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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of online existential psychotherapy on
attitudes toward life and death-related Perplexities in in Recovered Patients of COVID-19.
The research method was a quasi-experimental design with pre-test, post-test and control
groups. The statistical population in this study included all recovered patients of COVID-19
in 2020 in Urmia, Iran. A sample of 30 people was selected by convenience sampling method
and placed in experimental and control groups (N = 15 each). The experimental group
received ten 90-minute sessions of online existential group psychotherapy, whereas the
control group received no intervention. The Life Attitude questionnaire (Reker, 1992), Death
Depression Scale (Templer et al., 1990) and Death Obsession Scale (Abdel-Khalek, 1998)
were used for data collection. The collected data were analyzed using single-factor analysis of
covariance (ANCOVA). The results of this study showed that the mean of life attitude score
in the experimental group significantly was increased after the existential psychotherapy
intervention in comparison with the control group (P< 0/001) and the mean of death
depression and death obsession were decreased (P< 0/001). Based on the results of the present
study, it can be concluded that existential psychotherapy can improve attitudes toward life and
reduce the degree of perplexities related to death in recovered patients of Covid 19.
Keywords: Attitudes toward Life, Perplexities related to Death (Death Depression and Death
Obsession), Existential Therapy, Recovered Patients of Covid-19.
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چکیده
پژوهش حاضر با هدف اثربخشي رواندرماني وجودي آنالین بر نگرش به زندگي و آشفتگيهاي مرتبط با مرگ در
بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹انجام پذیرفت .طرح پژوهش ،نيمهآزمایشي با طرح پيشآزمونپسآزمون با گروه کنترل
بود و جامعۀ آماري را تمام بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹شهر اروميه در سال  13۹۹تشکيل ميداد .حجم نمونۀ آماري 30
نفر ( 15نفر گروه آزمایش و  15نفر گروه کنترل) بود که بهروش نمونهگيري دردَسترس گزینش و در دو گروه کنترل و
آزمایش جايدهي شدند .گروه آزمایش بهصورت گروهي  10جلسۀ ۹0دقيقهاي رواندرماني وجودي آنالین دریافت
کردند و گروه کنترل هيچ مداخلهاي نداشتند .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامههاي نگرش زندگي (ریکر،)1۹۹2 ،
افسردگي مرگ ( تمپلر و همکاران )1۹۹0 ،و وسواس مرگ (عبدالخالق )1۹۹8 ،استفاده شد .براي تجزیهوتحليل دادهها،
آزمون تحليل کوواریانس تکمتغيره استفاده شد .براساس نتایج ،ميانگين نگرش زندگي در گروه آزمایش ،پس از
مداخله در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداري افزایش ( )P<0/001و ميانگين افسردگي مرگ و وسواس مرگ
کاهش پيدا کرده است ( .)P<0/001بنابر نتایج ،رواندرماني وجودي ميتواند موجب بهبود نگرش به زندگي و کاهش
ميزان آشفتگيهاي مرتبط با مرگ در بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹شود.
واژگان کلیدی :نگرش به زندگي ،آشفتگيهاي مـرتبط بـا مـرگ (افسـردگي مـرگ ،وسـواس مـرگ) ،رواندرمـاني
وجودي ،بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ.1۹
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دیکســيت .)2020 ۹،ظهــور آســيبهاي روانــي نــهتنها در

مقدمه
شـيوع ویـروس کرونـا ( 201۹کووید ـ1)1۹در شــهر

حين بيماري ،بلکه پـس از رونـد تـرخيز از بيمارسـتان

ووهان چين آغاز شد و در سایر مناطق جهان بهسـرعت

در بيمــاران بهبودیافتــه11نيــز ادامــه دارد (ليــو ،یانــ،،

10

12

گسترش یافت (سود .)2020 2،سرعت انتشار ویـروس بـه

ژانــ ،،ليــو ،هــو و همکــاران .)2020 ،براســاس مطالعــۀ

حــدي بــود کــه ســازمان بهداشــت جهــاني آن را یــک

ليو ،باوومایستر ،ویولئـوکس ،چـن ،ليـو ،یـو13و همکـاران

بيماري واگيـر پانـدميک معرفـي کـرده اسـت (وانـ،،

( )2020در ووهان چين  ،حدود 12.4درصد از بيماراني

هوربي ،هایدن و گـاوو .)2020 3،ویـروس کرونـا سيسـتم

که بهطور متوسط  36.75روز از تـرخيز آنهـا گذشـته

تنفســي تحتــاني شــامل نایژههــا و کيســههاي هــوایي را

اســت ،نشــانههاي شــدیدي از اخــتالل اســترس پــس از

درگير ميکند و نوعي بيماري سندرم حاد تنفسي ایجـاد

سانحه دارند10.4 .درصد از بيماران ترخياي نشـانههاي

ميکنــد (ژو ،ژانــ ،،وانــ ،،لــي ،یانــ ،،ســون4،و
همکاران .)2020 ،ایـن ویـروس بـهعنوان یـک بيمـاري
همهگير ميتوانـد بهسـرعت سـالمت جسـمي و روانـي
مردم را به خطـر بينـدازد چـر کـه شـيوع ایـن بيمـاري
نگراني از احتمال مرگ براثر عفونتهـاي ویروسـي را
افزایش داده و به فشار روانشـناختي منجـر شـده اسـت

متوســط تــا شــدید اضــطرا ،و 32.3درصــد نشــانههاي
خفيف و به همان ترتيب1۹ ،درصد از بيماران نشـانههاي
متوســط تــا شــدید افســردگي و 46.7درصــد نشــانههاي
خفيف افسردگي از خود نشان دادند.
در چنــين شــرایط دشــوار و اســترسزایي ،یکــي از
مکانيسمهاي بسيار مهم براي تا،آوري و توانایي مقابله
14

15

(دنــ ،و پنــ .)2020 5،،از ســوي دیگــر ،ظهــور ایــن

با این شرایط ،معناي زنـدگي یـا نحـو نگـرش زنـدگي

پاندمي بـا ایجـاد سـردرگمي ،شـرایط زنـدگي مـردم را

است که افراد را قادر ميسازد تا از تجربيات خـود نيـرو

تغييــر داده (دانــ ،و بــوي )2020 6،و ضــمن افــزایش

و بينش به دست آورند ،در موقعيتهـاي فعلـي دیـدگاه

احساسات منفي (اضـطرا ،،افسـردگي و عاـبانيت) بـه

داشته باشند و راهي براي آیندهاي ارزشـمند و گرانبهـا

کاهش احساسات مثبت خوشبختي و رضایت از زندگي

فــــراهم آورنــــد (هــــامفري و واري .)202116،ریکــــر

منجر شده است (لي ،وان ،،خووه ،ژاوو و ژو.)2020 7،

( ،)2000نگــرش زنــدگي را در پــنج بعــد معنــاي فــرد،

براساس مطالعهاي در چين و سـریالنکا ،افسـردگي،
اضـــطرا ،،انـــدوه ،سومماـــرف مـــواد ،بيخـــوابي و
روانپریشي ،اختالل استرس پس از سانحه ،سومماـرف
و وابســـتگي بـــه مـــواد ،تحریکپـــذیري ،اضـــطرا،،
بيخوابي و کارایي ضعيف از دیگـر عالوـم آسـيبهاي
رواني حاصل از این پاندمي هسـتند (الوـي ،مـا ،وانـ،،

17

پــذیرش مــرگ ،اختيــار مســئوليت ،احســاس خــأ و
هدفجویي مطرح کرده است .نگرش مثبت به زنـدگي
ميتواند به جروتمندي در مواجهه با ضربۀ روانـي (بـو،
لــي ،یانــ ،،وانــ ،،ژانــ ،،چونــ18،و همکــاران،
 ،)2021افـــــزایش معنـــــاي زنـــــدگي (بـــــرود

و

چـــاي ،هـــو ،وي8و همکـــاران 201۹ ،راجاپاکســـه و
9 Rajapakse,

1

)Coronavirus discase 2019 (COVID-19
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سميه تکلوي و همکاران

سکووســکي ،)2021 1،تحمــل فشــار روانــي (هاشــمي

نگرش زندگي مثبت براي حفظ سالمت روانـي فـرد در

شــکفته ،ورده زایهکنــدي ،صــوفي و ســياوش )13۹۹ ،و

مواقع بحران و عدماطمينان ضـروري باشـد (ديیونـ،،

حتــي بيماريهــاي صــعبالعالج (بخشــعليزاده ایرانــي،

زیگلر و شيپرس 202011،شنل و کرامپ.)202012،

شهيدي و حزیني )1400 ،منجـر شـود .فرانکـل،1۹63(2

از مفاهيم و مضمونهاي اصلي در بيماران و

بــه نقــل از چــن ،ژانــ ،،ژو ،چــن ،لــين )2020 3،معتقــد

بهبودیافتگان مبتال به کوویدـ 1۹آشفتگيهاي مرتبط با

و

مرگ13یا بهعبارتي اضطرا ،،افسردگي و وسواس

اســت کــه نگــرش زنــدگي یــا معنــاي زنــدگي در

پيگيري یک فـرد از یـک هـدف خـاص در یـک دور
معيّن از زمان است .همچنين ،نشاندهند معنـاي خاصـي
است که در یک لحظـۀ خـاص در

