
 

 بخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمنداناثر


 1یحیی میان بندی

 2محمد ارقبایی

 3مهدی فتحی

 4ابراهیم علیزاده موسوی
 

 22/2/22تاریخ پذیرش:    22/2/22تاریخ وصول: 
 

 چکيده

درعصر حاضر میانگین سن افراد جامعه به دلیل پیشرفت جوامع  :هدف مقدمه و

نه چندان دور با جمعیتی مواجه  ایآیندهوز در حال افزایش است و در روز به ر

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 

ش باور و اطمینان افزایبه جهت  برای بهبود دردها و کاهش مشکالت سالمندان و

 های تطابقی و به حداقل رساندن اضطراب و نگرانیبه خود، باال بردن توانایی آنان

که هرکدام به نحوی در این فرایند کمک حال  اندکردهدر جامعه امروزی ورود پیدا 

با هدف اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به  نیزپژوهش بشر بوده است.این 

 صورت گرفته است.احساس آرامش  ودر سالمندان خدا 

در این بررسی آزمایشی از میان مراکز روزانه توانبخشی سالمندان سطح  :روش

هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه  گیرینمونهنفر به روش  81مشهد 

جای داده شدند و از تمامی اعضای گروه آزمایش و گواه در قبل و بعد از 

                                                 
 Eptima51@gmail.com    مشاوره توانبخشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قوچان کارشناس ارشد -1

 علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسیکارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده  -2

 شهد دانشکده پزشکی ، مشهد، ايراناستاديار بیهوشی قلب، دانشگاه علوم پزشکی م-دبیر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ايران -3

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قوچان استاديار -4
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 پاسخ دهند.(PPS)  های روانی مثبتبه پرسشنامه مولفهمداخالت خواسته شد تا 

جلسه تحت هیپنوتراپی شناختی قرار  6 در دوره مداخالت، گروه آزمایش به مدت

و در نهایت  اندنبودهگرفتند و گروه گواه هم تحت هیچ گونه درمان خاصی 

 SPSSدست آمده به وسیله تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار آماری ه های بداده

 مورد تحلیل آماری قرار گرفتند.

های در مرحله پس آزمون از نظر متغیر آماری بین هر دو گروههای تحلیل: هایافته

تفاوت معناداری را نشان   P<0.05توکل به خدا و احساس آرامش در سطح

توکل به خدا و احساس های مولفهبه بیان دیگر، گرایش سالمندان به  دهد.می

 ناداری پدید آمده است.آرامش به طور مع

ه توکل بر خدا و احساس هیپنوتراپی شناختی بر گرایش سالمندان ب :نتیجه گیری

 .باشدمیبخش آرامش اثر

 .4، احساس آرامش3، توکل بر خدا2، سالمندان8هیپنوتراپی شناختی: یکليد واژگان
 
 

 مقدمه

سالمندی است و از  ۀپديد ،دهدمیيری که در زندگی انسان رخ اجتناب ناپذهای پديدهيکی از 

سالمندان تعداد  جوامع بشری، ۀدر هم است. برخورد با اين پديدهمهمترين مسائل ما چگونگی 

 باالی دنیا جمعیت درصد يک میالدی، 11 قرن در. توجهی از جمعیت را شامل می شوند قابل

به  1996 در %3/11 از سالمند جمعیتشود می بینی پیش (.2222، 6هامیلتون) بودند سال 56

درصد افزايش يابد  2/19به  2/1در حال توسعه از  هایکشور برسد و در 2262سال  در 2/31%

                                                 
1. Cognitive hypnotherapy 

2. older people  

3. Trust on god 

4. Feeling happiness 

5. Hamilton 
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تواند لذا هر اقدامی در جهت بهینه کردن شرايط زندگی آنها می( 2221و همکاران،  1)بیستاک

و  )قاسمیيابد مشکالت اجتماعی را کاهش داده و در کنار آن مشکالت خانواده نیز کاهش می

ای از زندگی انسان است که به طور طبیعی با کاهش . سالمندی مرحله(1311همکاران، 

، يکی از فرآيندهای سالمندی(. 1391)باستانی،  های جسمانی وروانی همراه استتوانايی

تغییرات طبیعی ناشی از گذشت زمان است که با تولد آغاز و در طول زندگی ادامه پیدا 

، سالمندی يکی از مراحل حیات است که پس از طی دوران جوانیبدين ترتیب . کندمی

آيد و پس از سپری شدن به نقطه نهايی رسیده و به مرگ منجر میانسالی و بزرگسالی پديد می

به نقل از  3کامینگز و هنری(.2221، 2)برنرشود میسال اطالق  52به سنین پس از  وشود می

میانی عمر، فناپذيری و مرگ های سالفرد در  کنند کهبیان می (2226وحدانی نیا و همکاران )

، خود را با اجتماع و ديگران کاهش داده و همزمانهای برخورد به تدريجو کند میخود را ياد 

دوره سالمندی يکی از مراحل زندگی است که فرد را از خود جدا می سازد.  جامعه نیز متقابالً

حتمال خطر ابتالی به نوروز در افراد سالمند افزايش به علت افزايش سن و ضعف قوای بدنی، ا

استرس و ، ناامیدی و افسردگیمشکالت روان شناختی بسیاری از جمله . (1313)نعیمی،  يابدمی

(، 1315حقارت )خالويی،  و احساس کمبود(، 1316)حمیدی زاده و همکاران،  اضطراب

و مشکالت  کاهش فعالیت و تحرک (،1311)قاسمی و همکاران،  اعتماد به نفس امید و کاهش

و مشکالت ذهنی و شناختی و  (1915، 4)هرون و چون حرکتیحسی و های جسمی و ناتوانی

های آخر عمر (، در سال2225و همکاران،  6(و)پترسون1391عدم شادمانی و آرامش )باستانی، 

گذار بر سالمت ثیرتأهای متغیرعدم شادمانی و آرامش از جمله  ارمغان ويژه سالمندان است.

