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regulation in older adults with non-clinical depression
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چكيده
 آیا بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و، اما مسئله اصلی اینست. احساس تنهایی میتواند سبب افسردگی در سالمندان شود:زمينه
 اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم:تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتال به افسردگی غیربالینی ت ثیر دارد؟ هدف
 پژوهش از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه: روش.شناختی هیجان سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی بود
، ساکن در خانه سالمندان نشاط شهر مشهد، سال82  سال تا62  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان (زن و مرد) بین.گواه بود
 نفری آزمایش و گواه به صورت تصادفی02  نفر به روي نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه31  تعداد.بودند
 کرایج و، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی،)0116(  پرسشنامه احساس تنهایی راسل: ابزار پژوهش عبارتند از.جایگزین شدند
) و پروتکل هشت جلسهای بهزیستی درمانگری (کوک ارن و کلیش0113(  پرسشنامهی افسردگی سالمندان یساویج،)2110( اسپینهاون
 بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان، نتایج نشان داد: يافتهها. نتایج با روي آنالیز واریانس انجام شد.)2101
 میتوان برای کاهش احساس تنهایی و بهبود تنظیم شناختی هیجان سالمندان و از: نتيجهگيری.)P<1/12( ت ثیر معناداری داشت
 افسردگی غیر، سالمندان، تنظیم شناختی هیجان، احساس تنهایی، بهزیستی درمانگری: واژه كليدها.بهزیستی درمانگری بهره جست
بالینی
Background: Feeling lonely can cause depression in the elderly. But the key question is, does therapeutic
well-being affect the feeling of loneliness and cognitive emotion regulation in elderly people with nonclinical depression? Aims: The efficacy of therapeutic well-being was on the feeling of loneliness and
cognitive emotion regulation in elderly patients with non-clinical depression. Method: This research was
a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the
study included all elderly (male and female) aged 65 to 85 years living in Nashat nursing home in Mashhad.
Thirty individuals were selected by simple random sampling method and were randomly assigned into two
groups of 15 experimental and control groups. Research instruments included Russell's Loneliness
Questionnaire (1996), Garnefsky's Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, Craig & Spinhaun's
(2001), Yasavig's Elderly Depression Questionnaire (1993), and the eight-session Therapeutic Well-being
Protocol (Cook Ern & Clich 2017). Results were analyzed by ANOVA. Results: The results showed that
well-being therapy had a significant effect on loneliness and cognitive emotion regulation (P<0/05).
Conclusions: Wealth therapy and well-being can be used to reduce loneliness and improve cognitive
emotion regulation in the elderly. Key Words: Well-being therapy, loneliness, cognitive emotion
regulation, elderly, non-clinical depression
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مقدمه

ناردینگ ( )2102با هدف "ارتباط بین افسردگی و احساس تنهایی

سالمندی مرحلهای از زندگی انسان است که به طور طبیعی با

در افراد مسن و ت ثیر حمایت اجتماعی بر آن" به این نتیجه دست

کاهش تواناییهای جسمانی و روانی همراه است .از سوی دیگر،

یافتند که افسردگی با تنهایی به شدت همراه است اما با انزوای

بهبود شرایط اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی در جوامع در حال توسعه

اجتماعی مرتبط نیست.

به ویژه ایران و باال رفتن امید به زندگی ،موجب افزایش قابل مالحظه

هولواست ،بورگر ،مارویک و ورهاک ( )2102در مطالعهای که

جمعیت سالمندان شده است .بر این اساس طبو یک برآورد پیشبینی

در مورد احساس تنهایی در ارتباط با پیشآگهی ضعیف و افسردگی

میشود جمعیت  2میلیونی سالمندان ایران در سال ( )0428به حدود

در اواخر عمر انجام دادند دریافتند که تنهایی به طور مستقل با

 26میلیون نفر برسد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.)0382 ،

نشانههای افسردگی شدید در ارتباط است.

