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مقاله اصلی

اثربخشی مداخالت معنوی-مذهبی مبتنی بر آموزههای اسالم بر احساس
طردشدگی و احساس شکست در سالمندان ارجاع دادهشده به سرای
سالمندان توسط فرزندان
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مقدمه :دوری از محیط خانواده و عدم حمایتهای خانوادگي در دوران سالمندی ،ميتواند مشكالت
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عواملي باشیم که آسیب پذیری سالمندان را در برابر این مشكالت کاهش دهد .ازاینرو این پژوهش
باهدف بررسي اثربخشي مداخالت معنوی مبتني بر آموزههای اسالم بر احساس طردشدگي و احساس
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شكست در سالمندان ارجاع دادهشده به سرای سالمندان توسط فرزندان انجام شد.
روش کار :طرح پژوهش از نوع نیمهآزمایشي و بهصورت پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان ارجاع دادهشده (توسط فرزندان) به سرای سالمندان
منطقه  4شهر تهران در سال  89بودند .نمونه موردمطالعه شامل  36نفر از سالمندان بود که بهصورت
نمونهگیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و
اعضای گروه آزمایش تحت مداخالت معنوی-مذهبي قرار گرفتند .از مقیاس ادراک طردشدگي و
پرسشنامه احساس شكست برای جمعآوری دادهها استفاده شد .دادهها از طریق تحلیل کوواریانس
تکمتغیری (آنكوا) و نرمافزار  SPSS-22مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج نشان داد که مداخالت معنوی مبتني بر آموزههای اسالم اثر معناداری در احساس
طردشدگي ( F= 23/26و  )p< 0/02و احساس شكست ( F= 130/24و  )p< 0/02دارد.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های این پژوهش ،مداخالت معنوی مبتني بر آموزههای اسالم ميتواند
به عنوان یک روش مؤثر بالیني موجب کاهش احساس طردشدگي و احساس شكست در سالمندان
ارجاع داده شده به سرای سالمندان توسط فرزندان باشد .نتایج این پژوهش ميتواند دارای تلویحات
کاربردی فراواني باشد.
کلمات کلیدی :معنویت ،مذهب ،احساس طردشدگي ،احساس شكست ،سالمندان.
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احساس طردشدگي ميتواند اثرات متفاوتي روی افراد

سالمندی یكي از دورههای تحولي افراد است که با

سالمند داشته باشد ،اما ميتواند باعث پیامدهایي منفي چون

دامنهی گستردهای از تغییرات فیزیولوژیكي و روانشناختي

افسردگي ،احساس بيارزشي ،تنهایي ،کاهش عزتنفس و

همراه است ( .)1برآورد ميشود در سال  6062جمعیت

اعتمادبهنفس شود (.)10

جهان به  8میلیارد و  963میلیون نفر و تعداد افراد سالمند به
 10/4درصد برسد ( .)6بر اساس یک تخمین ،جمعیت
سالخوردگان ایران در سال  6020به بیش از  62میلیون نفر و
نسبت آن بهکل جمعیت به حدود  63درصد خواهد
رسید(.)3

بنا بر دیدگاه اریكسون 1در مرحله سالمندی که آخرین
مرحله دوران تحولي است ،فرد سالمند به گذشته خود نگاه
ميکنند و آن را ارزیابي ميکنند .اگر فرد احساس کند که
شكستخورده است ،حس خواهد کرد که زندگي وی
تلف شده است و بر گذشته افسوس خواهد خورد .در این

