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درد یکی از فراوانترین نشانههای گزارش شده توسط سالمندان است که با وضعیت نامطلوب
سالمتی همراه است و میتواند امیدواری را در زندگی سالمندان کاهش دهد .بنابراین هدف این
مطالعه بررسی تأثیر خندهدرمانی بر امیدواری و شدت درد ساکنان آسایشگاه سالمندان بود .این
پژوهش ،شبهتجربی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل و پیگیری یک ماهه بود .جامعه
آماری شامل کلیه سالمندان مقیم سراهای شهر آستانه اشرفیه بود و نمونه پژوهشی از میان  44نفر
از افراد مقیم آسایشگاه مهرآیین شهرستان آستانه اشرفیه انتخاب شدند .براساس مالکهای ورود
 32نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش ( 16نفر) و کنترل ( 16نفر) به عنوان
نمونه جایدهی شدند .گروه آزمایش ،برنامه مداخلهای شامل خندهدرمانی به روش مادان کاتاریا،
پخش فیلمهای طنز و خواندن کتابهای لطیفه را به مدت یک ماه ،طی  12جلسه  100دقیقهای
دریافت کردند .در مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،سالمندان هر دو گروه به پرسشنامه سالمت
عمومی گلدبرگ و هیلیر به عنوان غربالگر و مقیاس امیدواری بزرگسال اسنایدر و مقیاس پیوسته
بصری وودفورد و مرسکی پاسخ دادند .پس از گذشت یک ماه آزمون پیگیری نیز اجرا شد .دادهها
با استفاده از تحلیل کوواریانس اندازههای مکرر پردازش شدند .نتایج نشان داد بین میانگین تعدیل
شده دو گروه آزمایش و کنترل در میزان امیدواری و شدت درد در مرحله پسآزمون و پیگیری
تفاوت معنیدار وجود دارد ( .)P<0/05با توجه به نتایج میتوان گفت خندهدرمانی بر امیدواری و
شدت درد مؤثر است .بنابراین الزم است مداخله خندهدرمانی به منظور کاهش درد و افزایش
امیدواری که در بهبود زندگی و هدفمندی سالمندان تأثیرگذار خواهد بود به عنوان یکی از
درمانهای مکمل غیردارویی مورد توجه قرار گیرد.
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یکی از مسائل شایع جمعیتی در کشورهای جهان مسأله
سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است.
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که طی آن
افراد در معرض تهدیدات بالقوه نظیر افزایش ابتال به
بیماریهای مزمن ،تنهایی و انزوا و عدم برخورداری از