بر اساس سرشماری سال ( )0311بیش از  6میلیون نفتر (8/2

یکی از عوامل احتمالی ت ثیرگذار بر اختالالت طبعی از جمله

درصد) از جمعیت ایران را افراد  61ساله و باالتر تشکیل میدهند .بر

افسردگی ،وجود نوعی اختالل در نظم هیجانی است (گراس.)2102 ،

اساس برآوردهای بینالمللی ،از ستال ( )0401جمعیت ستالمند ایران

نقص در تنظیم هیجانی به عنوان یک عامل خطر مهم در ایجاد و

نسبت به سایر نقتاط و حتی میانگین جهان رشد سریعتری خواهد

نگهداری افسردگی نقش دارد (برکینگ ،ویتز ،اسوالدی و هافمن،

داشتت .همچنین تتا سال ( )0424از میانگین رشد جمعیت سالمند

 )2104و پژوهشهای انجام شده ،نقش راهبردهای شناختی تنظیم

جهان و در طی  2سال پس از آن نیز از آسیا پیشی خواهد گرفت

هیجان بر افسردگی را نشان داده است (آلداو ،نولن  -هوکسما و

(احراری ،مُشکی و بهرامی.)0314 ،

شوایزر .)2101 ،راهبردهای تنظیم شناختی هیجان داللت بر شیوه

از سوی دیگر ،نتایج پژوهشها نشان میدهد که حدود  02تا 22

شناختی دستکاری ورود اطالعات فراخوانده هیجان دارد (تامپسون،

درصد افتراد مسن دچار مشکالت روانتی مهمی هستتند و از

0110؛ به نقل از گراس.)2102 ،

اختالالتی مانند افسردگی ،اختالالت شتناختی ،0اضطراب ،ترس و

تنظیم هیجان شامل استفاده از راهبردهای رفتاری و شناختی برای

اعتیاد رنج برده و دست به خودکشی میزنند .افسردگی شایعترین

تغییر در طول زمان یا شدت تجربه یک هیجان است و مشخص شده

مشکل سالمندان بوده و علتت اصلی ایجاد ناتوانی در جهان است و

است که افراد در مواجهه با رویدادهای تنشگر ،از راهبردهای نظم

پیشبینی شده تا سال ( )2121به دومین بیماری دارای بار اقتصادی و

جویی هیجان متفاوتی برای اصالح یا تعدیل تجربه هیجانی خود

انسانی ،تبدیل شود (شجاعی مطلو و همکاران.)0312 ،

استفاده میکنند (تامپسون.)2111 ،

روابط اجتماعی بین فردی سالمندان ،بخش مهمی از زندگی آنها

در طول چند دههی اخیر ،مطالعاتی در اینباره صورت گرفته است

است که ت ثیر بسزایی بر سالمت جسم و روح ایشان دارد (ژو هبنر و

که نشان دهنده عالقهمندی به ارزیابی ،پیگیری ،بهبود کیفیت و

تیان .)2101 ،یکی از موضوعاتی که در زمینهی روابط بین فردی در

سالمت سالمندان در بین محققان و پژوهشگران در سرتاسر دنیا به

دهههای گذشته مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است،

عنوان هدفی مهم است .خزایی ،شمسی پور و دوازده امامی ()0311

احساس تنهایی 2است (گالگو و سگرین .)2108 ،تنهایی ،احساس

در مطالعه خود نشان دادند بهزیستی درمانگری گروهی بر رضایت

ناخوشایندی است که در نتیجهی کاستی در روابط اجتماعی فرد به

زناشویی و بهزیستی روانشناختی زنان خانهدار مؤثر است .فاوا و

صورت کمی و کیفی و دسترسی نداشتن به روابط نزدیک و مطلوب

همکاران ( )2112نشان دادند که بهزیستی درمانگری در دراز مدت

با دیگران به وجود میآید (بارلو ،لئو و وراي.)2102 ،

میتواند نشانهها و عالئم افسردگی اساسی را کاهش دهد .در مطالعه

شواهد نشان میدهد احساس تنهایی پدیدهای گسترده و فراگیر

دیگری از فاوا و همکاران ،)2112( ،نشان داده شد که انجام چهار

است و سالمندان ،در معرض خطر باالتری از احساس تنهایی هستند

جلسه  WBTمتعاقب هشت جلسه  CBTبر روی بیماران مبتال به GAD

(دیوالمینگ و همکاران .)2101 ،در پژوهش پیرنیوم ،کوالرد ،و

منجر به افزایش بهبودی میشود.

Cognitive disorder

1.

Loneliness
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اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان...

همچنین با درنظر گرفتن افسردگی در زندگی سالمندان و با

مداخالت روانشناختی و یا روانپزشکی و غیبت بیش از دو جلسه

عنایت به این موضوع که بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و

درمان) صورت گرفت .به منظور رعایت اصول اخالقی پژوهش

تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی ت ثیر

برای گروه گواه بعد از پژوهش جلسات درمانگری گذاشته شد و

دارد ،بهزیستی درمانگری در سالهای اخیر در زمینه مشکالت

همچنین در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونههای پژوهش

سالمندان بسیار ت ثیرگذار بوده است ،بنابر این انجام پژوهشهای

اطمینان داده شد .بدین ترتیب دادههای مورد نیاز جمعآوری و در

تطبیقی در این زمینه میتواند نقاط قوت و ضعف بهزیستی

نهایت با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  24و آزمون واریانس و

درمانگری را مشخص کند .با توجه به اینکه طبو بررسیهای

آزمون تعقیبی برونفرونی تحلیل شد.

