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چکيده
مقدمه و هدف :درعصر حاضر میانگین سن افراد جامعه به دلیل پیشرفت جوامع
روز به روز در حال افزایش است و در آیندهای نه چندان دور با جمعیتی مواجه
خواهیم بود که از میانگین سنی باالیی برخوردار خواهند بود و اغلب درتعامل و
سازش با محیط اطراف خود دچار مشکل خواهند شد .مداخالت درمانی زیادی
برای بهبود دردها و کاهش مشکالت سالمندان و به جهت افزایش باور و اطمینان
آنان به خود ،باال بردن تواناییهای تطابقی و به حداقل رساندن اضطراب و نگرانی
در جامعه امروزی ورود پیدا کردهاند که هرکدام به نحوی در این فرایند کمک حال
بشر بوده است.این پژوهش نیز با هدف اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به
خدا در سالمندان و احساس آرامش صورت گرفته است.
روش :در این بررسی آزمایشی از میان مراکز روزانه توانبخشی سالمندان سطح
مشهد  81نفر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه
جای داده شدند و از تمامی اعضای گروه آزمایش و گواه در قبل و بعد از
 -1کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد قوچان Eptima51@gmail.com
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مداخالت خواسته شد تا به پرسشنامه مولفههای روانی مثبت ) (PPSپاسخ دهند.
در دوره مداخالت ،گروه آزمایش به مدت  6جلسه تحت هیپنوتراپی شناختی قرار
گرفتند و گروه گواه هم تحت هیچ گونه درمان خاصی نبودهاند و در نهایت
دادههای به دست آمده به وسیله تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار آماری

SPSS

مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافتهها :تحلیلهای آماری بین هر دو گروه در مرحله پس آزمون از نظر متغیرهای
توکل به خدا و احساس آرامش در سطح  P<0.05تفاوت معناداری را نشان
میدهد .به بیان دیگر ،گرایش سالمندان به مولفههای توکل به خدا و احساس
آرامش به طور معناداری پدید آمده است.
نتیجه گیری :هیپنوتراپی شناختی بر گرایش سالمندان به توکل بر خدا و احساس
آرامش اثربخش میباشد.
واژگان کليدی :هیپنوتراپی شناختی ،8سالمندان ،2توکل بر خدا ،3احساس آرامش.4

مقدمه
يکی از پديدههای اجتناب ناپذيری که در زندگی انسان رخ میدهد ،پديدۀ سالمندی است و از
مهمترين مسائل ما چگونگی برخورد با اين پديده است .در همۀ جوامع بشری ،سالمندان تعداد
قابل توجهی از جمعیت را شامل می شوند .در قرن  11میالدی ،يک درصد جمعیت دنیا باالی
 56سال بودند (هامیلتون .)2222 ،6پیش بینی میشود جمعیت سالمند از  %11/3در  1996به
 %31/2در سال  2262برسد و در کشورهای در حال توسعه از  1/2به  19/2درصد افزايش يابد

