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 چکيده

 

درمانی گروهی بر سالمت جسمانی و هدف از انجام این پژوهش اثربخشی واقعیت 

سالمت روانی سالمندان شهر اصفهان بوده است. روش پژوهش نیمه تجربی با دو گروه 

نفر انتخاب  04آزمایش و کنترل بود. برای این منظور از بین سالمندان اصفهان تعداد 

 WHOQOL) و به پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت فرم کوتاه

BREFF) نفری آزمایش و کنترل تقسیم  04سخ دادند و با روش تصادفی به دو گروه پا

جلسه برای گروه آزمایش انجام گرفت  8شدند. واقعیت درمانی به صورت گروهی طی 

که بعد از پایان جلسات از دو گروه پس آزمون به عمل آمد و مرحله پیگیری بعد از 

 ها استفاده از کوواریانس چند متغیرها بگذشت سه ماه اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده

انی از نظر سالمت جسم اد که تفاوت گروه کنترل و آزمایشانجام گردید و نتایج نشان د

(. اثر مداخله تا p<40/4و سالمت روانی در مرحله پس آزمون معنادار بوده است )

 رمرحله پیگیری بر سالمت جسمانی ثبات داشته است، اما در حیطه سالمت روانی اث

 مداخله معنادار نبوده است.

 سالمندان واژگان کلیدی: واقعیت درمانی، سالمت جسمانی، سالمت روانی،
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 مقدمه
است.  1طول زندگی انسان رسیدن به دوران سالمندیهای مهم در دگرگونی یكی از

 است فرد عین حال گریزناپذیر درطول زندگی هر در یندی طبیعی وسالمندی فرا
 در چرخه ی تحول روانی، روزهای پایان زندگی را باید پیری و  (.1931، )نورا

 00تا  04( و سنین 1983نقطه ی مقابل نخستین روزهای زندگی دانست )منصور، 
سالگی را در اکثر کشورها به عنوان سن آغاز دوران سالمندی مطرح می کنند )سازمان 

 (.0419، 0بهداشت جهانی
دن ستم های بنزول عملكرد سی باشد که بامیدی یك حقیقت زیستی دوران سالمن

سالمندی  (.1934، ترجمه پورافكاری، 0442، سادوكو  مشخص می شود )کاپالن
 ،کاهش قوای مغزی، جمله ضعف توان جسمانی مختلف از ابعاد ر به تغییراتی درمنج

کارهای فعالیت  و ساز در تغییر، بیماری های مزمن، اختالالت روانی مثل تنهایی
ضعف ، بیماری های قلبی، انواع سرطان ها، پیرچشمی، دیابت، مفاصل درد، جنسی
کاهش  ،راه رفتن عدم تعادل در، ضایعات اسكلتی ـ عضالنی، اختالالت بینایی ، پیری

ن توجه به ای با لذا و غیره می گردد مصرف داروها پوکی استخوان و بافت استخوانی و
سالمندی  ( و1988، است )رستمی وهمكارانمندان افزایش یافته سال که طول عمر

سالمت جسمانی و مهمی تحت عنوان  ئلامس ،است زندگی بشر دوران حساسی از
سالمت روانی سالمندان مطرح می باشد چرا که در دوران سالمندی عالوه بر مسائل 
و اختالالت جسمانی، مشكالت روانی نیز وجود دارد و تغییرات انگیزشی زیادی حاصل 

ود. سالمتی جسم و روان از این نظر حائز اهمیت است که رفتار انسان را تحت می ش
تاثیر قرار می دهد. امروزه ثابت شده است که بسیاری از عوامل روانی و تغییرات محیط 
زندگی، که با فشار روانی همراه اند، عوامل به وجود آورنده بیماری های جسمانی یا 

هایند. با به خطر افتادن سالمتی جسمانی، واکنش  تشدید کننده تظاهرات این بیماری
های روانی نیز در افراد به وجود می آید. مثاًل بیماری های مزمن جسمانی، بیماری 
های قلبی، بیماری هایی که رژیم دراز مدت و محدود کننده ای را برای فرد ایجاد می 

