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مقدمه
یکــی از دیدگاه های انسان دوســتانه به پرســمان های گوناگون 
روان شناختی، دیدگاه دانشورانة وجودنگری فرانکل و شيوة درمانگری 
وی موسوم به معنادرمانی1 است. معنادرمانی یکی از کاربردی ترین 
دیدگاه های وجودنگر است و برخالف بسياری از دیدگاه های وجودنگر 
که دربرگيرندة واژگان و روش هایی هستند که برای بسياری از مردم 
بيگانه اند، دارای واژگان و روش هایی اســت که به آسانی قابل فهم 
هســتند. افزون بر این، یکی از مردم پسندترین و خوش بينانه ترین 
مدل های دیدگاه  وجودنگر است که به اشخاص به عنوان کسانی نگاه 
می کند که توانایی فراتر رفتن از محيطشــان و آزادی و مسئوليت 
برای انتخاب کردن را دارند )بليــر، 2004(. معنادرمانی، رویکردی 
فلســفی دربارة مردم و هستی آن هاست و به مضامين و موضوعات 
مهم زندگی مانند مرگ و زندگی، آزادی و مسئوليت پذیری در برابر 
خــود و دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی، و همانند آن ها 
می پردازد. این رویکرد، انســان را وامی دارد تا آن ســوی دشواری ها 
و رخدادهای هــر روزه را ببيند )شــارف، 2000(. معنادرمانی یک 
فرایند درمانی اســت که به دنبال کســب توانایی برای رسيدن به 
خود راستين، گســترش دید دربارة خود و دنيای پيرامون و روشن 
کردن چيزهایی است که به زندگی اکنون و آیندة فرد معنا می دهند 
)کوری، 2000(. فرانکل )1969( معتقد است که معناخواهی، جوهر 
بنيادی هســتی اســت. از دید او مراجع می تواند با اميد بستن به 
روزی بهتر، به آینده معنا دهد. درواقع، معنادرمانی برای آسيب های 
گوناگون منشــأ یگانه ای قائل است و آن نبود معنا در زندگی است.
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بیان مسئله
معنادرمانــی رویکردی فلســفی برای مواجهه با مشــکالت و 
چالش های زندگی آن دســته از افرادی اســت که با معنایابی 
در طــول زندگی چالش دارنــد. این رویکــرد درمانی بر چهار 
ُبعد مهم یعنی مــرگ، آزادی، تنهایی و بی معنایی که در وجود 
انســانی ریشــه دارند تأکيد می کنــد. در معنادرمانِی گروهی، 
شــرکت کنندگان با هدف کشــف خود و با فــرض اینکه عالئق 
وجودی مشــترکی دارند، در گروه شــرکت می کنند. در فرایند 
معنادرمانی اعضا ســفری خوداکتشــافی را که دارای سه هدف 

است، آغاز می کنند. آنان باید بتوانند:
1. توانایی درک خوِد حقيقی را پيدا کنند؛

2. دید خود را نسبت به خویشتن و دنيای اطراف گسترش دهند؛
3. آنچــه را به زندگی فعلی و آینده آنان معنی می دهد، آشــکار 

سازند )کوری، 1995(.
لوگوتراپی به شيوه ای که فرانکل به کار می برد، به معنای معنایابی 
در درون رنجی اســت که فرد می برد )قربامنش به نقل از فرانکل، 
1386(. فرانکل دربارة سالمت روان بر ارادة معطوف به معنا تأکيد 
کرده است. او معتقد اســت که انسانيت آدمی در گرو مسئوليتی 
اســت که او دارد و انسان موجودی معنوی است )قدرتی، 1387(. 

مفروضه های معنادرمانی عبارت اند از: 
الف( بشــر موجودی است که شامل بدن، ذهن و روح است. روح 
ضرورتًا یک مفهوم نيســت بلکه مانند بدن و ذهن یک بعد جهانی 

از بشریت است.
ب( زندگی تحت هر شرایطی حتی در بدبختی های بزرگ دارای 

معناست.
ج( افــراد ميل بــه معناخواهی دارند که نخســتين  انگيزه برای 

زندگی و عملکرد است و از ميل به لذت یا قدرت عميق تر است.
د( زندگی شامل موقعيت ها و لحظه هایی است که در آن ها افراد 
باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا تصميماتشان با معنی است یا نه  
ه( هر فردی منحصربه فرد است و اهميتی غيرقابل جایگزین دارد 

)بارنس، 2000(.
معنــا در زندگی به عنوان یک مفهوم گســترده حاوی عناصر 
شــناختی، عناصر انگيزشــی و عناصــر عاطفی اســت )دزاتر 
و همــکاران، 2013(. معنــا در زندگی ســعی بــر آن دارد که 
با کمک بــه افراد، موضوعات اصلی زندگی ا شــان را کشــف و 
به طــور انعطاف پذیری اهداف و آرزوهایشــان را پيگيری کنند 
)اســتيگر، 2012(. معنا در زندگی در طــول دوران نوجوانی و 
در دورة ظهور بزرگ ســالی برجسته می شــود )استيگر، اویشی 
و کاشــدن، 2009؛ به نقل از عســکری زاده و پوالدی، 1395(. 
معنادرمانی، رویکردی فلســفی دربارة مردم و وجود آن هاست 
کــه به مضامين و موضوعــات مهم زندگی ماننــد معنای رنج، 

