فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی

Quarterly of Counseling Culture and Psychotherapy
Allameh Tabataba’i University

دانشگاه عالمه طباطبائی

Vol. 9, No. 33, Spring 8102

سال نهم ،شماره  ،33بهار  ،79ص  117تا 131

اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر بر شادکامی و امید به زندگی
بیماران سرطانی
مجید پورفرج عمران ،1حلیمه
تاریخ ارسال69/81/81 :

رضازاده2

تاریخ پذیرش69/80/01 :

چکیده
با توجه به اهمیت شادکامی و امید به زندگی بهعنوان مؤلفههای روانشناختی مهم و حتی اثربخش در فرایند
درمان طاقتفرسای سرطانها ،هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر بر شادکامی
و امید به زندگی بیماران سرطانی بوده است .جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران سرطانی بیمارستان شهید
رجائی بابلسر بودند که از مهر تا اسفند سال  4931به این بیمارستان مراجعه نمودند ،از این میان تعداد  14نفر
بهصورت نمونهگیری داوطلبانه انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در دو گروه  04نفره آزمایش و کنترل قرار
گرفتند .دو گروه در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون به پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه
امیدواری اشنایدر پاسخ دادند و گروه آزمایش نیز بین دو مرحله ،آموزش رواندرمانی مثبت نگر را دریافت
کرده است .دادههای پژوهش بهوسیله آزمون تحلیل تجزیهوتحلیل شدند .یافتههای پژوهش نشان داد بین
شادکامی و امید به زندگی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پسآزمون تفاوت معناداری وجود داشته است.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان بیان داشت که درمان مثبت نگر موجب افزایش سطح شادکامی و امید
به زندگی بیماران سرطانی میگردد و میتوان از آن بهعنوان روشی کارآمد بهره برد.

واژههای کلیدی :درمان مثبت نگر ،سرطان ،شادکامی ،امید

 .4دکترای روانشناسی ،دانشگاه شاهدm.pourfaraj@gmail.com ،
 .0کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیتاهلل آملی
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مقدمه
پژوهشگران ،سرطان را بهعنوان یك مشكل عمده بهداشتی قرن محسوب میکنند؛ رشد
روزافزون سرطان در چند دههی اخیر و اثرات زیانبار آن بر تمامی ابعاد جسمی ،عاطفی،
معنوی ،اجتماعی و اقتصادی انسانها ازجمله عواملی هستند که توجه متخصصین را
بیشازپیش به خود معطوف داشته است (محدثی ،آیتاللهی ،حسنزاده و یگان.)4934 ،
مطالعات نشان دادهاند بین  04تا  04درصد از بیماران مبتال به سرطان ،بهطور همزمان از یك
اختالل روانپزشكی رنج میبرند (علیلو ،هاشمی و فرشباف4931 ،؛ پیرل .)0441 ،8در این
زمینه پژوهشگران نشان دادهاند که میزان شادکامی و امید در بیماران سرطانی پایین است
(متزیو 0و همكاران0440 ،؛ حسینی ،آهی و آهی.)4930 ،
برای شادکامی معانی گوناگونی ارائه شده است؛ چه اینكه معنی شادکامی بهطور
گستردهای تحت تأثیر عوامل گوناگونی چون ساختارها و تعامالت اجتماعی و باورهای افراد
است (دراوین و پاشازاییدی .)0441 ،9شادکامی موجب نگرش مثبت به زندگی ،خودپنداری
مثبت ،برخورداری از سالمت روان و تعادل عاطفی ،امیدواری به آینده ،نگرش مطلوب و
رضایتآمیز به خود و دیگران ،روابط اجتماعی متعادل ،دوری از کینه و نفرت ،انتخاب
آگاهانه اهداف زندگی ،تالش برای تحقق اهداف ،دوری از اتالف وقت و کاهلی ،افزایش
موفقیتهای زندگی ،برخورداری از شاخصهای باالی زندگی ،عملكرد بهتر سیستم ایمنی
در مقابل استرسها ،خواب بهتر ،تمایل بیشتر در کمك به دیگران ،عملكرد بهتر شغلی-
تحصیلی و تصمیمگیری بهتر میگردد (لومان ،نیكا ،شونبرودت و هوکلی0442 ،4؛ داینر،5
 .)0444در بیماران سرطانی به دلیل عوارض بیماری و اقدامات درمانی و اختالل در فرایند
معمول زندگی بیمار طبیعی است که شادکامی تا حدی کاهش یابد (پیرل.)0441 ،

