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مبتال به سندرم زن  اثربخشی آن بر اضطراب وجودی دربیماران    تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی

 متابولیک

  3* ، شهناز نوحی 2، پرویز شریفی درآمدی 1معصومه علی محمدی

 

 چکیده 

از شایع  مقدمه: بیمارییکی  ایران و  ترین  ابتال به سایر جهان سندرم متابولیک است که میها در  تواند عامل خطری مهم در 

... باشد. بیماری پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و    ها از جمله دیابت، کبد چرب، کلسترول و 

 مبتال به سندرم متابولیک انجام شد.  زن بررسی اثربخشی آن بر اضطراب وجودی در بیماران 

ای معنادرمانی گردید و سپس در  پژوهش شامل دو مرحله بود. در مرحله اول اقدام به تدوین برنامه مداخلهاین    روش پژوهش:

آزمون با  پس  -آزمونآزمایشی با طرح پیشنیمه  دوم پس از تدوین و اعتباریابی برنامه درمانی، از روش پژوهشی از نوعمرحله  

سال مبتال به سندرم    60  تا 25شامل زنان بزرگسال سنین  جامعه پژوهش،  گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه استفاده شد.  

نفر    30ای متشکل از  نمونه گیری با  نمونه روش    بود.1397بهداشتی شهرستان سمنان، در سال  متابولیک مراجعه کننده به مراکز  

  ار پژوهش، مقیاسبه صورت نمونه در دسترس انتخاب و افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابز

 بود.اضطراب وجودی 

دادها  یافتهها:  یافته معن  نشان  آموزش  اثر  شد که  تایید  نیز  متابولیک  سندرم  بیماران  در  مرگ  اضطراب  بر  گروهی  ادرمانی 

(p<0.01  اما ثبات آن در دوره زمانی ،)2  ( ماهه رد شدp>0.01  اثر این آموزش بر اضطراب تنهایی و نیز ثبات .)ماهه آن    2

همچنین اثر   (. p<0.01)ماهه تایید شد    2اما اثر آن بر اضطراب معنا و نیز ثبات اثر آن در بازه زمانی  (.  p>0.01هم رد شد)

 (.  p<0.01)ماهه تایید شد 2، اما ثبات اثر آن در دوره پیگیری (p>0.01)برنامه آموزشی بر اضطراب مسئولیت رد 

ویژگی  گیری: نتیجه شده،  تدوین  آموزشی  برنامه  که  داد  نشان  مینتایج  و  داشته  کاربردی  تعیینهای  نقش  و  تواند  کننده 

 اثربخشی در برخی از ابعاد متغیر اضطراب وجودی داشته باشد. 

 معنادرمانی گروهی  "سندرم متابولیک "زنان ": اضطراب وجودی واژگان کلیدی

   30/4/1399تاریخ پذیرش:                                       20/2/1399تاریخ دریافت:
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 : مقدمه

سال عادتدر  در  تغییر  آن  دنبال  به  و  زندگی  شیوه  در  شده  ایجاد  تغییرات  دلیل  به  اخیر  افزایش  های  رفتاری،  و  غذایی  های 

عروقی، دیابت و سندرم متابولیک در جهان و نیز در ایران ایجاد   -های قلبیواگیر نظیر بیماری های غیرچشمگیری در شیوع بیماری 

ها از جمله دیابت،  تواند عامل خطری مهم برای ابتال به سایر بیماریم متابولیک از این نظر که میشده است که از این میان سندر

 (. 2،1)چرب، کلسترول و ... باشد، توجه بیشتر به آن حائز اهمیت است کبد

باشد، بر  لیپوپروتئین با چگالی باالی کم میگلیسرید باال و  شیوع سندرم متابولیک که شامل فشار خون باال، عدم تحمل گلوکز، تری 

ایاالت متحده  طبق آمار جهانی یک درصد و در برخی کشورها چون    24چهارم جمعیت بزرگسال را تشکیل داده و شیوع آن در 

نیز درصد گزارش شده است. شیوع این بیماری در دو کشور همسایه ایران از جمله عربستان سعودی و    2/14جنوبی کمتر از  کره

درصد از بزرگساالن   30درصد ذکر شده که به نسبت سایر کشورها باال بوده است. در ایران نیز    33درصد و    39/ 3ترکیه به ترتیب  

شده داده  تشخیص  سندرم  این  به  )مبتال  آسیایی  3اند  و  غربی  کشورهای  جهان،  در  زیادی  میزان  به  متابولیک  سندرم  شیوع   .)

درصد تخمین زده شده    25در آمریکا شیوع سندرم متابولیک حدود    4ملی آموزش تغذیه و سالمت   باالست. بر اساس سومین برنامه

 (.4است )

بیماری به  ابتال  در  آن  نقش  و  بیماری  این  باالی  نسبتاً  غیرشیوع  افراد،  های  میزان سالمت  آن در کاهش  تأثیر  نیز  و  واگیر دیگر 

عوامل   مورد  در  تا  داشته  برآن  را  بررسیپژوهشگران  آن  در پدیدآیی  پژوهشگران   از  برخی  اساس  این  بر  دهند.  انجام  را  هایی 

هیجانی چون: خصومت، خشم، تنیدگی، افسردگی، استرس مزمن و همچنین  -های شخصیتی و عوامل رفتاریهای خود ویژگییافته

بدنی   فعالیت  و  سیگار  الکل،  زیاد  وزن، مصرف  افزایش  فیزیکی،  فعالیت  عدم  موثر  مواردی چون  بیماری  این  به  ابتالی  در  را  کم 

 . (14-5) انددانسته 

روان و  اختالالت جسمانی  با سایر  بیماری  این  بین  ارتباط  نیز  تحقیقات  قراربرخی  بررسی  را مورد  مثال  دادهشناختی  به طور  اند. 

و همکاران بین سندرم متابولیک و    6کارول .  ( 15)رفتارهای اضطرابی بر سندرم متابولیک تاثیرگذارندنشان داد:  در تحقیقی    5مایکل 

شناختی و کیفیت های خود در رابطه با وضعیت روان روح افزا و همکاران در بررسی  (.16)انداضطراب عمومی ارتباط معناداری یافته

زندگی در گروه    زندگی در مبتالیان به سندرم متابولیک به این نتیجه رسیدند که میانگین اضطراب، پریشانی، افسردگی و کیفیت

تباط بین شیوع سندرم متابولیک را در و همکاران  نیز ار   7کل  . (18-16)  داری باالتر استمبتال به سندرم متابولیک، به طور معنی

تحرکی یا نشستن در . همچنین بین رفتارهای مرتبط با سالمت نظیر بی(19)  اند بیماران مبتال به اختالالت خلقی مشاهده کرده

رابطه معنادار و مثبتی را بین افزایش احتمال خطر    ، کاستیگانو پارکر8تیچن   .(20ساعات بیداری نیز ارتباطات معنادار بوده است )

 .(21)  اند اضطراب و افزایش زمان رفتارهای غیرمتحرک خاص نشان داده

مذهب امروزه می فرهنگی،  اجتماعی،  ابعاد  در  پیامدهای صنعتی شدن،  علت  به  روانی شیوهدانیم  و  به  ی  تغییراتی  نیز  زندگی  های 

از بیماری پدیدآیی بسیاری  باعث  امر  (.  22شناختی بخصوص اضطراب شده است )های روانها با زمینه وجود آمده است و همین 

گسستگی شهرنشینی،  از  ناشی  فشارهای  تکنولوژی،  سریع  رشد  مقابل  در  است  واکنشی  امروزی  ارتباطی،  اضطراب  های 

کند. بنابراین در  های فردی که به شکل فزاینده حیات بارور انسان را تهدید میاشیدگی جوامع، تحوالت اجتماعی و تعارضپ ازهم

تجربیات و شخصیت خود می به  بسته  فردی  تجربه کندجهان کنونی هر  را  اضطراب وجودی  بیش  و  پژوهش    و  . تواند کم  نتایج 

و    . (23)  های اضطراب و افسردگی رابطه داردهای شخصیتی نشانهنشان داده است که اضطراب وجودی، با ویژگی  و همکاران  9وینر

.  (24)  اندمسئولیتی در زندگی و با احساس ناشی از آن در ارتباط دانسته معنایی و بیاضطراب وجودی را بی  اندی و نیومن  از سویی
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های زندگی و  های ناشی از آن و تغییرات به وجود آمده در شیوهدگی روزمره و اضطراب معنایی و فشارهای زنحال در برابر این بی

بیماری  بر  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور  به  آنها  بیماری تأثیر  چون  قلبیهایی  افراد  -های  که  متابولیک  سندرم  و  دیابت  عروقی، 

