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چکیده
 زنکان  افسکردگی  و آوریتکاب  بکر  نگکری مثبکت  آموزش تأثیر تعیین پژوهش، انجام از هدف
 بکا  آزمکون پکس  کک  آزمونپیش نوع از و آزمایشی پژوهش روش بود. آسایشگاه مقیم سالمند
 تهکران  شکهر  در آسایشکگاه  مقکیم  سالمند زنان تمام پژوهش، آماری جامعة .بود کنترل گروه
 در و انتخکاب  دسترس در گیریِنمونه روش به آسایشگاه ساکن زن سالمندان از نفر 91 بود.
 دو هکا، داده گکردآوری  ابکزار  شکدند.  جکایگزین  تصکادفی  طوربه کنترل و آزمایش گروه دو

 پروتکککل از بککود. بککک افسککردگی و دیویدسککون و کککانر آوریتککاب اسککتاندارد نامککةپرسککش
 تحلیکل  و تجزیکه  بکرای  شکد.  استفاده آموزش برای گروهی نگریمثبت راهنمای و آموزشی
 سکبب  مثبت تفکرات و نگریمثبت داد نشان نتایج .شد استفاده کوواریانس تحلیل از هاداده
 از شکود. مکی  آسایشکگاه  مقکیم  سکالمند  زنان در آوریتاب افزایش و افسردگی میزان کاهش
 شناسکی روان از تکوان مکی  سکالمند،  زنکان  ایکن  بکرای  شدهگرفته نظر در مداخالت در ،رو این
 برد. بهره نگرمثبت

 .شگاهیآسا میمق سالمند زنان ی،افسردگ ی،آورتاب ی،نگرمثبت کلیدی:هایواژه
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of positive thinking on 

resilience and depression in female older adults resident in sanatorium. The research 

method used pre-test, post-test, and control group. The statistical population 

included all female older adults resident in sanatorium (FOARS) in Tehran city. 

Thirty FOARS were selected through convenience sampling and were randomly 

assigned into two experimental and control groups. Data collection tools were 

Connor-Davidson Resilience Scale and Beck Depression Inventory. Educational 

protocols and a Group Positive Guidance Guide were used for training. Covariance 

analysis was used to analyze the data. The results showed that positive attitude and 

positive thinking reduced depression and increased resilience in FOARS. Hence, in 

various interventions intended for these elderly women, positive psychological 

intervention can be included too.  

 Keywords: positive thinking, resilience, depression, female older adults 

resident in sanatorium, sanatorium. 

مقدمه
 مکوازات  بکه  شود.می آداز سالگی 65 تا 61 از معموالا که است زندگی از ایدوره سالمندی
 سکالمت  به مربوط مشکالت ویژهبه آنان سالمتی مشکالت سالمندان جمعیتی نسبت افزایش
 دارای افسکردگی  سکالمندان،  روانکی  سکالمت  مشککالت  بین در یابد.می اهمیت بیشتر روانی
 یبکد  احسکاس  آن در افکراد  ککه  اسکت  ندیناخوشا جانیه کی یافسردگ. است باالیی شیوع
 نفکس  بهاعتماد ،ینیدمگ احساس با افسرده خلق ی،افسردگ لاختال (.1932 فردوسی،) دارند
 یکارافتکادگ  از بکه  یافسکردگ  .اسکت  مشکخص  روزمره تیفعال نوع هر به یعالقگیب و نییپا

 و شککودیمکک منجککر اشککتغال و یاجتمککاع و فککردی یزنککدگ قلمروهککای در فککرد توجککه قابککل
 قکرار  ریتکأث  تحکت  را فکرد  یسکالمت  و دنیک خواب و خکوردن  همچون فرد ۀروزمر عملکردهای

