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Abstract
Introduction: Given the accelerating global aging
of the population in the world, paying attention to
the health issues and its close relationship to life
expectancy seems necessary. The aim of this study
was to study the impacts of a positive integrated
treatment program (PITP) on psychological wellbeing in the elderly individuals.
Method: A semi-experimental research with
randomized controlled trial design was
administered. Among all people above 60 years
old in one of the Tehran regions a sample
consisting 40 elderly people was selected on a
randomly available sampling basis. All of these
people were satisfied to participate in this study
and had the inclusion/exclusion criteria to enter
the research. This 40 people were randomly
divided into experimental and control groups, and
each group consisted of 20 people. The
measurement tool in this study was Ryff’s
Psychological Well-being Questionnaire, short
form. Subjects in the experimental group
underwent 8 sessions (100 minutes) of integrated
educational program intervention, whereas the
control group received no intervention. To analyze
data, mean, standard deviation, and the analysis of
covariance used by a SPSS software.
Results: The results of this study showed that the
integrated educational program could create
significant effect on psychological well-being in
the elderly of Tehran and this intervention can
increase the average of psychological well-being
in the elderly people.
Conclusion: It could be concluded that using
integrated educational program in elderly, we can
increase the elderly’s function in the society and
they will have a better psychological well-being.
Keywords: Integrated educational program,
Psychological well-being, Elderly.
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موضوع سالمتی و ارتباط آن با افزايش عمر ضروری به نظر
 هدف اين پژوهش بررسی اثربخشی برنامه درمان تلفیقی.میرسد
.مثبتنگر در بهزيستی روانشناختی سالمندان ايران است
 پژوهش حاضر پژوهشی کمینگر و نیمهآزمايشی بود که:روش
با طرح پیشآزمون و پسآزمون و پیگیری در دو گروه آزمايش و
 جامعه آماری اين پژوهش تمامی افراد باالی.کنترل انجام پذيرفت
 سال مراجعکننده به يکی از سراهای محله در شهر تهران06
، نفر از اين جامعه که واجد مالكهای ورود بودند06  حدود.بودند
به صورت در دسترس در سرای محله واقع در خیابان شیخهادی
انتخاب شده و به طور مساوی و به صورت تصادفی در گروههای
 در اين پژوهش از مقیاس. گمارده شدند،آزمايش و کنترل
 افراد در گروه.بهزيستی روانشناختی ريف فرم کوتاه استفاده شد
 آموزش مبتنی بر يکپارچه، دقیقهای066 آزمايش در هشت جلسه
نگری را دريافت نموده و گروه کنترل هیچ آموزشی دريافت
 برای تجزيه و تحلیل دادهها از آزمون تحلیل کوواريانس.نکردند
.استفاده شد
 يافتهها نشان داد که آموزش مبتنی بر يکپارچهنگری بر:یافتهها
ارتقای بهزيستی روانشناختی در سالمندان تأثیر معناداری
) داشته و میزان نمره بهزيستی روانشناختی در آنها راP<6/660(
.به طور معناداری افزايش میدهد
 میتوان نتیجه گرفت که درمان تلفیقی مثبتنگر به:نتیجهگیری
سالمندان سبب افزايش بازدهی در جامعه و ارتقاء بهزيستی آنها
.میشود
 بهزيستی، درمان تلفیقی مثبتنگر:واژههای کلیدی
. سالمندان،روانشناختی

 ايران، کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، گروه روانشناسی عمومی، دانشجوی دکتری.0
 ايران، کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، گروه روانشناسی سالمت، استاديار: نويسنده مسئول.2
 ايران، کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرج، گروه روانشناسی سالمت، استاديار.3
 ايران، قزوين، دانشگاه بینالمللی امامخمینی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه روانشناسی، دانشیار.0
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است( .)7ريف مؤلفههای بهزيستی روانشناختی را شامل ابعاد
پذيرش خود ،هدفمندی در زندگی ،رشد شخصی ،داشتن
ارتباط مثبت با ديگران ،تسلط بر محیط و خودمختاری
میداند .با توجه به مؤلفههای فوق يکی از مداخلههای
روانشناختی در چند سال اخیر که در ارتقای بهزيستی
روانشناختی افراد سهم بسزايی داشته ،مداخله مبتنی بر
روانشناسی مثبتنگر است(.)8
پژوهشهای متعددی تأثیر مداخلههای مثبتنگر را در بهبود
مشکالت مختلف روانشناختی مورد مطالعه و بررسی قرار
دادهاند .يافتههای فراتحلیل بولیر و همکاران( )1نیز که به
بررسی نتايج چهلويک پژوهش در اين زمینه پرداخته است،
نشان میدهد مداخلههای مثبتنگر موجب افزايش بهزيستی
روانشناختی و کاهش نشانههای افسردگی میشود( .)1در
مقابل يکی از داليل مهم انزوا و ناامیدی در سالمندان
افسرده ،بیش بها دادن و تقويت افکار منفی است .بدين
مفهوم که وقتی انديشههای منفی در سر داريم آنها را
خواسته يا ناخواسته ،هر روز پیوسته بارها و بارها تکرار
میکنیم ،در نتیجه افکار منفی قویتر میشوند و مشغولیت
ذهنی بیشتری را به خود اختصاص میدهند ،به طوریکه در
نهايت بخش عمدهی تولید فکر را تحت نظارت خود
میگیرند و به مجموعه افکارمان ماهیت منفی میدهند .بر
اساس اين مضامین ،لیوبومرسکی و اليوس( )06معتقدند که
مداخلههای مثبتگرا به واسطهی افزايش هیجان مثبت،
افکار مثبت ،رفتارهای مثبت و ارضای نیازهای اساسی افراد
از جمله خودمختاری ،عشق و تعلقِ خاطر و ارتباط میتواند
منجر به کاهش افسردگی ،افزايش شادکامی و "احساس
بهزيستی روانشناختی" در افراد شود(.)06
از منظر روانشناسیِ مثبتنگر ،3درمان تلفیقی مثبتنگر در
صدد است تا سالمند را به سمتی ببرد که برای تجربهی
پیری موفق از توانايیهايی چون امید ،خوشبینی ،مهارت،
پشتکار ،انگیزش درونی و قابلیت روانی خود مدد بگیرد(.)00
در اين برنامه مسئله اين نیست که چگونه میتوانیم
ضعفهای افراد را اصالح کنیم بلکه اين است که چگونه
میتوانیم توانايیهای افراد را پرورش دهیم و تقويت کنیم.
اين برنامه در پی آن است که زندگی سالمندان را پُر بارتر و
قابلیتهای آنان را شکوفاتر کند .اين رويکرد بر نقاط قوت،