 مانند است درونی حالت يک يا روانی -آرامش يک حالت روحی روان وتثبیت آن هستند.

فردی و اجتماعی، های برخورداریثار آن در گفتگوها و آ ولی نیست رويت قابل که وجدان

                                                 
1. Binstock 

2. Brunner 

3. Commings & Henry 

4. Heron & Chown 

5. Peterson 
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که بر اثر آن آرامش ، فرد شرايط روانی و باشدمیراه رفتن و از اين قبیل کارها قابل رويت 

ثبات اين آرامش در فرد، باعث  .(1391)باستانی، کند میی از استرس و اضطرابی را تجربه خال

و عدم وجود آرامش باعث بی  گرددمیامید به زندگی بهتر وافزايش انرژی روانی فرد سالمند 

شود میاسترس و اضطراب قراری و پذيرش بیشتر ناامیدی و مشکالت روان شناختی از جمله 

ابعاد ای گستردهبه حد  تواندمیو دهد میمند را به میزان زيادی تحت تاثیر قرار افراد سالکه 

 احساسی وضعیت نوعی آرامش احساس .(1319)سراجی نیا،  سالمتی آنان را به خطر بیاندازد

 تا سالمتی از تواندمی و است ارتباط در بیرونی و درونی متغیرهای از شماری با که است

بالندگی، سرزندگی، و نشاط  .(1991، 1)سلیگمندربرگیرد را گیزند از رضايت احساس

های ای بر تمامی جنبهتاثیر قابل مالحظهشود میوجود آرامش در فرد نهادينه  به دلیل که روانی

 (.2223)سلیگمن، گذارد میافراد ويژه سالمت روان شخصیتی انسان، به

ناختی زياد بوجود می آيد باعث گاهی اوقات نبود آرامش که به واسطه مشکالت روان ش

ايمان يک ايده ناملموس و  .گرددمیدر وجود انسان معنوی و الهی های فاکتورکمرنگ شدن 

مجرد است، میل به قبول کردن چیزی است که درست بودنش هنوز به اثبات نرسیده و ممکن 

شخص با روح و معنويت گرايی داللت بر رابطه  .(2226، 2)هیلاست هرگز هم به اثبات نرسد 

هر چیز مقدس چون خدا، خالق، آفريدگار، طبیعت و غیره دارد. اين در حالی است که مذهبی 

های ماورايی و مابعدالطبیعه را بودن مستلزم باورمندی به يک سیستم اعتقادی است که قدرت

تاثیر های معنوی توکل به خدا و خالق يکی از باور .(4222، 3)هالداند خالق و حاکم جهان می

که در آمريکای هايی مطالعهدر  گذار در ايجاد آرامش و انسجام زندگی در پايان عمر است.

های دينی همبستگی متوسط به دست آمده شمالی انجام گرفته بین شادمانی و پرداختن به فعالیت

ه جا امور مذهبی را بو کنندمیبه نیروی باال دستی خالق توکل . افرادی که (2222، 4)مايرزاست 

                                                 
1. Seligman 

2. Hill 

3. Hall 

4. Myers 
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ی باور منسجم آورند ممکن است به داليل زيادی شادتر از ساير افراد باشند. دين يک سامانهمی

شود افراد برای زندگی معنا پیدا کنند و به آينده امیدوار باشند کند که باعث میايجاد می

 دنبال اسباب کار نروده نای توکل آن نیست که انسان بع. واضح است که م(2222)سلیگمن، 

ولی فقط بايد بداند که اسباب از خود چیزی نداشته گیرند میزيرا تمامی کارها با اسباب انجام 

از جمله  زيادی . تحقیقاتباشدمیگاه خدای تعالی و تنها تکیهباشد نمیو هرگز مستقل 

های در زمینه (،1993) 5کونیگ(،1992) 6پارگمنت،4گورساچ،19 3آرگیل،2،هود1اسپیلکا

تجربه دينی، روان شناسی  وهمچنین از جمله میزان مذهبی بودن، نیاز به مذهب مختلف دينی

 به وضوح ،توکل به خالق ( در زمینه1916، 1)فرانکل روی آورد تجربی و خدا در ناهشیار دين؛

بر سالمت جسمی و روانی، مقابله با تنیدگی در سطوح مختلف سنی، توکل به خالق را ثیر أت

. با عنايت به موارد ذکر شده، نبود اندکردهمطالعه  سالمت اجتماعیبهداشتی و های مراقبت

وآنها را بیش گذارد میتوکل به خدا در زندگی تاثیرات منفی  فراوانی بر زندگی افراد سالمند 

در جهان امروز  .نمايدمیهای روان شناختی درمان انسان دوستانه وهای کمکاز پیش نیازمند 

شوند تا مشکلی را از پیش روی ارائه می یختلف و با رويکردهای مختلفهای مبا روش هادرمان

منطقی هیجانی  ،رفتاری شناختی با رويکردهایدرمان به توان میاز اين میان  سالمندان بردارند.