 (.1934 اردنده، و پوربهرامی) دهد یم
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 هکا مککان  ایکن  در هسکتند.  افسکردگی  معکرض  در بیشکتر  سکالمندان  هکای خانه ساکنان
 و دیگکر  افکراد  نکاتوانی  مشاهدۀ و مزمن هایبیماری دلیلبه مقطعی طوربه تواندمی افسردگی
 هکم  آسایشکگاه  سکازمانی  هایویژگی این، بر عالوه آید. وجودبه میرومر  میزان بودن باال
 از یککی  که ک خانواده اعضای با گرم روابط دیاب در سالمندان هایخانه ساکنان است. مؤثر
 زنکدگی  در معنکایی بکی  و افسردگی مستعد ک است اسالمی ک ایرانی فرهنگ مهم هایویژگی
 (.1917 رسولی، و )پورابراهیم هستند

 شناسککی،روان حککوزۀ در را ایویککژه جایگککاه اخیککر، دهککة یککک طککی آوریتککاب
 بکر  روز هکر  ککه  طوریبه است؛ داده اختصاص خودبه روان بهداشت و خانواده شناسی روان
 (.1934 همککاران،  و پکور )قکدم  شکود مکی  افکزوده  سکازه  ایکن  بکه  مربکوط  هکای پژوهش شمار
 اسکترس  بکا  مستمر ةمواجه ای و یزندگ زایاسترس حوادث به فرد پاسخ ةلیوس به آوری تاب

 سکازگاری  و مواجه در افراد به که است یعامل و (2114 ،1جونز و زنی)پرک شود یم مشخص
 و یروانک  ختالالتا برابر در را هاآن و کندیم کمک یزندگ زایاسترس و سخت طیشرا با

 سکازگاری  آورتکاب  افکراد  (.2111 همککاران  و انیزدی)ا کندیم محافظت یزندگ مشکالت
 در پژوهشککگران دارنککد. شککانزنککدگی در محیطککی زایاسککترس عوامککل بککا بککاالیی فککردی
 چگونکه  مکردم  ککه  کننکد مکی  مطکرح  را پرسکش  ایکن  ،آوریتکاب  مورد در خود های بررسی
 .کننکد  حفظ پویا و برانگیزچالش محیط یک در را خود روانی بهزیستی و سالمتی توانند می

 اختیشکن روان نکاگوار  شکرایط  و توجکه  قابکل  هکای آسکیب  ککه  دهکد می نشان طولی مطالعات
 .شکوند مکی  بلندمکدت  هکم  و مکدت کوتکاه  پیامکدهای  در هکم  مهمکی  تغییکرات  سکبب  آشکارا
 هکای تجربکه  بکا  ارتبکاط  در فکردی  هکای تفکاوت  فهم بر خصوصبه انسان آوریتاب مطالعات
 (.2111 ،2رایت و ماستن) است متمرکز ناگوار

 هکای  یافتکه  اسکت.  گکزار تکأثیر  موفق سالمندی بر جسمی سالمت اندازۀ به آوریتاب
 ککه  اسکت  شکناختی روان متغیکری  آوری،تکاب  ککه  دهکد مکی  نشکان  هکم  ایران در مطالعه یک
 (؛1936 زاده،دهقکان  و نیکا کوچکی ) کند بینیپیش را سالمندان زندگی از رضایت تواند می
 زنکدگی  از آنکان  رضکایت  زندگی، مشکالت با مواجهه در سالمندان تحمل رفتن باال با یعنی
 سکالمندان  دهکد مکی  نشکان  (1931) پکوش عیکب  و اصکغرپور  علی مطالعة یابد.می افزایش هم
 بکر  مکؤثر  عوامل ارتقای رو، این از دارند. نامطلوبی و پایین زندگی کیفیت آسایشگاه ساکن
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 نقکش  آوریتکاب  رسکد مکی  نظکر به و دارد اهمیت آسایشگاه سالمندان زندگی کیفیت سطح
 باشد. داشته زمینه این در مهمی

 موفقیکت  بکر  ککه  اسکت  شناسیروان هایشاخه جدیدترین از یکی مثبت شناسیروان
 نابهنجکار  رفتارهکای  بکر  شناسکی روان هکای شکاخه  از بسیاری که حالی در دارد، تمرکز انسان
 هایتوانایی روی بشری، هایضعف و هاناتوانی به توجه جایبه شاخه، این کنند،می تمرکز
 مسکئله  حل قدرت بردن، لذت زیستن، شاد قبیل از هاییتوانایی که است شده متمرکز انسان
 فنککون از یکککی (.1939پنککاهی، و )کاویککانی هاسککتتوانککایی ایککن جملککة از بینککیخککوش و