پژوهشگر پژوهشی که به ت ثیر بهزیستی درمانگری بر احساس

ابزار

تنهایی و تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی

پرسشنامه افسردگی سالمندان ) :0(GDS-15پرسشنامهی

ت ثیر پرداخته باشد یافت نشد لذا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به

افسردگی سالمندانیساویج ( ،)0113با هدف تشخیص عالیم

این مسئله میباشد که آیا بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و

افسردگی در سالمندان تدوین گردیده است که در مطالعات بالینی و

تنظیم شناختی هیجان سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی ت ثیر

غربالگری ،بهطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد .فرم اولیهی آن

دارد؟

دارای  31سؤال میباشد که هر یک از سؤاالت پاسخ صفر یا یک یا
به عبارتی همان بله یا خیر را در بر میگیرد .کسب نمره  2و یا باالتر:

روش
این پژوهش از نوع مطالعه نیمهآزمای شی بود و با ا ستفاده از طرح

بدین معناست که احتمال افسردگی وجود دارد ،ولی این احتمال کم

گروه های نامعادل (آزمایش و گواه) با پیشآزمون – پسآزمون -

است و کسب نمره  01و باالتر بدین معناست که احتمال افسردگی

پیگیری انجام شتتد .طرح کلی این پژوهش در جدول  0آمده استتت.

وجود دارد و این احتمال زیاد است .این آزمون توسط ملکوتی،

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان (زن و مرد) بین  62سال

فتوالهی ،میرابزاده ،صلواتی و کهانی ( )0382در ایران هنجاریابی

تا  82سال ،ساکن در خانه سالمندان نشاط شهر مشهد ،بودند .تعداد

شده است و آلفای کرونباخ  1.1گزاري شده است .این آزمون در

 31نفر به روي نمونهگیری تصتتادفی ستتاده به عنوان نمونه انتخاب و

تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته

در دو گروه  02نفری آزمایش و گواه به صورت ت صادفی جایگزین

است و قابلیت اعتماد باالیی را نشان داده است .فرم ایرانی این آزمون،

شدند.

دارای  02سؤال میباشد و از پایایی و قابلیت اعتماد مناسبی برای انجام
مطالعات غربالگری به ویژه در مناطو شهری برخوردار است .ضریب

جدول  .0طرح پیشآزمون – پسآزمون  -پیگیری با گروه گواه
پیگیری

پسآزمون

آموزي

پیشآزمون

گروه

نمونهگیری

T3

T2

X1

T1

E1

Non-R

T3

T2

-

T1

C

Non-R

پایایی کل پرسشنامه در نمونهی پژوهش حاضر با روي آلفای
کرونباخ  1/82محاسبه شد.
پرسشنامه احساس تنهایی ( 2UCLAنسخه سوم) :در این تحقیو
از مقیاس احساس تنهایی  UCLAاستفاده میشود که توسط راسل

پس از شناسایی سالمندان گروه نمونه که براساس مالکها و

( )0116ساخته شده است .این مقیاس دارای  21گویه است که

آزمونهای ورود (حداقل تحصیالت در سطو پنجم ابتدایی ،کسب

براساس مقیاس لیکرت چهار درجهای (هرگز ،به ندرت ،گاهی و

نمرهی خفیف تا متوسط در آزمون افسردگی سالمندان (،GDS-15

اغلب) تنظیم شده که به ترتیب نمره  0تا  4به آنها اختصاص مییابد

کسب نمره  1و یا بیشتر در آزمون کوتاه شناختی ( )AMTSو

عبارات  21 ،01 ،06 ،02 ،01 ،1 ،6 ،2 ،4 ،0به صورت معکوس نمره-

رضایت آگاهانه نسبت به شرکت در پژوهش) و خروج (وجود

گذاری میشوند .ضریب پایایی درونی برای این مقیاس  1/14محاسبه

بیماری صعبالعالج جسمی و یا روانپزشکی مانند (سرطان،MS ،

شده است و ضریب پایایی بازآزمون آن  1/13گزاري شد.

آلزایمر ،دمانس) ،قرار داشتن تحت درمان دارویی یا سایر
Geriatric Depression Scale

1.

of California, Los Angeles) Loneliness Scale
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پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان ) :0(CERQ-Pاین پرسشنامه

جلسه چهارم :بررسی افکار ،باورها و نحوه خود نظارتی ثبت شده

توسط گارنفسکی ،کرایج و اسپینهاون ( )2110در کشور هلند تدوین

دفتر یادداشت روزانه افراد گروه بهمنظور شناسائی دقیوتر حوزههای

شده و دارای دو نسخه انگلیسی و هلندی است .پرسشنامه تنظیم

بهزیستی افراد که تحت ت ثیر افکار و باورها قرار گرفته میباشد.

