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مقدمه
مسائ ی ك انسان امروزي در زندگی با آن مواج است در م ایس بقا مشقكالا انسقانهقاي
ادوار گذشت هم ب لصاظ كميت و هم ب لصقاظ كيفيقت قابقل م ایسق نيسقت .تاحقدي كق
امروزه تعداد بی شماري از افراد تصت تأثير متغيرهاي مخت ف دچقار افسقردگین نااميقدي و
پوچی می شوند .در این بين یكی از مؤثرترین راههایی ك مقی توانقد بق آنهقا كمق

كنقد

مراجع ب مشاور و قرار گرفتن در جریانی است ك بتواند آنها را ب لصاظ معناداري كمق
كند.
یكی از دشوارترین پرسشهان پرسش در مورد معناي زندگی است .افقراد در پقی یقافتن
معناي زندگی هستند اما معنا را با درجاا متفقاوتی جسقت و مقی كننقد .در واقق تقالش در
یافتن معناي زندگی قود نيرویی اصيل و بنيادي اسقت و نق تقوجهی ثقانوي از كشقشهقاي
غریشي .این معنین منصير ب فرد و یكتاست و ف ط اوست ك باید و قادر است ب آن تص
بخشد (فرانكل9ن 9113ن ترجم تبریشي و ع وي نيان  .)9300بنابراین معناداري ن تنهقا ت قی
واقعی انسانيت انسان است ب ك معياري مطمقئن بقراي سقالمت روان نيقش بق شقمار مقی رود
(فرانكلن 9110ن ترجم صالصيان و ميالنین .)9301
وُنگ )9110( 1معناداري را ب عنوان ی

سازه فردي و فرهنگی مبتنی بر نظقام شقناقتی

تعریف كرده است ك انتخابهاي فردين فعاليتها و اهداف را تصت تأثير قرار مقیدهقد و
زندگی را وقف هدفمندين ارزشهاي فردي و رضایتمنقدي مقیكنقد .معنقاي زنقدگی بقا
هدفن رضایت و اهداف مثبت زندگی برابر دانسقت شقده اسقت .برققی دیقدگاههقا معنقا را
احساس هدف و انس ام در زندگی فردن آگاهی از ارزشهان فناپذیر بودن و گرانبها بقودن
زندگی میدانند .معناداري یكی از متغيرهاي مربوط ب رشد است ك باعث ب وجود آمقدن
موقعيتهایی می شود ك در آن شادي و رضایت رخ میدهد .بنابراین داشتن معنا می تواند
ب شادي و رضایت هم جانب افراد كم

كند (لنت3ن .)1554
1. Frankel, V
2. Wong, P.T
3. Lenth, R.W
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پژوهشهاي متعدد نشان می دهد ك ميان حقوز معنقاداري زنقدگی بقا سقایر متغيرهقاي
سالمت روان رابطۀ مست يم وجود دارد از جم ق رابطق ي معنقاداري زنقدگی و راهبردهقاي
م اب اي با شقادكامی دانشق ویانن وضقعيت اسقترسن اضقطراب و افسقردگی دانشق ویانن
سالمت روان دانشآموزانن كاهش افسردگی و قوش بينقی در ارت قاي بهشیسقتی (مقالكین
9301؛ دهداري و همكارانن 9311؛ تي يوین و ب گوميدي9ن 1551؛ وسقترهف 1و همكقارانن
1595؛ یی هو 3و همكارانن .)1595
همچنين پژوهش هاي زیادي مبتنی بقر اثربخشقی مشقاوره گروهقی بق شقيوه معنادرمقانی
فرانكل ب عنوان تنها رویكرد شناقت شده و متمركش بر ای اد معنا صورا پذیرفتق اسقت از
جم اثربخشی معنادرمانی گروهی بر كاهش رنج و یافتن معنا در نوجوانان مبتال ب سقرطان
(كانگ و همكاران4ن )1551ن بر اميد ب زندگی و سالمت عمقومی بيمقاران دقتقر تايسقمی
(غالمی و همكارانن )9300ن بر كاهش اضطراب و افشایش اعتماد ب نفس در بيمقاران مبقتال
ب ام .اس (رسولی و برجع ین )9315ن بر كاهش اضطراب مرگ سالمندان (قربقانع ی پقور و
اسماعي ین )9319ن بقر كقاهش نااميقدي مع قوين ضقایع نخقاعی (حسقن زاده و همكقارانن
.)9319
ما بدون داشتن ی

