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انسان به عنوان موجودی اجتماعی همواره در صدد
کسب مهارتهایی در جهت ارتباط خود با دیگران بوده تا
به این ترتیب به سازگاری با محیط برسد .خانواده نخستین
و منحصر به فردترین نهاد اجتماعی است که سالمت و
موفقیت یک جامعه را مرهون سالمت و رضایتمندی
اعضای آن دانستهاند (یوسفی و باقریان .)1390 ،خانواده
کوچکترین واحد اجتماع است .ورود به چنین نظام سازمان
یافتهای از طریق تولد ،فرزندخواندگی یا ازدواج صورت
میگیرد .ویژگی تمام خانوادهها عبارت از محبت ،وفاداری و

تداوم عضویت است .همین ویژگیها است که آن را از
سایر نظامهای اجتماعی متمایز میسازد (عبادی.)1391 ،
هر خانواده باید در جهت ارتقای روابط مثبت و مطلوب
میان اعضای خود تالش کند ،به نیازهای شخصی آنها
توجه داشته باشد ،و آماده کنار آمدن با تغییرات ناشی از
رسش (برای مثال زمانی که فرزندان خانه را ترک میکنند)
و نیز بحرانهای غیر منتظره (طالق ،مرگ ،بیماریهای
حاد ناگهانی) باشد .امروزه سالمندی یک بیماری محسوب
نمیشود بلکه به عنوان گذر از مرحلهای به مرحله جدیدی
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پارپایی و کاکابرایی

از زندگی تلقی میگردد (خلیلی ،مجلشجا ،اسماعیلی
پراپری و باطنی .)1390 ،پیر شدن جمعیت عبارت از
افزایش روزافزون نسبت سالمندان و کاهش نسبت کودکان
و بالغین جوان است .با پذیرش این دیدگاه که پیری زمان
پختگی و کمال آدمی است ،سالمندی معنای زیبایی به
خود خواهد گرفت (شیخاالسالمی ،رضاماسوله ،خدادادی و
یزدانی .)1390 ،امروزه تعداد سالمندان در سراسر دنیا حدود
 605میلیون نفر برآورد شده است (داون ،پندیت و
راجوپادهی .)2014 ،در ایران نیز جمعیت باالی  60سال تا
سال  2020حدود  10میلیون نفر و تا سال  2050به بیش
از  26میلیون نفر خواهد رسید (شریفزاده ،مودی و
اخباری .)1389 ،طبق این آمار میتوان اظهار داشت که
ایران در شرایط فعلی در حال گذر از جمعیت جوان به
جمعیت میانسال است (کوچکی ،حجتی و ثناگو.)1391 ،
یکی از پدیدههای سنین میانسالی ،سندرم آشیانه خالی1
نامیده میشود و نوعی افسردگی است که پس از آن که
آخرین فرزند خانه را ترک کرد در زن و مرد ایجاد میشود
(گوتلیب .)2000/1389 ،در این دوره برخی ناراحتیها و
حتی استرس منفی تجلی میکنند .در متون پژوهشی،
نشانگان آشیانه خالی به معنای احساس افسردگی،
اضطراب و احساس تنهایی است .پژوهشگران معتقدند
عوامل بسیاری از جمله افسردگی ،اضطراب ،وضعیت
سالمت روانی ،افکار خودکشی ،حمایت کم خانواده ،درآمد
پایین ،عملکرد جسمی ضعیف و بیماری با احساس تنهایی
در ارتباط هستند (تاسی .)2010 ،احساس تنهایی تجربهای
آزاردهنده و پریشان کننده است که مشکالت روانشناختی
و جسمانی شدیدی را به دنبال دارد .به عبارت دیگر
احساس تنهایی ،مجموعهای پیچیده از احساسها و
شناختها ،پریشانیها و تجربه هیجانهای منفی است که
از کمبودهای ادراک شده فردی در روابط خصوصی و
اجتماعی ناشی میشود (وایزمن .)2006 ،درگیری در
نشانگان آشیانه خالی بیشتر به معنای از دست دادن قدرت
تسلط والدین بر اوضاع است تا از دست دادن فرزندان
(موان و وتینگتون .)1999 ،از آنجا که زن سرمایهای پربار
برای جامعه است و آسایش خانواده و جامعه به برکت وجود
طبیعت او تحقق مییابد و سازگاری با پدیده آشیانه خالی
برای زنانی که نقش سنتی خانهداری را با همسر بودن و
کارکردن در خارج از خانه ،همراه میکنند موفقیتآمیزتر
empty nest syndrome