به خاطر تغییراتي که در دوران سالمندی اتفاق ميافتد،

حالت است که فرد سالمند با حس ناامیدی و ناخشنودی

باعث ميشود که فرد سالمند ازنظر جسمي و رواني تضعیف

روبرو خواهد شد ( .)11از اینرو ،وقتي فرد سالمند احساس

شود و بهنوعي کارایي قبلي خود را تا حدی از دست بدهد

کند که عليرغم محبت و خدمتي که به فرزندان خود

و درنتیجه باعث تغییراتي در روابط افراد با شخص سالمند

داشته ،اما از سوی آنها طردشده است احساس شكست

ميشود ( .)4در جوامع مختلف ،نوع برخورد با سالمندان

خواهد کرد .به عبارتي ،انسان بهنوعي نیاز دارد تا مورد

متفاوت است؛ در برخي جوامع فرد سالمند از احترام باالیي

احترام قرار گیرد و دارای جایگاه و منزلت باشد .وقتي

در خانواده برخوردار است و دوران سالمندی یكي از

مشاهده کند که جایگاه و مقامش تنزل پیدا کرده و به

بهترین دوران این افراد محسوب ميشود ،اما در برخي

حاشیه رانده شده احساس شكست ميکند ( .)16احساس

جوامع دیگر اینگونه نیست و فرد سالمند احترام خود را از

شكست ميتواند فرد سالمند را در وضعیت رواني بدی قرار

دست ميدهد ( .)2متأسفانه به خاطر کاهش سالمت جسمي

دهد و باعث مشكالت و اختالالت رواني شود ()14 ،13؛

رواني در سالمندان ،افزایش ناتواني آن و برخي عوامل

بنابراین یافتن مداخالتي که بتواند احساس طردشدگي و

دیگر ،باعث ميشود که افراد سالمند از سوی دیگران مورد

شكست را در سالمندان مورد هدف قرار دهد و متناسب با

طرد قرار بگیرند ( .)2هرچند در فرهنگ ایراني ،فرد سالمند

بافت فرهنگي جامعه باشد ضروری احساس ميشود.

از احترام زیادی برخوردار است ،اما متأسفانه فرزنداني

به نظر ميرسد مداخالت مبتني بر معنویت و آموزههای

هستند که به دالیل مختلف ،از پذیرش فرد سالمند امتناع

مذهبي بتواند در این زمینه برای سالمندان مؤثر واقع شود؛

ميکنند و حاضر به زندگي با چنین شخصي نیستند و او را به

چراکه مداخالت معنوی-مذهبي بخشي از عناصر فرهنگي

مكان دیگری چون سرای سالمندان ميفرستند ( .)2این

هستند که ميتوانند به تجربهها ،رفتارها و ارزشهای انسانها

حالت عیني طرد ،باعث ميشود تا فرد سالمند ازنظر ذهني

معنا و ساختار منسجمي بدهند ( .)12به بیاني دیگر،

احساس طردشدگي کند و احساس کند در حاشیه

آموزههای معنوی و مذهبي بهعنوان چشمانداز و طرز تفكر

قرارگرفته است ( .)8زندگي به همراه خانواده و بودن با

خاصي است که سازگاری با محیط را افزایش ميدهد و

فرزندان و نوهها ،ميتواند منجر به افزایش سالمت رواني در

ميتواند باعث متعالي شدن کارها ،افزایش سطح

سالمندان شود و آنان را در برابر مشكالت زندگي مقاوم

خودآگاهي ،انجام اعمال پرهیزکارانه ،در نظر گرفتن

کند ( .)9طرد درواقع ،شكلي از محرومیت یا کمارزش

جنبههای مثبت امور و جدا شدن انسان از زندگي مادی و

شمرده شدن بهوسیله فرد یا افراد دیگر است ( .)8هرچند
Erikson
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دنیوی شود ( .)12باورها و اعمال معنوی-مذهبي باعث

