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 بر سالمت روان سالمندانتاثیر موسیقی 

 مهرآسا  افرادی

 کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری

mehrasaafradi@yahoo.com 

 

 چكیده 

شيوع باالی اضطراب وافسردگی در دوره سالمندی و کاهش بهزيستی روانشناختی در اين دوره از زندگی بسيار چشمگير است. 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزيستی روانشناختی و سالمت روانی 

ح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش را سالمندان بود. روش پژوهش، نيمه آزمايشی با طر

نفر به عنوان گروه گواه به  01نفر به عنوان گروه آزمايش و  01کليه سالمندان شهرستان بابل تشكيل دادند. نمونه به تعداد 

 روانشناختی ريف و سالمت روان گلوبرگ شيوه تصادفی ساده انتخاب گرديد. برای جمع آوری اطالعات از دو پرسشنامه بهزيستی

(GHQ)  )استفاده شد. برای تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از دو روش آمار توصيفی و آمار استنباطی )کوواريانس

ی، تاستفاده گرديد و نتايج حاصل از يافته های پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزيستی روانشناخ

 سالمت روان و مؤلفه های سالمت روانی سالمندان موثر است. 

 

 درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، بهزيستی روانشناختی، سالمت روان.  :كلمات كلیدی
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 مقدمه

 سالمندیانسان همواره فرايند سالمندی را در صورت وجود شرايط مناسب زيستی به عنوان روند طبيعی گذر عمر پشت سر می گذارد. 

مرحله ای از رشد است که با کاهش قابل مالحظه ای در فعاليت های حسی وحرکتی و حافظه ظاهر می شود. طبق تعريف سازمان بهداشت 

سال را می توان جزء جامعه سالمندان به حساب آورد. آمار و ارقام نشان می دهد که به داليلی  01جهانی از سالمندی افراد باالی سن 

له پيشرفت روش های درمانی و باال رفتن ميانگين عمر انسان باعث افزايش شمار سالمندان در جامعه شده است با اين وجود مختلف از جم

سالمندان تنها قشری از مردم هستند که کمتر حرفی از آن ها به ميان می آيد. پديده سالمندی همراه خود چالش های بسيار از جمله 

سال پيش سازمان بهداشت جهانی سالمت  01ا به وجود آورده که نياز به بررسی همه جانبه دارند. تقريباً اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ر

(. 1112و  1110را به عنوان حالتی از بهزيستی کامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً بيمار نبودن تعريف کرد )سازمان بهداشت جهانی، 

به عنوان معيار سالمت روانی انتقاد و به جای آن معيارهای چندگانه را برای سالمت روانی ارائه کرد. ( از نداشتن بيمار روانی 0591جاهودا )

متأسفانه تا مدت ها پيشرفت قابل مالحظه ای در کاربرد اين ديدگاه های در قلمروهای علمی وعملی مشاهده نشد. سالمت يك مفهوم چند 

را نيز دربر می گيرد. اغلب روان پزشكان، روان شناسان و  0احساس شادکامی و بهزيستی بعدی است که عالوه بر بيمار و ناتوان نبودن،

محققان بهداشت روانی جنبه های مثبت سالمت را ناديده می گيرند. تالش هايی که در جهت گذر از الگوهای سنتی سالمتی صورت گرفته 

ی )نه صرفاً نبود بيماری( فراهم ساخته ولی کافی نيست. البته الگوهای گرچه زمينه الزم را برای تلقی سالمت به عنوان حالتی از بهزيست

، 1جديد سالمت نيز به طور عمده بر ويژگی های منفی تأکيد دارند و در آن ها ابزارهای اندازه گيری سالمت اغلب با مشكالت بدنی )تحرك

انی( و مشكالت اجتماعی )ناتوانی در ايفای نقش اجتماعی، و نگر 9، اضطراب2، خستگی و اختالالت خواب(، مشكالت روانی )افسردگی3درد

الگوی بهزيستی روانشناختی يا بهداشت روانی مثبت را ارائه  0( 0550و همكارانش ) 0مشكالت زناشويی( سروکار دارند. در دهه گذشته ريف

تن نگرش مثبت به خود( رابطه مثبت با عامل تشكيل می شود. پذيرش خود )داش 0کردند. براساس الگوی ريف بهزيستی روانشاختی از 

ديگران )برقراری روابط گرم و صميمی با ديگران و توانايی همدلی(، خودمختاری )احساس استقالل و توانايی ايستادگی در مقابل فشارهای 

 محيط )توانايی فرد اجتماعی(، زندگی هدفمند )داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن( رشد شخصی )احساس رشد مستمر( و تسلط بر

در مديريت محيط(. الگوی ريف به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است. ريف اين الگو را بر اساس مطالعه متون بهداشت روانی 

ثبت کرد مارائه کرد و اظهار داشت مؤلفه های الگو، معيارهای بهداشت روانی مثبت است و اين ابعاد کمك می کند تا سطح بهزيستی و کار

 شخص را اندازه گيری کرد. 