 (1932 خدایی، ترجمة ،2116) 1سلیگمن سوی از که است اندیشیمثبت مثبت، شناسی روان
 در ویکژه بکه  عمکل  حیطکة  در متنکوعی  هکای کاربسکت  خکود،  کوتاه عمر وجود با که شد ارائه
 (. 1935 ملککی،  و )همتکی  اسکت  شکده  منتهی متعددی هایپژوهش به و داشته درمان عرصة
 دنیکا  در هکم  بکا  بکد  و خکوب  اگرچکه  ککه  معرفت این با رویدادها، به نگاه یعنی اندیشیمثبت
 باشکیم،  داشته خویش از خوبی تصور و کنیم تأکید خوبی بر است بهتر ما ولی دارند؛ وجود
 ظکن  حسکن  و دیگکران  دربکارۀ  اندیشکیدن نیکک  یعنکی  کنیم؛ سرزنش را خود همواره آنکه نه

 یعنکی  اندیشکی، مثبکت  عبارتی، به .کردن برخورد مثبت صورتبه دیگران با و هاآن به داشتن
 مشککالت  بکا  مواجهکه  در خونسکردی  و آرامکش  حفکظ  و مثبت درونی تعادل از برخورداری

 (.1935 حمیدی، و فرنام(
 بکر  نگکر مثبکت  درمکانی روان اثربخشی عنوان با (1934) همکاران و نوفرستی پژوهش
 کککه داد نشککان افسککردگی هککاینشککانه دارای افککراد شککناختیروان بهزیسککتی و شککادکامی
 را افسکردگی  هکای نشکانه  دارای افکراد  شکناختی روان بهزیستی شادکامی، مثبت، درمانی روان

 آمککوزش روش از کککه داد نشککان (1934) همکککاران و رعیککت پککژوهش دهککد.مککی افککزایش
 و منطقکی دیر باورهای کاهش برای کارآمد روشی عنوانبه شودمی نگریمثبت های مهارت
 مبنکی  (1935) جعفکری  و سکهرابی  پژوهش کرد. استفاده بزهکار نوجوانان شادکامی افزایش
 زنکان  عمومی سالمت و شادکامی آوری،تاب بر نگرمثبت گروهی درمانیروان اثربخشی بر

 سکالمت  و شکادکامی  آوری،تکاب  نمکرات  میکانگین  دریافتنکد  ککه  اسکت  معتکاد  همسر دارای
 گکروه  آزمکون پس نمرات میانگین از معناداری طوربه آزمایش گروه آزمونپس در عمومی
 مکداخالت  اثربخشکی  عنکوان  بکا  (2112) 2میکوتکا  پکژوهش  در همچنکین،  بکود.  بکاالتر  کنترل
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 ککاهش  بکر  مکداخالت  نکوع  ایکن  شکد  داده نشان بیماران، افسردگی بر نگرمثبت شناسی روان
 است. اثربخش بهزیستی افزایش و افسردگی
 تند،خپردا  نگریمثبت و ینیبوشخ  یامدهایپ بررسی به  (2112) گمنلیس  و  رگردوف

  و  دانندینم  یجبر     را  هاآن یول  د؛ننیب    یم  را  یمنف  یعوقا  نبیخوش  افراد    که  بود  نیچننیا  جینتا 
     ودخ هب  مشکالت  با  وردخ بر  در  هاآن ،نیهمچن  .کنندیم      وردخبر هاآن با  سازنده  یا وهیش  به
  را  یکار  ای  تعیموق  هر  موفق  جینتا  و  یسالمت  لذت،  ،یشاد  مثبت،  ذهن  کی  .دارند  نانیمطا
 کند.یم  ینیب شیپ

 توجکه  با نگریمثبت مانند درمانیروان نوین هایروش از استفاده که است این مسئله
 شکناختی روان مسکائل  بکه  کمک در تواندمی آیا پیشین هایپژوهش در آن اثربخشی تأیید به