0. Pirl
8. Matziou
3. D’raven & Pasha-Zaidi
4. Luhmann, Necka, Schönbrodt & Hawkley
5. Diener
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یكی از احساسهایی که در بیماران سرطانی بروز میکند ناامیدی است .امید 8مفهومی
است که در دو دهه اخیر احتماالً بیشترین پژوهشها را بهسوی خود جلب کرده است .امید
فرایندی است که به افراد اجازه میدهد تا هدفهایی را طراحی کرده و آن را پیگیری کنند
(فیدمن و کوباتا .)0440 ،امید قابلیت درک شده از به وجود آوردن مسیرهای مطلوب در
جهت دستیابی به اهداف و برانگیخته شدن در جهت استفاده از این راهها است (دو ،برناردو
و یونگ .)0440 ،0امید نخستین بار توسط اشنایدر 9مطرحشده و همچنین اشنایدر مداخلهای
مبتنی بر امید را نیز گسترش داده است .اشنایدر ،ریتچل ،راوید و برگ )0442( 1در تعریفی،
امید را مجموعهای ذهنی میدانند که مبتنی بر حس متقابل اراده و برنامهریزی برای رسیدن
به هدف است .امید ،سالمت جسمی و روانی را که با انواع شاخصها ازجمله سالمت خود
گزارشی ،پاسخ مثبت به مداخالت پزشكی ،سالمت ذهنی ،خلق مثبت ،نیرومندی ایمن
شناختی ،رضایت از زندگی ،کنار آمدن مؤثر و رفتارهای ارتقادهنده سالمت مشخص
شدهاند ،پیشبینی میکند (متیو ،دانینگ ،کوآتز و ویالن .)0441 ،0در افراد مبتال به سرطان
به دلیل ماهیت بیماری که درمان که به درمان سخت پاسخ میدهد و درمان فرایندی طوالنی
دارد و عوارض درمانهایی مانند شیمیدرمانی و باورهای بیمار در رابطه با عالج ناپذیری
سطح ناامیدی افزایش مییابد (هرث.)0444 ،2
روانشناسی مثبت نگر به دنبال آن است که تصویری از زندگی خوب را به روشی بیان
کند و برای اینكه مشخص کند چه چیزی زندگی را برای زیستن با ارزش میکند از
روشهای تجربی روانشناسی استفاده میکند (اشنایدر و لوپز .)0440 ،7روانشناسی مثبت
نگر در دهه اخیر ،روی آوردن به کنش ورزیهای مثبت ،تجربههای مثبت و نیرومندیهای
سازش یافته انسانی مانند خوشبینی ،شادکامی ،شوخطبعی و غیره بهطور فزایندهای در حال
0. hope
8. Du, Bernardo & Yeung
3. Snyder
4. Snyder, Ritschel, Ravid and Berg
5. Mathew, Dunning, Coats & Whelan
6. Herth
7. Snyder & Lopez