حمایت اجتماعی قرار گرفته و به دلیل ناتوانیهای جسمی
و ذهنی در موارد زیادی استقالل فردیشان مورد تهدید
قرار میگیرد .بنابراین به دلیل کهولت و کاهش
تواناییهایشان و اینکه از اقشار آسیبپذیر جامعه محسوب
میشوند باید مورد توجه قرار گیرند .آمارها نشان میدهد
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که در حال حاضر کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار
سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه میکند
(صداقتی و امانی1395 ،؛ نیکدل ،عربزاده و غضنفری،
.)1395
سالمندی به عنوان دورهای از زندگی است که با آسیب
عملکردی تدریجی و عمومی در نتیجه کاهش پاسخ
انطباقی به استرس و خطر رشد بیماریهای مرتبط با سن
همراه است .بنابراین توجه به شادکامی و امیدواری
سالمندان حائز اهمیت است (صداقتی و امانی .)1395 ،به
گفته بیلی و اسنایدر ( )2007پژوهشگران به طور کلی پی
بردهاند که سالمندان امید کمتری به آینده دارند و
نشانههایی مانند احساس به پایان رسیدن ،بیهدفی ،پوچی،
ترس از طرد شدن و از دست دادن عزیزان بسیار گزارش
شده است .این موضوع حاکی از کم بودن میزان امید در
میان سالمندان است (صفارینیا و درتاج.)1396 ،
امیدواری به توانایی باور به احساس بهتر در آینده تعبیر
میشود .امید ،انعطافپذیری ،نشاط و توانایی مقابله با
فشارهایی را میدهد که زندگی روزمره به فرد تحمیل
میکند و بدین صورت باعث افزایش رضایت از زندگی
میشود (پارکر و همکاران .)2003 ،طبق نظریه امید که
توسط اسنایدر ( )1999مطرح شده است ،سازه امیدواری
ادراک شخص از تواناییهایش است که شامل اهداف
آشکار ،استفاده از روشهای خاص برای رسیدن به اهداف
(تفکر گذرگاهی) و آغاز و حفظ انگیزش برای استفاده از
روشها (تفکر واسطهای) میشود (مارکوز و گاالگر،
 .)2017پژوهشگران رابطه بین امیدواری و سازگاری
روانشناختی همچون معنای زندگی (دوگرا ،باسو و داس،
 ،)2011عالئم اضطراب و افسردگی (مویان ،چانگ،
جیالنی ،یو ،لین و هیرچ )2015 ،را در مطالعات خود نشان
دادهاند .احمت ( )2016نقش تعدیل کننده امیدواری را در
رابطه با آسیبپذیری روانشناختی ،بردباری و بهزیستی
بیان کرده است .امیدواری باال با پیامدهای مثبت همچون
بهزیستی روانشناختی و رضایت زندگی (گیلمن ،دولی و
فلورل ،)2006،شایستگی اجتماعی ،عملکرد شغلی و
تحصیلی و ورزشی (مارکوز ،لوپز ،فونتین ،کویمبرا و میچل،
 ،) 2015و بهبود توانایی حل مسأله ،مقابله و سالمتی
(برگ ،راپوف ،اسنایدر و بلمونت )2007 ،رابطه دارد.
برعکس ،امید پایین با پیامدهای مشکلساز مانند عالئم
افسردگی و رفتارهای ضد اجتماعی رابطه دارد (گیلمن و
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همکاران .)2006 ،امیدواری نقش مهمی در زندگی افراد
بهویژه سالمندان در جستجوی فعالیت دارد (الیور ،توماس و
رودریگز .)2017 ،سطح امیدواری در سالمندان مبتنی بر
سطح امیدواری در طول زندگی است .در واقع امیدواری
حاصل تجربیات ابتدای زندگی است .پژوهشگران معتقدند
که سالمندان ( 65سال و باالتر) امیدواری کمتری نسبت به
گروههای جوانتر ( 54-40سال) تجربه میکنند (بایلی و
اسنایدر .)2007 ،همچنین مطالعه مارکوز و گاالگر ()2017
نشان داد که سالمندان نسبت به گروههای سنی دیگر
امیدواری کمتری دارند.
متغیر دیگر متأثر از سن در سالمندان که توجه زیادی را
به خود جلب کرده ،شدت درد است .نتایج پژوهشها نشان
داده است که آستانه درد با سن افزایش مییابد ،در حالی
که آستانه تحمل کاهش مییابد که این دو تغییر مخالف،
دامنه درد در دوران سالمندی را کوتاه میکند (التنباچر و
همکاران .)2017 ،درد فراوانترین نشانه گزارش شده
توسط سالمندان بیمار است که با حاالت نامطلوب سالمتی
رابطه دارد .سالمندانی که درد را تجربه میکنند دچار آسیب
در کارکرد ،افتادن ،افسردگی ،اضطراب ،کاهش اشتها،
خواب آسیب دیده و انزوای اجتماعی در مقایسه با کسانی
که درد ندارند ،هستند (گلیسون ،اسکیو و هوگان.)2018 ،
همچنین درد درمان نشده میتواند باعث بیماری و در
نهایت ،مرگ شود (دیکونینگ و همکاران.)2018 ،
همچنین درد به عنوان علت اولیه ناتوانی فیزیکی ،به طور
معناداری در کیفیت زندگی نقش دارد (روستون و همکاران،
 ،2005به نقل از ناگل ،ناگل و ریلی.)2016 ،
روشهای متعددی برای مدیریت درد وجود دارد که
شامل درمانهای دارویی و غیردارویی میشود .از این میان
علیرغم اثربخش بودن روشهای دارویی ،برخی
روشهای غیردارویی نیز در بهبود و کاهش شدت درد،
مفید شناخته شدهاند .دامنه وسیعی از روشهای غیردارویی
مانند فعالیت فیزیکی شامل ورزش (ناگل و همکاران،
 ،)2016تغذیه شامل استفاده از ویتامین و مکمل و
آرامسازی همچون تنفس ،بازخورد زیستی ،مراقبه،
تصویرسازی ،هیپنوتیزم (المالی و اکپینار2016 ،؛ هورگاس،
 )2017و موسیقیدرمانی (گلیسون و همکاران)2018 ،
وجود دارد .از آنجا که درد چند بعدی شامل جنبههای
فیزیکی ،روانشناختی ،فیزیولوژیکی و هیجانی است
استفاده از ترکیبی از مداخالت روانی-اجتماعی توصیه
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میشود (هورگاس .)2017 ،ریپول و کواینتانا ( )2010در
پژوهش خود نشان دادند خنده در مدیریت و کاهش درد
مؤثر است .همچنین پژوهش ویکسل ،ملین ،لکاندر و
السون ( ،)2009فلکنبرگ ،بوچکرمر ،بارتلس و وایلد
( ،)2011و ابراهیمی و گلزاری ( )1395حاکی از اثربخشی
خندهدرمانی بر کاهش شدت درد است.
مداخالت خندهدرمانی با ترکیبی از تمرینات تنفسی و
کششی ،دست زدن ،ورزشهای سرزنده ،خنده و شوخی به
عنوان روش غیردرمانی و مکمل توسط مادان کاتاریا
( )2002/1393رواج پیدا کرده است .این تمرینات با تمرکز
بر شوخی و خنده با راههای مختلفی برای هر فرد به کار
میرود .امروزه چون بخشی از سالمندان در سرای سالمندان
زندگی میکنند بسیار کم میخندند و یا لبخند میزنند.
پژوهشگران معتقدند باشگاههای خنده نیروی درمانبخش
خنده را به سالمندان تزریق میکند (مددی و خدابخشی
کوالیی .)1395 ،طبق مطالعات ،اثرات روانشناختی و
فیزیولوژیکی خنده میتواند خلق ،خوشبینی ،انرژی و
کارکرد شناختی را افزایش و استرس ،تنهایی ،افسردگی و
اضطراب را کاهش دهد (گونوت-اسکوپینسکی و گریپ،
 .)2018فرای ( ،1988به نقل از گونوت-اسکوپینسکی و
گریپ .)2018 ،طبق شواهد ،خنده در کاهش استرس و
درد ،و آرامسازی عضالت مؤثر است و باعث بهبود عملکرد
شناختی و سیستم ایمنی میشود (برک1989 ،1؛ به نقل از
گونوت -اسکوپینسکی و گریپ .)2018 ،پژوهش مددی و
خدابخشی کوالیی ( )1395نشان داد خندهدرمانی بر
افزایش امید در سالمندان تأثیر معناداری دارد .فیروزهمقدم،
برجعلی و سهرابی ( )1392نیز نشان دادند آموزش
شادکامی ،افزایش امید در سالمندان را به دنبال دارد.
کانگ ،شین ،لی و یون ( )2014نشان دادند خندهدرمانی
تحمل درد را افزایش و احساس درد را کاهش میدهد.
با توجه به آنچه گفته شد افزایش سن و دوران
سالمندی با ناامیدی و همچنین کاهش آستانه درد و تحمل
سالمندان همراه است که میتواند بهزیستی و زندگی آنان
را تحت تأثیر قرار دهد .بنابراین استفاده از مداخالت به
منظور بهبود زندگی سالمندان اهمیت دارد .در این راستا
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خندهدرمانی بر امیدواری
و شدت درد سالمندان است و پژوهش حاضر با چهار
فرضیه شامل اینکه ( )1خندهدرمانی بر امید به زندگی
1 Berk