عاتی وانی می تواند تبکند، تبعات منفی رفتاری را به دنبال دارند. همچنین مشكالت ر
)مانند کسی که از شدت فشارهای روانی قدرت  9به صورت بیماری های شبه جسمانی

)مانند زخم معده و فشار  0تكلم خود را از دست می دهد( یا بیماری های روان تنی
خون عصبی( داشته باشد. بنابراین رفتار انسان تحت تاثیر سالمت جسم و روان اوست 

 (.1930زاده، )فردوسی و قاسم 
(، با توجه به نقش حیاتی سالمت جسمانی و روانی، WHOسازمان بهداشت جهانی )

کند: سالمت عبارتست از حالت بهزیستی کامل جسمانی، سالمت را چنین تعریف می
است و صرفاً عدم بیماری و ضعف نیست. در مجموع عوامل سالمت  روانی و اجتماعی

                                                           
1. elderly 
2 . world health organization 
3 .somato-form 
4. psycho-somatic 
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اری در نظر گرفته می شوند و باید توانایی شخص رفت –در دو بعد جسمانی و روانی 

در مقابله با مشكالت زندگی روزمره، تمایل به این جستجوی چالش و تنوع در زندگی 
برخی از  (.1980ررسی سالمت مورد توجه قرار گیرد )بزازیان و رجایی، نیز در ب

منطقی  و عادالنه روانپزشكان معتقدند توانایی سازی با محیط، انعطاف پذیری، قضاوت
در مواجه با محرومیت ها و فشارهای روانی، از مالك های سالمت روانی بوده و هدف 
از درمان بیماری های روانی نیز قادر ساختن آن ها به زندگی خانوادگی، اجتماعی و 

 (1981به اصطالح سازش با محیط است )اصفهانی، 
ه تعداد مالحظات انجام شده در و این کسالمت جسمانی و روانی با توجه به اهمیت 

الزم است تا درمانی کارآمد ، این حوزه به خصوص در مورد سالمندان محدود بوده است
سالمندان به کار رود و با توجه به این که واقعیت درمانی  سالمتو مطلوب برای بهبود 

تعیین ، گالسر یكی از مداخالت رایج در حوزه روان شناختی در راه توصیف انسان
به  ،خوشبختی و موفقیت محسوب می شود، قوانین رفتاری و چگونگی نیل به رضایت

و به ویژه در رابطه با سالمندان  سالمت جسمانی و روانینظر می رسد که در بهبود 
می  9و آموزشی 0روانپزشكی، 1موثر باشد چرا که واقعیت درمانی یك شیوه مشاوره ای

 .0(1388، مطرح شد )رابرت. ای ووبولدینگ 0باشد که توسط ویلیام گالسر
ظ حف، درمانگر با رد کردن انتقال، مسئولیت تاکید داردبر انتخاب و 0واقعیت درمانی

ش طلبیدن اجتناب از تمرکز کردن روی نشانه ها و به چال، کردن درمان در زمان حال
؛ ترجمه 0440، شتابد )کریبیماری روانی به یاری بیمار می دیدگاه های سنتی درباره

درمانگر نه تنها باید به بیمار کمك ، بر طبق اصول این درمان 2(.1934، سید محمدی
کند تا دنیای واقعی را بپذیرد بلكه عالوه بر این باید او را یاری نماید تا بتواند نیازهای 

بدین ترتیب بیمار دیگر تمایلی نخواهد داشت ، خویش را در دنیای واقعی عملی سازد
در واقعیت درمانی (. 1334، از این واقعیت وجودی خویش را انكار کند )گالسربیشتر 

اصوالً به کار نمی رود آن چه که اصطالحاً بیماری روانی خوانده  8«بیماری روانی» واژه
درست و نادرست مورد توجه قرار مسئولیت و ، با توجه به سه مسئله واقعیت، شودمی
آید که نتواند دو نیاز اساسی خود را در حیطه میگیرد. کسی بیمار به حساب می

واقعیت و پذیرش مسئولیت و تشخیص موارد درست و نادرست را ارضا کند و بیماران 
یی احساس تنها به اصطالح روانی کسانی هستند که دارای هویت ناموفقی هستند و از