شناختی بتوان در برخی از عوامل ناخوشایند جسمی و روان  باشد تا با کاهشتوانند در زندگی تجربه کنند، نیاز به مداخالتی میمی

 (. 25شده گام برداشت )جهت درمان و یا کاهش آثار بیماری یاد

ها را  ای، اثربخشی برخی درمانشناختی انجام شده که هر یک از زاویههای زیستی و رواندر حال حاضر تحقیقات بسیاری در زمینه 

ها،  های بدنی، مصرف پروبیوتیکهای هوازی، فعالیتراهکارهای درمانی چون تمرین ،  ز این حیث محققاناند. ادادهمورد ارزیابی قرار 

را معرفی کردهرژیم تحقیقی شیوه   کیاسری  حسینی  . (32-26)  اند های غذایی، مصرف منظم میوه و سبزیجات  با  در  برخورد  های 

نیز در     و همکاران  سعید. نوری (33)  های قلبی موثر دانسته استای را در کاهش خطر ابتال به بیماریاسترس و راهبردهای مقابله

داده نشان  افراد  ارتقاء سالمت  در  را  معنوی  تاثیر هوش  خود  فعالیت.  (34)  اندتحقیق  و  معنـا  بـه  شـاددسـتیابی  بخـش  یهـای 

کند. عـالوه بـر ایـن، معنـای  ثباتی عاطفی افراد بوده و بهداشت روانی و بهزیسـتی آنها را تضمین میپشـتیبانی قـوی در برابـر بی

 (.35است )کننده قوی و بـاثبـاتی برای بهزیسـتی روانـی بودهبینیزنـدگی پیش

ب بیمار جهت کشف معنای منحصر  به  از معنادرمانی کمک  توانا ساختن وی میه فرد زندگیهدف  باشد. معنادرمانی حدود  اش و 

کوشد به مراجعش کمک کند که در زندگی  کند. درمانگر معتقد به معنادرمانی میهای بیمار را برایش ترسیم میاختیارها و آزادی

باشد و به این ترتیب مراجع را  ته  خود هدف و منظوری را جست و جو کند، هدف و منظوری که تنها متناسب او و برای او معنا داش

می کاری  انجام  پذیرفته  متعهد  را  مسئولیتش  که  میاست.  کند  فردی  هر  رویکرد  این  درباره  در  اساسی  موضوعات  با  بایست 

نسبت به معنایی )پوچی(. روان درمانی وجودی نوعی نگرش  های نهایی مواجه شود که عبارتند از: مرگ، آزادی، تنهایی و بینگرانی

در این میان با    .(36کند )هایی درباره معنا، خالقیت و عشق چالش میها است. این درمان به طور مرکزی با سوال رنج بردن انسان

تواند داشته باشد، لذا  ها بر روی انسان میپذیری در ابتال و گسترش بیماری توجه به تأثیری که تغییر سبک زندگی بر روی آسیب

با تمر بر روی علل ریشه محققان  بیماری کز  از  را ای برخی  به دنبال  این آسیب ها  بهبود  یا  پیشگیری  برآمدههکارهایی جهت    اندها 

. دهداری، یاراحمدی و تقدیسی در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که داشتن معنا در زندگی یکی از متغیرهایی است که  (37)

باش می تاثیرگذار  اضطراب  میزان  بر  رفاه  (38)  دتواند  و  سالمت  با  زندگی  معنای  مفهوم  که  است  آن  از  حاکی  شواهد  برخی   .

اضطراب، روان  مانند  منفی  عواطف  آمدن سطوح  پایین  زندگی سبب  بودن  معنادار  واقع  در  و  داشته  زیادی  ارتباط  افراد  شناختی 

بیماری به  ابتال  نهایت سبب کاهش خطر  در  و  نشان .  ( 35)  باشدها میافسردگی شده  متون  بررسی  است که همچنین  آن  دهنده 

های جسمی تأثیرگذار بوده و همچنین شناختی همچون معنادرمانی بر ارتقاء سالمت روان بیماران مبتال به بیماری رویکردهای روان

غیرمس به طور  و  است  را سبب شده  امیدواری  افزیش سطح  و  یافته  کاهش  افسردگی  اضطراب،  زندگی  معنا در  ایجاد  در  با  تقیم 

  (.40-38افزایش میزان سالمت افراد اثر داشته است )

های جسمی و اثبات تأثیر آن، هنوز با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی معنادرمانی گروهی بر روی برخی از بیماری

ی صورت نگرفته، به این معنی که با  ادر زمینه اثربخشی این روش درمانی بر روی بیماران سندرم متابولیک، به طور خاص مطالعه 

گیری این سندرم و ارتباط آن با مسایلی چون اضطراب، استرس و ... که از جمله عوامل توجه به دامنه وسیع عوامل دخیل در شکل

بیماری محسوب می این  بین  زیربنایی  از  حال  این  با  برنامه  هایبرنامهشوند،  موجود،  معنادرمانی  بتواندآموزشی  که  از   ای  برخی 

عوامل دخیل در این بیماری را به عنوان متغیری خاص مدنظر قرار داده و مفاهیم مربوط به معنادرمانی را با لحاظ نمودن ویژگی  

ها و در نهایت تاثیرگذاری بر بیماری سندرم متابولیک، بکار برد، وجود نداشت و خالء آن از  این متغیرها جهت تعدیل، اصالح آن 

کنندگی سندرم متابولیک در صورت بروز و شدت یافتن  ، لذا با توجه به مطالب گفته شده و نیز میزان ناتوانبودس  این زاویه محسو

تا با تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی و آموزش آن تأثیر این روش را بر روی متغیرهای اضطراب وجودی،   شدآن، محقق برآن  
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و    هکه طراحی برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی انجام شد   بوددر این پژوهش این    مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین مسئله اصلی

 بررسی شود که آیا این برنامه بر اضطراب وجودی افراد مبتال به سندرم متابولیک موثر است؟

 

 روش پژوهش: 

جامعه آماری، شامل زنان بزرگسال سنینبین  آزمون با گروه کنترل بود.  آزمون ـ پسروش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش

برای  سال مبتال به سندرم متابولیک مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان سمنان، در بازه زمانی اجرای پژوهش بود.60تا25

آزمایش و کنترل،   اعمال  نمونه انتخاب گروه  از  انتخاب نمونه پس  برای  گیری تحقیق به صورت نمونه در دسترس صورت گرفت. 

نفر از افرادی که   30های ورود و خروج، بر اساس مقیاس اضطراب وجودی،مقیاس رفتار غیرمتحرک خاص گروهی متشکل از  مالک

  ادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مشکالتی را نشان دادند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و سپس به صورت تص

( تقسیم  n=15( و کنترل )n=15های این افراد به عنوان نمونه پژوهش که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی )در نهایت داده

 اند. کنندگان در یک دوره دو ماهه تحت پیگیری بودهشده بودند، مورد تحلیل قرار گرفتند و شرکت

حداقل تحصیالت دیپلم و حداکثر ،  توانایی شرکت در جلسات درمانی گروه،  شامل رضایت آگاهانه  :  ورود به مطالعه  های مالک

برگه  ،  سال  60تا  25سنین،  ارشدکارشناسی در  پزشک  نظر  و  آزمایشات  انجام  اساس  بر  متابولیک  سندرم  بیماری  تشخیص  درج 

پروند زبانه،  خالصه  فارسی  و  کامل  سئواالت  ،  هشیاری  به  پاسخگویی  برای  الزم  روانی  و  جسمانی  در  وآمادگی  شرکت  عدم 

 ، بود. های آموزشی و درمانی دیگر به طور همزمانکالس

مطالعهمالک از  خروج  شامل:  های  پژوهش  نیز  در  شرکت  ادامه  به  آزمودنی  تمایل  بیماری ،  عدم  به  دیگرابتال  درج  ،  های 

 بود.  ذهنی ماندگی پزشکی یا عقبهای روانتشخیص 

نامه اضطراب وجودی پرسش:10اضطراب وجودینامه  پرسشاضطراب وجودی استفاده شد.  نامهاز پرسش  نیز  گردآوری اطالعات  برای

 -1خرده مقیاس    4گزاره و    29کاغذی و عینی است که با هدف سنجش اضطراب وجودی طراحی شده است و دارای  -از نوع مداد

نیستی،   و  مرگ  مسئولیت،    -2اضطراب  تنهایی،    -3اضطراب  می  -4اضطراب  خواسته  آزمودنی  از  معناست.  میزان اضطراب  شود 

می ایجاد  او  در  گزاره  هر  خواندن  با  که  مقیاس  نگرانی  یک  در  را  راحله  درجه   4شود  توسط  پرسشنامه  این  نماید.  مشخص  ای 