مقدمه
سالمندی ،پديدهای جهانی است که به نظر میرسد در
آيندهی نزديک بهعنوان يکی از مهمترين چالشهای
اجتماعی و رفاهی کشورهای در حال توسعه مطرح خواهد
شد .پیریشناسان میگويند ،سالمند کسی است که به دلیل
کاهش توانايی و قدرت کار ،برای برآوردن نیازهای حیاتی
خود به توجه ديگران نیاز دارد( .)0فرآيند سالمندی 0را
میتوان مجموعهای از تغییرات نامطلوب ساختاری و
عملکردی نامید که به ويژه با افزايش سن به صورت
فزآيندهای روی هم انباشته میشوند .اين تغییرات نامطلوب،
مانع اجرای مهارتهای حرکتی شده و سازگاری فرد را با
محیط کاهش میدهند و اين تغییرات همچنین سبب شروع
دگرگونی در وضعیت اجتماعی و روانی سالمند میشوند( .)2با
عنايت به چنین روندی يکی از دغدغههای پژوهشهای اخیر
دستیابی به راهکارهای برای تغییر ماهیت نامطلوب سالمندی
به سوی سالمندی موفق است( .)3بر همین مبنا در سالهای
اخیر عالقه فزآيندهای به مطالعه بهزيستی روانشناختی
مبزول شده است .مطالعه در اين زمینه به ويژه برای افراد
مسن میتواند ،بسیار حائز اهمیت باشد زيرا در اين سنین
مواجهه با شرايط دشوار احتمال بیشتری دارد( .)0بر اين
اساس يکی از مهمترين عواملی که منجر به تغییر ماهیت
منفی سالمندی شده و به ما در فهم بهتر توانايیهای
سالمندی ياری میرساند بهزيستی روانشناختی 2است .مفهوم
بهزيستی روانشناختی ،که در اصل حالت مثبتی از رفاه
جسمانی ،روانشناختی و اجتماعی است ،نوعی رضايتمندی
و خرسندی از کیفیت زندگی در افراد محسوب میشود(.)5
ريف با مرور پیشینه پژوهشی در اين زمینه و با الهام از
روانشناسان انسانگرا و با نگاه تحولی به مفاهیم
خودشکوفايی مازلو ،پختگی آلپورت ،تعالی يونگ به معرفی
بهزيستی روانشناختی پرداخته است .از نظر وی بهزيستی
روانشناختی تالش برای شکوفا کردن قابلیتهای وجودی
انسان است( .)0در اصل ريف خاطر نشان میکند که شادی
صرفاً با تجربه احساسات مثبت همراه نیست ،بلکه بیشتر با
روابط مثبت و هدف و معنا در زندگی در ارتباط است .از اين
منظر ،مفهوم بهزيستی به معنای عملکرد خوب در زندگی
1. elderly process
2. psychological well-being

3. positive psychology
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اثربخشی برنامهی درمان تلفیقی مثبتنگر بر بهزيستی ...

روانشناختی ريف فرم کوتاه ( )0181استفاده شد .برنامه
درمان تلفیقی مثبتنگر (مبتنی بر يکپارچهنگری) به عنوان
متغیر مستقل برای افراد در گروه آزمايش در هشت جلسه
 066دقیقهای ،اعمال شد و در گروه کنترل متغیر مستقل
اعمال نگرديد.
آزمودنیها :در اين طرح ،پژوهشگر برای تشکیل گروهها با
استفاده از نمونهگیری تصادفی دو گروه همتای يکديگر (از
نظر سن ،جنس ،وضعیت تحصیلی ،وضعیت اقتصادی ،محل
زندگی) تشکیل داد و متغیرهای وابسته را برای هر دو گروه،
در يک زمان و در شرايط يکسان اندازهگیری نمود .جامعه
اماری اين پژوهش ،تمامی افراد باالی  06سال مراجعهکننده
به منطقه شیخ هادی شهر تهران بودند که از بین جامعه
آماری ،حدود  06نفر (با در نظر گرفتن افت آزمودنی)
عالقهمند به مشارکت در پژوهش که واجد مالكهای ورود
آزمودنی بوده و در بازه زمانی مهر  0318تا اسفند  0318در
سرای محله منطقه شیخ هادی حضور داشته باشند ،به
صورت در دسترس در سرای محله واقع در خیابان
شیخهادی انتخاب شدند .سپس توضیحات الزم در مورد
اهمیت و نحوه انجام پژوهش برای آنها ارائه شده و برای
شرکت در پژوهش ،وارد نمونه شدند .اين  06نفر به طور
مساوی و به صورت همتاسازی در گروه آزمايش و گروه
کنترل ،گمارده شدند.
مالك ورود آزمودنیها به پژوهش عبارت بود از :حداقل سن
آزمودنیها  06سال به باال باشد ،آزمودنیها حداقل سواد
خواندن و نوشتن جهت تکمیل پرسشنامه و مشارکت در
جلسات را داشته باشند ،توانايی برقراری ارتباط کالمی را
داشته باشند ،ساکن شهر تهران باشند ،فرم رضايت آگاهانه
کتبی از سوی آزمودنی جهت شرکت در پژوهش تکمیل شده
باشد ،آزمودنیها با توجه به نظر پزشک عمومی و روانشناس
از سالمت فیزيکی و روانی نسبی برخوردار باشند .خروج
آزمودنیها بنا به نظر متخصص نیز در شرايطی محرز میشد
که يا آزمودنی دچار اختالالت شديد روانی بوده يا به
بیماریهای مزمن جدی و پیشرفته مانند سرطان مبتال باشد.
برای رفع هر گونه ابهام از نتايج بدست آمده احتمالی در اين
پژوهش ،افرادی را که همزمان تحت مداخههای روانشناختی
يا دورههای آموزشی خاص بودند نیز در اين پژوهش شرکت