 اشاره کرد. های زندگی و...موزشی در زمینه مهارتآمداخله های  و

ديدا بسیار و به صورت متنوع استفاده اکه جهمقابله با استرسورهای روشيکی ديگر از 

هیپنوتیزمی  ۀاستفاده از هیپنوتراپی شناختی و بازسازی شناختی فرد در فضای خلسشود می

مطرح  گزينهبه عنوان بهترين  ،ارتقای زندگی یزمینه. مدل هیپنوتراپی شناختی در باشدمی

                                                 
1.Commings & Henry  -  

1.Spilka 

2.Hood 

3.Argyle 

4.Gorsach 

5. Pargment 

6. Koeing 

7 Frankel 
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ی آمد برای اصالح باورهاثر و کارؤمهای درماناين مدل يکی از  .(1993، 1)داود شودمی

. هیپنوتیزم اغلب به عنوان کنندمیايجاد  که در لذت بردن ما از زندگی اخاللناکارآمدی است 

تعريف  يک حالت هوشیاری تغییر يافته که به لحاظ کیفی متفاوت از هوشیاری معمولی است،

که طی آن،  هیپنوتیزم، حالت خاصی از هوشیاری است (.1392)فتحی و همکاران،  شده است

، پذيرش ذهن باال می رود و میزان آگاهی از شودمیتوجه فرد روی موضوع خاصی متمرکز 

اما اين هوشیاری کند میمحیط، کاهش می يابد. يعنی اگر چه شخص، هوشیاری اش را حفظ 

 )فتحی شود، متمرکز میگرددمیو آگاهی، روی موضوعات خاصی که توسط هیپنوتراپ ارائه 

. در هیپنوتراپی شناختی، با ورود به اعمال ذهن ناخودآگاه )جايی که (1392 همکاران، و

های هیپنوتیزمتوان با از بین بردن آثار سوء خود افتد( میيادگیری و تغییرات واقعی اتفاق می

ای تغییر داد که احساسات و هیجاناتش اصالح شود های فرد را به گونهمنفی، افکار و ديدگاه

در پژوهش خود اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و  (1392) . بادله(1311)داود، 

. وی دست يافت که را نشان داددرمان شناختی رفتاری گروهی برعزت نفس نوجوانان 

منجر  به افزايش  تواندمیهیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی 

نوتراپی شناختی رفتاری و درمان شناختی رفتاری گروهی بر عزت نفس نوجوانان شود و بین هیپ

 (1991) 2پیکتت (2222سلیگمن، افزايش عزت نفس نوجوانان تفاوت معناداری وجود ندارد. )

ايجاد شادکامی و ايجاد افسردگی در  ۀجستجوی نحو»تحقیقی تحت عنوان  (2211) 3و هولمز

هايی که اضطراب و ناآرامی داشتند را در سه ودنیها آزمانجام دادند. آن« قرار و ملولافراد بی

در خیلی از موارد ، هیپنوز عبارت است از جلب نظر مراجع و سپس  شرايط مختلف قرار دادند.

 ثیرأت . والترگرددمیکه باعث افزايش انگیزه و تغییر در ادراک مراجع هايی ايدهانتقال موثر 

ینی، شوخی کردن، لذت بردن و ارتباطات اجتماعی خوشب اعتقاد به خداوند،هیپنوز بر افزايش 

                                                 
1 Dowd 

2. Picket 

3. Holmes 
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( رضايتمندی از زندگی تحت تاثیر 2226)کار،  1و کار سالمت فیزيکی و روانی انسان ،دوستانه

های هزينه و روند افزايشی آمار سالمندان در دنیای امروز هیپنوز را به ورطه مطالعه کشاندند.

مثبت بودن تفکرات بر مديريت اتفاقات  ثیرأت ،کنندمیبااليی که بر فرد و جوامع تحمیل 

عدم تفکر مثبت برای  وکند میرا آشکار  مختلف سالمت روان افرادهای مولفهروزمره و 

تواند با اختالل در جايگاه خانوادگی و که می باشدمیيک وضعیت ناتوان کننده ، کسیهر

در سالمندی بسیار فراگیر و که حالت های روانی غیر مثبت  . از آن جااجتماعی مرتبط باشد

بازی  اجتماعی و شخصی فرد هایاختالل عملکرد در یو نقش مهم هستندکننده ناتوان

در اين شرايط نیاز  .بسیار اندک است و بندرت اتفاق می افتد انخودی آنبهبود خودبه ،کنندمی

اهمیت زيادی  طی ازبه منظور کاهش مشکالت فردی و ارتبابه درمان کوتاه مدت و زود بازده 

های روشکوتاه مدت و يکی از های درمانی جملهنوتراپی شناختی از پو هیبرخوردار است 

 و با توجه به اينکه هدف اصلی روان شناسی مثبت، باشدمیموثر در ارتقای سطح زندگی 

پژوهش (، 1391نسايی و همکاران،) باشدمیسالمت ذهنی  و آسان سازی شادمانی و فهمیدن

از جمله  روانی مثبت ۀلفؤم دو اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی بر گرايش سالمندان به حاضر به

هیپنوتراپی شناختی تا بدين نتیجه دست يابد که آيا پردازد می احساس آرامش و توکل برخدا

؟در اين راستا دو بر گرايش سالمندان به توکل بر خدا و احساس آرامش اثربخش باشد تواندمی