نظری مناسب و رسقا دربقاره معنقاداري و ن قش آن در عقالم هسقتی

قادر ب بسط و توسع راه هایی براي تعمي معنا در زندگی و غنقا بخشقيدن بق آن و ت ویقت
ارزشهایی ك موجب ارزشمندي زندگی می شوندن نيستيم (آدامشن .)1551
مهمترین رویكرد غربی در بصث معناي زندگی و معناداري رویكرد وجقودي اسقت .در
این رویكرد بر چهار عالق ك ریش در هستی یا وجود انسان دارد تأكيقد مقیشقود :مقرگن
آزادين تنهایی و بی معنایی (كُري0ن 9110ن ترجم سيدمصمدين  .)9319همچنقين براسقاس
نظر فرانكل ب عنوان یكی از نظری پقردازان مطقرح وجقودي دو سقط از معنقا وجقود دارد:
1. Tiliouine, H & Belgoumidi, A
2. Westerhof, G.J
3. Yee, Ho, M.
4. Kang, K
5. Corey, J
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معناي حاضر و فرامعنا .وي معت د است ك دومقی مصيقول موقعيقت ققات اسقت نق كقل
زندگین زیرا فرامعنا در بعد انسانی ما مخفی است .هركس باید معناي حاضر را كشف كنقد
و ف ط قود افراد معناي حاضر را میدانند (وُنگن  .)1595طب این دیقدگاه مقا معنقی را در
زندگی كشف نمی كنيم ب ك آن را در زندگی قود می آفرینيم .مسأل ایقن نيسقت كق بق
زندگی چ پاسخی بایقد داد .زنقدگی فراینقد جقاري اسقت كق بایقد آن را ت ربق كقرد نق
مسأل اي ك باید آن را حل كقرد (پروچاسقكا و نقوركراس9ن 9111ن ترجمق سقيدمصمدين
.)9315
در حالی ك جوهره اساسی نظری هقاي دینقی در بقاب معنقاي زنقدگی عبقارا اسقت از
تأ كيد براین نكت ك بدون وجقود قداونقد و فناناپقذیرين زنقدگی معنقایی نخواهقد داشقت
(مهدوي آزاد بنین  .)9301دقي ا این است ك انت اد اص ی دیدگاه وجودي و سقایر دیقدگاه
هاي غربی مطرح می شود .طب آموزههاي عرفان اسقالمی هرگقش نمقی تقوان پقذیرفت كق
زندگی قالی از معناست و اینك انسانن قود باید بدان معنا بخشد .در جاي جاي منط الطير
عطارن صصبت از معنا قواهی انسان و تالش براي طی مراحل س و

و ققرب القیاهلل اسقت.

(ت يل و احمدين  .)9301در دیدگاه عطارن انسان كامل با طی مراحل هفت گانق سق و
شایست تسخير ق هاي فضي ت می شود و در نهایت بق سقيمرغ در ققاف كمقال دسقت پيقدا
میكند .در اشعار عطار اقالق و عرفان ب هم آميختق انقد و در پقاره اي اساسقا بق صقورا
واحدي درآمده اند و تفكي

آنها از یكدیگر غيرممكن است .بازكقاوي اشقعار عطقار مقی

تواند پاسخگوي مشكالا و بصران هاي انسان مدرن باشد .او مخاطب را ب حركقت فرامقی
قواند و از او می قواهد ك با شدن هاي 1پياپی رفتن ب سقوي كمقال مط ق را آغقاز كنقد.
آنچ براي حل مشكل و معضالا انسان معاصر بایست استن عطقار بقا هقوش و فراسقت در
طب قود گردآورده و ب مشتاقان قود ارزانی می دارد (زرقانین .)9300
روان درمانی عارفان ن ره یافتی درون نگران و قودكاوان مبتنی بر معرفقت بقاطنی وسقفر
درونی در تعامل مرید و مراد ب قيد پيمودن مراحل تكامل روح و روان می باشقد .ارتبقاط
1. Prochaska, J & Norckras, J. C
2. becoming
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«پير »9و مرید درآداب صوفي و رویكرد عرفانی شباهت زیادي با رابطق مراجق و درمقانگر
در شيوه هاي روان درمانی دارد .اعتمادن احترام مت ابلن انت ال عواطفن ت ينن مراحل بقرون
ریشي عواطفن روشن سازين بييرا یابی و نهایتا اسقت الل مریقد یقا مراجق و رهقا كقردن
تدری ی من كمكی 1هم مراح ی هستند ك در روند عرفقان و روان درمقانی بق وققو مقی
پيوندند و نتي

هر دو ب دست آوردن آزادي انتخاب و بقاروري و شقكوفایی اسقتعدادهاي

درونی است (كریمین .)9303
امروزه بسياري از متخييان حوزه سالمتن دین و معنویت را ب عنوان یق