شناختی هیجان یک پرسشنامه چندبعدی است که جهت شناسایی

جلسه پنجم :ادامهی ترغیب اعضا در تشخیص افکار و باورهایی

راهبردهای کنارآمدن شناختی پس از تجربه کردن وقایع یا موقعیت

که موجب اختالل در بهزیستی فرد میشود ،ارائه تکالیف طبقهبندی

های منفی مورد استفاده قرار میگیرد .این پرسشنامه که بر روی افراد

شده پیشرفتهتر و تشویو و ترغیب اعضا در انجام تکالیف روزانه و

باالی  02سال قابل استفاده میباشد ،یک ابزار خودگزارشی است

همچنین انجام برخی تکنیکها و مداخالت شناخت درمانگری

دارای  36ماده میباشد .خرده مقیاسهای مذکور شامل  1راهبرد

توسط درمانگر.

شناختی ،خودسرزنشگری ،پذیري ،نشخوار فکری ،توجه مثبت

جلسه ششم :ادامه موضوع جلسه قبل و ت کید مجدد بر خود

مجدد ،تمرکز بر برنامهریزی ،بازنگری و ارزیابی مجدد بهصورت

نظارتگری و ترغیب مجدد اعضا در جهت جستجو و همچنین

مثبت ،تحت نظر قرار دادن دیگران ،فاجعهآمیز تلقی کردن ،و

درگیر شدن با تجارب خوشایند و فعالتهای مطلوب.

سرزنش دیگری میشود .سؤاالت بر روی یک مقیاس  2درجهای

جلسه هفتم :در این مرحله درمانگر به شناسائی دقیوتری از

لیکرت ،از هرگز تا همیشه پاسخ داده میشود .ضریب آلفای کرونباخ

اختالل احتمالی عملکرد و یا آشفتگی در هر یک از شش حوزه

برای خرده مقیاسها از  1/13تا  1/81و ضریب پایانی بازآزمایی (بعد

بهزیستی روانشناختی (بر اساس مدل ریف) افراد گروه نموده و بطور

 2ماه) برای خرده مقیاسها از  1/40تا  1/21به دست آمده است.

اختصاصی در همان حوزههای مشکلدار ،مداخالت الزم جهت
بازسازی شناختی و ارتقاء بهزیستی روانشناختی اعضاء گروه را انجام

پروتکل هشت جلسهای بهزیستی درمانگری (کوک ارن و

میدهد.

کلیش :)2101
جلسه اول :آشنائی اعضای گروه با یکدیگر و درمانگر ،بیان

جلسه هشتم :آموزي مختصر موضوعات تکمیلی و پیشرفتهتر

قوانین گروه ،توضیو در مورد روند جلسات بهزیستی درمانگری و

الزم بر اساس مدل ریف جهت دستیابی به بهزیستی روانشناختی

توصیف بهزیستی روانشناختی و چگونگی ثبت لحظات تجربه

باالتر ،مرور و جمعبندی پایان جلسات.

بهزیستی در دفتر یادداشت اختصاص داده شده به هر عضو گروه و

يافتهها
در تحلیل دادهها ابتدا ویژگیهای دموگرافیک در دو گروه

انجام پیش آزمون.

پژوهش ارائه و بررسی شد.

جلسه دوم :گفتگوی اعضا در ارتباط با تجربههای احتمالی

در جدول زیر سن و تحصیالت شرکتکنندگان به تفکیک دو

لحظات بهزیستی و شرح مجدد نحوه نگاري و ثبت وضعیت و

گروه آزمایش و گواه آورده شده است.

تجاری روزانه اعضا در مقیاس صفر تا صد ،عدد صفر بیانگرعدم
حضور و وجود بهزیستی وعدد یکصد ،بیانگر حداکثر تجربه

جدول .2سن و تحصیالت شرکتکنندگان به تفکیک گروهها

بهزیستی میباشد.

فراوانی

فراوانی

 62تا  12سال

1

00

 16تا  82سال

2

3

سیکل

2

4

دیپلم

1

6

کاردانی

3

2

کارشناسی

2

2

اطالعات دموگرافیک

جلسه سوم :توضیو در مورد شناسائی ،تشخیص افکار و باورهایی
که منجر به تخریب بهزیستی روانشناختی میگردند و آموزي

سن

گروهی و ارائه تکلیف خانگی انفرادی و فعالیتهای مرتبط به
تکتک اعضا.

Cognitive emotion regulation questionnaire-Persian

آزمایش

گواه

تحصیالت

1.
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χ2

1/110

1/144

sig

1/413
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اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان...