1

است ،هارکینز ( )1978نشان داد که نشانگان آشیانه خالی
آثار موقت و خفیفی بر سالمت مادر دارد و حداکثر  2سال
پس از ترک فرزند برطرف میشود .راپ و مایرز ()1989
نشانگان آشیانه خالی را تطابقپذیری والدین پس از ترک
خانه عنوان کردند .همچنین به گفته آنان والدین به
خصوص مادران ممکن است از نشانههای گوناگونی شامل
حس از دست دادن ،غم و اندوه و افسردگی رنج ببرند ،که
این احساس اضطراب و استرس با نگرانیهای مربوط به
رفاه کودکان تقویت میشود .بر پایه پژوهشهای انجام
شده افسردگی 2از جمله اختالالت روانی است که در پی
حوادث تنشزای زندگی (برای مثال نشانگان آشیانه خالی)
رخ میدهد که سیستم ایمنی بدن را تضعیف نموده و بدن
را مستعد ابتال به بیماریهای جسمانی میکند (ژو ،فورد،
تسی ،دهینگرا و بالوز .)2011 ،افسردگی کیفیت زندگی
سالمندان را کاهش داده و وابستگی آنها را به دیگران
افزایش میدهد (شرینا ،رمپال و مستقیم .)2004 ،شواهدی
وجود دارد که سالمندان نسبت به جوانترها کمتر از
خدمات بهداشت روانی بهرهمند میشوند .سه عامل وجود
دارد که تشخیص افسردگی را در سالمندان پیچیده میکند
که عبارت از بیماریهای جسمی همراه ،آسیب شناختی و
رخدادهای ناسازگار زندگی هستند (به پاجوه و سلیمانی،
 .)1395به باور بیلز ،افسردگی اغلب در بین  12تا 16
درصد افراد سالمند ظاهر میشود ،هرچند  20تا  30درصد
آنها گاهی عالئم افسردگی را نشان میدهند .شایعترین
عالئم افسردگی در سالمندان به شکل بیحالی ،خستگی،
عدم تمرکز ،بیحوصلگی ،دل و دماغ نداشتن ،بیدار شدن
مکرر از خواب ،کاهش اشتها و دردهای جسمی بروز
میکند .به طورکلی طول درمان افسردگی در سالمندان
بیشتر است و هزینه باالتری را در پی دارد (اصغری ،علی
اکبری و دادخواه .)1391 ،همچنین اضطراب ،معمولیترین
پاسخ به محرک تنشزا (برای مثال نشانگان آشیانه خالی)
است .اضطراب 3نیز یک موضوع شایع در دوران سالمندی
است زیرا این دوره مملو از انواع احساس کمبودها و
ناتوانیها میباشد .شیوع اضطراب در سالمندان از  4تا 6
درصد در نوسان است (سو ،مارش ،لینگ ،لیونگ و یونگ،
 .)2010از آنجا که زندگی با استرس زیاد میتواند روی
خلق و خوی سالمندان اثر بگذارد و تأثیر زیادی بر سبک
depression
anxiety

2
3

روانشناسی پیری ،1397 ،دوره  ،4شماره 51-59 ،1

معنادرمانی بر افسردگی و اضطراب زنان سالمند 53

زندگی آنها داشته باشد لذا کاهش افسردگی و اضطراب
میتواند در میزان سالمت و ارتباط سالمندان با اطرافیان
تأثیر مثبتی داشته باشد (کاراکویان سلیک و همکاران،
 .)2010امروزه شیوهای که برای درمان افسردگی سالمندان
به کار برده میشود به طور معمول دارو درمانی است.
داروهای ضد افسردگی واکنشهای نامناسب قلبی-عروقی،
عصبی و هاضمهای ایجاد میکنند .عالوه بر این کسانی
که تنها تحت درمان دارویی قرار گرفتهاند مهارتهای
سازشی را که در مداخالت روان درمانی برای محافظت فرد
در مقابل عود و وقوع دوباره افسردگی ارائه میشوند را یاد
نمیگیرند .بنابراین ضروری است از روشها و تکنیکهای
درمانی دیگری در کاهش افسردگی و اضطراب استفاده
شود تا عوارض ناشی از داروها را کاهش داد (ایراندوست و
طاهری .)1394 ،افزایش کیفیت زندگی افراد در چارچوب
گروهدرمانی 1امکانپذیر است .گروه به افراد اجازه میدهد
که ارزشهایشان را دوباره بررسی و با ارزشهای دیگران
در گروه مقایسه کنند .از جمله رویکردهای اثربخش
گروهدرمانی در زمینه بهبود سالمت روانی و غنیسازی
زندگی افراد ،گروهدرمانی وجودی 2است (کوری )2005 ،که
ساختار مطلوبی برای کار روی مسائل وجودی مراجعان
(کورسینی )2008 ،و کمک به حضور واقعی در هستی
است .رویکرد وجودی در حوزه روانشناسی به عنوان
وضعیتی مشترک برای همه افراد بدون توجه به فرهنگ،
مذهب ،قومیت و نژاد است (ادو ،ملین جانسون و دنیل
سون )2011 ،که نوع نگرش و جهانبینی اگرچه میتواند
بین بسیاری از افراد یا گروهها مشترک باشد ،اما از یک
تعبیر و برداشت شخصی حاصل میشود .کمبود معنا در
زندگی با نیاز به درمان برای افسردگی ،اضطراب و سوء
مصرف مواد ارتباط دارد .معنادرمانی میتواند در درمان
بیخوابی ،اضطراب ،وسواس و افسردگی به کار رود
(کوری .)2005 ،داشتن معنا یا هدف در زندگی ارتباط
مثبتی با عوامل روانشناختی دارد و منجر به سازگاری
سالمندان ،رضایت از زندگی ،احساس خوب روانشناختی،
حمایت اجتماعی و دلیل زنده ماندن در آنها میشود
(کنگ و همکاران .)2009 ،کار گروهی معنادرمانی میتواند
ساختار مفهومی را برای کمک به مراجعان جهت چالش
یافتن معنی در زندگیشان آماده کند .افراد معنی را در
زندگی کشف نمیکنند بلکه آن را در زندگی خود
group therapy
existential