سالمندان مؤثر است )2( ،خندهدرمانی بر شدت درد
سالمندان مؤثر است )3( ،امیدواری سالمندان در پاسخ به
خنده درمانی در مراحل مختلف پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری متفاوت است و ( )4شدت درد سالمندان در پاسخ
به خندهدرمانی در مراحل مختلف پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری متفاوت است ،انجام گرفت.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان
پژوهش حاضر از نوع شبهتجربی با طرح پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری بود .جامعه آماری کلیه سالمندان مقیم
سراهای شهر آستانه اشرفیه است .نمونههای انتخاب شده
شامل ساکنان آسایشگاه سالمندان مهرآیین شهرستان
آستانه اشرفیه در سال  1396به تعداد  44نفر بودند .از این
تعداد  32نفر با پرسشنامه  28سؤالی سالمت عمومی مورد
آزمون قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون نشان داد که
تمامی سالمندان نمره باالتر از برش  41به دست آوردند که
نشان دهنده نیازمندی به مداخله روانی بود .در نهایت افراد
نمونه در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .اطالعات
جمعیتشناختی شرکتکنندگان بدینصورت بود که
میانگین سن شرکتکنندگان  72سال بود که از این تعداد
 16نفر زن و  16نفر مرد بودند .تعداد  19نفر بیسواد3 ،
نفر دارای تحصیالت ابتدایی 4 ،نفر سیکل 2 ،نفر دیپلم2 ،
نفر سواد قرآنی 1 ،نفر نهضت سواد آموزی و  1پزشک
بودند .مالکهای ورود به پژوهش عبارت از ( )1سن 65
سال و باالتر )2( ،نداشتن بیماری شدید و مزمن جسمی و
روانی )3( ،کسب نمره  41و باالتر در پرسشنامه سالمت
عمومی )4( ،2رضایت آگاهانه برای ورود به پژوهش)5( ،
عدم وجود دمانس یا زوال عقل )6( ،عدم وجود کهولت
زیاد )7( ،عدم توانایی برقراری ارتباط و ( )8نداشتن
اختالالت حسی شنوایی و بیانی (پس از استفاده از سمعک
و عینک) برای ادراک مجموعه برنامههای مورد ارائه و
برقراری ارتباط با محقق جهت پاسخگویی به سواالت
مصاحبه و پرسشنامهها بودند .مالکهای خروج از
پژوهش عبارت از ( )1مشخص شدن کهولت زیاد سالمند
که مانع اجرای پروتکل درمانی بود ( )2مشخص شدن
ضعف شدید حافظه در میانه مطالعه و ( )3عدم رضایت
برای ادامه مطالعه میشدند.
)28-items General health questionnaire (GHQ-28

2

4
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پرسشنامه  28سؤالی سالمت عمومی .این
پرسشنامه توسط گلدبرگ و هیلیر در سال  1979تنظیم
گردید .نسخه اصلی این آزمون  60سؤال دارد ولی فرمهای
کوتاه آن  28 ،30و  12سؤالی است .این پرسشنامه دارای
 4مقیاس فرعی نشانههای جسمی ،نشانههای اضطرابی و
اختالل خواب ،کارکرد اجتماعی و نشانگان افسردگی است.
پرسشنامه سالمت روان را میتوان به عنوان پرسشهایی
در نظر گرفت که از پایینترین سطوح نشانههای مشترک
مرضی که در اختالالت مختلف روانی وجود دارد تشکیل
شده است و میتواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه
کلی از آنهایی که خود را سالم میپندارند متمایز کند.
بنابراین هدف از آن ایجاد تمایز بین بیماری روانی و
سالمت روانی است .نمرهگذاری این پرسشنامه به صورت
لیکرت  4درجهای است و دامنه نمرات میتواند از صفر تا
 84متغیر باشد که نمرات باالتر نشانگر سطوح پایینتر
سالمت روان محسوب میشود (پورکمالی ،یزدخواستی،
عریضی و چیتساز .)1395 ،در پژوهش ابراهیمی ،مولوی،
موسوی ،برنامنش و یعقوبی ( )1386روایی مالکی ،0/78
ضریب پایایی دونیمهسازی  0/90و آلفای کرونباخ 0/97
برای این پرسشنامه به دست آمد .در پژوهش حاضر میزان
همسانی درونی این ابزار از طریق محاسبه ضریب آلفای
کرونباخ  0/67مشاهده شد.
مقیاس امیدواری بزرگسال .1این مقیاس توسط
اسنایدر و همکاران ( )1991برای سنجش امیدواری در
جمعیتهای بالینی و بهنجار بزرگساالن به کار میرود.
مقیاس امید  12عبارت است و به صورت خودسنجی اجرا
میشود .از این عبارات 4 ،عبارت برای سنجش تفکر
عاملی 4 ،عبارت برای سنجش تفکر راهبردی و  4عبارت
انحرافی است .بنابراین این پرسشنامه دو زیرمقیاس را در
بر میگیرد که عبارت از گذرگاه و انگیزش هستند .برای
پاسخ دادن به هر سؤال ،پیوستاری از  1کامالً غلط تا 4
کامالً درست در نظر گرفته شده است .نمره امید حاصل
جمع این دو خردهمقیاس است .بنابراین مجموع نمرات
میتواند بین  8تا  32قرار گیرد .پایایی این مقیاس در
پژوهش زاهدبابالن ،قاسمپور و حسنزاده ( )2011با
استفاده از آلفای کرونباخ برابر  0/79گزارش شده است.