ميشـود .بهگفتـۀ

باوميستر ،)1۹۹1(4نگرش به زندگي معمـوال بـه احسـاس
انسجام در وجود یا در

زندگي اشاره دارد .این مؤلفه

به احساس مأموریـت در زنـدگي اشـاره ميکنـد یعنـي
تعقيب و تحقق اهداف ارزشمند ،و همچنين بـا احسـاس
موفقيــت همــراه اســت (هينتــزلمن و کينــ.)2014 5،،
پژوهشها نشان ميدهد افرادي که نگرش زندگي مثبت
و احســاس معنــاي بــاالیي در زنــدگي دارنــد ،عالوــم
افسردگي و اضطرا ،کمتري دارنـد (اسـتيگر )2012 6،و
به احتمال زیاد ،رضایت از زندگي و شـادکامي بيشـتري
7

را گـــزارش ميکننـــد (دزوتـــر ،ليـــوکس و واچـــولتز،
 .)2015یافتههاي گذشته نگرش به زندگي را بـا سـطوح

8

بيشتر اميد و خوشبيني (فرگوسن ،تيلور و مک مـاهون،

مرگ است (هوآن ،،هوان ،،وان ،،ري ،لن ،گيو

14

15

16

و همکاران 2021 ،جان .)2020 ،اضطرا ،مرگ

ترس مدوام ،غيرمنطقي و مرضي از مرگ یا مردن
است .این مفهوم به مرگهراسي و ترس زیاد از مرده
17

نيز اطالق ميشود (عبدالخالق و توماسـسابادو،

 .)2005افسردگي مرگ 18به نگرشهاي افسردهوار
مربوط به مرگ و نيستي اشاره دارد (تمپلر ،1۹۹01۹،به
نقل از محمدزاده ،عاشوري ،واحدي و اصغريپور،
 .)2018افسردگي مرگ در چهارچو ،جهانبيني
فرهنگي ،نتيجۀ ضعف ایمان و ظرفيت ناکارآمد در
تعدیل اضطرا ،،ایجاد معنا ،عزتنفس و روابط
رضایتبخش است (محمدزاده و عاشوري.)13۹6 ،
بيماران درگير با بيماريهاي حاد ،مدام درگير وسواس
مرگ20هستند .یعني اشتغاالت ذهني ،تکانهها و عقاید
مقاوم مربوط به مرگ را مکررا تجربه ميکنند
(عبدالخالق .)1۹۹7 ،علت وسواس مرگ از نظر رولو

 ،)2017ســـطوح بـــاالتري از تـــا،آوري (اوســـتافين و

مي ،1۹67(21به نقل از یادگاري ،حياتي و یوسفي

پـرولکس )2020 ۹،و همچنـين شایسـتگي ،عـزم و ادغــام

افراشته )13۹7 ،لزوما شناختي نيست بلکه ناشي از

10

اجتمــاعي مــرتبط دانســته اســت (اســتاوروا و لوهمــان،

کمجروتي انسان در مواجهه با حقيقت مرگ و پذیرش

 .)2016به نظر ميرسـد بـا همـهگيري ویـروس کرونـا و

آن است .وجه افتراق بيماران مبتال به کوویدـ 1۹با دیگر

پيامدهاي زیانبار آن بر روي روح ،روان و جسم افـراد،

حيات در ارتباط با

بيماريهاي تهدیدکنند
1
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آشفتگيهاي مرتبط با مرگ ،پيشبينيناپذیري علل

مواجهـــۀ صادقانـــه ،و تغييــر بــهعنوان عملــي شــجاعانه

مرگ در افراد مبتال و دليل آن (افراد در هر رد سني ،با

ازسوي مراجـع تمرکـز دارد (برکـاتي ،بهمنـي ،نقيـایي،

و بدون سابقۀ بيماري) ،ترس از کيفيت خاکسپاري،

افراسيابي و مارسا .)2017 ،امتيـاز رواندرمـاني وجـودي

ندیدن عزیزان قبل از مرگ ،مشاهد مرگ اطرافيان و

نسبت به سایر رویکردها ،در تمرکز آن بـر انتخا،هـا و

خوا،دیدگي با محتواي مرگ است (رحمتينژاد،

مسيرهاي موجود بهسمت رشد شخاي است و تأکيد بر

یزدي ،خسروي و صدرآبادي .)13۹۹ ،بهبودیافتگان

پــذیرش مس ـئوليتهاي شخاــي ،گســترش آگــاهي از

کوویدـ 1۹حتي پس از مرخزشدن از بيمارستان،

موقعيتهاي فعلـي و احسـاس تعهـد بـه تاـميمگيري و

درنتيجۀ این تجار ،زیسته ،از عالوم اختالل استرس

عمل است (خدادادي سنگده ،سپهرتاج ،ميرزا اسماعيلي

پس از سانحه 1،استرس حاد ،اضطرا ،و افسردگي رنج

و سپهرتاج .)13۹۹ ،وظيفۀ رهبـران گروههـاي وجـودي

ميبرند (هوآن ،و همکاران 2021 ،تاکي ،لوسيانو،

ایـن اســت کـه اشــخاص را متوجـه کننــد کـه ميتواننــد

گدس و هاریسون 2021 2،جان.)2020 ،

بهجاي اینکه همچـون موجـودي منفعـل کـه رویـدادها،

بهعلت آسيبهاي فيزیولوژیکي و روانشـناختي در

زنــدگياش را شــکل ميدهنــد ،تعيينکننــد آگــاه و

بهبودیافتگـــان کووید ـ ،1۹مطالعـــهها بـــر حمایـــت و

هوشيار زندگي خود باشند (کالسن ،کروگ ،دزليـک،

مراقبتهاي ویژه در این افراد تأکيد دارند تا با تغييـر در

آنسل ،هایـ ،،هميلتـون6و همکـاران .)201۹ ،درواقـع،

نگرش بـه زنـدگي بـر کـاهش آشـفتگيهاي مـرتبط بـا

در این شيو درماني هـدف درمـانگر عمدتـــا چالـــش

مرگ بينجامد .ازجمله مـداخالتي کـه سـابقۀ خـوبي در

منطقــي و عقالنـــي بـــا مراجـــع اســـت تـــا ســـط
او از زنــدگي و مســاول آن را افــزایش

بهبــود وضــعيت روانشــناختي در شــرایط بحرانــي دارد،

آگــاهي و در

رواندرماني وجودي3است (ناـيري هـانيس ،صـادقي و

دهــــد (بریتبــــارت ،روســــنفلد ،پســــين ،آپلبــــوم،

غالمرضایي .)1400 ،رواندرمـانگري وجـودي ،چنـدان

کوليکووســکي ،ليچتنتــال .)2015 7،هــافمن ( )2021بــا

که با هستيکاوي4آغاز شد ،بهصـورت تـاریخي حاصـل

اشاره به اثربخشي رواندرمـاني وجـودي در مواجهـه بـا

گنجانــدن روشهــاي رواندرمــاني برگرفتــه از روش

شرایط بحراني ،تروما و امدادرساني رواني در برابر بالیـا

روانتحليلگـري در چهـارچو ،اصـول فلســفه وجــودي

به ضرورت کاربرد مداخالت وجودي در دوران پاندمي

بــود (ویکسل ـدیکسون .)2020 5،ایــن رویکــرد درمــانيْ

کووید ـ 1۹تأکيـد دارد .بـاووور8و همکـاران ( )2020در

نگرشهـــا و ســـازههایي همچـــون خودآگـــاهي،

طــي فراتحليلــي ،اثــر مــداخالت وجــودي بــر ســالمت

مرگآگــــاهي ،اضــــطرا ،وجــــودي ،مســــئوليت،

معنوي ،روانشناختي و جسمي در بيماران بـال مبـتال بـه

جســتوجوي معنــا ،شخاــيت و اصــالت را مبنــا قــرار

ســـرطان را بررســـي کردنـــد .براســـاس بررســـيهاي

ميدهـد و درنتيجـه روشـي اسـت کـه بـر حتميتهـاي

سيستماتيک این متاآناليز ،درمانهـاي وجـودي در تمـام

آزادي ،مــرگ ،تنهــایي و خــأ وجــودي تمرکــز دارد

مراحل بـراي ایـن بيمـاران مـؤثر بـوده اسـت .امـانزاد و

(عسکري ،نايري هانيس و پناغي )13۹4 ،و بــهجـــاي

حسـينيان ( )13۹7اثربخشـي مشـاور گروهـي مبتنـي بـر

ســلب اختيــار فــرد ،بــر رابطــۀ مراجــع و درمانگــر،

رویکرد وجودي بـر نگـرش زنـدگي و سـالمت معنـوي

1

PTSD
Taquet, Luciano, Geddes, Harrison
3
Existential Therapy
4
Daseinsanalysis
5
Weixel-Dixon
2