122

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال نهم ،شمارة  ،33بهار 1379

گسترش است و درمانها و آموزشهای مبتنی بر روانشناسی مثبت نیز جای خود را یافته
است (اکبری .)4939 ،آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به افراد برای کنترل و تغییر افكار
منفی یا نادرست میتواند تأثیرگذار باشد .درواقع هدف تفكر مثبت این است که بر جنبههای
خوب رویدادها تكیه شود و حتی از بدترین شرایط بهترین نتیجه کسب شود که این امر
نیازمند ممارست بر مهارتهای مثبت اندیشی همچون تصویرسازی مثبت ذهن ،بخشش و
سخاوت و ...است (اشرفی ،آسمند ،موسوی مقدم و میری .)4930 ،پژوهشها در زمینه
بهکارگیری درمانهای مبتنی بر روانشناسی مثبتگرا نشان داده است که این درمان و
آموزشهای مبتنی بر آن میتواند بر طیف وسیعی از متغیرهای روانشناسی همچون
افسردگی (لینلی 4و همكاران ،)0444 ،حل مسئله (اکبری ،)4939 ،شادکامی (رستمی و
همكاران ،)4939 ،سالمت روان (شخمگر4930 ،؛ زینی وند ،کاظمی و سلیمی،)4939 ،
عاطفه مثبت (یولیازیك0440 ،0؛ لو ،وانگ و لئو ،)0449 ،9توهم و هذیان (مییر )0440 ،1و
تابآوری (نعیمی ،شفیعآبادی و داوود آبادی )4930 ،اثربخش باشد .همینطور افراد مثبت
نگر سالمتر ،شادتر و خوشبینتر هستند و دستگاههای ایمنی آنان بهتر کار میکند .آنان با
بهرهگیری از راهبردهای کنار آمدن مؤثرتر مانند ارزیابی مجدد و مسئله گشایی ،با فشارهای
روانی بهتر کنار میآیند .همچنین به نحو فعال از رویدادهای فشارزای زندگی پرهیز میکنند
و شبكههای حمایت اجتماعی بهتری را پیرامون خود میسازند؛ بنابراین این افراد شادکامی
باالتری را تجربه میکنند و امیدواری باالتری نسبت به آینده دارند (سلیگمن و همكاران،
.)0440
همانطور که بیان شد از مشكالت روانشناختی عمده مبتالیان به سرطان کاهش
شادکامی و امید است که کیفیت زندگی را کاهش میدهد .مرور پژوهشها نشان از آن
دارد درمانهای مبتنی بر روانشناسی مثبت بر طیف گستردهای از متغیرهای روانشناختی
تأثیر دارد و به نظر میرسد درمان مثبت نگر میتواند بر افزایش شادکامی و امید بیماران
0. Linley
8. Uliaszek
3. Lü, Wang & Liu
4. Meyer, Johnson, Parks, Iwanofski & Penn
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سرطانی مؤثر باشد؛ اما آنچه مسلم است این موضوع است که درمانهای مبتنی بر روانشناسی
مثبت برای بیماران مبتال به سرطان بكار گرفته نشده است که بدینجهت این پژوهش به این
مسئله پاسخ میدهد که آیا درمان مثبت نگر بر شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی
تأثیر دارد؟

روش پژوهش
طرح پژوهش ،طرح شبه آزمایشی از نوع طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و
گمارش تصادفی است .جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران سرطانی بیمارستان شهید
رجائی بابلسر بودند که به در نیمه دوم سال  4931به این بیمارستان مراجعه نمودند .با توجه
به طرح پژوهش ،حجم نمونه برابر با  14نفر است که  04نفر در گروه آزمایش و  04نفر در
گروه کنترل قرار دارند .روش نمونهگیری از نوع نمونهگیری داوطلبانه بوده است،
بدینصورت که با حضور در بیمارستان شهید رجائی بابلسر ،از بین بیماران سرطانی این
بیمارستان و از میان افرادی که داوطلب شرکت در طرح پژوهش بودند 14 ،نفر انتخاب شدند
و بهطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .مالکهای گزینش این افراد
گرفتن تشخیص قطعی سرطان ،دامنه سنی  14-04سال ،جنس مؤنث ،تمایل به شرکت در
پژوهش و عدمتشخیص سایر اختالالت پزشكی و روانپزشكی بود.
مقیاس امیدواری اشنایدر :4این پرسشنامه که توسط اشنایدر و همكاران ( )4334برای
سنجش امیدواری ساخته شد ،دارای  40عبارت است و بهصورت خودسنجی اجرا میشود.
از این عبارات 1 ،عبارت برای سنجش تفكر عاملی (عبارتهای  7 ،9 ،0و  1 ،)0عبارت برای
سنجش تفكر راهبردی (عبارتهای  44 ،3 ،1و  ،)40و  1عبارت انحرافی است؛ بنابراین این
پرسشنامه دو زیرمقیاس را در بر میگیرد :عامل و راهبرد .برای پاسخ دادن به هر پرسش،
پیوستاری از ( 4کامالً غلط) تا ( 1کامالً درست) در نظر گرفته شده است که نمرات باالتر
نشاندهنده امید بیشتر است (زاهد ،قاسم پور و حسنزاده.)4934 ،