رضایت به مشارکت در جلسات رواندرماني ،عدم استفاده

ميشود که فرد خود را در دنیای خصمانه تنها نبیند و

از دیگر خدمات رواندرماني و مشاوره در طول جلسات

خداوند را همیشه و در همه حال بهعنوان نیروی فوق بشری

آموزش و نداشتن اعتیاد و مشكالت روانشناختي شدید

پیش خود احساس کند و احساس تنهایي نكند و قوت قلبي

بود .بهمنظور رعایت جنبههای اخالقي پس از کسب

برای روبرو شدن با چالشهای زندگي پیدا کند (.)18

مجوزهای الزم ،ابتدا توضیحاتي در مورد جلسات درماني و

پژوهشها نشان دادهاند که آموزههای معنوی و مذهبي

فوایدی که ممكن است برای آنها داشته باشد توضیح داده

ميتواند منجر به بهبود سالمت روان در افراد شود و

شد ،سپس با تأکید بر حفظ جنبههای رازداری رضایت

ميتواند آشفتگيهای رواني سالمندان را کاهش دهد (.)19

آگاهانه بهصورت شفاهي از آنها اخذ شد.

باررا 6و همكاران ( )18و استنلي 3و همكاران ( )60نشان

اعضای گروه آزمایش ،درمان را بر اساس پكیج درماني

دادهاند که مداخالت مبتني بر معنویت و مذهب ميتواند

زیر که بر اساس پروتكل دشتبزرگي و همكاران ( )61و

باعث بهبود مشكالت و احساسهای آزاردهنده رواني شود.

همچنین صالحدید برخي از روانشناسان ،دریافت کردند.

با توجه به مطالب عنوانشده ،احساس طردشدگي از سوی

اعضای گروه آزمایش درمان را در طي  11جلسه  6ساعته

فرزندان و به دنبال آن احساس شكست ،ميتواند برای

بهصورت یک جلسه در هفته ،دریافت کردند .در طول ارائه

سالمندان آزاردهنده باشد و منجر به مشكالت رواني بیشتر

آموزشهای ذکرشده به گروه آزمایش ،اعضای گروه

در آنان شود .مداخالت معنوی و مبتني بر آموزههای اسالم

کنترل در طول این دوره هیچ آموزشي دریافت نكردند.

با توجه بهتناسب آن با بافت فرهنگي کشور و همچنین

خالصه جلسات آموزش به این شكل هستند:

همراهي سالمندان با اینگونه مداخالت به نظر بتواند در این

جلسه اول :معارفه ،گفتگو درباره طردشدگي و احساس

زمینه کمک کننده باشد .از اینرو در جهت بررسي این امر،

شكست و پیامدهای جسمي و روحي آن ،مفهوم معنویت و

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي مداخالت معنوی

دین و تأثیر آن در زندگي ،خدا راههای رسیدن به خدا و

و مبتني بر آموزههای اسالم بر روی احساس طردشدگي و

تأثیر آن در زندگي ،بیان داستانهای مقدس در قرآن توسط

احساس شكست در سالمندان انتقال دادهشده به سرای

شرکتکنندگان ،نقش عبادت و باورهای دیني در آرامش،

سالمندان از سوی فرزندان انجام شد.

تجربه شرکتکنندگان از آرامش بعد از انجام عبادات و

روش کار

نماز .جلسه دوم :خودآگاهي و ارتباط با خود و گوش دادن

طرح پژوهش حاضر بهصورت نیمهآزمایشي ،از نوع
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش شامل کلیه سالمندان مقیم در سرای سالمندان منطقه
چهار شهر تهران در سال بودند که از میان جامعه آماری 36
نفر بر اساس معیارهای ورود به پژوهش به روش نمونهگیری
هدفمند انتخاب و بهصورت تصادفي  12نفر در گروه
آزمایش ( 10مرد و  2زن) و  12نفر در گروه کنترل ( 8مرد
و  8زن) جایگزین شدند .مالکهای ورود شامل اقامت در
سرای سالمندان ،انتقال به سرای سالمندان از سوی فرزندان،
Barrera
Stanley

