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ABSTRACT
Objectives The rapid growth of the population, especially in developing countries, has led to adulthood
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phenomenon, which poses as one of the challenges of the public health. Therefore, it is necessary to pay
close attention to this age group. This age group mostly suffers from psychological and physical prob‐
lems. Psychologists have devised a variety of measures for tackling with these problems including disap‐
pointment, depression, and loneliness. However, after the emergence of positive psychology, scholars,
instead of focusing on negative experience, deal with positive constructs such as self-control, spirituality,
happiness, and hope. Therefore, this study attempts to investigate the effect of hope-based group train‐
ing on the quality of life of the elderly.
Methods & Materials The present study adopted a semi-experimental design with pretest-posttest and
group control. The study population comprised of all the elderly people in “Omid-e-Golestan Daily Cen‐
ter” in Minoodasht. Thirty participants were randomly selected out of 60 individuals, and divided into two
groups namely control group and experimental group, each containing 15 participants. The 26-question
Short Form Quality of Life Inventory developed by WHO, was used to collect the required data. After
implementing the pretest, the experimental group received hope-based group training- for 1.5 hours in
8 sessions, once a week. The pretest was then repeated for the two groups, and the data was analyzed
using the covariance analysis.
Results The findings of the study showed that hope-based group training not only enhanced the quality
of life but also improved the physical dimension of the elderly in the experimental group .Furthermore,
a significant improvement was noted in the psychological, environmental, and social life quality of the
elderly (P≥0.05).
Conclusion Based on the results of the study, it was concluded that hope-based group training could
significantly enhance the quality of life of the elderly. With the rapid increase in the number of elderly,
hope-based group training is highly recommended.
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اهداف رشد سریع جمعیت بهویژه در کشورهای درحالتوسعه موجب بروز پدیده سالمندی شده است؛ بهگونهای که در سالهای کنونی
پیرشدن جمعیت به یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی تبدیل شده است .این موضوع توجه به این گروه سنی را اجتنابناپذیر
کرده است .اغلب مشکالتی که سالمندان با آن روبهرو هستند ،مشکالت جسمی و ناتوانیهای حرکتی و مشکالت روحی-روانی است .از
جمله مسائل روحی-روانی که سالمندان با آن مواجه میشوند ،ناامیدی ،افسردگی و احساس تنهایی است .روانشناسان گامهای بسیاری
بهمنظور بهبود این عالیم برداشتهاند؛ ولی پس از ظهور جنبش روانشناسی مثبت ،نظریهپردازان و محققان بهجای توجه صِ رف به تجارب یا
ادراکهای منفی به بررسی سازههایی چون خودکنترلی ،معنویت ،شادی ،خوشبینی و امید پرداختند .ازاینرو هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است.
مواد و روشها مطالعه حاضر نیمهآزمايشي با طرح پيشآزمون-پسآزمون با گروه كنترل بود .جامعه آماری این پژوهش را تمامی
سالمندان زیرپوشش مرکز روزانه سالمندان امید گلستان در شهرستان مینودشت دربرمیگرفت .در این پژوهش نمونهگیری به روش
دردسترس انجام شد؛ بدینصورت که از بین  60نفر از سالمندان مراجعهکننده و داوطلب برای شرکت در جلسات گروهی امیدمحور30 ،
نفر که واجد شرایط بودند ،انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند .بهمنظور گردآوري دادهها از
پرسشنامه فرم کوتاه  26سؤالی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد .پس از اجرای پیشآزمون ،اعضای گروه آزمایش
بهمدت هشت جلسه  90دقیقهای و هفتهای یکروز آموزش گروهی امید محور را آموختند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند .سپس
پسآزمون براي هر دو گروه تكرار شد .بهمنظور تجزيهوتحليل نتايج ،از روش تحليل کواریانس در نسخه  16نرمافزار  SPSSاستفاده شد.

