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و  ای مرگ محور بر اساس دیدگاه مولویبسته مداخله اثربخشی
 بر اضطراب مرگ سالمندان شهر اصفهان ACTدرمان 

 3، حسينعلی مهرابی2، محمد باقر کجباف4فاطمه یعقوبيان

 50/33/99تاریخ پذیرش:  31/50/99تاریخ وصول: 

  چکیده
ر نشیکال  رفایاری و رواش اینا ای نییز     بی  ،سالمندی عالوه بر ناتوانی های فیزیکیی و بیمیاری هیای نیزن     

 دییدگاه بر اساس  بساه ندا له ای نرگ نحوربا هدف بررسی نقایسه اثربخشی  ،ای  پژوهش اثرگذار است.
بیه  طرح ای  پیژوهش   انجام اد. در سالمنداش اهر اصفهاش اضطراب نرگ بر نیزاش ACTنولوی با درناش 

ه کنارل و ارزیابی به صور  پیش آزنوش، پس آزنیوش  صور  نیمه تجربی با دو گروه آزنایش و یک گرو
و پیگیری یک ناهه است. نمونه گیری به صور  چند نرحله ای صیور  گرفیت. در نرحلیه اول، از نییاش     

. در نرحلیه دوم، از نییاش   به روش نمونه گیری در دسارس اناخیاب ایدند   0و  8نناطق اهر  اصفهاش، ننطقۀ 
 ورودی نیال  هیای   نفر به صور  هدفمند و بر اساس 13یشگاه نبودند، سالمنداش ای  نناطق که نقیم آسا

نفیری ایاند دو    30 گیروه  سیه  ای  نراجعاش بیه روش گمیارش تدیادفی در    ،سپس اناخاب ادند. پژوهش
نقییاس اضیطراب نیرگ    ابزار به کار رفاه در ایی  پیژوهش   گروه آزنایش و یک گروه کنارل قرار گرفاند. 

(DAS) فرضییه هیای   پایایی  وبی بر وردار بوده اسیت. بعید از اجیرای پرسشینانه هیا،       بود که از روایی و
نقایسیه نییانگی  نمیرا      .پژوهش با روش تحلید واریانس با اندازه گیری نکرر نورد آزنیوش قیرار گرفیت   

تفاو  نعناداری بی  نمرا  ناغیر اضطراب نرگ آزنیودنی هیا    در گروه های نورد نطالعه،اضطراب نرگ 
بسیاه  و  نبانیی بیر پیذیرش و تعهید    که درنیاش   اود نی گرفاه نایجه لذا (.>53/5p) نشاش داد را ادر گروه ه

 .نیوثر بیوده اسیت    در کاهش اضطراب نرگ آزنودنی هیا  ندا له ای نرگ نحور بر اساس دیدگاه نولوی
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ر د وجیود نداایت.  بی  دو گروه ندا له ای در تاثیر گذاری بر اضطراب نیرگ تفیاو  نعنیاداری    همچنی  
بسیاه  و  نبانیی بیر پیذیرش و تعهید    درنیاش  ناایج ای  پژوهش نی تواند حمایت هیای تجربیی بیرای     ،نجموع

  ندا له ای نرگ نحور بر اساس دیدگاه نولوی بر کاهش اضطراب نرگ فراهم کند.

                          .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب مرگ، سالمندانمرگ، مولوی، : واژگان کلیدی

 مقدمه
 نطرح انساش کار فرجام و نرگ از تر جدی پرسشی تاکنوش، آغاز از هسای جهاش در

 نشغول  ود به را آدنیاش ضمیر و ذه  نرگ، چوش رویدادی هیچ و و نیست نبوده
 وسواس ،1نرگ از ترس ،0نرگ نگرانی ،3نرگ نرگ ااند اضطراب تنشاست.  نکرده
 ،(. در ای  نیاش0535، 3چ  و تنگ ، چ ،است )چ ، تی  0نرگ افسردگی و 4نرگ

. به است نردش یا نرگ از نرضی و غیرطبیعی نداوم، ترس نعنی به نرگ اضطراب
 احساس نوعی رانرگ  اضطراب 7 ابریاانی نلی بهداات  دنا  سازناش گونه ای که

 ارتباط قطع یا نردشپدیده  دنور در کردش فکر هنگام زیاد نگرانی یا هراس وحشت،

(. 0531، 8، تعریف نی کند)ونز و تیبردهد نی رخ نرگ از بعد که آنچه یا و یادن اب  ود
 نی تغییر نیز فرهنگی و اجاماعی های رویداد و راد نراحد تأثیر تحت نرگ اضطراب

تاثیر گذار که اثر  عواند از یکی در ای  نیاش (.3191ند )ولیخانی و یار نحمدی واصد، ک
-باندر، اریرا، برگم ، کوه نی بااد ) س  نرگ دارد،تعانلی نعناداری با اضطراب 

 با همراه (.3189 قربانعلی پور، برجعلی، سهرابی و فلسفی نژاد، ؛0530، 9و گراسم  ،فریدل

نرگ  اضطراب رودی ن اناظار آش، با نرتبط یکمبود ها و زوال ها دیس ، به دل شیافزا
امی رزینی، باحشمت و رانشینی، به نقد از ها ،0530، 35ابد )هو و گولم ی شیافزا زین

به  و نرگ، در دوراش نیانسالی اضطراب که است آش دینیز نؤ اده م(. نطالعا  انجا3193

                                                           
1. Death anxiety 

2. Death concern 

3. Death fear 

4. Death obsession 

5. Death dpression 

6. Chan, Tin, Chan, Chan & Tang  

7. National health service  

8  . Venes & Taber  

9  . Bonder, Shrira, Bergman, Cohen-Fridel & Grossmanh 

10  . Hui & Coleman  
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 و نگیریا، سایمولی، فوناوالکیس،(است  برجساه تر سالمندی، دوراش در ویژه

 .اود تبدید روانی ا االل یک به که نی رود جایی پیش تا حای و (3،0558کاپرینیس
بااد )قربانعلی پور و  غیرطبیعی تواند نی از نرگ سالمنداش اضطراب نیزاش ای بنابر

. چرا که سالمندی عالوه بر ناتوانی های فیزیکی و بیماری های نزن  بر (3193اسماعیلی، 
 (.0533، 0نشکال  رفااری و رواش انا ای نیز اثرگذار است )نجیا، هایم ، بهبهانی و ترنر

 ضوع در دوراش سالمندی حائز اهمیت است.لذا پردا ا  به ای  نو
سال دنیا  30سال آینده جمعیت باالی  45از دیگر سو، نطالعا  نشاش داده است که در 

درصد آش در  45درصد ای  نیزاش در کشورهای آسیایی و  00دو برابر  واهد اد و 
 اا ص های . بررسی(1،0534سازناش بهداات جهانیکشورهای پیشرفاه  واهد بود )

نی  بینی پیش طوری که به است، سالمندی اااب و راد از نیز حاکی ایراش در آناری
 جمعیت، درصد 15الی 00 و دهد رخ سالمندی انفجار نا درکشور 3435 سال در اود

و نشکالتی نانند  (.3190سوری، اعبانی نقدم و سوری، ) اوند سالمندی دوراش وارد
نعلولیت و از دست دادش  ویشاونداش و  تغییرا  جسمی، ضعف در برابر بیماری ها،

دوسااش )سوگ و فقداش( در ای  دوراش، اواهد بیشاری را برای اندیشیدش به نرگ و 
به  ،0533 ،4و روتنبرگ ،گولدزویگ، بایدر، اندریچاضطراب ناای از آش فراهم نی کند )

در دوراش  (. لذا لزوم پردا ا  به ای  نوضوع را3197نقد از نوننی، و رفیعی دلفاش، 
 .سالمندی، دو چنداش نی کند

انواع رویکرد  تا 0بشری )گیلگمش( های حماسه که  تری  از نرگ اضطراب دربارة
که در ادانه به تعدادی از  است، اده زیادی های بحث ندرش پست و ندرش های درنانی

 یددل نرگ، به فلسفی یالوم -روانشنا ایای  رویکردها پردا اه اده است. در رویکرد 

 بار یک و تنها نهم تر هم آش از و سو یک از تجربه ای  بودش انازاعی اضطراب را، ای 

همچنی  وی نعاقد است زندگی هر  اده است. نعرفی دیگر سویی از آش کردش تجربه
انسانی نحدود است و در آش تفاوتی با بقیه نوجودا  نداریم و ای  نحدودیت سبب 

                                                           
1. Fountoulakis, Siamouli,  Magiria & Kaprinis 

2. Mejia, Hyman, Behbahani, Farrell-Turner  

3. WHO 

4. Goldzweig, Baider, Andritsch, & Rottenberg 

5  . Gilgamesh 
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 ندرش دنیای انا .(3194به نقد از عزیزی و علی زنانی،  ،0553، 3اضطراب نی اود )نیناوش

 گفت نی تواش که آنجا تا داده بیشاری نمودِ آش به انساش ها، نذهبی اعاقادا  تضعیف و

بعضی نیز  .(3193است )یالوم،  نرگ از گریز حال در همواره ندرش انساشِ نعنا یک به
 انا نی دانند. نرتبط بینانه ر واقعغی باورهای را با نرگ و اب  سینا اضطراب 0چوش الیس