2
3

به ندای دروني ،بررسي نیازها و اهداف ،شناخت نسبت به
خود ،دیگران و توانایيهای خود ،تمرین پرداختن به افكار
مثبت و دوری از افكار منفي ،بررسي موفقیتها ،گفتگو
دربارهی اینكه دانش و نیروی معنوی دیگری برای حل
مشكل وجود دارد ،سپردن کامل خود به نیروی مافوق.
جلسه سوم :معنادهي به حوادث زندگي با توجه به ارزشها،
اهداف و اعتقادات ،گفتگو راجع به احساس گناه ،توبه،
بخشش خود ،بخشش دیگران ،خودداری از بهکارگیری
روش انتقامجویانه نسبت به دیگران ،سؤال راجع به تجارب
و بیان خاطرات راجع به احساس خود بعد از توبه ،آرامش،
توصیف عظمت و رحمانیت خداوند و بیان نعمتهای وی،
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تأثیر بخشش همنوعان ،توصیف نمونهای از بخششي که

جلسه هشتم :ذکر و احساس حضور که باعث هدفمندی

شرکتکنندگان داشتهاند و بیان احساس پسازآن و اقرار به

ذهن شده و افكار خودکار را که موجب احساس بیمارگونه

خطاهای خود ،فهرست کردن خطاها و کساني که آنها را

و اعمال نسنجیده است مهار کرده ،موجب تقویت عقل،

رنجاندهاند ،توانایي جبران آن و طلب مغفرت .جلسه چهارم:

خرد ،هشیاری شده ،تأثیر ذکر و تذکر ،دعا و مناجات ،در

تأکید بر پذیرش مسئولیت شخصي در مبارزه با موانع و

سالمت رواني ،چگونه دعا کردن و برای چه افرادی دعا

بررسي صفات فردی و دروني ،شفقت با خود ،بهبود

کردن ،محتوای دعا و یادگیری نحوهی نیایش و بیان

بخشیدن به روابط بینفردی و آموزش شیوههای مقابله با

رنجهای عمقي خود با خداوند با توجه مثبت به حكمتهای

تنشهای اجتماعي ،ارتقا خشنودی از تعامل مثبت با محیط و

خداوندی .جلسه نهم :تأکید بر واقعیت ،نیاز به وجود معنا و

دستیابي به تقویت دروني ،گفتگو راجع به روشهای خشنود

رشد در زندگي برای به حداکثر رساندن انگیزه تغییر از

کردن دیگران و رسیدن به تعالي معنوی .جلسه پنجم:

طریق برقراری رابطه همدلي و مبتني بر اعتماد متقابل مراجع

نوعدوستي ،انجام کارهای معنوی بهصورت گروهي،

برای کسب اهداف متعالي ،رشد دهنده و معنابخش و

برگزاری نماز جماعت ،تمرکز بر داشتهها ،شكرگزاری و

پذیرش حكمتهای خداوندی در مسائلي که قابلتغییر

اثرات آن و تنها ماندن از گروه به همراه خاطرات جهت

نیست با تمرینات عملي و ترسیم الگوی بهبودی .جلسه دهم:

تصور کردن افراد بهجای هم ،آموزش لبخند و مهرباني.

خودمهارگری معنوی ،با تسلط دادن قوای عقالني بر سایر

جلسه ششم :ایجاد روشنگری و بصیرت برای کشف داشتهها

قوا و یاریخواهي از خداوند و چگونگي قرار دادن تمامي

و موهبتهای دروني و بیروني خداوندی که در اختیار

ابعاد وجودی انسان در کنترل همهجانبه عقل و شرع .جلسه

داریم و تفكر خردورزانه راجع به آنها و رسیدن به

یازدهم :صحبت درباره مرگ ،علت ترس از مرگ ،معاد و

خشنودی و تأثیر آن بر ارتقای خودباوری ،خوداتكایي و

زندگي پس از مرگ ،شكرگزاری ،ایمان ،توکل به خدا،

عزتنفس .جلسه هفتم :یادگیری روشهای حمایت از

تمرین و گفتگو در رابطه با نحوه شكرگزاری و توکل و

دیگران ،همدلي کردن ،دوست داشتن دیگران ،مراقبت از

ترسیم مراحل آن ،ترسیم تصویر بهترین منظره بدون نگاه به

دیگران ،هرروز یک کار مثبت کردن برای دیگران،

ساعت ،ترسیم تصویری زیبا ،عدم توجه به زمان،

خوشحال کردن دیگران جهت کمک به رشد شادماني،

نتیجهگیری از کل جلسات،توزیعوتكمیلمجددپرسشنامهها،

خودمراقبتي جسماني ،رواني ،اجتماعي جهت رسیدن به

اختتامجلسه.