کلیدواژهها:

آموزش امیدمحور،
کیفیت زندگی،
سالمندان

یافته ها نتايج نشان داد كه آموزش گروهی امیدمحور کیفیت زندگی در سالمندان گروه آزمایش را بهطورمعناداری افزایش
داده بود ( .)P<0/05همچنین نتایج نشان داد آموزش بُعد جسمانی ،کیفیت زندگی سالمندان در گروه آزمایش را در مقایسه با
گروه کنترل بهبود بخشیده بود ( .)P<0/05بُعد روانشناختی کیفیت زندگی گروه آزمایش نیز در قیاس با گروه کنترل تفاوت
معناداری داشت ( .)P<0/05در ابعاد محیطی و اجتماعی نیز آموزش گروهی امیدمحور توانسته است کیفیت زندگی سالمندان
گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل ارتقا دهد (.)P<0/05
نتیجهگیری نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش گروهی امید محور ،افزایش کیفیت زندگی و ابعاد آن شامل ابعاد جسمانی ،روانشناختی،
محیطی و اجتماعی سالمندان را در پی دارد .ازاینرو با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در جوامع درحالتوسعه از جمله ایران و لزوم
توجه به سالمت جسمانی و روانشناختی این قشر میتوان از روش آموزش گروهی امیدمحور برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان بهره برد.

مقدمه
سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسائل
و نیازهای این مرحله ،ضرورتی اجتماعی بهشمار میرود .در
این دوره سیستمهاي مختلف بدن تحلیل میرود و در عمل،
توانایی انسان کاهش مییابد .این روند موجب افزایش ناتوانی
و کاهش تصاعدي و پیشرونده در توانایی حرکتی و عملکرد

