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Abstract  

It was late 2019 when a new virus from the Coronavirus 
family with the ability of spreading in humans was identified 
in China for the first time. The speed of the global pandemic 
of this virous and the release of news regarding its greater 
risks for the elderly led to numerous psychological disorders 
in this age group. Therefore, the present study was to 
consider the effectiveness of group logotherapy on death 
anxiety, feeling of loneliness and meaning of life in the 
elderly with fear of Coronavirus. This was a quasi-
experimental with pretest-posttest and a control group 
design. The statistical population consisted of all the elderly 
women (65 years old and higher) who were member of the 
daily rehabilitation services working under supervision of 
Tabriz Welfare Organization in 2021, among whom 24 
eligible women were selected based on inclusion criteria, 
and randomly assigned into control and experimental 
groups. The experimental group received ten 90-minute 
sessions of group logotherapy, while the control group 
received no intervention. The tools used in this study 
included the Templer’s death anxiety, Russell et al.’s feeling 
of loneliness, and the Steger et al.’s meaning of life 
questionnaires. The data were analyzed using univariate 
analysis of covariance (ANCOVA) in SPSS-24 software. The 
results revealed that there is a significant difference 
between control and experimental groups in terms of death 
anxiety, feeling of loneliness and meaning of life (P<0.05). In 
other words, group logotherapy decreased death anxiety 
and feeling of loneliness and increased the meaning of life in 
the elderly. According to the results, it appears that this 
treatment can be effectively used in rehabilitation centers 
and other psychological and counseling centers in order to 
improve the mental health of the elderly. 
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 چکیده

گیری در ها با قابلیت همهویروسویروس جدیدی از خانواده کرونا 2019سال  اواخر در

و انتشار اخبار  این ویروس در جهان گیریهمه سرعت انسان در چین شناسایی شد.

خطرات بیشتر آن برای گروه سنی سالمندان، منجر به بروز ترس و اختالالت  مربوط به

 اثربخشی بررسی پژوهش حاضر با هدف بنابراین .شد در این گروه سنیشناختی روان

 با سالمندان در زندگی معنای و تنهایی احساس مرگ، اضطراب بر گروهی درمانیمعنا

طرح آزمایشی با نیمه پژوهشروش  .انجام گرفت بیماری کرونا به ابتال از ترس

و  سال 65 سالمند زنان شامل جامعه آماری .بود آزمون با گروه کنترلآزمون و پسپیش

 1400 سال در تبریز بهزیستی عضو مراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت سازمانباالتر 

 به مطالعه واجدالشرایط بودند، های ورودمالک ه بر اساسنفر ک 24 آنها بین ازکه  بود

 آزمایش گروه .شدند جایدهی کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی صورت به و انتخاب

 ایمداخله هیچ کنترل گروه و کردند درمانی گروهی دریافتمعنا ایدقیقه 90 جلسه ده

تمپلر، های مورد استفاده در این پژوهش شامل اضطراب مرگ نامهنکرد. پرسش دریافت

 ها باداده احساس تنهایی راسل و همکاران و معنای زندگی استگر و همکاران بود.

مورد تجزیه و  24نسخه  SPSS افزارنرمکوواریانس تک متغیره در  استفاده از تحلیل

بین گروه آزمایش و آزمون بود که در مرحله پس ها حاکی از اینیافته. ندتحلیل قرار گرفت

 داریمعنی تفاوت زندگی معنای و تنهایی احساس مرگ، اضطراب ظرن ازگروه کنترل 

کاهش اضطراب  موجب گروهی درمانیبه عبارت دیگر، معنا .(>05/0P) داشت وجود

در سالمندان شد. با توجه به نتایج، به  زندگی مرگ و احساس تنهایی و افزایش معنای

شناسی و دیگر مراکز روان توان از این روش درمانی در مراکز توانبخشیرسد مینظر می

 .مند شدبهره سالمندان و مشاوره در جهت بهبود سالمت روان
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جدیدی از خانواده  میالدی ویروس 2019اواخر سال  در
گیری در انسان برای اولین با قابلیت همه ها1کروناویروس

( 2020شد )هانگ و همکاران،  بار در کشور چین شناسایی
داد و دستگاه تنفسی را مورد حمله قرار میکه به طور عمده 

ثر و واکسن در ؤهای مبه علت ناشناخته بودن، نبود درمان
اندک زمانی گسترش جهانی پیدا کرد )لی و همکاران، 

پذیری بیشتر و میزان ابتال . گزارشات اولیه از آسیب(2020
و مرگ باالتر ناشی از بیماری کرونا در سالمندان خبر داد و 

گیری در تر همهکشنده و شدیدتر نوع به ابتال دالیل
خون فشار نظیر ای،زمینه هایسالمندان به علت بیماری

کلیوی، سرطان و  ریوی، قلبی، باال، دیابت، بیماریهای
(. 2020 همکاران، و وانگ)ضعف سیستم ایمنی اعالم شد 

شنیدن این اخبار و گزارشات در سالمندان منجر به ترس از 
( 1400فر و همکاران )بیماری شد، مطالعه فرهیابتال به 

نشان داد که بین ترس ناشی از ابتال به بیماری کرونا و 
مطالعۀ  دار و مثبت وجود دارد.اضطراب مرگ رابطه معنی

منجر به  قرنطینهدیگری مبین این بود که برقراری 
شده است  تجربه احساس تنهایی و احساسات ناخوشایند
دیگر بیانگر آسیب  یپژوهش(. 1400، )تشویقی و همکاران

جدی در بهزیستی و رفاه روانی سالمندان در طی دوران 
مقاله  30مرور همچنین (. 1400)علیانی و پیمان،  بودکرونا 

باعـث که اضطراب ناشی از شیوع بیماری کرونا نشان داد 
در  اضطراب مرگ و ایجـاد افسـردگی، احسـاس تنهـایی

 .(1400و همکاران،  شیخانگفشه )باقری شودمیسالمندان 
 دیگران و خود مردن از ترس معنای به 2مرگ اضطراب

تنهایی،  علت باشد که این اضطراب را سالمندان بهمی
های ، ناتواناییهاحس نزدیک بودن به مرگ، بیماری

مرگ  مختلف هایجنبه با ارتباط در جسمی و روحی و تفکر
تهدید  (.1399 همکاران، بهاروندی و) کنندبیشتر تجربه می

 در ویژه و تفاوت مرگ در بیماری کرونا و ناشی از ابتال
 تفکرات، با آن مغایرت و تدفین و سوگواری مراسم انجام