خود معنوی و کشف مؤلفههای آن و زنده نگهداشتن آن.
ابزارهای پژوهش

رجبي و همكاران ،عالوه بر تأیید روایي محتوایي این

مقیاس ادراک طردشدگي :این مقیاس دارای  4گویه

مقیاس ،اعتبار آن با روش ضریب آلفای کرونباخ 0/93

است و بر اساس تعریف مک دونالد 4و لیری 2از طردشدگي

گزارششده است ( .)10در پژوهش حاضر میزان ضریب

ساختهشده است ( .)8این مقیاس بر اساس طیف لیكرتي 8

آلفای کرونباخ آن  0/81به دست آمد.

درجهای از هرگز ( 1امتیاز) تا اغلب اوقات ( 8امتیاز)

پرسشنامه احساس شكست :این پرسشنامه با  12گویه

درجهبندی ميشود و نمرات باالتر به معنای احساس

توسط گیلبرت و آالن 2و بهمنظور بررسي احساس شكست

طردشدگي بیشتر است .ضریب پایایي این مقیاس در یک

در زندگي ساخته شد .این پرسشنامه بهصورت  2درجهای

پژوهش خارجي  0/92گزارششده است ( .)66در پژوهش

لیكرتي از هرگز (امتیاز صفر) تا تقریباً همیشه (امتیاز )4
نمرهگذاری ميشود و نمرات باالتر به معنای احساس

MacDonald
Leary

4
5

Gilbert & Allan

6
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شكست بیشتر است .در هنجاریابي داخلي ،ترسافي 8و

اما بهمنظور استفاده از این آزمون ابتدا پیشفرضهای آن

همكاران در پژوهش خود بر روی نمونهای مشتمل بر 302

بررسي ميشود.

نفر نشان دادند که این پرسشنامه دارای سه زیرمقیاس

یكي از پیشفرضهای انجام تحلیل کوواریانس

احساس رکود ،احساس بازندگي و احساس رضایتمندی

تکمتغیری نرمال بودن توزیع نمرات است .بهمنظور بررسي

است که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب 0/81 ،0/81

نرمال بودن توزیع نمرات از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده

و  0/86است .این پرسشنامه ضمن داشتن روایي محتوایي ،از

شد که نتایج نشان داد متغیرهای احساس طردشدگي و

روایي همگرایي مناسبي نیز برخوردار بود ( .)16در پژوهش

احساس شكست در هر دو گروه باالتر از  /02است (0/02

حاضر میزان ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه  0/99به

<)p؛ که نشان ميدهد توزیع نمرات آنان در مرحله

دست آمد.

پیشآزمون و پسآزمون در هر دو گروه کنترل و آزمایش

برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از شاخص

نرمال است .بهمنظور بررسي همگني واریانسهای هر دو

توصیفي میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطي

گروه از آزمون لوین استفاده شد که نتایج نشان داد مقدار

از تحلیل کوواریانس تکمتغیری ( )ANCOVAاستفاده

آن برای احساس طردشدگي و احساس شكست معنادار

شد .همچنین دادهها توسط نرمافزار  SPSS-22تحلیل

نیست ( ،)p< 0/02ازاینرو پیشفرض برابری واریانسها

شدند.

