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روانشناختی در این دوره از زندگی بسیار چشمگیر است .هدف از انجام پژوهش
حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روان-
شناختی و سالمت روانی سالمندان بود.
روشکار :جامعه آماری این پژوهش بالینی با طرح پیشآزمون و پس آزمون با
گروه شاهد را کلیه سالمندان شهرستان بابل تشكیل دادند .نمونه به تعداد  11نفر به
عنوان گروه آزمون و  11نفر به عنوان گروه شاهد به شیوه تصادفی ساده انتخاب
گردید .برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و
سالمت روان گلدبرگ استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار
توصیفی و آمار استنباطی (کوواریانس) استفاده گردید.
يافتهها :پس از انجام درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن ،بهزیستی روانشناختی
سالمندان به شكل معنیداری افزایش یافت .همچنین در تمامی مؤلفههای این متغیر
شامل عواطف مثبت ،عواطف منفی ،استرس -افسردگی ،نوروز ،اراده و سرزندگی
نیز تفاوتهای پیشآزمون و پسآزمون معنیدار بوده و سالمت روان سالمندان در
گروه آزمون نیز به شكل معنیداری افزایش داشته است (.)P<1/12
نتيجهگيری :نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی
روانشناختی ،سالمت روان و مؤلفههای سالمت روانی سالمندان موثر است.
واژههای کليدی :بهزیستی روانشناختی ،درمان شناختی ،ذهن ،سالمت روان
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مقدمه

خود) ،رابطه مثبت با دیگران (برقراری روابط گرم و

انسان همواره فرایند سالمندی را در صورت وجود شرایط

صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)  ،خودمختاری (احساس

مناسب زیستی به عنوان روند طبیعی گذر عمر پشت سر می

است قالل و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)،

گذارد .سالم ندی مرحله ای از رشد است که با کاهش قابل

زندگی هدفمند (داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به

مالحظه ای در فعالیت های حسی و حرکتی و حافظه ظاهر

آن) ،رشد شخصی (احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط

می شود .طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمندی

(توانایی فرد در مدیریت محیط) .این الگو به طور گسترده

افراد باالی سن  01سال را می توان جزء جامعه سالمندان به

در جهان مورد توجه قرار گرفته است .این الگو را بر اساس

حساب آورد .پدیده سالمندی همراه خود چالش های بسیار

مطالعه متون بهداشت روانی ارائه گردیده و اظهار شده مؤلفه

از جمله اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی را به وجود آورده

های الگو ،معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد

که نیاز به بررسی همه جانبه دارند .تقریباً  01سال پیش

کمك می کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را

سازمان بهداشت جهانی سالمت را به عنوان حالتی از

اندازه گیری کرد ( ).

بهزیستی کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نه صرف اً بیمار

پژوهش های دیگر نیز چگونگی بهزیستی روانی در

نبودن تعریف کرد ( .)1از نداشتن بیمار روانی به عنوان معیار

سالمندان را مورد بررسی قرار داده اند برای مثال در

سالمت روانی انتقاد های زیادی شده و به جای آن معیارهای

پژوهشی با عنوان اثربخشی هوش معنوی بر کیفیت زندگی و

چندگانه ای برای سالمت روانی ارائه گردیده است ( .)5

بهزیستی روانشناختی سالمندان ،نتایج نشان داد آموزش

سالمت یك مفهوم چند بعدی است که عالوه بر بیمار و

هوش معنوی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی

ناتوان نبودن ،احساس شادکامی و بهزیستی 1را نیز دربر می

سالمندان تاثیر مثبتی داشته است ( ).