Snyder hope scale

0
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در پژوهش اشنایدر و همكاران ( )4334ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ
 4/74و ضریب پایایی پس از یك ماه  4/71محاسبه شد .پرسشنامۀ امید تأیید اعتبار سازهای
توافقی و تفكیكی قابلتوجهی را دریافت کرده است .در اعتبار سازهای ،افراد امیدوار
بهراحتی راههای زیادی برای رسیدن به اهدافشان ایجاد میکنند و از عاملیت ذهنی بیشتر
برای بهکارگیری آن راهها برخوردارند .در ایران پژوهشهای زیادی از پایایی و اعتبار این
پرسشنامه بهعنوان مقیاس اندازهگیری امیدواری حمایت میکنند .همسانی درونی کل
آزمون  ./71تا  ./01است و پایایی آزمون – باز آزمون /04؛ و دورههای بیشتر از  0تا 44
هفته ،از این میزان نیز باالتر است .همبستگی این پرسشنامه در ایران با پرسشنامه ناامیدی
بك برابر با  -./04و با پرسشنامه افسردگی بك برابر با  -./10است که نشاندهنده اعتبار این
پرسشنامه است (قاسمی ،عابدی و باغبان .)4900 ،نمرههای مقیاس امید به میزان  4/04تا
 4/24با مقیاس خوشبینی شییر و کارور 4همبستگی دارد .همچنین نمرات این مقیاس با
نمرات سیاهۀ افسردگی بك 0همبستگی منفی دارد ( -4/04و ( )-4/10بیجاری و همكاران،
.)4900
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :این پرسشنامه که توسط آرجیل ،مارتین و کروسلند برای
اندازهگیری شادکامی ساخته شده است پرسشنامه شادکامی آکسفورد دارای  03ماده
چهارگزینهای که گزینههای آن به ترتیب از صفر تا  9نمرهگذاری میشود و نمره هر
آزمودنی بین صفر و  07قرار میگیرد و در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادی تا
احساس شادی بسیار زیاد قضاوت میکند .آرجیل و همكاران (4303؛ به نقل از آرجیل،
 )0444پایایی این پرسشنامه را به کمك ضریب آلفای کرونباخ  4/34و پایایی باز آزمایی
آن را طی هفت هفته  4/70گزارش کردهاند .در ایران این پرسشنامه توسط علی پور و نورباال
(4970؛ به نقل از رئیسی و همكاران )4939 ،ترجمه شده و درستی برگردان آن توسط هشت
متخصص تأیید شده است .بررسی پایایی و روایی پرسشنامه با  444دانشجوی کارشناسی

Scheier & Carver
the Beck depression inventory

0.
8.
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دانشگاه عالمه طباطبائی و شاهد تهران آزمون شدند .آلفای کرونباخ  4/30و پایایی تنصیفی
 4/30بوده و همچنین پایایی به روش بازآزمایی پس از  9هفته  4/73به دست آمد.
رواندرمانی مثبت نگر :این درمان مبتنی بر دیدگاه روانشناسی مثبت نگر توسط رشید و
سلیگمن ( )0449طراحی شد و آمده است .این درمان در  2جلسه به مدت  2هفته هر هفته 4
جلسه و هر جلسه  24دقیقه بر اساس طرح درمان زیر (جدول  )4برگزار شد.
جدول  .8خالصه برنامه رواندرمانی مثبت نگر رشید و سلیگمن ()0182
جلسه

اهداف

محتوا
معرفی افراد گروه با هم و تشرررریح بر نا مه
رواندرمانی مثبت نگر :مسررائل مطروحه در

4

گرایش به
PPT

ارت باط با ف قدان و یا کمبود م نابع مث بت از
قبیل هیجانات مثبت ،تعهد ،ارتباطات مثبت،
معنررا و توانمنرردیهررای منشررری در بروز
افسرررردگی ،اضرررطراب و زنرردگی پو
موردبحث قرار میگیرد.

ارزیابی
0

توانمندیها
منشی

تكالیف
نوشرررتن یك معرفی مثبت از خود و ذکر
توانمندیهای خود در حدود یك صفحه
( 944کلمه) که در آن به بیان داسرررتان
واقعی از زندگی خود میپردازد که وی
در بهترین وجرره از توانمنرردیهررای خود
استفاده کرده را نشان میدهد.

تقویت نقاط قوت شراخص و احسراسرات و

اقدام به تكمیل یك پرسشنامه در زمینهی

عررواطررف مررثرربررت .:بررحررث پریررامررون 01

توانمندیهای خود و نحوهی بهکارگیری

توانمنرردیهررای منشررری برره منظور ایجرراد و

نقاط قوت شررراخص به بحث گذاشرررته

تقویت تعهد و سیالیت

میشود.
با انجام یك تمرین با ماهیت گذشرررت

9

عفو و
گذشت

گذشرررت و بخشرررش و میراث شرررخصررری:

بهطور دقیق آشررنا میشرروند .در حد یك

گذشررررت به عنوان ابزار نیروم ندی معرفی

الی دو صرررفحه به بیان این بارداز ند که

می شود که میتواند اح ساس خ شم و کینه

دوسرررت دارند دیگران آن ها را به خاطر

را به احسرراسرری خنثی و حتی برای برخی به

کدام ویژگی مثبتشرران به خاطر بسرراارند.