 د خود روی آن کار و ساخت و اعتباریابی انجام داده استارشساخته شده و در پایان نامه کارشناسی     1394ثانی در سال  مسعودی 

از اصال=  اساس درجه. نمرات بر(41) گردد. سپس نمرات جمع و  تعیین می  4تا خیلی زیاد=    1بندی طیف لیکرت برای هر آیتم 

باشد.    116تا    29تواند بین  گیرد. نمره هر آزمودنی میآید. نمره هر خرده مقیاس نیز بدین ترتیب انجام مینمره کل بدست می

منظور برآورد اعتبار  بهباشد.  گر تجربه اضطراب وجودی باال میضطراب وجودی و نمره باال نشاننمره پایین نشانگر نادیده انگاشتن ا

ابزار   پایایی  دانشجویان    505و  و  کارمندان  از  نمونه  5نفر  روش  با  تهران  شهر  در  مستقر  چندمرحله دانشگاه  خوشه گیری  ای ای 

پرسشنامه به  و  شدند  اضطرانتخاب  و  روحیه  افت  نشانگان  به  های  مرگ  هماب  اعتبار  برآورد  ابزارهای  و  عنوان  همگرا  و  زمان 

متخصص، به    10ها نشان داد اعتبار محتوای ابزار بر اساس نظر  عنوان ابزار اصلی، پاسخ گفتند. یافتهپرسشنامه اضطراب وجودی به 

برابر   اعتبار هم  95/0روش آی. سی. سی.  به ترتیب  و  اکتشافی و چرخش    باشد می  55/0و    82/0زمان و همگرا  عاملی  و تحلیل 

از  ها به شیوه واریماکس، نشان میعامل پرسشنامه  نام  4دهد ساختار نظری  اساس  این  بر  ها  گذاری عاملعامل تشکیل شده که 

عامل برازش  نیکویی  بیانگر  نیز  تأییدی  عاملی  تحلیل  نظری صورت گرفت.  مبانی  به روش طبق  نیز  ابزار  پایایی  هاست. همچنین 

 حاصل گشت. 86/0و  82/0ای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب برابر آلف

 

 

 
10. Existential anxiety questionnaire 



 
 

5 
 

                                                        77-98 ص   32(  2) پیاپی ،1399تابستان   دوم، شماره  دهم،  دوره بهداشت، و  خانواده  فصلنامه
Quarterly of family and health, vol10, Issue 2, Summer 2020, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 

 علی محمدی و همکاران

ریزی درسی نظریه و  در کتاب برنامه  تدوین این برنامه بر اساس مدل پیشنهادی هیلدا تابا :  برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی

هفت دارای  که  بود  استعمل  مطالع(42)  گام  با  مرحله  این  در  نیازها:  شناسایی  اول:  مورد .گام  در  پژوهشی  ادبیات  مرور  و  ه 

درمانی، تحلیل متقابل اضطراب وجودی، رفتار غیرمتحرک خاص با توجه به خألهای پژوهشی و مواردی که در این حیطه مورد معنا

متقابل  های معنادرمانی، تحلیل  اند، مشخص شد.گام دوم: تدوین اهداف: با توجه به نیازها اهداف آموزشی در حوزهگرفتهغفلت قرار

با   این مرحله  انتخاب محتوی: در  .گام سوم:  نیز مشخص شد  اهداف کلی هر جلسه  غیرمتحرک خاص و  رفتار  اضطراب وجودی، 

آموزشی مشخص شد.گام چهارم: سازمان آموزشی محتوای  اهداف  به  تداوم،  توجه  توالی،  این منظور چگونگی  برای  دهی محتوی: 

نظر   در  یادگیرنده،  و  محتوا  بین  تجربه تعادل  انتخاب  پنجم:  شد.گام  تجربه گرفته  نوع  مرحله  این  به  توجه  با  یادگیری:  های  های 

که در جلسه چه تکلیفی را باید انجام دهد یا چه مواد آموزشی بکار برده شود( مشخص یادگیری و مواد آموزشی )برای مثال این

سازمان ششم:  فعالیتشد.گام  مدهی  ارائه  و  زمانی  نظم  یادگیری:  میثالهای  انجام  اصول  تبیین  از  پس  ویژه  تعداد  های  و  شود 

روایی محتوایی برنامه    -1جلسات و مکان آموزش مشخص شد.گام هفتم: ارزشیابی: برای اجرا چند فعالیت به این شرح انجام شد  

ات الزم اعمال شد و از گیری بررسی و تغییرشناسی و سنجش و اندازهنفر از متخصصان حوزه تغذیه، پزشکی و روان  10که با نظر  

پایلوت بر روی   ابتدا برنامه به صورت  اعتبار برنامه،  از آزمودنی  5سوی دیگر برای ارزشیابی  از تحلیل نتایج  نفر  ها اجرا شد و بعد 

 گرفت.رها نیز اجرا شد و در نهایت اثربخشی کلی برنامه مورد بررسی قراها، برنامه روی سایر آزمودنیحاصل و اثربخشی این آموزش

درمانی:ضرورت برنامه: به عنوان گام اول،  تشریح فرایند تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر معنا:  درمانیتدوین برنامه آموزشی معنا

درمانی مورد بررسی قرارگرفت. در گام دوم به تعیین نیازها و تبیین وضع موجود )با مرور ادبیات ضرورت تدوین بسته آموزشی معنا

مؤلفه و   شناسایی  به  مرحله  همین  در  سپس  شد.  پرداخته  موجود(  آموزش  پیشینه  مدل  که  موضوع  این  و  آموزشی  برنامه  های 

  11درمانی دارای چه عناصر و ابعادی است )محتوای برنامه(، پرداخته شد. در مرحله بعد اقدام به تنظیم پرسشنامه متخصصان معنا

درمانی تدوین گردید تا در اختیار چند نفر از یابی صوری و محتوایی بسته آموزشی معناگردید. این پرسشنامه جهت تعیین اعتبار

ها و ابعاد را ترین مؤلفه شناسی  قرار گرفته و بر اساس تجارب و مشاهدات خود به ترتیب اهمیت، مهممتخصصان مشاوره  و روان

آمده    1نویس اولیه جلسات آموزشی در جدول شماره  )پیششناسایی کرده و سپس به اصالح محتوای بسته آموزشی اقدام نمایند  

اعالم نیازهای  اساس  بر  آموزشی  اهداف  تنظیم  به  چهارم  گام  در  پنجم  است(.  گام  در  شد.  پرداخته  موجود  پیشینه  مرور  و  شده 

شدند. )انتخاب نمونه  بندی برنامه آموزشی و قوانین و مکان آن تعیین گردید. در گام ششم مخاطبان برنامه آموزشی تعیین  زمان

بر اساس غربال بود(. آخرین مرحله تدوین برنامه هم شامل  ها و معیارهای تعیینگری و نمره دریافتی در پرسشنامهپژوهش  شده 

  در  های مرور شدهبندی برنامه، با توجه به بررسی اکثر مطالعهریزی برای تعیین تعداد جلسات و زمانارزشیابی بود. به منظور برنامه

پژوهش نیز  و  گروهی  معنادرمانی  فرانکلروندکلی  توسط  شده  انجام  هوتزل( 43)  های  کانگ(44)  ،  و  (45)  ،  احمریان  فامیل   ،

  ،(49)  عزیزی و همکارانحاجی  ،(48)  ، حمیدزاده و همکاران(47)، زنجیران و همکاران  (40)  پیرخائفی و صالحی  ،(46)  همکاران

ی جلسه  10و با توجه به مواد آموزشی برنامه،  (  52)  ، خدایاری و همکاران(51)  محمدیان و همکارانگل،  (50)  بیرامی و همکاران

 2ای دو جلسه در طی  جلسه به صورت هفته  10سپس بسته آموزشی در طی  .  ای را برای اجرای برنامه اختصاص دادیمدقیقه  90

برای جلسات  اتمام  از  پس  بعد،  مرحله  در  گردید،  برگزار  آزمون    ماه  پس  مداخله  برنامه  تأثیر  )سنجش  جدول  در  شد.    (1اجرا 

 ای از برنامه گنجانده شده است.خالصه 

 

 
11. expert panel 



مبتال به سندرم زن اثربخشی آن بر اضطراب وجودی دربیماران   تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی  

 

 . برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی 1جدول 

سه
جل

 

 تکلیف تکنیک هدف محتوا 

ول 
ا

 