1. Cognitive hypnotherapy
2. older people
3. Trust on god
4. Feeling happiness
5. Hamilton
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(بیستاک 1و همکاران )2221 ،لذا هر اقدامی در جهت بهینه کردن شرايط زندگی آنها میتواند
مشکالت اجتماعی را کاهش داده و در کنار آن مشکالت خانواده نیز کاهش میيابد (قاسمی و
همکاران .)1311 ،سالمندی مرحله ای از زندگی انسان است که به طور طبیعی با کاهش
توانايیهای جسمانی وروانی همراه است (باستانی .)1391 ،سالمندی ،يکی از فرآيندهای
تغییرات طبیعی ناشی از گذشت زمان است که با تولد آغاز و در طول زندگی ادامه پیدا
میکند .بدين ترتیب سالمندی يکی از مراحل حیات است که پس از طی دوران جوانی،
میانسالی و بزرگسالی پديد می آيد و پس از سپری شدن به نقطه نهايی رسیده و به مرگ منجر
میشود و به سنین پس از  52سال اطالق میشود (برنر.)2221 ،2کامینگز و هنری 3به نقل از
وحدانی نیا و همکاران ( )2226بیان میکنند که فرد در سالهای میانی عمر ،فناپذيری و مرگ
خود را ياد میکند و به تدريج برخوردهای خود را با اجتماع و ديگران کاهش داده و همزمان،
جامعه نیز متقابالً فرد را از خود جدا می سازد .دوره سالمندی يکی از مراحل زندگی است که
به علت افزايش سن و ضعف قوای بدنی ،احتمال خطر ابتالی به نوروز در افراد سالمند افزايش
میيابد (نعیمی .)1313 ،مشکالت روان شناختی بسیاری از جمله ناامیدی و افسردگی ،استرس و
اضطراب (حمیدی زاده و همکاران ،)1316 ،احساس کمبود و حقارت (خالويی،)1315 ،
کاهش امید و اعتماد به نفس (قاسمی و همکاران ،)1311 ،کاهش فعالیت و تحرک و مشکالت
جسمی و ناتوانیهای حسی و حرکتی (هرون و چون )1915 ،4و مشکالت ذهنی و شناختی و
عدم شادمانی و آرامش (باستانی)1391 ،و(پترسون 6و همکاران ،)2225 ،در سالهای آخر عمر
ارمغان ويژه سالمندان است .عدم شادمانی و آرامش از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر سالمت
روان وتثبیت آن هستند .آرامش يک حالت روحی -روانی يا يک حالت درونی است مانند
وجدان که قابل رويت نیست ولی آثار آن در گفتگوها و برخورداریهای فردی و اجتماعی،
1. Binstock
2. Brunner
3. Commings & Henry
4. Heron & Chown
5. Peterson
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راه رفتن و از اين قبیل کارها قابل رويت میباشد که بر اثر آن آرامش  ،فرد شرايط روانی و
خالی از استرس و اضطرابی را تجربه میکند (باستانی .)1391 ،ثبات اين آرامش در فرد ،باعث
امید به زندگی بهتر وافزايش انرژی روانی فرد سالمند میگردد و عدم وجود آرامش باعث بی
قراری و پذيرش بیشتر ناامیدی و مشکالت روان شناختی از جمله استرس و اضطراب میشود
که افراد سالمند را به میزان زيادی تحت تاثیر قرار میدهد و میتواند به حد گستردهای ابعاد
سالمتی آنان را به خطر بیاندازد (سراجی نیا .)1319 ،احساس آرامش نوعی وضعیت احساسی
است که با شماری از متغیرهای درونی و بیرونی در ارتباط است و میتواند از سالمتی تا
احساس رضايت از زندگی را دربرگیرد(سلیگمن .)1991 ،1بالندگی ،سرزندگی ،و نشاط
روانی که به دلیل وجود آرامش در فرد نهادينه میشود تاثیر قابل مالحظهای بر تمامی جنبههای
شخصیتی انسان ،بهويژه سالمت روان افراد میگذارد (سلیگمن.)2223 ،
گاهی اوقات نبود آرامش که به واسطه مشکالت روان شناختی زياد بوجود می آيد باعث
کمرنگ شدن فاکتورهای معنوی و الهی در وجود انسان میگردد .ايمان يک ايده ناملموس و
مجرد است ،میل به قبول کردن چیزی است که درست بودنش هنوز به اثبات نرسیده و ممکن
است هرگز هم به اثبات نرسد (هیل .)2226 ،2معنويت گرايی داللت بر رابطه شخص با روح و
هر چیز مقدس چون خدا ،خالق ،آفريدگار ،طبیعت و غیره دارد .اين در حالی است که مذهبی
بودن مستلزم باورمندی به يک سیستم اعتقادی است که قدرتهای ماورايی و مابعدالطبیعه را
خالق و حاکم جهان میداند (هال .)2224 ،3توکل به خدا و خالق يکی از باورهای معنوی تاثیر
گذار در ايجاد آرامش و انسجام زندگی در پايان عمر است .در مطالعههايی که در آمريکای
شمالی انجام گرفته بین شادمانی و پرداختن به فعالیتهای دينی همبستگی متوسط به دست آمده
است (مايرز .)2222 ،4افرادی که به نیروی باال دستی خالق توکل میکنند وامور مذهبی را به جا
1. Seligman
2. Hill
3. Hall
4. Myers
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می آورند ممکن است به داليل زيادی شادتر از ساير افراد باشند .دين يک سامانهی باور منسجم
ايجاد میکند که باعث میشود افراد برای زندگی معنا پیدا کنند و به آينده امیدوار باشند
(سلیگمن .)2222 ،واضح است که معنای توکل آن نیست که انسان به دنبال اسباب کار نرود
زيرا تمامی کارها با اسباب انجام میگیرند ولی فقط بايد بداند که اسباب از خود چیزی نداشته
و هرگز مستقل نمیباشد و تنها تکیهگاه خدای تعالی میباشد .تحقیقات زيادی از جمله
اسپیلکا، 1هود، 2آرگیل،19 3گورساچ، 4پارگمنت،)1992( 6کونیگ ،)1993( 5در زمینههای
مختلف دينی از جمله میزان مذهبی بودن ،نیاز به مذهب وهمچنین تجربه دينی ،روان شناسی
دين؛ روی آورد تجربی و خدا در ناهشیار (فرانکل )1916 ،1در زمینه توکل به خالق ،به وضوح
تأثیر توکل به خالق را بر سالمت جسمی و روانی ،مقابله با تنیدگی در سطوح مختلف سنی،
مراقبتهای بهداشتی و سالمت اجتماعی مطالعه کردهاند .با عنايت به موارد ذکر شده ،نبود
توکل به خدا در زندگی تاثیرات منفی فراوانی بر زندگی افراد سالمند میگذارد وآنها را بیش
از پیش نیازمند کمکهای انسان دوستانه و درمانهای روان شناختی مینمايد .در جهان امروز
درمانها با روشهای مختلف و با رويکردهای مختلفی ارائه می شوند تا مشکلی را از پیش روی
سالمندان بردارند .از اين میان میتوان به درمان با رويکردهای رفتاری شناختی ،منطقی هیجانی
و مداخله های آموزشی در زمینه مهارتهای زندگی و ...اشاره کرد.
يکی ديگر از روشهای مقابله با استرسورهاکه جديدا بسیار و به صورت متنوع استفاده
میشود استفاده از هیپنوتراپی شناختی و بازسازی شناختی فرد در فضای خلسۀ هیپنوتیزمی
میباشد .مدل هیپنوتراپی شناختی در زمینهی ارتقای زندگی ،به عنوان بهترين گزينه مطرح
1.Commings & Henry1.Spilka
2.Hood
3.Argyle
4.Gorsach
5. Pargment
6. Koeing
7 Frankel
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میشود (داود .)1993 ،1اين مدل يکی از درمانهای مؤثر و کارآمد برای اصالح باورهای
ناکارآمدی است که در لذت بردن ما از زندگی اخالل ايجاد میکنند .هیپنوتیزم اغلب به عنوان
يک حالت هوشیاری تغییر يافته که به لحاظ کیفی متفاوت از هوشیاری معمولی است ،تعريف
شده است (فتحی و همکاران .)1392 ،هیپنوتیزم ،حالت خاصی از هوشیاری است که طی آن،
توجه فرد روی موضوع خاصی متمرکز میشود ،پذيرش ذهن باال می رود و میزان آگاهی از
محیط ،کاهش می يابد .يعنی اگر چه شخص ،هوشیاری اش را حفظ میکند اما اين هوشیاری
و آگاهی ،روی موضوعات خاصی که توسط هیپنوتراپ ارائه میگردد ،متمرکز میشود (فتحی
و همکاران . )1392 ،در هیپنوتراپی شناختی ،با ورود به اعمال ذهن ناخودآگاه (جايی که
يادگیری و تغییرات واقعی اتفاق میافتد) میتوان با از بین بردن آثار سوء خود هیپنوتیزمهای
منفی ،افکار و ديدگاههای فرد را به گونهای تغییر داد که احساسات و هیجاناتش اصالح شود
(داود .)1311 ،بادله ( )1392در پژوهش خود اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و
درمان شناختی رفتاری گروهی برعزت نفس نوجوانان را نشان داد .وی دست يافت که
هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی میتواند منجر به افزايش
عزت نفس نوجوانان شود و بین هیپنوتراپی شناختی رفتاری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر
افزايش عزت نفس نوجوانان تفاوت معناداری وجود ندارد( .سلیگمن )2222 ،پیکتت)1991( 2
و هولمز )2211( 3تحقیقی تحت عنوان «جستجوی نحوۀ ايجاد شادکامی و ايجاد افسردگی در
افراد بیقرار و ملول» انجام دادند .آنها آزمودنیهايی که اضطراب و ناآرامی داشتند را در سه
شرايط مختلف قرار دادند .در خیلی از موارد  ،هیپنوز عبارت است از جلب نظر مراجع و سپس
انتقال موثر ايدههايی که باعث افزايش انگیزه و تغییر در ادراک مراجع میگردد .والتر تأثیر
هیپنوز بر افزايش اعتقاد به خداوند ،خوشبینی ،شوخی کردن ،لذت بردن و ارتباطات اجتماعی