6

Classen, Krug, Dezelic, Ansell, Haigh, Hamilton
7
Breitbart, Rosenfeld, Pessin, Applebaum, Kulikowski,
Lichtenthal

Bauerei

8
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زنان مبتال دیابت نوع 2را تأیيـد کردهانـد .نتـایج مطالعـۀ

از  7روز در بخش مراقبتهاي ویژ بيماران کرونایي،

یوســفي ،جهانبخشــي و اصــالني ( )13۹1نيــز نشــان داد

وصلبودن به دستگاه ونتيالتور یا دستگاه اکسيژن،

درمان وجودي در کاهش نشانگان وسواس مؤثر است و

مرخزشدن با وضعيت عمومي خو ،در محدود مهر

اثر آن در مرحلۀ پيگيري نيز ماندگار است .در مطالعهاي

و ديماه سال  ،13۹۹سپريشدن بيش از  1ماه از زمان

دیگر ،احمدينسب ،مليحيالذاکریني ،محقق ،سوداگر،

ترخيز ،مارفنکردن داروهاي روانگردان (بهعلت

ثابت ( )1400دریافتند که درمان وجودي مبتني بـر معنـا

تأثيرگذاري بر نتایج مداخلۀ آزمایشي) ،آشنایي با

در کاهش افسردگي زنان مبتال بـه سـرطان پسـتان تـأثير

استفاده از نرمافزارهاي ارتباطي در فضاي مجازي (زوم

معناداري داشته است و این اثربخشي در طول زمان نسبتا

و گوگل ميتين ،و ،)...مجهزبودن به ابزارهاي موردنياز

پایدار بوده است.

براي ارتباط مجازي (گوشي همراه اندروید ،تبلت،

با توجه به پيامدهاي فيزیولوژیکي و روانشناختي

لپتاپ).

مزمن و از طرفي چالشهاي وجودي ناشي از تجربۀ

مال هاي خروج از طرح :غيبت بيش از دو جلسه

مرگ در بيماران مبتال به کوویدـ ،1۹تسریع در

در مداخلۀ آزمایشي ،الزام به مارف داروهاي

اثربخشي روند پروتکل درماني ،اجراي یک مداخله

روانگردان ازسوي پزشک متخاز ،شرکت همزمان

براي کاهش آشفتگيهاي مرتبط با مرگ و بهبود معنا و

در دو طرح پژوهشي.

نگرش در زندگي بيماران بهبودیافتۀ کرونا ضروري و

پس از بررسي مال هاي ورود و خروج ،از بين

مؤثر به نظر ميرسد بنابراین ،پژوهش حاضر با هدف

آنها پروندههایي برگزیده شد که شرایط ذکرشده را

اثربخشي رواندرماني وجودي بر نگرش به زندگي و

داشتند و در صورت دسترسي به شمارههاي تماس،

آشفتگيهاي مرتبط با مرگ (افسردگي مرگ و

براي حضور در پژوهش دعوت به همکاري شدند .از

وسواس مرگ) در بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹انجام

این تعداد 30 ،نفر بهعنوان نمونۀ آماري در نظر گرفته

شد.

شدند .از آنجا که حجم نمونه در پژوهشهاي

روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگیری
جامعۀ آماري موردنظر ،از تمام بيماران بهبودیافتۀ

مداخلهاي براي هر گروه  15نفر است (دالور،)13۹۹ ،
درنهایت بهصورت گمارش تاادفي به دو گروه
آزمایشي و گروه کنترل 15نفري تفکيک شدند.

کرونا در محدود سني  20تا  55سال شهر اروميه

ابزار
پرسشنامۀ نگرش زندگی 1:این پرسشنامه را

ديماه سال  13۹۹از بخش ویژ بيماران کرونایي

ریکر ( )1۹۹2طراحي کرده است .این مقياس از 47

ترخيز شدهاند ،تشکيل یافته بود .در این پژوهش ،از

عبارت تشکيل شده است که شرکتکنندهها باید

روش نمونهگيري غيرتاادفي دردَسترس یا اتفاقي

درقالب یک مقياس 5درجه اي ليکرت ،ميزان توافق و

استفاده شد .به این منظور ،با مراجعه به بخش ترخيز

یا موافقنبودن خود را براي هریک از عبارتها گزارش

بيماران کرونایي در بيمارستان طالقاني اروميه،

کنند .این آزمون جزم ابزارهاي پژوهشي چندبعدي

پروندههاي این بيماران بهصورت محرمانه بررسي شد.

است که سازههاي مرتبط با معناي فردي،

(مرکز استان آذربایجان غربي) که در باز زماني مهر تا

مال هاي ورود به طرح :محدود سني  20تا 55
سال ،حداقل تحايالت دیپلم ،بستريبودن حداقل بيش
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پژوهشهاي علوم شناختي و رفتاري ،سال یازدهم ،شماره اول ،پياپي( ،)20بهارو تابستان 1400

صاحباختياربودن و مسئوليتپذیري ،پذیرفتن واقعيت

روشهاي بازآزمایي و ضریب آلفاي کرونباخ استفاده

مرگ ،احساس پوچي و جستوجوي هدف را

شده که بهترتيب با مقدار  0/۹2و  0/۹0پایایي مناسبي

ميسنجد .ميزان اعتبار  0/۹4براي آن محاسبه شده

گزارش شده است (محمدزاده .)13۹5 ،در پژوهش

است .در پژوهش خياط فراهاني ( )13۹0ضریب اعتبار

حاضر ،ضریب آلفاي کرونباخ به دست آمده جهت

برابر با  0/853و تفسير عاملهاي اساسي و چرخش

تمام پرسشنامه ،برابر با  0/81بود.

واریماکس ،حاکي از این بود که پرسشنامه از  5عامل

مقیاس وسواس مرگ 2:عبدالخالق ()1۹۹8

اشباع شده که درمجموع 3۹/466درصد واریانس را

مقياس وسواس مرگ را بهعنوان ابزار پژوهشي طراحي

توجيه ميکند و ضریب هماهنگي دروني حاصل

کرده است .این پرسشنامه از  15ماده تشکيل شده است

بهروش بازآزمایي ،برابر با  0/828و آلفاي کرونباخ

که مشغلههاي ذهني ،تکانهها و باورهاي مقاوم راجعبه

برابر با  0/702است .ضریب روایي پيرسون بين دو

مرگ را در یک مقياس 5درجهاي طيف ليکرت

آزمون نگرش به زندگي و عزتنفس برابر با  0/571در

ميسنجد .در این پرسشنامه « »1بهمعني «ابدا» و «»5

سط P > 0/001حاکي از روایي همگرایي قابلتوجه

بهمعني «بسيار زیاد» است .نمرهها در دامنۀ  15تا  75قرار

مقياس نگرش به زندگي است .در پژوهش فوق نيز

دارند .سه عامل اساسي و بنيادي مقياس وسواس مرگ

ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  0/73به

را تشکيل ميدهد :نشخوار مرگ ،تسلط مرگ و

دست آمد.

باورهاي تکرارشونده دربار مرگ .در فرهن ،اصلي،

مقیاس افسردگی مرگ 1:تمپلر و همکاران

طراح پرسشنامه ضریب همساني دروني این پرسشنامه و

( )1۹۹0مقياس افسردگي مرگ را بهعنوان ابزار

عاملهاي آن را  0/۹0و بيشتر گزارش داده است .روایي

پژوهشي طراحي کردند که با  7عبارتْ دیدگاه و

این پرسشنامه بهوسيلۀ محاسبۀ ضریب همبستگي مقياس

نگرش با جهتگيري افسردهوار به مرگ را ميسنجد.

مرگ با مقياس اضطرا ،مرگ  ،0/62افسردگي مرگ

این مقياس ،به دو صورت جداگانۀ دوگزینهاي و طيف

 ،0/57وسواس عمومي  ،0/46اضطرا ،عمومي ،0/33

ليکرتي بهعنوان ابزار پژوهشي اراوه شده است که در

افسردگي  0/42و مقياس روانرنجوري پرسشنامۀ

پژوهش حاضر ،فرم ليکرتي آن در اختيار

تيپشناسي آیزنک  0/35گزارش شده است.