انجام   -و درمانگر یکدیگر با گروه اعضای آشنایی

 آزمون پیش

از   مختصر توضیح  -قوانین و اهداف تعیین

 در معنا مفهوم شرح و فرانکل معنادرمانی

توضیحاتی در ارتباط با سندرم  -زندگی

 های مربوط به آنمتابولیک و ویژگی

بیان مشکل اعضای گروه و متحد شدن اعضا  

 های گروهی برای شرکت در جلسه 

معرفی و آشنایی  

-اعضا با یکدیگر

آشنایی با معنا و  

-معنادرمانیمفهوم 

های  آشنایی با ویژگی

بیماری سندرم 

 متابولیک

استفاده از تکنیک 

شکنی جهت یخ

 تسهیل در ارتباط 

تهیه فهرستی از 

ساز در  رخدادهای معنی

 زندگی 

وم
د

 

باور و پذیرش  -بررسی تکلیف جلسه قبل

توجه  -های خویشخویشتن با شناخت ویژگی

ودی به آزادی معنوی به عنوان یکی از ابعاد وج

آموزش  -اهمیت انتخاب در زندگی  -انسان

 متناقض تکنیک قصد

ایجاد توجه بیشتر به  

ابعاد وجودی خویش  

 و پذیرش آن

 متناقض قصد
تمرین تکنیک 

 متناقض قصد

وم
س

 

 منبع سه  آموزش و قبل جلسه تکلیف بررسی

 های خالق،ارزش  :شامل فرانکل رویکرد در معنا

 تشریح و نگرشی هایارزش  تجربی، هایارزش 

 در زندگی هاییمثال  از استفاده با آنها

 کنندگانشرکت

ها سازی ارزششفاف

های خالق،  )ارزش 

 تجربی، نگرشی( 

 ها برگه ارزش 

فن آگاهی از  

 ها ارزش 

یافتن مصادیقی از سه 

  -معنا در زندگی روزمره

نوشتن دستاوردهای  

در  -خشنودکننده

نظرگرفتن رویدادهای  

 اخیر و تجارب هنری 

رم
ها

چ
 

 در پیشنهاداتی ارائه و قبل جلسه تکلیف بررسی

 بحث راجع -معنا مصادیق ساختن عملی مورد

 –اراده  قدرت و پذیریمسئولیت  آزادی، به

افزایش احساس مسئولیت به عنوان بخش  

ناپذیر وضعیت انسان و برای یافتن معنا  اجتناب 

در زمان حال و پذیرش شرایط موجود برای 

 با مذکور مفاهیم نمودن  برجسته -زندگی بهتر

 همه به نسبت مناسب دیدگاهی هدف اتخاذ

 زندگی  شرایط

 تمرکز بر اهداف 

 ساختن عملی

 معنا  مصادیق

آزادی و احساس 

 مسئولیت 

آموزش مفهوم  

های موازی ارزش 

-در مقابل ارزش

 های هرمی 

گفتگوی گروهی در  

زمینه آزادی و 

پذیری و  مسئولیت 

مرتبط ساختن  پنداره  

با واقعیت زندگی  

تعیین -جویاندرمان

ها و زاویه دید  هدف

 دیگر نسبت به اهداف 



 
 

7 
 

                                                        77-98 ص   32(  2) پیاپی ،1399تابستان   دوم، شماره  دهم،  دوره بهداشت، و  خانواده  فصلنامه
Quarterly of family and health, vol10, Issue 2, Summer 2020, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 

 علی محمدی و همکاران

جم 
پن

 

  -تمرکز بر اهداف -بررسی تکلیف جلسه قبل

تعیین   -ها ساختن اهداف با ارزشمتناسب 

تحلیل اهداف به منظور تناسب  -اهداف جدید

اظهار نظر در  -های شخصیداشتن با ارزش 

مورد لزوم و مطلوب بودن تجربه شدن 

تعیین   -های فرد با فراوانی نسبتا باال ارزش 

 های نادیده گرفته شده اهداف جدید برای ارزش

تعیین و تحلیل  

 اهداف 

دید  تعیین اهداف ج

های  برای ارزش 

 نادیده گرفته شده 

نوشتن هدف به  

 12صورت اسمارت 

تعیین یک هدف )کوتاه  

مدت، متوسط، بلند  

مدت( جدید برای خود  

 و تحلیل آن

شم
ش

 

چگونگی دستیابی   -قبل جلسه تکلیف بررسی

تعیین هدف کوتاه مدت و نیز تعیین   -به اهداف

  -مراحل عمده و جزئی دستیابی به هدف 

آشنایی با ناامیدی سازنده و افزایش امید به  

 زندگی 

 یابی به اهداف دست

 غلبه بر ناامیدی 

انتخاب یک هدف  

کوتاه مدت از  

فهرست اهداف که  

تواند  مراجع می

ساعت به   24طی 

 آن دست یابد 

انتخاب هدف و انجام آن 

و بررسی تحقق یا عدم  

تحقق آن و تعیین موانع 

احتمالی و یا تقویت  

 جهت انجام آن ها کننده

تم
هف

 

 اضطراب  شناخت -بررسی تکلیف جلسه قبل

 اضطراب  کنندهایجاد وجودی، شناسایی عوامل

 آن  با مقابله هایراه  و

 

 اضطراب  شناخت

وجودی و شناسایی  

 ایجادکننده آن عوامل

 فن  از استفاده

در حوزه  فراخوانی

 و اضطراب زا های

 رنج آور زندگی 

تهیه فهرستی از 

های اضطرابی در  حوزه 

 زندگی مراجع

تم
ش

ه
 

درک و دریافت   -بررسی تکلیف جلسه قبل

  -مرور تکنیک قصد متناقض  -معنای رنج

های بازتاب زدایی و تعدیل  آموزش تکنیک

 ها و تعلیم حساسیت به معنانگرش

روبروشدن و پذیرش  

رنج و آشنایی با  

های یاری  تکنیک 

رسان در پذیرش  

 معنای زندگی 

متناقض،  قصد

زدایی،  بازتاب

ها،  تعدیل نگرش

 حساسیت به معنا

گفتگو در زمینه رنج و 

چگونگی پذیرش و  

 تحمل آن 

هم
ن

 
درک و دریافت   -بررسی تکلیف جلسه قبل

درک حضور خدا در  -معنای نیستی و مرگ

 ناخودآگاه تعالی انسان

رویارویی با اضطراب 

 وجودی 
 متناقض قصد

گفتگو در زمینه گذرا 

بودن زندگی، واقعیت  

  -مرگ و معنای آن

گفتگوی گروهی در  

زمینه حضور خدا در 

های وجود  ترین الیهژرف

 انسان

 
12. Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely (SMART) 



مبتال به سندرم زن اثربخشی آن بر اضطراب وجودی دربیماران   تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی  

 

هم
د

 

 

ها،  جمع بندی -مرور تکلیف جلسه قبل

صحبت در  -ها، و مطالب جلسات پیشینخوانده

ارائه نظر  -زمینه خط سیر جلسات

کنندگان نسبت به تغییرات فردی  مشارکت

 آزمون انجام پس -در جلسات حاصل شده 

بندی جلسات و  جمع 

 آزمونانجام پس

سازی و  خالصه 

 بندیجمع 

به   هاکارگیری روشبه

صورت مستمر و نقد و  

تحلیل آن در زندگی  

 شخصی

 

مقاصد به  نیل  منظور  به  منزل  تکالیف  و  گروهی  تمرینات  همراه  به  جلسات  :این  چون  شرکت1ی  به  کمک  برای .  کنندگان 

ارزش شفاف گونه سازی  به  که  استهایی  معنادار  برایشان  ویژه  معقول2.ای  اهداف  تعیین  اهداف  3،.  اینکه  از  اطمینان  حصول   .