منبق مهقم

حتی در سالمت جسمی و بهبود افقراد مقیشناسقند بق گونق اي كق آنهقا اغ قب ضقروري
می دانند ك در فرایند درمان مسقایل معنقوي بيمقاران را مقورد توجق ققرار دهنقد (ریچقاردن
هققاردمن و بققرا3ن  .)1557ت ققارب شخيققی نشققان مققی دهققد كق در ایققران نيققش بسققياري از
اقتاليا روانی  -عاطفی و حتی شخيی در تعامل با مسائل معنقوي و مقذهبی ققرار دارد و
بدون توج ب حساسيت ب این تعاملن تشخي

و درمان موف يقت آميقش نخواهقد بقود .بقراي

نمون اقتاليتی مانند وسواسن اضطرابن اضطرابن افسردگین احساس گناهن تعارض هقاي
درونی و بين فردي در تعامل بقا باورهقا و نگقرش هقاي مقذهبی ققرار دارد .بنقابراین راهبقرد
معنوي را نوعی ابشار مكمل در كنار رویكردهقاي دیگقر درنظقر گرفقت و از آن بقا دققت و
حساسيت ویژه اي استفاده كرد (اعتمادين .)9304
زبانن شالوده دیقدگاه فقرد راجق بق واقعيقت اسقت كق بقر اسقاس پيونقدهاي مشقتر
فرهنگی و اجتماعی ميان آدميان و تواف عام شكل گرفت است .زبقان ابقشاري اسقت جهقت
عرض منظرهاي گون گون پيرامون واقعيت و معنادهنده ي جهقان .زبقان آشقكارترین قسقم
ت ی معناست و عمي ا در ساقت اجتماعی واقعيت دقيل است .ما وقتی صصبت مقی كنقيم
ن تنها زندگی قود را شرح مقی دهقيم ب كق از طریق مكالمق آینقده ي تقازه اي را فقراهم
ميكنيم .هویت ما نيش از طری گفتمان پدید می آید (اسكندرين .)9314
1. old - wisdom
2. auxiliary Ego
3. Richards, P. S. , Hardman, R. K & Berrett, M
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بنابراین در پژوهش حاضر تالش گردیده است تا بقا بهقره گقرفتن از الگقوي پيشقنهادي
سفير ك برمبناي مفاهيم منط الطيقر عطقار طراحقی شقده اسقت معنقاداري زنقدگی بررسقی
گردد .در این الگقو ن فرآینقد مشقاوره عبارتنقد از :ط قبن عشق ن معرفقتن اسقتغنادن توحيقدن
حيرا و ف رو فنا .مصتواي درمان در ایقن الگقو عبارتنقداز :وحقدا وجقودن جقان و جانقانن
دردمندين صبرن جذب الهی و استعالد .فنون مستخرج از داستانهاي منطق الطيقر عبارتنقد از:
ارزانفروشین اميدبخشین برقراري ارتباط حسن ن بيدارگرين تيویرسقازين ح قابافكنقین
قودنشينین ذرهپقرورين عاقبقتاندیشقین ققافاندیشقی و نتي ق گيقري .از آن قا كق بيشقتر
مثنويهاي عطار ب شعر تع يمی اقتيات پيدا كرده استن و بقا توجق بق اهميقت توجق بق
معنویت و داده هاي مذهبی فرهنگهاي مخت ف در اثربخشی ج ساا روان درمانین مص ق
در پژوهش پيش رو درصدد است تا مفهوم معناداري در زندگی را ب عنوان یكی از مسقائل
مهم و مورد نظر عطار مورد بررسی قرار دهد و از طری اجراي الگوي مشاورهاي مسقتخرج
از داستانهاي منط الطير ب بررسقی اثربخشقی آن در معنقاداري زنقدگی دانشق ویان دقتقر
م ط كارشناسی بپردازد.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر از طرح پژوهش آزمایشی از نقو پقيشآزمقون و پقسآزمقون بقا گقروه
كنترل استفاده شد.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري .دانش ویان دقتر م ط كارشناسی رشت مشاوره دانشقگاه
عالم طباطبایی ك در سال تصيي ی  11-13مشقغول بق تصيقيل بقودهانقدن جامعق آمقاري
مصسوب میشدند ك و براي انتخاب نمون ن از بين دانش ویان دقتر رشت مشقاوره دانشقگاه
عالم طباطبایی ك ب فراقوان شركت در فرآیند مشاوره گروهقی پاسقخ مثبقت داده بودنقد
تعداد  35نفر انتخاب و بعد از مياحب م دماتی و دارابودن شرایط و مال