 .شودمیرح فرضیه زير مط

  ثر است.در سالمندان مؤتوکل به خدا بر میزان درمان هیپنوتراپی شناختی 

  ثر است.در سالمندان مؤ بر میزان احساس آرامشدرمان هیپنوتراپی شناختی 
 

 جامعه آماری و جمعیت نمونه

سطح سالمندان مراکز توانبخشی روزانه  بود که در سالمندفرد  12شامل  آماری پژوهش  ۀجامع

توسط يک  کلیه اين افراد شدند.طبق آمار اداره بهزيستی مشهد نگهداری می هر مشهدش

                                                 
1. Car 
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، جهت شرکت در درمان آنانمیزان هیپنوتیزم پذيری قرار گرفتند و مورد مصاحبه روانشناس

نفر از میزان هیپنوتیزم پذيری بااليی برخوردار 62از اين تعداد  مشخص گرديد. هیپنوتیزمی

تغیر )کنترل تاثیر م تصادفیای طبقه گیرینمونهز آنان در مرحله اول با روش نفر ا 24بودند که 

نفره  12، گزينش شدند ودر مرحله دوم در دو گروه سن وتحصیالت و محل نگهداری(

گمارش  ،(تصادفی ساده )به علت تحقیق نیمه تجربی گیرینمونهبه روش  آزمايش و کنترل

ريزش اعضا فرايند کار با  پذيرش بعضی از سالمندان و شدند. با توجه به فرايند خستگی وعدم

 .انجام شدنفره  9دو گروه 


 ابزار پژوهش
)نسايی و  (PPSهای روانشناختی مثبت )حالت پرسشنامه استفاده شده در اين پژوهش،

حالت روانشناختی مثبت را  16در مجموع  است وال ؤس 95شامل  ( بود که1391همکاران، 

 . حاالت روانشناختی مورد سنجش اين پرسشنامه عبارتند از:دهدیممورد سنجش قرار 

احساس  -6 ؛وظیفه شناسی -4 ؛احساس کارآرامدی-3؛ خوش بینی -2؛ توکل به خدا-1

خلق  -12 ؛رضايت از زندگی -9 ؛معناداربودن زندگی -1 ؛امیدواری -1؛ هدفمندی -5 ؛کنترل

احساس -13 ؛س واحساس ارزشمندیعزت نف -12؛ بودن اجتماعی -11 ؛مثبت و شادمانی

 .بخشش -16 ؛قدردانی-14؛ آرامش

)از کامالً مخالفم تا کاماًل  6تا  1اساس طیف لیکرت از اين پرسشنامه برگذاری نمره

باشد. يعنی کامالً مخالفم نمره يک، مخالفم نمره دو، بی نظر نمره سه، موافقم نمره موافقم( می

های جهت حذف پاسخ ضمناً به خود اختصاص خواهد داد. چهار، کاماًل موافقم نمره پنج را

 تصادفی بعضی از سواالت نمره معکوس دريافت می دارند. 
 

 (PPSهای روانشناختی مثبت )روایی پرسشنامه حالت

خويی نژاد و  )دکتر غالمرضا اين پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان اين زمینه سازه روايی

دهد يید قرار گرفته است. مفهوم روايی به اين سؤال پاسخ میمورد تا (دکتر علی رضا رجايی
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. (1391)نسائی و همکاران،  سنجدی مورد نظر را میگیری تا چه حد خصیصهکه ابزار اندازه

های حاصل از آن اطمینان توان به دقت دادهگیری نمیبدون آگاهی از روايی ابزار اندازه

 داشت.
 

 (PPSنشناختی مثبت )های رواپایایی پرسشنامه حالت

برای محاسبه پايايی اين پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. از اين روش برای 

رود. برای اين منظور گیری از جمله پرسشنامه به کار میهماهنگی درونی ابزار اندازه ۀمحاسب

 SPSSافزار نرم گیری ازنفر از دانشجويان انجام گرديد که از طريق بهره 62پايلوتی بر روی 

و برای احساس  113/2لفه توکل به خدا ؤضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای خرده م

 دست آمد که بیانگر پايايی باالی اين آزمون است.ه ب 131/2برای کل آزمون  144/2آرامش 

وجود آمدن خطای باز ه با توجه به وجود تعداد کم افراد در جمعیت نمونه و امکان ب

و اطالع نمونه از سوال امکان گرفتن پايايی درگروه پايلوت جمعیت نمونه سالمندان  آزمايی

 نبود به اعتبار اين پرسشنامه در گروه پايلوت دانشجويان بسنده شد.
 

 اجرای تحیقیقوش ر

لذا قبل از  بودند،با توجه با اينکه جامعه آماری اين تحقیق سالمندان مراکز روزانه شهر مشهد 

 روزانه به همراه معرفی نامه از دانشگاه و سازمان بهزيستی به مرکز گیرینمونهعه و انتخاب جام

فراخوان برگزاری  مرکز سالمندان،بابعمل آمده های هماهنگیسالمندان مراجعه کرده و پس از 

برای شرکت در جلسات  سالمندسپس از افراد ، جلسات گروهی هیپنوتراپی شناختی اعالم شد

طی بحث عمل آمد و از بین افراد موجود ه و هیپنوتراپ مصاحبه بناس شروانتوسط يک 

افراد گروه کنترل و آزمايش انتخاب شدند. قبل از شروع مداخله هر دو گروه  گیرینمونه

در مرحله پیش آزمون ترغیب  (PPSهای روانشناختی مثبت )حالتنسبت به تکمیل پرسشنامه 

هماهنگی با مراکز و گروه آزمايش روز برگزاری شدند و به محقق تحويل دادند، سپس با 

 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

و  با هیپنوتیزم« خود»مخصوص تقويت های ديالوگوسیله ه ب «خود» جلسه دوم: تقويت

 ؛زش خود هیپنوتیزمآمو

غلبه بر ترديد و دودلی و تقويت انگیزه موفقیت و ريسک پذيری در آموزش جلسه سوم: 