خأل وجودی، مهر و زندگی، آزادی و مســئوليت پذیری در قبال 
خــود و دیگران، معنایابی و کنار آمــدن با بی معنایی می پردازد 
)محمدپور، 1385(. معنادرمانی از روش های درمانی مؤثر است 
که در قالب کارگروهی امکان پذیر است )یالوم و ليسز، 2005(. 
آنچه در معنادرمانی قابل توجه و اهميت اســت، به معناجویی 
افراد در زندگــی معتقد بود. او می گفت که رفتار انســان ها نه 
بــر پایة لذت گرایی مبتنی بر نظریــة فروید1 و نه بر پایة نظریة 
قدرت طلبی آدلر اســت، بلکه انسان ها در زندگی به دنبال معنا 
و مفهومی برای زندگی خود می باشند. اگر فردی نتواند معنایی 
در زندگی خویش بيابد، احســاس پوچی به او دســت می دهد؛ 
از زندگی نااميد می شــود و مالمت و خســتگی از زندگی تمام 
وجــودش را فرا می گيرد. این حس الزامًا منجر به بيماری روانی 
نمی شــود بلکه پيش آگاهی بدی برای ابتال به اختالل هاســت. 
بنابراین، فرانکل بهزیســتی را در یافتــن معنا و مفهوم زندگی 
می دانــد. معنای زندگی فرد می تواند فراتــر از زندگی فيزیکی 
باشــد )جيمــز، 2016(. یافتن معنا در زندگــی، ما را در مورد 

چگونگی زندگی راهنمایی می کند )تودمی، 2015(.
بــا توجه به نقــش معنویت، مذهب و جهت گيــری مذهبی در 
بهداشت روان و ارتقای ســالمت روان )نواب و همکاران، 1394( 
معنویت و رشــد معنوی انســان در چند دهة گذشــته به صورتی 
روزافزون توجه روان شناســان و متخصصان بهداشــت روانی را به 
خود جلب کرده اســت )اتن و شنک، 2007؛ پوچالسکی، ویتيلو، 
هــال و رلر، 2014(. همچنين، بســياری از پزشــکان معنویت و 
باورهای معنوی را یک منبع مهم ســالمت جسمی و بهبود افراد 
می شناسند و در نتيجه، در فرایند درمان مسائل معنوی بيماران را 
مورد توجه قرار می دهند )وایت، پيترز و اسکيم، 2014(. پژوهش ها 
نشان می دهد افراد دارای معنویت باال نه تنها دارای کارکرد ایمنی 
بهتر و منظم تری هســتند بلکه طول عمر بيشتری نيز دارند )لو و 
همکاران، 2011(. تأثير این امر شــاید به این دليل باشد که فرد با 
افزایش گرایش مذهبی و باورهــای معنوی به نوعی خودکنترلی 

معنادرمانی،رویکردیفلسفی
دربارةمردموهستیآنهاست
وبهمضامینوموضوعاتمهم
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آزادیومسئولیتپذیریدر

برابرخودودیگران،معنایابیو
کنارآمدنبابیمعنایی،وهمانند
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دســت پيدا می کند کــه مانع تأثير شــرایط نامطلــوب بيرونی 
 می شــود و در نتيجة آن، او ســالمت روان خود را حفظ می کند