 و نطلق واقعیت به قائد الیس که چرا نی بااد؛ گرائی واقع واژه در نظریه، دو ای  تفاو 
 (.3190است )آزادی و کالنار کواه،  واقعیای چنی  به قائد سینا اب  انا نبوده،  ارجی
 کاهش و دهپدی ای  بر غلبه یا نرگ از رهایی برای تاریخ، انساش ها طول در
 برگزیده اند. نیز نافاوتی های ایوه را پیموده و گوناگونی راه های آش، از ناای اضطراب

 کرده اند سعی تاکنوش پیشی  ادوار در جهاش ادبیا  و هنر بزرگاش از ای پاره نیاش ای  در

یکی از اا ص تری  کسانی بکاهند.  اضطراب ای  از هنری های و آنوزه هنر قالب در
ع نرگ و نعنا دهی به آش را به گونه ای برجساه در آثارش بیاش نموده است، که نوضو

تنوع نوضوع و داسااش در داسااش بودش و  .جالل الدی  نحمد بلخی نعروف به نولوی است
اسافاده از اساعاره های زیبا از ویژگی های برجساه نثنوی و بیانگر تاثیر پذیری نولوی از 

تکرار نضانی  و نفاهیم، سبب اده که نولوی بارها از واژه  قرآش است. ای  ویژگی و نیز
)نرادی،  ی نرگ اسافاده کند و نعانی نخالفی از آش را در جای جای نثنوی بگنجاند

 دادش نشاش تنها کارش که است ای آینه نرگ تمثید، به عنواش نثال در نقام (.3189

 اود. نی دیده ظاهر چشم به که ناش ظاهری ی چهره است؛ نه افراد راسای  ی چهره

 و بندد نی نقش آینه بر آش زیبایی باایم تُر  اگر  «تعبیر نولوی به و باایم زیبا رو اگر
 گیرد: نی  ود به سیاه رنگ نیز آینه باایم سیاه اگر انا داد؛  واهد نشاش را آش آینه
 دوست دوست بر و دام  دام  اوست               پیش همرنگ پسر ای هر یک نرگ
 است زنگی هم آینه زنگی پیش است               رنگی  وش را آیینه تر  پیش

 دار جاش، هوش ای ترسانی  ود ز آشفرار                   اندر نرگ ز ترسی نی که آش
 .(1441=1443)نثنوی نعنوی، دفار سوم:                       

 نرگ را نفهوم سیر  ویش،کاب تف ( نیز در3178در تفسیر ابیا  نولوی، جعفری )

 افراد ناناسب حای نرگ"وی دانساه و نعاقد است که زندگی با ناناسب انسانی هر برای

                                                           
1. Minton 

2. Ellis 
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 به نظر با بشری افراد از یک هر زندگی آش ها است. بداش جهت که زندگی نحوه با

 و ا القی نذهبی، روانی، نخادا  و  ارجی و دا لی عضوی  دوصیا  هزاراش
 طرز و ای حافظه های اندو اه همچنی  و ها فرهنگ و ها قوقح از ناأثر رسوبا 

 حقیقت یک غیرذلک، و ها هدفگیری و درونی عناصر های فعالیت و تفکرا 

 عالوه به هرکس نرگ لذا بااد، نی نشخص عالیقی و نخدوص طعمی با نخدوص

 )جعفری، "بااد نی نیز  اصی کیفیت دارای ها، انساش همه برای آش عام های پدیده

 (.01ص ،3178

نولوی یکی از ویژگی ها و نشخدا  انساش های کاند را نرگ آگاهی و نواجهۀ 
 طبیعی اکلی به که است ایپدیده آگاهی نرگ(. 3189آگاهانه با نرگ نی داند )قیدر، 

 نیرگ از کیه است نوجیودی تنیها انساش دارد و ظاهراً وجود هاانساش همۀ در غریزی و
 را آش دغدغۀ و نیست نرگ نسألۀ درگیرِ هاانساش همۀ اذهاشِ ناا دارد. آگاهیی  یود
نولوی در تبیی  نرگ آگاهی، سه نوع نرگ را برای انساش نطرح نی کند: نرگ  .ندارند
)عااقانه و فنای در حق(، نرگ اجباری )نرگ زیسای و طبیعی( و نرگ باطنی )  ا ایاری

ت که آدنی با برنانه های الهی و عرفانی بر دلبساگی به دنیا(. نراد از نرگ ا ایاری ای  اس
 ودبینی  ویش چیره آید و  نفس را به زنجیر عقد و ایماش کشد و به تهذیب دروش و 
صفای باط  رسد. ای  رویکرد به نعنی نادیده گرفا  ارزش و نعنی زندگی و اقدام به 

است.  " 3وانوتوا قبد اش تموت " ودکشی نیست، بلکه بیانگر نضموش ای  حدیث اریف 
نرگ ا ایاری قبد از نرگ اضطراری و جسمانی بوده و  اص انساش های کانلی است که 

 (.3189در ای  دنیا هوا های نفسانی را در  ود کشاه اند )نرادی، 
انا نقدود از نرگ اجباری، هماش نرگ طبیعی نعروف است که بطور جبری بر  

 ست:همگاش عارض گردد و از آش هیچ گزیر و گریزی نی
 زهد و تقوا را گزیدم دی  و کیش                   زانکه نی دیدم اجد را پیش  ویش 

 (.443دفار اشم، نثنوی نعنوی، )                                  
چنی  نرگی به نعنای فنا و نابودی انساش نیست، بلکه یکی از نراحد طبیعی و تکانلی 

 انساش است:
 ای حروش                    واش: جمیع هم لدینا نحضروشگر ز قرآش، نقد  واهی 

                                                           
 .137، ص 33بحاراالنوار، ج  .3
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 نحضروش نعدوم نبود، نیک بی                     تا بقای روح ها دانی یقی  
 (.440-و 444دفار چهارم،نثنوی نعنوی، )                        

د، نوع سوم نرگ، نرگ باطنی نی بااد که از آش کسانی است که در ظاهر زنده هسان
انا در حقیقت به دلید ایفاگی و وابساگی به دنیا و رذیلت ها و دوری از  داوند، آش چناش 

 نهر غفلای بر دل هایشاش زده اده است که گویی نرده اند:
 قبله اش دنیاست، او را نرده داش    چه زیر  است و  رده داش         نفس اگر 

 (.3303فار چهارم، دنثنوی نعنوی، )                            
 را نرگ دغدغۀ کسی اگر. نیساند اندیشنرگ آگیاه، نیرگ هیایانیساش هیمیۀ البیاه
 آگاه،نرگ بر افزوش کسی چنی  بیندیشد، آش به اوقا  از بعضی یا همه در و بااد داااه
 به و نرگ پدیدة با انساش نواجهۀ نحوة به اندیشی نرگ بنابرای  هست؛ هم اندیشنرگ
در یک  (3189اهبازی ) .کندنی اااره دارد، پدیده ای  از او که تعبیری و تفسیر ایوة

 هراسیِ ( نرگ3: کندنی تقسیم کالش گونۀ پنج به را اندیشینرگ انواع تقسیم بندی کلی
 واقع اندیشیِ ( نرگ4 گرایانه، لذ  گریزیِ ( نرگ1 زاهدانه، اندیشیِ ( نرگ0 عانیانه،
 در ِ سبب به هاانساش از بسیاری عانیانه هراسیِ در نرگ. عارفانه اانیِآ ( نرگ0 و بینانه

 آش از و کنندنی تلقی نا واایند و تلخ انری را آش دارند، نرگ پدیدة از که نادرسای
 از نذهبی، نادرستِ هایآنوزش اثر بر که هساند کسانی افراد ای  از گروهی. ترسندنی

 دلبساگی  اطرِ به که هساند کسانی دیگر گروهی و ترسندنی نرگ از پس دنیای و نرگ
 هراسی نرگ نوع ای . دانندنی نا واایند انری را نرگ  ود دنیاییِ هایوابساگی  و ها
 با که است آش نیز حاضر اصلی پژوهش ننظور و است اایع جانعه افراد عموم نیاش در

 یا ببرد، بی  از را نرگ از دافرا قبید ای  ترس نولوی در نورد نرگ، هایآنوزه  به توجه
 که است ای  زاهدانه هراسیِ نرگ از ننظور. دهد کاهش را آش ها ترسِ کم دست

رویکرد  بگیرد. در فرا را نا زندگی همۀ عمیق ترسی که اود باعث نرگ به اندیشیدش
 لذ  بیشار هر چه به آش ها نیدِ نیز و نرگ از هاانساش ترس گرایانه، لذ  گریزیِ نرگ
نهم از یکیی ،نرگ انکار. کنند انکار را نرگ که اودنی باعث نادی زندگیِ از شبرد
 در آگاهینرگ  و اندیشینرگ  از رهایی برای ها انساش بیشار که است کارهایی تری 
 :گویدنی پیانبراش به  طاب سبا قوم زباش از نولوی .گیرندنی پیش

 عینا و را نییا افیکینیدیید غیم در     هیاانیدییشیه از بیُد فیارغ نیا جیاش
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 اِفیاراق صید زااااش فیالِ ز اید     اتّیفیاق و بیود کیه جیمعیییت ذوقِ
  اما از گشایم اندیش نرگ نیرغِ      نیا بیودیییم اَیکَیر نُیقْیدِ طیوطیی

                                                                 .(0903ی 0949 دفار دوم؛ نعنوی، نثنوی)                      
 درست اکلی به نرگ به اندیشیدش اگر که بینانه ای  است واقع اندیشیِ نفهوم نرگ 
 نرگ به نا نگاه. بااد داااه بشر زندگی در نثبای بسیار تأثیرا  تواندنی بگیرد، انجام