گیرد .اغلب روان پزشكان ،روان شناسان و محققان بهداشت

سالمت روانی دارای  1نشانه است که  5نشانه مرتبط با

روانی جنبه های مثبت سالمت را نادیده می گیرند .تالش

بهزیستی هیجانی  2نشانه مرتبط با بهزیستی اجتماعی و 0

هایی که در جهت گذر از الگوهای سنتی سالمتی صورت

نشانه مرتبط با بهزیستی روانشناختی است .بهزیستی

گرفته گرچه زمینه الزم را برای تلقی سالمت به عنوان حالتی

روانشناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد

از بهزیستی (نه صرف اً نبود بیماری) فراهم ساخته ولی کافی

است و دارای مؤلفه های  - 1خودمختاری (احساس

نیست .البته الگوهای جدید سالمت نیز به طور عمده بر

شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیرامون فرد و ،)...

ویژگی های منفی تأکید دارند و در آن ها ابزارهای اندازه

 - 5رشد شخصی (داشتن رشد مداوم و  - ،)...روابط مثبت

گیری سالمت اغلب با مشكالت بدنی (تحرك ،5درد ،

با دیگران (داشتن روابط گرم و  - ،)...هدفمندی در

خستگی و اختالالت خواب)  ،مشكالت روانی (افسردگی ،

زندگی (داشتن هدف در زندگی) - 2 ،پذیرش خود (داشتن

اضطراب 2و نگرانی) و مشكالت اجتماعی (ناتوانی در ایفای

نگرش مثبت نسبت به خود و  - 0 ،)...تسلط بر محیط

نقش اجتماعی ،مشكالت زناشویی) سر و کار دارند .در دهه

( توانایی انتخاب و ایجاد محیطی مناسب و  )...می باشد .هم

گذشته  0الگوی بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی

چنین سالمت روانی یكی از مباحث مهمی است که در رشد

مثبت را ارائه شد .براساس این الگو بهزیستی روانشاختی از 0

و بالندگی خانواده و جامعه مؤثر می باشد .سازمان بهداشت
0

عامل تشكیل می شود .پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت به

جهانی سالمت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که در

1

آن فرد توانمندی خود را شناخته از آن ها به نحو مؤثر و
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می کند .به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سالمت روان به

روش کار

وسیله ی پیشگیری از ابتال به بیماری های روانی ،کنترل

جامعه آماری این پژوهش را کلیه سالمندان شهرستان بابل

عوامل مؤثر بروز آن ،تشخیص زودرس ،پیشگیری از عوامل

تشكیل دادند .نمونه به تعداد  11نفر به عنوان گروه آزمایش

ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم در

و  11نفر به عنوان گروه شاهدگواه به شیوه تصادفی ساده

برقراری روابط صحیح انسانی است (.)2

انتخاب گردید .افراد گروه آزمایش و شاهد از نظر جنسیت

سالمندان از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه محسوب می
شوند که در مقایسه با دیگر گروه جامعه هزینه های درمانی
و بهداشتی بیشتری را متحمل می شوند .اختالل های
روانشناختی متعددی در طول دوران سالمندی ایجاد می
شود .ترس از مرگ ،احساس تنهایی ،ناکامی ،خستگی،
استرس ،افكار خودکشی ،تغییر در الگوی خواب از عالیم
اختالل در سالمت روانی سالمندان محسوب می شود.

و سن تقریبا یكسان بودند .برای جمع آوری اطالعات از دو
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و سالمت روان
گلدبرگ (  )GHQاستفاده شد .برای تجزیه و تحلیل داده
ها و آزمون فرضیه ها از دو روش آمار توصیفی و آمار
استنباطی (کوواریانس) استفاده گردید.
ابزار پژوهش