آمادگیهای بالقوه و شکوفايی اين استعدادها تکیه دارد و با
اين هدف موجب میگردد از عواملی که به افراد کمک
میکند؛ چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی به رشد
و بالندگی برسند ،شناخت بیشتری پیدا کنیم .تأکید اين
برنامهی آموزشی بر توانمندیها و ارتقای سطح سالمت و
بهزيستی روانشناختی و بالفعل نمودن استعدادهای سالمندان
است .در اصل اين برنامه ،با تکیه بر روانشناسی مثبتنگر
روی نقاط قوت و احساسات مثبت تمرکز نموده و نه تنها به
افراد بینشی میدهد تا بتوانند با در نظر گرفتن شرايط به
سطح مطلوب رفاه خود برسند ،بلکه آنها را قادر میسازد تا
به اين درك برسند که چگونه با بهرهگیری از امید ،حکمت،
خوشبینی ،انعطافپذيری ،نوعدوستی ،مذهب و معنويت در
حد توان به بهترين وجه از پس مشکالت زندگی برآيند(.)02
به دلیل وجود مشکالت عديدهای که بر سالمت جسمانی و
روانی سالمندان تأثیر نامطلوبی دارند ،لزوم مداخههای
مناسب و بهنگام جهت رفع مشکالت ايشان ضروری به نظر
میرسد .از آنجا که سالمت جسم و روان در هر فرد سالمی
الزم و ملزوم هم هستند؛ سالمندان ،هم نیازمند آگاهی يافتن
از سوی پزشکان متخصص در زمینه سالمت جسمانی بوده
و هم نیازمند اقدامات رواندرمانی توسط متخصصان سالمت
روان جهت سالمت روانی هستند( .)03لذا در پژوهشهای
نوين ضرورت تلفیق اقدامات تؤآم و مناسب ،محرز به نظر
میرسد زيرا سبب میشود تا هم تنش ناشی از کاستیها،
کمبودها و فشارهای زندگی در سالمندان کاهش يافته و هم
میزان سالمت روانی ،رضايت و شادکامی در آنها افزايش
يابد .استفاده از رويکردهای تلفیقی همواره از جنبههای
مختلف ،تأثیر مثبتی بر سالمت سالمند دارد ،بخصوص
زمانیکه هدف ارتقا و توانمندسازی وی باشد .اينگونه
درمانها که تلفیق چند رويکرد هستند ،اثربخشی بیشتری
دارند .لذا در پژوهش حاضر ،هدف پژوهشگر ،بررسی میزان
اثربخشی درمان تلفیقی مثبتنگر نوين بر بهزيستی
روانشناختی در سالمندان است.
روش
طرح پژوهش :اين پژوهش به لحاظ هدف از نوع
کاربردی و از نظر نحوهی جمعآوری دادهها ،از نوع
نیمهآزمايشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون با گروه کنترل
و پیگیری  3ماهه است .در اين پژوهش از مقیاس بهزيستی
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رشد شخصی  ،6/78پذيرش خود  ،6/70هدفمندی در
زندگی  6/76و خودمختاری  6/82به دست آمد.
روند اجرای پژوهش :فرآيند اجرای مداخله و برنامه
مداخلهای نیز بدين شرح است .برنامه درمان تلفیقی
مثبتنگر (مبتنی بر يکپارچهنگری) ترکیبی از دو راهبرد
درمانی زير است :مدل مداخله مبتنی بر سرمايه روانشناختی2
( )PCIو برنامه آموزش مثبتانديشی برگرفته از نظريه
سلیگمن(.)00
در اين پژوهش تالش بر اين بود تا محتوای برنامه
مداخلهای تلفیقی مثبتنگر (متشکل از برنامه مثبتنگر و
سرمايههای روانشناختی) به ارتقای میزان بهزيستی
روانشناختی افراد سالمند منجر گردد .با توجه به پیشینه
پژوهشی( )8،7برنامه آموزشی مورد نظر تنظیم شد و پس از
بررسی روايی صوری برنامه ،توسط چهار تن از اساتید خبره و
باتجربه ،بر روی يک گروه مطالعه مقدماتی  0نفره مورد
آزمون قرار گرفت .اين متخصصان پس از مطالعه برنامه،
روايی برنامه فوق را در مورد اين کار به میزان  86درصد
تخمین زدند .برای انجام پژوهش ،ابتدا افراد باالی  06سال
انتخاب شدند ،به گروههای مساوی و همتا تقسیم شدند ،در
مورد علت و اهمیت پژوهش برای آنان توضیح داده شد،
سپس در مرحله پیشآزمون تمامی افراد پرسشنامه بهزيستی
روانشناختی را تکمیل نمودند ،برنامه مداخلهای مورد نظر
برای گروه آزمايش اجرا شد و گروه کنترل در اين حین،
مداخلهای دريافت نکردند .در انتها هر دو گروه ،در مرحله
پسآزمون ،پرسشنامه بهزيستی روانشناختی ريف را پر کردند
و پس از اتمام پژوهش ،برنامه مداخلهای برای گروه کنترل
نیز اجرا شد.
همچنین در اين پژوهش ،کدهای اخالق حرفهای
روانشناسان و مشاوران( ،)05مورد توجه قرار گرفته و اجرا
شده است .برای اجرای مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر،
مؤلفههای زير در پژوهش رعايت شد :شرکت افراد در اين
طرح به صورت داوطلبانه بود؛ اطالعات کافی در مورد
چگونگی پژوهش به تمامی شرکتکنندگان ارائه شد؛ در
ابتدای پژوهش ضمن ارائه توضیحات کافی به تمامی
داوطلبین شرکتکننده در پژوهش در مورد اهمیت ،شیوه،
مدت و شرايط اجرای مداخله پژوهشی و ارزيابیها ،توضیح

داده نشدند .همچنین افرادی که بیش از دو بار در جلسات
درمانی حاضر نشدند ،از فرآيند پژوهش حذف شدند.
ابزار
 .0پرسشنامه اطالعات جمعیتشناختی :در پژوهش حاضر به
منظور جمعآوری اطالعات جمعیتشناختی ابتدا برخی
پژوهشهای مرتبط با موضوع ،مورد مطالعه قرار گرفت و
سپس دادههای مورد نیاز پژوهش بررسی گرديد .بر اين
اساس پرسشنامهها توسط پژوهشگر تهیه شد .اين پرسشنامه
شامل اطالعات جمعیت شناختی عمومی بود که عبارتند از:
نام و نامخانوادگی ،آدرس و شماره تماس ،جنسیت (زن /
مرد) ،سن ،وضعیت تأهل (متأهل  /مجرد) ،تحصیالت
(زيرديپلم  /ديپلم /فوقديپلم  /لیسانس /فوقلیسانس و
باالتر) ،میزان درآمد (زير يک میلیون تومان  /بین يک الی
يک و نیم میلیون تومان  /بین يک و نیم الی دو میلیون و
بیش از دو ملیون).
 .2مقیاس بهزيستی روانشناختی ريف فرم کوتاه0
) :(RSPWB-SFاين مقیاس توسط ريف در سال 0181
طراحی و در سال  2662مورد تجديد نظر قرار گرفته است.
فرم کوتاه اين پرسشنامه برگرفته از فرم اصلی با  026سؤال
و شامل  08سؤال است .مقیاس ريف شامل شش عامل:
خودمختاری ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،ارتبـاط مثبـت
بـا ديگـران ،هدفمنـدی در زنـدگی و پذيرش خود است.
مجموع نمرات اين شش عامل به عنوان نمره کلی بهزيستی
روانشناختی محاسبه میشود .اين آزمون در يک پیوستار
شش درجهای از "کامالً مخالفم" تا "کـامالً مـوافقم"
(يـک تـا شش) پاسخ داده میشود .از بین کل سؤاالت،
چهلوچهار سؤال به طور مستقیم و چهل سؤال به شـکل
معکـوس نمرهگذاری میشود .اين مقیاس در آغاز روی يک
نمونه  320نفری اجـرا شد و ضريب هماهنگی بین مقیاسها
بین ( 6/80و  )6/13و ضريب پايايی بازآزمايی پس از شش
هفتـه بـر روی نمونهی  007نفری بین ( 6/80تا  )6/80به
دست آمد .در ايران بیانی ،کوچکی و بیانی( )00پايايی اين
مقیاس را مورد آزمون قرار دادند .همسانی درونی اين مقیاس
با بهرهگیری از آلفای کرونباخ ،سنجیده شد .نتايج حاصل
برای تسلط بر محیط  ،6/77ارتباط مثبت بـا ديگـران ،6/77
1. Ryff’s Scale of Psychological Well-Being Short
Form

2. Psychological Capital Intervention
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داده شد؛ احترام به اصل رازداری شرکتکنندگان؛ امکان
انصراف شرکتکنندگان در صورت عدم تمايل به همکاری
در هر مرحله از پژوهش؛ اجرای جلسات آموزشی برای گروه
جلسه
0

2

3

0

5

0

7

8

کنترل بعد از پايان پژوهش از جمله مؤلفههای ديگری بودند
که در مالحظات اخالقی رعايت شدند.