 ناایجِ و آثار از د. بر یآورنی پدید نا زندگی کیفیتِ و ایوه در بنیادی  تغییراتی
حال،  زناش در زندگی، زیسا  ادشِ اصید و عبارتند از: عمیق آگاهانه اندیشیِنرگ
 هایبرنانه در نظر تجدید و ادش ناحول آش ها،  طا های بخشیدشِ و دیگراش با نهربانی
 کارهای دادش انجام برای رهایی احساس فردی، هایترس  ادشِ کم ،(اولویت بندی)  ود

 از جلوگیری اهمیت،بی و کوچک های حساسیت ادش کم زیسا ، نقاب بدوش داوار،
و در نهایت در  .اادی و غم بی  تعادل نقطۀ در گرفا  قرار  ودپسندی و و ظلم و غرور
 آش از و دانندنمی نابودی را نرگ تنها نه واقعی نؤنناشِ و عارفاش عارفانه آاانیِ نرگ
. روندنی آش پیشواز به پایکوبی و رقص با و دارند دوست را آش عااقانه بلکه هراسند،نمی
 دوست را آش عااقانه بلکه ترسد،نمی نرگ از تنها نه او دارد؛ نرگ به نگاهی چنی  نوالنا

 .(3189دارد )اهبازی، 
  انیدبَرکَنْده جیاش آبِ و جیاش ز دل      اندزنیده عشقش ز آاانیاشنرگ

 .(4038 بیت پنجم، دفار نعنوی، نثنوی)                       
در دیدگاه نولوی نی تواش دریافت که نرگ اندیشی و تاثیر آش بر نعنی  ،از ای  رو

زندگی به نعنی؛ بیداری، تالش و انید، توجه به جاودانگی جهاش آ ر  و در  
نا  او را ناپایداری انور دنیوی است. در ای  دیدگاه، نرگ، نه تنها نقطۀ پایاش نیست و انکا

نه چناش نرگی که  "نحدود نمی کند، بلکه سرآغاز زندگی حقیقی است و به تعبیر نولوی
( )اکبر زاده و علیزنانی، 3:719) "در گوری روی / نرگ تبدیلی که در نوری روی

3191.) 
 پردا اه نرگ آگاهی بر اضطراب نرگ نثبت اثرا  بررسی به پژوهشی که هاییافاه

 نظر به وحشاناکی چیز  یلی نرگ نردم، از بسیاری تدور که درنشاش داد  نیز است،

های نثبت است. به طور کلی نرگ آگاهی پیاند ای  از غیر واقعیت درصورتی که آید،نی
فراوانی به همراه دارد. به عنواش نثال در پژوهش )گرانس ، ریار، وایاز، نورت ، و 
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که به  نی پردازد افرادی ربیا تج بررسی دو نطالعه صور  گرفت که به ،(3،0537گری
 به صور  که افرادی و نی کنند نرم دست و پنجه قریب الوقوع نرگ با واقعی صور 

 نرگ با واقعی به طور که گروهی که داد نشاش نی اوند. ناایج روبرو نرگ با نمادی 

 کنارل، گروه به نسبت نی کردند، پیدا آگاهی آش به نسبت و نی ادند روبرو  ود

 کردش تجربه که دادند نشاش نهایت در و نی کردند. تجربه را بیشاری نثبت  هیجانا

به نقد از  نیست ) حامی آش از وحشت کردش تجربه انا است، حامی نوضوعی نرگ
 ژوهشپ(. همچنی  3198نلکشاهی بیرانوند،  دابخش پیر کالنی،  سروی، و عانری، 

بر  ی اثربخشی نعنادرنانی نبانیبا هدف بررس( 3193نوروزی، نرادی، زنانی و حسنی )
و نقایسه اثربخشی آش با درناش پذیرش و تعهد بر بهزیسای روانشنا ای  لویهای نو اندیشه

 لویهای نو بر اندیشه درنانی نبانی نعنا که تحلید نشاش داد جسالمنداش انجام اد. ناای
 .اود نوجب افزایش بهزیسای روانشنا ای سالمنداش نی

 نولوی در نورد نرگ که نااثر از عرفاش اسالنی نی بااد، درناشدر نقابد دیدگاه 
که تا  روانشنا ای دیگری است درناش های از جمله 0(ACT)تعهد  و پذیرش نبانی بر
 رویکرد های قالب در و بوده آش از حداقد ناأثر یا ارق عرفاش بر ناکی حدودی

تلفیقی از نشنا ای است که از جمله درناش های روا ،قابد طرح است. ای  درناش انا ای
انا ای  –سنت های نعنوی ارقی، از جمله فنوش نراقبه، تفکر نظاره ای و رفاار درنانی

و همکاراش از ای  تلفیق به عنواش نوج سوم رفاار درنانی یاد نی کنند  1است که هیز
ایراش دوست، نشاط دوست، نادی، و  ؛3194، به نقد از سهرابی، 4،0550)کارداسیوتو

 ا االل به هنگانی اضطراب تعهد، و پذیرش نبانی بر درناش نظرگاه (. از3191ری، صف

 یکنوا ت طور به (0. بااد نداااه اضطراب دااا  به تمایلی فرد( 3: که اود نی تبدید

 ارایط و افکار فیزیکی، حس های و اضطراب هیجاش از فرار و فرونشانی اجاناب، به

 و زناش ارزامند، اهداف و فعالیت ها سایر دادش دست از قیمت ( به1بپردازد  با آش نرتبط
 اکسا  تعهد و پذیرش درناش هدف .اضطراب نماید با کشمکش صرف را زیادی تالش

 نسبت و پذیرش انعطاف پذیری افزایش و فرار و اجاناب به تماید تخریب با چر ه ای 

                                                           
1. Goranson, Ritter, Waytz, Norton, & Gray 

2. Acceptance and Commitment Therapy(ACT)  

3  . Hayes 

4  . Cardaciotto 
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 بر تا کند نی کمک نراجعاش به تعهد و پذیرش درناش همزناش، است. اضطراب تجربه به

 طول در که ارزامندی حوزه های اوند. نامرکز زندگی ااش حوزه های ارزامند

 (. 0550، 3داات )ایفر  و فورسیس قرار حاایه در اضطراب با کشمکش

 هر نه هم آش است، عمد آش نوضوع و است رفااردرنانی یک اصد ای  درناش، در 

 نهم برایش واقعاً آنچه کند، کمک نُراجع به و بااد ارزش نحور که عملی بلکه عملی،

 در رفااری تغییرا  و هدایت برای ارزش ها ای  از بخواهد او از سپس و بشناسد را است

(. در ای  راساا ناایج پژوهش بارنت، آندرسوش 3190)ایزدی و عابدی،کند  اسافاده زندگی
و اضطراب ناای از ( به طور ضمنی نشاش داد که بدبینی نسبت به نرگ 0538)0و نارسدش

آش را نی تواش در نگرانی های نذهبی و وجودی سالمنداش که یکی از حوزه های 
 ارزامندی در زندگی است، جساجو کرد. 

از آنجا که نرگ یکی از نقوله های اساسی زندگی انساش ها است، و با توجه به اینکه 
و نواکافی دقیق قرار ای  نوضوع در کالم و نگاه بزرگاش از جمله نولوی نورد بررسی 

 دست به آش از نافاوتی نعانی و نگریساه گوناگوش جها  از را نولوی آش وگرفاه است 

دیدگاه ای  بزرگاش پژوهش حاضر صور  گرفت تا ، ، بنابرای (3189است )نرادی،  داده
را در زنینه اناساندش بخشی از نفهوم نرگ و راه های نقابله نوثر در کاهش اضطراب 

 درناش نبانی برآش را در انساش ها و بخدوص در سالمنداش، نورد توجه قرار دهد.  ناای از

 که است کم هزینه و غیردارویی ایم ، غیرتهاجمی، روش های جزءنیز، تعهد  و پذیرش

سالمنداش در تعدادی از پژوهش های پیشی  نشخص  اضطراب نرگ اثربخشی آش بر روی
احمدی، قائمی، و فر ی،  ؛3198و زندی پیام، گردیده است )نیرزایی دوسااش، زرگر، 

 هزینه های بار سنگی  از ( و نی تواند0537بیاتی، عباسی، ضیاپور، پروی ، و دهقاش، ؛3197

ثانیا اکثر پژوهش ها بر روی سالمنداش انسانی ای  ا االل بکاهد.  و اجاماعی اقادادی،
اعظم سالمنداش در ایراش، نقیم در آسایشگاه ها صور  گرفاه است؛ در حالی که قسمت 

در ننازل ساک  بوده و و نزد  انواده های  ود زندگی نی کنند که ارایط نافاوتی را 
نسبت به سالمنداش نقیم در آسایشگاه ها دارند. که الباه الزم به ذکر است که تعدادی از 
پژوهش ها در ایراش حاکی از ای  است که نمره کد اضطراب نرگ در سالمنداش ساک  

                                                           
1  . Eifert & Forsyth 

2. Barnett, Anderson & Marsden 
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(. 3190ننازل، بیشار از سالمنداش نقیم سرای سالمنداش است )نوحی، کریمی، ایراش ننش، 
پژوهش های نشابه در ایراش بیشار بر روی سالمنداش نرد انجام گرفاه است )بیاتی،  ،ثالثا