1 Dowd
2. Picket
3. Holmes
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دوستانه ،سالمت فیزيکی و روانی انسان و کار( 1کار )2226 ،رضايتمندی از زندگی تحت تاثیر
هیپنوز را به ورطه مطالعه کشاندند .روند افزايشی آمار سالمندان در دنیای امروز و هزينههای
بااليی که بر فرد و جوامع تحمیل میکنند ،تأثیر مثبت بودن تفکرات بر مديريت اتفاقات
روزمره و مولفههای مختلف سالمت روان افراد را آشکار میکند و عدم تفکر مثبت برای
هرکسی ،يک وضعیت ناتوان کننده میباشد که میتواند با اختالل در جايگاه خانوادگی و
اجتماعی مرتبط باشد .از آن جا که حالت های روانی غیر مثبت در سالمندی بسیار فراگیر و
ناتوانکننده هستند و نقش مهمی در اختالل عملکردهای اجتماعی و شخصی فرد بازی
میکنند ،بهبود خودبهخودی آنان بسیار اندک است و بندرت اتفاق می افتد .در اين شرايط نیاز
به درمان کوتاه مدت و زود بازده به منظور کاهش مشکالت فردی و ارتباطی از اهمیت زيادی
برخوردار است و هیپنوتراپی شناختی از جملهی درمانهای کوتاه مدت و يکی از روشهای
موثر در ارتقای سطح زندگی میباشد و با توجه به اينکه هدف اصلی روان شناسی مثبت،
فهمیدن و آسان سازی شادمانی و سالمت ذهنی میباشد (نسايی و همکاران ،)1391،پژوهش
حاضر به اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی بر گرايش سالمندان به دو مؤلفۀ روانی مثبت از جمله
احساس آرامش و توکل برخدا میپردازد تا بدين نتیجه دست يابد که آيا هیپنوتراپی شناختی
میتواند بر گرايش سالمندان به توکل بر خدا و احساس آرامش اثربخش باشد؟در اين راستا دو
فرضیه زير مطرح میشود.
 درمان هیپنوتراپی شناختی بر میزان توکل به خدا در سالمندان مؤثر است.
 درمان هیپنوتراپی شناختی بر میزان احساس آرامش در سالمندان مؤثر است.
جامعه آماری و جمعیت نمونه