)نواب و همکاران، 1394(.
بنابراین، به منظور کمک به مقابلة نوجوانان و جوانان با چالش های 
این دوره، تدارک خدمات حرفه ای بهداشــت روانی بسيار ضروری 
اســت. این خدمات طيفی از درمان های گروهی و فردی را شامل 
می شود. هدف درمان گروهی در وهلة اول حل مشکل و در مرحلة 
دوم معمواًل جلوگيری از بروز مشــکل است )شفيع آبادی، 1392(. 
چارچوب یک گروه درمانی، فرصتی مناســب را برای روبه رو شدن 
با موضوعات مورد مالحظه در طول زندگی ایجاد می کند و امکان 
پاســخ دهی مناســب را فراهم می آورد )هدایتی، 1385(. انسان 
موجودی است اجتماعی و وجود او در اجتماع و در ارتباط با دیگران 
رشــد می کند و غنا می یابد. او در تعامل با دیگران به نقاط قوت و 
ضعــف خود پی می برد و در صدد اصالح ضعف های خود برمی آید. 
بسياری از شــناخت های فرد از خودش نتيجة بازخوردهایی است 
که از دیگــران دریافت می کند. او رفتارهای خــود را در رابطه با 
دیگران تنظيم می کند؛ لذا بســيار بهتر اســت که درمان وی نيز 
در گروه انجام شــود. در گروه اعضا یکدیگر را بهتر درک می کنند 
و احســاس تعلق و تنها نبودن در گــروه اتفاق می افتد. همچنين، 
حضور در گروه امکان الگوگيری از کســانی را که در موقعيت های 
مشــابه فعال تر عمل می کنند، فراهم می آورد. گروه نه تنها جنبة 
درمانــی دارد بلکه محتوای آن به رشــد فرد کمک می کند. آنچه 
در گروه آموخته می شــود، به سبب تعامل و ایجاد چالش ماندگار 
اســت )راجرز، 1392؛ ترجمة ماهر(. لذا می تواند روشی مؤثر برای 
افزایش اميدواری و دوری از یأس و تنهایی و کاهش خشونت باشد. 
معنادرمانی از روش های درمانی مؤثر است که در قالب کار گروهی 
امکان پذیر است. این شيوة درمانی از نظر فلسفی قرابت بسياری با 
آموزه های دینی دارد و می توان آموزه های دینی را در آن گنجاند. 
براســاس این روش درمانی، آنچه در هســتی انسان اهميت دارد، 
سرنوشتی نيســت که انتظارش را می کشد بلکه شيوه ای است که 
انسان سرنوشت را می پذیرد. انســان می تواند هرچيز ارزشمندی 
را از دســت بدهــد، مگر بنيادی ترین آزادی بشــری یعنی آزادی 

انتخاب، شيوه برخورد یا شيوة واکنش نسبت به سرنوشت و آزادِی 
برگزیــدن راه خویش را. خداوند در قــرآن بارها به مقولة آزادی و 
ِبيَل إِمَّا َشاِكًرا َو إِمَّا َكُفوًرا«  اختيار اشاره کرده است »إِنَّا َهَدْیَناُه السَّ
)سورة انسان، آیة 3(؛ اوست که نعمت اختيار و انتخاب را به انسان 
کرامت فرموده اســت. همين خداوند خالق انســان و آزادی او، در 
درون انســان و بيرون او، پيامبرانی را مبعوث کرده است تا انسان 
آزاد را هدایــت و راهنمایی کننــد و آزادی، اختيار و انتخاب او با 
فرامين این دو »نبی« درونی و بيرونی در تقيد قرار گرفته اســت. 
« )بقره، آیة 256(؛ در  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ یِن َقد تََّبيََّن الرُّ »اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّ
دین هيچ اجباری نيست و راه از بيراهه به خوبی آشکار شده است. 
آیة 29 سورة کهف: »وَ ُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكْم َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َو َمن 
الِِميَن نَاًرا«؛ بگو: این حق است از سوی  َشــاء َفْلَيْكُفْر إِنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّ
پروردگارتان! هر کس ایمان بياورد )و این حقيقت را پذیرا شــود( 
و هر کس می خواهد کافر گردد. ما برای ســتمگران آتشــی آماده 
کرده ایم. زنده بودن یعنی بــرای رنج خویش معنایی یافتن یعنی 
ادامة هستی. »َلَقْد َخَلْقَنا اْلِنَساَن ِفي َكَبٍد«  )البلد/ 4(؛ که ما انسان 

را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست.
َیا َأیَُّها اْلِنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلى َربَِّك َكْدًحا َفُماَلِقيِه »االنشقاق/6«؛ 
ای انســان! تو با تالش و رنج به ســوی پروردگارت می روی و او را 
مالقات خواهی کرد. انســان حاصل غرایز زیستی و کشمکش های 
دوران کودکــی نيســت. فرانــکل )1986( می گوید: بــا آنکه در 
معرض شرایطی بيرونی هستيم که بر زندگی مان تأثير می گذارند 
)رویدادهای ناگوار(، در انتخاب واکنشــمان نسبت به این اوضاع و 
شــرایط آزادیم؛ این نيروها می توانند موقعيت های ما را دگرگون 
ســازند اما در انتخاب جایگاهمــان برای مقابله بــا آن ها آزادیم 
)پروچاسکا و نورکراس، 1392، ترجمة سيدمحمدی(. خداوند در 
قرآن کریم راه هایی را برای معنا بخشــيدن به مصائب و سختی ها 
آورده اســت مثاًل، آن ها را راهی برای آزمایش انســان ها می داند 
»إَِنَما أْمَواُلُکْم َو أْوالُدُکْم ِفْتَنٌئ«؛ اموال و فرزندان شــما فقط وسيلة 
آزمایش هســتند. »َأَحِسَب النَّاُس َأن ُیْتَرُكوا َأن َیُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم اَل 
ُیْفَتُنــوَن«؛ )عنکبوت، 2(؛ آیا مردم گمان کردند همين که بگویند 
»ایمــان آوردیم«، به حال خود رها می شــوند و آزمایش نخواهند 
شــد؟« گاهی مصائب راهی برای تکامل هســتند، چنان که امام 
 علی )ع( می فرمایــد: »و فی َتَقلُِّب اْلحواِل علــم جواهُر الرِّجال«