                                                           
1 Well- beig 
2 Mobilty 
3 Pain 
4 Depression 
5 Anxiety 
6 Ryff 
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 بیان مسأله

و  5، به نقل از سگال1به معنای توجه کردن ويژه، هدفمند، در زمان کنونی و خالی از پيش داوری و قضاوت است )کابات زين 7حضور ذهن

يوه های مفيدتر را فرا می گيرد. (. در حضور ذهن، فرد در هر لحظه از شيوه ذهنی آگاه می شود و مهارت های شناسايی ش1111همكاران، 

در حضور ذهن فرا می گيريم که ذهن را از يك «. 00بودن»و ديگری « 01انجام دادن»برای ذهن دو شيوه اصلی در نظر گرفته می شود: يكی 

آموزش داده می (. در اين روش به افراد افسرده 1111شيوه به سوی شيوه ی ديگر حرکت دهيم )کابات زين، به نقل از سگال و همكاران، 

شود که افكارو احساسات خود را بدون قضاوت مشاهده کنند و آن ها را وقايع ذهنی ساده ای ببينند که می آيند و می روند، به جای آن 

 که آن ها را به عنوان قسمتی از خودشان يا انعكاسی از واقعيت در نظر بگيرند. اين نوع نگرش به شناخت های مرتبط با افسردگی، مانع

(.پژوهشگران نشان می دهند که افزايش حضور ذهن با 1111و همكاران،  01تشديد افكار منفی در الگوی نشخوار فكری می شود )تيزديل

انواع پيامدهای سالمتی نظير کاهش درد، اضطراب، افسردگی، اختالل خوردن و استرس ارتباط دارد. حضور ذهن می تواند در رهاسازی 

ك، عادت ها و الگوهای رفتاری ناسالم کمك کند و از اين رو نقش مهمی را در تنظيم رفتاری ايفا کند )ريان و دسی، افراد از افكار اتوماتي

(.يكی از مفاهيم اصلی مدل سالمت بهزيستی است. مدل سالمت سه نوع بهزيستی هيجانی، بهزيستی روانشناختی و بهزيستی 1111

و کامل از بهزيستی را که هم جنبه عاطفی )بهزيستی هيجانی( و هم جنبه کاربردی )بهزيستی اجتماعی را با هم ترکيب کرده و مفهوم جامع 

نشانه مرتبط با  1نشانه است که  03روانشناختی و اجتماعی( سالمت روانی را در بر می گيرد به وجود آورده اند. سالمت روانی دارای 

شانه مرتبط با بهزيستی روانشناختی است. بهزيستی روانشناختی به معنای ن 0نشانه مرتبط با بهزيستی اجتماعی و  9بهزيستی هيجانی 

خودمختاری )احساس شايستگی و توانايی در مديريت محيط پيرامون فرد  -0قابليت يافتن تمام استعدادهای فرد است و دارای مؤلفه های 

هدفمندی در زندگی )داشتن هدف  -2شتن روابط گرم و ...( روابط مثبت با ديگران )دا -3رشد شخصی )داشتن رشد مداوم و ...(  -1و ...( 

تسلط بر محيط )توانايی انتخاب و ايجاد محيطی مناسب و ...( می  -0پذيرش خود )داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و ...(  -9در زندگی( 

 03مؤثر می باشد. سازمان بهداشت جهانی باشد. هم چنين سالمت روانی يكی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه

( سالمت روانی را به عنوان حالتی از بهزيستی که در آن فرد توانمندی خود را شناخته از آن ها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و 1112)

اری يشگيری از ابتال به بيمبرای اجتماع خويش مفيد است تعريف می کند. به طور کلی بهداشت روانی ايجاد سالمت روان به وسيله ی پ

های روانی، کنترل عوامل مؤثر بروز آن، تشخيص زودرس، پيشگيری از عوامل ناشی از برگشت بيماری های روانی و ايجاد محيط سالم در 

د محسوب (.دوران سالمندی همانند دوران کودکی و جوانی از مراحل مهم زندگی فر0310برقراری روابط صحيح انسانی است )ميالنی فرد، 

می شود. سالمندان از جمله اقشار آسيب پذير جامعه محسوب می شوند که درمقايسه با ديگر گروه جامعه هزينه های درمانی و بهداشتی 

                                                           
7 mindfulness 
8 Kabat- Zinn 
9 Segal 
10 doing 
11 being 
12 Teasdale 
13 World Health Organization 
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بيشتری را متحمل می شوند. اختالل های روانشناختی متعددی در طول دوران سالمندی ايجاد می شود. ترس از مرگ، احساس تنهايی، 