همچنین این مقیاس با مقیاسهایی که فرایندهای
روانشناختی مشابهی را میسنجند همبستگی باالیی دارد.
به عنوان مثال نمرههای مقیاس امید به میزان  0/50تا
 0/60با مقیاس خوشبینی همبستگی دارد .در ایران پایایی
این ابزار به شیوه آلفای کرونباخ  0/82محاسبه شده است
(پورکمالی و همکاران.)1395 ،
مقیاس پیوسته بصری .2از این مقیاس برای
اندازهگیری شدت درد استفاده میشود و کاربرد آن برای
اولین بار توسط وودفوردومرسکی ( )1972گزارش شد .این
مقیاس دارای خط  100میلیمتری است که در یک انتهای
آن صفر به معنای بیدردی کامل و در انتهای دیگر  10به
معنای شدیدترین درد قابل تصور مشخص میشود که در
جمعیتهای مختلف بزرگساالن استفاده میشود .برای
اندازهگیری شدت درد از بیمار خواسته میشود میزان دردی
که در غالب اوقات احساس میکند را بر روی پیوستار خط
عالمتگذاری نماید .شیوه اندازهگیری میزان درد با استفاده
از یک خطکش از ابتدای پیوستار تا جایی که بیمار عالمت
گذاشته است محسوب میشود .نتایج مطالعه پومهروی و
همکاران ( )2000نشان داد مقیاس پیوسته بصری پایایی
بین ارزیابان مطلوبی برای تعیین پاسخ شدت و فراوانی درد
دارد.
بسته خندهدرمانی .این بسته شامل خندهدرمانی به
روش مادانکاتاریا ( ،)2002 /1393پخش فیلمهای طنز و
کتابهای لطیفه بود .فرایند خندهدرمانی شامل  12جلسه
به مدت  100دقیقه است (هر هفته  3جلسه) .هر جلسه
آمیزهای از خندههای برانگیزاننده ،تمرینهای تنفسی و
حرکتهای کششی ،پخش فیلم طنز و خواندن کتابهای
لطیفه است 30.دقیقه آمادهسازی شامل دست زدن با
آهنگ ،هوهو-هاها کردن ،تنفس عمیق ،فنون یوگای
خنده ،فنون خندههای نشاطبخش و فنون خندههای
ارزشی 30 ،دقیقه خواندن کتابهای مالنصرالدین و مثل
آباد و  40دقیقه تماشای فیلم طنز میشود.
روش اجرا
پس از کسب مجوزها و موافقتهای الزم اداره بهزیستی،
پژوهشگر به آسایشگاه سالمندان مهرآیین آستانه اشرفیه
مراجعه کرد .ابتدا تمامی سالمندان با توجه به مالکهای
ورود به مطالعه مورد مصاحبه قرار گرفتند .پرونده پزشکی

1
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ابزار

Adult hope scale

)Visual analogue scale (VAS
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آنان مطالعه شد تا سالمندان دچار دمانس و بیماریهای
روانی و جسمی مزمن حذف شوند .پس از بررسی اولیه
معلوم شد که سه سالمند با معلولیت شدید ،چهار سالمند
دچار زوال عقل و پنج سالمند با کهولت سن و عدم توانایی
برقراری ارتباط مواجه هستند که از نمونه پژوهش خارج
شدند .سپس از  32نفر باقیمانده با پرسشنامه  28سؤالی
سالمت عمومی آزمون به عمل آمد و از نمرات کل به
منظور گروهبندی افراد جهت اجرای برنامه خندهدرمانی
استفاده شد و افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش
( 16نفر) و کنترل ( 16نفر) تقسیم شدند که در میان آنها
پرسشنامه امیدواری اسنایدر و مقیاس سنجش شدت درد
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به عنوان پیشآزمون اجرا شد .مداخله شامل  4هفته برنامه
خندهدرمانی بود .این تمرینات در  3جلسه هفتگی 100
دقیقهای توسط پژوهشگر اجرا شد .پس از انجام مداخله بر
گروه آزمایش ،مقیاسهای مذکور به عنوان پسآزمون بر
هر دو گروه اجرا شد تا میزان اثربخشی خندهدرمانی بر
سالمندان مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین پس از گذشت
یک ماه دوباره آزمونهای فوق به منظور بررسی پایداری
اجرا گردید .دادههای پژوهش توسط نسخه  21نرمافزار
 SPSSپردازش شد و برای پاسخ به سؤاالت پژوهش از
تحلیل کوواریانس تک متغیری در قالب یک طرح 3×2
دارای سنجش مکرر استفاده شد.