حافظه ،کاهش استقالل ،افزایش وابستگی سالمندان به دیگران
میشود [.]1، 2
سالمندی فرایندی تدریجی است که با رشد و تکامل مداوم
مشخص میشود [ .]3این فرایند متوقف یا معکوس نمیشود ،اما
با مراقبت صحیح میتوان روند آن را ُکند کرد [ .]4برایناساس،
با درنظرداشتن نیازهای خاص این دوران ،توجه به رفتارهای
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ارتقادهنده سالمت و کیفیت زندگی در سالمندان نیز امر
بسیارمهمی است که بهطورعمده موردغفلت قرار میگیرد [.]5
کیفیت زندگی ،شاخصی اساسی محسوب میشود و ازآنجاکه
ابعاد متعددی مانند جنبههای فیزیولوژیک ،عملکرد و وجود فرد
را دربرمیگیرد ،توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار است.
مشکالت و مسائل متعددی که بهطورفیزیولوژیک در سنین باال
رخ میدهد ،در کاهش کیفیت زندگی در طول دوره سالمندی
تأثیر دارد [.]6
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که در هم ه کشورها
عمر طوالنی ،یکی از مواهب توسعه اجتماعی شناخته شده است،
به شرط آنکه بر کیفیت زندگی و شمار سالهای عمر توجه
بیشتری شود .بدیهی است چون هدف از زندگی سالمندان فقط
عمر طوالنی و زندهبودن نیست ،بلکه نوع و کیفیت زندگی آنها
نیز اهمیت دارد ،از این جهت ارتقای کیفیت زندگی سالمندان
در مرحله اول به اطالعات جامع در مورد کیفیت زندگی آنها
نیاز دارد و این مقوله فقط از طریق اندازهگیری کیفیت زندگی
ممکن است [.]7
کیفیت زندگی در پیريشناسی از دیدگاههاي نظري
مختلف عبارت است از :رضایتمندي از زندگی که نتیجه اولیه
سالمندي موفق محسوب میشود [ .]8همچنین متخصصان
علم پیريشناسی کیفیت زندگی را توانایی کارکردي میدانند
و تا حدي آن را به شادکامی ،درد ،میزان انرژي ،کنترل فردي
و احترام به خویش برمیگردانند [ .]9عدهای نیز معتقدند
سالمندی موفق یا کیفیت زندگی در سالمندی شامل شرایط
مساعد در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی-اقتصادی و مذهبی
است [ .]10رو 1و همکاران نیز کیفیت زندگی خوب در
سالمندی را تحتتأثیر سه جنبه نبود بیماری ،سازگاری با
زندگی و کفایت روحی-روانی میدانند [.]11
یافتههاي چن [ ،]12یانگ و فانگ [ ،]13وستوي و همکاران
[ ،]14گود [ ]15و برگ [ ]16حاکی از آن است که میزان
شادکامی و رضایت از زندگی با افزایش سن کاهش مییابد.
بیشتر مشکالتی که سالمندان با آن روبهرو هستند ،مشکالت
جسمی و مسائل روحی از جمله ناامیدی و افسردگی است
[ .]17روانشناسان گامهای بسیاری برای بهبود این مشکالت
برداشتهاند ،ولی پس از ظهور جنبش روانشناسی مثبت،
نظریهپردازان و محققان بهجای توجه صرف به تجارب یا
ادراک منفی به بررسی سازههایی مانند خودکنترلی ،معنویت،
شادی ،خوشبینی و امید پرداختند .آثار مثبت این سازهها بر
سالمت جسمانی و روانی تأیید شده است [ .]18براساس دیدگاه
روانشناسی مثبت ،امیدبهزندگی و شادی باعث بهبود سالمتی و
رفع تنش میشود [.]19
1. Roe
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بهنظر میرسد امید عامل مهمی در اثربخشی اقدامات
رواندرمانی و سازگاری با ناخوشیهای مزمن و اختالالت حاد
بهشمار میآید [ .]20الزم بهذکر است بهجای آنکه امید را ذاتی
بدانیم ،میتوانیم بیاموزیم [ .]21بهعبارتدیگر ،امیددرمانی
برنامهای درمانی براساس نظریه امید اسنایدر و اندیشههاي
برگرفتهشده از درمان شناختی-رفتاري ،درمان راهحلمدار و
درمان روایتی است .در این روش ،شرکتکنندگان ابتدا با اصول
نظریه امید آشنا میشوند و سپس به آنها آموزش داده میشود
که چگونه این اصول را در زندگی خود بهکار گیرند.
شرکتکنندگان یاد میگیرند چگونه اهداف مهم،
قابلاندازهگیري و قابلدستیابی را تبیین کنند .همچنین
میآموزند منابع انگیزشی و تأثیر متقابل هر مانع بر انگیزش
را شناسایی ،پیشرفت بهسوي هدف را بازنگري و اهداف و
گذرگاهها را اصالح کنند .این مداخله بهصورت گروهی اجرا
میشود؛ زیرا در نظریه اسنایدر فرض بر این است که تفکر
امیدوارانه ،منعکسکننده یک فرایند تبادلی است [.]22
عالوهبراین ،مشاوره و آموزش گروهی میتواند بر سالمت
سالمندان و کیفیت زندگی آنان تأثیر عمیق داشته باشد .تجربه
گروهی ،فرصتی ارزشمند برای برقراری یک رابطه واقعی و
نزدیک با دیگران است .این تجربه هرگز در درمان فردی اتفاق
نمیافتد [ ]18و همانطورکه تحقیقات لوپز و کِر نشان داده،
آموزش گروهی در توسعه و افزایش حس خوشبینی ،شادي و
امید در سالمندان تأثیر بسزایی داشته است [.]23
ِکل ِر و همکاران نیز در پژوهشی با عنوان «اثر وضعیتهاي
بنیادي بر امیدبهزندگی در افراد سالمند» گزارش کردند
که وضعیتهاي مطلوبی مانند نداشتن معلولیت ،سالمت
جسمانی ،گذراندن اوقات فراغت فعال ،فعالیت بدنی و نداشتن
محدودیتهاي جسمی و روحی باعث ارتقای امیدبهزندگی در
سالمندان میشود .به اعتقاد آنها وضعیتهاي مطلوب بنیادین
نظیر کیفیت زندگی ،اعتمادبهنفس ،رضایتمندي از زندگی و
2
امیدبهزندگی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند [ .]24ایروینگ
و همکاران نیز نشان دادند که آموزش امید میتواند منافع
روانشناختی مختلفی برای افراد داشته باشد و مؤلفههای شادی
را در آنها افزایش دهد [ .]25تحقیقات نشان داد که امید با
عاطفه مثبت و احساس خود ارزشمندی همبستگی مثبت و با
افسردگی همبستگی منفی دارد [.]26
چيميك و نكواليچاك 3نیز نشان دادند كه اميدواري ميتواند
روند روياروريي با ناماليمات زندگي را آسان كند و ابعاد كيفيت
زندگي را ارتقا بخشد [ .]27دینیزلی 4در مرور مطالعات مربوط
2. Irving
3. Chimick and Nekolaichak
4. Denizli
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به اميد معتقد است سطوح باالي اميد با سالمت جسمي و
روانشناختي ،خودارزشي باال ،تفكر مثبت و روابط اجتماعي
كه از مؤلفههاي مهم كيفيت زندگي محسوب ميشود ،رابطه
مثبت دارد [ .]28همچنین اسنایدر ،ايروينگ و اندرسون
معتقدند بسياري از ناراحتيها و فشارهاي جسمي ناشي از
بحرانهاي زندگي در واكنش به ازدستدادن اميد رخ ميدهد
و اميددرماني قادر است سالمت رواني و كيفيت زندگي افراد
را بهبود بخشد .از نظر اين محققان پس از اميدافزايي شاهد
افزايش سطح اقدامات خودمراقبتي ،كيفيت زندگي و ارتقای
سالمت عمومي در افراد خواهیم بود [.]29
همچنین اثربخشی گروهدرمانی مبتنیبر امید بر افزایش
کیفیت زندگی در تحقیقات کرمی و همکاران [ ،]30قزلسفلو
اثباتی [ ،]31فرهادی و همکاران [ ]32و نامداری و همکاران
[ ]33تأیید شده است.
بنابراین با توجه به نتایج مطالعات مذکور ،افزایش جمعیت
سالمند در ایران ،اهمیت سالمندی در جوامع صنعتی و
درحالتوسعه و ضرورت و اهمیت برنامهریزی بهمنظور شناخت
و تغییر کیفیت زندگی این قشر از افراد جامعه ،پژوهش حاضر
با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای
کیفیت زندگی و ابعاد آن در سالمندان انجام شده است.