احساسات و عواطف مثبت تبدیل شود.

در قررالررب یررك پیررام نكوداشررررت یررا
بزرگداشت در پایان عمر

1

قدرشناسی

سرررااسگزاری و قدرشرررناسررری :تأکید بر

مراجع نا مه ای را برای کسررری که هرگز

خاطرات خوب و قدرشررر ناسررری به عنوان

آنگونه که با یدوشرررا ید از وی قدردانی

شرركلی پایدار از سررااسگزاری موردبحث

نكرده است مینویسد و آن نامه را شخصاً

قرار میگیرد نقش خراطرات خوب و برد،

به وی تقدیم میکند.
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این بار با تمرکز و تأکید بر قدرشرررناسررری
موردبحث قرار میگیرد.
ارتباطات مثبت و بازخورد فعال -سازنده :به
0

روابط مثبت
و اجتماعی

مراجعین پیرامون نحوهی واکنش فعررال

مراجعین به تمرین واکنش سازنده و فعال

سازنده در قبال اخبار خوشی که از دیگران

بهعنوان راهبردی جهت تقویت ارتباطات

در یا فت میکن ند آموزش های الزم داده

مثبت میپردازند.

میشود
التذاذ ( لذت تدریجی و پیوسرررته) :آگاهی
کامل ن سبت به لذت و تالش عامدانه جهت
2

التذاذ و

طوالنیتر کردن هر چه بیشتر و بهرهگیری

زندگی پربار

از لذات به عنوان ت هد یدی احت مالی برای
لذت تدریجی مطرح می شود و راه مقابله با
آن نیز آموزش داده میشرررود تمریناتی در
ارتباط با التذاذ

مراجعین با ید برای ان جام ف عال یت های
لذتبخش برنامهریزی کرده فعالیت های
مربو طه را طبق بر نا مه ریزی خود ان جام
دهنررد .تكنیرك هررای مخصررروذ لررذت
ترردر ی جی ن یز برره آن هررا آ موزش داده
میشود.

یافتههای پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش میانگینهای نمرات اختالفی پیشآزمون و پسآزمون
دو گروه آزمایشی و کنترل از طریق تجزیهوتحلیل کوواریانس تك متغیره موردبررسی قرار
گرفت .قبل از اجرای تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAمفروضههای برابری واریانس و
همگنی شیبها (رگرسیون) موردبررسی قرار گرفت .نتایج آزمون لوین برای بررسی
مفروضه برابری کوواریانس مقدار  Fبهدستآمده معنیدار نیست؛ بنابراین تساوی واریانسها
برقرار است و اجرای کوواریانس امكانپذیر است.
جدول  .0نتایج تحلیل کوواریانس شادکامی در گروههای آزمایش و کنترل
برای آزمون اثر متقابل پیشآزمون و گروه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

گروه ()a

407/23

4

407/23

0/19

4/402

پیشآزمون ()b

9900/19

4

9900/19

30/41

4/444

تعامل a*b

4/410

4

4/410

4/444

4/374

خطا

4011/42

92

91/02

کل

03320

14
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با توجه به دادههای جدول  ،0اثر متقابل بین پیشآزمون شادکامی و گروه معنیدار نیست
( )F )4/92( =4/410 ،p =./374معنیدار نبودن اثر متقابل نشان میدهد که دادهها از فرضیه
همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکند؛ بنابراین اجرا کوواریانس صرفاً برای آزمون
اثرات متغیرهای اصلی پسآزمون شادکامی و گروه صورت میگیرد؛ یعنی آیا میانگینهای
جامعه در دو گروه آزمایش و کنترل یكی است .خالصه نتایج تحلیل کوواریانس شادکامی
در گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر متقابل در جدول  9نشان داده شده است.
جدول  .2خالصه تحلیل کوواریانس شادکامی در گروههای آزمایش و کنترل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون شادکامی