 از آن، فرایند و مرگ مورد در فرد انتظارات و ترجیحات
 حرفه،زراعت) بود سالمندان در مرگ اضطراب ایجاد عوامل

که  اندمطالعات نشان داده (.1400 رنجبر،احمدیان و
اضطراب مرگ با متغیرهای اساسی در سالمندان همچون 

(، کیفیت زندگی 1400کیفیت خواب )فرهی فر و همکاران، 
(، و بهزیستی روانی )علیانی و 1396)خاکی و همکاران، 

                                                 
1 coronavirus 
2 death anxiety 

(، سالمت معنوی و ادراک مثبت از پیری 1400پیمان،
دار منفی و با ( رابطه معنی1397ری، راد و امی)امامی

(، افسردگی 2021احساس تنهایی )گونر و همکاران، 
 شیخانگفشه (، سوء رفتار )باقری1396)خاکی و همکاران، 

 دارد.  یدارمعنیمثبت (، رابطه 1400و همکاران، 
 از یکی سالمندان در شدگیطرد و 3تنهاییاحساس

 ناخوشایند ذهنی حالت نوعی و مرگ اضطراب بروز عوامل
 با بخشرضایت مثبت رابطه یک فقدان به پاسخی و

 هایآسیب ایجاد در مستقل عوامل از یکی و بوده سایرین
(. 2012اوغلی و همکاران، ست )حاجی حسنا شناختیروان
 هایگذاریفاصله و قرنطینه شدن اجرایی ،هاپژوهش طبق

 انزوای داشتن و محدود محیط یک در زندگی اجتماعی،
 ایجاد در کرونا بیماری انتشار از جلوگیری برای اجتماعی
داشته و  مهمی در سالمندان نقش تنهایی احساس

مهمی به دنبال  شناختیروان هایشود آسیببینی میپیش
 یک نتیجه(. 2020 همکاران، و آدهیکاری)ه باشد تداش

 که داد نشان ساله 80 تا 50فرد 2074 با برخط مطالعه
 داشتن بودن و وابستگان، زن با ارتباط نداشتن ،ییتنها

 احساس تجربه به منجر کرونا، دوران در جسمی مشکالت
 .(2020 همکاران، و مالنی) شده است شدیدتری تنهایی

که احساس تنهایی با متغیرهای  اندمطالعات نشان داده
اساسی در سالمندان همچون اضطراب مرگ )گونر و 

امیدی )علیانی و (، افسردگی، اضطراب و نا2021همکاران، 
زا ، تجارب تنششناختیروان(، آزردگی 1400پیمان، 

( و افزایش خودکشی )چیونگ 1400)عسگری و همکاران، 
 دارد.دار مثبت ( رابطه معنی2008و همکاران، 

به مفهوم داشتن انگیزه و معنا برای زیستن  4زندگی معنای
 از یکی و از دست دادن معنای زندگی پوچیاست. 
 برای که است غایی دلواپسی و هستی مسلم هاینگرانی

)یالوم،  بیاید پیش تواندمی زندگی در کسی هر
معنای زندگی در سالمت روان سهم به  (.1391/1980

 خانواده سالمندی سنی مقطع در که جایی آن سزایی دارد از
 محسوب معنادهی منابع باالترین عنوان به عاطفی روابط و

 بیماری ظهور با ،(1396 همکاران، و احمدی) شوندمی
و  اطرافیان و فرزندان از دوری قرنطینه، برقراری کرونا و

کاهش  به تجربه آشیانه خالی کاهش روابط عاطفی منجر
که  اندشد. مطالعات نشان داده سالمندان زندگی در معنای

                                                 
3 loneliness feeling 
4 meaninglessness 
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 هایمعنای زندگی با متغیرهای دیگری مثل پویش
آوری )داس و (، تاب1396اجتماعی )احمدی و همکاران، 

(، بهزیستی روانی )علیانی و پیمان، 2021همکاران، 
و فتحی  شیخانگفشه (، معنویت و دین )باقری1400

دار و مثبت و با اضطراب مرگ ، رابطه معنی(1400آشتیانی، 
 دار و منفی دارد.(، رابطه معنی1400)مرادی و همکاران، 

 به توجه با پیامدهای روانی شیوع کرونا به رسیدگی
 به سالمندان ضروری در آمده پیش شناختیروان اختالالت

 مناسب شناختیروان مداخالت با توانمی رسد.می نظر
 هارون و آباد) بخشید بهبود سالمندان در را روان سالمت

ارائه شده  شناختیروانبا مرور مداخالت . (1401 الرشیدی،
شویم که اکثر مطالعات به در دوران کرونا، متوجه می

وب در جوامع های، اینترنتی و از طریق بستهبرخطصورت 
 قدمحقمطالعه مروری شاهدمختلف انجام گرفته است. در 

به انجام اکثر مداخالت در زمان شیوع ( 1399) و همکاران
 کهکرونا به صورت مجازی اشاره و همچنین به این نکته 

 مشکل با هااپلیکیشن و اینترنت از استفاده برای سالمندان
و دانش استفاده از  ابزار این به آنها راکث و هستند مواجه

در مطالعه  .کید شده استأندارند، ت تکنولوژی روز دسترسی
(، بر 1400مروری دیگری توسط تشویقی و همکاران )

درمانی و  مبتنی بر واقعیت شناختیروانهای درمان
  اشاره شده است.معنویت و خداسو رفتاری و -شناختی

 توسط معنا، رهگذر از درمان معنی به معنادرمانی
 ابداع 1905-1997 هایدر بین سال فرانکل امیل ویکتور

 فلسفی، رویکردی وجودی است. رویکردهای جزء و شد
 فضایی ایجاد با گروهی هایدرمان در که خاص و عالی
 یابیمعنا طریق از کندمی کنندگان کمکشرکت به آلایده

 و شرایط ترینسخت و کشف معنای منحصر به خودشان در
 و بیابند زندگی برای معنایی مشقات و هارنج باالترین در
های مؤلفه (. معنادرمانی دارای1963)فرانکل،  نشوند امیدنا

 مسئولیت ( و1992)کری،  معناییتنهایی، بی آزادی، مرگ،
شته در ارتباط با ذگ هایسال باشد. این درمان درپذیری می

 ماماری، آل و توسط )الشربینی کاهش انزوای اجتماعی
 و تنهایی احساس کاهش اجتماعی، سازگاری ،(2018

، (1397کمالی،  و محمدی) سالمندان عمومی سالمت
 پورمصطفی)احساس تنهایی و اضطراب مرگ در سالمندان 

