافتهای حسی مختلف و جدایی از حسهایی که جزء محتوای ذهنی هستند) .در این تمرینات،
شرکتکنندگان میآموزند بر فعالیتهای خود (نظیر تنفس ،پیاده روی و غیره) تمرکز کنند و در هر لحظه از احوال خود آگاه
باشند و زمانی که هیجانها ،حسها و شناختها پردازش میشوند ،بدون قضاوت مورد مشاهده قرار گیرند .یعنی میآموزند به
افکار و احساساتشان توجه کنند ولی به محتوای آن نچسبند؛ استراحت و پذیرایی
مرور تجارب جلسه قبل و دریافت بازخورد؛ عدم توانایی ما بر کنترل افکارمان و دست از جدال با افکار برداشتن؛ ذهنآگاهی و
بودن در زمان حال؛ مروری بر تکالیف جلسه قبل؛ اعضا تدریجاً نامؤثر بودن کنترل را در حیطههای خاصی حس کرده بودند؛
هنگام معرفی مداخالت ذهن آگاهی ،بهتر است اعضا با ماهیت اساسی این مهارت تا حدودی آشنا شوند مثل اینکه خود را به
عنوان بیننده تلویزیون ببینند و با آگاهی کامل به نظاره تجارب لحظه به لحظه خود بپردازند و مهم در «حال» بودن آنهاست نه
لذتبخشی تجربه درونی؛ تمرین فرونشانی فکر (استعاره دونات ژلهای یا موز یا بستنی)؛ استعاره مهمان ناخوانده؛ تمرین
عینیتبخشی؛ از سالمندان درخواست شد چشمان خود را بسته و به احساسات و حسهای بدنی خود متمرکز شود و به
قسمتهایی که احساس ناامیدی یا ناراحتی دارد توجه کنند؛ سپس خواسته شد احساس خود را از خود جدا کنند.
مروری کلی بر مؤلفههای ششگانه رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد؛ بررسی مجدد علل زیربنایی رنج و مشکالت که
عبارت بود از مشکالت مرتبط با آگاهی؛ اجتناب از تجارب درونی و عدم انجام فعالیتهای مهم و ارزشمند زندگی؛ آموزش
مباحث زندگی ارزشمدار و انتخاب؛ توضیح تمایز بین اهداف و ارزشها؛ همچنین سؤاالت اساسی سنجش اولیه ارزشها مطرح
شد و از اعضا خواسته شد آنها را یادداشت کرده و تا جلسه بعد در موردشان فکر کنند .سؤاالت از این قرارند :بیشترین خواستهای
که از زندگی دارید چیست؟ چه کارهایی را خیلی دوست دارید انجام دهید؟ جمعبندی نهایی و اعالم پایان جلسات
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دادههای پژوهش از نرمافزار  SPSSنسخه  22و روشهای
تحلیل کوواریانس تکمتغیری و آزمون تعقیبی LSD
استفاده شد.
یافتهها
در جدول  3به میانگین و انحراف استاندارد نمرات هر سه
گروه در مقیاس اضطراب مرگ پرداخته شده است.

در پژوهش و همچنین اطمینان دادن به آنها در مورد
محرمانه ماندن مشخصات شخصی اقدام شد .همچنین
شرکتکنندگان در پایان پژوهش ،میتوانستند در صورت
تمایل از نتایج مطالعه و پرسشنامه خود آگاه شوند .بعد از
اتمام جلسات آموزشی و اجرای مرحله پیگیری ،چند جلسه
آموزشی برای گروه کنترل اجرا گردید .برای تحلیل
جدول 3

میانگین و انحراف معیار نمرات هر سه گروه در اضطراب مرگ در طی مراحل درمان
پسآزمون
میانگین (انحراف معیار)
)3/25( 6/50
)4/83( 5/12
)4/23( 12/62