ارزش شرکت را محقق میهای معنیکنندگان  آنها  برنامه4سازد.دار شخصی  اهداف.  به  نیل  برای  عملی  اضطراب  5،ریزی  . شناخت 

. درک حضور خدا  7و  . درک و دریافت معنای رنج، مرگ و نیستی6،های مقابله با آنو راهعوامل ایجاد اضطراب    وجودی، شناسایی

 . ارائه شده بود، در ناخودآگاه تعالی انسان

به   درمانی  معنا  آموزشی  برنامه  محتوایی  روان  10  تأیید روایی  و  پزشکی  تغذیه،  حوزه  متخصصان  اساتیدو  از  رسید.  نفر  شناسی 

»کامالً مرتبط و    3»ارتباطی ندارد و ضروری نیست« تا    1درمانی که از  بندی اساتید در رابطه با برنامه آموزشی معناخالصه درجه 

 به دست آمد.  ( 2)گذاری کردند، در جدول ضروری است« نمره

نسبت روایی محتوایی. شاخص  2جدول   

 میانگین داوران جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه داوران

  10 9-8 7-6 5 4 3 2 1 جلسه

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 3 2 3 3 3 3 3 3 2.9 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.9 

4 3 3 3 2 3 3 3 3 2.9 

5 3 3 3 3 3 3 2 3 2.9 

6 3 3 3 3 2 3 3 3 2.9 

7 2 3 3 3 3 3 3 3 2.9 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 2.94 2.9 2.9 3 2.9 2.9 3 2.9 2.9 میانگین 

CVI 0.8 0.8 1 0.8 0.8 1 0.8 0.8  

 

برابر یک به    CVRبرای تبدیل قضاوت کیفی متخصصان به کمیت درباره روایی برنامه آموزشی، از روش الوشه استفاده شد. مقدار  

 .شتبر روایی محتوایی کامل برنامه داللت دا  بود و شده( )مقدار روایی پذیرفته 0 /62تر از بزرگدست آمد که  

CVR /
−

= = 
10 5

1 0 62
5

 



 
 

9 
 

                                                        77-98 ص   32(  2) پیاپی ،1399تابستان   دوم، شماره  دهم،  دوره بهداشت، و  خانواده  فصلنامه
Quarterly of family and health, vol10, Issue 2, Summer 2020, ISSN: 2322-3065 

http://journals.iau-astara.ac.ir 

 

 علی محمدی و همکاران

ارتباط با قابلیت اعتماد مداخله، ضریب توافق باالتر به معنی قابلیت اعتماد باالتر است. برای سنجش میزان توافق متخصصان از  در 

 . بوده است که حاکی از قابلیت اعتماد باال    بود   درصد توافق بین نمره گذاران   100ضریب کاپا استفاده شد. میزان توافق کاپا برابر با  

k ( )=
−

10
100

10 0
 

پس از روایی سازه مناسبی برخوردار    بود،اساس پشتوانه نظری معتبری بنا شده    نامه حاضر برچون بر  همدر ارتباط با روایی سازه  

معنادرمانی بر آگاهی از معنای زندگی شخص، به عنوان راهی برای سالمت روان تمرکز دارد. این احساس معنا  به این معنا که    .بود

های تجربی: آنچه که فرد  . ارزش 2دهد.  های خالق: آنچه که فرد به جهان می.ارزش1گردد:  تحقق سه نوع ارزش مشتق میاز خلل  

ارزش3کند.  از جهان دریافت می رابطه  .  این  تغییر. فرانکل در  انسان نسبت به شرایط غیرقابل  توانایی تغییر نگرش  های نگرشی: 

ابیان می نباید  افراد هرگز  یک موقعیت  کند که  با  که  زمانی  بیابند؛  زندگی  را حتی در حوادث  معنا  است،  ببرند که ممکن  یاد  ز 

مواجه می با سرنوشتی  زمانی که  و  ناپذیر همچون ناامیدکننده  بیماری عالج  با یک  زمانی که  مانند  نیست؛  تغییر  قابل  شوند که 

مواجه  درمان  غیرقابل  نمیسرطان  دیگر  و  رااند  موقعیت  یک  کشیده    توانند  چالش  به  خودشان  دادن  تغییر  برای  دهند،  تغییر 

این که یک  می بهترین حالتش است؛  انسان در  بالقوه  پتانسیل  به رنج و  فرد نسبت  اهمیت است، تحمل  آنچه که دارای  و  شوند 

 (. 54ترین معنای زندگی دست یابد )تراژدی شخصی را به یک پیروزی بدل کند و به ژرف

آزمون نیز به منظور بررسی تفاوت گیری مکرر با کنترل مقادیر پیشها از روش تحلیل واریانس با اندازهداده تجزیه و تحلیل  رای  ب

 تجزیه وتحلیل شد. 24، نسخه SPSSافزار تحلیل آماری ها با نرمتمامی این داده  .ها استفاده شدها برای تحلیل نهایی دادهگروه

 :هایافته

پس آزمون و گروه کنترل و آزمایش آورده    –به تفکیک پیش آزمون    3اطالعات توصیفی میزان اضطراب وجودی در جدول شماره  

 شده است. 

های اضطراب وجودی های توصیفی گرایش مرکزی و پراکندگی متغیر: آمار3جدول   

Table 3: Descriptive statistics of central tendency and dispersion of existential anxiety variables 

مرحله  گروه  متغیر 

 آزمون

 معیار انحراف میانگین 

 52/2 66/21 آزمون پیش آزمایش  اضطراب مرگ 

 83/2 20/18 آزمون پس

 03/5 06/19 پیگیری

 65/2 57/21 آزمون پیش کنترل 

 09/2 35/23 آزمون پس

 54/2 00/21 پیگیری

 16/2 53/15 آزمون پیش آزمایش  تنهایی   اضطراب

 26/2 00/14 آزمون پس

 15/2 26/15 پیگیری

 76/2 64/14 آزمون پیش کنترل 

 23/2 71/15 آزمون پس

 20/3 35/17 پیگیری
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 12/3 20/24 آزمون پیش آزمایش  اضطراب معنا 

 79/2 46/21 آزمون پس

 76/2 33/20 پیگیری

 51/2 21/22 آزمون پیش کنترل 

 09/3 71/22 آزمون پس

 84/2 92/24 پیگیری

 71/3 46/25 آزمون پیش آزمایش  اضطراب مسئولیت

 08/4 13/22 آزمون پس

 96/2 26/21 پیگیری

 55/2 07/24 آزمون پیش کنترل 

 37/2 35/22 آزمون پس

 11/2 21/23 پیگیری

 

که    داددهد. میزان میانگین نشان  های اضطراب وجودی را نشان می های توصیفی گرایش مرکزی و پراکندگی متغیر( آمار3جدول )

های مشابه و نزدیک به هم در هر  بود، دارای میانگینای اعمال نشده  آزمون که اثر مداخلهگروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش

وجودی   اضطراب  متغیر  مداخله دندبوچهار  اثرات  دریافت  با  آزمایش  گروه  اما  پس،  مرحله  در  به  ای  نسبت  نمرات کمتری  آزمون 

آزمون در گروه کنترل، در چهار متغیر اضطراب مرگ، اضطراب تنهایی، اضطراب معنا و اضطراب آزمون و نیز نسبت به پسپیش

آزمون کاهش یا تغییر مطلوبی در چهار متغیر نامبرده  پسمسئولیت از خود گزارش کردند و این درحالی است که گروه کنترل در  

نشان   آزمایش  گروه  در  پیگیری  مرحله  آزمون  مقادیر  همچنین  نداد.  این    داد نشان  است.  مانده  ثابت  تقریباً  ایجاد شده  تغییرات 

 حالی است که تغییراتی در هر سه مرحله آزمون در گروه کنترل مشاهده نشد. در

 

های خطا لوین برای بررسی مفروضه برابری واریانس: آزمون 4جدول   

Table 4: Levin test to test the assumption of equality of error variances 

 سطح معناداری  f Df1 Df2مقدار   متغیر 

 547/0 27 1 372/0 آزمون(اضطراب مرگ )پس

 196/0 27 1 75/1 اضطراب مرگ )پیگیری( 

 569/0 27 1 332/0 آزمون( )پساضطراب تنهایی  

 408/0 27 1 707/0 اضطراب تنهایی )پیگیری( 

 117/0 27 1 62/2 آزمون( اضطراب معنا )پس

 801/0 27 1 065/0 اضطراب معنا )پیگیری( 

 060/0 27 1 05/9 آزمون(اضطراب مسئولیت )پس

 227/0 27 1 52/1 اضطراب مسئولیت )پیگیری(

 

مفروضه برابری   داددهد. نتایج نشان  های خطا را نشان میآزمون لوین جهت بررسی مفروضه برابری واریانس(  4)جدول  

 (.<01/0pگانه اضطراب وجودی برقرار است )های هشتهای خطا برای متغیرواریانس
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 وهی گرهای تکراری برای بررسی تفاوت بین: آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با اندازه5جدول 

Table 5: Multivariate analysis of covariance with repeated measures to examine the difference 

between groups 

سطح   خطا   Df فرضیه   f Dfمقدار   مقدار  شاخص

 معناداری 

 مجذور اتا 

 750/0 001/0 20 2 03/15 750/0 اثر پیالیی 

 

( تحلیل کوواریانس چند5جدول  آزمون  اندازه(  با  بینمتغیره  تفاوت  بررسی  برای  تکراری  نشان میهای  را  دهد.  گروهی 

گروهی، زمان، مقایسه گروهی و اثر زمان در  و بین  گروهیدرونهای مختلف مقایسه  در حالت  دادهای کلی این آزمون نشان  یافته

 (. >01/0p) شتگروه تفاوت معناداری وجود دا

 

: مقایسه زوجی دو گروه آزمایش و کنترل در اثر تعاملی گروه در زمان 6جدول   

Table 6: Pair comparison of experimental and control groups due to the interaction of the group 

in time 

 

اثر تعاملی گروه در زمان را نشان می6جدول )            یافته( مقایسه زوجی دو گروه آزمایش و کنترل در  های این آزمون دهد. 