جدول 1
خالصه جلسات خندهدرمانی
جلسه

موضوع مداخله

آشنایی با سالمندان ،آشنا کردن سالمندان با فواید خنده ،معرفی هر نفر و خندیدن به کسی که خودش را معرفی میکند
 1تا قالبهای ذهنی افراد و موقعیت اجتماعی آنها شکسته شود ،دست زدن و گرم کردن ،خنده ،سالم و احوالپرسی ،سالم
هندی (ناماسته) ،سالم و احوالپرسی به روش دست دادن ،مدیتیشن و آرامسازی با جمالت تأکیدی مثبت.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسه گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،تنفس عمیق ،خنده بگو مگو ،خنده
2
پوزش و بخشش ،خنده قدردانی ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،خنده گفتگوی تلفنی ،سالم ژاپنی،
3
خنده یک متری ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب لطیفه ،مدیتیشن و آرامسازی.
نرمش و حرکات کششی ،خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،صداهای
4
موزون و حرکت ،خنده کمرویی ،خنده گفتگوی تلفنی ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،خنده قدردانی ،خنده یک متری،
5
نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،تنفس عمیق ،خنده شیر ،خنده از ته
6
قلب ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،خنده االکلنگ ،خنده دوچرخه ،خنده
7
نشاط ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،خنده بگومگو ،خنده پوزش و بخشش،
8
خنده نشاط ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،خنده قدردانی ،صداهای موزون و
9
حرکت ،خنده از ته قلب ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،تنفس عمیق ،خنده قدردانی ،سالم
10
ژاپنی ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،تنفس عمیق ،خنده دوچرخه ،خنده
11
پوزش و بخشش ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
خنده ،سالم و احوالپرسی ،صحبت درباره جلسات گذشته ،دست زدن و گرم کردن ،تنفس عمیق ،خنده از ته
12
قلب ،خنده نشاط ،نمایش فیلم ،خواندن کتاب ،مدیتیشن و آرامسازی.
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یافتهها
یافتههای حاصل از پژوهش در دو بخش توصیفی و
استنباطی ارائه میشود .جدول  2نشان دهنده میانگین و

انحراف استاندارد نمرات امیدواری و ادراک درد در سه
مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری در دو گروه
آزمایش و کنترل است.

جدول2

اطالعات توصیفی مربوط به امیدواری و شدت درد دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه آزمایش
متغیرها
پیشآزمون
پیگیری
پسآزمون
پیشآزمون
میانگین
میانگین
میانگین
میانگین
(انحراف معیار)
(انحراف معیار) (انحراف معیار) (انحراف معیار)
)4/17( 35/69
)4/85( 32/25
)4/66( 34/00
)5/11( 31/94
امیدواری
)14/38( 35
شدت درد )39/38( 42/69 )19/91( 39/38 )23/06( 48/75
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود میانگین گروه
آزمایش در پسآزمون شدت درد بیشتر از میانگین گروه
کنترل است و میانگین گروه آزمایش در پسآزمون
امیدواری کمتر از میانگین گروه کنترل است .همچنین،
میانگین گروه آزمایش در مرحله پیگیری شدت درد بیشتر و
در امیدواری کمتر از میانگین گروه کنترل است .از آنجا که
گروه آزمایشی از لحاظ شاخصهای مورد سنجش در سطح
بسیار متفاوتی نسبت به گروه کنترل قرار داشتند ،لذا جهت
بررسی و بازبینی بهبود شاخصهای این گروه در پاسخ به
خندهدرمانی ضروری است میانگینهای تعدیل یافته آنها در
جدول  4مورد مقایسه قرار گیرد .شرکتکنندگان از نظر
نمرات وضعیت سالمت عمومی برابر بودند ( ،)P>0/05اما
نمرات کیفیت زندگی پس از تقسیم شدن افراد به دو گروه
آزمایش و کنترل تفاوت چشمگیری داشتند .با این وجود
نمرات پیشآزمون هر دو گروه به عنوان همپراش 1در نظر
گرفته شد.
در ادامه به منظور آزمون فرضیهها نتایج تحلیل
واریانس اندازههای مکرر ارائه شده است اما پیش از آن
پیشفرضهای آماری گزارش میشود .نتایج آزمون
شاپیرو-ویلک جهت تعیین نرمال بودن توزیع دادهها نشان
داد آماره  Zاین آزمون به ترتیب برای متغیرهای امیدواری
و شدت درد برابر با  0/73و  0/91بود که سطوح معنیداری
آن به ترتیب  0/58و  0/63مشاهده شد .بنابراین برداشت
میشود که توزیع متغیرها بهنجار است .اما آماره موخلی
 0/52با مجذور خی  9/57در سطح  0/01معنیدار میباشد.

گروه کنترل
پسآزمون
میانگین
(انحراف معیار)

پیگیری
میانگین
(انحراف معیار)