همانگونه که نتایج جدول 2نشان میدهد دو گروه در متغیرهای

گروهها (کرویت) باید یکسان باشد .برای بررسی این مفروضه از

سن و تحصیالت تقریباً همگن میباشند .نتایج آزمون خی دو نیز نشان

آزمون کرویت مخلی استفاده شد که نتایج آن در جدول  3ذکر

دهد تفاوت دو گروه از نظر سن و تحصیالت معنادار نمیباشد

گردیده است.

( .)P<1/12به منظور بررسی ت ثیر روي بهزیستی درمانگری بر نمرات

جدول .4آزمون کرویت مخلی بررسی همگنی کوواریانسها

احساس تنهایی در مراحل پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری ،از

متغیرها شاخص

احساس تنهایی

روي تحلیل واریانس مختلط (یک عامل درون آزمودنیها و یک

df

2

عامل بین آزمودنیها) استفاده شد .مراحل سهگانه پیشآزمون ،پس

Mauchly's W

1/286

Sig

1/110

آزمون و پیگیری به عنوان عامل درون آزمودنی و گروهبندی
آزمودنیها در دو گروه به عنوان یک عامل بین آزمودنی در نظر

همانگونه که مشاهده میشود فرض کرویت برقرار نیست

گرفته شدند .به منظور بررسی تفاوت معنیدار بین میانگینهای

( )P<1/12بر این اساس در آزمون فرضیهها از معیار گرین هاوس

احساس تنهایی در دو گروه در مراحل سهگانه درمانگری ،ابتدا

گیزر 0استفاده میشود تا تقریب دقیوتری بدست آید و نتایج تحلیل

مفروضههای همگنی واریانسها و کرویت بررسی شد .نتایج در

واریانس درونگروهی با توجه به عدم برقراری مفروضه کرویت

جدول  2و  3ارائه شده است.

محاسبه میگردد ،خالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط برای عوامل
درونگروهی و بینگروهی در جدول  4ارائه شده است.

جدول .3آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی واریانسها در گروههای

نتایج جدول  2نشان میدهد در رابطه با عامل درونگروهی مقدار

گواه و آزمایش
متغیرها شاخص

احساس تنهایی

 Fمحاسبه شده برای اثر مراحل (پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری)

0df

0

2df

26

F

1/131

میانگین نمرات پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نمرات احساس

Sig

1/841

تنهایی در مراحل سهگانه پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

در سطو  1/12معنادار است ( .)F= 4/46, P>1/12در نتیجه بین

درمانگری تفاوت معنادار وجود دارد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی به

همانگونه که مشاهده میشود فرض تساوی واریانسها برقرار

منظور بررسی تفاوت بین میانگینها در مراحل درمانگری محاسبه شد.

است ( .)P<1/12واریانس تفاوت بین همه ترکیبهای مربوط به

نتایج در جدول  6مشاهده میشود.

جدول .2آزمون تحلیل واریانس مختلط نمرات احساس تنهایی با معیار گرین هاوس گیزر
شاخص آماری

SS

Df

MS

F

Sig

اندازه اثر

آزمون (تکرار اندازهگیری)

13/062

11/0

22/10

46/4

12/1

02/1

تعامل آزمون * گروه

12/380

11/0

41/203

43/01

11/1

21/1

عوامل
درونگروهی

بینگروهی

خطا

12/121

42/46

41/21

-

-

-

گروه

31/624

11/0

31/624

82/4

14/1

06/1

خطا

61/3348

11/26

11/028

-

-

-

جدول .6نتایج آزمون تعقیبی برونفرونی برای مقایسه میانگینهای نمرات احساس تنهایی در سه مرحله اندازهگیری
متغیر
احساس تنهایی

گروههای مورد مقایسه

تفاوت میانگینها

سطو معنیداری

پیشآزمون – پسآزمون

2/82

1/14

پیشآزمون – پیگیری

3/11

1/13

پسآزمون – پیگیری

1/22

1/11

Greenhouse-Geisser

1.
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مجله علوم روانشناختی

جدول .1آزمون  Fلوین برای بررسی همگنی واریانسها در گروههای

نتایج جدول  6نشان میدهد تفاوت بین نمرات احساس تنهایی

گواه و آزمایش

در مراحل پیشآزمون با پسآزمون ،پیش آزمون با پیگیری تفاوت

تنظیم شناختی هیجان

تنظیم شناختی هیجان

سازي یافته

سازي نایافته
0

معنیدار وجود دارد .مقایسه میانگینهای تعدیل شده نشان میدهد که

متغیرها شاخص

نمرات احساس تنهایی در مرحله پسآزمون و مرحله پیگیری نسبت

0df

0

به مرحله پیشآزمون به طور معنیدار کاهش یافته است .همچنین بین

2df

26

26

F

1/10

3/28

sig

1/18

1/18

نمرات احساس تنهایی در مرحله پسآزمون نسبت به مرحله پیگیری
تفاوت معنیدار وجود ندارد ،به طوری که نمرات احساس تنهایی در
مرحله پیگیری نسبت به مرحله پسآزمون تغییر معنیدار نداشته است.

