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اثربخشی درمان خاطرهپردازی مثبتنگر بر خوشبینی زنان سالمند
مرضیه حمزهزاده قلعهجوقی ،*1محمود گلزاری ،2مهشید فروغان 3و وحید مشکی
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دریافت مقاله44/33/14 :؛ دریافت نسخه نهایی44/12/34 :؛ پذیرش مقاله44/12/13 :

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اث بخشی درمان خاط هپ دازی مثبتنگ ب افزایش خوشبینی
سرامنندان بود .روش :روش پژوهش شبهآزمایشی با ط ح پیشآزمون ،پسآزمون ،گ وه گواه و پیگی ی و
جامعه آماری  28زن سرامنند سانن خانه سامنندان مر بان شر تر ان بود نه  83نف آنها ش ایط ورود
 01زن بهعنوان گ وه آزمایشی و
به پژوهش را داشرنند نه در نرایت از میان آنها بهصرور در دسرن
 00زن بهعنوان گ وه گواه اننخاب شررد .ابزار پژوهش آزمون جرتگی ی زندگی شرریب و نارور ،)0821
آزمون معاینه مخنص وضعیتشناخنی فومسناین و میهاق  0831و ب نامه درمانی خاط هپ دازی مثبتنگ
وسن هوف ،بوهلنیج و وبسن  )8101بود نه بهمد هشت جلسه یک ساعنه هفنهای دو جلسه در مورد
گ وه آزمایش اج ا و دادهها با روش آماری تحلیل واریانس آمیخنه تحلیل شررد .یافتهها :ننایج نشرران داد
درمان خاط هپ دازی مثبتنگ خوشبینی رنان سامنند را افزایش داده  )P>1/144 ،F=7/4و این افزایش
در م حله پیگی ی پایدار مانده و نن ههای خوشبینی در م حله پسآزمون در مقایسرره با م حله پیگی ی
تفاو معنیدار نک ده اسرت  .)P>1/82 ،F=8/18نتیجهگیری :ب اسا

یافنههای این پژوهش میتوان

ب ضرر ور نارب د درمان خاط هپ دازی مثبتنگ در جرت افزایش احسرراسررا مثبت و خوشبینی در
سامنندان تانید ن د.

کلیدواژهها :خوشبینی ،خاط هپ دازی ،سامنندی ،مثبتنگ

 .*0نویسنده مسئول ،نارشناسی ارشد روانشناسی بامینی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تر ان ،ای ان
Email: hamzezade.marzi@gmail.com
 .8دانشیارگ وه روانشناسی بامینی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تر ان ،ای ان
 .7دانشریار گ وه م نز تحقیقا سامنندی ،گ وه آموزشی سامنندشناسی ،دانشگاه علوم برزیسنی و توانبخشی،
تر ان ،ای ان
 .4نارشناسی ارشد روانشناسی بامینی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تر ان ،ای ان
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مقدمه
ب اسا توصیه سازمان جرانی برداشت و با توجه به ض ور محاظن دن اهداف آماری و سای
اهداف عنلی ،ابندای نرنسامی  81سامگی در نظ گ فنه شده است جنعیت جرانی سامنندی،0
 .)8107بنا به گزارش سازمان اطالعا چشمانداز جنعیت جران 8تجدیدنظ  )8108 ،توزیع
جرانی جنعیت سالخورده  81سال بهباال) از  8/8درصد در  0881به  00/3درصد در 8107
رسیده و به  80/0درصد نیز در  8111خواهد رسید .افزایش شنار سامنندان مشکال بسیاری
ب ای سامنندان و جامعه ایجاد مینند نه پژوهش و مداخله در مورد آنها را ض وری میسازد .در
پژوهش ف وغان ،ف اهانی و نام انی  )0721اخناللهای افس دگی ،شناخنی و اضط ابی بهت تیب
ف اوانت ین اخناللهای روانی در سامنندان بود .ننایج پژوهش سر ابی ،ذوامفقاری ،مردیزاده،
آقایان ،قاسنی و هنکاران  )0723در مورد  48سامنند مقیم در خانه سامنندان و  81نف از
سامنندان سانن در منازل شخصی نشان داد نه اخنالل شناخنی و شد افس دگی در سامنندان
مقیم خانه سامنندان بهطور معناداری بیش از سامنندانی است نه در خانه شخصی زندگی میننند.
طبق پژوهشهای صور گ فنه منغی ی نه میتواند ب افس دگی تأثی بگذارد و از آن تأثی بپذی د
خوشبینی است حنزهزاده ،باق یان و منصوریسپر  .)0780 ،خوشبینی اننظار رویدادهای مثبت
در آینده و نوعی ساخنار شناخنی است نه معنوال منج به ایجاد انگیزه ب ای تالش میشود چارمز،
نارور ،میشل و شیی .)8104 ،
خوشبینی با فواید روانشررناخنی مانند اضررط اب نمت  ،برزیسررنی ذهنی ،رضررایت از زندگی،
عاطفه مثبت ،ایجاد تابآوری ،عالئم افسر دگی و ناامیدی نمت و سرربک ننار آمدن فعال مسررامه
محور م تبط اسرت نارور ،شریی و سگ سن وم8101 ،؛ راسنوسن ،شیی و گ ینراو .)8118 ،
خوشبینها نینه پ میوان را میبینند .نسررانی نه در بدبینی نن ه باالیی میگی ند به احننال
بیشرن ی به مح کهای منفی توجه میننند و نسانی نه در خوشبینی نن ه باالیی میگی ند به
مح ک مثبت توجه میننند سررگ سررن وم8110 ،؛ ایسررانوی 8111 ،؛ حنزهزاده و هنکاران،
 .)0780خوشبینی صرفت ثابت شرخصینی نیست و میتوان آن را ارتقا داد و ارتقای آن منج به
ناهش افسر دگی اف اد میشرود سلیگنن .)8118 ،از ط ف دیگ یکی از درمانهای شناخنهشده
موث ب افسر دگی سرامنندان خاط هپ دازی اسرت شیبانی تذرجی ،پاندامن و حسنزاده تونلی،
0728؛ وسررن هوف ،بوهلنیج و وبسررن  .)8101 ،طبق تع یف انجنن روانشررناسرری آم یکا،