هاي يزم یعنقی

انگيشه آگاهان از حضور در گروهن رعایت اسقتاندارهاي كقار گروهقی و تعهقد بق شقركت
مستمر در آنن در نهایقت تعقداد  15نفقر گقشینش و بطقور تيقادفی در  1گقروه آزمقایش و
كنترل ت سيم شدند.
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ابزار اندازهگيري .پرسشنام معناداري زندگی مورگان و فارسقيدز ( :)1551ایقن پرسشقنام
توسط مورگان و فاسيدز طراحقی شقده اسقت .بقراي نخسقتين بقار در ایقران توسقط نقادي و
س ادیان ترجم و هن اریابی شده است .م ياس پاسخگویی این پرسشنام ليكرتقی و هفقت
درج اي (كامالً مواف م  – 7كامالً مخالفم  )9است ك شامل  0قرده م ياس زندگی مهقيجن
زندگی كمالیافت ن زندگی اصولین زندگی هدفمند و زندگی ارزشقمند مقیباشقد .حقداقل
نمرهاي ك آزمودنی در این پرسشنام كسقب مقی كنقد  13و حقداكثر  919اسقت .ضقرائب
پایایی این پرسشنام برحسب آلفاي كرونباخ براي  0زیرم ياس عبارتست از :زندگی مهقيج
./00ن زنققدگی كمققال یافت ق ./07ن زنققدگی اصققولی ./01ن زنققدگی هدفمنققد  ./00و زنققدگی
ارزشمند  ./00بدست آمد .روایی سازه این پرسشنام با استفاده از تص يل عام ی تأیيدي و ب
روش مؤلف هاي اص ی با چرقش واریماكس  0قرده م ياس مورد نظقر سقازندگان اوليق را
تأیيد كرد .این پرسشنام ب شكل مدادكاغذي است و داراي  13جم كق جمقالا 9تقا 0
(زندگی مهيج)ن ( 1تا  )95زنقدگی كمقال یافتق ن ( 99تقا  )90زنقدگی اصقولین ( 91تقا )91
زندگی هدفمند و ( 15تا  )13در ارتباط با زندگی ارزشمند میباشقد .نمقرهگقذاري بق ایقن
گون است ك ب هر سؤال  9تا  7نمره ب ترتيب بقراي :بق شقدا مقواف م ()7ن مقواف م ()1ن
نسبتا مواف م ()0ن نظري ندارم ()4ن نسبتاً مخقالفم ()3ن مخقالفم ( )1و بق شقدا مخقالفم ()9
تع میگيرد .نهایت اینك نمراا  1قرده م ياس زندگی مهيج و هدفمنقد بطقور معكقوس
نمره گذاري میشود.
فرايند اجراي پژوهش .ب منظور تيادفی بودن نمون گيري ابتدا فراقوان شركت در فرآیند
مشاوره گروهی در معقرض دیقد دانشق ویان ققرار گرفقت و بعقد ثبقت نقام اوليق ن ميقاحب
م دماتی روي  35نفر صقورا پقذیرفت كق در نهایقت 15نفقر بق لصقاظ دارابقودن شقرایط
شركت در كار گروهی من جم دارابودن انگيقشه كقافین شقناقت ققوانين و مسقئوليتهقان
تعهققد بق ادامق منسق م انتخققاب و سققپس بطققور تيققادفی در دو گققروه آزمققایش و كنتققرل
جایگشین شدند .آنگاه پيشآزمون از هر دو گروه ب عمل آمد سپس برنام مشاوره گروهی
در  7گام و  94ج س بطور هفت اي ی

بار در دانشكده روانشناسی و ع وم تربيتقی دانشقگاه

عالم طباطبایی از مهر تا دي ماه  11براي گروه آزمایشی اجقراد گردیقد امقا گقروه كنتقرل
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هيچ مداق اي را دریافت نكردند .نهایتاً پقس از اتمقام ج سقاا بقا اجقراي پقس آزمقون دو
گروه مورد سن ش قرار گرفتند.
جدول  .1خالصه پروتكل مشاوره گروهي سفير مستخرج از داستانهاي منطقالطير
ج س اول :آشنا كردن اعضاد با اهداف و قوانين گروهن ای اد ارتباط و درگيرشدن.
تك يف :بررسین دست بندي و توصيف معناهاي شخيی در زندگی.
ج س دوم :ای اد چشمانداز و انگيشه قواست قداوند ب عنوان معناي ح ي ی در زندگی ( گام اول :ط ب)
تك يف :تفكر درباره رسالت اص ی هر عضو در زندگی .اینك براي هدفمندي بيشتر و ای اد معناهاي جدیقد
چ باید كرد؟
ج س سوم :تداوم انگيشه ط ب ( ادام گام اول :در جست وي سيمرغ ح ي ی)
تك يف :كار كردن بر ع ت یا منشاد انتخابهاي ما در زندگی روزمره.
ج س چهارم :ت ویت انگيشه ط ب از طری حفظ یا ای اد پيوند بين قال و مخ وق (گام دوم :ای قاد روحيق
عش ورزي)
تك يف:
 .9درقواست از اعضاد براي ثبت ت رب عش و ادرا

پيوند معنوي بين آنها و قال هستی.