همانگونه که مشاهده میشود فرض تساوی واریانسها برقرار

با توجه به نتایج جدامل در رابطه با تعامل عوامل مراحل و گروه

است ( )P<1/12واریانس تفاوت بین همه ترکیبهای مربوط به

مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر مراحل (پیشآزمون ،پسآزمون و

گروهها (کرویت) باید یکسان باشد .برای بررسی این مفروضه از

پیگیری) بین گروه آزمایش و گواه در سطو  1/12معنادار است

آزمون کرویت مخلی استفاده شد که نتایج آن در جدول  1ذکر

( ،)F= 01/43, P>1/12در نتیجه بین میانگین نمرات پیشآزمون،

گردیده است.

پسآزمون و پیگیری احساس تنهایی در دو گروه تفاوت معنادار

جدول .8آزمون کرویت مخلی بررسی همگنی کوواریانسها
تنظیم شناختی هیجان

تنظیم شناختی هیجان

سازي یافته

سازي نایافته
2

وجود دارد .بطور کلی میتوان نتیجه گرفت با توجه به اینکه کاهش

متغیرها شاخص

نمرات احساس تنهایی در مرحله پیگیری نسبت به پیشآزمون نیز

df

معنیدار بوده است ،روند کاهش نمرات احساس تنهایی در مرحله

2

Mauchly's W

1/11

1/01

پیگیری نسبت به مرحله پیشآزمون ادامه داشته است و بطور معنی

sig

1/110

1/110

داری متفاوت بوده است که نشان از پایداری درمان (بهزیستی

همانگونه که مشاهده میشود فرض کرویت برقرار نیست

درمانگری) بر نمرات احساس تنهایی میباشد .به منظور بررسی

( )P<1/12بر این اساس در آزمون فرضیهها از معیار گرین هاوس

تفاوت معنیدار بین میانگینهای تنظیم شناختی هیجان در دو گروه

گیزر استفاده میشود تا تقریب دقیوتری بدست آید و نتایج تحلیل

در مراحل سهگانه درمانگری ،ابتدا مفروضههای همگنی واریانسها

واریانس درونگروهی با توجه به عدم برقراری مفروضه کرویت

و کرویت بررسی شد .نتایج در جدول  1و  8ارائه شده است.

محاسبه میگردد .دراینجا نتایج آزمونهای چندمتغیری ارائه میشود.

جدول .1آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نمرات ابعاد تنظیم شناختی هیجان در دو گروه
شاخص آماری
اثر

بینگروهی

درونگروهی

تعامل گروه * تکرار اندازه گیری

آزمون

ارزي

F

 dfفرضیه

 dfخطا

Sig

ضریب ایتا

اثرپیالی

1/01

3/84

2/11

22/11

1/14

1/01

المبدای ویلکس

1/82

3/84

2/11

22/11

1/14

1/01

اثرهتلینگ

1/23

3/84

2/11

22/11

1/14

1/01

بزرگترین ریشه روی

1/23

3/84

2/11

22/11

1/14

1/01

اثرپیالی

1/01

2/10

4/11

014/11

1/13

1/11

المبدای ویلکس

1/82

2/12

4/11

012/11

1/13

1/01

اثرهتلینگ

1/22

2/13

4/11

011/11

1/13

1/01

بزرگترین ریشه روی

1/08

4/16

2/11

22/11

1/10

1/06

اثرپیالی

1/22

3/14

4/11

014/11

1/10

1/03

المبدای ویلکس

1/12

3/11

4/11

012/11

1/10

1/04

اثرهتلینگ

1/34

4/01

4/11

011/11

1/11

1/04

بزرگترین ریشهروی

1/33

8/61

2/11

22/11

1/11

1/22
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اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی و تنظیم شناختی هیجان...

نتایج جدول  1نشان میدهد حداقل بین یکی از مؤلفههای تنظیم

هیجان سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی در  3مرحله اندازهگیری

شناختی هیجان سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی که با بهزیستی

تفاوت معنادار وجود دارد ( .)P<1/12در ادامه نتایج آزمونهای تک

درمانگری آموزي دیدهاند ،با سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی

متغیری در متن تحلیل واریانس مختلط چند متغیری گزاري میشود.

گروه گواه تفاوت معنادار وجود دارد (المبدای ویلکس=)1/82

خالصه نتایج تحلیل واریانس مختلط برای عوامل درونگروهی و بین

( )P<1/12همچنین آزمونهای چند متغیری اثرات درونگروهی نیز

گروهی در جدول  1ارائه شده است.