جدول (1شرح جلسات برنامهی درمان تلفیقی مثبتنگر برای بهزیستی روانشناختی سالمندان
محتوی
هدف
در اين جلسه پژوهشگر ابتدا خودش را معرفی مینمايد و دربارهی اهداف و برنامهی خود در اين جلسه
صحبت میکند .سپس از اعضا درخواست مینمايد که داوطلبانه يکیيکی خودشان را معرفی کنند و
آشنايی اعضای گروه با
دربارهی خودشان و هدفشان از شرکت در اين جلسات گفتگو کنند و به سؤاالت اعضای ديگر گروه
يکديگر ،پیشآزمون
دربارهی خودشان پاسخ دهند.
از اعضاء درخواست میشود دربارهی مشکالت خود به عنوان يک سالمند صحبت کنند و بگويند در اين
بررسی نیازها و مشکالت
سن چه نیازها و خواستههايی دارند .به افراد گروه اجازه داده میشود با يکديگر همدلی کنند و احساسات
سالمندان ،عوامل مؤثر بر
خود را با هم تقسیم کنند .زيرا سالمندان بیشتر از افراد جوانتر نیاز دارند از سوی ديگران درك شوند و
سالمندی موفق
مورد توجه قرار گیرند.
در اين مرحله بهترين تمرين آن است که از هر شرکتکنندهای که تکلیف جلسه قبل خود را میخواند،
بازسازی شناختی ،بررسی
پرسش شود "در رابطه با مشکالتی که اظهار مینمايید چه افکاری به ذهنش خطور میکند؟" به اين
رابطهی درماندگی آموخته
تربیت هر شرکتکننده با موانع و افکار منفی خودش در رابطه با مشکالتش روبرو میشود .سپس
شده با مؤلفههای مثبت
پژوهشگر از او میپرسد" :به نظر شما جنبهی مثبت اين فکر منفی چگونه میتواند باشد؟"و در ادامه از او
سالمت
میخواهد آن جمله مثبت را در گروه تکرار کند و با دوستانش دربارهی اين نحوه تفکر بحث کند.
از سالمندان درخواست میشود هر يک تجربیاتِ مثبت هفتهی گذشته را شرح دهند و سپس از نظر آنها
مثبتنگری ،برنامه و هدف
دربارهی نحوهی سازگاری با آن مسئله پرسش میشود .سپس به بحث دربارهی تأثیرات مثبتانديشی بر
برای ارتقای سالمت
سالمت و حتی درمان پرداخته میشود.
پژوهشگر از هر شرکتکننده درخواست مینمايد دربارهی افکار مثبت خود درخصوص خويشتن ،حفظ
سالمتی و همینطور اطرافیانش صحبت نمايد .سپس از او میپرسد چه نمرهای به اعتماد به نفسش داده
افکار و خودگويههای مثبت
است؟ پژوهشگر درباره صفات مثبت و منفی سالمند و اطرافیانش و درصد خودگويههای مثبت يا منفی
دربارهی خود و ديگران،
دربارهی خودش و ديگران نیز سؤال مینمايد .در ادامه اين پرسشها ،پژوهشگر بیشتر دربارهی
تثبیت اهداف و برنامه
اعتمادبهنفس صحبت میکند.
پژوهشگر دو سؤال از هر شرکت کننده میپرسد :در هفته گذشته از سوی ديگران چه بازخوردهايی شما را
خوشحال کرده و چه عکسالعملهايی شما را ناراحت کرده است؟ دوست داشتید با شما چگونه برخورد
میکردند؟ زمانیکه هر يک از سالمندان دربارهی نحوهی رفتارِ فرزندان و آشنايان با خودشان توضیح
بازخوردهای مثبت ،برخورد
میدهند ،پژوهشگر از آنها میپرسد ،شما چه بازخوردهايی به ديگران میدهید؟ اين نحوهی برخورد سبب
با چالشها
میشود شرکتکنندگان در روابط خود تعمق نموده و به همین شیوه برای دريافت بازخوردهای مثبت،
رفتارشان را اصالح نمايند.
از هر شرکت کننده پرسیده میشود که چه احساساتی در مورد پیری خودش دارد؟ آيا از سالخوردگی
احساس رضايت میکند؟ آيا سالمندی میتوانست بهتر از اين باشد؟ و در ادامه پرسیده میشود در مقايسه با
بیان نقاط قوت خود،
افراد سالمند ديگر ،چه نقاط مثبتی را در پیری خودش میبیند؟ پژوهشگر به دقت به پاسخهای سالمندان
راهبردهای مقابلهای
دربارهی خودشان گوش میدهد و به آنها بازخوردهای مثبت میدهد .از همه شرکتکنندگان درخواست
مینمايد در اين دورهی زندگی ،به نقاط مثبت يکديگر بازخورهای مثبت بدهند.
هر شرکتکننده نامهی خود دربارهی تجربه جلسات قبلی را برای اعضا میخواند و از ديگران بازخورد
دريافت میکند .پژوهشگر از هر شرکتکننده درخواست مینمايد که دربارهی تغییراتی که تصور میکند در
او ايجاد شده صحبت کند و بگويد تا چه حد احساس رضايت میکند و اگر تغییری در او ايجاد نشده يا کم
مرور جلسات ،پسآزمون
بوده است دلیل آن را ذکر کند .سپس پژوهشگر به جمعبندی از کل مواردی که در جلسات پیشین که به
آنها اشاره شد ،میپردازد.
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مجله روانشناسی بالی نی

 70سال و  00ماه بوده اسـت .از نظـر تحصـیالت 06 ،نفـر
تحصــیالت زيــر ديــپلم؛  01نفــر تحصــیالت ديــپلم 7 ،نفــر
تحصیالت لیسانس 0 ،نفر تحصیالت فوقلیسانس بودنـد .در
اين پژوهش از نظر جنسیت صرفاً زنان شرکت کردند.
در جـــدول  ،2اطالعـــات و آمـــار توصـــیفی (میـــانگین و
انحراف معیار) در ارتباط با نمونه پژوهش در متغیر بهزيسـتی
روانشناختی و خردهمقیاسهای آن به چشـم مـیآيـد .نتـايج
نشان میدهد که میانگین نمـرات بهزيسـتی روانشـناختی و
مؤلفــههــای اســتقالل ،تســلط بــه محــیط ،ارتبــاط مثبــت،
هدفمندی ،پذيرش خود ،رشـد شخصـی ،نسـبت بـه گـروه
کنترل در پسآزمون و پیگیری پايینتر از پیشآزمون است و
بین میزان نمرات در مراحل مختلف آزمون ،تفاوت معناداری
وجود دارد.