 یاجتماع یاضطراب مرگ و سازگار ،(1397 همکاران، و
احساس  ،(1396 ،همکاران و محمدیان گل) مردان سالمند

 ،(1391 همکاران، و سودانی)بازنشسته تنهایی مردان 

 مراکزمقیم  سالمندان امید به زندگی و مرگ اضطراب
( 1396 همکاران، و عزیزی حاجی) روزی شهرکرمان شبانه

 . رفته است به کار سالمندان سنی گروه در
در  پژوهشی اطالعاتی هیچ هایپایگاه در جستجو با

 حاضر یافت نشد، از آنجاکه ارتقای سالمت پژوهشزمینه 
 در مهم مباحث جمله از سالمندان زندگی کیفیت و روان
 با توجه به سالخوردگی ،باشدمیروان  بهداشت حوزه

جمعیت )ده درصد در حال حاضر( و افزایش سریع آن در 
 شناختیروانآتی، و آسیب دیدگی جدی سالمت  هایسال

با مطالعات انجام شده که به  در زمان شیوع کرونا،
مختصری از آن در این پژوهش اشاره شده است و با در 

له أسالمندان یک مس شناختیرواناینکه مشکل  گرفتن نظر
بلکه خانواده و اطرافیان و جامعه را با تبعات  ،فردی نبوده

سنگین اقتصادی، اجتماعی و درمانی درگیر خواهد کرد و از 
مشابه  هایپژوهشو  پژوهشتوان از نتایج این آنجاکه می

در جهت بهبود سالمت روان برای استفاده در مراکز 
ز نگهداری سالمندان و بهزیستی، توانبخشی روزانه، مراک

 هایدیگر مراکز بهبود سالمت روان با برگزاری کالس
 با حاضر بنابراین پژوهشمعنادرمانی گروهی استفاده کرد، 

 مرگ اضطراب بر گروهی معنادرمانی اثربخشی تعیین هدف
 ترس با سالمند زنان در زندگی معنای و تنهایی احساس و
از  ندمطالعه عبارت بودهای فرضیهانجام گرفت.  کرونا از

کاهش اضطراب مرگ  باعثمعنادرمانی گروهی ( 1اینکه )
( 2، )شودمی کرونا ویروسدر سالمندان با ترس از 

 در احساس تنهایی کاهش باعث گروهی معنادرمانی
( 3، و )شودمی کرونا ویروس از ترس با سالمندان

 افزایش معنای زندگی در باعث گروهی معنادرمانی
 .شودمی کرونا ویروس از ترس با سالمندان

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش نیمه 

 و گروه کنترل بود. آزمونپس، آزمونپیشآزمایشی با 

عضو ل سا 65بانوان سالمند باالی تمامی جامعه آماری، 

در  زمان بهزیستیمراکز توانبخشی روزانه تحت نظارت سا

پس از انجام که  بودند 1400شهر تبریز در سال 

نفر انتخاب و به  24 ورود، هایآزمون با حائزین مالکپیش

صورت تصادفی و به تعداد مساوی در دو گروه آزمایش و 

 مطالعه عبارت به ورود هایمالک کنترل جایگزین شدند.

 (3) سال، 65( سن حداقل 2) ،( جنس زن1) از بودند
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( کسب نمره باالی خط برش 4) سیکل، تحصیالت حداقل

اضطراب مرگ و احساس تنهایی و  هاینامهپرسشدر 

 ، ونامه معنای زندگیکسب نمره پایین خط برش در پرسش

 هایمالک. پژوهشمندی به شرکت در ( تمایل و عالقه5)

 (2) ، ومعلولیت جسمی حاد (1خروج عبارت بودند از )

 آزمایش گروه سنی میانگینی و ذهنی. اختالالت روان

 گروه در. بود 80/67 کنترل گروه سنی میانگین و 25/67

 5 سیکل، تحصیلی مدرک دارای( درصد 50) نفر 6 آزمایش

 نفر 1 و دیپلم تحصیلی مدرک دارای( درصد 66/41) نفر

 گروه در. داشتند لیسانس تحصیلی مدرک( درصد 33/8)

 سیکل تحصیلی مدرک دارای( درصد 33/58) نفر 7 کنترل

 . داشتند دیپلم مدرک( درصد 66/41) نفر 5 و

 ابزار 

 نامهپرسش ترینمتداول .1اضطراب مرگ نامهپرسش

 قرار استفاده مورد امروز به تاکه  مرگ اضطراب زمینهر د

 مرگ اضطراب ایماده 15 بعدیتک مقیاس است، گرفته

و  سنجدرا به مرگ می گانکنندشرکتنگرش  که است

 د.شساخته  طراحی و 1970 سال رد تمپلر توسط

 هایگزینه با سؤال هر به را خود هایپاسخ گانکنندشرکت

 دهندهنشان بلی پاسخ. کنندمی مشخص خیر یا بلی

 مقیاس این نمرات ترتیب این به. باشدمی فرد در اضطراب

نمره بوده و  8 است و خط برش متغیر 15 تا صفر بین

های بررسیطبق . باشدمعرف اضطراب بیشتر می 8باالی 

این مقیاس اعتبار  ،شده در خصوص روایی و پایایی انجام

و  83/0قابل قبولی دارد. ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس 

زمان آن بر اساس همبستگی با مقیاس اضطراب مروایی ه

پایایی و  (.1970است )تمپلر، گزارش شده  72/0آشکار 

( 1380ی و بحرانی )را در ایران رجب نامهپرسشوایی این ر

 این اساس ضریب پایایی تنصیفی را بر اندبررسی کرده

 گزارش کردند 73/0و ضریب همسانی درونی را  60/0

 مقیاس از مرگ اضطراب مقیاس روایی بررسی برای

 همبستگی 34/0 آن نتیجه که شد استفاده آشکار اضطراب

آلفای  .(1380بود )رجبی و بحرانی،  مقیاس دو این بین

 مرگ اضطراب نامهپرسشکرونباخ )همسانی درونی( برای 

 .آمد دست به 71/0 پژوهش این در

 نامهپرسش . 2راسل تنهایی   احساس  نامهپرسش

                                                 
1 death anxiety scale 
2 ucla loneliness scale 

( ساخته 1978راسل و همکاران ) توسط تنهایی احساس
 سؤالباشد که ده می چهار گزینه ای سؤال 20شد. شامل 

(، گاهی با 2امتیاز )(، به ندرت 1امتیاز )هرگز  هایبا پاسخ
 سؤالبیست  گذاری شدهنمره (2امتیاز )و همیشه  (2امتیاز )