 ؛زندگی در هیپنوتیزم

 ؛جلسه چهارم: تقويت خوشبینی با هیپنوتیزم

 ؛جلسه پنجم: تقويت امیدواری و هدفمندی در زندگی با بیان داستان در هیپنوتیزم

پروردگار و توکل به او در های نعمتو تشکر از  جلسه ششم: بیان ضرورت قدردانی

 .هیپنوتیزم

های روانشناختی مثبت حالتدر پايان جلسه ششم و بالفاصله بعد از آن مجددا پرسشنامه 

(PPS)  ،( و برای پس آزمون در اختیار هردو قرار گرفت و پس از 1391)نسائی و همکاران

موجود، های فرضیهو بررسی وابسته  هایمتغیرتاثیر متغیر مستقل برگیری اندازهتکمیل جهت 

مورد  SPSSنتايج آن در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با کمک نرم افزار آماری 

 تجزيه و تحلیل قرار گرفت.
 

 پژوهش روش

با  نیمه تجربی و روش، يک تحقیق تحقیق حاضر از منظر هدف از نوع کاربردی و از منظراجرا

پژوهش پژوهشگر به دنبال  ايندر  بود.با گروه کنترل  همراه آزمونپس -آزمونطرح پیش

)توکل به خدا و احساس  وابسته هایبر متغیر )هیپنوتراپی شناختی( مطالعه اثر متغیر مستقل

 بود. آرامش سالمندان(

گروهی هیپنوتراپی شناختی هفته(مداخله  5جلسه )در  5دراين راستا گروه آزمايش مورد 

ازهر دو گروه . ارائه نشدمتغیر مستقلی  هم هیچدر گروه کنترل قرار گرفتند و  مبتنی بر هدف
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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.
 

 ی پژوهشهایافته
، در زمینه اندکردهشناختی شرکت هیپنوتراپی فرضیه اول: در سالمندانی که در جلسات درمان 

با توجه به اينکه طرح آزمايشی اين پژوهش  توکل به خدا تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

، جهت کنترل اثر عامل پیش آزمون از روش باشدمیپیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل 

 آماری تحلیل کوواريانس استفاده گرديد.
 

 توکل به خدا در هر دو گروهپس ازمون معیار  میانگین و انحراف .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 32426/6 0000/22 9 گواه

 04594/6 5553/23 9 آزمایش

 

. جهت بررسی اينکه آيا باشدمیمیانگین گروه آزمايش از گواه بیشتر  4با توجه به جدول 

 کنیم.مراجعه می 6دول اين تفاوت به دست آمده معنادار است يا خیر به ج
 

 توکل به خدا در هر دو گروههای نمرهنتایج آرمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه  .2جدول 
 هاتفاوت میانگین خطای استاندارد مفدار ضریب اتا درجه معناداری درجه آزادی Fمقدار  گروه

 -306/4 010/1   1  گواه

 -306/4 010/1 601/0 026/0  433/3 آزمایش

 

)کنترل  هاجهت تفاوت بین گروه ،Fنشان داده شده است، مقدار 2همانگونه که در جدول 

، بدين معنا که تفاوت معناداری )با باشدمیدار معنی P<0.05و آزمايش( در سطح معناداری 

توکل گروه آزمايش و کنترل وجود دارد. پس فرضیه های نمرهکنترل عامل پیش آزمون( بین 

ثر ؤ، يعنی هیپنوتراپی شناختی در افزايش توکل به خدا در گروه آزمايش مددگرمیيید أاول ت
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باشدکه در جدول با می «1اندازه اثر» بوده است. شاخص ديگری که بايد به آن توجه شود،

عنوان مجذور اتا مشخص شده است. مجذور اتا نشان دهنده درصدی از واريانس نمرات توکل 

ای عمل آزمايشی بوجود آمده است. مقدار مجذور اتا برابر با که در اثر اجر باشدمیبه خدا 

از تغییرات  %32، بدين معنا که شودمی %32که اگر آنرا تبديل به درصد کنیم باشدمی 321/2

به زبان ديگر درمان هیپنوتراپی  باشدمینمرات توکل به خدا ناشی از اجرای روش درمانی 

 فسردگی گرديده است.اهای نمرهتغییر در  %32شناختی باعث 

، در اندکردهفرضیه دوم: در سالمندانی که در جلسات درمان هیپنوتراپی شناختی شرکت 

با توجه به اينکه طرح آزمايشی اين  زمینه احساس آرامش تفاوت آماری معناداری وجود دارد.

ون ، جهت کنترل اثر عامل پیش آزمباشدمیپژوهش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل 

 از روش آماری تحلیل کوواريانس استفاده گرديد.
 