پیشآزمون
گروه
میانگین (انحراف معیار)
)3/10( 13/40
درمان پذیرش و تعهد
)3/80( 14/50
بهزیستی درمانی
)4/11( 13/80
کنترل
طبق جدول  ،3نمره اضطراب مرگ در گروههای
آزمایش نسبت به کنترل در مرحله پسآزمون و پیگیری
نسبت به مرحله پیشآزمون تغییر داشته است .برای بررسی
همگونی واریانس سه گروه در مرحله پسآزمون و پیگیری،
از آزمون همگونی واریانسهای لوین استفاده شد .نتایج
بیانگر برابری واریانس نمره اضطراب مرگ در پسآزمون
( )P>0/05 ،F=0/443و پیگیری ( )P>0/05 ،F=0/512در
گروهها بود .نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف حاکی از
نرمال بودن توزیع نمرات اضطراب مرگ بود (،Z=0/831
 .)P>0/05شرط اجرای تحلیل کوواریانس وجود همبستگی
بین نمرات پیشآزمون و پسآزمون است .تحلیل

پیگیری
میانگین (انحراف معیار)
)3/31( 6/73
)4/27( 6/90
)3/94( 12/94

همبستگی نشان داد که بین نمرات پیشآزمون و پس
آزمون ( )P>0/01 ،r=0/663و پیشآزمون و پیگیری
( )P>0/01 ،r=0/590اضطراب مرگ بود .بررسی مفروضه
همگنی شیب رگرسیون ،بیانگر تشابه خطوط میزان و
جهت شیب رگرسیون نمرات اضطراب مرگ پیشآزمون و
پسآزمون ( )P>0/05 ،F=1/261و پیشآزمون و پیگیری
( )P>0/05 ،F=1/803اضطراب مرگ در سه گروه بود و
بنابراین بین متغیر وابسته و همپراش آن رابطه خطی برقرار
است .در ادامه برای آزمون فرضیه و مقایسه تفاوت اثر دو
درمان بر اضطراب مرگ از آزمون تحلیل کوواریانس تک
متغیری و آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد (جداول  4و .)5

جدول 4

نتایج تحلیل کوواریانس مقایسه تفاوت گروههای آزمایش و کنترل در نمرات
منبع تغییرات مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مربعات

F

معنیداری اندازه اثر توان آزمون

پسآزمون
پیشآزمون

734/522

1

734/262

14/741

0/001

0/331

1/00

گروه

1328/158

2

664/219

48/059

0/001

0/546

1/00

خطا

2017/847

41

49/720
پیگیری

پیشآزمون

631/882

1

631/802

12/208

0/001

0/327

1/00

گروه

979/469

2

489/841

30/991

0/001

0/465

1/00

خطا

714/306

41

17/422
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طبق جدول  4مقایسه نمرات اضطراب مرگ در مرحله
پسآزمون نسبت به پیشآزمون نشان دهنده آماره آزمون F
با مقدار  48/059است که حاکی از تفاوت معنادار نمرات
پسآزمون در گروه کنترل و دو گروه آزمایش در سطح

 P<0/01است .مقایسه نمرات اضطراب مرگ در پیگیری
نسبت به پیشآزمون نشان دهنده آماره آزمون  Fبا مقدار
 30/991است که حاکی از تفاوت معنادار نمرات پیگیری در
گروه کنترل و دو گروه آزمایش در سطح  P<0/01است.

جدول 5

نتایج آزمون تعقیبی  LSDتفاوت اثربخشی بهزیستی درمانی و درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ
گروه