نیز تأیید شد .همچنین نتایج بهدستآمده نشان داد که بین

نتایج

گروههای پژوهش در مرحله پیشآزمون تفاوت معناداری

در بخش اطالعات توصیفي نمونههای پژوهش ،میانگین
و انحراف استاندارد سني گروه آزمایش  80/02±2/38و
گروه کنترل  28±8/83بود .همچنین میانگین مدت اقامت
گروه آزمایش در سرای سالمندان  4/62±1/88و برای
گروه کنترل  4/22±1/24بود .نتایج بهدستآمده دیگر
بهصورت زیر است:
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد احساس
طردشدگي و احساس شكست در گروه کنترل و آزمایش را
نشان ميدهد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،میانگین و
انحراف معیار گروه آزمایش در پیشآزمون احساس
طردشدگي برابر با  66/38±6/06و در احساس شكست
برابر با  12/22±6/08است و در پسآزمون احساس
طردشدگي برابر با  12/22±6/62و در احساس شكست
برابر با  42/26±1/86است که نشان ميدهد نمرات
پسآزمون گروه آزمایش در مقایسه نمرات پیشآزمون
آنان ،تغییرات قابلتوجهي داشته است .بهمنظور مقایسه
میانگینهای بهدستآمده از آزمون آنكوا استفاده ميشود؛

Tarsafi

7

وجود ندارد (.)p< 0/02
جدول  6نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری را جهت
بررسي اثر آزمون در متغیر احساس طردشدگي و احساس
شكست نشان ميدهد .بر اساس نتایج بهدستآمده بین دو
گروه آزمایش و کنترل در احساس طردشدگي (F= 23/26
و  )p< 0/02و احساس شكست ( F= 130/24و )p< 0/02
تفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به نتایج جدول 1
مشخص ميشود که نمرات پسآزمون گروه آزمایش
کاهش معناداری داشته است.
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جدول  -0شاخصهای توصیفي متغیرهای پژوهش
متغیر

گروه

مرحله
آزمایش
میانگین

انحراف

کنترل
کمترین

بیشترین

میانگین

استاندارد

انحراف

کمترین

بیشترین

استاندارد

احساس

پیشآزمون

66/38

6/06

18

62

61/98

1/82

18

62

طردشدگي

پسآزمون

12/22

6/08

11

18

60/91

6/10

19

62

احساس شكست

پیشآزمون

24/82

6/62

26

29

22/16

1/98

26

29

پسآزمون

42/26

1/86

43

42

23/98

6/08

21

29

جدول  -0نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری جهت بررسي اثر آزمون در احساس طردشدگي و شكست
متغیرها

احساس طردشدگي

احساس آرامش

منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

معناداری

توان

اثر پیشآزمون

64/26

1

64/26

2/26

0/012

0/192

گروه

632/06

1

632/06

23/26

0/001

0/298

خطا

108/84

68

3/81

اثر پیشآزمون

3/68

1

3/68

0/909

0/382

0/068

گروه

236/08

1

236/08

130/24

0/001

0/919

خطا

119/60

68

4/08
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این عمل را دریافت کند ( )62باعث افزایش حالت بخشندگي

پژوهش حاضر باهدف بررسي اثربخشي مداخالت معنوی و

در آنان شد .درواقع مداخالت معنوی-مذهبي باعث شد که

مبتني بر آموزههای اسالم بر روی احساس طردشدگي و احساس

سالمندان در طردشدن از سوی فرزندان معنا پیدا کنند و این

شكست در سالمندان انتقال دادهشده به سرای سالمندان توسط

معنایابي باعث فروکش کردن احساس طردشدگي در آنان شد.

فرزندان انجام شد .نتایج تجزیهوتحلیل نشان داد که رواندرماني

نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که مداخالت معنوی-

معنوی-مذهبي بهصورت گروهي اثربخش بوده و توانسته

مذهبي باعث کاهش احساس شكست در سالمندان شده است.