روش مطالعه
مطالعه حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نحوه
گردآوری دادهها ،نیمهآزمايشي با طرح پيشآزمون-پسآزمون
با گروه كنترل بود و جامعه آماری آن را کلیه سالمندان (60
نفر) زیرپوشش مرکز روزانه سالمندان امید گلستان (شهرستان
مینودشت) تشکیل میدادند .نمونهگیری این پژوهش به روش
نمونهگیری دردسترس انجام شد؛ یعنی از بین سالمندان
مراجعهکننده و داوطلب برای شرکت در جلسات گروهی
امیدمحور 30 ،نفر که از امکان حضور و سالمت جسمانی-روانی
(بهگونهای که توانایی مشارکت در تمامی جلسات را داشته
باشند) برخوردار بودند ،انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه
آزمایش و کنترل جایگزین شدند.
بهمنظور گردآوري دادهها ،از فرم کوتاه  26سؤالی پرسشنامه
کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده شد .این
پرسشنامه كيفيت زندگي را در چهار حيطه :سالمت جسمانی
(فیزیکی) ،روانشناختی ،روابط اجتماعی و محیط زندگی که
با سالمت مرتبط است ،موردبررسي قرار ميدهد .رحیمی
( )2007پایایی مقیاس کیفیت زندگی را سنجیده و ضریب
آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس  ،0/88برای سالمت جسمی
 ،0/70برای سالمت روانی  ،0/77برای روابط اجتماعی 0/65
و برای کیفیت محیط زندگی برابر با  0/77گزارش کرده است
[ .]31نصیری ( )2006ضریب پایایی بازآزمایی آن را 0/67