 .1بررسی موان عش ح ي ی در زندگی.
ج س پن م :ت ویت شناقت قال و ت رب معناي اصيل (ادام گقام دوم و ورود بق گقام سقوم :زمينق سقازي
براي شناقت)
تك يف :تشوی اعضاد ب تفكر درباره ویژگیهاي قال هستین ترغيب اعضاد ب ارزیابی نصوه در

حضور

قداوند در زندگی و ثبت استديلهاي اعضاد درباره آن.
ج س ششم :شناقت قال و ت رب معناي اصيل ( ادام گام سوم :زمين سازي براي شناقت قدا)
تك يققف :نظققارا بققر رفتارهققا و انتخققابهققا در زنققدگی و ثبققت انگيققشه هققاي هققر فققرد از ان ققام دادنهققا و
تيميمگيريها
ج س هفتم :ای اد روحي بینيازي از غيرقدا و اتكاد صرف ب او در اعضاد (گام چهارم :استغناد)
تك يف :بررسی دقي وابستگیهاي فع ی هر عضو در زندگی و راهكارهاي هقر فقرد در نصقوه رویقارویی بقا
آن.
ج س هشتم :ادام ت ویت روحي بی نيازي از غيرقدا و اتكقاد صقرف بق او در اعضقاد (ادامق گقام چهقارم:
استغناد)
تك يف :بررسی راههاي ت ویت قالقيت در زندگی و توج ب مبدا ح ي ی در انتخابها و تيميمگيريها
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ج س نهم :ادام روحي بی نيازي از غيرقدا و در
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اتصاد با قداوند (ادام گام چهارم و ورود ب گام پن م:

توحيد)
تك يف :نظارا اعضاد بر نصوه ادرا
ج س دهم :ت ویت در

قداوند و ثبت گفتگوهاي درونی درباره نو ارتباط با وي.

اتصاد با قداوند و پذیرش حالتهاي روانی ناشی از آن (ادام گام پن م و ورود بق

گام ششم :حيرا)
تك يف:
 .9ثبت ت ارب احتمالی سرگردانی م طعی ناشی از تفكر درباره ذاا الهی.
 .1ثبت ت اربی در ارتباط با رفتارهایی در جهت صفاا شایست انسانی.
ج س یازدهم :پذیرش سرگردانی و نااميدي احتمالی از تفكر درباره ذاا قداوند (ادام گام ششم :حيرا).
تك يف :نظارا بر حايا روانی قود هنگام پی بردن ب ارتباط من و تویی با قداوند و ثبت آن.
ج س دوازدهم :ای اد مهارا كنترل برقی نيازهاي روانی و ای اد روحي تخ ب اوصاف الهی (ف ر و
فناد).
تك يف :بررسی ميشان نشدیكی هر فرد ب اوصاف الهی در زندگی روزمره و ميشان كنترل نيازهاي زودگذر.
ج س سيشدهم :مرور اهداف و بررسی ميشان نيل ب معناداري و هدفمندي در زندگی (گام هفتم :ف ر و فناد).
تك يف :ادام نظارا بر قود در زمين كنترل افكارن احساساا و رفتارها در روابط انسانی و توج صرف ب
رضایت الهی.
ج س چهاردهم :بررسی دستاوردها و پایان بخشيدن ب فعاليتهاي گروه.

یافتهها
جقدول  1ميقانگين و انصقراف اسقتاندارد گقروه آزمقایش و گقروه گقواه طقی مراحقل
پيشآزمون و پسآزمون را نشان میدهد.
جدول  .2ميانگين و انحراف معيار معناداري زندگي و مقياسهاي آن در گروههاي آزمايش و گواه در
مراحل پيشآزمون و پسآزمون
متغير

مرح
پيش آزمون

زندگی مهيج
پس آزمون

گروه

ميانگين

انصراف معيار

تعداد

آزمایش

90.45

9.00

95

گواه

97.15

1.10

95

آزمایش

11.95

1.11

95

گواه

90.95

1.43

95
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زندگی كمال
یافت

پيش آزمون
پس آزمون
پيش آزمون

زندگی اصولی
پس آزمون
پيش آزمون
زندگی هدفمند
پس آزمون
پيش آزمون
زندگی ارزشمند
پس آزمون
پيش آزمون
نمره كل
پس آزمون