درمانی به  واقعیت (.1931، ؛ ترجمه صاحبی1300، برند )گالسرو بی ارزشی رنج می
گیری کنترل شده اجتناب کرده و برای یافتن گزینه ها و کند از جهتافراد کمك می

 (.1983، انتخاب های مثبت بكوشند )پاشا و همكاران

                                                           
1. consultative 
2. psychiatry 
3. educational 
4. William Glasser 
5. Robert E. Wubbolding 
6. reality therapy 
7. Gerarld Korey 
8. psychosis 
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 زندگی کیفیت سطح افزایش هدف ( در مطالعه ای با1982حمیدی زاده و همكاران )

 کارایی و عضالنی قدرت افزایش کمك با و وگروهی مدون ورزشی برنامه استفاده از با

 سطح گروهی ورزشی برنامه کارگیری به مشخص کردند که  با سالمندان در فیزیكی

 نقش، ایفای فیزیكی، عملكرد مانند، مختلف ابعاد ســالمند در افراد زندگی کیفیت

 و  عاطفی عملكرد اجتماعی، عملكرد شــادابی، و ســرزندگی درد، ســالمتی ، کاهش
برنامه ورزشی افزایش یافته  اجرای از قبل به نسبت داری معنی طور به روانی سالمت

ست. متی تیری و همكاران سی تاثیر گرایش به واقعیت درمانی در 0441) 1ا ( در برر
ـــرفت زوال عقل بر روی یك نمونه که در دوره زمانی  به تأخیر انداختن نتایج پیش

ــخص ماه بعد  94ثبت نام کرده بودند در مدت  1338تا  1330 ــه مش از اولین جلس
کردند که گروه درمانی بر کاهش زوال عقل ســـالمندان و میزان زنده ماندن اثر گذار 

( در یك فراتحلیل از مطالعات انجام شــده با اســتفاده از 0449)0بوده اســت. گراوز
مطالعه  98نظریه شناختی اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی بعد از بررسی 

شان داد که مداخ سمی و روانی مؤثر ن شناخت اجتماعی بر عملكرد ج الت مبتنی بر 
( در یك 0440)9بوده است و منجر به ارتقا کیفیت زندگی شده است. اُندر و همكاران

ستفاده از گرایش به واقعیت درمانی به  100نفر از  23مطالعه که به بررسی  بیمار با ا
مانی بر مقیاس کوتاه سالمت انجام رساندند مشخص نمودند که گرایش به واقعیت در

 و مقیاس ارزیابی آلزایمر اثر گذار بوده است.
ــی واقعیت درمانی بر  ــی در رابطه با اثر بخش ــالمبا توجه به اینكه پژوهش خاص  تس

ســالمندان صــورت نگرفته اســت و با توجه به عوامل تاثیرگذار بر  جســمانی و روانی
شد و این  سالمتی نكته مورد تأکید قرار گرفت که با سالمندان که پیش از این ذکر 

سن سمی و روحی ، افزایش  ضعیف توانایی ج سائل فیزیولوژیك باعث ت شكالت و م م
سی واقعیت درمانی کمك  ،گرددافراد می سا در نتیجه با توجه به این نكته که هدف ا

ست شدن با واقعیتی که قادر به قبول کردن آن نی صالح ند و نیز ابه افراد برای روبرو 
رضیه فبنابراین  .باشداز موقعیت های خویش در زندگی می آن ها بینش تحریف گونه

 های پژوهش به این صورت مطرح می باشد که:
ـــ واقعیت درمانی گروهی باعث بهبود سالمت جسمانی و سالمت روانی سالمندان  ـ

 گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری می شود.
سالمند بر ــــ در  سالمت روانی بین زنان و مردان  سمانی و  سالمت ج میزان بهبود 

 مبنای واقعیت درمانی گروهی در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت وجود دارد.

  

                                                           
1- Metitieri & etal 
2- Graves 
3- Onder 
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 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی است و طرح آن به صورت دو گروهی 

پس آزمون و ، سه مرحله ی پیش آزمون همراه با، شامل گروه آزمایش و گروه کنترل
 پیگیری می باشد.