)3/58( 35/44

)4/09( 34/63

)17/25( 35/94

)17/02( 39/38

این یافته نشان میدهد که ناهمگنی واریانسها در بین
سطوح متغیر وابسته به صورت معنیداری متفاوت است.
بنابراین پیشفرض کرویت رعایت نمیشود .تخطی از
پیشفرض کرویت باعث میشود آماره  Fتحلیل واریانس
دقیق نباشد .در رفع این مشکل و افزایش دقت آماره ،F
درجه آزادی را با استفاده از دو روش گرینهاوس-گیسر 2و
هاین-فلت 3تصحیح میکنند .اینکه از کدام روش تصحیح
استفاده کنیم ،استیونس )1996( 4پیشنهاد میکند اگر مقدار
اپسیلون بزرگتر از  0/75باشد از تصحیح هاین-فلت
استفاده شود و اگر اپسیلون کوچکتر از  0/75و یا هیچگونه
اطالعاتی در مورد کرویت وجود نداشته باشد از تصحیح
گرینهاوس-گیسر استفاده شود .در پژوهش حاضر مقدار
اپسیلون برای شاخص گرین هاوس-گیسر  0/81و شاخص
هاین-فلت  0/92بدست آمد .با توجه به بزرگتر بودن مقدار
اپسیلون شاخص هاین-فلت از  ،0/75از این شاخص برای
تصحیح درجه آزادی استفاده شد .بنابراین با در نظر گرفتن
تصحیح هاین-فلت در جدول  4نتایج آزمون تحلیل
واریانس اندازهگیریهای مکرر برای بررسی تفاوت نمونه
پژوهش در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
گزارش شده است .جدول 3نتایج بررسی فرضیه اول و دوم
مبنی بر تأثیر خندهدرمانی بر امیدواری و شدت درد
سالمندان با استفاده از تحلیل کوواریانس یکراهه پس از
کنترل مقادیر پیشآزمون را نشان میدهد.

2

Greenhouse-Geisser
Huynh-Feldt
4
Stevens
3

covariate

1
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جدول 3
نتایج تحلیل کوواریانس یکراهه تفاوت گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون نمرات امیدواری و شدت درد
سطح
میانگین
مجموع
متغیرهای
آماره F
درجه آزادی
منبع
معنیداری
مجذورات
مجذورات
وابسته
0/04
5/51
15/44
1
15/44
پیشآزمون
0/03
5/39
11/82
7
82/73
امیدواری عضویتگروهی
30/13
7
210/89
خطا
0/006
8/19
101/82
1
101/82
پیشآزمون
0/007
8/57
290/24
7
2031/65
شدت درد عضویتگروهی
510/46
7
3573/18
خطا
طبق جدول  3آماره  Fامیدواری در پسآزمون 5/39
است که در سطح  0/05معنیدار میباشد و نشان میدهد
که بین دو گروه تفاوت معنیدار وجود دارد .میانگین گروه
آزمایش در امیدواری به صورت معنیداری بیشتر از
میانگین همین گروه نسبت به پیشآزمون است .با توجه به
این یافته فرضیه اول پژوهش تأیید میشود و میتوان
گفت که خندهدرمانی سبب افزایش امیدواری سالمندان
میشود .اندازه اثر  0/77نیز نشان میدهد که این تفاوت در
جامعه بزرگ و قابل توجه است .آماره  Fپیشآزمون
امیدواری نیز  5/51میباشد که در سطح  0/05معنیدار
است .یعنی پیشآزمون تأثیر معنیداری بر نمرات
پسآزمون دارد و استفاده از تحلیل کوواریانس ضروری
است .همچنین باتوجه به جدول  3آماره  Fشدت درد در
پسآزمون  8/57است که در سطح  0/01معنیدار میباشد
و این نشان میدهد که بین دو گروه در میزان شدت درد

امیدواری

شدت درد

گروهها
خطا
مراحل
تعامل مراحل با گروه
خطا
گروهها
خطا
مراحل
تعامل مراحل با گروه
خطا

152/51
2807/91
27/77
21/65
94/58
1120/67
29617/29
318/94
574/15
4069/58

0/51
0/63

تفاوت معنیدار وجود دارد .میانگین گروه آزمایش در شدت
درد به صورت معنیداری کمتر از میانگین همین گروه
نسبت به مرحله پیشآزمون است .با توجه به این یافته
فرضیه دوم پژوهش تأیید میشود و میتوان گفت که
خندهدرمانی سبب کاهش شدت درد سالمندان میشود.
آماره  Fپیشآزمون شدت درد نیز  8/19میباشد که در
سطح  0/01معنیدار است .یعنی پیشآزمون تأثیر
معنیداری بر نمرات پسآزمون دارد و استفاده از تحلیل
کوواریانس ضروری است .برای بررسی فرضیه سوم و
چهارم با عنوان میانگین امیدواری سالمندان در پاسخ به
خندهدرمانی در مراحل مختلف پیشآزمون ،پسآزمون و
پیگیری متفاوت است؛ و میانگین شدت درد سالمندان در
پاسخ به خندهدرمانی در مراحل مختلف پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیری متفاوت است از تحلیل واریانس
اندازهگیریهای مکرر استفاده شد (جدول .)4

جدول4
نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازههای مکرر برای بررسی تفاوت گروهها در متغیر امیدواری و شدت درد
سطح
میانگین مجموع
درجه
مجموع
منابع
متغیرهای
آماره F
معنیداری
مجذورات
آزادی
مجذورات
تغییرات
وابسته
1
30
1/99
1/99
59/81
1
30
1/92
1/92
57/63

اندازه
اثر
0/53
0/77

152/51
93/59
13/89
10/86
1/58
1120/67
987/24
166/03
298/87
70/62

مجذور
اتا

2/72

0/001

0/73

8/81
6/87

0/001
0/002

0/78
0/74

1/14

0/002

0/64

2/35
4/23

0/001
0/002

0/73
0/75
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همانطور که در جدول  4نشان داده شده است ،میزان
 Fمحاسبه شده در مورد تأثیر گروهها برابر با 2/72
میباشد که در سطح  0/001معنیدار میباشد .بنابراین
میتوان نتیجه گرفت بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت
معنیدار وجود دارد .همچنین میزان  Fمحاسبه شده برای
مراحل برابر با  8/81میباشد که در سطح  0/001معنیدار
است .بنابراین بین مراحل تفاوت وجود دارد .عالوه بر آن