یافتهها
در اين بخش بهمنظـور توصـیف ويژگـیهـای نمونـه ،ابتـدا
اطالعات جمعیتشناختی مورد بررسی قرار داده شده ،سـپس
دادههای جمعآوری شده را با اسـتفاده از شـاخصهـای آمـار
توصیفی ،خالصه و طبقهبنـدی نمـوده ،سـپس بـه آمارهـای
توصیفی از جمله میانگین ،انحراف معیار مربوط به متغیرهای
تحقیق پرداخته آنگاه با استفاده از شاخصهای آمار استنباطی
به تأًيید يا رد فرضیات میپردازيم ،در بخش آمار اسـتنباطی،
پس از بررسی پیشفرضها از آمار پارامتريک و آزمونهـای
تحلیل کوواريانس و اندازهگیری مکرر استفاده شده است.
اطالعات جمعیت شناختی در ارتباط با سن به اين صورت بود
که میانگین سنی افراد شرکتکننده در پژوهش  05سال و 8
ماه بوده است ،کمترين سن  06سال و  5ماه و باالترين سن

جدول )2میانگین و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش و کنترل
کنترل
آزمايش
مرحله
متغیر
میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
2/81
8/88
3/25
پیشآزمون 8/00
2/01
8/82
3/55
پسآزمون 00/07
استقالل
2/31
00/11
3/00
00/58
پیگیری
2/88
8/70
0/66
پیشآزمون 8/70
2/10
8/52
3/70
پسآزمون 00/07
تسلط به محیط
2/10
8/82
3/33
00/82
پیگیری
3/60
1/07
3/58
پیشآزمون 1/00
2/73
1/21
3/73
پسآزمون 02/23
ارتباط مثبت
2/37
1/58
3/33
02/52
پیگیری
2/17
8/76
3/30
پیشآزمون 8/35
2/10
8/88
3/00
پسآزمون 06/76
هدفمندی
2/70
1/07
2/86
00/00
پیگیری
2/15
8/58
3/70
پیشآزمون 8/07
3/66
8/07
3/01
پسآزمون 06/10
پذيرش خود
3/60
8/76
3/68
00/00
پیگیری
2/73
1/00
3/22
پیشآزمون 8/82
2/52
8/88
3/32
پسآزمون 00/10
رشد شخصی
2/00
1/23
3/05
02/65
پیگیری
00/00
53/00
26/05
پیشآزمون 50/00
05/08
53/66
26/30
بهزيستی روانشناختی پسآزمون 08/70
05/71
53/82
26/00
01/23
پیگیری

است .در ادامه در جدل  ،3از آزمون شاپیرو ويلکز بـه منظـور
بررسی نرمال بودن توزيع دادهها استفاده شده است.

البته بین میزان کاهش نمرات از پیشآزمون تا پسآزمـون و
پیگیری بین گروهها تفاوت وجود دارد کـه در قسـمت يافتـه
های آمار استنباطی ،معناداری آنها مورد بررسی قـرار گرفتـه
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همچنین با تأکید بر آزمون لوين ،سـطح معنـیداری خطـای
آزمون برابری واريانسهـا در متغیـر بهزيسـتی روانشـناختی
( )p> 6/65نشان میدهد که واريـانسهـا برابـر هسـتند ،در
نتیجه مفروضههای تحلیل واريانس برقرار هستند.

نتايج جدول  3نشان میدهد که مقدارهای سطح معنـیداری
در آزمون مورد نظر از  6/65بزرگتر اسـت .مـیتـوان نتیجـه
گرفت که توزيع نمرات به صورت نرمال است و مـیتـوان از
آزمونهای پارامتريک جهت تحلیل فرضیهها استفاده نمـود.

جدول )3آزمون شاپیرو برای بررسی متغیر بهزیستی روانشناختی
کنترل
آزمايش
مرحله
متغیر
معنیداری
آماره شاپیرو معنیداری آماره شاپیرو
6/651
6/810
6/032
6/107
پیشآزمون
6/000
6/123
6/606
6/880
پسآزمون
استقالل

تسلط به محیط

ارتباط مثبت

هدفمندی

پذيرش خود

رشد شخصی

بهزيستی روانشناختی

پیگیری
پیشآزمون

6/880
6/107

6/606
6/036

6/806
6/877

6/605
6/621

پسآزمون

6/888

6/603

6/100

6/060

پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

6/101
6/821
6/103
6/100
6/160
6/103
6/130
6/880
6/183
6/103
6/853
6/886
6/167
6/800
6/810
6/815

6/000
6/665
6/000
6/768
6/680
6/000
6/250
6/601
6/210
6/300
6/602
6/632
6/616
6/608
6/650
6/655

6/100
6/813
6/813
6/167
6/153
6/107
6/107
6/160
6/158
6/153
6/130
6/150
6/102
6/108
6/168
6/881

6/027
6/650
6/650
6/610
6/560
6/060
6/060
6/685
6/580
6/563
6/272
6/522
6/070
6/038
6/612
6/605

جدول )4نتایج آزمون موشلی برای آزمون برابری واریانسها و کوواریانسها
اثرات درون
آزمودنی
بهزيستی
روانشناختی

Epsilon

موخلی

2

df

sig

Greenhouse
-Geisser

HuynhFeldt

Lowerbound

6/275

0/650

2

6/660

6/586

6/067

6/566

W

اپسیلون گرين هاوس گايسـر اسـتفاده کـرد .نتـايج تحلیـل
کوواريانس اندازه گیـری مکـرر بـا عـدم برقـراری مفروضـه
کرويت در جدول  5ارائه شده است.
دادههای جدول  5نشان میدهد کـه تفـاوت نمـرات در سـه
مرحله پـیشآزمـون ،پـسآزمـون و پیگیـری معنـادار اسـت
( )F)0،32( = 007/632 ، P<6/60و اين امر نشان دهنده ايـن

نتــايج جــدول  0نشــان مــیدهــد کــه بــین واريــانسهــا و
کوواريــانسهــای گــروههــای آزمايش ـی و گــواه در نمــرات
بهزيستی روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد (،P< 6/60
 ،)W(2)= 06/650 ، X2= 6/275اين امر نشان دهنده ايـن
است که مفروضـه کرويـت برقـرار نیسـت .بنـابراين بايـد از
آزمون تحلیـل واريـانس انـدازه گیـری مکـرر بـا اسـتفاده از
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اين سه مرحله از روند درجه  2برخوردار است .به اين معنا که
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.