احساس طردشدگي را در سالمندان کاهش دهد .هرچند در

این نتیجه همسو با برخي از پژوهشهای انجامشده است (-60

زمینه احساس طردشدگي و کنار گذاشتن در سالمندان پژوهشي

 .) 19سالمندان به دلیل تجربیاتي که در زندگي خود داشتند و به

یافت نشد ،اما خالقي پور و همكاران در پژوهش خود نشان

دلیل طردشدگي از سوی فرزندان احساس شكست و بازنده

دادند که درمان معنوی ميتواند روابط اجتماعي سالمندان را

بودن ميکردند .مداخالت معنوی-مذهبي به آنان کمک کرد

بهبود بخشد و با تغییر سبک زندگي سالمندان موجب سالمت و

که مسئولیت زندگي خود را بپذیرند و خود را گرفتار و اسیر

آرامش رواني در آنان شود ( .)64قطب آبادی و حاجي علیزاده

زندگي ندانند .درواقع اعمال و باورهای معنوی-مذهبي مانند

نشان دادند که مداخالت معنوی-مذهبي ميتواند سدی در برابر

نیایش ،ذکر و درگیری در فعالیتهای لذتبخش معنوی باعث

نامالیمات زندگي باشد و موجب کاهش آشفتگيهای رواني

دور شدن فرد از زندگي دنیوی و درد و رنجهای آن ميشود و با

سالمندان شود (.)19

افزایش گستره دید باعث ميشود تا فرد اهداف متعاليتری در

سالمنداني که توسط فرزندان خود به سرای سالمندان آورده

نظر بگیرد ( .)62با گسترش دید و اهداف متعاليتر در این

شده بودند بهنوعي از دست فرزندان خود بسیار گلهمند و

سالمندان میزان احساس شكست در آنان پایین آمد .درواقع

ناراضي بودند و بر این باور بودند که در حق آنان ظلم شده و

مداخالت معنوی-مذهبي به خاطر ترسیم آیندهای روشن ،مدد

پاسخ خوبيهای آنان را با بدی جواب دادهاند .مداخالت معنوی

جستن از نیروی الهي ،ارائه مثبتنگری و خوشبیني ،افزایش

و مذهبي به این سالمندان کمک کرد تا ارزشها و اهداف

حس بخشندگي و همچنین اتخاذ و تعهد در انتخاب مسیر

زندگي خود را مشخص کنند و بهنوعي این وضعیت را تقدیر

درست زندگي و همچنین اسیر و گرفتار اتفاقات زندگي نشدن

الهي بدانند و درنتیجه کمتر احساس طردشدگي کنند .درواقع

( )68باعث شد تا سالمندان بتوانند تا حدی از احساس شكست

آنان احساس کردند که خداوند همواره ناظر آنها و باالی

دوری کنند.

سرشان است و از اینرو با حس کردن خداوند در همه حال

مداخالت معنوی-مذهبي به دلیل نگرشها و طرز تفكری

موجب شد که کمتر احساس طردشدگي کنند .دشت بزرگي و

که به افراد ارائه ميکند باعث ميشود تا احساس شكست نكنند

همكاران نشان دادند که مداخالت معنوی و مذهبي باعث

و بدانند که ميتوانند با یاری خداوند بر تمامي شكستها و
دامیرچي1

و همكاران نشان دادند

ميشود که سالمندان خدا را پیش خود احساس کنند و از اینرو

مشكالت زندگي فائق شوند.