1
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میآفرینند .الزمهی جستجوی معنا مسئولیت شخصی
است .معنادرمانی بر آگاهی از معنای زندگی شخص به
عنوان راهی برای سالمت روان تمرکز دارد (اسپینگ،
 .)2013افرادی که معتقدند زندگیشان پرمعناست گرایش
دارند تا سالمت روانشناختی بهتری را نسبت به آنان که
معتقدند زندگیشان فاقد معناست نشان دهند .هدف عمده
معنادرمانی حذف موانع و رهاسازی روح انسان برای تکمیل
وظایف آن است (وونگ .)2012 ،درباره سوابق تجربی
موضوع میتوان به نتایج پژوهش تقیپور و رسولی ()1387
اشاره کرد که در پژوهشی نشان داد که افسردگی گروه
آزمایش پس از اجرای روش درمانی کاهش یافته است.
همچنین نتایج پژوهش مشتاقی ،عالمه و آقایی ()1390
نشان داد که معنادرمانی به شیوه گروهی سبب افزایش
سالمتروان و کاهش افسردگی در نابینایان شده است.
بریتبارت ،روزنفیلد ،پاپیتو ،ویکنز و کسیلث ( )2012در
پژوهشی براساس چارچوب درمانی فرانکل ،درمان معنا
محور را به کار گرفتند و افسردگی شرکتکنندگان را
کاهش داد .ماسکارو و روزن ( )2005با انجام یک پژوهش
روی دانشجویان دانشگاه نشان دادند که معنای وجودی
نقش بسیار مهمی در افزایش امیدواری دارد .از آنجا که
معنادرمانی و شرکت در گروه برای ایجاد حس همدردی و
جلوگیری از تنهایی در افراد مؤثر است ،پژوهشگران درصدد
هستند که با به کار بردن این روش درمانی ،اثر آنها را در
کاهش عالئم روانشناختی افراد مبتال بررسی نمایند .از
آنجایی که اکثر فرزندان بعد از ازدواج والدینشان را ترک
میکنند و با توجه به این که ممکن است این ترک موجب
افسردگی و اضطراب در والدین گردد ،و از طرفی چون
سازمان بهداشت جهانی سالمت زنان را از شاخصهای
رشد یافتگی کشورها معرفی نموده است ،بنابراین جهت
برنامهریزی اقدامات مناسب ،ارتقای خدمات سالمت روانی
و ایجاد سیاستهای مرتبط با آن در جامعه ،نیاز به آشنایی
با درمانهای مناسب از جمله درمان شناختی-رفتاری و
معنادرمانی به صورت گروهی میباشد .در ضمن نتایج
حاصل از این تحقیق میتواند برای مدیران نظام سالمت
نیز کاربرد داشته باشد تا با بهرهگیری از نیروهای مجرب،
توجه بیشتری به درمانهای غیر دارویی نمایند و با صرف
زمان و هزینه کمتری تعداد بیشتری از بیماران مبتال به
افسردگی ،از این روش درمانی استفاده کنند .بنابر آنچه
گفته شد و با توجه به این که پژوهشهای چندانی در
زمینه سندرم آشیانه خالی صورت نگرفته است و نظر به
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آسیبپذیری سالمندان به ویژه زن ،تحقیق حاضر درصدد
پاسخگویی علمی به این سؤاالت است که آیا معنادرمانی به
شیوه گروهی بر کاهش افسردگی اثربخش است؟ و آیا
معنادرمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب در زنان
سالمندی که دچار سندرم آشیانه خالی شدهاند مؤثر است؟
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه اجرای نیمهآزمایشی از
نوع پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعهی
آماری پژوهش شامل کلیهی زنان شهرستان شیراز در سال
 1395بود که فرزندانشان آنها را ترک کرده و از آنها جدا
شدهاند .نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شد .حجم نمونه با توجه به جامعه آماری
 24زن سالمند واجد شرایط شرکت در این مطالعه بودند که
به طور تصادفی و با همتاسازی در دو گروه آزمایشی و
کنترل قرار گرفتند .محدوده سنی شرکتکنندگان در
مطالعه بین  60و  67سال و میانگین سن برای گروه
آزمایش ( 62/53 )1/36سال ،و برای گروه کنترل ()2/01
 63سال بود .در گروه آزمایش تعداد  5نفر متأهل و  7نفر
بیوه 4 ،نفر لیسانس و  8نفر دیپلم 4 ،نفر دارای سطح درآمد
کم 6 ،نفر سطح درآمد متوسط و  2نفر سطح درآمد خوب
بودند .مالکهای ورود به مطالعه شامل ( )1سن  60سال و
باالتر )2( ،موافقت سالمند برای شرکت در پژوهش ،طبق
برنامه و به صورت دو ساعت در هفته )3( ،توانایی شنیداری
و گفتاری مناسب ( )4عدم وجود بیماری یا اختالل
روانشناختی (فراموشی ،دمانس ،آلزایمر) براساس پرونده
پزشکی )5( ،عدم تجربه سوگ (مرگ بستگان نزدیک) در
شش ماه گذشته ،و ( )6عدم شرکت همزمان در جلسات
رواندرمانی دیگر بودند .مالکهای خروج از مطالعه عبارت
از ( )1غیبت بیش از یک جلسه در جلسات درمان و ()2
تجربه سوگ یکی از عزیزان در دوره درمانی بودند.
ابزار
پرسشنامه افسردگی بک .1یک ابزار خود گزارشی
شامل  21گویه است که عالئم جسمانی ،رفتاری و شناختی
افسردگی را اندازهگیری میکند .هر ماده دارای  4گزینه
است که بر مبنای صفر تا  3نمرهگذاری میشود و درجات
مختلفی از افسردگی را از خفیف تا شدید تعیین میکند.
)Beck Depression Inventory (BDI