 آمککوزش آیکا  ککه  اسککت ایکن  پکژوهش  اصککلی پرسکش  بنکابراین،  باشککد. مفیکد  هکم  سکالمندان 
 است. تأثیرگذار آسایشگاه مقیم سالمند زنان افسردگی و آوریتاب بر ینگر مثبت

روش
 .است کنترل گروه با آزمون پس ک آزمون شیپ نوع از و یشیآزما پژوهش روش

 هایآسایشگاه مقیم سالمند زنان تمام را پژوهش آماری جامعة :تحقیقآماریةجامع
 دادند. تشکیل تهران شهر

ــه ــهروشونمون ــرینمون  روش بککه آسایشککگاه سککاکن زن سککالمندان از نفککر 91 :گی
 جکایگزین  تصکادفی  طوربه کنترل و آزمایش گروه دو در و انتخاب دسترس در گیری نمونه
  باشککند، آسایشککگاه مقککیم سککالمند زنککان (1 اینکککه: از بککود عبککارت ورود: معیارهککای شککدند.
 آمککوزش تحککت قککبالا (9 و باشککند دارا را آوریتککاب نداشککتن و افسککردگی هککاینشککانه (2

 باشند. نگرفته قرار درمانی مثبت
 و نگکری مثبت آموزش پروتکل از هاداده گردآوری منظور به گیری:اندازهابزارهای

 شد. استفاده افسردگی و آوریتاب هاینامهپرسش
1آوری)تـابنامـةپرسـشالف(

CD-RISD:)  دیویدسکون  و نراکک  را نامکه پرسکش  ایکن 
 پرسکش  25 نامهپرسش نیا .کردند تهیه آوریتاب حوزۀدر ژوهشیپ منابع مرور با (،2119)

 ۀنمکر  .اسکت  (درست همیشه) چهار و (نادرست کامالا) صفر بین ،لیکرت مقیاس در که دارد
 بکاالتر  25 از آزمکودنی  ۀنمکر  هرچکه  ککه  یطکور بکه  ،بود خواهد 25 ۀنمر مقیاس نیا میانگین
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 یآورتکاب  دارای باشکد،  تکر کیک نزد صکفر  بکه  نمره  هرچه و دارد یباالتر یآورتاب باشد،
 گکزارش  گونکه نیک ا دسکون یوید و کانر یآورتاب نامهپرسش ییروا و ییایپا است. یکمتر
 و محاسکبه  هکای پرسکش  کل ۀنمر با پرسش هر بستگیهم ابتدا ،اعتبار تعیین یبرا .است شده
 جکز هب که داد نشان کل ۀنمر هر بستگیهم ةمحاسب شد. استفاده عاملی تحلیل روش از سپس
 بکا  نامکه پرسکش  هکای پرسکش  ،بعکد  ةمرحلک  در بودنکد.  درصد 64 تا  41 بین بیضرا ،پرسش
 بکر  نتکایج،  اسکتخراج  از پکیش  .گرفتنکد  قکرار  عاملی تحلیل اصلی یهامؤلفه روش از استفاده
 یبکرا  شکدند.  محاسکبه  بارتلکت  کرویت آزمون KMO شاخص دو بستگیهم ماتریس اساس
 در بکود.  درصکد  13 بکا  برابکر  حاصکل  ییایک پا ککه  شد استفاده کرونباخ روش از ییایپا تعیین
 کرونبکاخ  آلفکای  ضکریب  کمکک  به مقیاس این پایایی (،2116) همکاران و سامانی پژوهش
 وجود بیانگر نامهپرسش نیا یور عامل تحلیل آزمون نتایج و است آمده دستبه درصد 17
 بود. مقیاس در عمومی عامل کی

 بکه  اسکت،  پرسکش  21 شکامل  که نامه پرسش این :1(BDIبک)افسردگینامةپرسشب(
 بر اساساا آن های ماده و است شده ساخته افسرده بیماران های نشانه و بازخوردها سنجش منظور
 تهیکه  افسکرده  روانکیِ  بیمکاران  میکان  در متکداول  هکای  نشانه و ها نگرش تلخیص و مشاهده مبنای
 داخلی ثبات و 11/1 ایطبقهدرون بستگیهم (،1939) همکاران و طاهری پژوهش در اند. شده
 آمد. دستبه GHQ - 28 11/1 آزمون با آن گرایهم روایی همچنین، شد. گزارش 39/1