 00سنی جامعه آماری این پژوهش بر گرفته از سالمندان زن و مرد شهر اصفهان با محدوده 
 به این صورت که، تصادفی بوده است به صورتگیری نمونهه باال بوده اند و سال ب

تصادفی قرار گرفتند  آزمودنی ها در یك گروه آزمایش و یك گروه کنترل به صورت
نفره جای گرفتند و در ادامه واقعیت  04ن در دو گروه نفر از سالمندا 04بر این اساس 

  04جلسه  8درمانی برای گروه آزمایش به صورت گروهی طی 
 جلسه، انجام شد و گروه کنترل، درمانی دریافت نكردند و هم 1دقیقه ای و هر هفته 

جلسات درمانی و نیزگروه کنترل مورد پس آزمون زمان گروه آزمایش پس از اتمام 
قرار گرفتند و در نهایت از گروه آزمایش به منظور سنجش میزان پایداری اثر درمان 
پس از گذشت سه ماه و نیز از گروه کنترل آزمون پیگیری گرفته شد و داده های 

 (MANCOVA)ماری تحلیل کوواریانس چند متغیرهحاصل از این پژوهش با روش آ
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS19بررسی شده و با نرم افزار

 ابزار پژوهش
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت 

 استفاده شد. (WHOQOL  BREFF) جهانی
آزمودنی ها تكمیل  این پرسشنامه یك ابزار خود سنجی است که عمدتاً توسط خود

شود. مفروضه اساسی مقیاس کیفیت زندگی این است که رفتارهای فرد در پاسخ می 
 ف کیفیت زندگی باشد. کیفیت زندگیمی تواند معر، به جنبه های خاص محیطی

(QOL-26)  شاخصی چند بعدی از رفتارهای فرد را مشخص می سازد و به ترسیم
جر می شود. در سال نیمرخی از ابعاد رضایت یا عدم رضایت آزمودنی از زندگی من

این سازمان شروع به اجرای پروژه ای کرد که هدف آن ایجاد یك ابزار کیفیت ، 1331
کشور بود. هدف این ابزار سنجش کیفیت زندگی بود و برای بیماری  10زندگی در 

شدت های مختلف بیماری و گروه های فرهنگی مختلف قابل استفاده ، های مختلف
 ،هند، فرانسه، کرواسی، کشور از جمله استرالیا 10پروژه در این  (.1983، )عزیزی بود

ایاالت متحده و زیمباوه به اجرا در آمد. دست آورد این پژوهش بین ، روسیه، ژاپن
المللی رسیدن به یك تعریف کلی برای کیفیت زندگی و ساخته شدن یك وسیله 

 (.1983، )عزیزی اندازه گیری به شكل یك پرسشنامه بود
(WHOQOL 144)های منحصر به فرد است. اول آن که این دارای یك سری ویژگی

مرکز بین المللی تهیه شده است. به عالوه چون  10و حدود (WHOابزار با همكاری)
در زبان های مختلف از لحاظ تكنیكی ادراکی و ، ترجمه شده است(WHOبه روش)

ابل دسترسی است و در زبان ق 10 ابزار در حال حاضر به علم معانی یكسان است. این
 ه هایی درباره کیفیت زندگی جمعیتتحقیقات اپیدمیولوژی برای دسترسی به داد

 (.1983، )عزیزی های ویژه مفید است
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طراحی شده و فرم 1331در سال(QOLشكل اولیه پرسشنامه کیفیت زندگی)

کامل شده 1332اصالحی آن نیز در سال  و فرم 1330سوالی آن در سال 144اولیه
کشور در 94. این ابزار هم اکنون در مورد بیش از ده هزار بیمار و فرد سالم دراست

در تحقیقی کارایی این پرسشنامه در (.1983، )عزیزیسراسر دنیا اجرا شده است
کشور اولیه بود مورد بررسی قرار گرفت. این پرسشنامه به تغییر 10آمریكا که یكی از

رم گی این پرسشنامه با فاز طریق همبستشرایط بالینی حساس است. پایایی درونی 
سوالی نیمرخ کیفیت زندگی و کیفیت ذهنی و توانایی در تمایز دادن بین 00کوتاه