1

حداکثر نمره در این تست  63و حداقل آن صفر میباشد.
پرسشنامه افسردگی بک این امتیاز را دارد که به مهارت
یا تعصب آزمایشکننده بستگی ندارد و بیشتر به سنجش
ویژگیهای روانشناختی افسردگی میپردازد .مطالعه وهاب-
زاده ( )1377در ایران به منظور چگونگی ارزش تشخیص
این پرسشنامه در تفکیک بیماران افسرده و افراد سالم از
یکدیگر ،نشان داد که این پرسشنامه دارای ارزش
تشخیصی است و قادر به تمیز افراد سالم از بیمار میباشد.
در ایران در سال  1372در پژوهش ضریب همسانی درونی
این  %85و پایایی آن  %81گزارش شده است (نظری و
اسدی .)1390 ،در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه بک بر
اساس آلفای کرونباخ  %908بود.
پرسشنامه اضطراب بک .2این پرسشنامه
خودسنجی  21سؤال دارد که با هدف اندازهگیری شدت
اضطراب طراحی شده است .این آزمون اضطراب را در یک
هفته اخیر و در دامنهای از «اصالً» تا «شدیداً» ارزیابی
میکند .نمره هر سؤال بین صفر تا  3و دامنه نمرات بین
صفر تا  63است .نمره باال نشانه شدت اضطراب است.
همسانی درونی آن باال و ضریب پایایی بازآزمایی یک
هفتهای آن در حدود  %75به دست آمده است .همبستگی
بین نمرات اضطراب بک و مقیاس همیلتن برای درجهبندی
اضطراب  %51و با افسردگی بک برابر با  %84به دست
آمده است .این آزمون ویژه شرکتکنندگان بزرگسال است
و در موقعیتهای بالینی و پژوهشی قابل استفاده است
(یعقوبی .)1387 ،در پژوهش حاضر ،پایایی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی شد که نتیجه آن
 %836به دست آمد .نتیجه نشان داد که پرسشنامه مذکور
اعتبار مقبولی را برای اجرای پژوهش دارد.
پروتکل درمانی .محتوای جلسات درمانی پژوهش حاضر
با تکیه بر اصول نظری و فنون درمانی معنادرمانی در
چارچوب طرحدرمانی فرانکل ( )1998/1377در ده جلسه
طراحی گردید (جدول .)1
روش اجرا
بعد از هماهنگی با مسئوالن و روانشناسان کلینیک
روانپزشکی و روانشناسی بالینی شیراز و جلب موافقت آنها
و دسترسی به زنان سالمند با سندرم آشیانه خالی جمعآوری
کنندگان دادهها برای تکمیل پرسشنامهها به کلینیک
)Beck Anxiety Inventory (BAI