گزارش کرده است .همچنین نتایج مربوط به روایی همزمان
آن با مقیاس سالمت عمومی ( 5)GHQرضایتبخش اعالم شده
است [ .]34در پژوهش حاضر نیز پایایی آن با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  0/71بهدست آمد.
پس از اجرای پیشآزمون ،آموزش گروهی امیدمحور روی
گروه آزمایش انجام شد .سپس پسآزمون براي هر دو گروه
تكرار شد .بهمنظور تجزيهوتحليل نتايج ،روش تحليل کواریانس
بهكاررفت .آموزشها در  8جلسه  90دقیقهای بهصورت گروهی
در مرکز سالمندان امید گلستان بهصورت هفتهای یک روز و
براساس پژوهشهای اسنایدر طراحی و اجرا شد.
• •در جلسه اول پرسشنامه کیفیت زندگی اجرا و سپس ساختار
جلسات و اهداف برنامه آموزشي براساس نظريه اميد معرفي شد.
• •در جلسه دوم نظریه اﻣﻴﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ ،ﺿﺮورت وﺟﻮد و
ﺗﺄﺛﻴﺮ آن بر کیفیت زندگی انجام شد.
• •در جلسه سوم هريك از مراجعان داستان زندگي خود را
تعريف كرد .درحقیقت ﻫﺪف اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،کمک ﺑﻪ اﻋﻀﺎ برای
ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻣﻴﺪ بود.
• •جلسه چهارم تبيين داستانها براساس سه مؤلفه اصلي نظريه
اميد (اهداف ،گذرگاهها و نیروی عامل) و قالببندي مجدد
آنها بود.
• •جلسه پنجم مطرحكردن فهرستي از اتفاقات جاري و ابعاد
مهم زندگي و ميزان رضايت افراد از هريك از اين اتفاقات را
دربرداشت.
• •در جلسه ششم اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺮحﻛﺮدن
ویژگیهای اﻫﺪاف ﻣﻨﺎﺳﺐ ترغیب شدند .هدف این جلسه
و دو جلسه قبل ،امیدافزایی در اعضا و کمک به آنها برای
افزایش امید ،ﭘﺲ از ﻳﺎﻓﺘﻦ آن بود.
• •در جلسه هفتم ويژگيهاي گذرگاههاي مناسب مطرح
و از افراد خواسته شد براي رسيدن به اهداف تعيينشده،
راهكارهاي مناسب انتخاب كنند.
• •در جلسه هشتم راهكارهايي براي ايجاد و حفظ عامل مطرح
شد؛ از جمله اينكه از افراد خواسته شد تا به خودگوييهاي
مثبت و تصور ذهني بپردازند تا به اهداف خود برسند.

یافتهها
بهمنظور تجزيهوتحليل يافتههای پژوهش حاضر ،ابتدا
اطالعات و دادههاي اوليه جمعآوري و سپس با استفاده از
)5. General Health Questionnaire (GHQ

303

تابستان  .1395دوره  .11شماره 2

جدول  .1ميانگين سني و توزيع سطح تحصيالت افراد گروه آزمايش و كنترل.
گروهها

میانگین سنی

انحرافمعیار

گروه آزمایش

69/40

5/60

گروه کنترل

69/80

8/40

وضعيت تحصيالت

فراوانی

درصد

بیسواد

13

86/66

ابتدایی

2

13/33

راهنمایی

0

0

بیسواد

11

73/33

ابتدایی

1

6/66

راهنمایی

3

20

جدول  .2ميانگين و انحراف استاندارد نمره كيفيت زندگي و ابعاد آن در گر وههاي آزمايش و كنترل.
ابعاد