آزمایش

97.35

9.34

95

گواه

97.15

9.31

95

آزمایش

11.15

9.00

95

گواه

97.45

9.11

95

آزمایش

91.55

9.11

95

گواه

91.15

9.11

95

آزمایش

19.45

1.51

95

گواه

91.05

9.53

95

آزمایش

91.15

9.37

95

گواه

91.95

9.19

95

آزمایش

91.55

9.11

95

گواه

91.75

9.51

95

آزمایش

97.15

9.11

95

گواه

97.45

9.34

95

آزمایش

11.05

9.13

95

گواه

90.95

9.44

95

آزمایش

01.15

3.11

95

گواه

05.05

3.41

95

آزمایش

954.05

4.19

95

گواه

03.95

4.51

95

ميانگين و ان راف استاندارد نمراا آزمودنیها در پرسشنام معناداري زندگی و
قردهم ياس هاي آن ب تفكي

گروه كنترل و آزمایش و ب تفكي

مراحل ان ام آزمون

در جدول  1آورده شده است .همان طور ك مشاهده می شود نمراا پيش آزمون
آزمودنیهاي گروه كنترل و آزمایش و نمراا پس آزمون آزمودنیهاي گروه كنترل
نشدی

ب هم میباشند اما نمراا پس آزمون آزمودنیهاي گروه آزمایش تفاوا زیادي با

نمراا پيش آزمون شركتكنندگان گروه كنترل و آزمایش داشت است.
م ایس نمراا پيش آزمون دو گروه آزمایش و گواه بقا اسقتفاده از آزمقون  Fلقوین
نشان داد ك بين واریانس دو گروه آزمایش و گروه گواه در مرح پيش آزمون تفاوا
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معناداري وجود نداردن همچنين نتایج آزمون ك موگروف -اسقميرنوف نيقش نرمقال بقودن
توزی متغير وابست را تأیيد میكندن بنقابراین بقراي تص يقل نتقایج از آزمقون كوواریقانس
استفاده شد.
جدول  .3نتايج تحليل كوواريانس مقايسه نمرات پسآزمون زندگي معناداري در زندگي پس از تعديل
نمرات پيشآزمون معناداري در زندگي در آزمودنيهاي گروه آزمايش و كنترل
مناب

م مو

درج

ميانگين

م دار

سط معنی

شاق

توان مشاهده

تغييراا

م ذوراا كل

آزادي

م ذوراا

F

داري

اندازه اثر

شده

گروه

133.33

9

133.33

71.79

5/55

5/09

9/55

پيش آزمون

13.34

9

13.34

3.37

5/504

5/97

5/49

قطا

997.10

97

1.11

كل

971734.55

15

با توج ب اینك م دار  Fمصاسب شده براي تأثير گروهها ( )F =71/79از م دار F
بصرانی با درج آزادي ( 97و  )df =9در سط معنی داري  )4/40( α= 5/50بشرگتر استن
فرض صفر مبنی بر برابري ميانگين پسآزمون معناداري در زندگی آزمودنیها در گروه
آزمایش و كنترل با اطمينان  10درصد رد میشود .بنابراین با توج ب بيشتر بودن ميانگين
پس آزمون آزمودنیهاي گروه آزمایش نسبت ب آزمودنیهاي گروه كنترل می توان
نتي

گرفت ك قرار گرفتن

آزمودنیها در گروه آزمایش موجب افشایش نمرههاي آنها

در پس آزمون معناداري در زندگی شده است و یا ب عبارتی دیگرن آموزش اصول و فنون
الگوي مشاوره اي سفير من ر ب افشایش نمره معناداري زندگی آزمودنی هاي گروه
آزمایش شده است .شاق

اثر بدست آمده حاكی از این است ك  09درصد افشایش نمره

معناداري زندگی آزمودنی هاي شركت كننده در گروه آزمایش را میتوان ب آموزش
اصول و فنون الگوي مشاورهاي سفير نسبت داد.
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بحث و نتیجهگیری
با توج ب نتایج بدست آمدهن سؤال اص ی پژوهش كق « تقأثير الگقوي مشقاورهاي سقفير بقر
افشایش معناداري زندگی چيست» مورد تأیيد قرار گرفتق اسقت .در ایقن ارتبقاط تبيقينهقاي
قابل توجهی وجود دارد ك در ادام آورده شده است.
نخست اینك ن فرآیندن مصتوا و فنون الگوي حاضر بر یكقی از مهقمتقرین و عميق تقرین
ابعاد احساس پوچی و بی معنایی در زنقدگی یعنقی دوري از مبقدف آفقرینش و ققال هسقتی
متمركش است .آنچ مس م است این است ك رویكردهاي درمقانی هقر انقدازه بق يیق هقاي
عمي تر آسيب و درد و رنج افراد بپردازند احتمال موف يت و پایداري تغييقراا ناشقی از آن
نيش بيشتر است .بعنوان مثال در ع م طب اگر ی