  ،اما در مرحله پیگیری  . (>01/0p)بودند  آزمون اضطراب مرگ دارای تفاوت معنادار  د که دو گروه آزمایش و کنترل در پسدانشان  

مشاهده   گروه  دو  این  در  معناداری  فوق طبق    همچنین  (.<01/0P)  نشدتفاوت  دو  جدول  در  متغیر ،  در  کنترل  و  آزمایش  گروه 

تفاوت  نیز  اضطراب معنا    در  (.<01/0P)  تفاوت معناداری یافت نشدمرحله پیگیری    در  آزمون و نیزپسمرحله  اضطراب تنهایی، در  

که دو    داد نشان    در جدول فوق   ها همچنین یافته  (. >01/0P)  حفظ شداین تفاوت    هم  گیری( و در مرحله پی>01/0p)  بود معنادار  

کنترل در پس و  آزمایش  اضطراب مسئولیتگروه  معنادار  ،آزمون  تفاوت  پیگیری<01/0p)  نبودند  دارای  مرحله  اما در  تفاوت  ،  (، 

 (.>01/0P) داشتندمعناداری 

 

 سطح معناداری  استانداردخطای   ها تفاوت میانگین مرحله آزمون  ها مقایسه گروه متغیر 

 001/0 02/1 13/5 آزمون پس کنترل  آزمایش  اضطراب مرگ 

 136/0 13/1 75/1 پیگیری کنترل  آزمایش 

 094/0 926/0 61/1 آزمون پس کنترل  آزمایش  اضطراب تنهایی 

 054/0 16/1 36/2 پیگیری کنترل  آزمایش 

 009/0 995/0 82/2 آزمون پس کنترل  آزمایش  اضطراب معنا 

 001/0 995/0 82/2 پیگیری کنترل  آزمایش 

اضطراب 

 مسئولیت

 382/0 12/1 22/1 آزمون پس کنترل  آزمایش 

 045/0 12/1 37/2 پیگیری کنترل  آزمایش 
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 : گیریبحث و نتیجه

بر اضطراب وجودی در بیماران مبتال    آن پژوهش حاضر با هدف تدوین یک برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی اثربخشی  

مداخله اثر  دریافت  با  آزمایش  گروه  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  متابولیک  سندرم  گروه به  به  نسبت  را  کمتری  مرگ  اضطراب  ای 

و والیی و    (38)، دهداری و همکاران  (53)افته با نتایج مطالعات حسینی کیاسری و همکاران  اند. این یکنترل از خود گزارش کرده

همسو است. در تبیین تأثیر معنادرمانی گروهی بر متغیر اضطراب مرگ باید بیان داشت که اضطراب یکی از ویژگی    (54)پور  زالی

دار شده است و پذیرش و آگاهی از نابود شدنی بودن، ناگزیر  شناختی هر فرد است که در ارتباط با تهدید نیستی در وجودش ریشه 

، یکی از این  ، همانند افراد دارای بیماری، سالمندان و امثال آن این اضطراب بیشتر استر برخی از افراد  شود. دباعث اضطراب می

. به گفته فرانکل، افرادی که با پدیده ترس برانگیزی مانند مرگ  (55)هایی جسمانی باشد  تواند افراد دارای ناتوانیها نیز میگروه

معنادرمانی میمواجه می اگر  شوند،  واقع حتی  در  کند.  فراهم  آنها  برای  به مرگ  نسبت  زیادی  و  نکردنی  باور  تواند یک شجاعت 

.  (45)نای زندگی را به آنها هدیه خواهد داد  های نام برده در حال رنج کشیدن نیز باشند، این نوع درمان معافرادی همانند گروه

را به افراد  کم پتانسیل رویارویی و مواجه منطقی با آنکند یا دستیی با واقعیت مرگ کمک میمعنادرمانی، به مراجعان در رویارو 

ری ندارد. این یافته با مطالعات  ، نتایج نشان داد برنامه درمانی تدوین شده بر اضطراب تنهایی تأثیر معناداهمچنین  . (56)  می دهد 

که آموزش معنادرمانی گروهی  ناهمخوان بود. در تبیین نتیجه به دست آمده مبنی بر آن  (57)انجام شده توسط ربیکا و جیاکینگ  

توان مطرح نمود. ابتدا از  هایی از دو جنبه میتفاوت معناداری بر کاهش اضطراب تنهایی گروه نمونه آزمایش نداشته است، استدالل

توان گفت که یکی از دالیل اصلی عدم همسویی آن است که پیشین میهای  جهت ناهمسویی نتیجه بررسی این فرضیه با پژوهش

های نمونه  هایی که نتایج این پژوهش با آنها ناهمسو بوده است، اثربخشی آموزش معنادرمانی را بر گروهاکثر قریب به اتفاق پژوهش

که به طور طبیعی یا  امثال آنها انجام گرفته  افراد بازنشسته و    های سالمندی،خاصی از جمله سالمندان، سالمندان ساکن اقامتگاه

اما افراد نمونه این    قبل زندگی مواجه شده اند. های ماتحت شرایط اجتماعی و شغلی خواه ناخواه با تنهایی بیشتری نسبت به دوره

ار داده باشد، برایشان وجود ها را خواه ناخواه در معرض تنهایی قراند که شرایط خاصی که آن پژوهش از افراد جوان یا میانسال بوده

است. دوم    نداشته  میاستدالل  اینطور  که  را  نمود  بیان  در صورتی  توان  تنهایی  اضطراب  معنادار  دادن  کاهش  یا  اثربخشی  اصوال 

ته های همتا یا عادی داشقابلیت طرح و انتظار بیشتر دارد که گروه هدف )آزمایش( اضطراب تنهایی زیاد یا حداقل باالتری از گروه

باشند، در حالی که میزان اضطراب تنهایی این گروه همانند گروه همتای عادی بوده و هر دو گروه نیز میزان اضطراب تنهایی باالیی  

اند. حتی افراد دارای سندم متابولیک )گروه نمونه آزمایش( تحت شرایط بیماری  کدام از مراحل آزمون از خود نشان ندادهدر هیچ

هایی بیشتری نیز هستند که فرهنگ جامعه ما و خیلی از جوامع حمایت و مراقبت و عیادت از بیمار را و حمایت  که نیازمند مراقبت

کنند و در نتیجه معنادرمانی نیز نبود یا کمبود چیزی را )اضطراب تنهایی دانند، احساس تنهایی زیادی را تجربه نمیارزشمند می

نمی صوررا(  این  غیر  در  دهد،  کاهش  انتظار  تواند  قابل  موجود  نظری  و  پژوهش  مبانی  تبعِ  به  تنهایی  اضطراب  کاهش  انتظار  ت 

  باشد. بنابراین نتیجه به دست آمده قابل تبیین و توجیه است.می

نتایج  یافته  اما   با  نتیجه  این  دارد.  معناداری  تأثیر  معنا  اضطراب  بر  گروهی  معنادرمانی  برنامه  داد  نشان  حاضر  پژوهش  های 

همکاران  هاپژوهش و  کانگ  و همکاران  (45)ی  دهداری  رباط(38)،  و همکاران  ،  صالحی  (39)میلی  و  پیرخائفی  و    (40)،  همسو 

هماهنگ بود. در تبیین اثر معنادرمانی گروهی بر کاهش اضطراب معنا می توان به مبنانی نظری موجود در این زمینه اشاره کرد.  