جامعۀ آماری پژوهش شامل  12فرد سالمند بود که در مراکز توانبخشی روزانه سالمندان سطح
شهر مشهد طبق آمار اداره بهزيستی مشهد نگهداری میشدند .کلیه اين افراد توسط يک
1. Car
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روانشناس مورد مصاحبه قرار گرفتند ومیزان هیپنوتیزم پذيری آنان ،جهت شرکت در درمان
هیپنوتیزمی مشخص گرديد .از اين تعداد 62نفر از میزان هیپنوتیزم پذيری بااليی برخوردار
بودند که  24نفر از آنان در مرحله اول با روش نمونهگیری طبقهای تصادفی (کنترل تاثیر متغیر
سن وتحصیالت و محل نگهداری) ،گزينش شدند ودر مرحله دوم در دو گروه  12نفره
آزمايش و کنترل به روش نمونهگیری تصادفی ساده (به علت تحقیق نیمه تجربی) ،گمارش
شدند .با توجه به فرايند خستگی وعدم پذيرش بعضی از سالمندان و ريزش اعضا فرايند کار با
دو گروه  9نفره انجام شد.


ابزار پژوهش
پرسشنامه استفاده شده در اين پژوهش ،حالتهای روانشناختی مثبت (( )PPSنسايی و
همکاران )1391 ،بود که شامل  95سؤال است و در مجموع  16حالت روانشناختی مثبت را
مورد سنجش قرار میدهد .حاالت روانشناختی مورد سنجش اين پرسشنامه عبارتند از:
-1توکل به خدا؛  -2خوش بینی؛ -3احساس کارآرامدی؛  -4وظیفه شناسی؛  -6احساس
کنترل؛  -5هدفمندی؛  -1امیدواری؛  -1معناداربودن زندگی؛  -9رضايت از زندگی؛  -12خلق
مثبت و شادمانی؛  -11اجتماعی بودن؛  -12عزت نفس واحساس ارزشمندی؛ -13احساس
آرامش؛ -14قدردانی؛  -16بخشش.
ال
نمرهگذاری اين پرسشنامه براساس طیف لیکرت از  1تا ( 6از کامالً مخالفم تا کام ً
موافقم) می باشد .يعنی کامالً مخالفم نمره يک ،مخالفم نمره دو ،بی نظر نمره سه ،موافقم نمره
ال موافقم نمره پنج را به خود اختصاص خواهد داد .ضمناً جهت حذف پاسخهای
چهار ،کام ً
تصادفی بعضی از سواالت نمره معکوس دريافت می دارند.
روایی پرسشنامه حالتهای روانشناختی مثبت ()PPS