اختالل های خلقی و اضطراب از شایع ترین اختالل های

الف  -پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف :این مقیـاس را

سالمندان محسوب می شوند (.)0

ریـف در سـال ( )1989سـاخت و دارای  0عامل

اختالالت روانی سالمندان از تعامل پیچیده عوامل عضوی،

خودمختاری ،تسلط برمحیط ،رشد شخصی ،ارتبـاط مثبـت

روان شناختی و اجتماعی ناشی می شود .طبق آمار انستیتو

بـا دیگـران ،هدفمنـدی در زنـدگی و پذیرش خود میباشد،

ملی بهداشت روانی شایع ترین اختالالت سالمندان

ضمن اینكه مجموع نمرات این  0عامل به عنوان نمره کلی

افسردگی و اختالل شناختی است و فوبیا ،الكلسیم و خطر

بهزیستی روانشناختی محاسبه میشود .این آزمون در یك

خودکشی با افزایش سن باال می رود ،به طوری که حدود

پیوستار  0درجه ای از "کامال مخالفم" تا " کـامال مـوافقم "

 51درصد خودکشی ها را افراد باالی  02سال مرتكب می
گردند .بسیاری از اختالالت روانی سالمندان قابل پیشگیری
است .اگر چنین حاالتی به موقع تشخیص و به درستی درمان
نشوند ،ممكن است به حالت برگشت ناپذیر که بستری شدن
را ایجاب می کند ،مبدل گردد.
هدف سالمت روان فقط منحصر به تشریح علل اختالالت

(یـك تـا شش) پاسخ داده میشود .از بین کل سواالت
سوال به طور مستقیم و  1سوال به شـكل معكـوس نمره
گذاری میشوند (.)8
ب  -پرسشنامه سالمت روان گلدبرگ ) :(GHQپرسشنامه
سالمت عمومی آزمونی است با ماهیت چندگانه و خود اجرا

رفتار نبوده بلك ه هدف آن به وجود آمدن عواملی که مكمل

که به منظور بررسی اختالالت غیر روان گسسته ،طراحی

زندگی سالم و بهنجار باشد و نیز درمان اختالالت جزیی

شده است .این پرسشنامه برای نوجوانان و بزرگساالن در هر

رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماری های شدید روانی

سنی به منظور کشف ناتوانی در عملكرد های بهنجار استفاده

و به طور کلی هدف سازمان بهداشت روانی پیگشیری است

می شود .پرسشنامه سالمت عمومی اولین بار توسط

( .)7حال با توجه به شیوع باالی اضطراب و افسردگی در

گلدبرگ ( )1975تنظیم گردید .پرسشنامه اصلی دارای 01

دوره سالمندی و کاهش بهزیستی روانشناختی در این دوره

سوال می باشد ،اما فرم های کوتاه شده  1سوالی58 ،

از زندگی ،هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان

سوالی و  15سوالی در مطالعات مختلف استفاده شده است.

شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود بهزیستی روانشناختی
و سالمت روانی سالمندان است.
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پایایی باالیی برخوردارند .در تحقیق حاضر از فرم  58سوالی

جلسه چهارم :آشنایی با نحوه ذهن آگاهی تنفس ،آموزش

پرسشنامه سالمت عمومی استفاده شده است .این فرم توسط

تكنیك دم و بازدم همراه آرامش و بدون تفكر در مورد چیز

گلدبرگ و هیلر ( ، )1979از طریق اجرای روش تحلیل

دیگر و آموزش تكنیك تماشای تنفس و تكلیف خانگی

عاملی بروی فرم بلند آن طراحی شده است .سوالهای این

ذهن آگاهی تنفس قبل از خواب.

پرسشنامه به بررسی وضعیت روانی فرد در یك ماهه اخیر

جلسه پنجم :آموزش تكنیك توجه به حرکت بدن هنگام

می پردازد و شامل نشانه هایی مانند افكار و احساسات

تنفس ،تمرکز بر اعضای بدن و حرکات آنها و جستجوی

نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده است که بر

حسهای فیزیكی و تكلیف خانگی ذهن آگاهی خوردن.