درمان پذیرش و تعهد

کنترل
اختالف میانگین

معناداری

درمان پذیرش و تعهد

0/372

0/719

بهزیستی درمانی

0/981

0/232

درمان پذیرش و تعهد

6/672

0/001

بهزیستی درمانی

6/992

0/001

اختالف میانگین

معناداری

پیشآزمون
1/012

0/186

پسآزمون

جدول  5یافتههای حاصل از آزمون تعقیبی  LSDو
تفاوت نمره اضطراب مرگ بین گروههای بهزیستی
درمانی ،درمان پذیرش و تعهد و کنترل را در پیشآزمون و
پسآزمون نشان میدهد .با توجه به نتایج آزمون  LSDدر
پیشآزمون ،تفاوت معناداری بین بهزیستی درمانی درمان
پذیرش و تعهد ( ،)P>0/05 ،M=1/012درمان پذیرش و
تعهد و گروه کنترل ( )P>0/05 ،M=0/372و بهزیستی
درمانی و گروه کنترل ( )P>0/05 ،M=0/981در اضطراب
مرگ وجود ندارد .با توجه به نتایج آزمون  LSDدر
پسآزمون ،تفاوت بین بهزیستی درمانی و درمان پذیرش و
تعهد در اضطراب مرگ ( )P>0/05 ،M=1/016معنیدار
نیست .بنابراین هر دو مداخله بر کاهش اضطراب مرگ
سالمندان مؤثر هستند ولی بین آنها تفاوت معنیدار نیست.
بحث و نتیجهگیری
هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی بهزیستی درمانی و
درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ در سالمندان بود.
نتایج نشان داد که بهزیستی درمانی و درمان پذیرش و
تعهد در کاهش اضطراب مرگ در سالمندان اثربخش
هستند .اما در مقایسه بهزیستی درمانی و درمان پذیرش و
تعهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
فرضیه اول این مطالعه مبنی بر اینکه بهزیستی درمانی
بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر است ،تأیید شد که