طبيب ب ریشق هقاي اصق ی درد و سقطوح

زیرین بيماري فرد تمركش كند و سعی در درمان عم ی آن داشت باشد در م ایسق بقا طبيبقی
ك ب سطوح روبنایی بيماري و از بين بردن نشان هقاي اقاهري توجق داشقت باشقد موف يقت
بيشتر و بادوامتري كسب قواهد كرد.
بنابراین در درمان آسيبهاي روانی از جم احساس پوچی و بی معنایین توج درمانگر
ب سطوح عمي تر آسيب ن ش مهمی در عم كرد موف يت آميقش درمقان دارد و از آن قا كق
رویكرد مشاوره اي پژوهش حاضر با مصوریقت دیقدگاه عرفقان اسقالمی عطقار بق ت ویقت
ادرا

حضور قداوند و ارتباط با او پرداقت و با پرورش استغناد و اتكاد ب ققدرا يیقشال

الهی بق ای قاد معنقاداري زنقدگی افقراد توجق دارد بقر نمقراا م يقاس معنقاداري زنقدگی
آزمودنی ها تاثير معناداري گذاشت است.
تبيين مهم دیگري ك در مورد این یافت وجود دارد این است ك ادرا

پيوند و ارتباط

با قدا بر یكی از مهمترین ریش هاي احساس پوچی در انسقان یعنقی احسقاس تنهقایی تقاثير
میگذارد .بشر همواره براي فقرار از انقشوا و احسقاس بقیمعنقایی بق روشهقاي گونقاگونی
متوسل شده است ك هر ی
زندگی كم

ب سهم قود وي را از تنهایی بيرون آورده و ب او در معنایابی

می كند .از دیدگاه عرفاي اسالمین قدا منشأ وجود همق جهقان و از جم ق

انسان است و دميده شدن روح او در بشر است كق باعقث پيقدایش او شقده اسقت .در واقق
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انسان وجود قود را از قدا بق عاریقت گرفتق و از ابتقداي ق قت و در فطقرا ققود بقا او
متيل شده و ب همين دليل از ارتباط عاش ان با او احساس آرامش كرده و در اثر جدایی از
او احساس تنهایی می كند .بنابراین ارتباط با قداو ع ين شدن و انس گرفتن بقا او یكقی از
مهمترین مناب آرامش و یافتن معنا در زندگی است.
تبيين مهم دیگري ك در این زمين وجود دارد این است ك در دیدگاه عطار واديهقاي
هفتگان سير و س و

یا همان فرآیند درمانن بوت هاي آبدیده كردن وجود فرد است تقا بقا

گذر از آنها قود را ب قدا برساند .در واق جوهر اص ی مشاوره بر مبناي دیدگاه عطار ایقن
است ك هر چ انسانن ب عنوان ی
مط است نشدی

موجود فناپذیر ب قدا ك یق

ذاا فناناپقذیر و ب قاي

شود از احسقاس ققالد و بقی معنقایی رهقا شقده و در زنقدگی احسقاس

معناداري قواهد كرد .در واق ترس از نيستی ك هميش یكی از بنياديترین ترسهاي بشقر
در طول تاریخ بوده با نشدی

تر شقدن بق منبق هسقتی مط ق التيقام پيقدا كقرده و فقرد را از

احساس پوچی میرهاند.
همچنين تبيين قابل توج دیگر این است ك سال

در مسير رسيدن ب قدا ب بقیارزش

و فانی بودن امور دنيوي اعت اد پيدا كرده و از كثرتهاي ااهري گذر می كند تقا بق توحيقد
واقعی دست یابقد .از آن قا كق تفقرق و كثقرا در م ایسق بقا وحقدا و یكپقارچگی مقان
آرامش و سكون است در الگوي مشاوره اي حاضر با تمركقش بقر مبقانی وحقدا و عبقور از
كثرا ب افراد كم

می كند ك با یكپارچ نگري مبدف آفرینش ب توحيد واقعقی نشدیق

شوند و از این طری بر معناداري مراجعان تأثير معناداري برجاي گذاشت است.
اینگرامن هيش و اسكاا )1555( 9براي سقن ش كقارایی درمقان از مقال هقایی اسقتفاده
كردند ك اثر بخشی الگوي مشاورهاي سفير بر اساس آن مال ها مورد ارزیابی قرار مقی
گيرند:
 -9اندازه تغيير :1اندازه تغيير اشاره ب این دارد ك ب چق ميقشان تغييقر در آمقاجهقاي اصق ی
درمان رخ داده است .آماج هقاي اصق ی در ایقن پقژوهش عبقارا بقوده اسقت از معنقاداري
1. Ingram, R. E., Hayes, A. Q., & Scott, W
2. magnitude of change
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زندگی و پنج حيط آن ب شرح زندگی مهيجن كمقال یافتق ن اصقولین هدفمنقد و ارزشقمند.
همانگون ك نتایج پژوهش نشان داد از نظر این مال