موقعیت اینجا و اکنون تاکید دارد .این پرسشنامه از چهار

جلسه ششم :آموزش توجه به ذهن ،افكار مثبت و منفی،

خرده آزمون تشكیل شده است که هرکدام از آنها دارای 7

خوشایند یا ناخوشایند بودن افكار ،اجازه دادن به ورود افكار

سوال می باشد .تمامی گویه های پرسشنامه سالمت عمومی

منفی و مثبت به ذهن و به آسانی خارج کردن آنها از ذهن

دارای

بدون قضاوت و توجه عمیق به آنها.

گزینه هستند و شیوه نمره گذاری آن بصورت

لیكرت است ،نمره گذاری هریك از سواالت درجه ای

جلسه هفتم 1 :دقیقه مراقبه نشسته ،بازنگری تكالیف

آزمون به صورت ( ) ،5 ،1 ،1می باشد و در نتیجه نمره کل

خانگی ،تمرین مشاهده ارتباط بین فعالیت و خلق.

یك فرد از  1تا  8متغیر خواهد بود (.)9

جلسه هشتم :بازنگری مطالب گذشته و جمعبندی.

مداخله

نتايج

برنامه درمانی طبق پروتكل کابات  -زین و همكاران

در بررسی توصیفی داده ها شاخص های آماری مربوط به

()11که در تحقیقات مختلفی مورد مطالعه قرارگرفته است و

هر یك از متغیرهای پژوهش محاسبه گردید .در بخش آمار

نتایج حاکی از اثربخشی این روش درمانی بر افسردگی،

استنباطی از آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره و
تحلیل کوواریانس یك متغیره استفاده گردیده است .سپس

اضطراب ،استرس و سازگاری روانشناختی است ( )11اجرا

با بهره گیری از تكنیك های آماری و تصمیم گیری که با

شد:

روش پژوهش و نوع متغیرها سازگاری دارند ،داده های

جلسه اول :تنظیم خط مشی کلی با در نظر گرفتن جنبه

جمع آوری شده ،تحلیل شدند.

محرمانه بودن و زندگی شخصی افراد ،دعوت افراد به معرفی

قبل از اجرای تحلیل کوواریانس ابتدا مفروضات تحلیل

خود با یكدیگر ،تمرین وارسی بدنی ،تكلیف خانگی ،بحث

کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت و آزمون لون نشان داد

و تعیین جلسات هفتگی توزیع نوارها و جزوات.

برای متغیر بهزیستی و مؤله های آن ،پیش فرض یكسانی

جلسه دوم :شامل آموزش تن آرامی برای  1گروه از

واریانس گروه ها برقرار است و لذا می توان برای آزمون

عضالت که شامل ساعد ،بازو ،عضله پشت ساق پا ،رانها،

فرضیه پژوهش ،از نتایج تحلیل کوواریانس استفاده کرد.

شكم ،سینه ،شانه ها ،گردن ،لب ،چشمها و پیشانی است.
جلسه سوم :آموزش تن آرامی برای  0گروه از عضالت
شامل دستها و بازوها ،پاها و رانها ،شكم و سینه ،پیشانی و
لبها و تكلیف خانگی تن آرامی است.
جدول  -1نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
آزمون -
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F

Df1

Df2

Sig.

مجذور
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گروه

اتای

اثر

سهمی

المبدا

1

00 /7

8

1

1 /1 1

1

1/1111

00 /7

7

1

1 /1 1

1

ویلكز
اثر
پیالی

با توجه به جدول  ،1تفاوت مؤلفه های بهزیستی روانی بین
دو گروه آزمایش و گواه ( 7=7 600و)P=1/1 1 F1
معنادار می باشد.
جدول  -2نتایج آزمون تعامل بین گروه ها
متغيرها

مجموع مجذورها

df

مجذور

بهزیستی روانی

5902 / 77

1

5902 / 77

عواطف مثبت
عواطف منفی
گروه استرس/

F

Sig.