9144/23

4

9144/23

444/40

بین گروهها

4194/00

4

4194/00

10/00

درون گروهها

4011/04

97

99/20

کل

03320

14

منبع تغییرات

مقدار F

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

4/444

4/790

4/444

4/090

همانطوری که مالحظه میشود ( )F)4/97( =10/00 ،p= 4/444 ،Eta=4/090نشان
میدهد بین دو گروه اثر اختالفی وجود دارد .بهعبارتدیگر بین شادکامی گروه آزمایش با
گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .اندازه  Eta=4/090حاکی از این است که 09/0
درصد از افزایش شادکامی بیماران سرطانی در گروه آزمایش را میتوان به تأثیر درمان مثبت
نگر نسبت داد.
دادههای جدول  9مربوط به آزمون فرض همگنی شیبهاست .این جدول قبل از اجرای
کوواریانس اجرا شد تا اثر متقابل بین متغیر تصادفی کمكی (پیشآزمون امید به زندگی) و
متغیر گروه (یعنی عامل) در پیشبینی متغیر وابسته (پسآزمون امید به زندگی) ارزیابی گردد.
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جدول  .4نتایج تحلیل کوواریانس امید به زندگی در گروههای آزمایش و کنترل
برای آزمون اثر متقابل پیشآزمون و گروه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

گروه ()a

0/19

4

0/19

4/007

4/113

پیشآزمون ()b

040/40

4

040/40

01/43

4/444

تعامل a*b

0/23

4

0/23

4/034

4/039

خطا

999/12

92

3/02

کل

43134

14

با توجه به دادههای جدول  ،1اثر متقابل بین پیشآزمون امید به زندگی و گروه معنیدار
نیست ( )F )4/92( =4/034 ،p =4/039معنیدار نبودن اثر متقابل نشان میدهد که دادهها از
فرضیه همگنی شیبهای رگرسیون پشتیبانی میکند؛ بنابراین اجرا کوواریانس صرفاً برای
آزمون اثرات متغیرهای اصلی پسآزمون امید به زندگی و گروه صورت میگیرد؛ یعنی آیا
میانگینهای جامعه در دو گروه آزمایش و کنترل یكی است .خالصه نتایج تحلیل
کوواریانس امید به زندگی در گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر متقابل در جدول  0نشان
داده شده است.
جدول  .5خالصه تحلیل کوواریانس امید به زندگی در گروههای آزمایش و کنترل با حذف اثر متقابل
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

پیشآزمون امید به زندگی

133/79

4

133/79

00/44

بین گروهها

024/00

4

024/00

00/70

درون گروهها

992/42

97

3/40

کل

43134

14

منبع تغییرات

مقدار F

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

4/444

4/030

4/444

4/190

همانطوری که مالحظه میشود ( )F)4/97( =00/70 ،p= 4/444 ،Eta=4/190نشان
میدهد بین دو گروه اثر اختالفی وجود دارد .بهعبارتدیگر بین امید به زندگی گروه
آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد .اندازه  Eta=4/190حاکی از این است
که  19/0درصد از افزایش امید به زندگی بیماران سرطانی در گروه آزمایش را میتوان به
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تأثیر درمان مثبت نگر نسبت داد .بدین ترتیب با عنایت به اینكه بین میانگین دو گروه آزمایش
و کنترل در متغیر امید به زندگی تفاوت معناداری وجود دارد ،فرضیه پژوهش تأیید میشود.
برای تعیین تأثیر درمان مثبت نگر بر مؤلفههای امیدواری (تفكر عاملی و راهبردی) از آزمون
تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانكووا) استفاده شد نتایج آزمون باکس برای بررسی
مفروضه همگنی ماتریس پراکندگی با توجه به مقدار ()F )9,0/03( =4/24 ،p =4/400
حاکی از آن است که همگنی ماتریسهای پراکندگی معنادار ناست.
جدول  .9نتایج آزمون تحلیل کوواریانس (مانکوا) برای فرضیه اصلی
آزمون

مقدار

آماره F

درجه آزادی گروه

درجه آزادی خطا

سطح معناداری

آزمون المبدای ویلكز

4/093

41/32

0

90

4/444

مطابق جدول  2چون در سطح اطمینان  %30سطح معناداری همه آزمونها کوچكتر از
 4/40محاسبه شده است ،بنابراین فرضیه پژوهش تأیید میگردد؛ یعنی بین دو گروه حداقل
در یكی از متغیرهای مورد آزمون تفاوت معناداری وجود دارد .لذا میتوان نتیجه گرفت که؛
«درمان مثبت نگر بر تفكر عاملی و تفكر راهبردی تأثیر دارد».
جدول  .7خالصه تحلیل واریانس چند متغیره تفکر عاملی و تفکر راهبردی
در گروههای آزمایش و کنترل با حذف اثر متقابل
منبع