استرس، افكار خودکشی، تغيير در الگوی خواب از عاليم اختالل در سالمت روانی سالمندان محسوب می شود. به اعتقاد  ناکامی، خستگی،

( اختالل های خلقی و اضطراب از شايع ترين اختالل های سالمندان محسوب می شوند. حال با توجه به شيوع 1117سادوك و سادوك )

دی و کاهش بهزيستی روانشناختی در اين دوره اززندگی، مسئله ای که در اين پژوهش مطرح باالی اضطراب و افسردگی در دوره سالمن

 است اين است که آيا درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزيستی روانشناختی و سالمت روانی سالمندان مؤثر است؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش 

و هم چنين پيشرفت روش های درمانی پديده ی سالمندی را در جوامع به دنبال  بهبود شرايط زندگی و افزايش طول عمر و اميد به زندگی

داشته است. يكی از دانشمندان به نام مك کئون معتقد است پيری عبارت است از تغييرات بيولوژيكی که درنحوه زيستن ارگانيسم در طول 

اهش قابليت انطباق فرد با تغيير شرايط ناگهانی و ناتوانی در زمان ظاهر می شود. اين تغييرات با کاهش نيروی حياتی و تطبيقی يعنی ک

 ايجاد تعادل مجدد همراه بوده و به تدريج دگرگونی هايی را در ساختمان و عمل اعضای مختلف به وجود می آورد. 

اختالالت روانی سالمندان از تعامل پيچيده عوامل عضوی، روان شناختی و اجتماعی ناشی می شود. طبق آمار انستيتو ملی بهداشت روانی 

شايع ترين اختالالت سالمندان افسردگی و اختالل شناختی است و فوبيا، الكلسيم و خطر خودکشی با افزايش سن باال می رود، به طوری 

سال مرتكب می گردند. بسياری از اختالالت روانی سالمندان قابل پيشگيری است. اگر  09خودکشی ها را افراد باالی  درصد 11که حدود 

چنين حاالتی به موقع تشخيص و به درستی درمان نشوند، ممكن است به حالت برگشت ناپذير که بستری شدن را ايجابمی کند، مبدل 

که مطالب نظری و يافته های پژوهشی و تجربی در مورد آن بسيار اندك است. از سوی ديگر  گردد. هوش معنوی مؤلفه ای نو وجالب است

عليرغم پيشرفت های علمی در تمامی رشته ها و تخصص ها و به خصوص رشته های علمی که به نوعی با جريان پيری و مسائل زندگی و 

ده برای به کار بردن و روش های موثر و چاره ساز برای درمان و بهبود بهداشت روانی سالمندان حرف زيادی برای گفتن، تدبير مثبت و سازن

بخشيدن و در نتيجه از دردهای روحی و رونی کاستن چيزی در اختيار نداريم. نبايد فراموش کرد که کشور ما هم اکنون سهم بااليی ازنسل 

ر جامعه بيشتر خواهد بود. پس بی ترديد بايد با اتخاذ شيوه جوان راداراست و در نتيجه در آينده نزديك نسبت بازنشستگان و کهنساالن د

ها و تدابير صحيح تا حد امكان از بروز اختالالت روانی در کهنساالن جلوگيری به عمل آورد و اين مهم محقق نمی شود مگر با اطالعات 

تشريح علل اختالالت رفتار نبوده بلكه هدف  دقيق و علمی که بر پايه ی تحقيقات معتبر به دست آيد. هدف سالمت روان فقط منحصر به

آن به وجود آمدن عواملی که مكمل زندگی سالم و بهنجار باشد و نيز درمان اختالالت جزيی رفتار به منظور جلوگيری از وقوع بيماری های 

زيستی و راه هايی برای بهتر (. توجه به موضوع به0311شديد روانی و به طور کلی هدف سازمان بهداشت روانی پيگشيری است )شاملو، 

زيستن در دوران سالمندی توسط جامعه و دست اندرکاران و مسئولين می تواند باعث افزايش سطح رفاه اين قشر از جامعه گردد و هم 

ی انشناختچنين از آن جا که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن می تواند به منزله درمان گروهی و کم هزينه، به منظور کاهش عوارض رو

دوران سالمندی مورد استفاده قرار گيرد، اهميت اين پژوهش آشكار می گردد. در بررسی توصيفی داده ها شاخص های آماری مربوط به هر 

يك از متغيرهای پژوهش محاسبه گرديد. در بخش آمار استنباطی از آزمون های تحليل کوواريانس چند متغيره و تحليل کوواريانس يك 
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فاده گرديده است. سپس با بهره گيری از تكنيك های آماری و تصميم گيری که با روش پژوهش و نوع متغيرها سازگاری دارند، متغيره است

 داده های جمع آری شده، تحليل شدند. 