خواند و  درمانی با در نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسانی بـه جـای بـدبینی و انزوا، انسان را به تالش و فعالیت فرا میمعنا

آنمی  بیان انساندارد که  درچه  پای  از  را  رنجمیها  نامطلوبآورد،  بیها و سرشت  بلکه  نیست  که  شان  اسـت  زنـدگی  معنا شدن 

زندگی میمصیبت  معنای  و  داشت  خواهـد  معنـا  زنـدگی  دم،  واپسین  تا  بپذیریم  را شجاعانه  رنج  اگر  است.  معنی  بار  حتی  تواند 

 مسایل با برخورد در فرد شادمانی و موفقیت احساس به منحصر هدف درمانیمعنی . در(58)رد  بالقوه درد و رنج را نیز در برگی

 که بگوید  بیمار به توانددرمانگر نمی یک است حیاتی ارزش دارای لذا دارد، توجه شخص بقای به  درمانیمعنا بلکه نیست، زندگی
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 و است متفاوت مختلف افراد نظر از زندگی معنای منتها است معنا با زندگی که دهد نشان وی به تواندمی اما چیست زندگی معنای

 .(59)است  تغییر حال در همواره نیز به خصوصی فرد برای

های پژوهش حاضر نشان داد معنادرمانی گروهی بر اضطراب مسئولیت تأثیر معناداری ندارد. در باب همسویی و  عالوه بر این، یافته

توان اشاره کرد که در مداخله گروهی  ت گیرد. میای با آن صورهایی در دسترس نیستند که مقایسهناهمسویی این یافته، پژوهش

کند که کنترل اوضاع زندگی از دستش  معنادرمانی اصل پذیرش مسئولیت اهمیت خاصی دارد. فرد با حس مسئولیت احساس می

و می است  نشده  فعالیتخارج  انجام  و  قبول مسئولیت  با  احساس حاکتواند  باشد.  داشته  را در دست  اوضاع  کنترل  و  هایی،  میت 

تسلط بر امور زندگی و تغییر از کنترل بیرونی به کنترل درونی در افراد، موجب دوری از کنترل بیرونی و گرایش به کنترل درونی  

خواسته می به  رسیدن  در  یأس  و  ناامیدی  میشود،  کاهش  را  فرد  در  میها  او  در  مسئولیت  اضطراب  کاهش  باعث  و  شود. دهد 

و حوادثی که هنوز   کند تا زمان حال و بهبود فعلی را کوچک تلقی نکند و از آیندهه افراد کمک میهمچنین مداخله معنادرمانی ب

آزمون را  . حال بررسی عدم تفاوت معنادار دو گروه آزمایش وکنترل در مرحله پس( 60)صورت نگرفته است، ترس به وجود نیاید  

توان چنین تبیین نمود که گذر زمان برای کاهش اضطراب مسئولیت در افراد از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. به عبارتی  می

شود و برای اثر معنادرمانی بر کاهش اضطراب مسئولیت، زمان یک سوب مینکته کلیدی در تبیین این معادله مح  "زمان    "دیگر  

زایی که هنوز رخ نداده یا اصالً رخ نخواهد داد  های اضطرابدادمساله مهم است. همچنین پرهیز از تفکر و ایجاد احتمال برای رخ

به    ( 61)شخیصی و آماری اختالل های روانی  نیز بر کاهش اضطراب موثر است که در واقع این مساله نیز در پنجمین راهنمای ت

عنوان یکی ازعوامل شناختی و زیر بنایی ایجاد اضطراب شناخته شده است. معنادرمانی با طرح این مساله که در حال و برای هدف  

سازی برای کاهش اضطراب در حوزه مسئولیت موثر است و گذشت زمان برای تایید این نگرش ایجاد  حال باید کوشید، در زمینه

های فرد که انتظار  زایی در حوزه مسئولیت های اضطرابداددهد که رخ ارد، گذشت زمان نشان میشده توسط معنادرمانی اهمیت د

احتمال خیلی فراوان رخ نخواهد داد. بدین طریق مالحظه می به  یا  را داشت، هرگز  برای  آن  نکته کلیدی  شود که گذشت زمان 

آزمون قابل توجیه است. ت معنادار دو گروه در مرحله پساثربخش شدن معنادرمانی بر کاهش اضطراب مسئولیت است و عدم تفاو

 های طولی بیشتری انجام پذیرید.  بنابراین، الزم است در مطالعات بعدی، بررسی

 : محدودیت های پژوهش

محدودیت جمله  حاضر  از  پژوهش  نمونه های  محدودیتروش  پژوهش  این  در  است،  نمونه گیری  انتخاب  برای  به هایی  گیری 

گیری در گیری تصادفی ساده وجود داشت، بنابراین اعتبار بیرونی پژوهش تحت تاثیر روش نمونهتر، همچون نمونه عرفهای مُروش

از جمله دیگر محدودیتدسترس قرار می امکان کنترل متغیرگیرد؛  عدم  پژوهش  یا تعدیلهای مداخلههای  پژوهش  گر  کننده در 

درمانی برای کاهش اضطراب شود که از معنای گروهی بر کاهش اضطراب مرگ، پیشنهاد میبا توجه به تاثیر معنادار معنادرمانبود.  

می احساس  را  مرگ  خطر  که  سالمندان  و  بیماران  برای  خصوص  به  نتایج  مرگ،  ثبات  عدم  به  توجه  با  اما  شود.  استفاده  کنند، 

های دیگر همچون ارائه معنادرمانی در قالب مذهبی  فضا  ها وای دیگر یا در قالبهای مداخلهتوان معنادرمانی گروهی را با روشمی

معنادار  اثربخشی  به  توجه  با  همچنین  باشد؛  ثبات  دارای  یا  بیشتر  مرگ  اضطراب  کاهش  بر  آن  اثر  وسیله  بدین  تا  نمود  ادغام 

رای ایجاد معنا در زندگی و  شود بمعنادرمانی گروهی بر اضطراب معنا و ثبات این نتایج با گذشت فاصله زمانی دو ماهه، پیشنهاد می

 معنایی یا تردید در مورد معنا و اهداف زندگی، از معنادرمانی گروهی بدین منظور استفاده شود.کاهش اضطراب از بی

 : مالحظات اخالقی

آزاد اسالمی واحد شاهرود با عنوان تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی این مقاله برگرفته از رساله دکترا دانشگاه  

شناسه  با  که  است  متابولیک  سندرم  به  مبتال  بیماران  در  خاص  غیرمتحرک  رفتارهای  وجودی  اضطراب  بر  آن  اثربخشی 



مبتال به سندرم زن اثربخشی آن بر اضطراب وجودی دربیماران   تدوین برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی و بررسی  

 

اه  و صدور معرفی  کمیته اخالق دانشگپس از کسب مجوز    صوب گردید.م  IR.IAU.SHAHROOD.REC.1398.004اخالق 

از قبیل آگاه ساختن  نامه برای جمع آوری اطالعات ، پژوهشگر با حضور در محیط پژوهش و با ارایه فرم رضایت آگاهانه اقداماتی  

مطالعه مختار   آماری جهت شرکت در  اینکه جامعه  درباره  توضیح  از هدف مطالعه،  آماری  آنها    هستندجامعه  اطالعات هویتی  و 

 . شدتحویل گرفته  پرسشنامهاجرای پرسش نامه بین تمامی جامعه آماری توزیع و پس از  ند، می ما محرمانه باقی  

 : کاربرد پژوهش

حاضر، جدید  پژوهش  عملی  آموزشی  به    یبرنامه  و  مطالعه  جهت  الگویی  نیز  و  متابولیک  سندرم  پیشگیری  و  درمان  به  نسبت 

ارائه داده است  کارگیری سایر روش روانشناختی در درمان سندرم متابولیک  افراد مبتال به سندرم متابولیک در  های درمانی  و به 

 . کرده استمدیریت بیماری و کاهش اثرات مربوط به آن کمک 

 :تشکر و قدردانی

کرده  از شرکت  نمونه  عنوان  به  پژوهش  این  در  که  افرادی  و  بیماران  شهرستان تمامی  بهداشت  مراکز  پرسنل  از  همچنین  و  اند 

 شان در راستای انجام این پژوهش سپاسگزاریم. سمنان بخاطر همکاری و مساعدت
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 :ابزار پژوهش

 برنامه آموزشی معنادرمانی گروهی

سه
جل

 

 تکلیف تکنیک هدف محتوا 

ول 
ا

 

انجام   -و درمانگر یکدیگر با گروه اعضای آشنایی

 آزمون پیش

 از معنادرمانی مختصر توضیح  -قوانین و اهداف تعیین

توضیحاتی در   -زندگی در معنا مفهوم  شرح  و فرانکل

 های مربوط به آنارتباط با سندرم متابولیک و ویژگی

اعضا برای  بیان مشکل اعضای گروه و متحد شدن 

 های گروهی شرکت در جلسه 

معرفی و آشنایی  

-اعضا با یکدیگر

آشنایی با معنا و  

مفهوم 

-معنادرمانی

آشنایی با  

های بیماری  ویژگی

 سندرم متابولیک

استفاده از تکنیک 

شکنی جهت یخ

 تسهیل در ارتباط 

تهیه فهرستی از رخدادهای 

 ساز در زندگی معنی

وم
د

 

باور و پذیرش خویشتن با   -بررسی تکلیف جلسه قبل

توجه به آزادی معنوی به  -های خویششناخت ویژگی

اهمیت انتخاب در  -عنوان یکی از ابعاد وجودی انسان

 متناقضآموزش تکنیک قصد -زندگی

ایجاد توجه بیشتر  

به ابعاد وجودی  

خویش و پذیرش  

 آن 

 متناقض تمرین تکنیک قصد متناقض قصد

وم
س

 