/717

1 /111

مجذور اتای
سهمی
1 /8 5

91 /0

1

91 /0

17 /522

1 /11

1 /711

1811 /7 8

1

1811 /7 8

7 / 70

1 /1111

1 /875

525 /08

1

525 /08

511 /187

1 /1111

1 /900

نوروز

010 /7 0

1

010 /7 0

19 /085

1 /11

1 /7 8

اراده

75 / 0

1

75 / 0

2 /721

1 /1 8

1 / 21

سرزندگی

118/255

1

118/255

19 /8 5

1/11

1 /7 9

بهزیستی روانی

500/981

1

8 /1 1

عواطف مثبت

199/ 22

1

58/ 9

عواطف منفی

8 /8 0

1

1/505

512/797

1

1/858

نوروز

88/518

1

15/011

اراده

8/ 12

1

2/ 75

298/11

1

82/

افسردگی

خطا استرس/
افسردگی

سرزندگی

با توجه به جدول  5نتایج زیر به دست می آید:

باشد .بنابراین می توان گفت درمان شناختی مبتنی بر حضور

تفاوت بهزیستی روانی در دو گروه ( P=16111؛  df =1؛

ذهن بر بهزیستی روان شناختی سالمندان موثر است.

 ،)F= 6717عواطف مثبت (  P=1611؛  df =1؛

قبل از اجرای تحلیل کوواریانس نیز ابتدا مفروضات تحلیل

 ، )F=176522عواطف منفی ( P=16111؛  df = 1؛

کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت و آزمون لون نشان داد

 ،)F= 76 70استرس /افسردگی (  P=1611؛  df =1؛

برای متغیر سالمت روان ،پیش فرض یكسانی واریانس گروه

 ، )F=5116187نوروز (  P=1611؛  df = 1؛ ،)F=196085

ها برقرار است و لذا می توان برای آزمون فرضیه پژوهش ،از

تفاوت اراده ( P=161 8؛  df =1؛  )F=1968 5و تفاوت

نتایج تحلیل کوواریانس استفاده کرد.

سرزندگی (  P=1611؛  df =1؛  )F=1968 5معنادار می
جدول  - 3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یك راهه
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مجموع

درجه

ميانگين

مجذورها

آزادی

مجذورها

گروه

5191/92

1

5191/92

خطا

112/0 1

1

8/150

کل

1022 /111

10

F

P

527/ 5

1/1111
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مطابق جدول  P ،گزارش شده برابر  1/1111می باشد که

فرض یكسانی واریانس گروه ها برقرار است و لذا می توان

از  1/12کوچكتر است به عبارت دیگر درمان شناختی مبتنی

برای آزمون فرضیه های پژوهش ،از نتایج تحلیل

بر حضورذهن بر سالمت روان سالمندان موثر است .در اینجا

کوواریانس استفاده کرد.

نیز آزمون لون نشان داد برای همه متغیرهای پژوهش ،پیش
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره
آزمون – گروه

اندازه اثر

F

المبدا ویلكز

1/112

97/1 1

0

اثر پیالی

1/982

97/1 1

0

df 1

df2

Sig.

مجذور اتای سهمی

1/1111

1/982

1/1111

1/982

با توجه به جدول  ،تفاوت مؤلفه های سالمت روان بین دو
گروه (P=161111؛ 0=9761 1و  )Fمعنادار می باشد.
جدول  - 5نتایج آزمون تعامل بین گروه ها
منبع

گروه

خطا

متغيرها

مجموع مجذورها

df

مجذور ميانگين

F

Sig.

افسردگی

10 /08

1

10 /08

78/805

1/1111

151/018

1

151/018

01/ 88

1/1111

عملكرد اجتماعی

19/5

1

19/5

17/2 1

1/115

اضطراب خواب

512/110

1

512/110

5 8/118

1/1111

افسردگی

18/721

9

5/18

نشانه جسمانی

17/022

9

1/905

عملكرد اجتماعی

9/87

9

1/197

اضطراب خواب

8 /1 1

9

1/91

نشانه جسمانی

با توجه به جدول  2نتایج زیر به دست می آید:

سرزندگی نیز تفاوت های پیش آزمون و پس آزمون معنادار

تفاوت مؤلفه افسردگی ( P= 16111؛  df =1؛ ،)F=786205

بوده و تغییرات تنها در گروه آزمایش وجود داشته است.