( و ای  در 3193و صمدی فرد، و نریمانی،  ؛0537عباسی، ضیاپور، پروی  و دهقاش، 
ا نشاش نی دهند که زناش جزو گروه های در نعرض  طر بیشار صورتی است که پژوهش ه

بیشاری نسبت به نرداش در نگرش به  3و حساسیت انزجاری اباال به اضطراب نرگ هساند
و سلیمانی، لهاو،  ؛0533، 1. یانگ، زانگ، لو، و لی0537،  0باست)نرگ نشاش نی دهند 

 تفاو  های با رابطه در که هم یپژوهش های در (.0530نگارنده، بهرانی، و اریف نیا، 

 زناش که است اده داده نشاش پردا اه اند، نرگ، اضطراب تجربه کردش در جنسیای
)روسا ، گاتلیف، ریس و  نی کنند نرداش تجربه به نسبت را باالتری نرگ اضطراب
 بنابرای  فرضیه های پژوهش به قرار زیر بود: .(0557، 4اسپاتوودز

نولوی و  دیدگاهخشی بساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس بی  اثر بفرضیه اصلی: 
درناش نبانی بر پذیرش و تعهد بر نیزاش اضطراب نرگ در سالمنداش اهر اصفهاش در 

 نراحد پس آزنوش و پیگیری تفاو  وجود دارد.
 فرضیه های فرعی:

نولوی بر نیزاش اضطراب نرگ در  دیدگاهبساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس 
 اش اهر اصفهاش در نراحد پس آزنوش و پیگیری نوثر است.سالمند

درناش نبانی بر پذیرش و تعهد بر نیزاش اضطراب نرگ در سالمنداش اهر اصفهاش در 
 نراحد پس آزنوش و پیگیری نوثر است.

 روش
پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح گروهی پیش آزنوش، پس آزنوش و پیگیری یک ناهه با 

سال اهر اصفهاش در  05پژوهش را تمام زناش سالمند باالی  نعه آناریجاگروه کنارل بود. 
نمونه گیری به صور  چند نرحله  که نقیم آسایشگاه نبودند، تشکید نی داد. 3198سال 

به روش نمونه  8و  0نیاش نناطق اهر اصفهاش، نناطق  ای صور  گرفت. در نرحله اول، از

                                                           
1. Disgust Sensitivity 

2  . Bassett 

3  . Yang, Zhang, Lu & Li 

4. Russac, Gatliff, Reece, & Spottswood 
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سالمنداش ای  نناطق که نقیم وم، از نیاش . در نرحله دگیری در دسارس اناخاب ادند
 پژوهش ورودی نال  های نفر به صور  هدفمند و بر اساس 13آسایشگاه نبودند، 

 سال 05 بودش دارا ااند پژوهش به ورود یها نال الزم به تذکر است  اناخاب ادند.

ه ی تماید به نشارکت در پژوهش و اینکه در نقیاس اضطراب نرگ نمر باالتر، ای و س 
در نرحله سوم نمونه برداری سالمنداش به روش گمارش  دریافت کرده بااند، بود. 7باالی 

نفری ااند دو گروه آزنایش و یک گروه کنارل قرار گرفاند.  30 گروه سه تدادفی در
نال  های  روج از پژوهش نیز ااند عدم حضور نرتب در جلسا  تمری  و عدم تماید 

 گر بودند. به ادانه همکاری با پژوهش
ای  نقیاس، ابزاری برای اندازه گیری اضطراب : (DAS3نقیاس اضطراب نرگ ):ابزار

نربوط به نرگ بوده که بیشاری  کاربرد را در نوع  ود داااه است. ای  نقیاس، یک 
غلط است. داننه ی نمرا  از صفر تا  -سوال صحیح 30پرسشنانه  ود اجرایی ناشکد از 

ی زیاد نعرف درجه باالیی از اضطراب نرگ است )رجبی و  پانزده نی بااد و نمره
(. نمره یک در صورتی که پاسخ فرد نشاش دهنده وجود اضطراب بااد و 3185بحرانی، 

در سوال  ،نثال یبرانمره صفر در صورتی که پاسخ فرد نشانگر عدم وجود اضطراب بااد. 
دم وجود اضطراب در فرد فکر نرگ هیچگاه نرا ناراحت نمی کند، پاسخ صحیح نشانگر ع

است و ای  یعنی کسب انایاز صفر و پاسخ غلط نشاش دهنده وجود اضطراب نرگ در فرد 
(. در فرهنگ 3187و کسب نمره یک است )نسعود زاده، نحمد پور، و ندانلو کردی،

، روایی همزناش به وسیله همبساگی آش با 81/5اصلی، ضریب پایایی بازآزنایی نقیاس 
، 0گزارش اده است )تمپلر 45/5و با نقیاس افسردگی  07/5آاکار نقیاس اضطراب

به  87/5و آناره بازآزنوش اش  71/5(. همچنی  در ترجمۀ اسپانیایی آش ثبا  درونی 3975
(. در پژوهشی دیگر ثبا  درونی 0550، 4بنیاو -و گونز 1دست آنده است )جاکوی 

(. 0550، 0گزارش اده است )بریور 81/5و اعابار آش از طریق باز آزنوش  73/5پرسشنانه 
( نورد بررسی قرار داده و 3185پایایی و روایی ای  پرسشنانه را در ایراش رجبی و بحرانی )

گزارش  71/5و ضریب همسانی درونی را  35/5بر ای  اساس ضریب پایایی تدنیفی را 
                                                           
1  . Death Anxiety Scale (DAS) 

2. Templer 

3  . Joaquin 

4. Gomes-Benito 

5. Brewer 
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ی  پرسشنانه با کرده اند، که نشاش دهنده اعابار باالی ای  پرسشنانه نی بااد. همچنی  ا
 78/5اسافاده از روش آلفای کرونباخ نورد بررسی قرار گرفت که نایجه به دست آنده 

بود، که نشاش دهنده ی پایایی قابد قبول ای  ابزار است )کجباف، قاسمیاش نژاد و احمدی، 
3190.) 

  یبه ننظور تدوابادا : نولوی دیدگاه بر اساس تدوی  بساه ندا له ای نرگ نحور
از  ،نولوی دیدگاه ر اساسبنرگ نحور  بساه ندا له ایو نراحد  ندیفرآ نحاوا،ی علم

و  جساجو یها وهیا یده به ننظور ساناش (3ی )تحلید نضموشفیروش ک یرهاراهکا
 به امار کیفی اطالعا  تحلید نضموش فرایندی برای تحلید ". اسافاده اد بساه  یتدو

نی  که فرایندی است بلکه نیست، کیفی روش یک فقط نضموش تحلید لذا نی رود،
رود. همچنی ،  به کار کیفی( روش های همه نگوییم کیفی )اگر روش های اکثر در تواند
، 3998، 0)بویاتزیس "نی کند فراهم را کمّی به کیفی اطالعا  تبدید انکاش روش ای 
 زنینۀ در نخالف پژوهش های و ننابع نظریه ها، ،بساه سا ت برایدر ای  نرحله (. 4ص

 ارح کاب و نولوی ننثور و ننظوم آثار آنگاه از اده؛ بررسی و نطالعه اضطراب نرگ

که ااند ننابع دست اول )نثنوی نعنوی و دیواش امس( و ننابع دست دوم )کاب  آثار ای 
پژوهش  در که اضطراب نرگ با نرتبط نعانی و نفاهیمتفسیر عالنۀ جعفری( نی بااد، 

و نطابق با اد  اساخراج است، اده تأکید سالمندی دوراش در آنها اهمیت بر نخالف های
ها  داده یگردآور اشیدر جر یو نقوله بند یکدگذار ،دیتحل ی تحلید نضموش،الگو

 -آتراید"که توسط  "ابکه ی نضمونی "در ای  پژوهش از روش تحلید. گرفتصور  
 آنچه د، بهره برده اد.نعرفی اده و یکی از اقسام تحلید نضموش نی باا "1اسارلینگ

 روش و سازناش دهنده اصد به نثابه تارنما ابیه نقش های نی کند عرضه نضانی  ابکه

 را پدیده قضایای سطح پایی  تری  روندی نشخص، اساس بر در ای  روش،است.  نمایش
 تلخیص و پایه ای نضانی  ای  بندی دساه با سپس پایه(؛ نی کشد )نضانی  بیروش نا  از

 قدم در دهنده(؛ سازناش کند )نضانی  نی پیدا تر دست انازاعی و نجردتر اصول به آنها

نضانی   صور  به و اده گنجانده های اساسی قالب اساعاره در عالی نضانی  ای  سوم

                                                           
1. Thematic analysis 

2. Boyatzis 

3  . Stirling-Attride 
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. به عنواش نمونه (0553اسارلینگ،-نی آیند )نضانی  فراگیر( )آتراید در نا  کد بر حاکم
 گردد: ارایه نی 3کاهش اضطراب نرگ در جدول اماره یک راهکار عملی نولوی برای 

 دیدگاه مولوی مضمون مرگ در نمونه تحليل .1جدول 

 نضموش پایه ای کد ننبع ابیا )ارحواره( ردیف

3 

ای  همه غم ها که اندر سینه هاست/ از 
 بخار و گرد باد و بود ناست

ای  غماش بیخ ک  چوش داس ناست/ 
اس ای  چنی  اد و آنچناش، وسو

 ناست
داش که هر رنجی ز نردش پاره ای 
است/ جزو نرگ از  ود براش گر 

 چاره ای است
چوش ز جزو نرگ ناوانی گریخت/ 
 داش که کلش بر سر   واهند ریخت
جزو نرگ ار گشت ایری  نر تو را/ 
 داش که ایری  نی کند کد را  دا
در ها از نرگ نی آید رسول/ از 
 رسولش رو نگرداش ای فضول!