جسماني
روانشناختی
اجتماعی
محیطی
کیفیت زندگی کل

پیشآزمون

گروهها

پسآزمون

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

آزمایش

18/20

3/80

23/60

4/59

کنترل

20/80

4/63

20/66

4/79

آزمایش

18

3/07

22/26

3/41

کنترل

18/40

3/15

18/20

2/93

آزمایش

10/80

2/54

12

1/64

کنترل

11

1/77

9/93

2/31

آزمایش

24/40

2/89

29/40

2/52

کنترل

25/53

2/26

24/93

2/48

آزمایش

71/40

7/68

87/26

8/06

کنترل

75/73

8/10

73/73

9/13

جدول  .3نتايج تحليل كواريانس مقايسه نمره کل کیفیت زندگی در گروههاي آزمايش و كنترل.
مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

مقدار احتمال

پيشآزمون

1514/40

1

1514/40

72/31

0/000

مداخله گروه

2142/14

1

2142/14

102/28

0/000

خطا

565/46

27

20/94

-

-

كل

106153

30

-

-

-

روشهاي آماري تحليل کواریانس و تی مستقل ،به آزمون
فرضيهها پرداخته شد .جدول شماره  1ميانگين سنی و توزيع
سطح تحصيالت افراد گروه آزمايش و كنترل را نشان ميدهد.
بر اساس جدول شماره  1میانگین سنی گروه آزمایش
برابر با ( )69/40±5/60و میانگین سنی گروه کنترل برابر
با ( )69/80±8/40است .همچنین در ارتباط با وضعيت
تحصيالت 86/66 ،درصد افراد گروه آزمايش بیسواد13/33 ،
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ضریب اتا

0/72

توان آزمون

1

درصد دارای تحصيالت ابتدایی بودند و در گروه كنترل 73/33
درصد افراد بیسواد 6/66 ،درصد تحصيالت ابتدایی و  20درصد
راهنمایی بودند .جدول شماره  2نيز ميانگين و انحراف استاندارد
نمره كيفيت زندگي گروههاي آزمايش و كنترل را در مراحل
پيشآزمون و پسآزمون نشان ميدهد.
همچنانكه دادههاي جدول شماره  2نشان ميدهد ميانگين
نمرات گروه آزمايش در پسآزمون براي چهار بُعد كيفيت

تابستان  .1395دوره  .11شماره 2

بررسی اثربخشی آموزش گروهی امیدمحور بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان

جدول .4نتایج تحلیل کواریانس مقایسه ابعاد کیفیت زندگی در دو گروه کنترل و آزمایش.
متغیر

جسمانی
روانشناختی
محیطی

منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

مقدار احتمال

پيشآزمون

302/81

1

302/81

26/02

0/0001

مداخله گروه

167/00

1

167/00

14/35

0/001

پيشآزمون

101/21

1

101/21

15/00

0/001

مداخله گروه

138/76

1

138/76

20/57

0/0001

پيشآزمون

68/80

1

68/80

13/89

0/001

مداخله گروه

189/27

1

189/27

38/21

0/0001

ضریب اتا توان آزمون

0/34

0/95

0/43

0/99

0/58

1

جدول  .5نتایج تی مستقل در بُعد اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش.
متغیر