 احساس آرامش در هر دو گروه میانگین و انحراف معیار .3جدول 
 انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه

 42923/5 4444/19 9 گواه

 34525/2 6666/22 9 آزمایش

 

ت بررسی اينکه آيا . جهباشدمیمیانگین گروه آزمايش از گواه بیشتر  3با توجه به جدول 

 .کنیممیمراجعه  2اين تفاوت به دست آمده معنادار است يا خیر به جدول 
 

 توکل به خدا در هر دو گروهمیانگین و انحراف معیار  .4 جدول

 دار ضریب اتاقم درجه معناداری درجه آزادی Fمقدار  گروه
خطای 

 استاندارد
 هاتفاوت میانگین

 -139/6 442/1   1  گواه

 139/6 442/1 244/0 044/0  066/4 ایشآزم

                                                 
1. Effect Size 
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 هاجهت تفاوت بین گروه ،F نشان داده شده است، مقدار 4همانگونه که در جدول 

، بدين معنا که تفاوت باشدمیدار معنی P<0.05)کنترل و آزمايش( در سطح معناداری 

و کنترل  حساس آرامش گروه آزمايشاهای نمرهمعناداری )با کنترل عامل پیش آزمون( بین 

حساس ا، يعنی هیپنوتراپی شناختی باعث افزايش گرددمیوجود دارد. پس فرضیه دوم تايید 

 آرامش در گروه آزمايش شده است.
 

 بحث و نتیجه گیری
 از پس و مردم نیازهای از درستی درک گرفتن شکل انسانی اجتماعات توسعۀ شروع نقطۀ

 درکی چنین برای مناسبی ابزار امشآر احساس سنجش. است توسعه دستاوردهای پايش آن

 تعاملی برای شهروندان و مسئوالن بین راهی آرامش احساس مطالعۀ زيرا کند،می عرضه

 احساس بر مؤثر کلیدی موضوعات مورد در بحث و تفسیر به منجر که کندمی باز سازنده

 از هانسانا و دارد مذهبی و فلسفی ريشۀ آرامش احساساز آن جا که  .شودمی مردم رامشآ

آرامش در کنار توکل به  احساس ارتقای پس ،بودند آن به دستیابی دنبال به دورهای گذشته

. ارتقای کیفیت زندگی در (1991و همکاران،  1)دينر دارد فرد زندگی در اساسی اهمیتی خدا

د بین مردم باعث شده است که دست اندرکاران سالمت روان و روانشناسان مثبت گرا به اين بع

 (1311)فالحی خشکناب و مظاهری به نقل  2کالیفور و تاثیر آن بر سالمت روان توجه نمايند.

برای های الزم ای به عنوان جنبهفزاينده ۀهای معنوی، به گونو مهارتها ارزشکه کند میبیان 

 .مراقبت معنوی شناخته شده اند

  ثر است.ؤدان مدر سالمنتوکل به خدا بر میزان درمان هیپنوتراپی شناختی 

دست آمده از گروه مشخص شد که بین میانگین نمرات ب(، 2) های جدوليافتهبه با توجه 

دست آمد تفاوت معنی داری در زمینه ه ب هیپنوتراپی شناختی که بر اثر مداخلهآزمايش و گواه 

                                                 
1 Diener 

2 . Califor 
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ر دتوکل به خدا بر میزان شناختی هیپنو تراپی  پس توکل به خدا در سالمندان وجود دارد.

يعنی شرکت سالمندان در جلسات ( تاثیر معنی داری دارد، p<0.5سالمندان در سطح )

. نتايج حاصل از اين بوده استثر ؤهیپنوتراپی شناختی، در افزايش میزان توکل آنها به خدا م

همخوانی دارد و با تحقیقات  (2222) فرضیه با تحقیقات براون و جانسون و همکاران و مالوی

گر تاثیر متغیرهای مداخلهتوان میدر بیان علت ناهمخوانی  .باشدمیاهمخوان ن (1919) تدی

مانند سن، جنس، تحصیالت و رفاه خانوادگی سالمندان را در نظر گرفت. از آن گذشته رشد 

 آسايش احساس بین .باشدمیهیپنوتیزم و روشهای آن در سالهای بعد نیز يکی ديگر از علل آن 

 در مذهبی آداب که داد نشان(1912) روزنرابطه وجود دارد.  مندانسال مذهبی اعتقادات و

 بیشتر که است داده نشان نیز( 1993) شومان .است مؤثر روزمره مشکالت با افراد سازگاری

 نتیجه (1311) فرد هاديان .خوانندمی فرا مثبت هایفعالیت به را خود پیروان جهان هایدين

 رامشآ احساس برای نیرومندی کنندۀبینی پیش واجب هاینماز کردن اقامه کهکند می گیری

 مايۀ خود نیاز و راز و ايمان باالست، مذهبی اعتقادات با کشوری ايران که آنجا از. است

 مذهبی، و معتقد بستری در هم آن سالمند، افراد مخصوصاً  افراد بین در و است امیدواری

باال . شودمی سالمندان آسايش احساس افزايش و اطمینان باعث و است شده درونی موضوعی

، لذا باشدمیبودن سالمت معنوی گويای آن است که ديگر ابعاد وجودی انسان در حال تعادل 

جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان بهتر است که درمان ها به بعد معنوی زندگی ايشان نیز 

 (1912)روزنوجود دارد. رابطه  سالمندان مذهبی اعتقادات و آسايش احساس بپردازند. بین

شواهدی وجود  .است مؤثر روزمره مشکالت با افراد سازگاری در مذهبی آداب که داد نشان

لذت بردن و ارتباطات ، شوخی کردن ،خوشبینی اعتقاد به خداوند،دهد میدارد که نشان 

هاوينز، )والتر و  ثیر بگذاردأبر سالمت فیزيکی و روانی انسان ت تواندمیاجتماعی دوستانه 