 20 نمرات بین دامنه .گذاری معکوس داردبعدی نمره
 نمره .است 50است. خط برش ()حداکثر 80 و (حداقل)

 80قدر به  است و هر تنهایی بیانگر خط برش از باالتر
به  آزمون نزدیکتر باشد معرف تنهایی بیشتر است. پایایی

 89/0(. 1978راسل و همکاران ) توسط بازآزمایی روش
 تجدید جدید نسخه در آزمون این پایایی .است شده گزارش

 شناس،نادری و حق) شد گزارش %78 شده در ایران نظر
احساس  نامهپرسشضریب آلفای کرونباخ برای  (.1388

 به دست آمد. 78/0تنهایی در این پژوهش 

 .3معنای زندگی استگر و همکاران نامهپرسش 
در سال سط استگر و همکاران معنا در زندگی تو نامهپرسش
 آن یافتن برای و تالش معنا وجود ارزیابی جهت 2006

 در آن عاملی ساختار و پایایی و اعتبار و شده ارائه
 قرار بررسی مورد متفاوت هاینمونه با مختلف هایپژوهش

 از استفاده با سپس و گویه 44 ابتدا ابزار این است. گرفته
 و زندگی در معنا وجود عامل دو به اکتشافی عاملی تحلیل

 یک و در گویه 17 مجموع با زندگی در معنا جستجوی
 ساختار به گویه 7 حذف با ی دیگرتأیید عاملی تحلیل
 7 از هانمره تبدیل شد. دامنۀ گویه 10 با عاملی دو مناسب

است، نمره پایین خط برش به معنی پایین بودن  35 تا
 پایایی و روایی ،(1396 مجدآبادی،) معنای زندگیست

 اساس بر همکاران، و استگر زندگی معنای نامهپرسش
 نامهپرسش یهانمره ثبات و اعتبار دهنده نشان ،هاپژوهش

 هر برای مثال، برای .هستند آن افتراقی و همگرا روایی و
 است شده گزارش خوبی درونی همسانی مقیاس، دو
 ماهه یک زمانی در فاصله(. 87/0 تا82/0 بین آلفا ضرایب)

 و 70/0 حضور زیرمقیاس برای مناسب بازآزمایی اعتبار
است )استگر  آمده دست به 73/0 جستجو مقیاس زیر برای

آلفای کرونباخ  پژوهش(. در این 2006و همکاران، 
 به دست آمد. 86/0)همسانی درونی( 

بر درمـانی  اتمحتوای جلس. های درمانیپروتکل

 از چارچوبی اساس بر رویکرد معنادرمانی هایمؤلفهاساس 
 1در جدول  ( گرفته شده است.2002هوتزل ) درمان طرح
 تفکیک ارائه شد. جلسات به یامحتو

                                                 
3 multi-factor leadership questionnaire. 
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 1جدول 
 (2002 ، هوتزل) درمان طرح از چهارچوبی اساس بر رویکرد معنادرمانی هایمؤلفهبر اساس  جلسات آموزشی،

 محتوا جلسه
معرفی ویکتور  آشنایی اولیه اعضا با یکدیگر و محقق، ایجاد صمیمیت اولیه و یادآوری اصل رازداری و قواعد شرکت در جلسات، اول

 اشنامهفرانکل و بیان مختصری از زندگی 
 های شخصیپذیری در قبال انتخابکننده انسان در آزادی انتخاب و مسئولیتآموزش فلسفی ماهیت انسان بودن و نقش تعیین دوم

پرداختن به عوامل بیرونی به عنوان کنترل بیرونی و نبه جای جایگزینی کنترل درونی کاوی درونی، خواهی و خودآموزش معنا سوم
 منبع مشکالت

 ، و انواع بودن، بودن با خویشتن، باساده فردی و اگزیستانسیال به زبان کامالًفردی، درونبین تنهایی،انواع مفاهیم آموزش  چهارم
 دیگران و محیط

در قبال شرایط ناپذیر وضعیت انسان و مسئولیتی که انسان آموزش شناخت مسئولیت و مسئولیت پذیری به عنوان بخش اجتناب پنجم
 دارد زندگی به عهدهسخت 

در بدترین  و یافتن معنا در ابعاد گوناگون زندگی تالش برای جستجو و و نشخوارهای فکری،آموزش مهار افکار منفی  ششم
 و باز سازی خود ،زندگی هایموقعیت

ایجاد خودی مستقل و منحصر به  ،هاو توضیح و مثال در ارتباط با انواع ارزش تجربی، نگرشی و خالق هایآشنایی با انواع ارزش هفتم
 شخصی هایبا در نظرگیری ارزش فرد

 نسبت به مرگ مکمل زندگی، و تغییر در نگرشبه عنوان مرگ  باورافزایش افق دید در ارتباط با مرگ و اضطراب مرگ و  هشتم

های جدید به خود، لزوم جایگزینی ارزشبحث و بازخورد به اعضا در ارتباط با عزت نفس، دیدن خود از چشم دیگران، بازسازی  نهم
 هدفی در بروز مشکالتهای القایی گذشته، و نقش بیجای ارزش

، بیماری کروناشرایط  مثل، سخت و دشوار هایدر یافتن معنا در موقعیتپذیری اعضا کید بر انعطافأبندی از جلسات، تجمع دهم
 آزمونپسانجام  ،نگرش مثبت به زندگی و امید به آینده

 روش اجرا
ید طرح پژوهش و کسب مجوز از مسئولین أیپس از ت

ربط )مدیریت پژوهشی دانشگاه آزاد تبریز، مدیریت ذی
پژوهشی اداره کل بهزیستی استان آدربایجان شرقی، کسب 

از  IR.IAU.TABRIZ.REC.1400.001مجوز اخالقی 
 و مدیریتدانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز 

 انجام برای هماهنگی با روزانه، سالمندان توانبخشی مراکز
 پژوهش جامعه افراد برای ابتدا. شد مراجعه پژوهش عملی
 با ارتباط در حاضر، پژوهش اهمیت و هدف بیان بر عالوه
 حفظ به تعهد و اخالقی اصول رعایت و رازداری اصل

کنندگان فرم مشارکتشد و  داده اطمینان آنها هویت
را امضا  نامه شرکت آگاهانه و داوطلبانه در پژوهشرضایت
 و آزمونپیش با ارتباط در کامل پس از توضیحات کردند.
 هاینامهپرسش با آزمونپیش اجرای به اقدام آن، فرایند

 با مقابله ستاد ابالغی هاینامه شیوه رعایت با و شدمطالعه 
 اصل حفظ با و اخذ شفاهی صورت به هاپاسخ کرونا