 
 اول دفار

ابیا  
تا  0093
0153 

به نظر نولوی، هر کدام از رنج های کوچک و 
بزرگ در زندگی، هر کدام بخشی از نرگ است. 

 نانند: درد بیماری، درد پیری و ...

انساش با تحمد رنج ها، نی تواند تمری  نرگ کند 
 و  ود را برای آش آناده سازد.

0 

چوش فنا را اد سبب بی نناهی/ پس 
 راه را بندیم نا؟ کدانی 

صد دریچه و در سوی نرگ لدیغ/ 
 نی کند اندر گشادش ژیغ ژیغ

ژیغ ژیغ تلخ آش درهای نرگ/ نشنود 
 گوش حریص از حرص برگ

از سوی ت  درد ها بانگ در است/ وز 
 سوی  دماش جفا بانگ در است

جاش سر، بر واش دنی فهرست طب/ 
 نار علت ها نظر ک  نلاهب

 انه ره است/ زاش همۀ غرها در ای  
 هر دو گانی پر ز کژدم ها چه است

 
 
دفار 
 چهارم
ابیا  
تا  1351
1357 

 
نروری بر فهرست بیماری ها در کااب های طبی 
به  وبی راه های گوناگوش برای حضور نرگ در 

 زندگی نا را نشاش نی دهد.

 و سازناش دهنده پایه ای، نضانی  نضانی  به یافا  دست از پس: نضانی  تبدید
 نضموش تحلید از نرحله ای  در ادند. انازاع ای پایه نضانی  به توجه با فراگیر نضانی 

انازاعی  نضانی  به ای پایه نضانی  هماش یا اولیه نضانی  نجدد سازناندهی با اد سعی
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سازد، دست  رهنموش نی تر نرکزی و فراگیرتر تر، اصلی نضموش های به را نا که تری
 یافاه اود.

 دیدگاه مولوی ونه تبدیل مضامين مرگ درنم .2جدول 

فیرد یا هیپا  ینضان   
سازناش   ینضان

 دهنده
ریفراگ  ینضان  

3 
نروری بر فهرست بیماری ها در کااب های طبی به 
 وبی راه های گوناگوش برای حضور نرگ در 

  زندگی نا را نشاش نی دهد.
تمری  نرگ آزنایی 
به روش تحمد رنج 

 ها

 
 راهکار عملی نولوی
برای کاهش اضطراب 

 نرگ
0 

به نظر نولوی، هر کدام از رنج های کوچک و بزرگ 
در زندگی، هر کدام بخشی از نرگ است. نانند: درد 

 بیماری، درد پیری و ...

1 
انساش با تحمد رنج ها، نی تواند تمری  نرگ کند و 

  ود را برای آش آناده سازد.

 حاصد اد فراگیر نضموش پنج نرگ، با تبطنر نضانی  تحلید و بررسی بادر نهایت 

اقسام ، انواع نرگ از دیدگاه نولویدیدگاه  اص نولوی نسبت به نرگ،  که عبارتند از:
)عانیانه، زاهدانه، عارفانه و واقع بینانه(، ویژگی های نرگ اندیشی واقع  نرگ اندیشی

.  دیدگاه نولویکاهش اضطراب نرگ بر اساس  برای عملی و نظری بینانه، و راهکارهای
، س  و وضعیت انا ای ندا له ای های فوق، در طراحی و تدوی  بساه بر فعالیتالوه ع

عالوه های ناخدداش ای  حوزه لحاظ گردید و سعی اد که  و نظرها و پیشنهاد سالمنداش
های آنوزای  بودش برنانه سالمنداش و کاربردیبرای حفظ انگیزه  الزمنکا  فوق تنوع بر 

از  نفر چند را آنوزای بساۀ نحاوایی، روایی بررسی به ننظورهمچنی   .حفظ اود
بساه رفع  ااکاال  و آنها، اعمال پیشنهاد های کردند. بازبینی زنینه ای  در ناخدداش

سپس بر اساس نقوله های اساخراج اده از ننابع نواااری در زنینه اضطراب نرگ و اد. 
تدوی   ،ر اساس دیدگاه نولویب یدرنانایت بساه با اسافاده از روش تحلید نضموش، در نه

 آنده است: 1در جدول  ر اساس دیدگاه نولویب یدرنانبساه  نحاوای  الصه اد. 
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 بسته درمانی بر اساس دیدگاه مولویمحتوای  خالصه .3جدول 
جلسه 
 اول

کلی  سنجش ؛پژوهش نوضوع با افراد نمودش آانا درنانی؛ رابطه برقراری و یکدیگر با گروه آانایی
 .ها پرسشنانه به و پاسخ دیدگاه  اص نولوی نسبت به نرگ بیاش و اضطراب نرگ

جلسه 
 دوم

آانایی اجمالی با زندگینانه نولوی و اندیشه های آش، اانایی با اقسام غم و رنج و باال ص نرگ به 
 عنواش رنج های اجاناب ناپذیر زندگی.

جلسه 
 سوم

 انواع نرگ از دیدگاه نولوی

سه جل
 چهارم

 )عانیانه، زاهدانه، عارفانه و واقع بینانه(اقسام نرگ اندیشی

جلسه 
 پنجم

 ویژگی های نرگ اندیشی واقع بینانه

جلسه 
 اشم

لزوم نرگ در زندگی نانند:  کاهش اضطراب نرگ بر اساس دیدگاه نولوی برای نظری راهکارهای
دنیایی )بخش  زندگی ناپایداری و فهمِزندگی  نخالف لحظا  و نراحد در نرگ پیاپیِ تجربه، انساش

 اول(

جلسه 
 هفام

 از ترسد،نمی نرگ درد از نرگ و بیاش اینکه آدنی آیینۀ در  ود از جمله: دیدشِ نظری ادانه راهکارهای
 عمد، عشق پاداشِ و عمد اساوارِ رابطۀ به اود، توجهنی ها، ناراحتفرصت فو  از ترس و تواه اندکیِ

 .نساش و گرفا  جاش به دست نحبوب دا به ا پایاشبی
جلسه 
 هشام

تمری  نرگ آزنایی، که نانند  کاهش اضطراب نرگ بر اساس دیدگاه نولوی برای عملی راهکارهای
 .نوجب کاهش اضطراب نرگ نی اود

و تعهد که در هشت جلسۀ  پذیرش درناش نبانی بر نحاوای  الصههمچنی    
 آنده است: 4آنوزای اجرا اد، در جدول

 و تعهد پذیرش درمان مبتنی بر محتوای خالصه .4 جدول

 جلسه اول
 نوضوع با افراد نمودش آانا درنانی؛ رابطه برقراری و یکدیگر با گروه آانایی

 ایجاد و کنارلی های ایوه سنجش و کلی اضطراب نرگ سنجش پژوهش؛

 .ها پرسشنانه به و پاسخ  الق درناندگی

 جلسه دوم
 ناکارآند برنانه تر  به تماید ؛ ایجادACTدر درناش روشبی و دروش دنیای بررسی

 جایگزینی و نعرفی حد راه نه است نسأله کنارل که نوضوع ای  تفهیم و تغییر

 .تماید یعنی کنارل، برای

 جلسه سوم
 و اعمال تدریح اهداف؛ تدریح ارزش ها؛ تدریح افراد؛ ارزش های اناسایی

 .نوانع تدریح
 قبلی نفاهیم تعمیق و افراد از یک هر های شارز بررسی جلسه چهارم

 گسلش برای تمارینی انجام و گسلش و آنیخایگی تفهیم جلسه پنجم
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 آش از گسلش چگونگی آنوزش و اده سازی نفهوم  ود به آنیخاگی تفهیم جلسه اشم

 بودش حال زناش در برای تأکید و آگاهی ذه  جلسه هفام
 ناعهدانه مدع و زندگی داسااش بررسی جلسه هشام

به بررسی اثربخشی بساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس  ،در ای  پژوهش :روش اجرا
پردا اه اد. گروه آزنایش اول تحت  ACTدیدگاه نولوی و نقایسه آش با روش درنانی 

گروه جلسه و  8بساۀ ندا له ای نرگ نحور بر اساس دیدگاه نولوی به ند  آنوزش 
)هر هفاه ه تحت درناش نبانی بر پذیرش و تعهد قرار گرفاند جلس 8به ند   دوم آزنایش

. آزنودنی های گروه کنارل تا پایاش پیگیری در لیست دقیقه( 95یک جلسه و به ند  
ها قبد از اعمال ندا له، پیش آزنوش انجام اد و پس از اناظار باقی ناندند. برای تمام گروه 

ی، پس آزنوش اجرا اد وکد آزنودنی ها به انجام ندا له ها، نجدداً در یک جلسه عمون
یک ناه پس از پس آزنوش، آزنوش پیگیری در نورد هر سه گروه  پرسشنانه ها پاسخ دادند.

اجرا اد. سپس تحلید اناری بر اساس اهداف پژوهش صور  گرفاه و فرضیه های 
آنار پژوهش با روش تحلید واریانس با اندازه گیری نکرر نورد آزنوش قرار گرفاند. 