2
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جدول 1
پروتکل جلسات معنادرمانی (فرانکل )1998/1377
اهداف
جلسه
1
2
3
4

5

6
7

8

9

10
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شرح مختصر

شرکتکنندگان خود را معرفی نموده و میگویند که کیستند و چرا تصمیم به مشارکت در جلسات
معنادرمانی گرفتهاند ،پرسشهای مرتبط با معنادرمانی ،مشاوره و بحث در مورد سندرم آشیانه خالی ،تمرین
معرفی
گروهی برای به معرض نمایش درآوردن آنچه میخواهم باشم و ارائه منشور گروه و قرارداد درمانی
شفافسازی ارزشها مرور جلسه قبل و دادن بازخورد ،بیان مشکل ،بحث در مورد سندرم آشیانه خالی و بحث در مورد اثرات
(ارزشهای خالق) سندرم آشیانه خالی بر ایجاد اختالالت روانی ،توزیع برگه ارزشها (جدولی شامل  150خانه)
مرور جلسه قبل و دادن بازخورد ،تمرین گروهی رویدادهای اخیر مردم و تجارب و افراد مثبت ،بحث
شفافسازی ارزشها
استقالل در مقابل وابستگی چراکه بسیاری از ارزشهایی که تاکنون شفافسازی شدهاند بدون مشارکت
(ارزشهای تجربی)
افراد دیگر نمی توانند تحقق یابند ،معنا یابی و گرفتن معنا از بافت تاریخی زندگی و مسئولیت پذیری
شفافسازی ارزشها مر ور جلسه قبل و دادن بازخورد ،تغییر نگرشها و گرفتن معنا از طریق راههای کشف معنا و تمرین
(ارزشهای نگرشی) گروهی گفتههای حکیمانه با نقلقولهای خردمندانه
مرور جلسه قبل و دادن بازخورد ،گسترشدادن سلسله مراتب ارزشها (بررسی سلسلهمراتب ارزشها و
آموزش مفهوم ارزشهای موازی در مقابل ارزشهای هرمی توسط رهبر گروه و گرفتن معنا از خلق
تمرکز بر اهداف
ارزشها و مسئولیتها) ،تمرین گروهی تعیین هدفها و زاویه دید دیگر نسبت به هدف
مرور جلسه قبل و دادن بازخورد ،تحلیل اهداف بهمنظور متناسب بودن با ارزشهای شخصی (اهداف
متناسب کردن
کوتاه مدت) ،تحلیل اهداف (اهداف متوسط) ،تحلیل اهداف (اهداف بلندمدت) ،توضیح اهمیت تجربه شدن
اهداف با ارزشها
تمام ارزشهای فرد توسط او ،گرفتن معنا از میان تجربه ارزشها و گرفتن معنا از آرزوها و امیدها
بررسی نتایج تکالیف منزل و بینششده ،تعیین اهداف جدید برای ارزشهای رهاشده یا نادیده گرفته شده
(اهداف کوتاه مدت) ،تعیین اهداف جدید برای ارزشهای رهاشده (اهداف متوسط) ،تعیین اهداف جدید
تعیین اهداف جدید
برای ارزشهای رهاشده (اهداف بلندمدت) ،معنای مرگ ،زندگی ،آزادی و مسئولیت و ارائه نظرات مرتبط
با موضوع تعیین هدفهای جدید ،ارائه تکلیف
هر شرکت کننده اهداف جدیدش را در خصوص مسئولیت ،خود حمایتی ،عالقه اجتماعی و غلبه بر یاس و
افزایش امید به زندگی با دیگران در میان میگذارد ،در معرض نمایش قراردادن طرح دستیابی به هدف،
برنامهریزی برای برنامه ریزی (طرح یا برنامه) ،از داوطلب خواسته میشود تا هدف را پیش از جلسه بعدی محقق سازد ،از
دستیابی به اهداف داوطلب خواسته می شود تا نتایج را پیش از جلسه بعدی ارزیابی کند ،از داوطلب خواسته میشود بر حسب
نتایج مرحله ارزیابی عمل کند ،تکرار در معرض نمایش قرار دادن طرح دستیابی به هدف ،ارائه نظرات
مرتبط با موضوع برنامهریزی به منظور تحقق اهداف ،ارائه تکلیف.
هر شرکت کننده سه هدفی را که برای تحقق آنها برنامه هایی طرح نموده با دیگران در میان میگذارد،
تحلیل وضعیت حال
حمایت عاطفی اعضا از یکدیگر ،تکمیل جمالت ناتمام مانند برای تعامل اعضا ،تمرین گروهی بحث نقاط
حاضر
قوت و ضعف افراد در رسیدن یا ممانعت از تحقق اهداف ،تغییر و تعدیل محاسن و معایب ،ارائه تکلیف
خالصه و جمعبندی جلسات و اختتام ،شرکتکنندگان مثالهایی در مورد چگونگی وارد کردن محاسن و
معایب در طرح برنامههایشان با دیگران در میان میگذارند ،هر گونه اظهار نظری در مورد گروه بیان
خالصه و نقد
میشود ،هر گونه تغییری که مشارکتکنندگان به واسطه شرکت در گروه در خود میبینند بحث میشود.