نمونه های مختلف تایید شد. ساختار مفهومی این پرسشنامه دقیقاً تایید شد به 
 (.1983 ،استثنای چهار آیتم که با حیطه ها همبستگی خیلی باالیی نداشتند )عزیزی

حلیل رگرسیون نشان داد که هر چهار حیطه ی این ابزار در ارزیابی کیفیت زندگی ت
 حیطه گسترده 0این پرسشنامه دارای مرکز مورد بررسی مهم هستند.10 در همه

شرایط محیطی و معنویات( است. ، سالمت استقالل، سالمت روانی، )سالمت فیزیكی
زیر  00 شود که در مجموع هر یك از حیطه ها چندین زیر مجموعه را شامل می

 0 سوال 0 ند. هر زیر مجموعه توسطمجموعه تشكیل دهنده این پرسشنامه هست
سوال نیز سالمت و کیفیت زندگی کلی 0عالوه بر این هاگزینه ای سنجیده می شود. 

 )سالمتی عمومی( را می سنجد.

گی زند مطالعه ای به منظور ترجمه و اعتبار سنجی پرسشنامه کیفیت 1980 در سال
برای اولین بار در ایران انجام شد.  (WHOQOL BREFFسازمان بهداشت جهانی )

 ابزار اندازه گیری عمومی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به صورت
(WHOQOL BREFF)  موجود می باشد. نتایج حاصل از این پرسشنامه 

ای اعتبار سنجی خوانی رضایت بخشی را در مطالعات مختلفی نشان داده اند. بر هم
نفر از مردم تهران به صورت تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند.  102این ابزار

شرکت کنندگان بر اساس وجود یا عدم وجود بیماری مزمن و یا غیر مزمن به ادعای 
خود به چهار گروه تقسیم گردیدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و 

درون شاخه ای حاصل از آزمون مجدد سنجیده شد. روایی پرسشنامه با همبستگی 
 سیون خطیبا استفاده از رگر بیمار قابلیت متمایز از این ابزار در گروه های سالم و

جهت سنجش عوامل ساختاری پرسشنامه از ماتریس  و مورد ارزیابی واقع شد
 همبستگی سواالت با حیطه ها استفاده شد.

به 0/11و میانگین سال های تحصیلی 0/90 سنی شرکت کنندگاننتایج میانگین 
ونباخ در تمام حیطه ها دست آمده مقادیر همبستگی درون شاخه ای و آلفای کر

بود 00/4جتماعی مقدار آلفای کرونباخ به دست آمد ولی در حیطه روابط ا2/4باالی
 ن می باشد. ازحساس آ که می تواند به علت تعداد سوال کم در این حیطه با سواالت

همبستگی هر سوال باحیطه ها باالتر بود و امتیاز گروه های ، درصد موارد 89طرفی در
 ، منتظری ، های مختلف اختالف معنی داری داشتند )نجاتسالم و بیمار در حیطه

 (.1983، به نقل از عزیزی، 1980، مجد زاده، نائینی ، هالکویی
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 یافته ها

را نشان داده سالمت جسمانی و سالمت روانی میانگین و انحراف استاندارد 1جدول
های مشاهده شده در پس آزمون و پیگیری درگروه میانگین، با توجه به ارقام، است

میانگین های گروه آزمایشی در مرحله  کنترل در تمام متغیرهای مورد بررسی کمتر از
 باشد. میپس آزمون و پیگیری 

 
پس ، ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش در مراحل پيش آزمون. 1جدول 