شرکتکنندگان قرار گرفت که بر این اساس،

محمدزاده ،اصغرنژاد ،فرید و عاشوري ( )1387در

آزمودنيها گزینههاي انتخابي خود را در یک طيف

ایران ،روایي همزمان این پرسشنامه را با اجراي همزمان

ليکرتي 5درجهاي از موافقت کامل (امتياز چهار) تا

آن با مقياس اضطرا ،مرگ  0/76و ضرایب اعتبار

مخالفت کامل (امتياز صفر) گزارش ميدهند .نمرات

بازآزمایي ،توصيفي و همساني دروني آن را بهترتيب

حاصل از آن نيز بين  0تا  68در حال تغيير است و

 0/57 ،0/73و  0/5۹گزارش دادهاند .در پژوهش فوق

نمرههاي باالتر نشاندهند نمر باالي افسردگي است.

نيز ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  0/72به

در هنجاریابي داخلي ،براي رسيدگي به ميزان روایي

دست آمد.

پرسشنامه ،از مقياس اضطرا ،مرگ استفاده شده که
ميزان آن با  0/73در سط موردتوافقي قرار دارد .براي

روش اجرای پژوهش

بررسي و رسيدگي به ميزان پایایي این پرسشنامه،
Depression of Death

1

Obsession of Death

2
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در ابتــدا بــا دریافــت مجــوز از معاونــت پژوهشــي

اینترنت اجرا شد که براي بهبود کيفيـت و رفـع هرگونـه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل براي اجـراي طـرح و

ابهام در برگزاري جلسـههاي آنالیـن ،نحـو اسـتفاده از
3

کد اخـالق  IR.IAU.ARDABIL.REC.1400.007از

ســامانههاي گوگلميتينــ1،و زوم 2،فعالســازي پيونــد

کميتۀ اخالق دانشکد پزشـکي واحـد مـذکور و انجـام

ورود و اســتفاده از امکانــات تاــویري و صــوتي ایــن

هماهنگيهاي الزم با ستاد علوم پزشکي و ستاد مرکـزي

ســامانهها بهص ـورت یــک فایــل آموزشــي مرحلــهاي و

مبارزه با کوویدـ 1۹واقع در معاونت بهداشـت و درمـان

تاویري ،یک هفته پيش از اجراي جلسـهها بـراي تمـام

مرکز استان آذربایجان غربي (اروميه) و کسب مجـوز از

اعضــاي نمونــۀ آزمایشــي ارســال شــد و بـه افــرادي کــه

مسئولين مذکور ،براي دسترسي به نمونههاي آمـاري بـه

درخواست راهنمایي داشتند ،آموزش داده شد .پـيش از

مرکز مشاوره و سالمت روان بيمارستان طالقـاني اروميـه

شروع مداخلۀ رواندرماني وجودي ،مالحظات اخالقـي

(ویــژ بســتري بيمــاران مبــتال بــه کووید ـ )1۹مراجعــه و

پژوهش شاملِ داوطلبانهبودن ،نداشتن هيچ بار مالي براي

درخواســت شــد تــا پرونــدههاي بيمــاران بهبودیافتــه و

شرکتکنندهها و حق اناراف از پژوهش بهاینصـورت

ترخيزشد مبتال به کوویدـ 1۹که با عالوم اختاللهاي

که آنان اختيار دارند در این پژوهش شرکت نکنند و یـا

خلقــي و اضــطرابي بــه مرکــز مشــاوره و رواندرمــاني

هر موقع تمایل داشتند ،از گروه اناراف دهنـد و تأکيـد

بيمارستان مراجعه کردهاند ،در اختيار پژوهشگر گذاشته

بــر افشانشــدن اطالعــات ،حــریم خاوصــي و اصــل

شود .پروندههاي مـراجعين بهصـورت محرمانـه بررسـي

رازداري منــــوط بــــر حاــــول اطمينــــان در تمــــام

شد و از بين آنها نمونههاي مدنظر برگزیـده و بـا تمـاس

شرکتکنندگان (گروه آزمایش و کنترل) که اطالعات

تلفني و یا پيامک براي حضور در طرح پژوهشي دعوت

اراوهشد آنها بهصورت کـامال محرمانـه نـزد پژوهشـگر

شــدند .پــس از بررســي مال هــاي ورود و خــروج در

محفوظ باقي خواهد مانـد ،بـا تمـام جزويـات شـرح داده

روش نمونهگيري و تماس بـا بيمـاران ،از آن تعـداد30 ،

شد .درنتيجه گـروه آزمایشـي ،تحـت مداخلـۀ گروهـي

نفر واجد شرایط بهعنوان نمونۀ آماري در نظر گرفته شد

مجازي (آنالین) با رویکرد وجودي ،بهمدت  10جلسـۀ

و فــرم رضــایتنامۀ آگاهانــۀ حضــور در پــژوهش بــراي

1/5ساعته قرار گرفت که این جلسات نيـز بـا همـاهنگي

تکميل در اختيـار آنهـا گذاشـته شـد .در ابتـدا ،پـيش از

تمام اعضاي گروه و بـا درنظرگـرفتن سـرعت اینترنـت،

مداخلــه ،تمــام افــرادي کــه شــرایط الزم را داشــتند،

ساعت  1۹برگزار شد .در این باز زماني 1/5سـاعته15 ،

پرسشـــنامههاي نگـــرش بـــه زنـــدگي (ریکـــر،)1۹۹2 ،

دقيق ـۀ اول صــرف بــازنگري و تفســير تکــاليف خــانگي

آشفتگيهاي مرتبط با مرگ :افسـردگي مـرگ (تمپلـر،

جلس ـۀ قبل ـي و  30دقيقــه آمــوزش تئــوري و نظری ـههاي

 )1۹۹۹و وســــواس مــــرگ (عبـــــدالخالق )1۹۹8 ،را

رویکـــرد وجـــودي شـــد کـــه مفروضـــههاي اساســـي

بهصــورت مجــازي در بــاز زمــاني یــک هفتــه تکميــل

دیدگاههاي وجودي ازجمله اضطرا ،و پذیرش مرگ،

کردند .سپس ،نمونـۀ آمـاري بهصـورت تاـادفي بـه دو

نحــو رویــارویي بــا مــرگ ،آزادبــودن در انتخا،هــا و

گروه 15نفريِ گروه آزمایشي و گـروه کنتـرل تفکيـک

مسـئوليتپذیري در قبــال تمــام انتخا،هــاي انجامشــده،

شدند .با توجـه بـه وضـعيت بحرانـي حاضـر و بـهمنظور
جلوگيري از اشاعۀ ویروس ،دسترسـي فـوري و مـؤثر و
کمهزینــه ميســر نبــود و مداخلــه از راه دور و ازطریــق

1

Google Meeting
Zoom
3
link
2
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تنهایي وجودي ،احساس پوچي ،چگونگي سازش با آن

طــرح درمــان بــود ،آزمودنيهــا بــه ایــن مــورد توجــه

و ازدستدادن اميد به زندگي از دیـدگاه نظریـهپردازان

ميکردند و تا پایـان افـت آزمـودني جـزم مـوارد بحـ

وجودي را شـامل ميشـد .در 30دقيقـۀ پایـاني بـه افـراد

نبــود .درنهایــت ،دادههــاي حاصــل از پيش ـپسآزمون

گروه آموزش داده شد که بـه چـه نحـوي تکنيکهـاي

تحليـل آمـاري شـد .در ایـن پـژوهش پروتکـل درمـاني

یادگرفته را بهصورت کـاربردي اسـتفاده کننـد و گـروه

وجودي براساس نظریـۀ درمـان وجـودي مـدل فرانکـل

گواه در این مدت هيچ مداخلهاي دریافت نکرد .پس از

( )13۹0و یــالوم ( )13۹0بــه کــار گرفتــه شــد کــه در

اتمام مداخلۀ رواندرماني وجودي ،کليـۀ پرسشـنامههاي

طرحهــاي پژوهشــي صــادقيزاده ســاداتي و همکــاران

طرح براي پسآزمون توسط نمونههاي آزمایشي (گروه

( ،)13۹6اماني و همکـاران ( ،)13۹5بشـيرپور و سـليمي

آزمایشــي و کنتــرل) بهصــورت مجــازي در بــاز زمــاني

( )13۹1نيــز ب ـه کــار رفتــه و اثربخشــي آن را اســتادان و

یک هفتۀ معيّنشده ،مجدد تکميل شد .با توجه به اینکـه

پژوهشـــگران گـــروه روانشناســـي تأیيـــد کردهانـــد.