 الف( آمار توصیفی 

 . توصيفی از فراوانی آزمودنی ها، سن، تحصيالت، ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش می باشد

 مشخص شده است.  0فراوانی نمونه های آماری به تفكيك گروه ها در جدول 

 : فراوانی نمونه ها به تفكیك گروه ها 1جدول 

 درصد فراوانی  فراوا نی  گروه 

 %91 1 آزمايش 

 %01 1 کنترل 

 %011 00 کل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فراوانی چند نمونه ها به تفكیك گروه ها 1نمودار 

 ر مساوی در دو گروه قرار گرفتند.، نمونه ها به طو0مطابق جدول و نمودار                                   
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 : فراوانی نمونه ها به تفكیك جنسیت 2جدول                                                      

 گروه  

 جنسيت 

 کنترل  آزمايش 

 درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی  فراوانی  

 %91 2 %91 2 زن 

 %91 2 %91 2 مرد 

 %011 1 %011 1 کل 

 

 

 : فراوانی آزمودنی ها به تفكیك بیماری جسمانی 3جدول 

 گروه  

 شاخص

 کنترل  آزمايش 

 درصد فراوانی  فراوانی  درصد فراوانی  فراوانی  متغير 

 %91 2 %91 2 قلبی 

 %19 1 %19 1 کبدی 

 %9/01 0 %9/01 0 کليه 

 %9/01 0 %1 1 ديابت 

 %1 1 %9/01 0 پوکی استخوان

 %011 1 %011 1 کل 

 

 

 

 

 

 

 

 : فراوانی آزمودنی ها به تفكیك بیماری جسمانی 3-4نمودار 
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 سن 

 میانگین و انحراف استاندارد سن آزمودنی ها در دو گروه  4جدول 

 گروه  

 شاخص

 کنترل  آزمايش 

 انحراف  انحراف 

  ميانگين   ميانگين متغير  

 استاندارد   استاندارد   

 129/3 79/71 702/2 03/70 سن  

 ، سن آزمودنی ها در دو گروه تقريباً با هم برابر است. 4مطابق جدول 

 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در پیش آزمون  :5جدول 

 گروه  

 شاخص

 کنترل  آزمايش 

 انحراف  انحراف متغير 

  ميانگين   ميانگين   

 استاندارد   استاندارد   

 522/3 -03/1 791/3 03/0 بهزيستی روانی 

 195/3 79/97 101/3 03/97 عواطف مثبت 

 721/1 03/97 171/1 91/90 عواطف منفی 

 315/0 19/05 910/0 19/05 استرس / افسردگی

 171/1 31 111/1 31/31 نوروز 

 211/0 79/10 910/0 31/10 اراده 

 309/1 79/31 111/1 03/31 سرزندگی 

 110/3 03/35 317/3 19/21 سالمت روان 

 239/1 79/1 331/1 5 افسردگی 

 550/1 03/00 315/0 19/00 نشانه جسمانی 

 510/1 5 510/10 91/5 عملكرد اجتماعی 

 211/0 19/01 127/0 03/01 اضطراب خواب 

مالحظه می گردد، ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش دوگروه در پيش آزمون نشان داده شده است.  9همانگونه که در جدول

 در مرحله پيش آزمون ميانگين های متغيرهای پژوهش در دو گروه تقريباً با هم برابرند. 
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 : میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش دو گروه در پس آزمون 6جدول 

 گروه  

 شاخص

 کنترل  آزمايش 

 انحراف  انحراف متغير 

  ميانگين   ميانگين   

 استاندارد   استاندارد   

 101/2 -19/1 323/01 11/31 بهزيستی روانی 

 225/1 91 111/9 31/71 عواطف مثبت 

 920/3 95 739/0 79/30 عواطف منفی 

 910/0 79/05 939/1 00 استرس / افسردگی

 193/1 19/31 930/3 03/19 نوروز 

 701/0 31/17 131/19 19/31 اراده 

 901/1 03/30 127/0 03/31 سرزندگی 

 913/3 11/20 717/1 31/07 سالمت روان 

 711/1 31/5 010/0 79/0 افسردگی 

 111/0 19/00 722/1 11/2 نشانه جسمانی 

 105/0 5 513/0 31/0 عملكرد اجتماعی 

 139/0 19/01  31/2 اضطراب خواب 

، ميانگين و انحراف استاندارد نمره متغيرهای پژوهش در دو گروه نشان داده شده است. بين ميانگين های متغيرهای پژوهش 0-2در جدول 

 در دو گروه تفاوت وجود دارد که معناداری اين تفاوت در بخش آمار استنباطی بررسی می گردد. 