میزان  Fاثر تعامل مراحل و گروه نیز برابر است با 6/87
که در سطح  0/002معنیدار میباشد .این یافته نشان
میدهد که تغییرات امیدواری در دو گروه آزمایش و کنترل
در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با یکدیگر
تفاوت معنیداری دارد .برای بررسی بیشتر این تفاوت در
نمودار  1امیدواری گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری نشان داده شده است.
36
35

33

آزمایش

32

کنترل

31

میانگین نمرات امیدواری

34

30
29

پیگیری

پس آزمون

پیش آزمون

مراحل ارزیابی
شکل  .1نمودار مقایسه میانگین امیدواری گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

طبق شکل  1میانگین گروه آزمایش در پسآزمون
( )34بیشتر از میانگین این گروه در پیشآزمون ()31/94
میباشد که نشانگر اثربخش بودن خندهدرمانی است .در
مرحله پیگیری نیز میانگین گروه آزمایش ( )32/25بیشتر از
میانگین این گروه در مرحله پیشآزمون ( )31/94میباشد

که نشانگر پایداری درمان بعد از گذشت یک ماه میباشد.
همچنین مقایسه خطوط هر گروه نشان میدهد که در
گروه آزمایش از مرحله پیشآزمون به پسآزمون افزایش
اتفاق افتاده است که نشان دهنده تأثیر مثبت میباشد .اما
در گروه کنترل این افزایش دیده نمیشود.
50
47