 بین از سپس. گردید درج آزمون، هایفرم در امانتداری
  اضطراب نامهپرسش دو در نمره باالترین که سالمندانی

 نامه  معنایپرسش نمره کمترین و تنهایی احساس و مرگ

 
 روش به و انتخاب، نفر 24 بودند، کرده کسب را زندگی

 مساوی طور به کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی
 رعایت خاطر به نمونه حجم این انتخاب. شدند تقسیم
 مجوز صدور الزامات و هاشرطپیش از و کرونا ویژۀ شرایط
 دستورالعمل بنابر و بود حضوری پژوهش انجام برای

درمانی با نصف ظرفیت و با  جلسات تجمع، کننده محدود
 گروه به. برگزار شد بهداشتی هایپروتکلرعایت کامل 

 بار گروهی یک درمانیمعنا ایدقیقه 90 جلسه ده آزمایش
 ارائه( روز یک در اعضا نصف با کالس دو تشکیل) هفته در

های مالکهیچ درمانی دریافت نکرد.  کنترل گروه. گردید
( غیبت بیش از دو جلسه، 1کنندگان شامل )حذف شرکت

( دریافت مداخالت 3ادامه همکاری، )( انصراف از 2)
 .شدآزمون می( امتناع از پر کردن پس4) و درمانی موازی،

با استفاده از  هاآزمون اجرا و دادهپس از اتمام جلسات، پس
در قالب آمار توصیفی و  24نسخه  SPSSافزار نرم

حلیل کوواریانس تک متغیره انجام شد به استنباطی با ت
معنادرمانی پس از  هایبرگزاری کالسگروه کنترل برای 

 اتمام دوره، تعهد داده شده بود که اجرا شد.



 

 

 

 تنهایی و معنای زندگی  معنادرمانی بر اضطراب مرگ،     
 

 

 135-147، 2، شماره 8، دوره 1401پیری،  شناسیروان 141

 هایافته
 های توصیفی متغیرهای اضطرابدر این بخش، شاخص
 پیش  مراحل  در   زندگی  معنای  مرگ، احساس تنهایی و

 
آزمایش و کنترل  تفکیک گروه ، بهآزمونپسآزمون و 

 استاندارد گزارش شده است.شامل میانگین و انحراف 

 2جدول 
 آزمونآزمون و پساطالعات توصیفی مربوط به اضطراب مرگ، احساس تنهایی و معنای زندگی دو گروه در پیش

 گروه آزمایش  گروه کنترل 

 آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش آزمونپس  متغیرها
 معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف  معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف 

 اضطراب مرگ (88/1)58/11 (96/1)25/4  (56/1) 91/10 (76/1) 41/11 

 75/61 (55/9)   66/62 (33/9)  احساس تنهایی (15/11)58/57 (                      25/11) 92/39      

 83/16 (13/3) 58/16 (39/2)  معنای زندگی (65/4) 91/16 (46/3) 25/26  
  

شود میانگین مشاهده می 2همانطور که در جدول 

در متغیرهای وابسته قبل از  هاگروه آزمونپیشنمرات 

مداخله تقریبا یکسان بود. ولی بعد از مداخله، در مرحله 

زندگی افزایش  آزمایش در معنای ، میانگین گروهآزمونپس

 و در اضطراب مرگ و احساس تنهایی کاهش یافته است.

با توجه به طرح پژوهش حاضر از آزمون تحلیل کوواریانس 

جزیه و تحلیل نتایج اصلی تک متغیره )آنکوا( برای ت

در دو گروه  هااستفاده شد. برای بررسی همگونی واریانس

آزمون  ، از آزمون لوین استفاده شد.آزمونپسدر مرحله 

اضطراب  هایلوین محاسبه شده در مورد متغیر

. احساس P=0/354> 0/05]  [F=(1,22)= 0/898مرگ

 و معنای [F(1,22)= 2/193 P=0/153> 0/05]تنهایی 

به لحاظ آماری  [F(1,22)= 1/249 P=0/276>0/05]زندگی 

 تأیید هادار نبود، بنابراین مفروضه همگونی واریانسمعنی

شد. مفروضه بعدی همگونی ضرایب رگرسیون از طریق 

هر متغیر  آزمونپیشبررسی اثر تعاملی متغیر مستقل و 

دار آن انجام شد. نتایج حاکی از معنی آزمونپسوابسته بر 

در متغیرهای اضطراب  05/0در سطح  Fنبودن میزان 

 و احساس تنهایی [F=1/82 P= 0/188> 0/05]مرگ 

[F=3/417 P=0/052>0/05] و معنای زندگی 

[F=2/204 P=0/061>0/05]  بود، همچنین جهت بررسی

 فرض توزیع طبیعی متغیرهای وابسته از آزمونپیش

ویلک استفاده شد. بر اساس نتایج این آزمون توزیع -روشاپی

 آمده در به دست Zطبیعی در متغیرها وجود داشت، چرا که 
 

  3جدول 

 آزمونزندگی دو گروه با کنترل پیش معنایتنهایی و  احساس مرگ، کوواریانس تک متغیری اضطراب نتایج تحلیل
 منبع متغیر

 تغییرات

 مجموع
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 میانگین
 F مجذورات

 سطح 
 داریمعنی

 اندازه
 اثر

 اضطراب مرگ

 125/0 04/0 584/4 552/17 1 552/17 آزمونپیش

 773/0 001/0 572/54 962/208 2 924/417 گروه

    829/3 32 531/122 خطا

 احساس تنهایی

 621/0 001/0 479/52 193/2078 1 193/2078 آزمونپیش

 578/0 001/0 940/21 834/868 2 668/1737 گروه

    601/39 32 224/1267 خطا

 معنای زندگی

 598/0 001/0 620/47 744/252 1 744/252 آزمونپیش

 784/0 001/0 957/57 606/307 2 212/615 گروه

    30/7/5 32 839/169 خطا
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 هایدار نبود. با توجه به اینکه مفروضهمعنی 05/0سطح 
بود. برای بررسی اثربخشی  برقرارآزمون تحلیل کوواریانس 

معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و احساس تنهایی و 
معنای زندگی از تحلیل کوواریانس تک متغیری )آنکوا( 

 . دنشان داده ش 3جدول  استفاده گردید و نتایج آن در
بین  ،است نشان داده شده 2همانطور که در جدول 

مرگ تفاوت های آزمایش و کنترل از لحاظ اضطراب گروه
درمانی گروهی با به عبارت دیگر معنا .داری وجود داردمعنی