 خالصککة شککد. اجککرا (1916) 2کوئیلیککام گروهککی نگککرمثبککت مداخلککة آموزشککی بسککتة
 است. شده ارائه 1 شمارۀ جدول در بسته این بر مبتنی آموزشی جلسات
 

 نگریمثبت آموزش پروتکل  8جدول
 آموزشیجلسات

 یافتن و برتر توانایی 5 ارزیابی (،VIA) هاتوانایی نامةپرسش اجرای ها،توانایی از کردن استفاده اول: جلسة
 هاتوانایی از استفاده برای هاییراه
 

 چیکز  سکه  ک فشار( دکمة )فن آورد می وجودبه را خودش باورهای و افکار انسان اینکه بر تأکید دوم: جلسة
  افتادند. اتفاق چرا که موضوع این و بنویسید افتدمی اتفاق روز هر در که خوبی چیز سه 9 یافتن ک خوب

 

 از پکس  مکردن  تصکور  زنکدگی،  خالصکة ک  بخشش نامة نوشتن تمرین و بخشش فرایند بخشش، سوم: جلسة
 یکاد بکه  موردشکان  در بیشکتر  دارند دوست آنچه مضمون با ترحیم آگهی نوشتن بخش،رضایت زندگی یک
  شود. آورده

                                                                                                                                        
1.  Beck’s Depression Inventory 

2.  Quiliam 
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8جدولادامة
 جلساتآموزشی

 یکافتن  گکزاری، سکپاس  و قکدردانی  ابکراز  هکای روش و فوایکد  مفهوم، تبیین قدردانی، مالقات چهارم: جلسة
 نامکه  یکک  نوشکتن  و انکد نککرده  گکزاری سپاس او از خوبیبه هرگز اما هستند؛ او قدردان خیلی که را فردی
 قدردانی. توصیف برای

 

 سکازنده  یا فعال پاسخ) سازنده یا فعال پاسخ خود، هایتوانایی به اعتماد تمرین و نفسبهاعتماد پنجم: جلسة
 رویکت  قابکل  ککه  مشکتاقانه  و مثبکت  صکورت بکه  دیگر فردی جانب از خوب اخبار برابر در که است پاسخی
 شناسند.می که فردی به باریک روزی حداقل فعال، دادن پاسخ شود(. داده نشان واکنش است

 

 و دوسکتانه نوع رفتار ورزش، سالم، تغذیة شامل شادکامی فنون مرور شادکامی، دایرۀ و مفهوم ششم: جلسة
 آن انجکام  طکی  معمکوالا  ککه  چیزی از تا روز در زمانی دادن اختصاص لذت، حس اجتماعی، روابط توسعة
 حکال  در ککار  آن وقتکی  زدن(. قدم و گرفتن دوش گوشت، خوردن مثال: )برای ببرند لذت کنندمی عجله
 ککه  وقتکی  بکا  مقایسه در و دادند انجام متفاوتی نحو به را آن چگونه کردند، کاری چه بنویسند است، انجام
 داد.می دست هاآن به احساسی چه کار این کردند،می عبور آن روی از سرسری طوربه

 

 شکرح  هکا آزمکودنی  بکرای  پژوهش موضوع نظری و عملی اهمیت اخالقی:مالحظات
 عالقکه  تا شد داده توضیح هاآزمودنی برای طرح در شرکت درخواست آن از پس شد. داده
 تکمیکل  کننکده، شکرکت  افکراد  اطالعات بودن محرمانه منظور به و شود جلب هاآن اعتماد و

 گرفت. صورت نام بدون هانامهپرسش
 و نیانگیک م یآمار یهاشاخص از هاداده فیتوص یبرا :هادادهتحلیلوتجزیهروش
 نرمکال  بررسکی  منظکور  بکه  .شکد  اسکتفاده  آزمونپس و آزمونشیپ مراحل در ار،یمع انحراف
 تجکانس  بررسکی  منظکور  بکه  و اسکمیرنف  ککالموگروف  آزمکون  از پکژوهش  متغیرهای بودن