)کافی، شيخ کلينی، ج 8(.
هرچه بيشتر بتوانيم از خود فراتر برویم و خود را در کسی یا چيزی 
ایثار کنيم، انســان تر می شــویم و این معيار نهایی رشد و پرورش 
شــخصيت سالم است. از ایثار در روایات به عنوان »خوی و خصلت 
ابرار و برگزیدگان الهی، نيکوترین احسان و اعلی مراتب ایمان« نام 
برده شده است، چنان که اميرمؤمنان علی )ع( می فرماید: »االیثار 
سجيُئ ااْلبراِر و شيمُئ ااْلخيار«؛  ایثار خوی نيکوکاران و شيوة نيکان 

پژوهشهانشانمیدهدافراد
دارایمعنویتباالنهتنهادارای
کارکردایمنیبهترومنظمتری
هستندبلکهطولعمربیشتری

نیزدارند
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است. در جای دیگر فرموده است: »َاالیثار احسَن االحساِن و اَعلی 
مراتِب االیمان«؛ ایثار نيکوترین احســان و باالترین مراتب ایمان 
است. خداوند نيزدر آیة 15 سوره حجرات، این حقيقت را این گونه 
منعکس کرده است: »مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پيامبر او 
ایمان آوردند و در آن هرگز تردید نکردند و با مال و جان خود در راه 
خدا کوشيدند؛ آنان به راستی در ایمان خود صادق اند.« در جامعه 
گاهی برخی از افراد چنان نســبت به سرنوشــت دیگران احساس 
دلبستگی و مســئوليت می کنند که گویی به تنهایی عهده دار کار 
همه هستند و همواره آخرین حد بخشش و نهایت از خودگذشتگی 
و ایثار نسبت به دیگران را نشان می دهند. دربارة چنين افرادی در 
دوران مدرسه در کتاب ها خوانده ایم و نمونة عملی آن ها را هم بارها 
در جامعه دیده ایم؛ کسانی مثل شهيدان هشت سال دفاع مقدس و 
... . اکنون هم سال هاست که اخبار متعددی از فداکاری می شنویم. 
در بيان ایثار جانی حضرت علی )ع( می فرماید: »و بعضی از مردم 
برای به دست آوردن خشــنودی خدا جان خویش را فدا می کنند 
)سورة بقره: 207(. در جای دیگر نيز ایثار مالی خاندان پيامبر )ص( 
را چنين می ستاید: غذای خویش را با آنکه آن را دوست دارند، به 

مسکين و یتيم و اسير می خورانند )سورة انسان: 8(.
الزمة جســت وجوی معنا مسئوليت شــخصی است. هيچ کس و 
هيچ چيز نمی تواند به ما احساس معنا و منظور در زندگی بدهد و 
این مسئوليت خود ماست که راهمان را پيدا کنيم و آن گاه که آن 
را یافتيم، در آن پایداری کنيم. پاســخ ما نه سخن و اندیشه بلکه 
باید عمل باشد. نبودن معنا در زندگی روان نژندی است. ویژگی این 
حالت نبودن هدف، معنا و احساس تهی بودن و نااميدی است. به 
اعتقاد فرانکل )1978(، ســه عامل جوهر وجود انسان را تشکيل 
می دهد: معنویت، آزادی و مســئوليت. بــدون آن ها یافتن معنا و 
منظور در زندگی ميســر نيست. معنای زندگی برای هر کس یکتا 
و ویژة طرز تفکر اوســت و از کسی به کسی و از لحظه ای به لحظة 

دیگر تفاوت می کند )کوری، ترجمة سيدمحمدی، 1392(.
جهان بينــی دینی به جهت پذیرش موجــود ابدی و متعالی و 
زندگی اخروی، حيات انســان ها را معنادار می سازد. معنا و هدف 
زندگی از نظر ادیان کاماًل مشخص است. اسالم دنيا را مزرعة آخرت 
می داند. در مصادر روایی و متون اســالمی زندگی مادی انسان ها 
جنبة امتحان دارد و هدف غایی از زندگی، قرب الهی دانسته شده 
است. برای رسيدن به این هدف، انسان ها از طریق عبادت و اطاعت 
خداوند زندگی خود را معنادار می سازند. دین اسالم درکی عميق 
از جهان و انسان ارائه می دهد و انسان را خليفة خداوند روی زمين 
می داند. گاهی دگرگون ســاختن شرایط یا دوری گزیدن از آن ها 
در توان ما نيست. در چنين شرایطی، تنها راه معقول پاسخ گویی، 
پذیرفتن است. شيوه ای که سرنوشت خود را می پذیریم و شهامتی 
کــه در تحمل رنج و وقاری که در برابر مصيبت نشــان می دهيم، 