( در 25/4توجه به میانگین اضطراب مرگ گروه آزمایش )
نسبت به میانگین اضطراب مرگ گروه کنترل  آزمونپس

 دار در گروه آزمایش شده( منجر به کاهش معنی41/11)
یعنی حدود باشد درصد می 3/77برابر با  تأثیراست. میزان 

گرفته از  تأثیردرصد تفاوت در نمرات اضطراب مرگ  77
معنادرمانی گروهی بوده است. بنابراین فرضیه اول پژوهش 

بین دو گروه در  تنهایی شود. در ارتباط با احساسمی تأیید
دیگر  عبارت داری وجود دارد بهتفاوت معنی آزمونپس

احساس  میانگین متغیر به توجه با گروهی معنادرمانی
( نسبت به میانگین احساس 92/39تنهایی گروه آزمایش )

( موجب کاهش معنادار 75/61تنهایی گروه کنترل )
 تأثیراست. میزان  احساس تنهایی در گروه آزمایش شده

درصد تفاوت در نمرات  57( است یعنی 8/57برابر با )
 .معنادرمانی گروهی است تأثیراحساس تنهایی مربوط به 

شود. همچنین بین می تأییدبنابراین فرضیه دوم پژوهش 
آزمایش و کنترل از لحاظ معنای زندگی در  هایگروه
داری وجود دارد، به عبارت دیگر تفاوت معنی آزمونپس

زندگی گروه  معنادرمانی گروهی با توجه به میانگین معنای
زندگی گروه ( نسبت به میانگین معنای 25/26آزمایش )

زندگی در  ( منجر به افزایش معنادار معنای83/16ل )کنتر
 4/78برابر است با  تأثیراست میزان  گروه آزمایش شده

در نمرات معنای زندگی  هادرصد تفاوت 78درصد، یعنی 
است و به این  معنادرمانی گروهی بوده تأثیرمربوط به 

 .شودمی تأییدترتیب فرضیه سوم پژوهش نیز 

 گیریبحث و نتیجه
به دنبال شیوع و انتشار ویروس کرونا در سراسر جهان و 

گیری آن از طریق انتقال انسان به انسان، و ترس و همه
پذیرتر همچون در اقشار آسیب به ویژهواهمه از ابتال به آن 

 متعددی شد شناختیروان اختالالت بروز به سالمندان منجر
درمان و  هایروش از شناختیروان مداخالت آنجاکه از و

 از هدف بنابراین باشند،می روان سالمت وضعیت بهبود
 بر گروهی معنادرمانی اثربخشی تعیین حاضر پژوهش انجام

 در معنای زندگی و تنهایی احساس مرگ، اضطراب
نتایج  .بود کرونا ویروس به ابتال از ترس با سالمندان
بیانگر اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کاهش  پژوهش

اضطراب مرگ و احساس تنهایی و افزایش معنای زندگی 
 در سالمندان با ترس از ابتال به بیماری کرونا بود. با

 مداخله و درمان هیچ اطالعاتی هایپایگاه در جستجو
 حاصل شده ذکر اختالالت با درمان ارتباط در شناختیروان

 انجام کرونا بیماری به ابتال از ترس با سالمندان در کرونا از
 هایبا این حال در اشاره به نتایج فرضیه. بود نگرفته

 به توانمی گرفته، انجام هایپژوهش با مقایسه و پژوهش
   .کرد اشاره زیر نتایج

 معنادرمانی اینکه بر مبنی پژوهش این اول فرضیه
 با سالمندان در مرگ اضطراب کاهش به منجر گروهی

 با حاضر پژوهش نتایج شد، تأیید شود،می کرونا از ترس
 اضطراب کاهش در( 2012) همکاران و سودانی پژوهش

 یکی که گفت یافته باید این تبیین در باشد.می همسو مرگ
 مربوط هایچالش و مرگ معنادرمانی اصلی هایمؤلفه از
مقوله مرگ و باشد با افزایش افق دید نسبت به می آن به

زندگی  از جزئی مرگ شرایط هر باز تعریف آن، اینکه تحت
اما پایان حیات نیست تفکر به  ستا و همراه با زندگی

ای دار بودن زندگی پس از مرگ عامل تسکین کنندهادامه
 بالیای کرونا، بیماری گیریهمه مثل بود و اینکه شرایطی

 به تفکر تنهازندگی،  تهدیدکننده عوامل دیگر و طبیعی
 و کنندمی اضطراب تولید و دهندمی افزایش را مرگ مقوله

مشابه  رخدادهای مثل اتفاقات و مصائب دادن روی اینکه با
 کنندگیتعیین اما خود نبوده، ما دست در کرونا بیماری
همیشه  آنها با برخورد نحوه و هاواکنش انتخاب در انسان

کاوش در ماهیت در اختیار انسان هست با خودکاوی و 
 قبول مرگ به عنوان مکمل زندگی و انسان بودن و

 زندگی مقابل در انسان ناپذیراجتناب هایمسئولیت یادآوری
مرگ و باره در تفکر و دید زاویه تغییر با ،(1992کری، )

 جلسات درمانی به های زندگیغنیمت شمردن فرصت
 .شد منتهی مرگ اضطراب کاهش

 معنادرمانی که این بر مبنی پژوهش این دوم فرضیه
 با سالمندان در تنهایی احساس کاهش به منجر گروهی

 کمالی و محمدی هایپژوهش با شودمی کرونا از ترس
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 کاهش در( 2018) همکاران، و پور مصطفی و( 2018)
 ها بایددر تبیین این یافته باشد،می همسو تنهایی احساس

 نوع سه به درمانیمعنا رویکرد در که کرد اشاره نکته این به
 فردیبرون فردی،درون تنهایی است، شده اشاره تنهایی از
 گیریهمه شرایط در( 1391/1980یالوم، ) اگزیستانسیال و

 و قرنطینه مقررات سالمندان به علتبیماری کرونا 
از فرزندان و  دوری تبع به و اجتماعی گذاریفاصله

 بیشتر شیوع از جلوگیری و سالمتی رعایت برای اطرافیان
 و ارتباطات کاهش بخاطر فردی برون تنهایی به ویروس

 شده تحمیل انزوای بخاطر فردی درون تنهایی به همچنین
 انسان که اگزیستانسیال تنهایی از آگاهی با شدند دچار
 به رفتن هم موقع و آمده دنیا این به تنها شرایط هر تحت

 آگاهی ازبا کسب  شد. انسان خواهد عازم تنهایی
ی که در بودن با خود در تنهایی، در بودن با هایمسئولیت