 آزمون و پيگيری

 تعداد گروه متغیر

 پیگیری پس آزمون پیش آزمون
انحراف  میانگین

 استاندارد
انحراف  میانگین

 استاندارد
انحراف  میانگین

 استاندارد

سالمت 
 جسمانی

 کنترل
 آزمایش

04 
04 

44/10 
84/10 

43/9 
40/0 

40/10 
20/01 

42/0 
80/9 

00/12 
34/04 

89/0 
99/0 

سالمت 
 روانی

 کنترل
 آزمایش

04 
04 

94/19 
00/19 

00/9 
14/9 

00/11 
30/10 

98/9 
90/9 

00/10 
00/10 

82/9 
12/0 

  
ها در مرحله پس نتایج آزمون کوواریانس چند متغيره سالمت جسماني در گروه .2جدول 

 آزمون و پيگيری
  F df مقدار نام آزمون اثر

 فرضیه
df  

 خطا
 توان  معناداری

 آماری

عضویت 
 گروه

 اثر پیالی
 المبدا ویلكز

00/4 
09/4 

20/10 
20/10 

0 
0 

90 
90 

444/4 
444/4 

1 
1 

 

جهت انجام تحلیل کوواریانس، ابتدا پیش فرض های آن با استفاده از آزمون لوین 
 همان طور کهمورد بررسی قرار گرفت که همه شرایط تحلیل کوواریانس برقرار بود. 

مشخص است، در بین دو گروه آزمایش و کنترل از نظر متغیر سالمت  0در جدول 
 (.p<0.05معناداری وجود دارد )جسمانی در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت 
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ها بر سالمت جسماني دو گروه در مرحله پس آزمون و . نتایج اثرات بين آزمودني3جدول

 پيگيری
مجموع  مرحله منبع

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات
F معناداری Eta2  توان

 آماری

پیش آزمون 

سالمت 

 جسماانی

-پس

 آزمون

 پیگیری

41//2  

04/01  

1 

1 

41//2  

04/01  

002/4  

332/4  

048/4  

900/4  

400/4  

400/4  

14/4  

19/4  

عضویت 

 گروهی

-پس

 آزمون

 پیگیری

40/902  

48/100  

1 

1 

40/902  

48/100  

80/04  

20/0  

444/4  

400/4  

92/4  

10/4  

33/4  

00/4  

تعامل 

 گروه*جنسیت

-پس

 آزمون

 پیگیری

00/99  

10/0  

1 

1 

00/99  

10/0  

109/0  

080/4  
100/4  

032/4  

40/4  

448/4  

94/4  

48/4  

بیانگر آن است که تفاوت گروه کنترل و آزمایش از نظر سالمت جسمانی در  9جدول 
مرحله پس آزمون و پیگیری معنادار است، لذا می توان گفت اثر واقعیت درمانی بر 

ای هسالمت جسمانی سالمندان در مرحله پس آزمون و پیگیری با توجه به میانگین
تعامل گروه و  Fعالوه با توجه به مقادیر  (. بهp<0.05معنادار است ) 1آن در جدول 

اثر  جنسیت در مرحله پس آزمون و پیگیری و سطوح معناداری آن، می توان گفت
 واقعیت درمانی بر بهبود سالمت جسمانی سالمندان زن و مرد متفاوت نبوده است.

 
پس ها در مرحله نتایج آزمون کوواریانس چند متغيره سالمت رواني در گروه .4جدول 

 آزمون و پيگيری

 F مقدار نام آزمون اثر
df 

 فرضیه
df 

 خطا
 معناداری

توان 

 آماری

عضویت 

 گروه

 اثر پیالی

المبدا 

 ویلكز

99/4  

00/4  

02/8  

02/8  

0 

0 

90 

90 

49/4  

49/4  

30/4  

30/4  

 
آزمایش و کنترل از نظر متغیر  مشخص است، در بین دو گروه 0طور که در جدول همان

  (.p<0.05) سالمت روانی در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد
 

ها بر سالمت رواني دو گروه در مرحله پس آزمون و پيگيرینتایج اثرات بين آزمودني .5جدول  

 مرحله منبع
مجموع 

 مجذورات
df 

میانگین 

 مجذورات
F معناداری Eta2 

توان 

 آماری

پیش آزمون 

 سالمت روانی

آزمونپس  

 پیگیری

03//0  

10/94  

1 

1 

03//0  

10/94  

029/4  

312/1  

030/4  

120/4  

419/4  

400/4  

14/4  

02/4  

آزمونپس عضویت گروهی  09/131  1 09/131  83/10  444/4  91/4  32/4  
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38/01 پیگیری  1 38/01  02/0  11/4  42/4  90/4  