روايی سازه اين پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان اين زمینه (دکتر غالمرضا خويی نژاد و
دکتر علی رضا رجايی) مورد تايید قرار گرفته است .مفهوم روايی به اين سؤال پاسخ میدهد
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که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصهی مورد نظر را میسنجد (نسائی و همکاران.)1391 ،
بدون آگاهی از روايی ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان
داشت.
پایایی پرسشنامه حالتهای روانشناختی مثبت ()PPS

برای محاسبه پايايی اين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .از اين روش برای
محاسبۀ هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه به کار میرود .برای اين منظور
پايلوتی بر روی  62نفر از دانشجويان انجام گرديد که از طريق بهرهگیری از نرمافزار SPSS

ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده مؤلفه توکل به خدا  2/113و برای احساس
آرامش  2/144برای کل آزمون  2/131به دست آمد که بیانگر پايايی باالی اين آزمون است.
با توجه به وجود تعداد کم افراد در جمعیت نمونه و امکان به وجود آمدن خطای باز
آزمايی و اطالع نمونه از سوال امکان گرفتن پايايی درگروه پايلوت جمعیت نمونه سالمندان
نبود به اعتبار اين پرسشنامه در گروه پايلوت دانشجويان بسنده شد.

روش اجرای تحیقیق
با توجه با اينکه جامعه آماری اين تحقیق سالمندان مراکز روزانه شهر مشهد بودند ،لذا قبل از
انتخاب جامعه و نمونهگیری به همراه معرفی نامه از دانشگاه و سازمان بهزيستی به مرکز روزانه
سالمندان مراجعه کرده و پس از هماهنگیهای بعمل آمده بامرکز سالمندان ،فراخوان برگزاری
جلسات گروهی هیپنوتراپی شناختی اعالم شد ،سپس از افراد سالمند برای شرکت در جلسات
توسط يک روانشناس و هیپنوتراپ مصاحبه به عمل آمد و از بین افراد موجود طی بحث
نمونهگیری افراد گروه کنترل و آزمايش انتخاب شدند .قبل از شروع مداخله هر دو گروه
نسبت به تکمیل پرسشنامه حالتهای روانشناختی مثبت ( )PPSدر مرحله پیش آزمون ترغیب
شدند و به محقق تحويل دادند ،سپس با هماهنگی با مراکز و گروه آزمايش روز برگزاری
جلسات مداخله تعیین شد و مداخله به شرح ذيل آغاز شد.
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برنامه هر جلسه درمانی به شرح ذيل است:
جلسه اول :معارفه و بیان اهداف و ساختار جلسات؛
جلسه دوم :تقويت «خود» به وسیله ديالوگهای مخصوص تقويت «خود» با هیپنوتیزم و
آموزش خود هیپنوتیزم؛
جلسه سوم :آموزش غلبه بر ترديد و دودلی و تقويت انگیزه موفقیت و ريسک پذيری در
زندگی در هیپنوتیزم؛
جلسه چهارم :تقويت خوشبینی با هیپنوتیزم؛
جلسه پنجم :تقويت امیدواری و هدفمندی در زندگی با بیان داستان در هیپنوتیزم؛
جلسه ششم :بیان ضرورت قدردانی و تشکر از نعمتهای پروردگار و توکل به او در
هیپنوتیزم.
در پايان جلسه ششم و بالفاصله بعد از آن مجددا پرسشنامه حالتهای روانشناختی مثبت
(( )PPSنسائی و همکاران ) 1391 ،و برای پس آزمون در اختیار هردو قرار گرفت و پس از
تکمیل جهت اندازهگیری تاثیر متغیر مستقل برمتغیرهای وابسته و بررسی فرضیههای موجود،
نتايج آن در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار آماری  SPSSمورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از منظر هدف از نوع کاربردی و از منظراجرا و روش ،يک تحقیق نیمه تجربی با
طرح پیشآزمون -پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .در اين پژوهش پژوهشگر به دنبال
مطالعه اثر متغیر مستقل (هیپنوتراپی شناختی) بر متغیرهای وابسته (توکل به خدا و احساس
آرامش سالمندان) بود.
دراين راستا گروه آزمايش مورد  5جلسه (در  5هفته)مداخله گروهی هیپنوتراپی شناختی
مبتنی بر هدف قرار گرفتند و در گروه کنترل هم هیچ متغیر مستقلی ارائه نشد .ازهر دو گروه

34

اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا...

کنترل و آزمايش قبل از مداخله پیش آزمون و بعد از مداخله و بالفاصله بعد از اتمام آن در
جلسه آخر پس آزمون گرفته شد.