1. World population ageing
2. World population prospect
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خاط هگویی یادآوری وقایع ،احسراسا و افکار گذشنه ب ای تسریل تطابق یافنن با حال و زندگی
است چف ،گ ی و وندنبا .)8118 ،
مقیا خاط هگویی وبسرن هشت عامل اث بخش را ب ای خاط هگویی ذن مینند نه عبار از
ناهش خسرررنگی ،احیای تلخی ،آماده شررردن ب ای م گ ،گفنگو ،هویت ،تعنی و نگرداری
صنینیت ،حل مسامه و آموزش /اطالعرسانی است هیل ،اندرو ،ب تل و آمیسون .)8111 ،گیبسون
و بورتساید  )8111به ب رسی  8نوع خاط هپ دازی پ داخنند نه شامل خاط هپ دازی یکپارچه،0
ابزاری ،8رواینی ،7وسرواسی ،4گ یزی 1و اننقامی 8است .وانگ و وا  )0880بیانن دند نه از بین
انواع خاط هپ دازیها ،خاط هپ دازی یکپارچه ،ابزاری و رواینی ارزش درمانی دارند .ننایج درمان
وا و ناپلیز  )8111نشررانگ تاثی معنادار دو درمان خاط هپ دازی یکپارچه و ابزاری بود ومی
ب خی پژوهشهای دیگ گزارش ن دند نه فقط درمان خاط هپ دازی یکپارچه ب بربود افس دگی
سررامنندان موث بوده اسررت مؤمنی ،مجذوبی ،اماننی و حجتخواه0780 ،؛ ن ینی ،دومتشرراهی،
مؤمنی و خدابخشی.)8101 ،
نورته  )8108بیان مینند احنناالً نوعی از خاط هپ دازی نه در آن ب خاط ا مثبت تن نز
میشود و از تلفیق نقاط مثبت درمان خاط هپ دازی ابزاری و یکپارچه حاصل میشود بیش از
نوعی نه در آن به بیان خاط ا منفی و نشنکش با آنها پ داخنه میشود میتواند به سامنندان
ننک نند تا احساسا برن ی داشنه باشند و با این قسنت از زندگیشان روبهرو شوند .نورته،
بوهلنیج  ،ناپلیز ،اسنیت و وسن هوف )8108؛ و نورته ،بوهلنیج و اسنیت  )8118طی
پژوهشهایی منوجه شدند گ وهی نه تحت درمان خاط هپ دازی مثبتنگ بودند؛ در مقابل گ وهی
نه م اقبتهای عادی را دریافت مین دند؛ ناهش معناداری در شد و میزان نشانههای افس دگی
نشاندادند.
درمان خاط هپ دازی مثبتنگ نه در منابع اصلی از این درمان بهعنوان مداخله "داسنانهایی
نه ما با آن زندگی میننیم" یاد شده است3؛ از افکار مثبت راجع به خود و آینده اسنفاده مینند.
اف اد منکن است افکار منفی راجع به خود داشنه باشند و منکن است چنین افکاری بهدمیل
اتفاقهای منفی باشد نه در گذشنه اتفاق افناده است ،اف اد افس ده گ ایش دارند ارتباط خود را با