اســت کــه بــین ســه مرحلــه زمــانی در نمــرات بهزيســتی
روانشناختی تفاوت معناداری وجـود دارد و تغییـرات رونـد در

جدول )5نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نمرات بهزیستی روانشناختی
توان آزمون
اندازه
منبع
Sig
F
MS
Df
SS
6/880
6/660 200/006 0377/666
0
درجه 0377/666 0
بهزيستی روانشناختی
6/807
6/660 077/632 330/016
0
درجه 330/016 2
6/870
6/660 222/707 0253/882
0
بهزيستی روانشناختی درجه 0253/882 0
* گروه
6/882
6/660 238/331 053/626
0
درجه 053/626 2
5/021
32
درجه 086/008 0
------خطا
0/160
32
06/820
درجه 2
------جدول )6نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نمرات استقالل
منبع
استقالل
استقالل * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

df

MS

F

Sig

6/720
01/007
6/032
02/513
1/007
32/057

0
0
0
0
32
32

6/720
01/007
6/032
02/513
6/360
0/665

2/316
01/678
6/031
02/288

6/032
6/666
6/502
6/666

توان آزمون
6/676
6/083
6/600
6/000

---

---

---

---

---

---

جدول )7نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نمرات تسلط به محیط
منبع
تسلط به محیط
تسلط به محیط * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

df

MS

F

Sig

00/361
0/700
38/256
00/776
21/100
8/080

0
0
0
0
32
32

00/361
0/700
38/256
00/776
6/130
6/270

00/001
07/350
06/886
03/351

6/660
6/660
/660
6/660

توان آزمون
6/586
6/352
6/500
6/575

---

---

---

---

---

---

مرحله از روند درجه  2برخوردار است .به اين معنا کـه پـیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.
دادههای جدول  8نشان میدهـد کـه اثـر زمـان بـر نمـرات
استقالل در سه مرحله پیشآزمـون ،پـسآزمـون و پیگیـری
معنادار است ( )F)0،32( = 01/678 ، P< 6/60و اين امر نشان
دهنده اين است که بین سه مرحله زمانی در نمرات استقالل
تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات روند در اين سه مرحله
از روند درجه  2برخوردار است .به اين معنا که پـیشآزمـون،
پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.
دادههای جدول  1نشان میدهد که اثر زمان بر نمرات تسلط
به محیط در سه مرحله پیشآزمون ،پـسآزمـون و پیگیـری
معنادار است ( )F)0،32( = 01/678 ، P< 6/60و اين امر نشان

دادههای جدول  0نشان میدهـد کـه اثـر زمـان بـر نمـرات
استقالل در سه مرحله پیشآزمـون ،پـسآزمـون و پیگیـری
معنادار است ( )F)0،32( = 01/678 ، P< 6/60و اين امر نشان
دهنده اين است که بین سه مرحله زمانی در نمرات استقالل
تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات روند در اين سه مرحله
از روند درجه  2برخوردار است .به اين معنا که پـیشآزمـون،
پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.
دادههای جدول  7نشان میدهد که اثر زمان بر نمرات تسلط
به محیط در سه مرحله پیشآزمون ،پـسآزمـون و پیگیـری
معنادار است ( )F)0،32( = 01/678 ، P< 6/60و اين امر نشان
دهنده اين است که بین سه مرحله زمانی در نمرات تسلط به
محیط تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات روند در اين سه
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مرحله از روند درجه  2برخوردار است .به اين معنا کـه پـیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.

دهنده اين است که بین سه مرحله زمانی در نمرات تسلط به
محیط تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات روند در اين سه

جدول )8نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نمرات استقالل
منبع
استقالل
استقالل * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

df

MS

F

Sig

6/720
01/007
6/032
02/513
1/007
32/057

0
0
0
0
32
32

6/720
01/007
6/032
02/513
6/360
0/665

2/316
01/678
6/031
02/288

6/032
6/666
6/502
6/666

توان آزمون
6/676
6/083
6/600
6/000

---

---

---

---

---

---

جدول )9نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نمرات تسلط به محیط
منبع
تسلط به محیط
تسلط به محیط * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

Df

MS

F

Sig

00/361
0/700
38/256
00/776
21/100
8/080

0
0
0
0
32
32

00/361
0/700
38/256
00/776
6/130
6/270

00/001
07/350
06/886
03/351

6/660
6/660
6/660
6/660

توان آزمون
6/586
3526
6/500
6/575

---

---

---

---

---

---

جدول )11نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نمرات ارتباط مثبت
منبع
ارتباط مثبت
ارتباط مثبت * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

df

MS

F

Sig

52/100
7/803
00/008
05/373
30/100
02/008

0
0
0
0
32
32

52/100
7/803
00/008
05/373
0/612
6/371

08/085
26/702
02/230
0/515

6/660
6/660
6/660
6/660

توان آزمون
6/062
6/313
6/501
6/551

---

---

---

---

---

---

جدول )11نتایج آزمون اندازهگیری مکرر نمرات هدفمندی
منبع
هدفمندی
هدفمندی * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

df

MS

F

Sig

00/085
0/700
22/308
0/665
23/007
06/008

0
0
0
0
32
32

00/085
0/700
22/308
0/665
6/731
6/300

06/011
00/811
36/201
08/112

6/660
6/660
6/660
6/660

توان آزمون
6/053
6/308
6/080
6/372

---

---

---

---

---

---

مرحله از روند درجه  2برخوردار است .به اين معنا کـه پـیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.
دادههای جدول  00نشان می دهد که اثـر زمـان بـر نمـرات
هدفمندی در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمـون و پیگیـری
معنادار است ( )F)0،32( = 00/811 ، P< 6/60و اين امر نشان

دادههای جدول  06نشان می دهد که اثـر زمـان بـر نمـرات
ارتباط مثبت در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
معنادار است ( )F)0،32( = 26/702 ، P< 6/60و اين امر نشان
دهنده اين است که بین سه مرحله زمانی در نمـرات ارتبـاط
مثبت تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات روند در اين سـه
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مرحله از روند درجه  2برخوردار است .به اين معنا کـه پـیش
آزمون ،پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.
دادههای جدول  03نشان میدهد که اثر زمان بر نمرات رشد
شخصی در سه مرحله پیشآزمـون ،پـسآزمـون و پیگیـری
معنادار است ( )F)0،32( = 21/25 ، P< 6/60و اين امر نشـان
دهنده اين است که بین سه مرحلـه زمـانی در نمـرات رشـد
شخصی تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات رونـد در ايـن
سه مرحله از روند درجه  2برخوردار است .به ايـن معنـا کـه
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.