غيبــت بــيش از دو جلســه یکــي از معيارهــاي خــروج از
جدول  .1خالصۀ جلسات درمانی
عرض خير مقدم و پذیرش ،بيان هدفها ،آشنایي متقابل رهبر گروهدرماني و اعضاي گروه در جوّي دوستانه ،بررسي علل
جلسۀ اول

تشکيل گروه و مدوّنساختن آیين و مقررات جلسههاي گروهدرماني با همکاري یکدیگر.
تکليف :نوشتن ویژگيها ،خاوصيات و صفات مرتبط با خود ،تعاریف کوتاه از بيماري کوویدـ ،1۹آسيبهاي فيزیولوژي و
رواني بلندمدت آن در خودشان و شرح مختاري از دانستههایشان در حوز رویکردهاي وجودي.
مباحثه در حوزههاي افزایش آگاهي از حضور خود و تجربۀ حاصل از احساس اینجا و اکنون و بهتبعِ آن افزایش قدرت انتخا،

جلسۀ دوم

اعضا ،ایجاد تحر

فکري بين اعضا درخاوص گزینۀ «من کيام؟» یا «من چه کسي هستم؟» ،بررسي این مفاهيم از دیدگاه

وجودي .تکليف :نوشتن از تاميمهاي مهم زندگي و محدودیتهایي حاصل از هر انتخا.،
ایفاي تکنيک «خط عمر» ،بررسي مفاهيم اضطرا ،مرگ ،پذیرش آن بهجاي کتمان ،وقوف به واقعيت فناپذیري خود و
زیرسؤالبردن «باورهاي استثناويبودن و وجود نجاتدهند غایي» .تکليف :بررسي مفاهيم اضطرا ،مرگ و نوشتن ميزان تداعي
جلسۀ سوم

آن با تجار ،حاصل از ایام بستريبودن در بخش  ICUو رویارویي با مرگ احتمالي و چگونگي تأثير آن بر وقوف به واقعيت
فناپذیري ،اضمحالل باورهاي حضور نجاتدهند غایي و مستثنيبودن در دوران ابتال به کوویدـ 1۹و بستريبودن در بخش
بيماران کرونایي.

جلسۀ
چهارم

بررسي تجربههاي فقدان (تنهایي) و سوگ اعضاي گروهدرماني و اراوۀ بازخورد به این تجار ،،تعليم تکنيک رویارویي
تجسمي با مرگ و تفسير نحو تأثيرگذاري مرگ بر زندگي توسط رهبر گروهدرماني ،تکليف :طراحي اعالميۀ فوت براي مرگ
خود یا مرگ یکي از عزیزان بهعلت ابتال به بيماري کوویدـ.1۹
آگاهيافزایي توسط رهبر در ارتباط با مفاهيم آزادي در انتخا ،،وجود محدودیتها ،پذیرش پيامدها و مسئولبودن در قبال آن

جلسۀ پنجم

و ایجاد کشمکش فکري بين اعضا و بررسي تجار ،آنها ،تکليف :تمرکزکردن بر نقش خود و مسئوليتپذیريشان درخاوص
ابتال به کوویدـ ،1۹بستريبودن و آزادي در انتخا،هایش در این مورد.
تفسير مفاهيم وجودي تنهایي ،ایجاد کنکاش فکري در اعضاي گروه با پرسش« :من فرد تنهایي هستم؟» و «تنهایي چقدر رنجآور
است؟»( .چراکه به تجربۀ زیسته در ایام ابتال به کوویدـ 1۹و بستريبودن در بين بيماران کرونایي ،پيبردن هر کسي به تنهایي و

جلسۀ ششم

اینکه درد را تحمل کرده و امکان تقسيم درد با کسي ممکن نيست و متعاقب آن زاولشدن باور به استثنایيبودن) ،تکليف :بيان
تجربۀ تنهایي خویش در دوران بستري و متالبودن به دستگاه اکسيژن و تأثير ممانعت از دیدار با عزیزان بر تشدید رنج تنهایي.

جلسۀ هفتم
و هشتم

ایجاد چالشهاي فکري و دریافت بازخوردها دربار مفاهيم تنهایي و معنایابي ازجمله« :آیا زندگي هدف و معناي بهخاوصي را
در خود به ید

ميکشد؟» و «من چه دليل قانعکنندهاي براي زندگيکردن دارم؟» ،وجود ارتباط بين رنج تنهایي و احساس

اثربخشي رواندرماني وجودي آنالین بر نگرش به زندگي و آشفتگيهاي........
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سميه تکلوي و همکاران

پوچي و ضرورت معنایابي در وضعيت بحراني ،تکليف :تمرکز بر احساس تنهایي وجودي خویش در دوران بستريبودن ،رنج
حاصل از این تنهایي ،احساس پوچي و تقالي یافتن معناي زندگي در این وضعيت بحراني پاندمي و ابتال به کوویدـ.1۹
بررسي مفاهيم مسئوليتپذیري از دیدگاه وجودي بهعنوان ارکان اساسي در پذیرش تنهایي و ترغيبشدن به جستوجوي معناي
زندگي ،بهکارگيري تکنيک تاویرسازي ذهني براي تاور موفقيتها و شکستهایش در موقعيتهاي بحراني (در این
پژوهش :پاندمي کوویدـ )1۹و متمرکزشدن بر این امر که :بهنظر آنها چه کسي در این بحران و موقعيتها مسئول است؟ پذیرش

جلسۀ نهم

مسئوليت عملکردهاي خویش ،چه احساسهایي را در وي تداعي ميکند؟ ،تکليف :بررسي رابطۀ دوسویه بين آزادي در
انتخا،ها و قبول مسئوليتشان و بين احساس گناه وجودي و پذیرش مسئوليت انتخا،ها ،مواجهه با احساس تنهایي و پوچي عاید
از این تجربيات.
مطرحشده در گروهدرماني در حوز مفاهيم دیدگاه وجودي.

تفسير و تشری تمام مباح

پرداختن به رابطۀ بين مؤلفه هاي وجودي ازجمله آگاهي از خود ،اضطرا ،مرگ ،نيستي و فناپذیري ،تنهایي وجودي،
مختاربودن و پذیرش مسئوليت ،احساس تنهایي وجودي و بيمعنایي ،جستوجوي معنا در اوج تجربۀ احساس خأ و پوچي در
بحران کوویدـ.1۹

جلسۀ دهم

بررسي فرایند کلي گروهدرماني وجودي از جلسۀ اول تا جلسۀ آخر و جمعبندي.
تشکر و قدرداني از تمام اعضاي گروه براي همکاري و شرکت فعاالنه در جلسات و اختتاميۀ گروهدرماني.

یافتهها

بــود .مشخاــات جمعيتشــناختي آزمودنيهــا براســاس

براساس یافتههاي حاصـل از دادههـاي جمعيتشـناختي،

عضویت گروهـي در جـدول  2نشـان داده شـده اسـت.

ميانگين سـني گـروه آزمـایش برابـر بـا  4/82±42/60و
ميانگين سني گـروه کنتـرل برابـر بـا  6/66±42/46سـال

سن

جدول  .2مشخصات دموگرافیک آزمودنیها برحسب عضویت گروهی
کنترل
آزمایش
فراواني
درصد فراواني
فراواني

درصد فراواني

 30-34ساله
 35-40ساله
 41-45ساله
سط تحايالت

4
۹
2
فراواني

26/7
60
13/3
درصد فراواني

5
7
3
فراواني

33/3
46/7
20
درصد فراواني

دیپلم
فوقدیپلم
ليسانس و باالتر

5
3
7

33/3
20
46/7

5
1
۹

33/3
6/7
60

جنسيت

فراواني

درصد فراواني

فراواني

درصد فراواني

زن

8

53/3

6

40

مرد
وضعيت تأهل

7
فراواني

46/7
درصد فراواني

۹
فراواني

60
درصد فراواني

متأهل
مجرد

12
3

80
20

11
4

73/3
26/7

در ادامه ،آمارههاي توصيفي نمـرات پيشآزمـون و
پسآزمون متغيرهاي پژوهش بهتفکيک گروهها در

جدول  3گزارش شده است.
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جدول  .3شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش بهتفکیک گروههای پژوهش
گروه آزمایش