توصیفی نورد اسافاده در ای  پژوهش ااند اا ص های نرکزی نیانگی  و انحراف 
اسااندارد بود. در نراحد اولیه ارزیابی پژوهش، در گروه های پژوهشی ند نظر، برای 
اطمیناش تعداد سالمنداش بیشاری برای ارکت در پژوهش دعو  ادند، که پس از ارزیابی 

اقص به عنواش داده های بی پاسخ و سه پرسشنانه به علت داده های پاسخ ها، پنج پرسشنانه ن
سالمنداش به روش گمارش نبهم به عنواش داده های پر  کنار گذاااه اد، تا در نهایت 

 نفری ااند دو گروه آزنایش و یک گروه کنارل قرار گرفاند. 30 گروه سه تدادفی در
و برای ارزیابی پژوهش از ویلک  -ااپیرو برای تعیی  طبیعی بودش توزیع داده ها از آزنوش

آزنوش تحلید واریانس با اندازه گیری نکرر و آزنوش های نقایسه زوجی بر حسب عاند 
زناش و گروه اسافاده اد. در صور  نشاهده اثرا  نعنادار در نراحد نخالف آزنوش از 

با اسافاده از  و توکی اسافاده اد. تجزیه و تحلید داده های کمی LSDآزنوش های تعقیبی
 انجام اد. -00SPSSنرم افزار
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 هایافته

بیر اسیاس   ندا له ای نرگ نحور  گروه برای اضطراب نرگ نمرا  آزنوش پیش نیانگی 
 برابیر  پیگیری و 08/0آزنوش  پس برای و است اده گزارش 81/8برابر با  نولوی دیدگاه

 درنیاش  کننده دریافت های آزنودنی اضطراب نرگ است. نیانگی  اده گزارش 90/0با 

 37/4و در پیگییری   33/0و در پس آزنوش  08/8آزنوش  پیش در پذیرش و تعهد نبانی بر
اسیت   بیوده  05/9و 37/9، 37/9 ترتییب  بیه  ها نیانگی  ای  کنارل، گروه در در نهایت بود.

ای  نقادیر حاکی از کاهش نمره های گروه آزنایش در نرحلۀ پیس آزنیوش و    .(0)جدول 
نسبت به نرحلۀ پیش آزنوش است و نهایاا به نعنای بهبود در نمرا  نربوط به ناغییر  پیگیری 

 اضطراب نرگ سالمنداش است.

 و گروهی عضویت حسب بر ها آزمودنی اضطراب مرگ نمرات توصيفی شاخص های .5جدول 
 ارزیابی مرحله

 گروه ناغیر
 پیگیری پس آزنوش پیش آزنوش

 نیانگی 
انحراف 
 نعیار

 نیانگی 
انحراف 
 نعیار

  یانگین
انحراف 

ارینع  

اضطراب 
 نرگ

بساه ندا له ای نرگ 
 نحور نولوی

81/8 45/0 08/0 39/0 90/0 88/3 

درناش نبانی بر پذیرش 
 و تعهد

08/8 43/0 33/0 08/1 37/4 00/1 

 13/3 05/9 45/3 37/9 98/5 37/9 کنارل

 و نولوی دیدگاهر اساس بندا له ای نرگ نحور درناش بساه  اثربخشی بررسی برای
 اندازه واریانس با تحلید از ها، آزنودنی اضطراب نرگ بر درناش نبانی بر پذیرش و تعهد

جهت اطمیناش از اناخاب آزنوش آناری صحیح، پیش  در ابادا اد. اسافاده نکرر گیری
پیش  توزیع های بودش نرنال بررسی جهت .فرض های آناری نورد بررسی قرار گرفاند

ناایج نشاش داد توزیع  اد. اسافاده ویلکز -ااپیرو آزنوش از پیگیری، و ، پس آزنوشآزنوش
برای دو گروه آزنایشی در هر سه نرحله ارزیابی، نرنال است ولی اضطراب نرگ نمرا  

آزنوش لوی  در نورد ناایج گروه کنارل نرنال نیست. توزیع نمرا  پس آزنوش و پیگیری 
آزنوش در نرحله پس ناغیر اضطراب نرگ ةهای نمر واریانستساوی ، هاهمسانی واریانس

. ناایج آزنوش باکس هم نشاش داد پیش فرض همگنی کوواریانس را تایید ننمودو پیگیری 
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نمونه گیری زنانی که اصد روبوست، . انا بنا بر های نمرا  ناغیر وابساه هم تایید نمی اود
آش، ابزار ارزیابی ناغیر وابساه هم،  ه برویا گمارش آزنودنی ها تدادفی بااد، عال

رعایت نشدش پیش فرض نساوی بااد، ی نطالعاتی هم ها حجم نمونهاسااندارد بااد و 
قابد اغماض است و  وابساه برای نمرا  ناغیرهای تساوی واریانس ها و وکوواریانس ها 

، نولوی) اده نمودپاراناریک اساف آناری های از آزنوشبرای تحلید آناری داده ها تواش نی
برای  نکرر اندازه گیری با واریانس تحلید آزنوش(. بنابرای  انکاش اسافاده از 3183

ارزیابی  جهت نو لی آزنوش از حاصد ناایج بررسی .وجود دارد فرضیا  پژوهش
 تحلید آزنوش ا اداصی فرض پیش که وابساه ناغیر نمرا  های کواریانس تساوی

 تساوی فرض نشانگر آش بود که پیش بااد، نی راریتک های اندازه با واریانس

است. عالوه بر ای ، نقدار  تایید نشده اضطراب نرگ ناغیر نمرا  برای ها کوواریانس
 فرضیه ارزیابی جهتای  دو اا ص بیانگر آش است که  ؛بود 708/5هم برابر با  اپسیولوش

 ند نظر کایزر هاوس گری  آزنوش از حاصد باید ناایج اضطراب نرگ، به نربوط های

 گیرد.  قرار

متغير اضطراب کایزر برای بررسی تفاوت ميانگين های  هاوس گرینآزمون تحليل واریانس و  .6جدول
 مرگ

 نبعن
نجموع 
 نجذورا 

درجه 
 آزادی

نیانگی  
 نجذورا 

F نعناداری 
اندازه 
 اثر

تواش 
 آناری

عضویت 
 گروهی

100/003 0 373/335 491/35 553/5 189/5 98/5 

 999/5 194/5 5553/5 440/03 430/93 19/3 800/311 زناش

 830/5 053/5 533/5 084/4 070/39 77/0 483/01 اثر تعانلی

نحاسبه اده، تفاو  نعناداری  Fضریب  به توجه با که دهد نی نشاش 3ناایج جدول 
 رب عالوه (.>53/5p) بی  نمرا  ناغیر اضطراب نرگ آزنودنی ها در گروه ها وجود دارد

 دفعا  بی  دهد، نی نشاش زناش عاند اثر بررسی و کایزر هاوس گری  آزنوش ناایج ای ،

 و (.>53/5pدارد ) وجود نعناداری گیری ناغیر اضطراب نرگ تفاو  اندازه نخالف
 ها آزنودنی اضطراب نرگ نمرا  در تفاو  %19زناش عاند که دهد نی نشاش اثر اندازه

 حجم کفایت و باال آناری دقت از حاکی هم 355 نزدیکآناری  کند. تواش نی تبیی  را

نجذور سهمی اتا برای عاند به عبار  دیگر  بااد. نی فرضیه ای  ارزیابی جهت نمونه
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آزنوش و پیگیری در  آزنوش، پس رصد تفاو  بی  پیشد 19بیانگر ای  است که  زناش
نبانی بر  درناش دونربوط به اعمال ناغیر نساقد )یکی از  ها آزنودنی اضطراب نرگ
( بوده که با بساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس دیدگاه نولویو  پذیرش و تعهد

 زناش)نراحد و گروهی عضویت تعاند اینکه . ضم صددرصد تواش تایید اده است

آزنوش و  آزنوش، پس ه ای  نعنی که بی  پیشب .(>53/5p) است نعنادار هم گیری( اندازه
ایش و گروه کنارل تفاو  نعنادار وجود دارد. نجذور سهمی اتا گروه آزن دوپیگیری در 

 اندازه و زناش)نراحد گروه آزنایش(دوبرای تعاند عضویت گروهی )گروه کنارل و 

 05 دهد که بااد. ای  نایجه نشاش نی نی %83و تواش آزنوش برابر با  %05با برابر  گیری(
نربوط ، آزنودنی هانرگ اضطراب  گروه درناش با گروه کنارل در دو درصد تفاو  بی 

 به ادانه، در اساس ای  بر .درصد تواش تایید اده است 83با به اعمال ناغیر نساقد بوده که 

 پردا اه زناش و گروه عاند حسب بر ها آزنودنی اضطراب نرگ نمرا  زوجی نقایسه

 اد.