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنیداری

Eta

بین

تفكر عاملی

09/07

4

09/07

40/49

4/444

4/991

گروهها

تفكر راهبردی

04/00

4

04/00

47/93

4/444

4/902

همانطوری که مالحظه میشود نتایج تحلیل واریانس چند متغیره به ترتیب برای تفكر
عاملی ( )F =40/49 ،p=4/444 ،Eta=4/991و تفكر راهبردی (،p=4/444 ،Eta=4/902
 )F =47/93نشان میدهد بین دو گروه اختالفی معناداری وجود دارد؛ بهعبارتدیگر بین
تفكر عاملی و تفكر راهبردی گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد.
اندازه  Etaحاکی از این است که  99/1درصد از بهبود تفكر عاملی 90/2 ،درصد از بهبود
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تفكر راهبردی آزمودنیهای شرکتکننده در گروه آزمایش را میتوان به تأثیر درمان مثبت
نگر نسبت داد.

بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که درمان مثبت نگر بر شادکامی بیماران سرطانی
تأثیرگذار بوده است .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای رستمی و همكاران ()4939
و جباری و همكاران ( )4939همسو است .نتایج تحقیقات نشان دادند آموزش مثبت اندیشی
میتواند راهی باشد که سبك تفكر فكر را دچار دگرگونی کنند و در ذهن فرد ساختارهای
تفكری ایجاد نماید که به فرد در مواجهه با شرایط مشكلزا در جهت بهبود مقابله و دستیابی
به راهحلهای مناسب یاری نماید (خدادادی و همكاران)4939 ،؛ بنابراین بیماران سرطانی
که رواندرمانی مثبت نگر را دریافت کردهاند میتوانند از افكار ناکارآمدی که موجبات
هیجانات منفی میگردد خود برهانند و افكار و شناخت مثبتتر و کارآمدتری را نسبت به
خود و جهان اطراف داشته باشند و بدین ترتیب شادکامی بیشتری را نیز نشان دهند .از طرفی
پژوهشگران اظهار داشتهاند که آموزشهای روانی مثبت میتواند ذهن فرد را در جهت
انتخاب راههای مناسب و خالقانه در جهت پیشبرد اهداف و حل مسئله آماده نماید .همچنین
خودآگاهی مؤلفهای است که در اثر آموزش مثبت اندیشی در افراد تقویت میشود و یكی
از پایههای روانشناسی مثبت نگر پرورش هدف و معنا در زندگی است که در این درمان نیز
موردتوجه قرار میگیرد (سلیگمن ،آستین ،پارک و پترسون)0440 ،؛ بدین ترتیب میتوان
در نظر گرفت بیماران سرطانی که درمان مثبت نگر را دریافت کردهاند میتوانند با
خودآگاهی بیشتر ،ایجاد معنا و هدف در زندگی و همچنین پرورش توانایی حل مسئله،
زندگی شادتری داشته باشند.
از نتایج این پژوهش این است که درمان مثبت نگر بر شادکامی بیماران سرطانی تأثیرگذار
است .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای یولیازیك و همكاران ( ،)0440کوزنس و
همكاران ( )0449همسو است .در راستای تبیین این یافته میتوان اظهار داشت که از دو دهه
قبل شواهد و مدارکی برای تأیید این فرض که هیجانات مثبت خزانههای آنی فكر و عمل
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فرد را گسترش میدهند ،توسط آیزن (0444؛ به نقل از خدادادی و همكاران )4939 ،فراهم
شده است .پژوهشها نشان داده است که عاطفه مثبت ،شیوه رفتار و تداوم فعالیت را تسهیل
میکند .در این پژوهشها پژوهشگران به این نتایج دست یافتند که تجربه هیجانات مثبت،
افراد را برمیانگیزاند تا با محیط پیرامون خود درگیر شوند .همچنین خوشبینی و امید
میتواند از پیامدهای مثبت نگری باشد؛ خوشبینی و امید با شاخصهای آسیبشناختی
روانی فعلی شخص و بهطورکلی ،با افسردگی موجود در وی بهطور خاذ ،همبستگی منفی
دارند .خوشبینی و امید ،سالمت جسمی و روانی را آنگونه که با انواع شاخصها ،ازجمله
سالمت خودگزارشی ،پاسخ مثبت به مداخلههای پزشكی ،سالمت ذهنی ،خلق مثبت،