یافتههای پژوهش
فرضیه اول :در سالمندانی که در جلسات درمان هیپنوتراپی شناختی شرکت کردهاند ،در زمینه
توکل به خدا تفاوت آماری معناداری وجود دارد .با توجه به اينکه طرح آزمايشی اين پژوهش
پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد ،جهت کنترل اثر عامل پیش آزمون از روش
آماری تحلیل کوواريانس استفاده گرديد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار پس ازمون توکل به خدا در هر دو گروه
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

گواه

9

22/0000

6/32426

آزمایش

9

23/5553

6/04594

با توجه به جدول  4میانگین گروه آزمايش از گواه بیشتر میباشد .جهت بررسی اينکه آيا
اين تفاوت به دست آمده معنادار است يا خیر به جدول  6مراجعه میکنیم.
جدول  .2نتایج آرمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه نمرههای توکل به خدا در هر دو گروه
مقدار F

گروه
گواه

درجه آزادی

درجه معناداری

مفدار ضریب اتا

1

آزمایش

3/433

0/026

0/601

خطای استاندارد

تفاوت میانگینها

1/010

-4/306

1/010

-4/306

همانگونه که در جدول  2نشان داده شده است ،مقدار ،Fجهت تفاوت بین گروهها (کنترل
و آزمايش) در سطح معناداری  P<0.05معنیدار میباشد ،بدين معنا که تفاوت معناداری (با
کنترل عامل پیش آزمون) بین نمرههای توکل گروه آزمايش و کنترل وجود دارد .پس فرضیه
اول تأيید میگردد ،يعنی هیپنوتراپی شناختی در افزايش توکل به خدا در گروه آزمايش مؤثر
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بوده است .شاخص ديگری که بايد به آن توجه شود« ،اندازه اثر »1میباشدکه در جدول با
عنوان مجذور اتا مشخص شده است .مجذور اتا نشان دهنده درصدی از واريانس نمرات توکل
به خدا میباشد که در اثر اجر ای عمل آزمايشی بوجود آمده است .مقدار مجذور اتا برابر با
 2/321میباشد که اگر آنرا تبديل به درصد کنیم %32میشود ،بدين معنا که  %32از تغییرات
نمرات توکل به خدا ناشی از اجرای روش درمانی میباشد به زبان ديگر درمان هیپنوتراپی
شناختی باعث  %32تغییر در نمرههای افسردگی گرديده است.
فرضیه دوم :در سالمندانی که در جلسات درمان هیپنوتراپی شناختی شرکت کردهاند ،در
زمینه احساس آرامش تفاوت آماری معناداری وجود دارد .با توجه به اينکه طرح آزمايشی اين
پژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل میباشد ،جهت کنترل اثر عامل پیش آزمون
از روش آماری تحلیل کوواريانس استفاده گرديد.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار احساس آرامش در هر دو گروه
گروه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

گواه

9

19/4444

5/42923

آزمایش

9

22/6666

2/34525

با توجه به جدول  3میانگین گروه آزمايش از گواه بیشتر میباشد .جهت بررسی اينکه آيا
اين تفاوت به دست آمده معنادار است يا خیر به جدول  2مراجعه میکنیم.
جدول  .4میانگین و انحراف معیار توکل به خدا در هر دو گروه
گروه

مقدار F

گواه
آزمایش

درجه آزادی

درجه معناداری

مقدار ضریب اتا

1
4/066

0/044

0/244

خطای
استاندارد

تفاوت میانگینها

1/442

-6/139

1/442

6/139
1. Effect Size
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همانگونه که در جدول  4نشان داده شده است ،مقدار  ،Fجهت تفاوت بین گروهها
(کنترل و آزمايش) در سطح معناداری  P<0.05معنیدار میباشد ،بدين معنا که تفاوت
معناداری (با کنترل عامل پیش آزمون) بین نمرههای احساس آرامش گروه آزمايش و کنترل
وجود دارد .پس فرضیه دوم تايید میگردد ،يعنی هیپنوتراپی شناختی باعث افزايش احساس
آرامش در گروه آزمايش شده است.