 ب( آمار استنباطی 

اين فصل ارائه شد، در بخش آمار استنباطی از تحليل کوواريانس چند متغيره و تحليل کوواريانس يك متغيره برای همان گونه که در مقدمه 

 تجزيه و تحليل داده های پژوهش استفاده شد.

 : درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن ب بهزيستی روان شناختی سالمندان موثر است.1فرضیه 

 دا مفروضات تحليل کوواريانس مورد بررسی قرار می گيرد. قبل از اجرای تحليل کوواريانس ابت

 (Levine's Test)در تحليل کوواريانس صورت می گيرد آزمون لون  SPSSآزمون همگنی واريانس ها: آزمونی که اوسط نرم افزار 

مون لون، پيش فرض برابری و يكسانی ، آن گاه واريانس ها برابر هستند يعنی آز(P>0.05)بزرگتر باشد  19/1لون از  Sigاست. اگر مقدار. 

 نتايج آزمون لون تحليل کوواريانس پژوهش حاضر آمده است.  2-7واريانس ها را در گروه ها می سنجد. در جدول 
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 : آزمون لون جهت بررسی يكسانی واريانس گروه ها 7جدول 

 آماره

 متغير

F 1df 2df Sig. 

 013/1 02 0 535/2 بهزيستی روانی

 027/1 02 0 707/2 عواطف مثبت

 031/1 02 0 105/9 عواطف منفی

 291/1 02 0 951/1 استرس/ افسردگی

 019/1 02 0 271/2 نوروز

 031/1 02 0 173/9 اراده 

 090/1 02 0 121/1 سرزندگی

بر می آيد آزمون لون نشان می دهد برای متغير بهزيستی و مؤله های آن، پيش فرض  7-2همان گونه که از نتايج گزارش شده در جدول 

 يكسانی واريانس گروه ها برقرار است و لذا می توان برای آزمون فرضيه پژوهش، از نتايج تحليل کوواريانس استفاده کرد. 

 اريانس چند متغیره : نتايج آزمون تحلیل و8جدول 

 مجذور اتای سهمی .F 1Df 2Df Sig اندازه اثر گروه -آزمون

 0 131/1 0 1 72/002 0 المبدا ويلكز

 0 131/1 0 7 72/002 1110/1 اثر پيالی 

 ( معنادار می باش0F  131/1=Pو7=726002، تفاوت مؤلفه های بهزيستی روانی بين دو گروه )؛1-2با توجه به جدول شماره 

 : نتايج آزمون تعامل بین گروه ها 9جدول 

 مجذور اتای سهمی  .F Sig مجذور df مجموع مجذورها متغيرها

277/15 0 277/1509 بهزيستی روانی

09 

717/32 110/1 131/1   

023/25 0 023/250 عواطف مثبت 

0 

199/07 112/1 700/1   

731/01 0 731/0101 عواطف منفی

01 

270/27 1110/1 171/1   

013/19 0 013/191 گروه  استرس/ افسردگی

1 

017/11

1 

1110/1 500/1   

720/01 0 720/010 نوروز

0 

011/05 113/1 731/1   
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   290/1 121/1 790/9 203/71 0 203/71 اراده 

911/01 0 911/011 سرزندگی

1 

131/05 113/1 735/1   

      021/31 0 510/100 بهزيستی روانی

      252/11 0 299/055 عواطف مثبت

      101/0 0 130/1 عواطف منفی 

      111/31 0 757/109 خطا استرس/ افسردگی

      010/01 0 111/11 نوروز

      271/9 0 319/31 اراده 

      223/19 0 012/951 سرزندگی

 با توجه به جدول نتايج زير به دست می آيد:

 ( معنادار می باشد.F=326717؛  df= 0؛  P=16110)تفاوت بهزيستی روانی در دو گروه 

 ( معنادار می باشد. F=076199؛  df= 0؛  P=16112تفاوت عواطف مثبت در دو گروه )

 ( معنادار می باشد. F=276270؛  df= 0؛  P=16110تفاوت عواطف منفی در دو گروه )

 ( معنادار می باشد. F=1116017؛  df= 0؛  P=16112تفاوت استرس/ افسردگی در دو گروه )

 ( معنادار می باشد. F=056011؛  df= 0؛  P=16113تفاوت نوروز در دو گروه )

 ( معنادار می باشد. F=056131؛  df= 0؛  P=16121تفاوت اراده در دو گروه )

 ( معنادار می باشد. F=056131؛  df= 0؛  P=16113تفاوت سرزندگی در دو گروه )

 تنی بر حضور ذهن بر سالمت روان سالمندان موثر است. : درمان شناختی مب2فرضیه 

 قبل از اجرای تحليل کوواريانس ابتدا مفروضات تحليل کوواريانس مورد بررسی قرار می گيرد. 