1/016

0/188

این یافته با نتایج مطالعات گلستانیفر و دشتبزرگی
( ،)1400خزایی و همکاران ( ،)1397فاوا و همکاران
( )2005و پیرنیا و همکاران ( )1395همسو است .در تبیین
این یافته باید بیان داشت که ضعف افراد سالمند در کنترل
محیط ،روابط مثبت بینفردی و زندگی هدفمند از
اصلیترین علت پایین بودن بهزیستی و همچنین تجربه
اضطراب به خصوص اضطراب مرگ در این گروه از افراد
است (باال و مهشواری )2019 ،و این در حالی است که
بهزیستی درمانی بر تقویت این اصول تمرکز دارد (فاوا و
همکاران .)2005 ،فن اصلی مورد استفاده در این روش
درمانی ،خویشتننگری با استفاده از دفترچه یادداشت روزانه
و تعامل مثبت و سازنده میان درمانگر و بیمار است
(تامپسون و اسکری .)2021 ،روشهای اصلی در بهزیستی
درمانی برای کمک به درمانجو شامل بازسازی شناختی،
آموزش جرأتورزی و حل مسأله و زمانبندی فعالیتهایی
که احساس تسلط ،کنترل و لذت تولید میکنند .در واقع ،در
فرایند بهزیستی درمانی درمانگر با هدف افزایش حس
کنترل فردی ،تقویت روابط بینفردی و برخورداری از یک
زندگی هدفمند در سالمندان تحت مطالعه تالش کرد تا با
شناسایی و چالش با شناختهای ناکارآمدی که تضعیف
کننده سالمت روان در این افراد هستند و با ایجاد ناامیدی
و بیانگیزگی ،آنها را از تعامالت اجتماعی سازنده و داشتن
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هدف در زندگی باز میدارند و موجب حس عدم کنترل و
تسلط بر زندگی و مسئله سالمت و بیماری خود و در
نهایت تشدید اضطراب مرگ میشوند ،آنها را در اصالح و
بازسازی این افکار و جایگزینی آن با الگوهای شناختی و
رفتاری سالمتر تشویق نماید .همچنین درمانگر با آموزش
مهارت جرأتورزی و حل مسئله ،به سالمندان کمک کرد
تا بجای ترس و نگرانی و یا تسلیم شدن در مورد
مشکالتی که با آن مواجهه هستند ،با شهامت و جسارت
هیجانات و خواستههای خود را بشناسند و آنها را ابراز دارند
و از دیگران برای مواجهه با دشواریها و سازگاری با
مصائب یاری بخواهند و این نیز به کاهش اضطراب مرگ
در آنها منجر شد .درمانگر به درمانجویان کمک میکند تا
از سطح آسیبهای کارکردی به سطح بهینه و مطلوب این
کارکردها برسند و تجربههای بهزیستی را در زندگی حال و
گذشتهشان پیدا کنند (روین و فاوا )2012 ،و این تجارب
هرقدر که کوتاه باشد در افراد سالمند قابل تأمل است .پس
از اینکه درمانجویان کامالً از مصادیق عملکرد مطلوب و
بهزیستی در زندگی خود آگاهی یافتند ،در مرحله بعدی
درمان به آنها کمک میشود تا باورها و افکاری را که
مزاحم تجربه بهزیستی آنها است و نیز احساسات همراه با
بهزیستی خود را شناسایی کنند .خودنگری درمانجو از
افکارش بیشتر مبتنی بر بهزیستی است تا بر موارد ناراحتی
و تنش و به طور کلی ،اصل بهزیستی درمانی بر ایجاد و
تقویت هیجانات مثبت در افراد است و نه اینکه صرفاً بر
کاهش هیجانات منفی همچون اضطراب و افسردگی
تمرکز داشته باشد و این میتواند باعث به وجود آمدن
هیجانات مثبت در افراد سالمند شود و از شدت اضطراب
مرگ در آنها بکاهد .همچنین بخشهایی از پروتکل
بهزیستی درمانی گروهی مانند بیان دیدگاههای خود در
جمع و دریافت بازخورد از اعضاء ممکن است باعث تقویت
روابط بین فردی افراد سالمند در زندگی واقعیشان شده
باشد و این نیز در کاهش احساس انزوا و اضطراب در آنها
مؤثر بوده است.
فرضیه دوم این مطالعه مبنی بر اینکه درمان پذیرش و
تعهد بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان مؤثر است ،تأیید
شد که این یافته با نتایج مطالعات ولیزاده و احمدی
( ،)1400صفری موسوی و همکاران ( ،)1397احمدی و
همکاران ( )1397و میرزایی دوستان و همکاران ()1398
همسو است .در تبیین این یافته باید بیان داشت که بر
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اساس اصول درمان پذیرش و تعهد ،یکی از دالیلی
که بر سالمت روان افراد تأثیر منفی دارد ،قضاوت در مورد
فرایندهای درونی و بنابراین اجتناب از افکار و احساسات
ناراحت کننده است که خود موجب تشدید این احساسات و
هیجانات منفی از جمله اضطراب میشود .درمان پذیرش و
تعهد از طریق افزایش ذهن آگاهی به افراد کمک میکند تا
با تقویت حضور در لحظه و مشاهدهگری بدون قضاوت،
توجه کامل خود را به موقعیتهای موجود بسپارند ،بدون
این که قضاوتی داشته باشند (عبداله پور و همکاران،
 .)1398مهارت حضور در لحظه و مشاهده فرایندهای
درونی بدون قضاوت آنها ،ضمن کاهش عالئم روانی از
جمله اضطراب و ترس میتواند موجب افزایش میزان
سازگاری فرد با مشکالت و نارساییهایی شود که وی
ناچار است با آنها کنار بیاید و این مسأله در مورد سالمندان
به عنوان افرادی که به واسطه شرایط خود از ضعف و
ناتوانی بسیاری رنج میبرند ،حائز اهمیت است .در درمان
پذیرش و تعهد تأکید میشود که نواقص و محدودیتها
بخشی جداناپذیر از زندگی هر انسانی هستند و الزم است