الگوي مشاوره اي سقفير مقؤثر بقوده

است.
 -1ك يت تغيير :9منظور از ك يت تغيير آن است ك چند درصقد از افقراد تغييقر كقرده انقد و
چند درصد تغيير نكردهاند .با توج ب اینك مداقالا مشاورهاي بر اساس الگوي سقفير در
این پژوهش بر روي یق

گقروه  95نفقره ان قام شقده اسقت و مالحظقاتی دربقاره شقركت

كنندگان آن وجود دارد در این مورد نمیتوان در حال حاضر با دقت و صراحت ااهار نظر
نمود.
 -3عموميت تغيير :1منظور از عموميت تغيير آن است ك همشمان با آماجهاي اص ی درمقان
در سایر حوزههاي زندگی مراج چ در تغيير رخ داده است .با توج بق ااهقاراا اعضقاي
گروه در ج سقاا اوليق مشقاوره گروهقی كق قواهقان بهبقود عم كردشقان در حقوزههقاي
مخت ف قانوادگین تصيي ین اجتماعی و شغ ی بقوده انقد و بعقد از درمقان نيقش بهبقود قابقل
مالحظ اي در معناداري و حيط هاي پنج گان آن گشارش شد بر اساس این مقال

كقارایی

الگوي سفير مثبت ارزیابی میشود.
 -4ميشان پذیرش :3منظور از ميشان پذیرش آن است كق مراجعقان تقا چق انقدازه در فراینقد
درمان مشاركت داشت و آن را ب پایان رساندهانقد .بقر اسقاس ایقن مقال

كقارایی الگقوي

مشاوره اي سفير مثبت ارزیابی میشود.
 -0ایمنی :4منظور از ایمنی آن اسقت كق در اثقر درمقان سقالمت روانقی و جسقمی بيمقاران
كاهش یافت است .بقا توجق بق ایقن مقال

كقارایی الگقوي مشقاوره سقفير مثبقت ارزیقابی

میشود .در این الگو ن تنها شواهدي مبنی بر آسيب جسقمی و روانقی در مراجعقان نق تنهقا
مشاهده نشد ب ك ب ارت اد سالمت روان آنها با افشایش معناداري زندگی كم

شده است.

1. universally of change
2. generality of change
3. acceptability
4. safety
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 -1ثباا : 9منظور از ثباا این است كق دسقتاوردهاي درمقان چ قدر دوام داشقت اسقت .بقا
توج ب اینك ج ساا پيگيري براي ارزیابی اثربخشی الگقو از سقوي مص ق برگقشار نشقده
است براي قضاوا درست در این مقورد نيقاز اسقت ج سقاا پيگيقري ان قام پقذیرد .نتقایج
پ ژوهش در بخش ارزیابی اثربخشقی الگقوي مشقاوره اي سقفير نشقان داد كق ایقن الگقو بقر
افشایش معناداري زندگی مؤثر است .لذا پيشنهاد میشود اثربخشی الگوي حاضر در ارتبقاط
با متغيرهاي دیگر و جمعيتهایی بقا سقنين متفقاوا مقورد بررسقی ققرار گيقرد .و اثربخشقی
الگوي حاضر در م ایس با سایر الگوهاي مشاوره بطور م ایس اي مورد بررسی ققرار گيقرد.
از جم مصدودیتهاي پژوهش حاضر میتوان ب موارد زیر اشاره كرد كق اميقد اسقت در
پژوهشهاي آتی مورد لصاظ قرار گيرد -9 :در ارتباط با پژوهشهاي عرفان اسالمی مرتبط
با حوزه مشاوره و روان درمانی كمبودهاي زیادي وجود داشت -1 .كاربرد الگقوي حاضقر
براي افرادي مناسب است ك تقا حقدودي نسقبت بق هدفمنقدي و معنقاداري در زنقدگی از
آمادگی و پذیرش برقوردار باشند .همچنين ب نظر میرسد ایقن الگقو بيشقتر بقراي افقرادي
مؤثر است ك عم كرد شناقتی و رفتاري آنها ب شدا مختل نشده است .از این جهت يزم
است در استفاده جانب احتياط را رعایت نمود -3 .از آن ا ك در این الگقون مبنقاي افقشایش
معناداري زندگی در گرو اعت اد راسخ ب قداوند و ادرا

حضقور اوسقت يزم اسقت كق

نسبت ب بررسی زمين هاي فرهنگی و مذهبی مراجعان دقت كافی ب عمقل آیقد و در تعمقيم
دادهها احتياطهاي يزم صورا پذیرد.
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