آزمون و سنجش نهایی توفيق ما به عنوان یک انسان است. سالمت 
روان یعنی از مرز توجه به خودگذشتن، از خود فراتر رفتن و جذب 
معنا و منظوری شــدن. ویژگی دیگر انساِن از خود فرارونده، تعهد 
و غرقه شدن در کار است. جنبة مهم کار محتوای آن نيست بلکه 
شيوة انجام دادن آن است؛ زیرا از راه کار معنا می یابيم نه در آن. پس 
تقریبًا در هر شغلی می توان معنا یافت )شولتس، ترجمة خوشدل، 
1394(. خداوند در آیاتی از جمله آیات 319 و 393 ســورة بقره و 
آیات 13 و 11 و نيز 331 و 338 سورة اعراف و به ویژه در آیة 19 
سورة اسراء به صراحت از شاکله و شخصيت وجودی انسان سخن 
می گوید که با عمل ساخته می شود و رفتارهای آینده و آتی او نيز 
براساس همين شخصيت و شــاکلة وجودی است. به این معنا که 
»از کوزه همان برون تراود که در اوست.« آیاتی چون آیة 34 سورة 
لقمان و 12 و 13 ســورة صافات و 3 سورة طور و 1 سورة جمعه و 
نيز آیاتی دیگر بر همين معنا تأکيد دارند و از نقش و اهميت خاص 
و بسيار مهم اندیشه و کار در زندگی بشر سخن به ميان آورده اند. 
معنای زندگــی هر کس به همان اندازه واقعی اســت که وظایف 
زندگی )کانگ و همکاران، 2009(. فرانکل )1986( معتقد اســت 
که افراد افسرده،  نااميد و بی قرارند و مأیوس، و آن هایی که احساس 
تنهایی می کنند، اغلب از بی معنایی در زندگی شــکایت می کنند 
)کوری، 1392(. به نظر می رسد که معنادرمانی نوعی هشيارافزایی 
باشد که به ترکيب پسخوراند شخصی و آموزش قانع سازی در قالب 
فلسفه وجودی متکی است. معنادرمانی، رویکردی فلسفی دربارة 
وجود است که به مضامين مهم زندگی مانند معنای درد و رنج، خأل 
وجودی، زندگی و مرگ، آزادی و مسئوليت پذیری در قبال خود و 
دیگران، معنایابی و کنار آمدن با بی معنایی می پردازد )محمدپور، 
1385(. بدیهی است که از این دیدگاه، هدف زندگی کاهش تنش 
یا زندگی بدون تنش نيســت بلکه از آنجا که جســت وجوی معنا، 
وظيفه ای مبارزه جویانه است تنش درونی فرد را افزایش می دهد و 
او را به تالش برای آنچه باید کســب کند، وا می دارد. این سطح از 
تنش برای رهایی فرد از احساس دلتنگی، بی دردی و غلبه بر »خأل 
وجودی« الزم اســت؛ تالش و تکاپوی حاصل از تنش معناجویی، 
یأس انســان روان نژند را به احساس اميد و موفقيت بدل می سازد 

)رحيميان، 1387(.
با توجــه به اهميت معنا در زندگی، تحقيقات بســياری در این 
زمينه صورت گرفته اســت. نصيری وجوکار )1387( در پژوهش 
خود نشــان داده اند که ميان معناداری زندگی و اميد و شــادی و 
رضایتمنــدی از زندگی، رابطة معنادار مثبــت وجود دارد و ميان 
معنای زندگی با افســردگی، رابطة معنادار منفی وجود دارد. نتایج 
تحقيق فخار و همکاران )1387( نشــان داد که مشاورة گروهی با 
رویکرد معنادرمانی بر بهبود سالمت روان زنان تأثير دارد. این روش 
به ویژه بر کاهش اضطراب و فشــارهای روانی زنان ســالمند مؤثر 
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بوده است. غالمی و بشليده )1390( اثربخشی معنویت درمانی بر 
سالمت روان زنان مطلقه را بررسی کرده و نتایج مثبتی را گزارش 
داده اند. نواب )1394( اثربخشــی معنادرمانی با رویکرد اسالمی را 
برای کمک به بهزیســتی زنان به کار برده و نتایج مثبتی را نشان 
داده اســت. بنابر نتایج این پژوهش، معنادرمانی ســبب افزایش 