هر فردی آن را به عنوان یک تجربه عمومی بپذیرد که این
با افزایش انعطافپذیری و کاهش اضطراب همراه است
(هاشمی و همکاران .)1399 ،در این مداخله شناختها و
هیجانات در بافت زمینهای پدیده بررسی میشوند و به
افراد آموزش داده میشود که بر اساس مفهوم اینجا و
اکنون ،در گام اول هیجانات خود را بپذیرند تا در زندگی از
انعطافپذیری روانشناختی بیشتری برخوردار شوند
(احمدی و همکاران )1397 ،و این انعطافپذیری موجب
ایجاد نوعی تابآوری در سالمندان و افزایش توان آنها در
پذیرش نارساییها و ناتواناییها میشود که خود تأثیر
عمدهای در کاهش اضطراب مرگ دارد .بنابراین درمان
مبتنی بر پذیرش و تعهد به سالمندان کمک کرد تا آنها
تجارب درونی خود و از جمله نواقص و نارساییهایی مانند
ناتوانی جسمی و محدودیت اجتماعی را به عنوان یک
فرایند درونی تجربه کنند و به جای قضاوت این تجارب و
پاسخ به آنها ،به ارزشهای زندگی و اموری که برایشان با
اهمیت است ،بپردازند .در واقع ،هدف درمان پذیرش و
تعهد بر عدم اجتناب از تجارب درونی و مشاهده بدون
قضاوت این است تا به افراد کمک شود تا افکار آزاردهنده
مانند افکار مربوط به بیماری و مرگ را فقط به عنوان یک
فکر گذرا تجربه کنند و نه یک واقعیت مطلق و بنابراین
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بدون جوش خوردن با آن افکار ،اجازه دهند مانند ابری
بگذرند و این نیز در کاهش اضطراب مرگ مؤثر بوده است
(هاشمی و همکاران .)1399 ،در این درمان به فرد کمک
میشود تا به جای همجوشی شناختی با افکار منفی و
تالش برای تغییر آنها ،خزانه رفتاری خود را در جهت
ارزشها گسترش دهد و با تمرینات مرتبط با تصریح
ارزشها و اولویت بندی آنها ،در راستای ارزشهای انتخاب
شده و دست یافتن به اهداف خود حرکت کند (گلستانی فر
و دشتبزرگی )1400 ،و این در حالیست که زندگی بیمعنا
و بدون جهت علت بسیاری از ترسها و اضطرابها است
و بنابراین دستیابی سالمندان به یک زندگی هدفمند و
مطابق با ارزشهای فردی میتواند با ایجاد امید و انگیزه و
تقویت سالمت روان در آنها ،موجب کاهش اضطراب مرگ
شود .در این درمان تمرینات تعهد رفتاری و فنون گسلش و
پذیرش و نیز ترغیب افراد به شناسایی و پیگیری ارزشها و
اهداف خود ،همگی منجر به افزایش میزان سازگاری
فردی-اجتماعی ،خوشبینی و اعتماد به نفس در سالمندان
شد که تمام این عوامل میتوانند فاکتوری مهم در ارتقای
سطح سالمت روان ،رضایت از زندگی و کاهش اضطراب
مرگ باشند (پیرحیاتی و برقی ایرانی.)1396 ،
فرضیه سوم این مطالعه مبنی بر اینکه اثربخشی
بهزیستی درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
کاهش اضطراب مرگ سالمندان متفاوت است ،مورد تأیید
قرار نگرفت و تفاوت معنیداری در میزان اثربخشی این دو
مداخله بر اضطراب مرگ سالمندان مشاهده نشد .پژوهشی
همسو با این یافته و در زمینه مقایسه اثربخشی بهزیستی
درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش
اضطراب مرگ سالمندان صورت نگرفته است .به نظر
میرسد که اصول و فنون مورد استفاده در هر دو درمان از
قابلیت مؤثری در مقابله با افکار و هیجانات منفی و
نامطلوب در سالمندان برخوردار بودهاند و بدین طریق
توانستهاند آنها را در کاهش اضطراب مرگ یاری برسانند.
در عین حال مطالعات آتی با تمرکز بیشتر بر بهزیستی
درمانی و بررسی اثرات درمانی آن بر آسیبهای روانی
دوران سالمندی ،میتوانند بر غنای پیشینه تجربی این
رویکرد درمانی بویژه در حوزه سالمت سالمند بیفزایند .در
مجموع یافتههای این پژوهش دال بر اثربخشی بهزیستی
درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش
اضطراب مرگ سالمندان بود.
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از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به دشواری در
جلب همکاری سالمندان برای شرکت در جلسات مداخالت
و حفظ انگیزه آنها برای تداوم همکاری و مشارکت در
پژوهش اشاره نمود .عدم امکان نمونهگیری تصادفی و عدم
امکان انتخاب شرکتکنندگان بیشتر و از جوامع وسیعتر که
موجب محدود شدن مطالعه بر روی سالمندان ساکن در
خانه سالمندان نشاط شهر مشهد شد ،از محدودیتهای
مطالعه حاضر است که تعمیم نتایج را دشوار میسازد.
همچنین عدم کنترل اثر متغیرهای مداخله کنندهای مانند
سن و جنسیت و وضعیت بیماری نیز از دیگر محدودیت
این پژوهش بود .پیشنهاد میشود تا مطالعات بعدی بر روی
گروه وسیعتر سالمندان و با در نظر گرفتن نمونهگیری
تصادفی و همچنین کنترل اثر سایر متغیرهای مداخلهگر
همچون سن و جنسیت انجام پذیرد .همچنین پیشنهاد
میشود تا در مطالعات بعدی ،تأثیر بهزیستی درمانی و
درمان پذیرش و تعهد بر سایر متغیرهای روانشناسی و
بالینی مربوط به سالمندان درمانی نیز بررسی شود.
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