 گکروه  دو نمکرات  نیانگیم ةسیمقا منظور به همچنین، شد. استفاده لوین آزمون از هاواریانس
 از ،آزمکون پکس  بکر  گکر مداخله یهاریمتغ ریسا و آزمونشیپ نمرات اثر و کنترل و شیآزما
 .شد استفاده انسیکووار لیتحل

هایافته
 از اسکتفاده  از قبکل  شکد.  استفاده کوواریانس آنالیز آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به

 تجکانس  هکا، داده بکودن  نرمکال  شکامل  ککه  آن هکای فکرض  پکیش  کوواریاسکن  آنکالیز  آزمکون 
 متغیکر  و پکراش هکم  متغیکر  بستگیهم بودن خطی و خطرگرسیون شیب همگونی ها،واریانس
 شد. بررسی است، مستقل
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پژوهشمتغیرهایتوصیف
 متغیرها توصیف  2جدول

معیارانحرفمیانگینتعدادمرحلةگروهمتغیر

 آوریتاب
 کنترل

 15/1 94/2 15 آزمونپیش
 13/1 95/2 15 آزمونپس

 آزمایش
 12/1 42/2 15 آزمونپیش
 17/1 71/2 15 آزمونپس

 افسردگی
 کنترل

 23/1 45/2 15 آزمونپیش
 26/1 97/2 15 آزمونپس

 آزمایش
 91/1 51/2 15 آزمونپیش
 24/1 17/2 15 آزمونپس

 

 و آوریتکاب  متغیرهکای  مقکدار  شکود، مکی  مالحظکه  2 شمارۀ جدول در طورکههمان
 وجکود  داریمعنکی  تفکاوت  آزمکایش  و کنترل گروه دو در آزمونپیش مرحلة در افسردگی
 گکروه  بکه  نسکبت  آزمکایش  گروه در آزمونپس مرحلة در آوریتاب متغیر مقدار اما ندارد؛
 گکروه  در آزمکون پکس  مرحلکة  در افسکردگی  متغیکر  و اسکت  یافتکه  محسوسکی  افزایش کنترل
 یافت. کاهش کنترل گروه به نسبت آزمایش

 .دارد تأثیر آسایشگاه مقیم سالمند زنان آوریتاب افزایش بر نگریمثبت آموزش
 کمتکر  15/1 سکطح  از احتمکال  مقکدار  اینککه  به توجه با و F= 15/93 میزان به توجه با
 آمکوزش  ککه  شکود می حاصل نتیجه این و شودمی تأیید تحقیق فرضیة اطمینان 35/1 با است
 .دارد تأثیر آسایشگاه مقیم سالمند زنان آوریتاب افزایش بر نگریمثبت

 

 راههیک کواریانس تحلیل  9جدول

تغییراتمنابع
مجموع
مربعات

درجة
آزادی

میانگین
مربعات

F
سطح

معناداری
مجذور
 اتا

  111/1 122/27 439/1 2 316/1 شده تصحیح مدل
  111/1 615/15 214/1 1 214/1 مبدا از عرض
  113/1 414/7 169/1 1 169/1 آوری تاب آزمون پیش

 649/1 111/1 151/93 711/1 1 711/1 مستقل( گروه)متغیر
    111/1 27 431/1 خطا
     91 111/134 مجموع

     23 476/1 شدهتصحیح کل
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 .دارد تأثیر آسایشگاه مقیم سالمند زنان افسردگی کاهش بر نگریمثبت آموزش
 

 راههیک کواریانس تحلیل  4جدول

تغییراتمنابع
مجموع
مربعات

درجة
آزادی

میانگین
مربعات

F
سطح

معناداری
مجذور
 اتا

  117/1 151/6 917/1 2 774/1 شدهتصحیح مدل
  111/1 344/13 274/1 1 274/1 مبدا از عرض
  141/1 613/9 111/1 1 111/1 افسردگی آزمونپیش

 253/1 112/1 773/11 752/1 1 752/1 مستقل( گروه)متغیر
    164/1 27 725/1 خطا
     91 169/915 مجموع