برای بررسی برقراری پيش فرض های آنكوا اجرا می کند، آزمون لون  SPSSبررسی همگنی واريانس ها: يكی از آزمون هايی که 

(Levine's Test)  می باشد. اگر مقدار پی(Sig.)  بزرگتر باشد  19/1لون از(P>0.05) آن گاه واريانس ها برابر هستند. يعنی آزمون ،

نتايج آزمون لون تحليل کوواريانس پژوهش حاضر  01-2لون، پيش فرض برابری ويكسانی واريانس ها را در گروه ها می سنجد. درجدول 

 آمده است. 

 جهت بررسی يكسانی واريانس گروه ها : آزمون لون11جدول 

 آماره 

 متغير 

F 1df 2df P_value 
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 121/1 02 0 702/2 سالمت روان 

 

بر می آيد آزمون لون نشان می دهد برای متغير سالمت روان، پيش فرض يكسانی واريانس 01همان گونه که از نتايج گزارش شده در جدول 

 گروه ها برقرار است و لذا می توان برای آزمون فرضيه پژوهش، از نتايج تحليل کوواريانس استفاده کرد. 

 راهه نتايج آزمون تحلیل كوواريانس يك :11جدول 

 F P_value ميانگين مجذورها درجه آزادی  مجموع مجذورها 

 1110/1 231/197 593/1150 0 593/1150 گروه 

   010/1 03 020/019 خطا

    00 111/00992 کل 

 

کوچكتر است، يعنی فرضيه تحقيق تأييد می گردد. به  19/1می باشد که از  1110/1گزارش شده برابر  P_value، 00مطابق جدول 

 عبارت ديگر درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن بر سالمت روان سالمندان موثر است. 

 : درمان شناختی مبتنی بر حضورذهن بر مؤلفه های سالمت روان سالمندان مؤثر است.3فرضیه 

برای بررسی برقراری پيش فرض های مانكوا اجرا می کند، آزمون لون  SPSSنی واريانس ها: يكی از آزمون هايی که بررسی همگ

(Levelness' Test)  می باشد. اگر مقدار پی(Sig.)  19/1لون از ( 1619بزرگتر باشدP> آن گاه واريانس ها برابر هستند. يعنی ،)

نتايج آزمون لون تحليل کوواريانس پژوهش  01-2ريانس ها را در گروه ها می سنجد. در جدول آزمون لون، پيش فرض برابری و يكسانی وا

 حاضر آمده است. 

 

 

 

 

 : آزمون لون جهت بررسی يكسانی واريانس گروه ها 12جدول 

 آماره 

 متغير 

F 1df 2df P_value 

 103/1 02 0 191/1 افسردگی 

 799/1 02 0 010/1 نشانه جسمانی 

 713/1 02 0 030/1 عملكرد اجتماعی 
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 252/1 02 0 753/1 اضطراب خواب 

بر می آيد آزمون لون نشان می دهد برای همه متغيرهای پژوهش، پيش فرض يكسانی  01-2همان گونه که از نتايج گزارش در جدول 

 واريانس گروه ها برقرار است و لذا می توان برای آزمون فرضيه های پژوهش، از نتايج تحليل کوواريانس استفاده کرد. 

 چند متغیره : نتايج آزمون تحلیل واريانس 13جدول 

 مجذور اتای سهمی .F 0df 2df Sig اندازه اثر  گروه  –آزمون 

 519/1 1110/1 0 2 021/57 109/1 المبدا ويلكز 

 519/1 1110/1 0 2 021/57 519/1 اثر پيالی 

 ( معنادار می باشد. 2Fو0=576021؛ P=161110، تفاوت مؤلفه های سالمت روان بين دو گروه )03با توجه به جدول شماره  

 نتايج آزمون تعامل بین گروه ها  :14جدول 

  

 .F Sig مجذور ميانگين  df مجموع مجذورها متغيرها  منبع 

 1110/1 101/71 013/003 0 013/003 افسردگی 

 1110/1 211/00 001/011 0 001/011 نشانه جسمانی گروه  

 111/1 931/07 133/05 0 133/05 عملكرد اجتماعی  

 1110/1 011/131 000/109 0 000/109 اضطراب خواب  

   113/1 5 790/01 افسردگی  

   501/0 5 099/07 نشانه جسمانی  

   157/0 5 172/5 عملكرد اجتماعی  خطا 

   513/1 5 030/1 اضطراب خواب  

 

 نتايج زير به دست می آيد:  02با توجه به جدول 

 ( معنادار می باشد. F=716901؛  df= 0؛  P=16110گروه ) تفاوت مؤلفه افسردگی در دو

 ( معنادار می باشد. F=006211؛  df= 0؛  P=16110تفاوت مؤلفه نشانه جسمانی در دو گروه )

 ( معنادار می باشد. F=076931؛  df= 0؛  P=16111تفاوت مؤلفه عملكرد اجتماعی در دو گروه )