مراجعه کردند .سپس با ارائه توضیحاتی مقدماتی درباره
اهداف پژوهش ،مقیاسها و نحوه تکمیل آنها و
اطمیناندهی از محرمانه بودن اطالعات وارد شده،
پرسشنامهها به شرکتکنندگان ارائه گردید .ورود افراد به
برنامه و پرکردن فرمهای پرسشنامه کامالً داوطلبانه و
تنها در صورت تمایل فرد انجام گردید .به شرکتکنندگان
مورد بررسی اطمینان داده شد که اطالعات آنان محرمانه

باقی میماند .پس از کسب رضایت شفاهی از آنها
پرسشنامه بدون اخذ نام و نامخانوادگی شرکتکننده توسط
آنها تکمیل شد .نحوه ارائه پرسشنامهها به ترتیب
پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب بک بود.
در مرحله دوم ،شرکتکنندگان به تصادف در دو گروه
آزمایش و کنترل (هر گروه  12نفر) گمارده شدند .گروه
آزمایش  10جلسه معنادرمانی به شیوه گروهی بر اساس

 56پارپایی و کاکابرایی

روانشناسی پیری ،1397 ،دوره  ،4شماره 51-59 ،1

مدل فرانکل ( )1998طی دو ماه و نیم (هر هفته یک
جلسه  2ساعته) دریافت کردند ،در حالی که گروه کنترل
هیچ نوع مداخلهای را دریافت نکردند .پس از پایان برنامه
آموزشی ،پرسشنامهها مجدداً برای هر دو گروه به عنوان
پسآزمون اجرا گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار
توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کواریانس) استفاده

شد .برای به دست آوردن دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه
 22استفاده گردید.
یافتهها
شاخصهای توصیفی دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله
پیشآزمون و پسآزمون در جدول  1آورده شده است.

جدول2
اطالعات توصیفی مربوط به افسردگی و اضطراب دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه کنترل
گروه آزمایش
متغیرها
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
میانگین(انحراف معیار) میانگین(انحراف معیار)

افسردگی
اضطراب

)2/08( 11/8
)1/18( 10/53

)1/22( 6/06
)2/06( 2/86

همانطور که جدول  2نشان میدهد میانگین و
انحراف استاندارد مقیاس افسردگی در گروه آزمایش در
پیشآزمون  11/80و  2/08و در پسآزمون  6/06و ،1/22
همچنین در افسردگی گروه کنترل در پیشآزمون 12و
1/19و در پسآزمون 10/06و 1/53به دست آمد .از طرفی
در متغیر اضطراب نیز میانگین و انحراف استاندارد در گروه
آزمایش به ترتیب در پیشآزمون 10/53و 1/18و در
پسآزمون 2/86و  ،2/06همچنین در گروه کنترل در
پیشآزمون 10/93و 1/27و در پسآزمون 10/60و 2/09
است .برای تحلیل دادهها و به منظور کنترل اثر پیشآزمون

میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار)

)1/19( 12
)1/27( 10/93

)1/53( 10/06
)2/09( 10/60

و پسآزمون از تحلیل کواریانس یکراهه استفاده شد که
نتایج آن در جدول  2آمده است .برای رعایت پیشفرض
تساوی واریانسها در پیشآزمون افسردگی و اضطراب از
آزمون لوین استفاده شد .نتایج نشان داد فرض صفر برای
تساوی واریانس دو گروه در پیشآزمون افسردگی و
اضطراب تأیید میگردد .در تحلیل واریانسهای دو گروه در
پسآزمون به دلیل همگنی واریانسهای گروهها در
پیش آزمون ،این تأثیر متغیر مستقل (روش معنادرمانی
گروهی) خواهد بود که در تفاوت احتمالی نمرات دو گروه
نقش دارد.