بحث و نتیجه گیری
نقطۀ شروع توسعۀ اجتماعات انسانی شکل گرفتن درک درستی از نیازهای مردم و پس از
آن پايش دستاوردهای توسعه است .سنجش احساس آرامش ابزار مناسبی برای چنین درکی
عرضه میکند ،زيرا مطالعۀ احساس آرامش راهی بین مسئوالن و شهروندان برای تعاملی
سازنده باز میکند که منجر به تفسیر و بحث در مورد موضوعات کلیدی مؤثر بر احساس
آرامش مردم میشود .از آن جا که احساس آرامش ريشۀ فلسفی و مذهبی دارد و انسانها از
گذشتههای دور به دنبال دستیابی به آن بودند ،پس ارتقای احساس آرامش در کنار توکل به
خدا اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد (دينر 1و همکاران .)1991 ،ارتقای کیفیت زندگی در
بین مردم باعث شده است که دست اندرکاران سالمت روان و روانشناسان مثبت گرا به اين بعد
و تاثیر آن بر سالمت روان توجه نمايند .کالیفور 2به نقل فالحی خشکناب و مظاهری ()1311
بیان میکند که ارزشها و مهارتهای معنوی ،به گونۀ فزايندهای به عنوان جنبههای الزم برای
مراقبت معنوی شناخته شده اند.
 درمان هیپنوتراپی شناختی بر میزان توکل به خدا در سالمندان مؤثر است.
با توجه به يافتههای جدول ( ،)2مشخص شد که بین میانگین نمرات بدست آمده از گروه
آزمايش و گواه که بر اثر مداخله هیپنوتراپی شناختی به دست آمد تفاوت معنی داری در زمینه
1 Diener
2 .Califor