 ( معنادار می باشد.F=1316011؛  df= 0؛  P=16110)تفاوت مؤلفه اضطراب خواب در دو گروه 

 بحث و نتیجه گیری 

جهت تبيين چرايی نتايج حاصل از پژوهش با استناد به مباحث نظری، سابقه پژوهش و مشاهدات عينی از فرايند مداخله، تأييد يا رد فرضيه 

 ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
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 : درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزيستی روان شناختی سالمندان موثر است. 0بررسی فرضيه شماره 

بررسی و آزمون فرضيه فوق با استفاده از آزمون تحليل کواريانس چند متغيره نشان داد که پس از انجام درمان شناختی مبتنی بر حضور 

ه آزمايش و در مرحله پس آزمون به شكل معناداری بيشتر از پيش آزمون بوده است و اين ذهن، بهزيستی روان شناختی سالمندان در گرو

تغييرات در گروه گواه به نسبت گروه کنترل وجود نداشته است. هم چنين در تمامی مؤلفه های اين متغير شامل: عواطف مثبت، عواطف 

پيش ازمون و پس آزمون معنادار بوده و تغييرات تنها در گروه آزمايش افسردگی، نوروز، اراده و سرزندگی نيز تفاوت های  -منفی، استرس

( که تأثير درمان 1101وجود داشته، و فرضيه تحقيق تأييد شده است. نتايج و يافته های اين فرضيه با تحقيق گادفرين و ون هيرينگين )

 ه بوده است. شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افسردگی را مورد بررسی قرار دادند همسو مشاب

 : درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر سالمت روان سالمندان موثر است. 1بررسی فرضيه شماره 

بررسی و آزمون فرضيه فوق با استفاده از آزمون تحليل کواريانس يك راهه نشان داد که پس از انجام درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، 

و در مرحله پس آزمون به شكل معناداری بيشتر از پيش آزمون بوده است و اين تغييرات در گروه  سالمت روان سالمندان در گروه آزمايش

 گواه به نسبت گروه کنترل وجود نداشته است. 

 منابع فارسی 

 ( سالمت روان از ديدگاه اليس، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره چهارم.  0371آزاد حسين، ) -

 (. نظريه مشاوره و روان درمانی، تهران. مرکز نشر دانشگاهی. 0310بی احمدعلی، )آقاجانی سعيد، اسدی نوقا -

(، مقايسه بهداشت روانی دانشجويان مجرد و متأهل خوابگاهی، خالصه مقاالت نخستين کنگره سراسری 0313اختياری اميری راضيه، ) -

 آسيب شناسی خانواده در ايران، دانشگاه شهيد بهشتی. 

 (، روش های تحقيق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه. 0317، سرمد زهره، حجازی الهه، )بازرگان عباس -

 (، بررسی وضعيت بهداشت روان معلمان استان اصفهان، فصلنامه دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان. 0375بختياری پروين، ) -

چالش های پيشرو، مجله روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، (، بهداشت روانی در قرن بيست و يكم و 0310بهرامی احساه هادی، ) -

 .055-010، ص 0سال سی و دوم، شماره 

(، مقايسه شيوع افسردگی در سالمندان آسايشگاه خيريه کهريزك تهران با سالمندان همراه خانواده، پايان 0317-11بيابانی، فاطمه زهرا، ) -

 نامه تحصيلی کارشناسی در رشته ی روانشناسی، بهشهر، دانشگاه پيام نور. 

 و زمينه وابسته، چاپ دوم، تهران، نشر نی. روانپزشكی  -(، فرهنگ جامع روانشناسی0370پورافكاری نصراهلل، ) -

(، ارتباط بين سازگاری خانواده با سالمت روانی و سطح ارضاء نيازهای روانشناختی فرزندان 0313رحيمی نژاد عباس، پاك نژاد محسن؛ ) -

 و نوجوانان، خالصه مقاالت کنگره آسيب شناسی خانواده در ايران، تهران، دانشگاه شهيد بهشتی. 

 (، ساخت و هنجاريابی مقدماتی آزمون بهزيستی روانشناختی، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 0313جانی طبسی رضا، )زن -

 (، بهداشت روانی تهران، انتشارات رشد. 0311شاملو، سعيد، ) -
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 ارات رشد. (، مكتب ها و نظريه ها در روانشناسی شخصيت، چاپ اول، تهران، انتش0301شاملو، سعيد، ) -

(، تفاوت های جنسيتی در بهزيستی ذهنی و نقش ويژگی های شخصيت، مجله پزشكی و روانشناسی بالينی ايران، 0311شكری اميد، ) -

 . 2شماره 

 (، نظريه مشاوره و روان درمانی، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 0371شفيع آبادی عبداهلل، ) -

بررسی ميزان اميدواری به زندگی در سالمندن توانا و آگاه مقيم در آسايشگاه، پايان نامه تحصيلی کارشناسی  (،0313-12فالحتگر، جميله ) -

 روان شناسی، بهشهر، دانشگاه پيام نور. 