درجه آزادی

T

مقدار احتمال

اجتماعی

28

2/38

0/02

زندگي و کیفیت زندگی کل افزايش يافته است ،اما نمرات گروه
كنترل تغيير محسوسي نداشته و حتی کاهش داشته است.
با توجه به اينكه مطالعه حاضر از نوع طرحهاي نيمهآزمايشي
پيشآزمون و پسآزمون با گروه كنترل بود ،بهمنظور تحليل
دادههاي پژوهش ،در فرضيه تحقیق از روش تحليل کواریانس
بهره گرفته شد [ .]35براي استفاده از اين روش آماري ،ابتدا
به مفروضههاي اساسي اين روش ،يعني طبیعیبودن نمرات
متغيرها ،يكسانبودن شيب خط رگرسيون ،همساني واريانسها
و خطيبودن رابطه بين متغير كمكي (پيشآزمون) و متغير
وابسته (پسآزمون) ،پرداخته شد.
همانطورکه در جداول شماره  3و  4مشخص است ،آموزش
اميددرماني بر کیفیت زندگی کل و ُخردهمقياسهاي جسمانی،
روانشناختی و محیطی از لحاظ آماري در سطح کمتر از 0/05
معنادار است .در مورد بُعد اجتماعی با توجه به معناداربودن
واریانسهای دو گروه در مرحله پیشآزمون ،بهجای تحلیل
کواریانس از تی تفاضل میانگین دو گروه مستقل استفاده
شد .نتایج آزمون تی نشان داد با توجه به مقدار ( t=2/38و
 )P>0/02تفاوت آماری معناداری بین گروه آزمایش نسبت
به گروه کنترل در مرحله پسآزمون در سطح کمتر از 0/05
وجود دارد (جدول شماره .)5

بحث
یافتههای اين پژوهش نشان میدهد آموزش گروهی
امیدمحور ،موجب افزايش کیفیت زندگی و ابعاد آن در
سالمندان گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل شده است.

نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش محققان مختلف از
جمله اسنایدر و همکاران [ ،]29ایروینگ ،اسنایدر و کراوسون
[ ،]25چيميك و نكواليچاك [ ،]27دینیزلی [ ،]28کرمی و
همکاران [ ،]30قزلسفلو و اثباتی[ ]31و فرهادی و همکاران
[ ]32همسو است.
شاید بزرگترین موفقیت یک شخص در زندگی برخورداری
از یک احساس کلی از خوببودن در زندگی و همینطور
احساس داشتن یک زندگی با معناست [ .]36این احساسها
تا حد بسیارزیادی به داشتن اهداف رضایتبخش و انگیزش
برای دستیابی به آنها در زندگی بستگی دارد [ .]37به اعتقاد
داینر و فوجیتا ( )1995احساس پیشرفت بهسمت هدف ،عاملی
بسیارمهم و تعیینکننده در داشتن بهزیستی است [.]38
آموزش گروهی امیدمحور نیز توانسته است با ایجاد هدف و
افزايش اميد دستیابی به آن در سالمندان ،بر سالمت و کیفیت
زندگی آنان تأثیر عمیقی داشته باشد .همانطورکه چيميك و
نكواليچاك نشان دادند ،اميدواري ميتواند روند روياروريي با
ناماليمات زندگي را آسان كند و ابعاد كيفيت زندگي را ارتقا
دهد [ .]27دینیزلی نیز درباره مرور مطالعات مربوط به اميد
معتقد است سطوح باالي اميد با سالمت جسمي و روانشناختي،
خودارزشي باال ،تفكر مثبت و روابط اجتماعي كه از مؤلفههاي
مهم كيفيت زندگي محسوب ميشود ،رابطه مثبت دارد .اين
يافتهها با نتايج پژوهش كنوني همخواني دارد [.]28
سالمندی فرایندی است که با دگرگونیهای عمیق در سه
بُعد فیزیولوژیک ،روانشناختی و جامعهشناختی انسان همراه
کمی و کیفی استرسهای دوران
است [ .]39همچنین افزایش ّ
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سالمندی و نحوه کنشهای اجتماعی در ایجاد اختالالت روانی
این دوره نقش مهمی دارد؛ ازاینرو امید میتواند مواجهه با این
مسائل و مشکالت را راحتتر کند .در این رابطه اسنايدر معتقد
است افراد اميدوار در رويارويي با شرايط استرسزا بهصورت
فعالتري برخورد و از راهبردهاي مقابلهاي مؤثرتر و بهتري
استفاده ميكنند .به عقيده او اميددرماني به مراجعان كمك
ميكند تا خود را براي دنبالكردن اهداف برانگيزند و موانع را
بهصورت مشکالتی براي غلبه بر آنها از نو بازآرايي كنند [.]40