جدول 3
تحلیل کواریانس میانگین نمرات پسآزمون افسردگی و اضطراب درگروههای آزمایش و کنترل
متغیر میانگینمجذورات درجهآزادی  Fسطحمعناداری مجذور اتا توان آماری
0/99
0/818
P<0/001 9/315
1
11/367
افسردگی
0/57
0/82
P<0/001 . /822
1
3/091
اضطراب
اطالعات جدول  3نشان میدهد روش معنادرمانی
گروهی با توجه به میانگین افسردگی گروه آزمایش ()6/06
نسبت به میانگین افسردگی گروه کنترل ( )10/06موجب
کاهش معنادار افسردگی در گروه آزمایش شده است
( %213 .)F=7/046تفاوتهای فردی در نمرات افسردگی
حاکی از تأثیر روش معنادرمانی گروهی است .بنابراین
نتیجه میگیریم که معنادرمانی گروهی به طور معناداری

باعث کاهش افسردگی زنان سالمند با سندرم آشیانه خالی
میشود .یعنی فرض صفر رد و فرض پژوهشی با %95
اطمینان تأیید میشود .از سوی دیگر ،روش معنادرمانی
گروهی با توجه به میانگین اضطراب گروه آزمایش ()2/86
نسبت به میانگین اضطراب گروه کنترل ( )10/60موجب
کاهش معنادار اضطراب در گروه آزمایش شده است
( %164 .)F=5/093تفاوتهای فردی در نمرات اضطراب
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مربوط به تأثیر روش معنادرمانی گروهی میباشد .بنابراین
نتیجه میگیریم که معنادرمانی گروهی به طور معناداری
باعث کاهش اضطراب زنان سالمند با سندرم آشیانه خالی
میشود .یعنی فرض صفر رد و فرض پژوهشی با %95
اطمینان تأیید میشود.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی معنادرمانی به
شیوه گروهی بر کاهش افسردگی و اضطراب در زنان
سالمند سندرم آشیانه خالی بود .نتایج نشان دهنده تأثیر
معنادار مداخله بر کاهش افسردگی و اضطراب زنان سالمند
بود .این نتایج با یافتههای تقی پور و رسولی (،)1387
مشتاقی و همکاران ( ،)1390بریتبارت و همکاران (،)2012
ماسکارو و روزن ( )2005و میشل ( )2009همسو بود.
سندرم آشیانه خالی یک پاسخ ناسازگارانه و ناهنجار به
انتقال به دوران پس از مسئولیت پدر و مادر است (راپ و
مایرز .)1989 ،سیفجه و کرنکه ( )2006نشان دادند که
وقتی یک فرزند خانه را ترک میکند هم برای فرزند و هم
والدین اتفاق مهمی است و با این که بسیاری از والدین به
عنوان اتفاق بسیار مثبتی به آن مینگرند ،برای برخی از
والدین زمان متضادی است :دورهای از دوست داشتن و رها
کردن و زمانی که روز به روز نقش والدین واگذار میشود.
زمانی که فرزندان خانه را ترک میکنند والدین دارای حس
از دست دادن ،غم و اندوه میشوند .این احساس افسردگی
و اضطراب و استرس ممکن است با نگرانیهایی در مورد
آینده و احساس تنهایی بیشتر افزایش یابد .حتی زمانی که
فرزندان خانه را ترک میکنند پدر و مادر به این دلیل که
فرزندان شاید دیگر به آنها نیاز نداشته باشند ،ممکن است
احساس مطرود شدن کنند .همه این احساسات به پدر و
مادرهای بیش از حد درگیر و به خصوص به مادران،
سختترین ضربهها را وارد میکند (هابدی و همکاران،
 .)2007پژوهشگران نشان دادند که والدین (به خصوص
مادران) تأثیر زیانآوری هنگامی که فرزندانشان خانه را
ترک میکنند تجربه میکنند از این لحاظ فرض شده که
آنها از دست دادنی را تجربه میکنند که قابل توجه و
عمیق است ،تجربهای که به پیامدهای منفی از جمله
افسردگی ،اعتیاد به الکل و بحران هویت منجر میشود به
این علت که آنها زمان و تالش بیشتری در پرورش
فرزندان صرف میکنند ،بنابراین پیوستگی بیشتری با
فرزندانشان دارند .در نتیجه مادران پس از جدایی از
فرزندان احساسات ناخوشایند بیشتری را تجربه میکنند.
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فردی که بدون فرزندانش زندگی میکند فردی است که
زندگی را بیمعنا میبیند و احساس میکند به آخر خط
زندگی خود رسیده است .وقتی فرد به علت مسائل و
مشکالتش زندگی را بیمعنا میپندارد زندگی را سراسر
هراس میبیند که به هیچ روشی نمیتواند به این هراس
خود غلبه کند .در واقع درمانگر به فرد کمک میکند تا
بتواند معنای نهفته در این شرایط پیش آمده را کشف کند.
زمانی که فرد معنای نهفته را کشف کند دیگر احساس
درماندگی نخواهد کرد .از دیدگاه معنادرمانی یکی از اهداف
اصلی کمک به افراد ،یافتن معنایی برای زندگی است.
وقتی که آنها چنین فکر نمیکنند ناتوان و دچار افسردگی
میشوند .براساس نظریه افسردگی بک ،انسانها بر اساس
چند رویداد منفی تعمیم افراطی میدهند و فکرشان را
تخریب میکنند (بابلی .)1379 ،جدای از این مؤلفهها مفید
بودن گروهدرمانی در مقایسه با درمان انفرادی را نباید
نادیده گرفت .گروهدرمانی به افراد کمک میکند تا
مهارتهای اجتماعی مؤثرتری را بیاموزند و به این درک
برسند که دیگران نیز مانند آنها نیز مشکالتی دارند .شرکت
در جلسات آموزشی معنادرمانی با تکیه بر معنا ،هدف و
ارزشهای زندگی و همچنین تعامل با همتایان خود
مسئولیتپذیری را در فرد افزایش میدهد .فرد با قبول این
مسئولیت و پذیرش شرایط فعلی خود به فعالیت و تالش
برای بهبود خود تشویق میشود و زمینه را برای کاهش
افسردگی و اضطراب فراهم میکند .این امر حاکی از
اثربخشی روش معنادرمانی گروهی در کاهش این
اختالالت است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد روش
معنادرمانی گروهی میتواند این هدف را محقق سازد و
نتایج مؤید آن است که این شیوه درمان روانشناختی به
طور معنادرمانی افسردگی و اضطراب زنان سالمند با سندرم
آشیانه خالی را کاهش میدهد .میزان نمرههای افسردگی و
اضطراب در شرکتکنندگانی که تحت معنادرمانی گروهی
قرار گرفتهاند نسبت به شرکتکنندگانی که این شیوه
درمانی را دریافت نکردهاند کاهش یافته است.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به این موارد
اشاره کرد که مقیاس افسردگی و اضطراب یک مقیاس
نشانهشناسی است و تنها نشانههای افسردگی و اضطراب را
میسنجد .از این رو نمیتوان آن را یک ابزار تشخیصی
معادل راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی یا
طبقهبندی بینالمللی بیماریها قلمداد کرد .از سوی دیگر
گروهدرمانی با وجود تمامی مزایای گفته شده در این