بهزیستی روان شناختی زنان می شود.
ســوری )1394( در پژوهــش خــود به این نتيجه رســيد که 
معنادرمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری در پسران نوجوان نقش 
مثبت داشــته است؛ یعنی نمرة دانش آموزان گروه آزمایش نسبت 
به گروه گواه دارای تفاوت معناداری اســت. نتایج پژوهش کاویانی 
و رحيمی )1381( نشان داد که معنادرمانی گروهی سبب کاهش 
افسردگی در گروه آزمایش می شود؛ در حالی که گروه گواه تغييری 
را نشان ندادند. نتایج پژوهش اصغری و همکاران )1391( نيز نشان 
داد که معنادرمانی گروهی به مثابه یک روش توان بخشی در بهبود 
افسردگی سالمندان تأثيری بسزا دارد. آنگ و جياکينگ )2012( 
در بررسی رابطة معنا در زندگی و رضایت از زندگی 519 بزرگسال 
دریافتند کــه فراگيری روش های معنادرمانــی در زندگی به طور 
چشمگيری با افزایش خشــنودی و رضایت از زندگی رابطه دارد. 
همچنين، اســپک و همکاران )2008( در پژوهش خود دریافتند 
که اثربخشی معنادرمانی گروهی و معنادرمانی اینترنتی در کاهش 
افســردگی مؤثر اســت اما اثربخشــی معنادرمانی گروهی به طور 
چشــمگيری از این دو باالتر اســت. نتایج پژوهش ناگاتا )2008( 
که نقش معنادرمانی را در کاهش دردهای مزمن بيماران بررســی 
کرده اســت، نشــان می دهد که معنادرمانی بــه مثابه یک روش 
درمانی، شــيوه ای مؤثر و قوی در فعاليت های حياتی انسان است. 
چونــگ و چونگ )2012( نقش مثبت نگری و داشــتن معنا را در 

زندگی بررســی و چنين استنباط کردند که افرادی که توانسته اند 
مثبت اندیش باشند و معنایی در زندگی بيابند، از سالمت بيشتری 
برخوردارنــد. معنادرمانی افق دید فرد را وســعت می بخشــد و با 
روش های افزایش آگاهی وجودی و به چالش کشــاندن مراجع با 
پرسش هایی در مورد معنا و هدف زندگی، به وی کمک کند تا برای 
زندگی خود معنایی بيابد. پژوهش های متعدد تأثير معنادرمانی را 
بر ابعاد مختلف ســالمت روان مورد بررســی قرار داده اند. در همة 
ایــن پژوهش ها، مفاهيم معنادرمانی )آزادی، مرگ، معنای زندگی 
و تنهایی( از دید وجودی مورد بررســی قرار گرفته اند. همچنين، 
پژوهش های متعددی با رویکردهای مذهبی و دینی انجام شــده 
که دارای نتایج قابل توجهی بوده است. بهرامی و رمضانی )1384( 
در پژوهش خود به این نتيجه رســيده اند که باورهای مذهبی در 
سالمت روان و کاهش افسردگی افراد تأثير مثبت و معناداری دارند. 
همچنين، جان بزرگی )1386( از پژوهش خود چنين اســتنباط 
کرد که باورهای مذهبی بر سالمت روان تأثير معنادار دارند. اولين 
گام در ســفر زندگی این است که افراد مسئوليت بپذیرند. یالوم و 
ِلِشــچ )2005( معتقدند که وقتی افــراد نقش خود را در به وجود 
آوردن وضع ناگوار زندگی خودشان تشخيص دهند و بپذیرند، این 
را نيــز می پذیرند که فقط خود آن ها قدرت تغيير دادن وضعيت را 
دارند )کوری، 1392( چالش واقعی افراد این اســت که بتوانند در 
دنيایی که تنها هستند و سرانجام باید با مرگ روبه رو شوند، زندگی 
کنند. معنادرمانی با ایجاد آگاهی در مراجع که انسان آزاد است اما 
روی دیگر آزادی احساس مسئوليت و انتخاب است، به وی کمک 
می کند تا خود را مسئول زندگی خویش بداند. انسان نااميد کسی 
اســت که معنا و هدفی در زندگی ندارد؛ چرا که نخواســته است 
مسئوليت انتخاب های خود را بپذیرد یا جرئت آن را نداشته است. 
آشنایی با باورهای مذهبی می تواند به وی کمک کند تا برای خود 
معنایی بيابد. در آموزه های دینی آمده که هيچ انسانی بيهوده خلق 
نشده و خداوند از آفرینش او هدفی داشته است. او می تواند هدف 
را جســت وجو کند و به زندگی خود روحــی دوباره بدمد. معنا در 
ازخودفراروندگی پيدا می شود و اینکه فرد بتواند به فراتر از خودش 
بيندیشــد و برای مشــارکت در اقداماتی که موجــب رفاه جامعه 
می شــوند، راهکارهایی پيدا کند )پروچاسکا و نورکراس، 1392(. 
دین اســالم کامل ترین دین اســت و لذا آنچه را الزمة سعادت و 
ســالمت انسان اســت، دارد. عمل به آموزه های دینی و آگاهی از 
فلسفة آن و ایمان به خدا و ائمه اطهار)ع( همواره می تواند زندگی 

انسان را غنا و معنا ببخشد.