نیرومندی ایمن شناختی ،کنار آمدن مؤثر (ارزیابی مجدد ،حل مسئله ،اجتناب از رویدادهای
فشارزای زندگی ،جستجوی حمایت اجتماعی) و رفتار ارتقادهنده سالمت مشخص شدهاند،
پیشبینی میکند (سلیگمن و همكاران .)0440 ،همینطور افراد مثبت نگر سالمتر و شادترند
و دستگاههای ایمنی آنان بهتر کار میکند .آنان با بهرهگیری از راهبردهای کنار آمدن مؤثرتر
مانند ارزیابی مجدد و مسئله گشایی ،با فشارهای روانی بهتر کنار میآیند .همچنین به نحو
فعال از رویدادهای فشارزای زندگی پرهیز میکنند و شبكههای حمایت اجتماعی بهتری را
پیرامون خود میسازند و بنابراین بیماران سرطانی که از درمان مثبت نگر بهره گرفتهاند
میتوانند با داشتن توانایی مقابله بیشتر ،داشتن خوشبینی باالتر ،و افسردگی کمتر ،امیدواری
بیشتری را از خود نشان دهند .از طرفی افراد مثبت نگر به توانمندیهای خود نگرش مثبت
دارند بهجای تمرکز روی شكستها و دلمشغولی به حوادث ناگواری که در گذشته
داشتهاند بر روی حوادث مثبت متمرکز میشوند .این افراد پیروزیها و موفقیتهای خود را
به توانمندیهای خود نسبت میدهند .در شرایط سخت زندگی به منابع درونی خود تكیه
میکنند و مقابلههای مثبت و سازنده خود را در برخورد با مشكالت فعال میسازند .کانون
کنترل افراد مثبت نگر درونی است .این افراد به روابط نزدیك خود با خدا و منابع معنوی
باور دارند ،عزتنفس و ارزشمندی درونی ایشان در حد باالست .افراد مثبت نگر معتقدند
که تمام عواطف و احساساتشان اگر بهتناسب و اعتدال رشد کند آنان فرد کاملی خواهند
بود (سلیگمن و همكاران.)0440 ،
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از محدودیتهای پژوهش حاضر محدود بودن تعداد نمونه پژوهش و محدود بودن نمونه
به جنسیت مؤنث است  .همچنین در این پژوهش صرفاً شادکامی و امید در بیماران سرطانی
پرداخته شد و اثر این درمان بر سایر متغیرهای روانشناختی موردبررسی قرار نگرفت و اثر
متغیرهایی مانند باورهای دینی و سبك اسناد نیز کنترل نشد .در ضمن درمان مبتنی بر
روانشناسی مثبت نگر تنها درمانی بود که در این پژوهش بكار گرفته شده است و اثرات آن
با هیچ درمان دیگری مورد مقایسه قرار نگرفته است و بهعالوه در این پژوهش اثرات درمانی
در فواصل زمانی مختلف مورد پیگیری قرار نگرفته است .لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای
آتی از نمونههای گستردهتر استفاده گردد و اثر برخی متغیرهای احتمالی تأثیرگذار نیز کنترل
گردد .همچنین پیشنهاد میشود که سایر روشهای مداخله و متغیرها در این حوزه نیز
موردبررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با یكدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند و در
پژوهشهای آینده اثرات درمان در مراحل پس از درمان در فواصل زمانی طوالنی همچون
 3و  40ماه نیز پیگیری شود.
با توجه به اینكه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر
بر شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی تأثیرگذار است ،پیشنهاد میشود برای بهبود
شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی به تأثیر درمانهای روانشناختی نوظهور همچون
درمان مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر از سوی نهادهایی چون وزارت بهداشت ،سازمان
بهزیستی کشور و یا وزارت علوم توجه خاصی مبذول گردد ،تا افراد بتوانند با بهبود سازههای
روانشناختی موردنظر روانشناسی مثبت نگر ،همچون شادکامی و امید ،در شرایط دشوار
بهتر بتوانند مقابله کرده و بهزیستی و سالمت روان باالتری داشته باشند.
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