     23 431/2 شده تصحیح کل
 

 کمتکر  15/1 سکطح  از احتمکال  مقکدار  اینککه  به توجه با و F= 77/11 میزان به توجه با
 آمکوزش  ککه  شکود می حاصل نتیجه این و شودمی تأیید تحقیق فرضیة اطمینان 35/1 با است
 .دارد تأثیر آسایشگاه مقیم سالمند زنان افسردگی کاهش بر نگریمثبت

 .دارد تأثیر آسایشگاه مقیم سالمند زنان افسردگی و آوریتاب بر نگریمثبت آموزش
 

 راههیک کواریانس تحلیل  5جدول

Sig F هاآمارهمقدار
 پیالی اثر 944/1 16/5 111/1
 ویلکز الندای 651/1 27/4 111/1
 هاتلینگ اثر 514/1 11/5 111/1

 بکه  توجکه  بکا  هتلینکگ  اثر و همکاران و پیالی اثر آمارۀ سه اثر بر 5 شمارۀ جدول در
 و آوریتاب بر نگریمثبت آموزش اثر بنابراین، باشد. ماستی 15/1 از کمتر sig مقدار اینکه

 است. متفاوت آسایشگاه مقیم سالمند زنان افسردگی
 

 متغیره چند کواریانس تحلیل  6جدول

تغییراتمنابع
مجموع
مربعات

درجة
آزادی

میانگین
مربعات

F
-معنیسطح

 داری
اتامجذور

 649/1 111/1 151/93 711/1 1 711/1 آوریتاب
 253/1 112/1 773/11 752/1 1 752/1 افسردگی
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 بکر  نگکری مثبکت  آمکوزش  ککه  شکود مکی  مشاهده 6 شمارۀ جدول در که طوریهمان
 اثکر،  شکدت  بکه  توجکه  بکا  ککه  دارد تأثیر آسایشگاه مقیم سالمند زنان افسردگی و آوریتاب

 دارد. سالمند زنان افسردگی به نسبت بیشتری تأثیر آوریتاب بر نگریمثبت آموزش

گیرینتیجهوبحث
 مقکیم  سکالمند  زنکان  آوریتکاب  افکزایش  بکر  نگکری مثبکت  آمکوزش  ککه  دهکد می نشان نتایج

 مقکیم  سالمند زنان آوریتاب بهبود سبب نگریمثبت آموزش واقع،در .دارد تأثیر آسایشگاه
 و وجکدانی  و (1935) نعیمکی  و عزیکزی  تحقیقکات  نتکایج  بکا  نتیجه این که شودمی آسایشگاه
 ذهنىِ هاىظرفیت تمامى از استفاده نگریمثبت گفت توانمی همسوست. (1934) همکاران
 منفکى  عوامکل  برابکر  در نشکدن  تسکلیم  بکراى  زنکدگى،  در کنندهامیدوار و انگیزنشاط و مثبت
 بکا  رویکارویى  و هکا انسکان  بکا  ارتبکاط  دشکوارى  از ناشکى  آورِ یأس هاىاحساس و ذهن ةساخت
 بکرای  زنکدگی  از بردن لذت کردند، سپری را نگریمثبت آموزش که زنانی .دانست طبیعت
 در حتککی و هسکتند  خوشکبین  دهنککدمکی  انجکام  کککه کارهکایی  بیشکتر  بککه و اسکت  آسکان  هکا آن

 مطلکوبی  وضکعیت  در هاآن در آوریتاب و دارند انگیزه کار ادامة برای دشوار های موقعیت
 زنکان  افسکردگی  ککاهش  بکر  نگکری مثبکت  آمکوزش  دهکد می نشان نتایج همچنین، دارد. قرار
 زنکان  افسکردگی  بهبود سبب نگریمثبت آموزش واقع،در .دارد تأثیر آسایشگاه مقیم سالمند
 (1934) همکککاران و نوفرسککتی نتککایج بککا نتیجککه ایککن کککه شککودمککی آسایشککگاه مقککیم سککالمند
 آسایشکگاه  در سکالمند  از مکدت طکوالنی  پکذیرایی  دلیکل به شدهآموخته وابستگی همسوست.