جانبزرگی)1386(ازپژوهش
خودچنیناستنباطکردکه

باورهایمذهبیبرسالمتروان
تأثیرمعناداردارند.اولینگامدر
سفرزندگیایناستکهافراد

مسئولیتبپذیرند
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جدول1.خالصةجلسههایمداخلهمعنادرمانیهوتزل)بهنقلازسوری،1394(

خالصه محتوای جلسهاهدافجلسه

ایجاد ارتباط اوليهجلسة اول
é ساماندهی جلسات
é توجيه آزمودنی ها

é آشنایی اعضای گروه با همدیگر

آشنایی با معنا درمانیجلسة دوم
é معرفی رویکرد معنادرمانی و آموزش اصالحات مهم معنادرمانی

é مشخص کردن اهداف درمان از طریق افزایش آگاهی در مورد خود واقعی

آموزش معنا درمانیجلسة سوم

é ارائة شيوه های معنادرمانی
é افزایش گفت وگوی اعضا با یکدیگر

é شناخت و پذیرش احساسات و آگاهی اعضا نسبت به آزادی و مسئوليت 
انتخاب

افزایش خودآگاهیجلسة چهارم
é بررسی معناخواهی و جست وجوی معنا و شيوه های آن با هدف افزایش و 

تعميق خودآگاهی درونی
é حمایت مشاور از اعضا در برابر ترس و نگرانی از حرکت به سوی خود تازه

معنایابی در موقعيت مختلف جلسة پنجم 
é به چالش کشيدن اعضا

é به بحث گذاشتن شيوه های معناخواهی در تحصيل
é دوستی و محبت و رنج

جلسة ششم 
استفاده از آگاهی وجودی برای مهار افکار 

منفی

é معنایابی در ابعاد گوناگون زندگی
é بازسازی خود، تحليل وجودی مفاهيم آزادی و انتخاب

é تبيين رابطة آزادی و انتخاب در زندگی اعضا با استفاده از فنون افزایش 
آگاهی وجودی در مهار افکار و احساسات منفی آن ها

افزایش مسئوليت پذیریجلسة هفتم

é آموزش برای افزایش مسئوليت پذیری برای معنا
é کمک به مراجع برای گوش دادن به ندای وجدان

é سؤال از مراجعان دربارة معنا و افزایش مسئوليت پذیری نسبت به خود و 
دیگران

é آشنایی با انواع ارزش ها، انتخاب ارزش و پذیرش مسئوليت آن
é معنایابی از طریق ارزش های تجربی،  نگرشی و خالق

افزایش افق دید و پذیرش تنهاییجلسة هشتم 
é آموزش افزایش افق دید دربارة منشأ معنا

é درک و پذیرش تنهایی به عنوان واقعيت اجتناب ناپذیر
é درک نقش صميميت در تحمل احساس تنهایی

تحليل وجودی مسئله مرگجلسة نهم
é آموزش تحليل وجودی مسئلة مرگ به عنوان مکمل زندگی و هدایت کننده ی 

آن با استفاده از فن پيشنهاد معنا
é اصالح نگرش ها و گسترش افق های فکری در حوزة معنا

تمرین معنایابیجلسة دهم
é آموزش درک معنا و هدف از زندگی و نقش بی هدفی در بروز مشکل

é متعهد شدن به هدف خاصی در زندگی آینده از طریق تحليل وجودی 
هدفمندی و معناجویی در زندگی

جلسة یازدهم و دوازدهم
آموزش خودشکوفایی و قصد متضاد

جمع بندی جلسات
é آموزش مفهوم خودشکوفایی

é آموزش فن قصد متضاد
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وقتیکهافرادنقشخودرا
دربهوجودآوردنوضعناگوار
زندگیخودشانتشخیصدهند
وبپذیرند،اینرانیزمیپذیرند
کهفقطخودآنهاقدرتتغییر

دادنوضعیترادارند

نقد و ارزیابی معنادرمانی
ماننــد هر مکتب روان درمانی دیگر، معنادرمانی نيز دارای نقاط 

مثبت و منفی است:
ارزشــمندترین ســهم معنادرمانی این است که مردم را مسئول 
زندگی خودشــان می دانــد )کاردن، 2003(. معنادرمانی دیدگاه 
فلسفی آسانی از نوع بشــر ارائه می دهد. پترسون )1973( ارزش 
معنادرمانی را در همين صراحت و ســادگی آن می داند و برخالف 
ســایر رویکردهای وجودگرا، رویکردی خوش بينانه و ســازنده از 
وجود آدمی ارائه می دهد و تنها مکتبی است که فنون خاص خود 
دارد. در عين حال، پژوهش معنادرمانی در مقایسه با سایر مکاتب 
روان درمانی به ویژه در قلمرو وجودی مناســب است. معنادرمانی 
روشی مؤثر برای واژگون کردن تجربة افراد از افسردگی در جامعة 
معاصر اســت. این پيام معنادرمانی می گوید که تحت هر شرایطی 
با پذیرش مســئوليت زندگی و تحقق معنایابی می توان مفهومی 
از کنترل و لياقت را به دســت آورد که در نوع خود بی نظير اســت 