(، نقش ازدواج مجدد در سالمت روان همسران و فرزندان شاهد استان سيستان و بلوچستان، پايان نامه 0312کرد تمينی بهمن، ) -

( نظريه پردازان سالمت روان، فصلنامه تازه های رواندرمانی، سال شانزدهم، 0311لطافتی بريس، امين ) -ناسی ارشد، دانشگاه تهران. کارش

ميالنی فر بهروز،  -(، بررسی مسائل سالمندی در ايران و جهان، تهران، انتشارات کتاب آشنا. 0310ميرال شاری، ژيال، ) -.90و  99شماره 

 داشت روانی، چاپ هشتم، تهران، نشر قومس. (، به0310)

 منابع غير فارسي 

Barbotte, G, neurkaseh and lord handicap group. World health or yahi zation. Bulletin of world health 

organization. (2001); (1999): 110-90 (Bookin Persiam). 

Corsini, R, (1973). Current Psychotherapies. Peacock publishers. Inc Itasca. Lllonnis.  

Csikszentmihalyi, M, Csikszentmihalyi, Isabella. (1988). Optimal experience: psychological of flow in 

consciousness. Cambridge, NY: Cambridge, NY: Cambridge University Press. 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. Cambridge, NY: Cambridge 

University Press. 

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York, NY: Harper 

Collins e- books. 

Diener, Ed. (2009). Subjective well- being, in Diener, Ed. (Ed.), The Science of subjective well- being. 

The collected works of Ed Diener, (pp. 58-11), Social Indicators Research Series, 37, New York, NY: 

Springer.  

Diener, E. Lucase, R.E., Oishi, S., & Suh, E. (2002). Looking up and looking down: Weighting good 

and bad information in life satisfaction judgments. Personality and Social Psychology Bulletin, 28 (4), 

437-445. 

Diener, E., E.M. Suh, R.E. (2009). Subjective well- being: Three decades of progress_, Psychological 

Bulletin 125, 302. 

Easterlin, R. (2006). Life cycle happiness and its sources. Intersections of psychology, economics and 

demography. Journal of Economic Psychology, 27,463-482.  

Goldman, M.K. (2003). A coordinated response to child abuse and neglect: The foundation for practice. 

Washington, DC: U.S Department of Health and Human Services. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

444 
 

Hell well, J, F. (2006). Well- being, social capital and public policy: what's new?   

Economic Journal, 116, c34-c45. 

Haller, M., & Hadler, M. (2006). How social relations and structures can produce happiness and 

unhappiness: An international comparative analysis. Social Indicators Research, 75, 169-216. 

Kasser, T, Ryan, R.M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a 

central life aspiration. Journal of personality and social psychology, 65: 22-410. 

Kesebir, P, Diner, Ed. (2009). In pursuit of happiness: empirical answers to philosophical questions , 

in Ed.  

Mirkhani, sm. Renbilitation.Tehran: welare and renbilitstion university. (1999). 90-110 (book in 

Persian). 

Nosek, M.A, Marcus, G. & Carol, P. (1995). Life satisfaction of people with physical disabilities: 

Relationship to personal factor. Journal of Rehabilitation psychology, 40,3,191-202. 

Ryff, C, D, and Keyes, L., M. (2002). The structure of psychological well- being revisited. Journal of 

personality and social psychology, 69: 27-719. 

- Ryff, C,D. (1989). Happiness is everything, or is it? (Explorations on the meaning of psychological 

well- being) Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081. 

Ryff, C,D., and Keyes, L. M. (1995). The structure of psychological well- being revisited. Journal of 

Personality and Social Psychology, 69: 27-719. 

Ryan, R, M. (1995). Psychological Needs and the facilitation of integrative processes. Journal of 

Personality, 63: 397-427. 

Seligman, M. (2002). Authentic happiness: using the new positive psychology to realize your potential 

for lasting fulfillment New York: free press.  

Sheldon, K, M, and Kasser, T. (1995). Coherence and congruence: Two aspects of personality 

integration. Journal of Personality and Social Psychology, 68: 43-531. 

Soltanian, A., Bahrain, F., Namazi, S,. Amiri, M,. Ghaedi,. H. (2007). Mental health of secondary school 

students in Bushehr and related factors in the academic year 83-1382, Iranian South Medical Journal, 

173-182.  

Schultz, D, & Scholtz, S.E. (1998). Theories of personality. Pacific Gove, CA: Brooks/ Cole. Wilder, 

E. & watt, T.T. (2002). Risky parental behavior and adolescent sexual. Activity at first coitus. Milbank 

quarterly. 80,3. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