متغیرهای وابسته
نگرش زندگي
وسواس مرگ
افسردگي مرگ

گروه کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

پیشآزمون

پسآزمون

ميانگين
انحراف معيار

38/80
4/11

57/62
7/3۹

3۹/87
6/07

42/40
7/67

ميانگين
انحراف معيار
ميانگين
انحراف معيار

36/60
5/73
30/87
6/64

27/60
4/۹0
20/20
5/57

37/87
6/8۹
31/20
5/41

36/27
6/70
30/73
6/55

همـــانطور کـــه در جـــدول  3مشـــاهده ميشـــود،

بنا به این آزمون ،پيشفـرض نرمـالبودن توزیـع دادههـا

نمرههاي افراد گروه آزمایش در متغير نگرش زندگي و

براي تمـام متغيرهـا در مرحلـۀ پسآزمـون رعایـت شـد

مؤلفــههاي آن نســبت بــه گــروه کنتــرل در مرحلــۀ

( .)P >0/05براي مطالعۀ پيشفرض همگني واریانس از

پسآزمـون افـزایش بيشـتري داشـته اسـت .همچنـين،

آزمــون لــون اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه ایــن آزمــون،

نمرههاي افـراد گـروه آزمـایش در متغيرهـاي وسـواس

پيشفرض همساني واریانسها براي همۀ متغيرها رعایت

مرگ و افسردگي مرگ نسبت به گروه کنترل کـاهش

شد ( .)P >0/05همچنـين ،اثـر متقابـل غيرمعنـيدار بـين

بيشتري در مرحلۀ پسآزمون نشان دادهاند اما در گروه

متغير همپراش (پيشآزمـون) و گـروه گویـاي برقـراري

کنترل نمـرات تفـاوت خاصـي بـا هـم ندارنـد .بـهمنظور

فرض همگني شيب خطوط رگرسيون بـود ()P >0/05

تحليل دادهها از آزمون تحليـل کوواریـانس تـکمتغيره

بــه ایــن ترتيــب ،شــرایط الزم بــراي اجــراي آزمــون

به کار گرفته شد بنابراین ،ابتدا پيشفرضهاي زیربنایي

کواریــانس برقــرار شــد .نتــایج تحليــل کوواریــانس

این آزمون مالحظه شد .براي مطالعۀ نرمالبودن توزیـع

تکمتغيـري نمـرات گروههـاي آزمـایش و کنتـرل در

نمرهها از آزمون کالموگروف اسميرنف استفاده شد که

مراحـل پـژوهش در جـدول  4نشـان داده شـده اسـت.

جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری برای بررسی تفاوت گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای پژوهش
متغیر

نگرش زندگي

وسواس مرگ

افسردگي مرگ

مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پيشآزمون

304/255

1

304/255

68/603

عضویت گروهي

288/300

1

288/300

65/006

خطا

11۹/745

27

4/435

منبع

اندازۀ

F

معناداری

0/001

0/718

0/001

0/707

اثر

پيشآزمون

66۹/812

1

66۹/812

61/363

0/001

0/6۹4

عضویت گروهي

44۹/715

1

44۹/715

41/1۹۹

0/001

0/604

خطا

2۹4/721

27

10/۹16

پيشآزمون

764/۹00

1

764/۹00

70/142

0/001

0/722

عضویت گروهي

785/447

1

785/447

72/027

0/001

0/727

2۹4/434

27

10/۹05

خطا

نتایج جدول  4نشان ميدهد اثر گروه بر متغير
نگرش زندگي (،)F=65/006 . P<0/001 . ƞ2=0/707

وسواس مرگ ( )F=41/1۹۹ . P<0/001 . ƞ2=0/604و
افسردگي مرگ ()F=72/027 . P<0/001 . ƞ2=0/727
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در بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹معنادار است و نتایج

و رنج برخوردار است که در مقابل این شرایط سخت،

حاکي از این است که تفاوت بين دو گروه با توجه به

تسليم محض نشود و همين موضوع به شکلگيري یک

متغير نگرش زندگي ،وسواس مرگ و افسردگي مرگ

نگرش مثبت به زندگي در انسان منجر ميشود

درمجموع معنادار است و ميزان این تفاوت در جامعه

(خدادادي سنگده و قمي .)13۹6 ،رواندرماني

براي نگرش زندگي 71درصد ،وسواس مرگ 60درصد

وجودي ،معنا را در زندگي بهعنوان اصلي اساسي در

و افسردگي مرگ 73درصد است .بهاینترتيب مداخلۀ

روابط متقابل انسان در نظر ميگيرد .در این رویکرد،

گروهي رواندرماني وجودي بر بهبود نگرش زندگي و

درمانگر به افراد ميآموزد که مشکالت ،شکستها و

آشفتگيهاي مرتبط با مرگ (وسواس مرگ و

بحرانهاي زندگي خود را بهدقت بررسي کنند که این

افسردگي مرگ) بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹تأثير

فرایند به تمرکز عميق فرد بر معاني نهفتۀ درون این

معنادار دارد.

مااوب و ضرورت معنایابي در زندگي منجر ميشود.
درواقع ،رواندرماني وجودي نهتنها در جستوجوي

بحث و نتیجهگیری

معناي زندگي است ،بلکه به افراد شجاعت و انگيزه

پژوهش حاضر با هدف اثربخشي رواندرماني

ميدهد تا معاني و نگرش جدیدي در زندگي خود

وجودي بر نگرش به زندگي و آشفتگيهاي مرتبط با

ایجاد کنند و از خود فراتر روند و هویت خود را

مرگ (افسردگي مرگ و وسواس مرگ) در بيماران

تقویت کنند (دایي جعفري ،آقایي و رشيديراد،

بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹انجام شد .نتایج این پژوهش نشان

 .)2020از سوي دیگر ،رویکرد وجودي سعي دارد با

داد رواندرماني وجودي بر نگرش به زندگي بيماران

خاطرنشانکردن فناپذیري این دنيا به انسانها یاري کند

بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹اثربخش است .این نتيجه با

تا از زمان محدودي که خود و عزیزانشان براي زندگي

یافتههاي امانزاد و حسينيان ( ،)13۹7خدادادي سنگده

دارند ،مطلع باشند .اینگونه تناقض امکان تغييرات

و قمي ( ،)13۹6دایي جعفري ،آقایي و رشيديراد

شگرف در نگرش و طریقۀ زندگي فرد در جهان را

( )2020همسو است .در تبيين این یافته ميتوان گفت

ميسر ميکند و به وقوف مواهب در اختيار و معنادهي به

که انسانها زماني که با موقعيتهاي بحراني مواجه

آنها منجر ميشود .این موضوع ،به انگيزهمندي براي

ميشوند ،ناگزیر از تجربۀ بحران معنا ،سرگشتگي و

استفاد بيشتر از زمان حال در مدت کم زندگي منجر

ن اميد در زندگي هستند و زماني که فرد بهمدد
نداشت ِ

ميشود و با تکوین نگرشي تازه به آزادي و مسئولبودن

رواندرماني وجودي به این واقعيت واقف ميشود که

در مقابل این آزادي ،به التيام رنجهاي مرتبط با بيماري

معنایي نهفته در این دردها و رنجها وجود دارد،

و هدفمندي منجر شود (امانزاد و حسينيان.)13۹7 ،

بردباري و پذیرفتن شرایط براي او سهلتر از سابق

ميتوان عنوان کرد که در موقعيتهاي ناخوشایند

ميشود و با تمام وجود درد و آالم زندگي را ميپذیرد.

(مانند بيماري کوویدـ )1۹افراد واکنشهاي متفاوتي

از دیگر سو ،رواندرماني وجودي افراد را متوج ِه

دارند .وقتي افراد با موقعيتهاي تهدیدآميز عالیق،

آزادي وجودي خویش در زندگي ميکند .هر چقدر

خواستهها و هستيشان مواجه ميشوند ،تحریک

هم که انسان با موقعيتهاي اجتنا،ناپذیري رودرو

ميشوند و بنابراین تمایل دارند دربار آن صحبت کنند.