)دیوسين، نيل و کرینگ، 2004(.
از ســوی دیگر، برخــی رویکــرد معنادرمانی را بيــش از حد 
ســلطه جویانه می داننــد )تيملبــن، 2004(. معنادرمانی بيش از 
حد بر زندگی شخصی فرانکل اســتوار است؛ به طوری که تيملبن 
)2004( یکی از پایه های نظری فرانکل را زندگی نامه و تجربه های 
شخصی اش می داند. رویکرد معنادرمانی هرچند پشتوانة پژوهشی 
مقبولی دارد، مبهم بودن، چند تعریف داشتن برخی مفاهيم و حتی 
غيرقابل تعریف بودن برخی از آن ها در درون خود با محدودیت های 

پژوهشی روبه روست.
انتقاد دیگر از ســوی کاردن )2003( مطرح شده است: فرانکل 
در آثار خود از کتاب مقدس وام می گيرد ولی در اکثر موارد منابع 
وام گيری خود را پنهان می کند. کاردن )2003( به برخی تناقض ها 
در گفته های فرانکل اشاره می کند؛ از جمله، اینکه فرانکل می گوید 

زندگی در هر شرایطی معنادار است، جمله ای غيرسقراطی است.
معنادرمانی هرچند یک نظام روان درمانی معنوی اســت، هرگز 
خــدای مذهبی خاص، عقاید فرقه ای و امثــال آن را القا نمی کند 
)فرانکل، 1967(. نکتة مهم دیگر این است که معنادرمانی به طور 
مســتقيم با عالئم روبه رو نمی شود بلکه می کوشد نگرش را عوض 
کند. واژگونی نگرش شخصی نسبت به عالئم درواقع، معنادرمانی را 
به یک روان درمانی شخصی نگر تبدیل کرده است )فرانکل، 1947، 

به نقل از پترسون، 1973(.
1. درمانگر به درمان جــو کمک می کند تا معنای خود را درون 

مثلث معنا کند.
2. درمانگــر باید اســتقالل و تماميت درمان جو را به رســميت 

بشناســد. او این کار را از رهگذر کمک کــردن به درمان جو برای 
یافتن راهنمای درونی اش انجام می دهد.

نتیجه گیری
در کل، معنادرمانــی به عنوان یک روش مشــاورة توان بخشــی 
گروهی به افــراد کمک می کند کــه درک جدیدتر و عميق تری 
نســبت به زندگی و شــرایط آن به دســت آورند و ترغيب شوند 
که اميدوارتر به زندگی ادامــه دهند و به راحتی در مقابل اتفاقات 
زندگی تسليم نشــوند. هنگامی که انسان احساس می کند وجود 
و هســتی اش به منبعی الیزال پيوند خــورده و خود را متکی به 
چارچوب ها و تکيه گاه های گســترده ای مانند مذهب و فلسفه ای 
که برای زندگی کردن انتخاب کرده اســت می بيند، معنی زندگی 
را در می یابد و احســاس می کند )اوربــاچ، 1387( آنگاه با آرامش 
بيشتری مشــکالت را می پذیرد و با آن ها کنار می آید. اولين گام 
در سفر زندگی این است که افراد مسئوليت بپذیرند. یالوم و ِلِشچ 
)2005( می گویند وقتی که افراد نقش خود را در به وجود آوردن 
وضع ناگوار زندگی خودشان تشخيص دهند و بپذیرند، این را نيز 
می پذیرنــد که فقط خود آن ها قدرت تغيير دادن وضعيت را دارند 
)کوری، 1392(. چالش واقعی افراد این است که بتوانند در دنيایی 
که تنها هستند و سرانجام باید با مرگ روبه رو شوند، زندگی کنند. 
معنادرمانی با ایجاد آگاهی در مراجع که انســانی آزاد اســت اما 
روی دیگر آزادی احساس مسئوليت و انتخاب است، به وی کمک 
می کند تا خود را مسئول زندگی خویش بداند. انسان نااميد کسی 
اســت که معنا و هدفی در زندگی ندارد؛ چرا که نخواســته است 
مســئوليت انتخاب های خویش را بپذیرد یا جرئت آن را نداشــته 
است. آشنایی با باورهای مذهبی می تواند به وی کمک کند تا برای 
خود معنایی بيابد. در آموزه های دینی آمده که هيچ انسانی بيهوده 
خلق نشــده و خداوند از آفرینش او هدفی داشته است. او می تواند 
هدف را جست وجو کند و به زندگی خود روحی دوباره بدمد. معنا 
در از خود فرا روندگی پيدا می شــود و اینکه فــرد بتواند به فراتر 
از خودش بيندیشــد و برای مشارکت در اقداماتی که موجب رفاه 
جامعه می شود، راه هایی پيدا کند )پروچاسکا و نورکراس، 1392(. 
دین اسالم کامل ترین دین است؛ لذا آنچه الزمة سعادت و سالمت 
انســان است، دارد. عمل به آموزه های دینی و آگاهی از فلسفة آن 
و ایمان به خدا و ائمه اطهار)ع( همواره می تواند زندگی انســان را 

غنا و معنا ببخشد.
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