1. integrative reminiscence
2. instrumental reminiscence
3. narrative reminiscence
4. obsessive reminiscence
5. escapist reminiscence
6. transmissive reminiscence
7. The stories we live by
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خاط ا منفی حفظ ننند نورته و هنکاران .)8118 ،توجه خاص و بیشن به خاط ا مثبت در
اف اد سامنند افس ده ،منج به فعالسازی خاط اتی میشود نه ف اموش شده بودند س انو ،التور،
گنز و مننانس .)8114 ،اسنفاده از دو درمان خاط هپ دازی ابزاری و یکپارچه با تن نز ب
تواننندیها ،اسنعدادها ،خاط ا و مسائل مثبت چنین افکاری را نانارامد مینند نورته و
هنکاران .)8108 ،طبق ب رسیهای صور گ فنه تا ننون خاط هگویی با احساسا مثبنی چون
مذ  ،امنیت ،سالمت ،احسا تعلق داشنن ،توانایی مثبت یادآوری خاط ا خوب و توان حل
مشکال هن اه بوده ناپلیز ،ریوارد و گویندون )8113 ،و موجب ناهش ارزیابی منفی از خود و
آینده و افزایش ارزیابی مثبت از گذشنه شده است بوهلنیج  ،وسن هوف و ام یک دجانگ.)8112 ،
یوسفی ،ش یفی ،تق بی و انب ی  )0787نیز نشان دادند خاط هپ دازی یکپارچه ب افزایش
نن ههای نشاط در سامنندی موث است .در مورد ارتباط بین درمان خاط هپ دازی و افزایش
خوشبینی پژوهشهای اندنی صور گ فنه است .هامفورد ،ملور و نامینس  )8107در مطامعهای
نه در مورد  371میانسال و  381سامنند انجام دادند ،گزارش ن دند درمان خاط هپ دازی
یکپارچه بهنحو معناداری منج به ناهش افس دگی ،یافنن معنی در زندگی ،افزایش عز نفس و
افزایش خوشبینی در ش نتننندگان؛ و درمان خاط هپ دازی ابزاری منج به ناهش افس دگی
آنها شده است .ننایج در دو گ وه جوانت و سامنندت مشابه هم بود .با توجه به مطامب عنوانشده،
در پژوهش حاض ب ای تعیین تاثی درمان خاط هپ دازی مثبتنگ را ب افزایش خوشبینی
سامنندان سوالهای زی را آزمون شد.
 .0آیا درمان خاط هپ دازی مثبتنگ نن ههای خوشبینی ش نتننندگان را افزایش میدهد؟
 .8آیرا تاثی درمان خاط هپ دازی مثبتنگ ب نن ههای خوشبینی شررر نتننندگان در م حله
پیگی ی پایدار میماند؟
روش
پژوهش حاضر از نوع ط حهای شربه آزمایشری با پیشآزمون ،پسآزمون و گ وه گواه بود .جامعه
آماری  28سررامنند زن سررانن خانه سررامنندان مر بان شررر تر ان و روش ننونهگی ی از نوع در
با جایگزینی تصررادفی در گ وه گواه و آزمایش بود .ش ر ایط ورود به پژوهش نداشررنن
دسررن
معلومیت ذهنی و داشررنن حداقل افسرر دگی منوسررط طبق ارزیابیهای بهعنل آمده در پ ونده
سرامنندان توسرط روانشرنا م نز ،داشرنن حداقل  81سال سن ،هنگنی واریانسها در آزمون
جرتگی ی زندگی ،داشرنن وضرعیت شرناخنی در حد منوسرط یعنی نسب حداقل نن ه  80در
آزمون معاینه مخنصر وضرعیت روانی سامنندان ،عدم حضور در گ وههای درمانی دیگ  ،داوطلب
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بودن و رضررایت آگاهانه ش ر نتننندگان و عدم دریافت درمان روانشررناخنی بهصررور انف ادی
توسط شخص دیگ بود .نیز در صور اسنفاده از داروهای ضدافس دگی دست نم بهمد سه ماه
ثبا در اسررنفاده از دارو و توانایی درک و بیان در حد معنول زبان فارسرری بود در ابندا ش ر ایط
ورود در میان  28سررامنند سررانن خانه سررامنندان مر بان شررر تر ان ب رسرری و پس از انجام
آزمونهای پژوهش 83 ،نف مشرخص و از این تعداد بهصور تصادفی  01نف در گ وه آزمایش و
 08نف در گ وه گواه جایگزین شرررد .از گ وه آزمایش  0نف بهعلت فو  8 ،نف بهعلت عدم
هنکاری در جلسههای بعد و  8نف بهعلت غیبت بیش از یک جلسه؛ و از گ وه گواه  0نف بهعلت
م خص شردن از خانه سامنندان حذف شد .در نرایت  01نف در گ وه آزمایش و  00نف در گ وه
گواه حضور داشنند.
ابزار پژوهش
 .1آزمون جهتگیری