41

آزمایش

38

کنترل

میانگین نمرات شدت درد

44

35

32

پیگیری

پس آزمون

پیش آزمون

مراحل ارزیابی
شکل  .2مقایسه میانگین شدت درد گروه آزمایش و کنترل در سه مرحله پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری
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طبق شکل  2میانگین گروه آزمایش در پسآزمون
( )39/38کمتر از میانگین این گروه در پیشآزمون ()48/75
میباشد که نشانگر اثربخش بودن درمان است .در مرحله
پیگیری نیز میانگین گروه آزمایش ( )42/69کمتر از
میانگین این گروه در پیشآزمون ( )48/75میباشد که
نشانگر پایداری درمان بعد از گذشت یک ماه میباشد.
همچنین مقایسه خطوط هر گروه نشان میدهد که در
گروه آزمایش از مرحله پیشآزمون به پسآزمون کاهش
اتفاق افتاده است که نشان دهنده تأثیر مثبت خندهدرمانی
میباشد .اما در گروه کنترل این کاهش دیده نمیشود.
بحث و نتیجهگیری
افزایش سن و دوران سالمندی با ناامیدی و کاهش آستانه
درد همراه است .بنابراین لزوم استفاده از روشهای
غیرداوریی که به دور از عوارض جانبی باشد ،اهمیت پیدا
میکند .از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی
خندهدرمانی بر امیدواری و شدت درد در میان سالمندان
مقیم سرای مهرآیین شهرستان آستانه اشرفیه بود.
نتایج حاصل از بررسی فرضیه اول مبنی بر اثربخشی
خندهدرمانی بر امیدواری سالمندان نشان داد خندهدرمانی
سبب افزایش امیدواری سالمندان میشود .این یافته با
نتایج پژوهش مددی و خدابخشی کوالیی ( ،)1395فیروزه
مقدم ،برجعلی و سهرابی ( ،)1392کریمی و همکاران
( )1394و کو ( )2011همسو بود .خندهدرمانی تأثیرات
فراوانی بر مکانیسم فیزیکی و روانی افراد دارد .خنده
واکنشی است که برای تخلیه هیجانات به کار میرود .در
واقع از طریق خندیدن انرژی ذخیره شده ناشی از شرایط
مختلف مثل کنترل ذهن فرد و حوادث زندگی از ذهن و
بدن فرد تخلیه میشود و به همین دلیل به طور معمول
پس از مدتی خندیدن ،احساس آرامش زیادی به فرد دست
میدهد .بدین ترتیب هیجانات مثبت و فقدان عواطف منفی
در فرد موجب افزایش امید در زندگی میگردد.
خندهدرمانی از جمله روشهایی است که میتوان با
آموزش آن به افراد سطح خلق آنها را باال برد که داشتن
شادی و خلق خوب پیامدهای کاربردی و عملی در زندگی
و عملکرد شخصی همچون تقویت روابط اجتماعی ،حفظ
سالمت و طول عمر دارد .همچنین خنده چارچوبی را برای
ارزیابی مثبتتر از وقایع فراهم میکند .برنامه خندهدرمانی،
با مدیریت استرس ،روش مقابله مؤثر را برای سالمندان
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فراهم میکند که در نتیجه میتواند منجر به هیجانات
مثبت و حاالت روانشناختی مطلوب همچون کاهش
اضطراب ،افسردگی و امیدواری در زندگیشان شود (المالی
و اکپینار2016 ،؛ چانگ ،سای و سی.)2013 ،
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد خندهدرمانی باعث
کاهش شدت درد در سالمندان شده است .این نتیجه با
نتایج پژوهش المالی و اکپینار ( ،)2016کانگ و همکاران
( ،)2014فلکنبرگ و همکاران ( ،)2011ویکسل و همکاران
( )2009و ابراهیمی و گلزاری ( )1395همسو بود .در تبیین
نتایج حاصل از این یافته میتوان گفت با توجه به اینکه
درد شامل ابعاد مختلف فیزیکی ،روانشناختی ،فیزیولوژیکی
و هیجانی است ،خندهدرمانی به عنوان مداخلهای که
ترکیبی از فنون آرامسازی ،کششی ،روشهای بهبود
تنفس ،شوخی و خنده شامل میشود ،میتواند در کنار
روشهای غیردارویی دیگر ،روش مکمل و غیردارویی
خوبی برای کاهش شدت درد در سالمندان باشد و در نتیجه
آن باعث کاهش استرس و افزایش امیدواری در سالمندان
شود .بهعبارت دیگر خنده به عنوان یک مکانیسم مقابله در
مراحل زندگی با افزایش خودکارآمدی و عزت نفس همراه
است و بر حاالت خلق و افسردگی تأثیر دارد و بر محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-آدرنال از طریق سیستم اعصاب
مرکزی تأثیر میگذارد و منجر به کاهش سطوح کورتیزول
و بنابراین کاهش استرس میشود (چانگ ،سای و سی،
 .)2013همچنین خنده با تحریک تولید آندروفین باعث
افزایش تحمل درد جسمی و با افزایش انقباض
ماهیچههای صورت ،میزان جریان خون و انتشار آدرنالین
در خون منجر به شادی و افزایش خوشبختی میشود
(المالی و اکپینار2016 ،؛ ابراهیمی و گلزاری.)1395 ،
مطالعات نشان میدهد خندیدن به صورت یک فعالیت
ذهنی و بدنی همراه با تأثیرات عاطفی و شناختی میتواند
موجب بهبود وضعیت عاطفی یا روانی ،بهبود توجه و
آرامش ذهنی بشود (هاست .)2013 ،همچنین دانبر و
همکاران ( )2012دریافتند که توجه به برنامههای کمدی
افزایش سطوح تحمل درد را نشان داده است .بنابراین
خندهدرمانی به دلیل تأثیرات مثبت بر ادراک درد و
امیدواری سالمندان میتواند منجر به افزایش طول عمر و
بهزیستی سالمندان شود (گلیسون و همکاران2018 ،؛ الیسا
و همکاران.)2018 ،
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به عالوه نتایج حاصل از پیگیری پژوهش نشان داد
برنامه خندهدرمانی پس از گذشت یک ماه ،همچنان در
افزایش امیدواری سالمندان مؤثر بوده است .در تبیین نتایج
این یافته میتوان گفت اثرات این برنامه بلندمدت بوده و
میتواند تأثیرات پایداری بر افزایش امیدواری و حفظ
انگیزش و رفتارهای هدف محور در سالمندان شود.
همچنین نتایج نشان داد که برنامه خندهدرمانی پس از
گذشت یک ماه ،در کاهش شدت درد سالمندان نیز مؤثر
است که نشان میدهد مداخالت خندهدرمانی فقط در زمان
اجرای برنامه مؤثر نبوده و در درازمدت هم میتواند در
کاهش شدت درد سالمندان تحت مداخله مؤثر باشد.
از جمله محدودیتهای پژوهش میتوان به مشکل
بودن پاسخگویی به پرسشنامه و اجرای مداخله برای
سالمندان به دلیل کهولت سن اشاره کرد .به عالوه ،این
پژوهش در بین سالمندان بدون بیماری مزمن جسمی و
روانشناختی صورت گرفته است و بنابراین تعمیم نتایج باید
با احتیاط صورت گیرد .از این رو پیشنهاد میشود برای
کسب نتایج قطعیتر پژوهش بر نمونه بیشتری از سالمندان
اجرا شود .همچنین پیشنهاد میشود اثربخشی این برنامه
مداخلهای بر سالمندان مبتال به بیماریهای جسمی و
متغیرهای معنای زندگی ،خودپنداره و انسجام خود در
دوران سالمندان مورد بررسی قرار گیرد .همچنین مراکز
بهداشتی و درمانی با معرفی این روش به خانوادهها
میتوانند گامی مؤثر در جهت حفظ و ارتقای بهداشت
جسمی و روانی سالمندان بردارند.
با افزایش جمعیت سالخوردگان ،حساس و آسیبپذیر
بودن گروه سالمندی و همچنین اهمیت بهبود زندگی و
سالمتی در این افراد ،متخصصان سالمت باید راهبردهای
بهبود زندگی ،کاهش مشکالت مربوط به سازگاری را مورد
توجه قرار دهند و با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش
یک دوره برنامه خندهدرمانی با داشتن تمرینات آرامسازی،
تنفس و برنامههای شادیآفرین از جمله مداخالت
کمهزینه ،بیخطر و غیرتهاجمی است که با افزایش
آندروفین و بهبود سطح خلق ،هدفمندی ،مقابله مؤثر و
ایجاد انگیزه میتواند باعث کاهش شدت درد و افزایش
امیدواری در زندگی سالمندان شود ،بنابراین الزم است
جهت بهبود زندگی سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.

روانشناسی پیری ،1397 ،دوره  ،4شماره 1-12 ،1

سپاسگزاری
از همه کسانی که در این پژوهش همکاری داشتند ،به
خصوص سالمندان و کارکنان آسایشگاه سالمندان مهرآیین
تشکر و قدردانی میشود.
منابع
ابراهیمی ،ا ،.مولوی ،ح ،.موسوی ،غ ،.برنامنش ،ع ،.و یعقوبی ،م.
( .)1386ویژگیهای روانسنجی ،ساختارعاملی ،نقطه برش
بالینی ،حساسیت و ویژگی پرسشنامه سالمت عمومی 28
سؤالی در بیماران ایرانی مبتال به اختالالت روانپزشکی.
تحقیقات علوم رفتاری.5-12 ،)1(5 ،
ابراهیمیمقدم ،ح ،.و گلزاری ،م .)1395( .مقایسه اثربخشی
خندهدرمانی و آموزش شادکامی بر راهکارهای مقابله با درد
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