دهنده ايـن اسـت کـه بـین سـه مرحلـه زمـانی در نمـرات
هدفمندی تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات روند در اين
سه مرحله از روند درجه  2برخوردار است .به ايـن معنـا کـه
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با يکديگر متفاوت بودهاند.
دادههای جدول  02نشان می دهد که اثـر زمـان بـر نمـرات
پذيرش خود در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
معنادار است ( )F)0،32( = 05/00 ، P< 6/60و اين امر نشـان
دهنده اين است که بین سه مرحله زمانی در نمرات پـذيرش
خود تفاوت معناداری وجود دارد و تغییرات روند در ايـن سـه

جدول )12نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اندازهگیری مکرر نمرات پذیرش خود
منبع
پذيرش خود
پذيرش خود * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

df

MS

F

Sig

31/705
3/803
33/882
7/803
23/353
7/186

0
0
0
0
32
32

31/705
3/803
33/882
7/803
6/736
6/201

50/081
05/006
00/028
30/056

6/660
6/660
6/660
6/660

توان آزمون
6/036
6/325
6/512
6/010

---

---

---

---

---

---

جدول )13نتایج آزمون تحلیل کوواریانس اندازهگیری مکرر نمرات رشد شخصی
منبع
پذيرش خود
پذيرش خود * گروه
خطا

اندازه
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2
درجه 0
درجه 2

SS

df

MS

F

Sig

07/771
8/206
00/361
08/206
20/002
1/626

0
0
0
0
32
32

07/771
8/206
00/361
08/206
6/001
6/282

70/067
21/235
00/730
00/703

6/660
6/660
6/660
6/660

توان آزمون
6/010
6/077
6/051
6/001

---

---

---

---

---

---

میباشد .اين يافته با نتايج پـژوهش هـای صـیادی سـرينی،
حجت خواه و رشیدی()8؛ موحـدی و همکـاران( )00بولینـگ
()07؛ و سییدلسکی( )08همسو است .در تبیین نتايج پژوهش
میتوان گفت که اين برنامهی درمانی بـا پـرداختن بـه حـل
تعارضهای مراحل رشدی پیشین ،در حال حاضر ،به فـرد در
پذيرش نقاط مثبت و منفی خويش و دستیابی به شخصـیتی
يکپارچه و سالم کمک میکند .اين ويژگی سبب میشود کـه
بسیاری از افراد مسن با وجود تغییر و تحوالت ناخوشـايند در
زندگی ،قادر به انطباق با چنین شرايطی در زنـدگی بـوده در
اهداف خود تجديـد نظـر نماينـد و توانـايیهـای اجتمـاعی،
روانشــناختی و جســمی خــود را تعــديل نمــوده و بــه ســطح
بهینهای از بهزيستی دست يابند( .)01لـذا برنامـهی درمـانی
تلفیق ـی مثبــتنگــر (مبتن ـی بــر يکپارچــهنگــری) بــه افــراد

بحث
نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بعد از اجرای روش تحلیل
اندازهگیری مکرر و مقايسه نمرات پیشآزمون و پسآزمون و
پیگیری در دو گروه آزمايش و کنترل ،برنامه درمان تلفیقـی
مثبت نگر (مبتنی بر يکپارچهنگـری) در مرحلـه پـس آزمـون
توانست نمرات بهزيستی روانشناختی را در گروه آزمايش کـه
مورد مداخله قرار گرفته بودنـد را افـزايش دهـد (جـدول .)5
نتايج فوق نشان میدهد برنامـه درمـان تلفیقـی مثبـتنگـر
(مبتنی بر يکپارچهنگری) قادر است که در ارتقای بهزيسـتی
روانشناختی مؤثر باشـد .همچنـین ايـن وضـعیت در تمـامی
مؤلفههای بهزيستی روانشـناختی (خودمختـاری ،تسـلط بـر
محــیط ،رشــد شخصــی ،ارتبـــاط مثبـــت بـــا ديگـــران،
هـدفمنــدی در زنــدگی و پــذيرش خـود) قابـل مشــاهده
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انگیزه بیشتر در زندگی فردی خويش مـؤثر بـوده و توانـايی
اداره و تأمین امور زندگی خود را بـه عهـده بگیرنـد( .)20بـا
عنايت به اينکه در دوره سالمندی توانايی سازگاری و پذيرش
واقعیت ،بیش از هـر دوره ديگـر در زنـدگی ضـروری بنظـر
میرسد .بر اين اسـاس يکـی از ويژگـیهـای آمـوزشهـای
تلفیقی مثبتنگر تمهید برنامههای حمايتی بهمنظور افـزايش
توانايی سازگاری مناسب سالمند برای روبرو شدن با تغییرات
و مشکالتی است که بر سالمتی فـرد اثـر مخـرب داشـته و
بهزيستی روانی در سالمندان را تهديد میکند موحدی(.)00
همچنین آموزشهای تلفیقی مثبـتنگـر بـه سـالمند کمـک
میکند تا با بازيابی خاطرات خوب و يـادآوری حـواد اولیـه
زندگی خويش درك و بینش بیشتری نسبت به خـود داشـته
باشد .اين بینش که چگونه گذشته بـه شـکلگیـری هويـت
کنونی آنها کمک کرده است ،بـا تغییـرات مطلـوب عـاطفی،
رفتاری و شناختی همراه بـوده و در تقويـت پـذيرش خـود و
رشد شخصی سالمند تأثیر مثبتی دارد .از طرف ديگر ،زمـانی
که ايـن افـراد آينـده را مجسـم مـیکننـد ،همـین ديـدگاه
امیدوارانــه و خــوشبینانــهای بــه زنــدگی موجــب شــادابی و
ســرزندگی آنهــا مـیشــود .در ايـن حالــت کمتــر بــه مــر
میانديشند( .)27مطالعات متعدد نیـز گـزارش کـردهانـد کـه
افزايش بهزيستی روانشناختی و توجه بـه نکـات سـازنده در
زنــدگی افــراد ســبب بهبــود و کــاهش پريشــانی ،اســترس،
افسردگی ،اضطراب و نیـز آسـیبپـذيری مجـدد در شـرايط
نامناسب میشود( .)28بر اين اساس به بـاور هرنـانز ()2608
بهزيســتی روانشــناختی م ـیتوانــد عامــل اصــلی تأثیرگــذار
روانشناختی بر سالمت جسمی بوده و تمرکز مبسوطی بـرای
تحقیقات و مداخالت آينده باشد( .)21به نظر میرسـد آنچـه
در اين برنامه منجر به بهزيستی روانی سـالمندان مـیشـود،
ارزيابی جامع و تلفیقی و راهحل مدار در حـوزههـای مختلـف
زندگی سالمند است .لذا يافتههای اين بررسی میتواند مبنای
برای پژوهشهای آينده در زمینه مداخلـههـای مـؤثر بـرای
جمعیت سالمند کشور به شمار رود.
در پژوهش حاضر نیز مانند ساير پـژوهشهـا نقـاط قـوت و
محدوديت هايی وجود داشـت .از نقـاط قـوت ايـن پـژوهش
می توان به استفاده از يـک برنامـه درمـانی نـوين بـا ادغـام
نمودن دو برنامه درمانی بهروز در دنیا اشاره نمـود .همچنـین
اين پژوهش در دسته پژوهش هايی قـرار مـی گیـرد کـه بـر