زندگی.1

این آزمون  01گویهای در سررال  0821توسررط شرریی و

نارور8

ب ای اندازهگی ی میزان خوشبینی و بدبینی آزمودنیها سراخنهشد .شیی و نارور  )0884اعنبار
آن را  1/34و پایایی آن را با محاسرربه آمفای ن ونباخ  1/32و از ط یق بازآزمایی بعد از چرار ماه
 ،1/82بعد از یکسررال  ،1/81بعد از دو سررال  1/18و پس از چرار سررال  1/82بهدسررت آوردند
تنرای رشوانلو ،ن امنی و سعادتی شامی  .)0780 ،این آزمون در ای ان توسط خدابخشی )0727
به فارسی ت جنه ،هنجاریابی و اعنبار و روایی آن بهت تیب  1/34و  1/381گزارش شد .در مطامعه
نجباف ،ع یضرریسررامانی و خدابخشرری  )0721روایی هنزمان آزمون فوق از ط یق هنبسررنگی
منفی با افسر دگی  -1/81و هنبسرنگی مثبت با خود تسلطیابی 1/37تایید شد ،نقطه ب ش ب ای
نن ههای اسرناندارد آمفای ن ونباخ و بازآزمایی محاسربه شرد و بهت تیب  1/ 34و  1/ 23بهدست
آمد تنرای رشوانلو و هنکاران .)0780 ،این گویهها ب مبنای مقیا میک  1درجهای از صف =
نامالً مخامف تا  =4نامالً موافق درجهبندی میشرروند نه گویههای  8 ،1 ،8و  2گویههای انح افی
هسرنند و نن های بهآن تعلق ننیگی د .بدین ت تیب حداقل نن ه صررف و حدانث نن ه  84اسررت
حنزهزاده ،باق یان و منصوریسپر  .)0780 ،در این پژوهش میزان آمفای ن ونباخ  1/27بهدست
آمد.

)1. life orientation test (LOT
2. Scheier & Carver
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 .2معاینه مختصررر وضررعیتشررناختی سررالمندان .1آزمون  71سررؤامی معاینه مخنصرر
وضرعیتشرناخنی در سرال  0831توسرط فومسرناین و میهاق 8ط احی شد ب نز ،المور ،ن یگ،
0888؛ نقل از ف وغان ،جعف ی ،شررری ینبیان ،قائم مقام ف اهانی و رهگذر .)0723،این آزمون
نارن دهای مخنلف شناخنی از قبیل توجه ،محاسبه ،حافظه ،زبان و توانایی انجام دسنورا ساده
را میسرنجد و وضعیت شناخنی نلی آزمودنی را ب آورد مینند .اج ای آزمون نمت از  01دقیقه
زمان میب د .در پژوهش بحی ائی 8118؛ نقل از ف وغان و هنکاران )0723 ،پایایی آن با اسنفاده
از ضر یب هنبسرنگی پی سرون محاسربه شد .ننایج اعنبار بازآزمون  1/37را نشان داد ،هنچنین
ننایج نشان داد نه آزمون با توجه به نن ه  02میتواند با حساسیت  1/81و ویژگی  1/83بیناران
دچار دمانس را از اف اد برنجار افن اق دهد .در هنجاریابی این آزمون توسررط ف وغان و هنکاران
 )0721آزمون از روایی رضرایتبخشری ب خوردار بود  )α-1/32و در نقطه ب ش  80حسراسیت
 1/81درصرد و ویژگی 1/24درصد بهدست آمد .هنبسنگی نن ههای با سن و سطح تحصیال در
سرطح  1/11معنادار بود و هنسرانی درونی با محاسربه ضر یب آمفای ن ونباخ  1/23بهدست آمد
ف وغان و هنکاران .)0723،ض یب آمفای ن ونباخ پژوهش حاض  1/21به دست آمد.
 .3برنامه درمانی خاطرهپردازی مثبتنگر .ب نامه درمانی خاط هپ دازی مثبتنگ توسرررط
وسررن هوف ،بوهلنیج و وبسررن  )8101و با تلفیق نقاط مثبت درمان خاط هپ دازی یکپارچه و
ابزاری ط احی شرد .نورته  )8108در نناب خود "داسنانهایی نه با آن زندگی میننیم" آن را
ش ح داده است .مداخله سه هسنه اصلی زی را دارد .0 .ت نیب اتفاقهای سخت زندگی گذشنه با
داسررنان زندگی .8 ،پ وراندن داسررنانی از زندگی ف د نه بهشرر نتننندگان ننک مینند با
اتفاقهای جدید سرازگار شروند و اهداف جدیدی را سازمان دهند و  .7بازیابی خاط ا مثبنی نه
میتواند سرراخنار جدیدی را ب ای داسررنان زندگی جدید بسررازد .دو عنصر اول ب گ فنه از درمان
خاط هپ دازی یکپارچهنگ اسررت؛ نه اتفاقهای سررخت گذشررنه را ت نیب و از بین آنها معنای
زندگی را اسررنخ ا مینند .عنصرر سرروم با اقنبا از درمان خاط هپ دازی ابزاری اسررت نه ب
بازیابی خاط ا مثبت گذشررنه تانید دارد .دورانهای خاص مذ بخشرری نه اننظار میرود اف اد
افسر ده آنها را بهصرور فعال ف اموش ن ده باشند ،بهیاد میآورند و در نرایت اف اد ب ای آینده
هدفهای نوتاه مد و قابل اج ا هدفگذاری میننند .نورته .)8108،در این پژوهش این ب نامه
در  2جلسه  0ساعنه هفنهای دوبار بهش ح زی در گ وه آزمایش اج ا شد.