احساس تنهایي نكنند ( .)61ارائه این نگرش که انسان ممكن

که مداخالت معنوی-مذهبي باعث ميشود که سالمندان بتوانند

است خطا کند و از ویژگيهای یک انسان مؤمن و پرهیزکار این

در برابر مشكالت زندگي احساس سرسختي کنند و تسلیم آن

است تا خط بطالني بر روی فرد خطاکار به خاطر گناه او نكشد

نشوند و بتوانند به دلیل حفظ روحیه بتوانند با شادکامي دست

و همهچیز را تمامشده تلقي نكند و نیكوترین روش این است که

پیدا کنند ( .)62درواقع مداخالت معنوی مبتني بر آموزههای

او را ببخشد و مطمئن باشد ميتواند نتیجه و ثمرات مثبت معنوی
Damirchi

1
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اسالم به سالمندان کمک کرد تا ارزشها زندگي خود را
مشخص کنند و با یاری جستن از خداوند بهصورت عملي در
جهت ارزشهای زندگي به تفكر و اقدام عملي بپردازند .کیم و
سیدلیتز ، 1مذهب و معنویت را بهعنوان نوعي مقابله به شمار
ميآورند و بیان ميکنند که انسان از ظرفیتهای معنوی و
مذهبي خویش برای مقابله و رویارویي با تنشها و نامالیمات
زندگي استفاده ميکند ()69؛ بنابراین مداخالت معنوی-مذهبي
ميتواند توانایي مقابلهای سالمندان را باال ببرد و احساس
شكست را کاهش دهد.
بهطورکلي نتایج پژوهش نشان داد که مداخالت معنوی و
مبتني بر آموزههای اسالم به سالمنداني که توسط فرزندانشان به
سرای سالمندان آورده شده بودند ميتواند احساس طردشدگي
را در آنان کاهش دهد و باعث شود کمتر احساس شكست
کنند .ازآنجاکه که بافت کشور حالت مذهبي دارد به نظر
ميرسد که سالمندان با مداخالت معنوی-مذهبي بهتر ميتوانند
انس بگیرند و به رهنمودهای آن عمل کنند؛ بنابراین توصیه
ميشود که درمانگران در مداخالت خود سعي کنند از
مداخالت معنوی-مذهبي بر روی سالمندان استفاده کنند .در
آخر نیز الزم به ذکر است که به علت سوگیریهای احتمالي در
پاسخ به ابزارهای پژوهش و عدم شرایط بهمنظور پیگیری نتایج
در تعمیم دادهها باید جوانب احتیاط رعایت شود .امید است که
این پژوهش بتواند سهم کوچكي در کمک به سالمندان داشته
باشد.
تشکر و قدردانی
در پایان پژوهشگر بر خود الزم ميداند از کلیه سالمندان
شرکتکننده در پژوهش ،مدیران و کارکنان سرای سالمندان و
سایر اساتید و دوستاني که حمایتگر این پژوهش بودهاند
صمیمانه تشكر و قدرداني نمایند.
تضاد منافع
در این پژوهش تضاد منافع وجود ندارد.

Kim & Seidlitz

1
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Abstract
Introduction: Staying away from the family surroundings and lack of
family support during old age can cause many problems for the elderly
living in the nursing home; therefore, it is necessary to seek to identify and
strengthen factors that reduce the vulnerability of the elderly to these
problems. Therefore this study was done aimed to evaluation the
effectiveness of spiritual-religion interventions based Islamic teaching on
the feelings of rejection and defeat in the elderly referred to the nursing
homes by their children.
Methods: Design of this study was semi-experimental type as pretestposttest with control group. Statistical population consisted of all elderly
referred to the nursing homes (by their children) in district 4 of Tehran in
2019. The sample studied were all 32 elderly people who were selected
through convenience sampling method and were divided randomly into two
groups- under training and control and members of the experimental group
received spiritual-religion interventions. For collection data was used from
Rejection Perception Scale and Defeat Feeling Questionnaire. Data
Analyzing was conducted with ANCOVA and SPSS-22.
Results: The results showed that spiritual-religion interventions based have
significant effect on rejected feeling (F= 63.52, p<.05) and defeated feeling
(F= 130.54, p<.05).
Conclusion: According to the findings this study, spiritual-religion
interventions based Islamic teaching can be an effective clinical method to
decrease the feelings of rejection and defeat in the elderly referred to the
nursing homes by their children. The results of this research can have many
practical implications.
Key words: Spirituality, Religion, Rejected Feeling, Defeated Feeling,
Elderly.