نشانه جسمانی ( P= 16111؛  df = 1؛  ،)F=016 88عملكرد

نتایج و یافته های این فرضیه با پژوهش گلدفرین و هیرینگ

1

اجتماعی ( P=16115؛  df =1؛  )F=1762 1و اضطراب

که ت أثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افسردگی را

خواب ( P= 16111؛  df =1؛  )F=5 86118در دو گروه

مورد بررسی قرار می داد همسو و مشابه بوده است (.)15

معنادار می باشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت درمان شناختی

همچنین آزمون تحلیل کواریانس یك راهه نشان داد که

مبتنی بر حضورذهن بر مؤلفه های سالمت روان سالمندان نیز

پس از انجام درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن ،سالمت

مؤثر است.

روان سالمندان در گروه آزمایش و در مرحله پس آزمون به

بحث

شكل معناداری بیشتر از پیش آزمون بوده است.

نتایج حاصل از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره نشان

در  1سال آینده ،جمعیت باالی  02سال دنیا دو برابر

داد که پس از انجام درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن،

خواهد شد که  25%آن در کشورهای آسیایی و  1%در

بهزیستی روان شناختی سالمندان در گروه آزمایش و در

کشورهای پیشرفته به سر خواهند برد ( .)1

مرحله پس آزمون به شكل معناداری بیشتر از پیش آزمون

کشور ایران نیز به عنوان یكی از کشورهای در حال توسعه،

بوده است و این تغییرات در گروه شاهد وجود نداشته است.

از این قاعده مستثنی نیست؛ به طوریكه روند پیرشدن در

هم چنین در تمامی مؤلفه های این متغیر شامل عواطف

کشور از رشد جمعیت سالمندی حكایت دارد ( .)1

مثبت ،عواطف منفی ،استرس  -افسردگی ،نوروز ،اراده و
601-61
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براساس سرشماری سال ، 1 91بیش از  0میلیون (8 /5
درصد) نفر از جمعیت ایران را افراد  01ساله و باالتر تشكیل
میدهند .براساس برآوردهای بین المللی ،جمعیت سالمند
ایران از سال  1 19نسبت به دیگر مناطق جهان ،رشد
سریعتری خواهد یافت و تا سال ، 1 5از میانگین رشد
جمعیت سالمند جهان و  2سال بعد ،از آسیا نیز پیشی خواهد
گرفت (.)12
تحقیقاتی که در ایران در زمینه سالمندی انجام شده ،بسیار
محدود بوده و براساس آن ،پیری در یك مفهوم تنگاتنگ از
سالمت فیزیكی مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب
محدود پزشكی محبوس شده است ( .)10با وجود رشد
جمعیت سالمندان و تغییرات هرم جمعیتی کشور ،هنوز روی
نیازهای سالمندان در همه ابعاد آن ،به عنوان گروهی آسیب
پذیر جامعه تمرکز نشده است ( .)17لذا پیشنهاد میشود با
توجه به رشد جمعیت سالمند در کشو ر پژوهش های روانی
در این زمینه نیز هدفمند تر و پرتعدادتر صورت گیرد.
نتيجه گيری
نتایج این پژوهش نشان داد که پس از انجام درمان شناختی
مبتنی بر حضور ذهن ،بهزیستی روانشناختی سالمندان در
تمامی مؤلفهها شامل عواطف مثبت ،عواطف منفی ،استرس -
افسردگی ،نوروز ،اراده و سرزندگی افزایش یافته و همچنین
سالمت روان سالمندان بعد از مداخله نیز افزایش معنادار
نشان داده است.
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