 در  معنا منبع سه  آموزش و قبل جلسه تکلیف بررسی

 هایارزش  های خالق،ارزش  :شامل فرانکل رویکرد

 از  استفاده با آنها تشریح و نگرشی هایارزش  تجربی،

 کنندگانشرکت در زندگی هاییمثال

سازی شفاف

ها ارزش

های خالق،  )ارزش 

 تجربی، نگرشی( 

 ها برگه ارزش 

 ها فن آگاهی از ارزش

  یافتن مصادیقی از سه معنا در

نوشتن  -زندگی روزمره

  -دستاوردهای خشنودکننده

در نظرگرفتن رویدادهای اخیر 

 و تجارب هنری

رم
ها

چ
 

 مورد در پیشنهاداتی ارائه و قبل جلسه تکلیف بررسی

 آزادی، به  بحث راجع -معنا مصادیق ساختن عملی

افزایش احساس  –اراده  قدرت و پذیریمسئولیت 

ناپذیر وضعیت انسان  مسئولیت به عنوان بخش اجتناب

و برای یافتن معنا در زمان حال و پذیرش شرایط 

 مفاهیم نمودن برجسته-موجود برای زندگی بهتر

 همه به نسبت  مناسب دیدگاهی هدف اتخاذ با مذکور

 زندگی  شرایط

 تمرکز بر اهداف 

 ساختن عملی

 معنا  مصادیق

احساس آزادی و 

 مسئولیت 

آموزش مفهوم  

های موازی در ارزش 

های  مقابل ارزش

 هرمی 

گفتگوی گروهی در زمینه  

پذیری و  آزادی و مسئولیت 

مرتبط ساختن  پنداره با  

-جویانواقعیت زندگی درمان

ها و زاویه دید  تعیین هدف

 دیگر نسبت به اهداف 
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جم 
پن

 

متناسب   -تمرکز بر اهداف -بررسی تکلیف جلسه قبل

  -تعیین اهداف جدید   -هاساختن اهداف با ارزش

های  تحلیل اهداف به منظور تناسب داشتن با ارزش

اظهار نظر در مورد لزوم و مطلوب بودن   -شخصی

  -های فرد با فراوانی نسبتا باالتجربه شدن ارزش 

های نادیده گرفته تعیین اهداف جدید برای ارزش

 شده 

تعیین و تحلیل  

 اهداف 

اهداف  تعیین 

جدید برای  

های نادیده  ارزش 

 گرفته شده 

نوشتن هدف به  

 13صورت اسمارت 

تعیین یک هدف )کوتاه مدت،  

متوسط، بلند مدت( جدید  

 برای خود و تحلیل آن 

شم
ش

 

چگونگی دستیابی به   -قبل جلسه تکلیف بررسی

تعیین هدف کوتاه مدت و نیز تعیین مراحل   -اهداف

آشنایی با ناامیدی    -هدفعمده و جزئی دستیابی به 

 سازنده و افزایش امید به زندگی 

یابی به  دست

 اهداف 

 غلبه بر ناامیدی 

انتخاب یک هدف  

کوتاه مدت از  

فهرست اهداف که  

تواند طی  مراجع می

ساعت به آن   24

 دست یابد 

انتخاب هدف و انجام آن و  

بررسی تحقق یا عدم تحقق  

آن و تعیین موانع احتمالی و  

ها جهت انجام  تقویت کنندهیا 

 آن 

تم
هف

 

وجودی،  اضطراب  شناخت -بررسی تکلیف جلسه قبل

 مقابله هایراه و اضطراب کنندهایجاد شناسایی عوامل

 آن با

 

 اضطراب  شناخت

وجودی و 

 شناسایی عوامل

 ایجادکننده آن 

 فن  از استفاده

در حوزه  فراخوانی

 و اضطراب زا های

 رنج آور زندگی 

های  فهرستی از حوزهتهیه 

 اضطرابی در زندگی مراجع 

تم
ش

ه
 

درک و دریافت معنای   -بررسی تکلیف جلسه قبل

های آموزش تکنیک  -مرور تکنیک قصد متناقض  -رنج

ها و تعلیم حساسیت به بازتاب زدایی و تعدیل نگرش

 معنا 

روبروشدن و  

پذیرش رنج و  

آشنایی با  

های یاری  تکنیک 

رسان در پذیرش  

 معنای زندگی 

متناقض،  قصد

زدایی، تعدیل  بازتاب

ها، حساسیت نگرش

 به معنا 

گفتگو در زمینه رنج و 

 چگونگی پذیرش و تحمل آن

هم
ن

 

درک و دریافت معنای   -بررسی تکلیف جلسه قبل

درک حضور خدا در ناخودآگاه تعالی   -نیستی و مرگ 

 انسان

رویارویی با  

 اضطراب وجودی 
 متناقض قصد

زمینه گذرا بودن گفتگو در 

زندگی، واقعیت مرگ و معنای  

گفتگوی گروهی در   -آن

زمینه حضور خدا در 

های وجود  ترین الیهژرف

 انسان

 
13. Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely (SMART) 
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هم
د

 

 

ها، و  ها، خواندهجمع بندی -مرور تکلیف جلسه قبل

صحبت در زمینه خط سیر  -مطالب جلسات پیشین

کنندگان نسبت به ارائه نظر مشارکت -جلسات

انجام   -فردی حاصل شده در جلساتتغییرات 

 آزمون پس

بندی جلسات  جمع 

 آزمونو انجام پس

سازی و  خالصه 

 بندیجمع 

به صورت  هاکارگیری روشبه

مستمر و نقد و تحلیل آن در 

 زندگی شخصی 

 

 

 

 ( QFEA)   وجودی اضطراب پرسشنامه

شوید. میزان ناراحتی می نگران و ناراحت حد چه تا  که کنید و مشخص مطالعه را زیر عبارت 31 از هریک لطفاً  گرامی  پاسخ دهنده 

 .متشکرم بسیار شما  عنایت بذل از آن درجه بندی فرمایید. پیشاپیش مقابل در جدول زدن عالمت با را خود

 

 بسیار زیاد زیاد کمی اصال  گویه ردیف 

     .می کند تلخ خویش برای را زندگی خودش انسان 1

     درآورد. تنهایی  از را ما هم نمی تواند بودن دیگرانبا   حتی 2

     در آینده چه بر سرش می آید.  نمی داند  انسان 3

     می رسد.  پایان به عمرمان روزی 4

     .است مسئول زندگی اش اتفاقات تمام برابر در  فرد 5

     .کنند درک را یکدیگر کامل به طور نمی توانند انسان ها 6

     .بی معناست و پوچ به خودی خود زندگی 7

     دنیا بدون ما هم به همان روش قبلیش ادامه می یابد.  8

     .است خودش عهده بر فرد  هر زندگی  ساختن مسئولیت درنهایت 9

     دنیای افراد با هم خیلی فرق دارد. 10

     بیفتد. مرگ پیر و جوان ندارد و هر لحظه ممکن است اتفاق   11

     باید برای یافتن نقش و جایگاهمان در این جهان تالش کنیم.  12

     فرد خودش مسئول عواقب تصمیماتی است که می گیرد.  13

     افراد نمی توانند در هنگامی که تنها هستند شاد باشند.  14

کشد  15 می  زندگی  در  که  هایی  رنج  علت  دریابد  تواند  نمی  انسان 

 چیست. 

    

     پس از مرگ حتی عزیزانمان هم فراموشمان می کنند.  16

     انسان خودش مسئول تغییر زندگی اش است و نه سرنوشت. 17

     انسان در شناخت نزدیک ترین افراد زندگی اش هم ناکام می ماند.  18

     باید به دنبال هدفی باشیم که ارزش دنبال کردن را داشته باشد.  19

     جسم انسان با مرگ نابود می شود. 20

اش   21 زندگی  های  رنج  و  ها  گرفتاری  اصلی  مسئول  خودش      انسان 
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 علی محمدی و همکاران

 است.

     درد دل کردن با دیگران هم نمی تواند ما را آرام کند.  22

     ما نمی دانیم علت خلق شدن و زندگی کردن ما چیست. 23

     نداشته باشد. ممکن است زندگی پس از مرگ وجود  24

جهت  25 و  معنا  مان  زندگی  به  که  باشیم  چیزی  دنبال  به  باید  ما 

 ببخشد.

    

     علت اصلی اغلب بیماری ها به خودمان بر می گردد.  26

     نقش اصلی درمان بیماری با خود فرد است. 27

     روزی می آید که در این دنیا نخواهیم بود.  28

     عاقبتمان چه می شود.نمی دانیم آخر و   29

 

 

 

 

 

 

 