باشد ،هنوز از آزادي تغيير در افکار مرتبط با محدودیت

در این موارد ،درمان وجودي کمککننده است .در

[[
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رویکرد وجودي ،اعتقاد بر این است که انسان در هر

بود (کجباف ،قاسمياننژاد جهرمي و احمديفروشاني،

موقعيتي (حتي در لحظاتي از زندگي که هيچچيز مطابق

 .)13۹6در رواندرماني وجودي ،فرد به این آگاهي

ميل او نيست و موقعيت ناخوشایند و پيشبينيناپذیر

دست ميیابد که نميتوان در زندگي تغييــري ایجاد

است) ميتواند براي زندگي خود معنا بسازد .در چنين

کرد ،اما ميتوان روشهــاي مقابله با آن را تغييــر داد و

حالتي ،رواندرماني وجودي به افراد ميگوید که در

از نااميــدي ،بيحاصلي و افسردگي کـه از مؤلفههاي

زندگيشان آزاد هستند و اگر با موقعيت اجتنا،ناپذیر

نبودِ بهزیســتي و سالمت رواني است ،بهسمت

کنار بيایند ،ميتوانند آزادانه افکار خود را دربار

شــکوفایي و تعالي فردیت خویشــتن ازطریق معنادادن

محدودیتها و رنجهاي زمان حال تغيير دهند و تغيير

به چگونگي خویشتن حرکت کرد (اسماعيلي قاضي

نگرش به زندگي را تسهيل ميکند .درواقع،

ولووي و همکاران .)13۹6 ،این رویکرد درماني با ایجاد

رواندرماني وجودي با تمرکز بر انتخا،ها و مسيرهاي

معنا در زندگي ،باع

ميشود که افراد در برابر

رشد فردي و تأکيد بر پذیرش مسئوليتهاي فردي،

رویدادهاي آسيبزاي زندگي ،بهعلت نگرش

آزادي در تاميمگيري ،اعتمادبهنفس ،گسترش آگاهي

سازگارانهاي که دارند ،از آرامش و خونسردي خاصي

از وضعيت موجود و پذیرش موقعيت با همۀ کاستيهاي

برخوردار باشند بنابراین ،با نگریستن به مشکل خود از

آن افراد را بهسمت نگرش مثبت و سازنده به زندگي

زوایاي مختلف و بدون ازدستدادن کنترل رفتاري و

هدایت ميکند.

هيجاني در جهت حل منطقي مشکل خود تالش کنند.

یافتۀ دیگر این پژوهش حاکي از اثربخشي درمان

اینگونه افراد بهجاي اینکه مغلو ،وضعيت بحراني

وجودي بر افسردگي مرگ بيماران بهبودیافتۀ

شوند ،سعي ميکنند با احساس مسئوليت و آزادي اراده

کوویدـ 1۹بود .این یافته با نتایج ترخان (،)13۹0

بر وضعيت موجود غلبه کنند و این موجبات

اسماعيلي قاضي ولووي ،قمي ،جمالي و شفيعي ()13۹6

اعتمادبهنفس آنها ،خرسندي و شادکامي و بهتب ِع آن

و خالدیان و محمديفر ( )13۹4همسو است .در تبيين

کاهش نشانههاي افسردگي را فراهم ميکند (ترخان،

این یافته ميتوان گفت که اساسيترین رعب و ترسي

 .)13۹0در شيو درمان وجودي گمان بر این است که

که یک انسان در طي زندگي خود ناچار به مواجه با آن

چنانچه فرد در زندگي هدف و معنایي داشته باشد،

است ،تهدید حيات خود یا بهمعني دیگر آن ،مرگ و

ميتواند بر افسردگي ،نااميدي و بهعبارتي بر

ازدستدادن شانس زندگي است بنابراین ،زماني که

اختاللهاي رواني چيره شود و با تکيه بر آزادي در

واقعيت مرگ ،بهعنوان خاتمهدهند نهایي به زندگي

گزینش زندگي ،مسئول زندگي و وجودش باشد

تلقي ميشود ،طبيعتا حادترین پریشانيها ازجمله

(خالدیان و محمديفر.)13۹4 ،

افسردگي را براي فرد به دنبال خواهد داشت .با اینکه

از دیگر یافتههاي این پژوهش ،اثربخشي درمان

انسان ها در مواجهه با چنين موقعيتهایي ،با توسل به

وجودي بر وسواس مرگ بيماران بهبودیافتۀ کوویدـ1۹

دلمشغوليهاي روزمره ،ذهنيت خود را از این تشویش

بود .این یافته با نتایج یوسفي ،جهانبخشي ،اصالني

و اضطرا،ها منحرف ميکنند ،بههيچعنوان اصل

( )13۹1و خدادادي ،اعتمادي ،علوي کاموسي ()13۹3

موضوع تغيير نخواهد کرد و هميشه در وضعيتهاي

همسو است .در تبيين این یافته ميتوان گفت که فردي

متفاوت ذهن فرد ،ناگریز از تجربۀ این معارضه خواهد

که هدف و معنایي در زندگي ندارد ،عشق به زندگي
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ندارد و رفتارهاي تردیدآميز و بدبيني بيشتري از خود

پژوهشگر ،تأثير درمان وجودي بر کاهش نشانههاي

نشان ميدهد و با توجه به اینکه یکي از مفاهيم درمان

افسردگي و وسواس مرگ در قادرکردن افراد در

وجوديْ معناي رنج است ،هنگامي که مراجع با

صادقبودن با خود ،گسترش دیدگاه از خودشان و دنيا

سرنوشت یا وضع اجتنا،ناپذیري مواجه ميشود،

و همچنين روشنسازي آن چيزي است که به

ميتواند معناي رنج را دریافت کند و آن را بپذیرد

زندگيشان معنا ميبخشد .عالوه بر این ،دریافتن این

بنابراین ،با پذیرش رنج (مثل وسواس) و یافتن معنایي

نکته توسط مراجعان که در زندگي اصالت کامل

در آن ،وسواس افراد بهميزان چشمگيري کاهش

نداشتهاند و چطور باید ظرفيتهاي بالقو خود را بالفعل

ميیابد زیرا اساس درمان وجودي این نيست که فرد را

کنند ،مشخزکردن هدف زندگي و دنبالکردن آن و

از رنجي مثل وسواس نجات دهد و به لذت برساند

همچنين شناختن معيارها و ارزشهاي خود به یافتن

بلکه هدف این رویکرد درماني این است که مراجع

قریحۀ جدیدي براي زندگي و رسيدن فرد به جایي

بتواند معناي رنج (وسواس) را دریافت کند و آن را

منجر ميشود که بتواند مسئوالنه آگاهي پيدا کند و

بپذیرد و بداند در انجام این رفتار وسواسي چه معنایي

تاميم بگيرد .آموختن این نکته که آنها در قبال

براي خود دارد (خدادادي و همکاران .)13۹1 ،از سوي

تاميمهاي خویش مسئوليتپذیر باشند و اضطرابي را

دیگر ،از مفاهيم اساسي رواندرماني وجودي ،یافتن معنا

که در مسير تغييرشان ایجاد ميشود ،بپذیرند و درضمن

در زندگي ،ناکامي فرد ،روانآزردگي اندیشهزاد،

ظرفيت پذیرش امور تغييرناپذیر یا اجتنا،ناپذیر را

تکاپوي اندیشهاي ،زندگي بيهدف ،معناي عشق و

داشته باشند نيز کمک شایاني به افراد در کاهش

معناي زندگي در جریان درمانگري است .افرادي که

نشانههاي افسردگي و وسواس مرگ ميکند.

وسواس مرگ را تجربه ميکنند ،مردد ،غمگين و

درمجموع ،با توجه به یافتههاي این پژوهش ميتـوان

بيهدفاند بههميندليل ،با این رویکرد درماني

نتيجــه گرفــت رواندرمــاني وجــودي آنالیــن ميتوانــد

ميتوان هيجان ،تکاپوي اندیشه و فعاليت را که از لوازم

موجــب بهبــود نگــرش بــه زنــدگي و کــاهش ميــزان

بقاي زندگي و کاهش وسواس و انتخا ،با معنا است،

آشــفتگيهاي مــرتبط بــا مــرگ در بيمــاران بهبودیافتــۀ

در آنان زنده کرد (یوسفي ،جهانبخشي ،اصالني،

کووید ـ 1۹شــود .اگرچــه درمانهــاي س ـنّتي حضــوري

 .)13۹1یکي دیگر از دالیل تردید و وسواس بيماران

مزایایي (مانند تمـاس چشـمي) دارنـد ،بـه نظـر ميرسـد

بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹این است که سرنوشت خود و

روشهــــاي درمــــاني آنالیــــن بــــهلحاظ ســــادگي و

رفتار وسواسي را محاول عوامل غيراراداي یعني

دردَسترسبودن و نيز کاهش هزینهها نسبت بـه جلسـات

جبرگرایي و محيط تاور ميکنند درحاليکه درمان

حضــوري ،ســهولت بيشــتري را بــراي مبتالیــان فــراهم

وجودي انسان را صاحب عقل و اراده ميداند و زندگي

ميکنــد و منطبــق بــا پژوهشهــاي جدیــدي اســت کــه

انسانها را براساس آزادي و اختيار تبيين ميکند

بــهدنبال درمانهــاي دردَســترس و کمهزینــهتر هســتند.