را حفظ کنند و ضمن پذیرش محدودیتهای محیطی،
راهحلهای مناسبی برای مواجهه با این مسائل بیابند و از این
طریق همواره پویا باشند و سبک حلمسئله فعاالنهای انتخاب
کنند [ .]45برایناساس ،جلسات گروهی امیدمحور فرصتی
برای حمایت متقابل و کمک به سالمندان بهمنظور مدارا با
استرس و منابع کاهنده زندگی است .در این جلسات اعضای
گروه فرصتی تازه برای کمک به یکدیگر و افزایش احترام و
اعتمادبهنفس پیدا میکنند [.]46

بهعالوه افراد اميدوار عامل و گذرگاههای بيشتري براي
دنبالكردن اهداف خود دارند و وقتي با مانع برخورد ميكنند،
ميتوانند انگيزه خود را حفظ و از گذرگاههاي جانشين استفاده
نمایند .بااینحال ،افراد نااميد بهدليل اينكه عامل و گذرگاههای
کمی دارند در برخورد با موانع بهراحتي انگيزه خود را از دست
میدهند .بهعبارتديگر مؤلفه عامل يا كارگذار ،باوری شخصي
است كه باعث ميشود فرد احساس كند ميتواند براي رسيدن
به اهداف خود مسيرهاي مختلفي را امتحان و تحمل كند.
درحقیقت ،اميد نيروي مثبتي است كه انگيزش ،پيشبرد اهداف
و سازگاري را افزايش ميدهد و قدرت نگهداري انرژي افراد در
زندگي و ايجاد آن ،جزء ماهيت اميد است [.]41

نتیجهگیری نهایی

برایناساس ،اميدواري سبب بهبود ابعاد کیفیت زندگی از
جمله سالمت روانشناختي و احساس ارزشمندي ميشود و
به ايجاد روابط اجتماعي بهمنظور دريافت حمايت و درنتيجه
سالمت روان بيشتر كمك ميکند؛ زیرا برخی از نظریهپردازان
معتقدند که بهترین راه حفظ سالمت روان و اجتناب از اختالالت
روانی مانند افسردگی و اضطراب در سالمندی فعال باقیماندن
از نظر اجتماعی است .پذیرفتهنشدن از سوی دیگران و انزوای
اجتماعی از علل مهم بیماریهای روانی در سنین سالمندی
بهشمار میرود که حضور و مشارکت در امور اجتماعی میتواند
از آن پیشگیری کند [.]42
در تبیین اینکه چگونه امیددرمانی بر بُعد محیطی کیفیت
زندگی سالمندان بیشترین تأثیر را گذاشته است ،میتوان بیان
کرد که بُعد محیطی کیفیت زندگی درواقع به تجلی مفاهیمی
مانند قدرت ،انرژی ،توانایی انجام فعالیتهای روزمره و مراقبت
از خود اشاره دارد [ .]43دقیقاً این حوزه بیشترین مسائل
سالمندی را نیز پوشش میدهد؛ مسائلی مانند نگرانی نسبت به
سالمتی ،زمینخوردن ،کاهش قوای جسمانی ،احتمال ابتال به
بیماریهای قلبی و دیگر بیماریها و وجود دردهای جسمانی
میتواند ادراک سالمندان را نسبت به کیفیت زندگی تحتتأثیر
قرار دهد [.]44
در فرایند امیددرمانی افراد تحثتأثیر افزایش تفکر عامل
و تفکر رهیاب (حلمسئله) میآموزند که میتوانند علیرغم
محدودیتهای فیزیکی و محیطی بیشترین توانمندی محیطی
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درمجموع میتوان چنین نتیجهگیري کرد که مداخالت
امیدمحور در ارتقای کیفیت زندگی و ابعاد آن در سالمندان
مؤثر است؛ بنابراین ضروری است که در راستای ارتقای کیفیت
زندگی سالمندان ،با روشهاي مناسب خدمات آموزشی و
برنامههاي ارتقابخش آموزش داده شود.
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