تعامل 

 گروه*جنسیت

آزمونپس  

 پیگیری

43/9  

48/13  

1 

1 

43/9  

48/13  

002/4  

019/1  

010/4  

028/4  

442/4  

490/4  

48/4  

13/4  

 

بیانگر آن است که تفاوت گروه کنترل و آزمایش از نظر سالمت روانی تنها  0جدول 

 ، لذا اما در مرحله پیگیری معنادار نبوده است در مرحله پس آزمون معنادار است

سالمت روانی سالمندان در مرحله پس آزمون با می توان گفت اثر واقعیت درمانی بر 

به عالوه با توجه به . (P<0.05معنادار است ) 1های آن در جدول توجه به میانگین

تعامل گروه و جنسیت در مرحله پس آزمون و پیگیری و سطوح معناداری  Fمقادیر 

مرد  واقعیت درمانی بر بهبود سالمت روانی سالمندان زن واثر  آن، می توان گفت

 متفاوت نبوده است.

 
 نتيجه گيریبحث و 

های دیگر محققان که مداخالت درمانی در زمینه بهبود نتایج پژوهش حاضر با یافته
حمیدی زاده و سالمت جسمانی و روانی انجام داده اند، هماهنگی دارد از جمله 

 زندگی کیفیت ( که مشخص نمودند گروه درمانی باعث افزایش سطح1982همكاران )

 سالمتی، درد، کاهش نقش، ایفای فیزیكی، عملكرد مانند، مختلف ابعاد سالمند در افراد

روانی شده است؛  سالمت و  فیعاط عملكرد اجتماعی، عملكرد شادابی، و سرزندگی
( در بررسی اثر واقعیت درمانی بر ییماران مسن مشخص 1339بالدلی و همكاران )

نمودند که اثر گرایش بر واقعیت درمانی بر بیماری های مزمن سالمندان معنادار بوده 
 ( مشخص کردند که گروه درمانی بر پایه واقعیت0441متی تیری و همكاران )است؛ 
اُندر و میزان زنده ماندن اثر گذار بوده است؛ بر کاهش زوال عقل سالمندان و  درمانی

واقعیت درمانی را بر مقیاس کوتاه سالمت و مقیاس ( گرایش به 0440همكاران )
( اثر بخشی واقعیت درمانی بر ارتقا 0410ارزیابی آلزایمر مؤثر می دانند و الو و گئو )

جتماعی را های اخودکارآمدی، سبك تصمیم گیری، عمل برنامه ریزی شده و مهارت
 مؤثر نشان داده اند.

در تبیین یافته های پژوهش و با توجه به مجموع نتایج مطالعات انجام شده قبلی که 
می توان گفت تأثیرات چشمگیر واقعیت درمانی ، در دسترس محقق قرار داشتند

افراد که با مشكالت متعدد روبرو هستند به ویژه  سالمت جسمانی و روانیگروهی بر 
زیرا واقعیت درمانی تالشی است که به فرد کمك ، ن دور از انتظار نبوده استسالمندا

نظریه انتخاب یا روانشناسی کنترل درونی را بر گزیند و ، کند به جای کنترل بیرونی
قبول کند که تنها خود فرد می تواند برای خودش کاری انجام دهد و هیچ کس بدون 

ه عالوه آنان می آموزند که برای دیگران اهمیت ب .چنین کاری کند، اجازه او نمی تواند
عقایدشان به حساب می آید و لذت فكر کردن و گوش دادن به دیگران را تجربه ، دارند
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ین هم، می کنند و از این واهمه ندارند که عقاید خود را به علت طرد شدن بیان نكنند

ببرند که نتیجه آن  برآورده شدن نیازهای اساسی خویش لذت باعث می شود آنان ازامر 
از دیدی دیگر در  خواهد بود.سالمت روان رضایت از زندگی و خشنودی و در نتیجه 

 افزایش پیری در را سالمتی، فعالیت عقیده بر این است که ، سالمندی 1فعالیت نظریه

دهد. این بدان معنا است که واقعیت درمانی گروهی توانسته سالمندان را در جهت می
برای انجام فعالیت بیشتر ترغیب کند و رفتار های مؤثر و مناسب انتخاب راهطرح ریزی و 