بیانگر این نکته است که حداقل بین یکی از مؤلفههای تنظیم شناختی
جدول .01آزمون تحلیل واریانس مختلط تک متغیری نمرات تنظیم شناختی هیجان با معیار گرین هاوس گیزر
متغیر

منبع تغییر

درونگروهی
تنظیم شناختی هیجان سازي یافته
بینگروهی

درونگروهی
تنظیم شناختی هیجان سازي نایافته
بینگروهی

شاخص آماری

SS

df

MS

F

Sig

اندازه اثر

تکرار اندازهگیری

86/36

0/66

22/18

0/01

1/33

1/14

تعامل آزمون * گروه

26/12

0/66

02/61

1/33

1/68

1/10

عوامل

خطا

2141/62

43/00

41/41

0

0

0

گروه

23/44

0/11

23/44

1/04

1/10

1/10

خطا

1614/61

26/11

312/01

0

0

0

تکرار اندازهگیری

241/80

0/10

031/12

3/12

1/132

1/03

تعامل آزمون * گروه

440/22

0/10

230/14

6/63

1/113

1/21

خطا

0132/11

41/61

34/86

0

0

0

گروه

421/33

0/11

421/33

2/68

1/122

0

خطا

2113/21

26/11

81/20

0

0

0

با توجه به نتایج جدول  01در رابطه با تعامل عوامل مراحل و

مقایسه با کسانی که در سطو پایینتری از تنهایی هستند ،قرار

گروه مقدار  Fمحاسبه شده برای اثر مراحل بین گروه آزمایش و گواه

میگیرند .همراه با افزایش خطر مرگ و میر ،تنهایی با بیماریهای

برای مؤلفهی تنظیم شناختی هیجان سازي نایافته در سطو 1/12

مختلف روحی و جسمی نیز مرتبط است .یکی از تبیینهای احتمالی

معنادار است ( .)P<1/12در نتیجه بین میانگین نمرات  3مرحله اندازه

اثربخشی بهزیستی درمانگری بر احساس تنهایی ،میتواند کوتاه بودن

گیری تنظیم شناختی هیجان سازي نایافته در دو گروه تفاوت معنا

دورهی درمان باشد .برخی اوقات ،صرفاً کشف کردن فرضیات

دار وجود دارد .بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که روي (بهزیستی

مربوط به بهزیستی ممکن است بهسادگی باعث کشاکش و نمو فرد

درمانگری) بر نمرات تنظیم شناختی هیجان سازي نایافته ت ثیر داشته

شود ،اما گاهی اوقات نیز اصالح تفکر فرد و رسیدن به استانداردهای

است بطوری که گروه آزمایشی (بهزیستی درمانگری) نسبت به گروه

بهزیستی ،ممکن است وقتگیر باشد و به کار کردن و تکرار کردن

گواه موجب کاهش بیشتر نمرات تنظیم شناختی هیجان سازي نایافته

موارد از روی دفترچهی یادداشت بهکاررفته در این درمان ،یا استمرار

شده است.

در انجام تکالیف دادهشده در جلسات درمان نیاز داشته باشد .در
بحث و نتيجهگيری

خصوص کاربرد درمان بهزیستی در این پژوهش ،مطالعات متعددی

یافتههای بدست آمده ت ثیر بهزیستی درمانگری بر کاهش احساس

سودمندی کاربرد درمان بهزیستی را در بهبود اختالالت اضطرابی به

تنهایی سالمندان مبتال به افسردگی غیربالینی را مورد ت یید قرار داد.

اثبات رسانیدهاند .بهعنوانمثال ،درمان بهزیستی برای کاهش نشانههای

تنهایی به طور فزآیندهای با زوال سالمت فیزیولوژیکی و روانی

باقیمانده در بیماران مبتال به اختالالت عاطفی (افسردگی اساسی،

سالمندان مرتبط است .لو و همکاران ( )2102دریافتند که تنهایی به

اختالل هراس همراه آگورافوبیا ،هراس اجتماعی ،اختالل اضطراب

طور قابل توجهی با افزایش خطر مرگ و میر مرتبط است ،افراد با

فراگیر ،اختالل وسواس ناخودداری) که با درمان دارویی و یا

تنهایی شدید ،تقریباً با احتمال دو برابر مرگ در دوره شش ساله ،در

رفتاردرمانگری درمان شده بودند ،بهکاربرده شد .نتایج این مطالعه
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مجله علوم روانشناختی