کند تا فشارهای روانی، دردها و که بیماران را ياری می ،به ذهن استای دريچه هیپنوز .(1993

همچنین  .تحمل کنند ثیر نیروهای معنویأو تحت ت مشکالت روان تنی خود را بهتر و مؤثرتر

ی با نیروهای معنو و ارتباطی بیمار هااطالعات بالینی مفیدی در مورد سبک و شیوۀ شناخت
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او را نسبت به قدرت شود میدر بیمار ايجاد  هیپنوز. توکل به خدا که توسط کندمیايجاد 

 که ديگر از نیروهای مادی طلب کمک نخواهد کرد. ، به طوریکندمیاليزال الهی امیدوارتر 

که شود میاز سوی ديگر فرد در اثر اين درمان خود نیز منشاء خیر در همین زمینه برای ديگران 

هدف از هیپنوتراپی شناختی، توانمند . گرددمیاين امر نیز باعث تقويت توکل وی به خدا  خود

و وابسته به نیروهای  ترتر و سازگارانهجهان از ديدگاهی واقعیخلقت  ۀمشاهدساختن فرد برای 

 مادی است.

  ثر است.ؤدر سالمندان م بر میزان احساس آرامشدرمان هیپنوتراپی شناختی 

ه دست آمده از گروه مشخص شد که بین میانگین نمرات ب(، 4های جدول)يافته بهبا توجه 

دست آمد تفاوت معنی داری در زمینه ه ب هیپنوتراپی شناختی که بر اثر مداخلهآزمايش و گواه 

در  بر میزان احساس آرامششناختی احساس آرامش در سالمندان وجود دارد. پس هیپنوتراپی 

يعنی شرکت سالمندان در جلسات ( تاثیر معنی داری دارد، p<0.5سالمندان در سطح )

. نتايج حاصل از اين فرضیه بوده استثر ؤم احساس آرامش آنهاهیپنوتراپی شناختی، در افزايش 

. بیشتر فعالیت روان شناسان همخوانی دارد (1311)دهشیری و  (2226) با تحقیقات لهتونن

های شناختی افراد، توصیه به استفاده از روش امروزی برای به حداقل رساندن مشکالت روان

تا خواهند میها مديتیشن و آرام سازی و کنترل خود با آرام سازی روانی است. همه اين روش

موجود در اطراف فرد قرار دهند. های دغدغهسر حد امکان فرد را در حالتی از آرامش و بدون 

 های زياد و مضرو دارای هیجان د و مضطربکمک به بیماران دردمن برایاز گذشته  نیز هیپنوز

حین اقدامات  ،در مديريت استرس قابل قبولیثر و ؤبه عنوان ابزار م هم هنوزو  موثر بوده است

تنی قابل  -روانهای وضعیتو  طبی و پس از سوانح، درد مزمن، مسائل عادتی، عالئم انفکاکی

شناختی و بازسازی شناختی فرد در هیپنوتراپی . (2226، 1)کاپالن و سادوک استفاده است

پرورش  .(1993)داود،  باشدمیبا استرسورها  توانمند مقابله روش يکهیپنوتیزمی  ۀفضای خلس

به سمت را  فرد، به طور بالقوه حتی سالمت فیزيکی فرد دراين فضا های مثبتبیشتر شناخت

                                                 
1. Kaplan and  sadok  
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شده است که وضعیت ، در حالی که به طور عمومی پذيرفته دهدمیتغییر بهبود و آرامش 

 تاثیر منفی بگذارد. فردبر فرآيندهای ذهنی  تواندمیفیزيکی منفی 

ثر ايجاد احساس آرامش افراد مؤ در اين پژوهش نیز به عینه مشاهده شد که هیپنوز بر

 به سالمندان زندگی مند وتجربه واقعی متن به ورود با بايد سیاستگذاران اساس، اين براست. 

 سخت نگاه صرف و کنند توجه احساس آرامش و معنويات منظر از اآنه نیازهای کشف

 اين واکاوی و کشف .باشند نداشته نظر در را معیشتی نیازهای تأمین بر مبتنی و افزارانه

 با سالمندان درونی دنیای به ورود مستلزم آن با مرتبط بهگشت و جسمی و ذهنی نیازهای

برخی از ناظران  .است هاسوژه خود ديد زا سالمندی واقعیت برساخت و کیفی هایروش

سالمندی را به عنوان بزرگترين منبع طبیعی که مورد غفلت واقع گرديده است توصیف 

دريافت که اگر چالش اصلی عمده بهداشت در قرن توان میبا نگاهی به آمار و ارقام  .نمايندمی

)سجادی  است «با کیفیتی برتر زندگی کردن»بوده، چالش قرن جديد،  «زنده ماندن»بیستم، فقط 

با مشاهده افزايش سريع تعداد کودکانی که با سالمت کامل به دوران ( 2225و بیگلريان، 

بزرگسالی می رسند و با شمارش تعداد بزرگساالنی که با موفقیت پا به دوران سالخوردگی 

بهداشت  ۀینزمرسد که کلیه مسئوالن و دست اندرکاران در ، ضروری به نظر میگذارندمی

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 

کز ها از جمله مرادر پايان از کلیه افراد و ارگانسالمت روان، برخوردار شوند.  یزمینه

توانبخشی سالمندان مشهد و پرسنل آنها که در انجام اين پژوهش ياری رسان بودند کمال تشکر 

 را دارم.
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  فارسی منابع
، مترجم: گوهری، مسعود،کالنتری، مهرداد، اصفهان: روانشناسی شادی(. 1323آرگایل، مایکل. )

 جهاد دانشگاهی اصفهان.