(بالوگ ،تاناکا ،تورو  ،وکسي و تاقوچي)2021 1،

درواقع ،در شيو آنالیـن عـالوه بـر اینکـه افـراد از نظـر

بههميندليل ،با بهکارگيري درمان وجودي و تأکيد بر

محتواي درمان ،عينـا همـان مباحـ

و دسـتورالعملهاي

قدرت انتخا ْ،تردید و وسواس مرگ بيماران

جلسات حضوري را دریافت ميکنند ،تفاوت خاصي از

بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹کاهش یافته است .از دید

نظر ميزان اثربخشي با روش حضوري نيز ندارد ،حتـي از

Balogh, Tanaka, Török, Vécsei, Taguchi

1

ایـــن مزیـــت جـــانبي برخـــوردار اســـت کـــه آنالیـــن
برگزارشــدن جلســات موجــب افــزایش دسترســي و نيــز
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رضـایت بيشـتر بيمـاران

اسماعيلي قاضي ولووي ،فریبـا ،.قمـي ،مـيالد ،.جمـالي،

ميشـــود و از نظـــر هزینـــه و رضـــایت درمـــان نيـــز

عبدالــــه ،.شــــفيعي ،زهــــرا .)13۹6(.اثربخشــــي

مقرونبهصرفهتر است.

رواندرماني وجودي بهشـيو گروهـي بـر بهزیسـتي

بـا توجـه بـه شـيو نمونـهگيري د دسـترس در ایـن

روانشــــناختي و تحمـــــل آشـــــفتگي معلـــــولين

پژوهش ،تعميم یافتـههاي آن بایـد بـا احتيـاط صـورت

جسميحرکتي .فالنامۀ مددکاري اجتمـاعي،)2(6 ،

گيــرد .انتخــا ،نمونــۀ تاــادفي ميتوانــد متغيرهــاي
مداخلـهگر تأثيرگـذار در پـژوهش را بـهميزان بيشـتري
کنترل کند .پيشنهاد ميشود این روش درماني بـا سـایر
روشهــاي درمــان روانشــناختي بــر روي بيمــاران
بهبودیافتۀ کوویدـ 1۹مقایسه شود تا اثربخشي و کارایي
آن در مقایسه با دیگر رویکردها بررسي شود.
تشکر و قدردانی
در پایــان ،نویســندگان بــر خــود الزم ميداننــد از
مسئولين مرکز مشاور بيمارستان طالقاني اروميـه و تمـام
افــرادي کــه در ایــن پــژوهش شــرکت کردهانــد و مــا را
همراهي کردهاند ،تشکر و قدرداني کنند .گفتنـي اسـت
این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتري خانم سـارا علـيزاده
از دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد اردبيـل اسـت و بـا کــد
اخــــــالق  IR.IAU.ARDABIL.REC.1400.007در
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل ماو ،شده است.
تعارض منافع
نویسندگان تاری ميکننـد کـه هيچگونـه تضـاد و
تعارض منافعي درخاوص پژوهش حاضر وجود ندارد.
منابع

.34-24
امــانزاد ،زهــرا ،.حســينيان ،ســيمين ،)13۹7( .اثربخشــي
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روانشناسي سالمت65-82 ،)37(10 ،
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اثربخشي و مقایسۀ مشاور گروهي مبتني بر رویکرد
وجـــودي و شـــناختيرفتاري بـــر کنتـــرل خشـــم
دانشآمــــوزان ،فاــــلنامۀ فرهنــــ ،مشــــاوره و
رواندرماني.4۹-71 ،)12(3 ،
ترخان ،مرتضي ،)13۹0(.اثربخشي معنادرماني گروهـي

احمدي نسب ،مریم ،.مليحيالذاکریني ،سعيد ،.محقق،

بر افسـردگي و پرخاشـگري افـراد وابسـته بـه مـواد.

فت اله ،.سوداگر ،شيدا ،.ثابت ،مهرداد،)1400( .

فاــلنامۀ پژوهشهــاي نــوین روانشــناخت،)24(6 ،

اثربخشي گروهدرماني وجودي مبتني بر معنا بر

.1۹-38

ميزان سرمي اینترفرون گاما و افسردگي زنان مبتال
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مقایسۀ اثربخشي دو درمان گروهـي شـناختيرفتاري
و معنادرماني بر کاهش افسردگي و افزایش اميـد بـه

اثربخشي رواندرماني وجودي آنالین بر نگرش به زندگي و آشفتگيهاي........

زندگي در افراد معتاد به مواد مخدر .فالنامۀ علمـي
اعتيادپژوهي.80-63،)36( ۹ ،
خدادادي سنگده ،جواد ،.قمي ،ميالد،)13۹6(.
اثربخشي رواندرماني وجودي بهشيو گروهي بر

سميه تکلوي و همکاران

15۹
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کودکان سرطاني .مطالعات روانشناختي،)4(13 ،

رواندرمــــاني وجــــودي ،ترجمــــۀ احمدرضــــا

.125-140

محمدپوریزدي ،انتشارات دانژه ،تهران.

خدادادي ،جواد ،.اعتمـادي ،احمـد ،.علـوي کاموسـي،

کجباف ،محمدباقر ،.قاسـمياننژاد جهرمـي ،علينقـي،.

عزالدین ،)13۹3(.اثربخشي گروهدرماني وجودي بر

احمــدي فروشــاني ،ســيدحبيباله ،)13۹6( .تــأثير

بهبود سالمت روان دانشجویان .پژوهشهـاي علـوم

گروهدرماني معنوي و وجودي بر ميـزان افسـردگي،

شناختي و رفتاري.11۹-130 ،)2(4 ،

اضطرا ،مرگ و باور به ادامۀ حيات پـس از مـرگ

خداداديســـنگده ،جـــواد ،.ســـپهرتاج ،ســـيدهعارفه،.

با تکيه بر گزارشهاي افـراد تجربهکننـد مـرگ در

ميرزااســـــــماعيلي ،ماـــــــطفي ،.ســـــــپهرتاج،

دانشــجویان ،دانــش و پــژوهش در روانشناســي

فاطمهســــادات ،)13۹۹(.اثربخشــــي رواندرمــــاني

کاربردي.4-13 ،)4(16 ،

وجودي بهشـيو گروهـي بـر فشـار مراقبتـي مـادران

محمدزاده ،علـي ،.عاشـوري ،احمـد ،)13۹6( .بررسـي

کودکان تاالسميماژور .طب پيشـگيري52-،)3(7 ،

برخي همبستههاي مذهبي افسـردگي مـرگ در بـين

.42

دانشجویان .مجلۀ روانپزشکي و روانشناسي بـاليني

خياط فراهاني ،آذر( ،)13۹0رواسازي پرسشنامۀ نگرش

ایران.68-77 ، )1( 23 ،

زندگي و بررسي رابطۀ آن با عزتنفس دانشـجویان

محمــدزاده ،علــي ،.رضــایي ،اکبــر ،.آقــازاده ،ســيد

دانشـــگاه آزاد اســـالمي واحـــد تهـــران مرکـــزي،

ابــراهيم ،)13۹5(.اعتباریــابي فــرم ليکــرت مقيــاس

پایاننامه.

افســـردگي مـــرگ در نمونـــۀ دانشـــجویي ،مجلـــۀ

رحمتينژاد ،پروین ،.یزدي ،مجيـد ،.خسـروي ،زهـره،.
شــاهي صــدرآبادي ،فاطمــه ،)13۹۹(.تجربــۀ زیســتۀ

علميپژوهشي دانشگاه علوم پزشکي ایـالم،)1(24 ،
. ۹7-8۹

بيماران مبـتال بـه کرونـاویروس (کووید ـ ،)1۹یـک

محمدزاده ،علي ،.عاشوري ،احمـد ،.واحـدي ،مجيـد،.

مطالعۀ پدیدارشناسي ،فالنامۀ پـژوهش در سـالمت

عســگريپور ،نگــار ،)13۹7(.بررسي ساختار عاملي،

روانشـناختي (ویژهنامــۀ کرونــا و ســالمت)،)1(14 ،

روایي و پایایي مقياس وسواس مرگ ،تازههـــــــاي

.86-71

علوم شناختي.7-1 ،)1(11 ،

صــادقيزاده ســاداتي ،نيلــوفر ،.صــادقيزاده ســاداتي،

نايري هانيس ،غفار ،.صادقي ،مسعود ،.غالمرضایي،

نازنين ،.حسيني ،بيتا ،)13۹6(.اثربخشي گروهدرماني

سيمين ،)1400(.مقایسۀ تأثير رواندرماني گروهي

تحليل وجودي بر هدف در زنـدگي در زنـان دچـار

وجودي ،شناختيـوجودي و انسانگراـوجودي بر

اخــتالل شخاــيت وابســته ،مجلــۀ زن و مطالعــات

رضایت جنسي زنان مبتال به دیابت نوع دو.

خانواده.۹0-101،)36(10 ،
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