)1. mini mental state examination (MMSE
2. Folstein & Mehugh
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جلسه اول .هدف جلسه ایجاد ارتباط و آشنایی بین اعضای گ وه و درمانگ بود .اعضا از خاط ا
شرری ین نودنی خود صررحبت ن دند .مثل بازخوانی ذهنی محل خانه نودنی خود و شررکل آن،
روابطشررران با دوسرررنان ،خواه و ب ادرها و بزرگت ها و بازیهایی نه در نودنی انجام میدادند.
مثال یکی از سرامنندان از خامه بازی با دخن هنسرایه در حیاط خانه نودنیشران صحبت ن د و
هنگام تع یف این خاط ا مبخندی س شار از مذ ب مبانش نشست.
جلسره دوم .سرامنندان از حوادث س نوشتساز زندگی خود تع یف ن دند و تاثی ا آنها را ب
زندگی و شرخصریتشران ب رسی ن دند .حوادث س نوشتسازی چون ازدوا  ،سن ازدوا  ،طالق،
تومرد ف زندان و م گ عزیزان .مثال م گ مادر در نودنی یکی از شررر نتننندگان او را بسررریار
محناط بار آورده بود.
جلسره سوم .تاریخچه خانوادگی و تأثی ا مثبت اف اد مرم ب زندگی ،شخصیت و س نوشت ه
شرخص ب رسری شرد .مثال زمانی نه هنس یکی از ش نتننندگان پس از انقالب بیکار شده بود
یکی از نزدیکانشران شرغلی در سرفار به او پیشنراد ن ده بود نه این موضوع باعش شده بود او
مساف های خارجی زیادی داشنه باشد و سه تن از ف زندانش مقیم اروپا باشند.
جلسررره چرارم .اف اد ح فه و نار عنده زندگی خود را بیان ن دند و تواننندیهایی مجددا
موشکافی شد نه اننظار میرفت تاثی بهسزایی در بازبینی عز نفس سامنندان داشنه باشد .مثال
از غذاهایی نه به خوبی قادر به پخت آن بودند و دسنور پخت آن صحبت شد .خاط ا سامنندان
از میرنانیهای بزرگی نه بهخوبی از پس آن ب آمده بودند و به آنها حس غ ور میداد.
جلسره پنجم .تاریخچه عشرقها و روابط عنیق عاطفی ب رسری شد .بازیابی حنایت عاطفی در
گذشرررنه ،حس ارزشرررنندی به سرررامنندان داد و یادآوری فداناریهای آنها ب ای اف اد مرم
زندگیشرران در سرراخنن معنای زندگی و خودپنداره تاثی گذار بود .انث سررامنندان فداناریهای
بسرریاری ب ای ف زندان خود ن ده بودند ،و بیشررن آنها بیان ن دند با این هنه فداناریها اننون
ف زندانشرران آنها در خانه سررامنندان گذاشررنهاند و عنوماً از این مسررامه گلهمند بودند ،اما از
نارهایی نه انجام داده بودند راضرری بودند و گفنند باز هم ب گ دیم هنان فداناریها را میننیم،
چون مادر هسنیم.
جلسره شرشرم .تجارب شی ین و زیبای زندگی و نحوه ننار آمدن با تجارب اسن زا ،بازنگ ی
شرد .مثال یکی از سامنندان بیان ن د نه پس از م گ هنس ش با  8بچه مجبور به نارگ ی شده
بود ،او بیان ن د نه با بدبخنی ف زندانش را بزرگش ن ده و توانسنه است ه یک را بهخوبی س و
سامان دهد.
جلسره هفنم .از سراخنار زندگی ه سرامنند معنی و هدف زندگی شرخصی او اسننباط و ب ای
ادامه زندگیشرران در این مسرری هدفگذاری شررد .از تنثیل زندگی به درخنی نه از دانه به میوه
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میرسرد و در نرایت به زمسرنان میرسرد اسرنفاده و از آنها خواسرنه شد زندگی خود را به این
درخت تشبیه و بیان ننند میوه و هدف آن چه بوده است و چهطور میتوانند از زمسنانی نه االن
در آن هسرررنند مجددا به برار راه یابند .سرررپس در این مسررری اهداف نوتاهمد و عنلی مثل
پ وراندن گیاه بهجای ف زندپ وری و یا رسیدن به خدا تنظیم شد.
جلسه هشنم .جنعبندی و م ور اجنامی نل ساخنار زندگی ،تواننندیها ،معنی و هدف زندگی،
شخصیت و خودپنداره سامنندان انجام و ب اسا ش ایط ام وز زندگیشان هدفگذاری شد .مثال
چند تن از سررامنندانی نه از اف اد مذهبی بودند راجع به عقاید خود صررحبت و هدف زندگی خود
را رسریدن به خدا بیان ن دند .بناب این ب اسرا ش ایط ام وزشان مواردی مثل ذن گفنن و نناز
خواندن ب ایشان هدفگذاری شد.
شرریوه اجرا .در ابندا آزمون معاینه مخنص ر وضررعیت روانی از تنامی سررامنندان گ فنه شررد و
نسرانینه واجد نن ههای مورد نیاز ب ای ش نت در پژوهش بودند بهصور در دسن اننخاب و
به صررور تصررادفی در دوگ وه آزمایش و گواه گنجانده و از ه دو گ وه پیشآزمون گ فنه شررد.
جلسرررا درمرانی در گ وه آزمایش بهدمیل عدم تنایل آنها به شررر نت در گ وههای بزرگ؛ در
گ وههای  8-7نف ه ب گزار شررد .جلسررا درمان در یکی از اتاقهای م نز ه هفنه  8جلسرره یک
سراعنه یکی از جلسرا صربح و دیگ ی بعد از ر ب گزار شرد .اعضای گ وهها از ابندا تا اننرای
جلسرا ثابت بودند .ب ای حذف اث اننظار مثبت درمانجو در اعضای گ وهها 2 ،جلسه به صور
ب اب نیز با اعضرای گ وه گواه جلسرا صر فاً احوالپ سری ب گزار شد .در جلسه هشنم و پیگی ی
پس از  0ماه آزمون جرتگی ی زندگی مجدداً از آزمودنیها گ فنه شد.
یافتهها
میرانگین سرررنی گ وه آزمایش  33/8با انح اف معیار  8/80و گ وه گواه  34/18با انح اف معیار
 ،3/43مد حضرور در خانه سامنندان گ وه آزمایش  03/7ماه با انح اف معیار 3/48و ب ای گ وه
گواه  01/18ماه با انح اف معیار 8/04بود .گ وه آزمایش به صررور میانگین  7ف زند و گ وه گواه
 4ف زند داشرنند و اعضرای خانواده تق یبا تنام ش نتننندگان دو گ وه در طول هفنه به مالقا
آنها میآمدند .تنامی شرر نتننندگان دو گ وه مج د بودند به صررورتی نه یا طالق گ فنه و یا
هنسرر شرران فو ن ده بود .ب ای مقایسرره منغی های جنعیتشررناخنی دوگ وه آزمون  tب ای
گ وههای مسنقل صور گ فت.
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جدول  .1نتایج آزمون  tمستقل در مورد معاینه مختصر روانی و متغیرهای جمعیتشناختی
درجه آزادی
آزمون t
08
1/10
معاینه مخنص روانی
08
0/8
سن
04/18
1/71
مد حضور ماه)
08
0/18
تعداد ف زندان
*
**
P<1/11 P<1/10