حاکی از اثربخشی بیشتر درمان بهزیستی نسبت به درمان شناختی -

در راستای توجه به عوامل مثبت در زندگی مراجعین و نقش این

رفتاری در کاهش نشانههای باقیمانده و افزایش بهزیستی روانشناختی

عوامل در کاهش جنبههای منفی ناشی از رویدادهای بحرانزای

بیماران بود (فاوا و همکاران .)0118 ،همسو با این یافته پیرنیا ،رضایی

زندگی ،در این پژوهش اثربخشی درمان بهزیستی بر احساس تنهایی

و رحیمیان بوگر ( )0312در پژوهشی نشان دادند که بهزیستی

و تنظیم شناختی سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی مورد بررسی

درمانگری بر بهبود شاخصهای سالمتروانی ،آسیب روانی و

قرار گرفت.
در خصوص کاربرد درمان بهزیستی در این پژوهش ،ذکر این

شادکامی ت ثیر داشته است.
از آنجایی که بازبینی احساس تنهایی مرتبط با خود تنظیمی فرد

نکته ضروری به نظر میرسد که این درمان شاخهای نوین و مثبتگرا

و سیستم مهارگری اوست ،هرگونه نادرستی یا تحریف در بازبینی

از درمان شناختی  -رفتاری محسوب میگردد که با تکیه بر

میتواند در افزایش احساس تنهایی سهیم باشد .بنابراین اختالل یا

تکنیکهای اساسی درمان شناختی  -رفتاری همچون معرفی مثلث

سوگیری در «کارکرد فرد برای کنارآمدن با فشارها» ممکن است در

شناختی کالسیک و یا معرفی و شناسایی افکار خود آیند منفی و

ایجاد اختالل در احساس تنهایی کمک کند .در مدل بهزیستی

همچنین تکنیکهای اختصاصی خود (مانند ثبت حوادث روزانه

درمانگری که در پژوهش حاضر بکار گرفته شد انتخاب اجرای

زندگی و تعیین شدت بهزیستی در هر موقعیت ،شناسایی افکار خود

راهبردهای کنار آمدن یک عامل تعیین کننده اصلی در تداوم یا بهبود

آیند منفی که سبب انقطاع بهزیستی در هر موقعیت میشوند و نیز

احساس تنهایی است .یافتههای بدست آمده درباره ت ثیر بهزیستی

معرفی ابعاد ششگانه بهزیستی روانشناختی و تالي برای گستري

درمانگری برتغییر تنظیم شناختی هیجان سازي نایافته سالمندان مبتال

آنان) در پی افزایش بهزیستی روانشناختی در مراجعین و بهتبع آن

به افسردگی غیر بالینی را مورد ت یید قرار داد.

کاهش آشفتگیها و پریشانیهای روانشناختی میباشد .با عنایت به

طبو این نظریه ،بزرگساالن با پیرتر شدن به محدود بودنِ زمان

مؤثر بودن این درمان در افزایش بهزیستی روانشناختی سالمندان و

بیشتر و بیشتر پی برده و در نتیجه اهداف انگیزشی خود را تغییر

بهتبع آن کاهش احساس تنهایی و افزایش تنظیم شناختی هیجان در

میدهند .فاوا و همکاران ( )2114در پژوهش مشابه دیگری به بررسی

آنان ،ضروری به نظر میرسد که بیش از گذشته بهضرورت کاربرد

اثربخشی درمان بهزیستی بر بیماران مبتال به افسردگی اساسی

درمانهای روانشناختی در سالمندان توجه گردد .بدیهی است که

عودکننده پرداختند .نتایج مطالعات آنان نشان داد سطو و شدت

توجه به سالمتروانی سالمندان مبتال به افسردگی غیر بالینی ،عالوه

نشانههای افسردگی در بیماران مبتال به افسردگی پس از درمان

بر کاهش مشکالت روانشناختی این گروه خاص ،میتواند سبب

بهزیستی کاهش قابلمالحظهای داشت و پیگیری  6ساله نیز مجدداً

کاهش مشکالت ناشی از سالمندی در جامعه همچون کاهش احساس

مؤید این مطالب بود .تعامل میان انسانها و محیط پیرامونشان ،بسته به

تنهایی و درنتیجه افزایش سالمتروانی آنها شود .از جمله

نوع تفکر و دیدگاه آنان به زندگی ،هم میتواند سبب شادکامی و

محدودیتهای این پژوهش این است که نتایج و یافتههای بدست

هم ایجاد آسیبشناسی روانی شود .مت سفانه در سالیان اخیر ،تنها بر

آمده تنها قابل کاربرد در جامعه آماری پژوهش حاضر میباشد و

جنبههای منفی حوادث و رویدادهای مهم زندگی ت کید شده است و

نمیتوان آن را به جامعه آماری دیگر تعمیم داد.

رویکردهای مختلف رواندرمانگری نیز با ت کید بیشازحد بر
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