فصلنامه سال چهارم ،شماره  ،61زمستان 29

33

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

توکل به خدا در سالمندان وجود دارد .پس هیپنو تراپی شناختی بر میزان توکل به خدا در
سالمندان در سطح ( )p<0.5تاثیر معنی داری دارد ،يعنی شرکت سالمندان در جلسات
هیپنوتراپی شناختی ،در افزايش میزان توکل آنها به خدا مؤثر بوده است .نتايج حاصل از اين
فرضیه با تحقیقات براون و جانسون و همکاران و مالوی ( )2222همخوانی دارد و با تحقیقات
تدی ( )1919ناهمخوان میباشد .در بیان علت ناهمخوانی میتوان تاثیر متغیرهای مداخلهگر
مانند سن ،جنس ،تحصیالت و رفاه خانوادگی سالمندان را در نظر گرفت .از آن گذشته رشد
هیپنوتیزم و روشهای آن در سالهای بعد نیز يکی ديگر از علل آن میباشد .بین احساس آسايش
و اعتقادات مذهبی سالمندان رابطه وجود دارد .روزن ()1912نشان داد که آداب مذهبی در
سازگاری افراد با مشکالت روزمره مؤثر است .شومان ( )1993نیز نشان داده است که بیشتر
دينهای جهان پیروان خود را به فعالیتهای مثبت فرا میخوانند .هاديان فرد ( )1311نتیجه
گیری میکند که اقامه کردن نمازهای واجب پیش بینیکنندۀ نیرومندی برای احساس آرامش
است .از آنجا که ايران کشوری با اعتقادات مذهبی باالست ،ايمان و راز و نیاز خود مايۀ
امیدواری است و در بین افراد مخصوص ًا افراد سالمند ،آن هم در بستری معتقد و مذهبی،
موضوعی درونی شده است و باعث اطمینان و افزايش احساس آسايش سالمندان میشود .باال
بودن سالمت معنوی گويای آن است که ديگر ابعاد وجودی انسان در حال تعادل میباشد ،لذا
جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان بهتر است که درمان ها به بعد معنوی زندگی ايشان نیز
بپردازند .بین احساس آسايش و اعتقادات مذهبی سالمندان رابطه وجود دارد .روزن()1912
نشان داد که آداب مذهبی در سازگاری افراد با مشکالت روزمره مؤثر است .شواهدی وجود
دارد که نشان میدهد اعتقاد به خداوند ،خوشبینی ،شوخی کردن ،لذت بردن و ارتباطات
اجتماعی دوستانه میتواند بر سالمت فیزيکی و روانی انسان تأثیر بگذارد (والتر و هاوينز،
 .)1993هیپنوز دريچهای است به ذهن ،که بیماران را ياری میکند تا فشارهای روانی ،دردها و
مشکالت روان تنی خود را بهتر و مؤثرتر و تحت تأثیر نیروهای معنوی تحمل کنند .همچنین
اطالعات بالینی مفیدی در مورد سبک و شیوۀ شناختها و ارتباطی بیمار با نیروهای معنوی
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ايجاد میکند .توکل به خدا که توسط هیپنوز در بیمار ايجاد میشود او را نسبت به قدرت
اليزال الهی امیدوارتر میکند ،به طوری که ديگر از نیروهای مادی طلب کمک نخواهد کرد.
از سوی ديگر فرد در اثر اين درمان خود نیز منشاء خیر در همین زمینه برای ديگران میشود که
خود اين امر نیز باعث تقويت توکل وی به خدا میگردد .هدف از هیپنوتراپی شناختی ،توانمند
ساختن فرد برای مشاهدۀ خلقت جهان از ديدگاهی واقعیتر و سازگارانهتر و وابسته به نیروهای
مادی است.
 درمان هیپنوتراپی شناختی بر میزان احساس آرامش در سالمندان مؤثر است.
با توجه به يافتههای جدول( ،)4مشخص شد که بین میانگین نمرات به دست آمده از گروه
آزمايش و گواه که بر اثر مداخله هیپنوتراپی شناختی به دست آمد تفاوت معنی داری در زمینه
احساس آرامش در سالمندان وجود دارد .پس هیپنوتراپی شناختی بر میزان احساس آرامش در
سالمندان در سطح ( )p<0.5تاثیر معنی داری دارد ،يعنی شرکت سالمندان در جلسات
هیپنوتراپی شناختی ،در افزايش احساس آرامش آنها مؤثر بوده است .نتايج حاصل از اين فرضیه
با تحقیقات لهتونن ( )2226و دهشیری ( )1311همخوانی دارد .بیشتر فعالیت روان شناسان
امروزی برای به حداقل رساندن مشکالت روان شناختی افراد ،توصیه به استفاده از روشهای
مديتیشن و آرام سازی و کنترل خود با آرام سازی روانی است .همه اين روشها میخواهند تا
سر حد امکان فرد را در حالتی از آرامش و بدون دغدغههای موجود در اطراف فرد قرار دهند.
هیپنوز نیز از گذشته برای کمک به بیماران دردمند و مضطرب و دارای هیجانهای زياد و مضر
موثر بوده است و هنوز هم به عنوان ابزار مؤثر و قابل قبولی در مديريت استرس ،حین اقدامات
طبی و پس از سوانح ،درد مزمن ،مسائل عادتی ،عالئم انفکاکی و وضعیتهای روان -تنی قابل
استفاده است (کاپالن و سادوک .)2226 ،1هیپنوتراپی شناختی و بازسازی شناختی فرد در
فضای خلسۀ هیپنوتیزمی يک روش مقابله توانمند با استرسورها میباشد (داود .)1993 ،پرورش
بیشتر شناختهای مثبت فرد دراين فضا ،به طور بالقوه حتی سالمت فیزيکی فرد را به سمت
1. Kaplan and sadok
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بهبود و آرامش تغییر میدهد ،در حالی که به طور عمومی پذيرفته شده است که وضعیت
فیزيکی منفی میتواند بر فرآيندهای ذهنی فرد تاثیر منفی بگذارد.
در اين پژوهش نیز به عینه مشاهده شد که هیپنوز بر ايجاد احساس آرامش افراد مؤثر
است .بر اين اساس ،سیاستگذاران بايد با ورود به متن واقعی وتجربه مند زندگی سالمندان به
کشف نیازهای آنها از منظر معنويات و احساس آرامش توجه کنند و صرف نگاه سخت
افزارانه و مبتنی بر تأمین نیازهای معیشتی را در نظر نداشته باشند .کشف و واکاوی اين
نیازهای ذهنی و جسمی و بهگشت مرتبط با آن مستلزم ورود به دنیای درونی سالمندان با
روشهای کیفی و برساخت واقعیت سالمندی از ديد خود سوژهها است .برخی از ناظران
سالمندی را به عنوان بزرگترين منبع طبیعی که مورد غفلت واقع گرديده است توصیف
مینمايند .با نگاهی به آمار و ارقام میتوان دريافت که اگر چالش اصلی عمده بهداشت در قرن
بیستم ،فقط «زنده ماندن» بوده ،چالش قرن جديد« ،زندگی کردن با کیفیتی برتر» است (سجادی
و بیگلريان )2225 ،با مشاهده افزايش سريع تعداد کودکانی که با سالمت کامل به دوران
بزرگسالی می رسند و با شمارش تعداد بزرگساالنی که با موفقیت پا به دوران سالخوردگی
میگذارند ،ضروری به نظر میرسد که کلیه مسئوالن و دست اندرکاران در زمینۀ بهداشت
روان ،تمام توجه و تالش خود را معطوف به حصول اطمینان در راه رسیدن به اين هدف بنمايند
به طوری که افراد مذکور بتوانند به موازات طوالنی شدن عمر ،از باالترين سطح ممکن در
زمینهی سالمت روان ،برخوردار شوند .در پايان از کلیه افراد و ارگانها از جمله مراکز
توانبخشی سالمندان مشهد و پرسنل آنها که در انجام اين پژوهش ياری رسان بودند کمال تشکر
را دارم.
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