جدول  0نشرران میدهد تفاو دو گ وه از نظ نن ه معاینه روانی ،سررن ،مد حضررور در خانه
سامنندان و تعداد ف زندان معنیدار نیست.
جدول  .2میانگین و انحراف معیار خوشبینی مراحل ارزیابی گروه آزمایش و گواه

گ وه
آزمایش
 =01تعداد
گواه
 =00تعداد

آماره
میانگین
انح اف معیار
میانگین
انح اف معیار

پیشآزمون
00
7/30
00/14
8/00

پسآزمون
04/3
4/3
08/78
8/2

پیگی ی
04/8
1/08
00/8
8/00

جدول  8نشران میدهد نن ههای گ وه گواه در سه م حله تفاو چشمگی ی ندارد ومی نن ههای
گ وه آزمایش در م حله پیگی ی به نسبت م حله پیشآزمون و نن ههای گ وه گواه منفاو است.
جدول .3نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای توزیع طبیعی نمرههای خوشبینی آزمون
میانگین
گ وه
08/78
آزمایش
04/31
گواه
 Fموین
منغی
8/11
خوشبینی

لوین برای همگنی واریانس
 Zنومنوگ وف -اسنی نوف
انح اف معیار
1/44
8/21
1/18
4/88
df2
df1
08
0

سطح معناداری
1/82
1/80
سطح معناداری
1/08

در جدول  7ب اسرررا آزمون نومنوگ وف-اسرررنی نوف توزیع طبیعی ب ای نن ههای خوشبینی
ب ق ار و ب اسا آزمون موین نیز هنگنی واریانسها در منغی خوشبینی است
جدول  . 4آزمون موخلی برای مفروضه کرویت دادهها در ارتباط با متغیر خوشبینی
df
مجذور نا
منغی درون گ وهی
سطح معناداری
1/08
8
4/08
م احل ارزیابی
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جدول  4نشان میدهد آماره مجذورنا معنیدار نیست و مف وضه ن ویت دادهها ب ق ار است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس تکرار سنجش آمیخته در مورد اثربخشی درمان خاطرهپردازی

بینگ وهی
درونگ وهی

مثبتنگر بر خوشبینی سالمندان
مجنوع مجذورها df
میانگین
منبع
مجذورا
78/88
0
78/88
گ وه
83/82
08
188/10
خطا
77/34
8
83/48
م حله ارزیابی
02/14
8
73/12
م حله ارزیابی* گ وه
1/41
72
813/03
خطا م حله ارزیابی)

F

مجذور اتا

0/44

1/13

**8/08
*7/4

1/84
1/01
*

P<1/11 **P<1/10

در جدول  1مشراهده میشود اث اصلی م حله ارزیابی )F=8/08 ،df=8 ،P=1/111 ،)P<1/11
و نیز اث تعاملی گ وه و م حله ارزیابی ب میزان خوشبینی سررامنندان معنادار اسررت ،P>1/14
 .)F=7/4 ،df=8معنادار بودن اث تعاملی این دو منغی ب خوشبینی حانی از این است نه تفاو
نن ههای گ وه آزمایش و گواه در سره م حله ارزیابی با یکدیگ معنادار اسرت .ضنن ایننه مقدار
مجذور اتا نشران میدهد این منغی ها توانسنهاند  01درصد از تغیی ا خوشبینی را تبیین ننند.
ننودار  0این اث تعاملی را ننایش میدهد.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