. باف حمید رضا، بادله محمد تقی، استادی تقی، فتحی مهدی، آقا محمدیان شعربادله، مرتضی

اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری  مقایسه میزان (.1322)

، مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم گروهی برعزت نفس نوجوانان
 204-124صص 1322پاییز  22شماره  12، دوره پزشکی مشهد

سالمت  باگروه درمانی وجودی توام با تمرینات آرامش بخشی  نیب ثیرأت (.1321. )امیر باستانی،
 .پیام نور کاشان دانشگاه ،کاشان ،روانشناسی بالینیخالصه مقاالت کنگره  ،ی سالمندانروان

 .1320خاطره تهران:  ،محمد ،شهریاریمترجم:  ،و رازهایشروان (. 1222. )جورج، تدی

ثیر تکنیک آرامسازی بر أبررسی ت (.1322، اصغری، محمد.)احمدی، فضل اله حمیدی زاده، سعید،

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،دوره میزان اضطراب و استرس سالمندان مبتال به فشار خون باال، 

 .21-،4231322،تابستان 2شماره  2

آن در سالمندان های مقابله با ی و راهبردروانبررسی میزان آسیب شناسی (، 1326،)مرتضی خالویی،
 .زاهدان علوم پزشکی ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاهبستری در بیمارستان های زاهدان

)ترجمه دکتر حمیدرضا پوراعتماد شهرزاد طهماسبی  هیپنوتراپی شناختی(. 1321) .ای توماس داود

 تهران: دانژه. مرادی(.

، فصلنامه حساس تنهایی در بین دانشجویانیابی مقیاس اساخت و اعتبار(. 1321) .دهشیری، عبد اهلل

 .41، صروانشناسی

، پایش بهار کیفیت زندگی زنان سالمند در خیریه کهریزک (.2006.)سجادی، هما، بیگلریان، ارمیا

 .102-102(: 2)2؛2006

خالصه  ،تمرینات آرام بخشی و ی سالمندانسالمت روان نیارتباط ب (.1322. )سراجی نیا، اشکان

 .1322پیام نور تهران،  دانشگاه: تهران ،روانشناسی و سالمتره مقاالت کنگ

 . مشهد: هورمهر.هیپنوتیزم بالینی(. 1320فتحی، مهدی و فیاض صابری، محمد حسن. )



 
 

34         
 29 زمستان، 61، شماره چهارمسال  فصلنامه

 فرهنگ مشاوره و روان درمانی

. معنویت، مراقبت معنوی و معنویت درمانی(. 1321فالحی خشکناب، مسعود؛ مظاهری، منیر. )

 تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

باغبان ایران، اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه امید  .(1322). اسمی افشان،عابدی احمدق

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی دانشگاه آزاد  .اسنایدر بر میزان شادکامی سالمندان

 40-11صص 41اسالمی واحد خوراسگان، شماره 

ت اشپیگل، مارسیا گرین لیف، دیوید دکتر هربر (.2002.)کاپالن و سادوک، خالصه روانپزشکی

 .اشپیگل ترجمه دکتر علی شریفی، دکتر عنایت شهیدی، دکتر کامبیز عبقری

ن: پاشاشریفی، ا، مترجمهای انسانشناسی مثبت علم شادمانی و نیرومندیروان(. 1322کار، آالن. )

 (.2004 اصلی،حسن، نجفی زند، جعفر، ثنایی، باقر، تهران: سخن، )تاریخ انتشار به زبان 

چاپ اول(، مترجم: نجفی آیا دین برای سالمتی شما سودمند است؟)(. 1320) .کونینگ، هارولد جی

 (.1223)تاریخ انتشار به زبان اصلی، بتول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پروری با فرزند هایرابطه بین سبک (.1321. )رجایی، علیرضا، خوی نژاد، غالمرضا ؛نسایی، وحید
 .، پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشدهروانی مثبتهای مولفه

فصلنامه اصول بهداشت  ،راهبردهای ایجاد آن سالمندان وسالمت روان  (.1323. )حسین نعیمی،

 .21-13صص ، 2، شماره 10، دوره 1323ابستان ت روانی،

رابطه کیفیت زندگی با  (.2002. )فاطمه ،نمفتو ؛علی ،منتظری ؛آزیتا ،گشتاسبی ؛مریم ،وحدانی نیا
 120-113( 4) 4 -2002یک مطالعه مبتنی بر جمعیت، پایش. ؛سالمت روان سالمندان در ایران

 های مذهبی در گروهی از مسلمانان،احساس ذهنی بهزیستی و فعالیت .(1321). هادیان فرد، حبیب

 .224-232(: 2)11اندیشه و رفتار، 

)تاریخ انتشار به زبان  ترجم: رحمتی، بهزاد، تهران: تالش، مچهارراه شادکامی(. 1322هال، کائلین. )

 (.2004اصلی،

هاموند گریدون، راهنمای تلقینات و استعارات هیپنوتیزمی، ترجمه گروه مترجمین انجمن هیپنوتیزم 

 تهران 1321بالینی ایران، پژوهشکده پردازش هوشمند عالئم، چاپ چهارم 

)تاریخ انتشار به  قراچه داغی، مهدی، تهران: لیوسا ، مترجم:برنامه اقدام مثبت(. 1322هیل، ناپلئون. )

 (.2002زبان اصلی،
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