 58پارپایی و کاکابرایی

روانشناسی پیری ،1397 ،دوره  ،4شماره 51-59 ،1

پژوهش از این نقص برخوردار است که به صورت متمرکز
روی جنبههای منحصر به فرد مشکالت روانشناختی افراد
کار نمیکند و چه بسا بعضی از زنان سالمند با سندرم
آشیانه خالی در طی فرایند گروهدرمانی دچار بازداری شده و
تن به گروهدرمانی ندهند .دیگر این که ،جو محافظه کاری
حاکم بر خانوادهها مانع میشد خانوادهها پاسخ صحیح و
کامل ارائه دهند .نبود مرحله پیگیری به دلیل محدودیت
زمانی از دیگر محدودیتهای پژوهش است .با توجه به
یافتههای این پژوهش که نشان داد معنادرمانی به شیوه
گروهی برکاهش افسردگی و اضطراب زنان سالمند با
سندرم آشیانه خالی مؤثر میباشد ،پیشنهاد میگردد در
پژوهشهای آتی از مقیاسهای تشخیصی دقیقتری که
مبتنی بر نشانهشناسی و مالکهای تشخیصی باشند برای
سنجش افسردگی و اضطراب استفاده شود و محققین
بعدی این دوره از چرخه زندگی (سندرم آشیانه خالی) را نیز
موضوع مطالعه خود قرار دهند .نتایج این پژوهش نشان داد
که میتوان مداخلههای گروهی مبتنی بر رویکرد
معنادرمانی را به طور موفقیتآمیزی برای کاهش افسردگی
و اضطراب زنان سالمند سندرم آشیانه خالی به کار گرفت.
سپاسگزاری
از تمامی سالمندان عزیز در این مطالعه که صمیمانه
همکاری کردند کمال تشکر و قدردانی را داریم.
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