آزمایش
ننن ل

پیگی ی

پس آزمون

پیش آزمون

نمودار  .1نتایج اثر تعاملی گروه و مرحله ارزیابی بر میزان خوشبینی سالمندان در سه مرحله

در ننودار 0مالحظه میشررود دو گ وه در م حله پیشآزمون تفاو واضررحی ندارند ومی به م ور
نن ههای خوشبینی گ وه آزمایش افزایش پیدا ن ده است در حامینه نن ههای گ وه گواه تفاو
قابل تشخیصی ندارند.
28

فصلنامه روانشناسی نارب دی /سال /8شناره  /)78 4زمسنان 0784

اث بخشی درمان خاط هپ دازی مثبتنگ ب ...

جدول  .6نتایج تعقیبی آزمون بونفرونی برای متغیر خوشبینی در سه مرحله
پیگی ی-پسآزمون
پیگی ی-پیشآزمون
پسآزمون-پیشآزمون
تفاو میانگین خطای معیار تفاو میانگین خطای معیار تفاو میانگین خطای معیار
1/01
1/8
1/08
*8/0
1/08
*8/88
*
P<1/11 **P<1/10

ب اسرررا ننرایج جردول  8تفراو میانگین پسآزمون و پیشآزمون و پیگی ی با پیشآزمون در
منغی خوشبینی معنادار اسرت اما تفاو میانگین پیگی ی و پسآزمون تفاو معناداری را نشان
ننیدهد؛ نه نشاندهنده پایداری اث ب نامه مداخله ب منغی خوشبینی در اف اد گ وه آزمایش در
م حله پیگی ی است.
بحث و نتیجهگیری
هنانطور نه یافنههای پژوهش حاض ر نشرران داد؛ درمان خاط هپ دازی مثبتنگ تاثی معناداری
ب افزایش میزان خوشبینی گ وه آزمایش زنان سرانن در خانه سرامنندان ب جا گذاشنه است .با
توجه به ایننه در پژوهش حاضرر منغی های جنعیتشررناخنی شرر نتننندگان گ وه گواه و
آزمایش تفاو معناداری نداشرررت میتوان افزایش نن ههای خوشبینی زنان سرررانن در خانه
سرررامنندان گ وه آزمایش را به تاثی درمان خاط هپ دازی مثبتنگ نسررربت داد .خاط ه ،گویا با
احسرراسررا مثبنی چون مذ  ،امنیت ،سررالمت ،احسررا تعلق داشررنن ،توانایی مثبت یادآوری
خاط ا خوب و توان حل مشررکال هن اه اسررت ناپلیز و هنکاران )8113 ،و موجب ناهش
ارزیابی منفی از خود و آینده و افزایش ارزیابی مثبت از گذشررنه میشررود بوهلنیج و هنکاران،
.)8112
ننایج این پژوهش هنسو با پژوهشهای پیشین از جنله یافنههای هامفورد و هنکاران )8107
مبنی ب تاثی درمان خاط هپ دازی ب افزایش خوشبینی سرامنندان بود .آنها در پژوهشی نشان
دادنرد نه درمان خاط هپ دازی یکپارچه و درمان خاط هپ دازی ابزاری ه یک به تنرایی در
افزایش احسرراسررا مثبت در بین سررامنندان و ارتقای خوشبینی آنها موث اسررت .یوسررفی و
هنکاران  )0787نیز نشان دادند خاط هپ دازی یکپارچه ب افزایش نن ههای نشاط در سامنندی
موث اسررت .درمان خاط هپ دازی مثبتنگ از تلفیق جنبههای مثبت درمانهای خاط هپ دازی
یکپارچه و ابزاری شرررکل گ فنه اسرررت نورته و هنکاران .)8108 ،از سرررویی چون درمان
خاط هپ دازی یکپارچه خاط ا تلخ گذشررنه را انسررجام میدهد ،بناب این با اسررنخ ا معنای
زندگی ،در صررفحا گذشررنه زندگی اف اد بهدنبال هوینی قوی و مسررنقل میگ دد؛ و با نگاهی
مثبت گذشررنه را بازبینی مینند .از سرروی دیگ چون درمان خاط هپ دازی ابزاری نگاهی رو به
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آینده دارد و با توجه به محدودیتهای جسررنی و موقعینی ام وز اف اد ،ب ای آینده آنها اهداف
نوترراهمررد و قررابررل اج ا ط احی میننررد؛ بنرراب این میتوانررد منج برره افزایش خوشبینی
ش نتننندگان گ وه آزمایش شود.
از ط فی پژوهشهای مننوعی نشررران دادهاند ارتقای خوشبینی در اف اد منج به دوری از
احساسا منفی و بیناری افس دگی میشود سلیگنن .)8118،گزارش شده است نه خوشبینی
اف اد را از درمانده شرردن دور نگه میدارد .زی ا بدبینها باورهای منفی و ه رویداد منفی را نه
ب ایشرران پیش میآید مد ها در خودشرران نگه میدارند و احسررا گناه و درماندگی میننند.
اسرکوپنراور و آرتور8113 ،؛ نقل از حنزهزاده و هنکاران .)0780،با توجه به ننایج بهدست آمده