شرکت کننده در اين گروه کمک کرد موضوعات حل نشـدنی
زندگیشان را برجسته نموده ،جنبههای مثبت و منفـی آن را
بازشناسی کنند و به بازسازی جنبههای منفی بپردازند.
پیامد اين بازسازی به تسلط بهتر بر محیط و پذيرش خويش
در سالمندان منجر شد( .)26همچنـین بـا تأکیـد بـر اجـرای
برنامهی درمانی تلفیقی مثبتنگر (مبتنی بر يکپارچهنگـری)،
در يک جامعه کوچک ،میتوان اظهار نمود کـه ايـن برنامـه
قادر است رفتار اجتماعی را ارتقاء بخشیده و افراد گروه را بـه
برقراری ارتباط مؤثر و بازخورد مطلوب بـا يکـديگر تشـويق
کند .بر اين اساس اين برنامهی درمانی از انـزوای سـالمندان
کاسته ،اعتماد به نفس آنها را افـزايش داده و باعـث ارتقـای
رفتارهای اجتماعی سالم در آنهـا مـیشـود .ايـن رفتارهـای
اجتماعی خود منجر به ايجاد روابط مثبت با ديگران میشود.
عالوه بر موارد ذکر شده در دوران سالمندی ،داشتن استقالل
و خودمختاری در فعالیتهای روزانه از مهمتـرين مسـائل در
حفظ بهزيستی روانشناختی ،محسوب میشـود( .)20بـر ايـن
مبنا سه درونمايـه اصـلی؛ اسـتقالل کـه شـامل توانمنـدی
جسمی و توانگری مالی و سربار نبودن اسـت در ايـن دوران
اهمیــت ويــژهای بــرای ســالمند دارد( .)22در اصــل عــدم
وابستگی به دلیـل افـزايش توانـايی جسـمی در ايـن دوران
میتواند منجر به افزايش کیفیت زندگی ،احساس شادکامی و
رضــايت از زنــدگی و در نتیجــه ارتقــاء بهزيســتی و حــس
ارزشمندی و هدفمندی سالمندان در زندگی شود .همچنـین
با عنايت به اينکه يکی از اصلیترين حقوق سالمند اين است
که تصمیمگیرنده و تعیینکننده زنـدگی خـويش باشـد(،)23
حفظ چنین استقاللی به سالمندان کمک میکند که تا زمانی
که قادر به کنترل زندگی خود هستند ،توانايی ذهنی و تفکـر
خود را نیز حفظ کرده و مستقل باقی بمانند( .)20از آنجا کـه
استقالل و خودمختاری سالمندان با توجه به ضعف توانايی و
سبک زندگی آنها پیوسته کاهش میيابـد ،اگـر سـالمندان از
اين تغییرات آگاه باشند ،میتوانند با به کارگیری راهبردهـای
مناسب ،توان خود را حفظ نموده و از توانايیهایشـان بهتـر
بهرهمند شوند( .)25برنامهی درمان تلفیقی مثبتنگر (مبتنـی
بر يکپارچهنگری) با افزايش میزان پذيرش فرد نسبت به اين
دوره سنی همچنین افزايش آگاهی و احساس مسئولیت خود
سالمند در برابر سالمتی خويش ايـن فرصـت را بـرای آنهـا
فراهم میکند که نه تنها مستقل بوده و سربار نباشند بلکه با
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توجه به محدوديت اين پـژوهش پیشـنهاد مـیشـود کـه در
پژوهشهای بعدی نقش متغّیرهای چون عوامـل خـانوادگی،
پايگاه اجتمـاعی و سـاير متغیرهـای تآثیرگـذار در سـالمندی
موفق نیز مورد بررسـی قـرار بگیـرد زيـرا توجـه بـه فرآينـد
سالمندی موفق تنها برای زندگی بهینهی فردی نیست بلکـه
ضرورتی ،برای رشد اجتماعی و انتقال آن به نسلهای آينـده
است.
منابع

قشری از جامعه که به نسبت فراموش شدهاند تمرکـز کـرده
است .از ديگر نقاط قوت اين پژوهش اين است کـه از زمـره
پژوهشهای مثبتنگر بوده و به منظور ارتقاء سالمت روان و
بهزيستی روانشناختی افراد جامعه انجام گرفته است .در کنـار
نقاط قوت ذکر شده بايد به محدوديت های اين پژوهش نیـز
اشاره نمود؛ از جمله اينکه به دلیل باال بودن سن آزمودنیهـا
پاسخ بـه پرسشـنامه بـرای بسـیاری از آنهـا ،وقـتگیـر و از
حوصــلهی آزمــودنیهــا خــارج بــوده اســت .يک ـی ديگــر از
محدوديت های ايـن مطالعـه ،بـه دلیـل محـدوديت زمـانی،
پیگیری نکردن وضعیت شـرکتکننـدگان در مقـاطع زمـانی
شش ماه ،نه ماه و يکسـال پـس از مداخلـه بـود .همچنـین
پیشنهاد میشود با توجه به محدوديت نمونه پژوهش حاضـر
که تعمیم يافتههای پژوهشی را با محدوديت مواجه میکنـد،
پژوهشگران بر مبنای نتايج اولیـه ايـن پـژوهش بـه اجـرای
پژوهشی با حجم نمونه بزرگتر ،اقـدام نمـوده و در مطالعـات
آينده به تفاوت های جنسیتی در اين زمینه توجه نمايند؛ چـرا
که هر فرد از الگوهای متفاوت جنسیت خود تبعیت میکنـد.
همچنین با توجه به اثربخشی درمـان تلفیقـی مثبـتنگـر در
افزايش بهزيستی روانشـناختی سـالمندان ،بـه پژوهشـگران
پیشنهاد میشود در بررسیهای بعدی از اين روش با تفکیک
جنسیت برای بهبود عملکرد سالمندانی کـه دچـار مشـکالت
عمده به خصوص در حیطـه اعتمـاد بـه نفـس و ناامیـدی و
خودپنداره منفی و ساير موارد مشابه هستند ،استفاده نماينـد.
از طرفی به نظر میرسد يکی از راههای رسیدن به سالمندی
موفق اين است که سالمندان در مکانهـای کـه بـا حمايـت
مالی دولت برپا شـده اسـت (سـرای محلـه و فرهنـگسـرا)
میتوانند تحت آموزش های مختلف قرار گرفته و همسـو بـا
گروههای همسال فعالیتهای مفیدی انجام دهنـد .در واقـع
میتوان گفت با توجه به رشد جمعیت سـالمندان و تغییـرات
هرم جمعیتی کشور ،به نیازهای اين قشـر بـه عنـوان گـروه
آسیبپذير جامعه ،در همه ابعاد از جملـه در حیطـه سـالمت
جسم و روان ،توجه مبسوط نشده است .لذا پیشنهاد میشـود
با توجه به گسترش اين گروه سنی در کشور ،پـژوهشهـای
روانشناختی در اين زمینه نیز هدفمندتر و گسترده تر صورت
گیرد .بـرای دسـتیابی بـه ايـن منظـور مـیتـوان از تجربـه
کشورهای مختلف کـه در ارائـه خـدمات متنـوع خصوصـی،
دولتی و عامالمنفعه ثبات داشته اند ،الگو گرفت .همچنـین بـا
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