تواند در تمامی شرایط از می دیگران و بودن با طبیعت دارد،
 بخش برخوردار باشد. نکته دیگر، اینکهیک زندگی رضایت

 و توسل به دیگران در ستا گذرا زندگی موقعیتی در هر
 کنترل موقعیت راو را د درماندگی و استیصال هایموقعیت
 انجام و مسئولیت قبول دهد، حال آنکه بامی قرار بیرونی
 با و گرفته دست را در اوضاع کنترل تواندمی ییفعالیتها
 درونی کنترل به زندگی امور بر تسلط و حاکمیت احساس

 حالت در ناپذیرجدایی اصول از این امر که بیابد دست
 .باشدمی روان سالمت

 گروهی معنادرمانی که این با ارتباط در سوم فرضیه
 از ترس با سالمندان در معنای زندگی افزایش به منجر
 یافته با یافته این نتایج شد تأیید نیز شودمی کرونا

 حاجی و( 2016) همکاران و محمدیانگل هایپژوهش
 زندگی معنای افزایش زمینه در( 2017) همکاران و عزیزی

 توانا معنادرمانی هدف که تبیین این با است، همسو امید و
 در تا است فرد به منحصر معنای کشف برای انسان ساختن
 سردرگمی از و کرده معنایابی هابحران و مشکالت مقابل
 انسان معنا به درحقیقت وجود کند، تغییر و یافته رهایی
 زندگی در که اضطرابهایی از و دهدمی شدن و بودن جرئت

 نیچه از ای گفته اساس بر کاهد،می شود،می رو روبه آن با
 چگونگی هر با دارد زندگی برای چرایی که کسی»

 که بود معتقد فرانکل(. 1391/1980 یالوم،) «سازدمی
 یافتن طریقۀ سه تجربی، و خالق نگرشی، هایارزش

 هایارزش در طور مثال به( 1963فرانکل، ) معناست

 نوع تغییر با نیستیم، شرایط تغییر به قادر که جایی نگرشی،
 اندوه و رنج درد، با توانمی شرایط، ترینسخت در نگرش

 با ارتباط در. بیابیم آن برای معنایی و حکمت و آمده کنار
 بافتن شعر، مثل اثر یک خلق با نیز، خالقانه هایارزش

 خالقانه کار هر و خیاطی باغبانی، نقاشی، شال، یک
 باشد، شده انجام فرد خود توسط منحصراً که دیگری

 به کار و عشق تجربی، هایارزش در یافت، معنی توانمی
 یک به دادن غذا و آب و پرندگان گیاه، گل، به ها،انسان

 شرایط تحت معنا به دستیابی هایراه ترینساده حیوان،
 باشد. تواندمی سالمندان در کرونا بیماری

 مدل به توانمی نتیجه، تبیین برای دیگر دالیل از 
 افراد گروهی هایدرمان در کرد، اشاره درمان بودن گروهی

 مشکل یک داشتن در اشتراک و پذیرندمی تأثیر یکدیگر از
 فرصتی بودن گروه در کاهد،می آن منفی اثرات میزان از

 دیگران با نزدیک و واقعی ایرابطه برقراری برای ارزشمند
 اتفاق انفرادی هایدرمان در پیشامد این که کندمی فراهم

 که گیریهمه خاص شرایط تحت فیزیکی، حضور افتد،نمی
 برای را زیادی دلگرمی بود رسیده حداقل به ارتباطات

 و فلسفی فضای همچنین داشت، دنبال به کنندگانشرکت
 وجود به درمانی نظر از مثبتی بسیار اتتأثیر جلسات معنوی

 در بهبودی و تغییر باعث ،مؤلفه یازده یالوم نظر از. آورد
 رساندمی آگاهی این به را فرد و شودمی گروهی هایدرمان

 و رنج و اطرافیان اندوه مرگ درد، وجود با زندگی که
 فرد و یابدمی ادامه همچنان هاپشیمانی و هاناراحتی

 اعضا بین تعامل دهد، ادامه زندگی به چگونه که آموزدمی
 یالوم،) کندمی هدایت تغییر سوی به را فرد گروه، در

1391/1980 ) 
 درمانیمعنا که است آن از حاکی حاضر، پژوهش نتایج 

 و تنهایی احساس و مرگ اضطراب کاهش باعث گروهی،
 از ترس با سالمندان در زندگی معنای افزایش همچنین

 گروه با مقایسه آزمایش در در گروه کرونا بیماری به ابتال
 از توانمی آمده، دست به نتایج بنابر. است شده کنترل

 کاهش برای ایمقابله درمان برای گروهی درمانیمعنا
کرونا و بهبود  بیماری به ابتال از ترس تبعات و اثرات

 و سالمندان نگهداری و توانبخشی مراکز در سالمت روان،
 .کرد استفاده شناسیروان و مشاوره دفاتر همچنین

 دو تبریز، شهر به پژوهش انجام بودن محدود علت به
 سنی گروه و( بانوان) جنسیتی انحصار توانبخشی، مرکز
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. گیرد انجام احتیاط با باید جامعه کل به آن تعمیم سالمندان
 هایبررسی منظور به و شده ذکر آماری نتایج به توجه با

 با ایمقایسه هایپژوهش شودمی پیشنهاد بیشتر
 و مذکور متغیرهای با مختلف، درمانیروان رویکردهای

 پرخاشگری، جمله از شناختیروان اختالالت دیگر
 دو هر در غیره، و عملی و فکری وسواس افسردگی،
 مختلف شهرهای در و سنی هایگروه تمام در جنسیت،

 تعمیم و اعتمادتر قابل نتایج آوردن بدست برای. گیرد انجام
 آماری نمونه در پژوهش این که شودمی پیشنهاد بیشتر،
حوزه کاربردی پیشنهاد همچنین در  .شود تکرار بزرگتر

ویژه مشاوران شود واحدهای درمانی در سطح کشور بهمی
بهزیستی مشغول در مراکز سالمندان برنامه معنادرمانی 

 .های درمانی خود قرار دهندگروهی را در رأس روش

 گزاریسپاس
 آزاد دانشگاه انسانی علوم دانشکده پژوهش مدیریت از

 استان بهزیستی کل اداره پژوهش مدیریت تبریز،
 سالمندان توانبخشی مراکز مدیریت شرقی، آذربایجان

 همچنین شود،می قدردانی و تشکر شمس و همراه روزانه
 نا شرایط در که فوق مراکز سالمندان از داریم ویژه تشکر

 را همکاری نهایت گرمشان حضور با گیریهمه مساعد
 .آوردند عمل به پژوهش انجام برای

 منابع
اثربخشی درمان مبتنی بر (. 1401) .ه ،رشیدیی.، و هارون آباد،

. شفقت بر نشخوار فکری و اضطراب وجودی سالمندان
   .10-1(، 1) 8 ،روانشناسی پیریمجله 

(. 1396ع. ) ،کشفی .، وم ،حیدری .،ف ،باقریان .،س ،احمدی
سالمندی و معنای زندگی: بررسی میدانی منابع و ابعاد معنا 

 ،وردهای روان شناختیامجله دست .دندر زنان و مردان سالم
24(1 ،)22-1. 