و پیشرینه پژوهشری میتوان ف ض ن د؛ هنانطور نه خوشبینی از افسر دگی جلوگی ی مینند
ب یسررت ،شرری ی و نارور8118 ،؛ چانگ وسررانا ،8110 ،نقل از حنزهزاده و هنکاران،)0780 ،
درمان خاط هپ دازی مثبتنگ نه یکی از درمانهای شرناخنه شرده موث ب افس دگی سامنندان
است؛ میتواند منج به افزایش خوشبینی سامنندان شود.
درمان خاط هپ دازی مثبتنگ  ،بین اتفاقهای سخت گذشنه بهدنبال تواننندیها و راهبُ دهای
حل مسامه اف اد میگ دد ،به اف اد ننک مینند مشکال خود را مجدداً با نگاهی مثبتت ارزیابی
ننند؛ خاط ا مثبت خود را یادآوری و از میان آنها معنای زندگی ،احسا تسلط ،هوینی قوی
و مثبت و اهداف واقعبینانه جدید اسرنخ ا ننند .زمانینه خوشبینی و مثبتاندیشی اف اد ارتقا
مییابد؛ اف اد نیز دیدگاهی واقعبینانهت از خود و زندگی پیدا و درباره مشررکال خود به درس رنی
قضراو میننند .آنها تشرویق میشوند تا تجارب مثبت و خوب خود را بازشناسی ننند و نقش
آنها را در افزایش و ارتقای احن ام خود و عز نفسشرران بفرنند ،ب خالف بدبینها نه خود را
مقص ر نانامیها و شررکسررتهایشرران ننیدانند و باورهای منفی را در خود ذخی ه ننیننند .در
عینحال توانایی شررناخت جنبههای مثبت دیگ ان را نیز مییابند .آنها هنچنین میآموزند تا در
جران موضرعی فعال اتخاذ ننند و زندگی خود را شرخصاً شکل دهند نه ایننه ه چه به س شان
میآید را به گونهای منفعل بپذی ند مقد  ،ب جعلی و ت ننان .)0780،هنانطور نه هویدا است
بین درمان خاط هپ دازی مثبتنگ و ارتقای خوشبینی اهداف مشررن نی وجود دارد .این اهداف
میتواند توجیهنننده افزایش خوشبینی م اجعان پس از درمان خاط هپ دازی مثبتنگ باشررد.
ومی از آنجا نه پیشینه پژوهشی بهدست آمده در این مورد نافی نبود ،مطامب عنوانشده در حد
یک ف ضرریه جرت ب رسرریهای بیشررن باقی میماند و ب ای بیان نظ ی مسررنحکمت  ،مزوم اج ای
پژوهشهای بیشن احسا میشود.
با توجه به یافنههای پژوهشری موجود پیشنراد میشود از درمان خاط هپ دازی مثبتنگ م انز
روزانه و شبانهروزی نگرداری از سامنندان اسنفاده ننند .با این وجود باید این نکنه را مورد توجه
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ق ار داد نه با توجه به محدودیتهای پژوش حاضرر از جنله حجم پایین ننونه؛ ننیتوان ننایج
حاصررل را بهسررادگی تعنیم داد از اینرو به سررای پژوهشررگ ان عالقهمند در این زمینه پیشررنراد
میشررود نه اث بخشرری این دسررنه از مداخلهها را در مورد گ وههای ننونه با حجم بیشررن و
هنچننین با ابزارهای منفاو ارزیابی و ب رسی ننند از ط ف دیگ پیشنراد میشود نه تاثی این
درمان را با سرررای درمانهای مشرررابه مانند درمانهای خاط هپ دازی ابزاری و خاط هپ دازی
یکپارچه و در بین زنان و م دان سانن خانههای سامنندان و خار از آن مقایسه ننند.
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ردیف

نامال موافقم

موافقم

نظ ی ندارم

مخامفم

من در موارد نامطنئن معنوال اننظار برن ین حامت را دارم
من به راحنی میتوانم آرامش خود را بهدست آورم
ه گراه فک میننم اتفاق بدی ب ایم روی خواهد داد ،هنان اتفاق
ب ایم میافند
من هنیشه نسبت به آینده خوشبین هسنم
من از بودن با دوسنانم مذ میب م
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ب ای من مشغول بودن بسیار اهنیت دارد
من بهندر اننظار دارم امور ب وفق م ادم باشد
من بهآسانی غنگین ننیشوم
من بهندر ب ای اتفاق افنادن چیزهای خوب حساب باز میننم
روی هم رفنه بیشن اننظار دارم چیزهای خوب ب ایم رخ دهند تا
چیزهای بد

.4
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نامال مخامفم

عبار
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