-به مثابه نشانه بارز سالمت روانی تلقی می پذیرش مسئولیت) مسئوالنه داشته باشند

می تواند افزایش سطح سالمت باشد. در این  که نتیجه آن )طبق نظریه فعالیت( (شود
نی بر حیطه سالمت روان شناختی پژوهش مشخص گردید که اثر واقعیت درما

از آن جا که در مرحله پس آزمون ، بوده استسالمندان در مرحله پیگیری معنادار ن
آورده که فرد گروهی مطرح بوده است و درمان گروهی فرصتی را فراهم می درمان
احساساتش را در گروه بروز دهد و بازخورد ، مسایل و مشكالتش صحبت کند درباره

د و به تعیین طرز تلقی و گرایش دیگران نسبت به خود موفق گردد. فرد دریافت کن
ین امر هم، از طریق مشارکت در گروه می توانسته روابط بهتری با دیگران داشته باشد

سبب افزایش اثر مداخله در مرحله پس آزمون گردیده است. اما بعد از گذشت سه ماه 
 ،کید دارد که هسته تمام مسایل فعلیبه علت کاهش ارتباط و از آنجا که گالسر تأ

نتوانسته در مرحله پیگیری  کوتاه بودن جلسات درمانی، هستندمسایل ارتباطی 
 همانند مرحله پس آزمون بر ارتباط مؤثر و کارآمد سالمندان اثر گذار باشد و زمینه

 مرحله پیگیری همراه داشته است.بر سالمت روانی در کاهش اثر واقعیت درمانی را 
ن سالمندا سالمت جسمانی و سالمت روانیدر بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی بر 

زن و مرد در مرحله پس آزمون و پیگیری نتایج مشخص کرد مداخله انجام شده تفاوت 
سالمت روانی زنان در مقایسه با مردان  و های سالمت جسمانیمعناداری در نمره

مال تواند احتنكرده است. این نتیجه می سالمند در مرحله پس آزمون و پیگیری ایجاد
جنسیت در تغییرات حاصل از واقعیت درمانی در سالمندان را مطرح تأثیر بودن عامل بی

ا هسازد و احتماالً تغییرات حاصل از واقعیت درمانی در دو جنس به طور یكسان تابع انتخاب
ی با توجه به منابع اطالعاتو مسئولیت پذیری درون گروهی قرار گرفته باشد. با این وجود 

 باید در نتیجه گیری جانب احتیاط رعایت شود.، اندك در این زمینه
سالمت جسمانی و سالمت پژوهش حاضر اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهبود 

سالمندان را نشان داد. بنابراین واقعیت درمانی گروهی می تواند در سالمندان روانی 
ارهای رفت مداکار ود آورد که آنان بتوانند با یك ارتباط مؤثر تلقی و گرایشی را بوجو

سالمت شان را یاد گرفته و زمینه الزم جهت بهبود مناسب جهت ارضاء نیازهای
 خویش را فراهم آورند.جسمانی و سالمت روانی 

به این علت که میزان اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی در مرحله پیگیری با کاهش مواجه 
پشنهاد می گردد در پژوهش های آتی پیگیری های بلند مدت مورد توجه قرار گیرد ، شد

مردان در  زنان وسالمت جسمانی و سالمت روانی ثر مداخله بر و با توجه به این که ا
                                                           
1. Activity theory 
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پیشنهاد می گردد مطالعات آتی در گروه ، مرحله پس آزمون و پیگیری یكسان بوده است

ش نظر به این که در پژوهت بیشتر بررسی گردد. های بزرگتر جنسیتی با تعداد جلسا
سالمت جسمانی و سالمت حاضر مشخص گردید که واقعیت درمانی گروهی بر بهبود 

های واقعیت درمانی گروهی درمراکز شود برنامهپیشنهادمی، سالمندان تأثیر داردروانی 
بتوانند از نتایج آن های نگهداری سالمندان اجرا شود تا این افراد سالمندان و خانه

 .بهره برند
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