مت معنوی و الرابطه س. (1397)ح.  ،امیریو  ،ا. م. راد،امامی
 مجله .ی با اضطراب مرگ در سالمندانگمعنایابی در زند

 .251-261(، 3)4 ی،یرپ روانشناسی

 صوابی و ،.م سعیدی، ،.م پور،، آریانی.ف شیخانگفشه،باقری
 بر 2019 کروناویروس گیری همه پیامدهای(. 1400. )نیری

مجله  مند.نظام مروری مطالعه :سالمندان روانی سالمت
 . 83-95، (2) 8 پیشگیری، طب

مقدم،ک.، و هارون الرشیدی، ه.  بهاروندی، ب.، کاظمیان
(. اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر توانایی تحمل 1399)

 6مجله روانشناسی پیری، اضطراب مرگ سالمندان.  ابهام و
(1 ،)13-26. 

ت و المداخ(. 1400تشویقی، م.، پروانه، پ.، و آقامیری، س. )
 شناسی آسیب و 19وید ثر بر کووؤم شناختیروانویژگیهای 

رویش مجله . مطالعه مروری نظام مند آن. از ناشی روانی
 .197-206 ،(4)10 ،شناسیروان

 .، وو ،توکلی، منظری.ن ،، مهدی.ب ،، بهمنی.ا ،عزیزیحاجی
اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب  (.1396) ا. ،برشان
روزی امید به زندگی سالمندان مقیم مراکز شبانهو مرگ 

-231، (2)12 ،سالمند: مجله سالمندی ایرانشهر کرمان. 
220. 

 و ،.ب ،، مسلمی.س ،، دالوند.م ،زاده، فرج.ز ،، خصالی.س ،خاکی
ارتباط بین افسردگی و اضطراب  (1396) ر. ،قشالققانعی

 .152-161 ،(2)23، حیات .مرگ با کیفیت زندگی سالمندان

 اثربخشی(. 1391. )ع نیسی، و ،.م شجاعیان، ،.م سودانی،
 .بازنشسته مردان تنهایی احساس بر گروهی معنادرمانی

  .43-54 ،(1)2 ،رفتاری و شناختی علوم هایپژوهش

 مقیاس هایسؤال عاملی تحلیل(. 1380. )م بحرانی، و ،.غ رجبی،
 .331-344 ،(4) 5روانشناسی،  مجله مرگ. اضطراب

پیامدهای منفی (. 1400. )رنجبر، ر حرفه، ف.، و احمدیان زراعت
 .یک مطالعه کیفی .شیوع ویروس کرونا بر زندگی سالمندان

 .93-106، (2)7روانشناسی پیری، مجله 

(. واکاوی 1400عسگری، م.، چوبداری، ع.، و سخایی، ش. )
در همه گیری بیماری کرونا.  سالمندان شناختیروانتجارب 

-123(، 2)7، روانشناسی پیری مطالعه پدیدار شناسانه.یک 
107. 

ارزیابی بهزیستی روانی  (.1400) ن. ،پیمانو ، .سمیرا ،علیانی
در مشهد.  19سالمندان در دوران پاندمی بیماری کووید ـ 

 . 62-73 ،(1)16، سالمند: مجله سالمندی ایران

 احمدی ،.ا نجات، راه ،.ع آشتیانی، فتحی ،.ه قدم، شاهدحق
 و ،.و دنیوی، ،.م ابراهیمی، ،.ا تقوا، ،.م سلطانی، طهور

 شناختی روان مداخالت و پیامدها(. 1399. )پ جهانداری،
. موجود مقاالت مرور .(19-کووید) کرونا ویروس پاندمی در

 . 1-11 ،(1)2 دریا، طب

بررسی (. 1400)خ.  ،نصیریانیو ، .آ ،، آریایی نژاد.آ ،فرفرهی
با کیفیت خواب و  19-اضطراب بیماری کوویدارتباط 

رویکرد معادالت  .اضطراب مرگ در سالمندان زرتشتی
 .101-114، (2)6 ،مجله سالمت و سالمندی خزرساختاری. 

 اثربخشی(. 1396. )آ پروانه، م.، نظری، ح.، و محمدیان،گل
  اجتماعی سازگاری و مرگ اضطراب بر گروهی معنادرمانی
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 .167-175 ،(3)2 پیری، شناسیمجله روان. سالمندان     

 معنادرمانی اثربخشی(. 1397. )ه کمالی، و .،س محمدی،
 سالمت و تنهایی احساس اجتماعی، سازگاری بر گروهی
 .61 -72، (1)4 پیری، شناسیروان مجلهسالمندان.  عمومی

 روانشناسی. زندگی معنای نامهپرسش(. 1396. )مجدآبادی، ز
 . 331- 333، (51)13 ،(ایرانی روانشناسان) تحولی

 دوست،و رحیمی ب.، نمدی، ف.، شریفی، ا.، نواب، م.، مرادی،
 بر 19 ـ کووید پاندمی اثرات بر (. مروری1400). م

 .29-2، (1)16 ایران، سالمندی مجله: سالمند .سالمندان

اثربخشی  (.1397. )و فرخی، ح .،معتمدی، ع .،پور، ومصطفی
اضطراب  معنادرمانی به شیوه گروهی بر احساس تنهایی و

 و زن پژوهشی علمی فصلنامه. مرگ در زنان سالمند
 .3-23 ،(36)10 فرهنگ،

 تکانشگری رابطه(. 1388)ف.  شناس، حق ف.، و نادری،
 در همراه تلفن از استفاده میزان با تنهایی واحساس

-121 (،12) 4، شناسیروان در نو هاییافته .دانشجویان
111. 

 س.: )مترجم .اگزیستانسیال درمانی روان(. 1391) .د .یالوم، ا
 .(1980 اصلی، زبان به انتشار )تاریخ .نی: تهران. حبیب(
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