 گروه عامل حسب بر ها آزمودنی نمرات اضطراب مرگ زوجی مقایسه .7جدول 

 ارزیابی نبنا )نیانگی ( گروه
گروه ارزیابی نورد 
 نقایسه)نیانگی (

تفاو  
 نیانگی 

 طای 
 اسااندارد

 نعناداری

 (34/3) درناش نبانی بر پذیرش و تعهد
 435/5 733/5 -319/5 (78/3نولوی)

 553/5 733/5 -153/1 (44/9کنارل)

بساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس 
 (78/3)دیدگاه نولوی 

 553/5 733/5 -337/0 (44/9رل)کنا

جدول  در گروه نندرج عاند حسب بر زوجی نقایسه از حاصد ناایج که طور هماش
 گروه کنارل و درناش نبانی بر پذیرش و تعهد نمرا  نیانگی  دهد، تفاو  نی نشاش 7
درناش بساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس دیدگاه نولوی و  نیانگی  و تفاو  13/1

نبانی بر پذیرش و که درناش  اود نی گرفاه نایجه نعنادار نی بااد. لذا 37/0 رلگروه کنا
در کاهش اضطراب نرگ  بساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس دیدگاه نولویو  تعهد

بی  دو گروه ندا له ای در تاثیر گذاری همچنی   (.>53/5p) نی بااندنوثر  آزنودنی ها
 د نداات و فرضیه اصلی پژوهش تایید نگردید.وجوبر اضطراب نرگ تفاو  نعناداری 
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 زمان عامل حسب بر ها آزمودنی نمرات اضطراب مرگ زوجی مقایسه .8جدول 

 گروه
ارزیابی  نرحله

 نبنا)نیانگی (

نرحله ارزیابی نورد 
 نقایسه)نیانگی (

تفاو  
 نیانگی 

 طای 
 اسااندارد

 نعناداری

بساه ندا له ای نرگ 
نحور بر اساس دیدگاه 

 ینولو

پیش 
 (81/8)آزنوش

 53/5 33/3 00/1 (08/0پس آزنوش)

 53/5 50/3 90/0 (90/0پیگیری)

 35/5 38/5 11/5 (90/0پیگیری) (08/0)پس آزنوش

نبانی بر پذیرش  درناش
 و تعهد

پیش 
 (08/8)آزنوش

 554/5 943/5 40/1 (37/0پس آزنوش)

 553/5 815/5 90/1 (37/4پیگیری)

 48/5 393/5 05/5 (37/4ی)پیگیر (37/0)پس آزنوش

 کنارل
پیش 
 (37/9)آزنوش

 003/5 40/5 05/5 (37/9پس آزنوش)

 003/5 07/5 37/5 (05/9پیگیری)

 333/5 00/5 -11/5 (05/9پیگیری) (37/9)پس آزنوش

جدول  در زناش نندرج عاند حسب بر زوجی نقایسه از حاصد ناایج که طور هماش
 تفاو  نولوی دیدگاهبر اساس  ندا له ای نرگ نحوربساه  درناشدهد، در  نی نشاش 8

 ، تفاو 00/1آزنوش اضطراب نرگ آزنودنی ها  پس و آزنوش پیش نمرا  نیانگی 

 آزنوش پس نمرا  نیانگی  تفاو  و 90/0پیگیری  و آزنوش پیش نمرا  نراحد نیانگی 

 و زنوشآ پس نمرا  با آزنوش پیش نمرا  نی بااد. تفاو  نیانگی  11/5پیگیری  و
 پیگیری و آزنوش پس . ولی تفاو  نیانگی  نمرا (>53/5pبااد ) نی نعنادار پیگیری

 پس نرحله که اضطراب نرگ آزنودنی ها در اود نی گرفاه نایجه لذا .بااد نمی نعنادار

( ولی >53/5pاست ) داده نشاش نعناداری کاهش آزنوش پیش به نسبت پیگیری و آزنوش
 تفاو  آزنوش، پس نرحله به نسبت پیگیری نرحله در ها آزنودنیاضطراب نرگ 

  نمی دهد. نشاش را نعناداری
 نشیاش  هیم  نبانی بر پذیرش و تعهید  درناشهای گروه  نیانگی  تفاو  همچنی  بررسی

نراحید پییش آزنیوش و پیس آزنیوش و تفیاو        نمیره ای   00/1دهد که تفاو  نیانگی   نی
؛ یعنی در (>53/5p) است بااد که نعنادارنی  90/0پیگیری  و آزنوش پیش نمرا  نراحد

هم کاهش نعنادار نییزاش اضیطراب نیرگ در نرحلیه      نبانی بر پذیرش و تعهد درناشگروه 
انیا تفیاو  نعنیاداری بیی       .اسیت  اده پس آزنوش و پیگیری نسبت به پیش آزنوش نشاهده

هیر دو   پیگیری نسبت به پس آزنوش نشاهده نشد. لذا در نجمیوع نیزاش اضطراب نرگ در 
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 بررسیی تاثیر نعناداری در کاهش نیزاش اضطراب نرگ آزنیودنی هیا داایاه اسیت.     درناش 

نراحید  نمیره ای   05/5داد که تفیاو  نییانگی     نشاش هم کنارل های گروه نیانگی  تفاو 
نعنادار نبوده است؛ یعنیی در گیروه کنایرل هیم کیاهش نعنیادار       پیش آزنوش و پس آزنوش 

 .اسیت  نشیده  له پس آزنوش نسیبت بیه پییش آزنیوش نشیاهده     نیزاش اضطراب نرگ در نرح
پیگییری نسیبت بیه پییش آزنیوش و      همچنی ، تفاو  نعناداری بی  نیزاش اضطراب نرگ در 

 ( نیز نشاش داده اده است.3ای  ناایج به ا ادار در اکد )پس آزنوش نشاهده نشد. 

 
 ارزیابینمرات اضطرابی آزمودنی ها بر حسب عضویت گروهی و مرحله  .1شکل

( هم نالحظه نی اود، نمرا  اضطراب نرگ آزنودنی 3هماش طور که در اکد )
های دو گروه درنانی، در نرحله پس آزنوش و پیگیری نسبت به گروه کنارل، کاهش در 

در هر دو گروه  پیگیری و آزنوش پس انا تفاو  نیانگی  نمرا  نمرا  را نشاش نی دهند.
 یهییا پژوهشی بیا پیگیییریای  انر نمک  است ضرور  که  .بااد نمی نعنادار درنانی
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و تمری  راهکار های درنانی ارایه جهت بیشار درنانی و تعییداد جلسییا   تر بلند ند 
 .کاند تر را طلب نماید

 گیریبحث و نتیجه
از آنجا که در قرش ا یر جمعیت سالمنداش در حال گسارش است و یکی از نهماری  

ش با آش روبرو هساند نرگ و اضطراب ناای از آش است )نهری نژاد، نسائلی که سالمندا
(، و از طرف دیگر اضطراب نرگ نی تواند به آسیب های روانی 3190ساعاچی و پایدار، 

(، اضطراب نرگ به عنواش 3190دیگری نناهی اود )نوعودی، بیژنی، طیبی و حبیبی، 
ست که در نرحلۀ اول بر اساس نظریۀ ناغیر وابساه لحاظ اد. اهمیت ای  تحقیق از ای  رو

نولوی در نورد نرگ، راهبرد های نقابله ای و درنانی را در راساای کاهش اضطراب 
نرگ نورد بررسی قرار داده است. آنوزه هایی که به نظر نی رسد به رواش اناسی بونی 

درنانی  جانعۀ ایراش نزدیک بااد. در نرحلۀ دوم جنبه های نقایسه ای ای  درناش با روش
ACT  در نظر گرفاه اد، که نی تواش به اعابار رقابای ای  بساه از طریق نقایسه با درناش

 هایی که از پشاوانۀ پژوهشی باالیی بر وردارند، دست یافت.
 دیدگاهبر اساس بساه ندا له ای نرگ نحور فرضیه فرعی اول پژوهش نبنی بر اینکه 

ثیر دارد، تایید اد. ای  یافاه با پژوهش های سالمنداش تا اضطراب نرگنیزاش بر  نولوی
 بزرگی، داتو  ؛3198نلکشاهی بیرانوند،  دابخش پیر کالنی،  سروی، و عانری، )

( همسو بود. در تبیی  ای  یافاه، نی تواش به دیدگاه  اص 3190صفرزاده،  سواری، و
 عموم لقّیت نرگ، به  ود ی اولیه نگاه در نولوی نولوی نسبت به نرگ اااره نمود.

 وی نعاقد است، داند. نی اصالح ی اایساه را آش و  وانده اااباه نرگ از را نردم

از  ترس نرگ، از ترس واقع نیست. در آور ترس اود، نی پنداااه آنچه بر الف نرگ
 فرد است زندگی هر نوع با ناناسب  ود بوده و نرگ هرکس کانالً چهرة راسای 
توجه ، راهکارهای نولوی برای کاهش اضطراب نرگ یکی از(. همچنی  3193)نحسنی، 

 در انساش زندگی، است. ای  بداش نعناست که نخالف نراحد در نرگ پیاپیِ هایتجربه به
وا  را صورتی یعنی اود؛نی نو لحظه هر در انساش چراکه کند؛نی تجربه را نرگ لحظه هیر
 صور  پذیرفا ِ و کهنه ور ِص نهادشِ وا ای  انا پذیرد،نی را جدید صورتی و نهدنی

 ترتیب ای  به اود؛نمی آش ناوجه آدنی که گیردنی انجیام سرعیت به آش چناش جدیید،
. نیست زندگی پایاش نرگ و کندنی تجربه را نرگ لحظه هر در آدنی که گفت تواشنی
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 و زندگی ای  نراحد از یکی را و آش ندارند نرگ از بیمی راسای  های انساش بنابرای 
 و نرگ یک لحظه هر در نا که حال. دانند نی باال عالم به پایی  و پست عالَم از اناقال
« نرگ» کلمۀ با آش از که ایپدیده آش که دریافت تواشنی کنیم،نی تجربه را زندگی یک
  ود حیا  گوناگوش نراحد در انسانی هر و است زندگی از طبیعی ای نرحله کنیم،نی یاد
 پسی ، نرحلۀ به رسیدش برای انساش گفایم، که هماش گونه. است کرده ربهتج را آش بارها
 زنینۀ درد ها همی  انا است، همراه درد و رنج با نرگ ای  و بمیرد پیشی  نرحلۀ از باید
 کمال و راد ساز زنینه تواندنی نیز نرگ دردِ پس. آورندنی فراهم را او تکاند و راد
 :اود آدنی
 زدم بییر حیییواش بیه نُییردم، نیمیا وَز     ایدم نیانى و نُیردم جمیادى از

 ادم؟  کم نُردش ز کى ترسم؟ چه پس      ایدم آدم و حیییوانیى از نیُردم
 .(1950 ی 1953 سوم؛ دفار نعنوی، نثنوی)              

نیزاش بر  درناش نبانی بر پذیرش و تعهدنبنی بر اینکه  و انا فرضیۀ فرعی دوم پژوهش
نیرزایی ای  یافاه با پژوهش های ) .ضطراب نرگ سالمنداش تاثیر دارد، نیز تایید ادا

بیاتی، عباسی،  ؛3197احمدی، قائمی، و فر ی،  ؛3198دوسااش، زرگر، و زندی پیام، 
 اصلی در ای  درناش، بر ای  انر اساوار فرآیند( همسو بود. 0537ضیاپور، پروی ، و دهقاش،

 بگسلند نزاحم افکار از بردارند، فکری بازداری از دست چگونه زد،بیانو افراد به که است
 در باورها پذیرش روی درناش ای  کنند. لذا تحمد بیشار را نانطبوع هیجانا  چگونه و

 بدوش احساسا  و افکار توصیف یا انا ای گسلش ذه  آگاهی، آش ها، با کشاکش نقابد
 و هیز(نامرکز است  اخدی نعنویت و ارزش ها بر نبانی زندگی آش ها، به دادش نعنا

 نساقیم نوجب کاهش طور به تعهد و پذیرش بر نبانی لذا درناش(. 0531 ،3اساروسال

 رواش رنج ننشأ که نسئله ای  به توجه نرگ در سالمنداش نمی گردد، بلکه با اضطراب
 با شدرنا ای  گیرد، نی نشئت ناکارآند آش ها احساسا  و افکار از افراد ای  انا ای
 اضطراب کاهش باعث نی تواند ناکارآند، احساسا  و افکار ای  با همجوای کاهش

 اصلی چرا که تمرکز .اود آش ها رواش سالنت افزایش باعث درنایجه و سالمنداشنرگ 
 انعطاف بر ایوه های نیز و آش است کاهش نشانه و نه پذیرش روی بیشار بر درناش ها ای 

 جلسا  طی .دارد تاکید درونی نانطبوع نحر  های به پاسخدهی سازگارتر و پذیرتر

                                                           
1. Hayes, & Strosahl 
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 که تجربیاتی کنارل یا انکار جای به گرفاند یاد سالمنداش تعهد، و پذیرش بر نبانی درنانی
 بر نبانی درناش نفهوم ااه عنواش به پذیرش. بپذیرند را آش ها اوند، نی تلقی تهدیدکننده

 ای  بیروش، از تماااگراش عنواش به که دکن نی کمک نباال سالمنداش به ،تعهد و پذیرش

 پیش داوری و قضاو  هیچگونه بدوش و کنند نظاره فقط را ذه  طوفانی و نواج اقیانوس
 بسیج بیماری از ناای نشکال  بر ادش چیره برای را  ود نیروهای فعال، پذیرش با و

 (.3191ایزدی و عابدی، )آیند  فائق آش بر و کنند
بساه ندا له ای نرگ نحور بر اساس  درنانی روش دو بی  ادد نشاش همچنی  ناایج

ندارد و فرضیه  وجود نعناداری تفاو  تعهد، و نبانی بر پذیرش درناش نولوی و دیدگاه
اصلی پژوهش تایید نگردید. ای  یافاه همسو با پژوهش نقایسه ای پیشی  نانند پژوهش 

نی  ای  یافاه، تبیی  در .درناش بودبی  ای  دو  (3193نوروزی، نرادی، زنانی، و حسنی، )
 نمود. به عنواش نثال، از آش ها اااره بر ی تشابها  در نحاوا های آنوزای در به تواش

 ناعهدانه نسبت به آش ها عمد و ارزش ها تدریح تعهد، و پذیرش درناش فنوش نهماری 

 اکد به ت هافعالی و زندگی به که گرفاند یاد سالمنداش درناش از نرحله ای  در است.

 به افراد کنند. با ترغیب نگاه نسیر یا فرایند به صور  بلکه نکنند؛ نگاه نایجه یا هدف

نوروزی، نرادی، ارزش هاست) ای  جهت در حرکت بعد، گام ارزش هایشاش، اناسایی
با کاهش دغدغه ها و اضطراب های نذهبی و وجودی که  ACT .(3193زنانی و حسنی، 

ی بدبینی سالمنداش با اضطراب نرگ است )بارنت، آندرس ، و زیر بنای رابطه ی قو
(، به طور غیر نساقیم نوجب کاهش اضطراب نرگ در سالمنداش نی 0538، 3نارسدش

اود. ای  انر از طریق ناغیر نیانجی چوش حرکت سالمنداش در نسیر ارزش هایشاش نمک  
 نی اود. 

ارزش های نعنوی بودند که  الزم به تذکر است که اکثر سالمنداش ایرانی دارای
حرکت در نسیر ارزش ها و تعهد به آش ها، پذیرش واقعیت نرگ را بسیار آساش کرده و 
اضطراب نرگ را کاهش نی دهد. اعاقاد به ای  که نرگ سرآغاز زندگی دیگری است و 
نرگ چیزی جز گذرگاه نیست و بهشت و دوزخ نیز در حقیقت تجسم اعمال نیک و بد 

ت، از جمله ارزش های نعنوی سالمنداش ایرانی در زنینۀ نرگ است. همچنی  انساش ها اس
باالتری  عباد  و با فضیلت تری  تفکر در ارزش های نعنوی سالمنداش ایرانی، یاد نرگ 

                                                           
1. Barnett, Anderson, & Marsden 
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 ای  یافاه بااست؛ و ای  نوع تفکر سبب عدم اجاناب و پذیرش واقعیای به نام نرگ است. 
، 0و پرینگد ،جکسوش، دوید، کاپوش ؛ 0533، 3کارتوال  و کارارنا ی )ها پژوهش
دهند اضطراب  که نشاش نی( 3193، به نقد از دات بزرگی، سواری، و صفر زاده، 0533

 ، همسو نی بااد.گیری نعنوی در افراد سالخورده رابطه دارد نرگ با جهت
بر اساس بساه ندا له ای نرگ نحور  با وجود اینکه که اینجاست جالب توجه نکاۀ  

 در پژوهشی فعالیت یک به عنواش یک ندا له در روش، و سبک ای  با نولوی دیدگاه

سال  که گیرد قرار تعهد و پذیرش درناش همارازِ است توانساه اد، اجرا و تدوی  کشور
 ای  نی اود. انجام علمی پژوهش داده های نبانی بر و درنانی روای به عنواش هاست

 است؛ سالمنداش بر بونی فرهنگ باالی تأثیرگذاری ربیانگ هماایی، و برابر اثربخشیِ

 است توانساه نولوی دیدگاهبر اساس بساه ندا له ای نرگ نحور  همی  که بنابرای 

 نخاص که دارد نولوی اندیشه های غنی و عمیق نحاوای از حکایت  ود بااد، اثربخش

 بعد سال ها است توانساه زیرا است؛ آدنی فطر  با ننطبق و نیست نکاش  اصی و زناش

 (. 3193نوروزی، نرادی، زنانی، و حسنی،بااد ) تأثیرگذار همچناش بیانشاش، از
 پژوهش گروه های بررسی عاند جنسیت در عدم حاضر، پژوهش نحدودیت های از

 به نقش تعدید کننده جنسیت در ای  بعدی پژوهشگراش نی اود پیشنهاد بنابرای  بود؛

 اصفهاش اهر ساک  سالمنداش روی روش بر ای  اینکه به وجهت با ا االل بپردازند. و نیز

نحدود بودش نمونه آناری، نی تواند تعمیم پذیری یافاه های پژوهش را تحت  اد، انجام
تاثیر قرار دهد. همچنی  عدم پیگیری های بلند ند  به دلید ارایط بحرانی بیماری کرونا 

نحسوب نی اود. در ضم  در  نقدور نبود، که از جمله نحدودیت های ای  پژوهش
پژوهش های آتی اسافاده از ای  ندل های درنانی را در جهت کاهش اضطراب نرگ با 
توجه به ارایط بحرانی کرونا که در جانعه پر رنگار اده است، در سطح جانعه و 
بخدوص سالمنداش پیشنهاد نی گردد. در پایاش از تمام سالمنداش عزیزی که در ای  

 صبورانه همراهی کردند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.پژوهش نا را 
 
 

                                                           
1. Kurtulan, & Karaırmak 

2. Jackson, Doyle, Capon, & Pringle 
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