 نفکس بکه اعتمکاد  و هکا توانمندی تقویت با نگریمثبت و شود منجر افسردگی بقای به تواند می
 شکدیدترین  ککه  افرادی دهد. کاهش را افسردگی آن تبعبه و شدهآموخته وابستگی تواندمی

 تسککین  از بیشتر مراتب به امری دنبالبه زندگی در کنند، می تحمل را شناختی روان فشارهای
 و بیشککتر لککذت بیشککتر، خشککنودی پککی در مشکککل دچککارِ افککراد هسککتند. رنککج و درد از یککافتن

 قکوت  نقکاط  سکاخت  دنبکال بکه  آنان نگرانی. و دم کردن کمتر صرف تا بیشترند رضایتمندی
 هستند. هدف و قصد دارای و معنادار زندگی دنبالبه ها آن ضعفشان، نقاط اصالح نه هستند
 همکین  در شکوند،  نمکی  حاصکل  ناراحتی و درد رفع با و سادگی به شرایط این که است بدیهی
 بکه  نسکبت  صکادقانه  دیکدگاهی  افکراد  ککه  اسکت  ایکن  نگریمثبت هدف گفت توانمی راستا،
 روزمکره  زنکدگی  در ککه  هاییاسترس و هانگرانی بر بتوانند و بپذیرند را خود ،بیابند خویش
 .کنند هدلب دارد وجود
 بکه  نسکبت  دارد بیشتری تأثیر آوریتاب بر نگریمثبت آموزش اثر، شدت به توجه با
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 بکا  مکا  فرهنکگ  در .همسوسکت  (2113) 1آسکاکاوا  نتیجة با نتیجه این سالمند، زنان افسردگی
 بکه  احتکرام  بکر  اسکالم  ککه  تأکیکدی  و موجکود  خکانوادگی  تعلقات و خانواده اهمیت به توجه

 انکد ککرده  حمایکت  را خکود  فرزنکدان  ککه  طکور همکان  دارند انتظار سالمندان دارد، سالمندان
 شوندمی مقیم آسایشگاه در وقتی ولی کنند؛ مراقبت هاآن از سالمندی در نیز هاآن فرزندان
 بکا  مثبکت  تفککرات  و نگریمثبت شوند.می افسردگی دچار و شودنمی برآورده ها آن انتظار
 افکزایش  و استرس افسردگی، میزان کاهش سبب بخشش فرایند با آشنایی و بخشش تقویت
 نظککر در مککداخالت در ،رو ایککن از شککود.مککی آسایشککگاه مقککیم سککالمند زنککان در آوریتککاب
 بکه  شکناختی روان مکداخالت  پزشککی،  مکداخالت  بر عالوه سالمند زنان این برای شده گرفته
 اعتمکاد  تقویکت  ها،توانایی به توجه آموزش شامل گرامثبت شناسیروان مداخالت خصوص

 عوامکل  بکا  رویکارویی  و اقامت شرایط با سازگاری قدرت افزایش برای ... و بخشش نفس،به
 .رسدمی نظربه ضروری آن زا ناشی زایاسترس

 هکای  سکش  پکر  بکه  پاسکخ  در اسکت  ممککن  شکناختی  تنکزل  دلیکل  به سالمندان احتماالا
 بهتکر  بعکدی  هکای پکژوهش  در رو، ایکن  از باشکند.  شده مواجه ادراکی خطای با ها نامه پرسش
 شکود.  اسکتفاده  هکم  مشکاهده  و مصکاحبه  مانند اطالعات آوریجمع دیگر هایروش از است

 باشد. مستقل متغیر عینیت عدم تواندمی پژوهش این دیگر محدودیت

منابع
 و نابینکا  پسکر  و دختر نوجوانان در افسردگی و خواب اختالالت رابطة (.1934) ف. اردنده، و م.، پور،بهرامی
 .74-53 ،22و 21 ،کاربردی شناسی روان در پژوهش و دانش بینا.نیمه
 معنکای  ارتقکای  و افسکردگی  ککاهش  بکر  گروهکی  معنادرمکانی  تکأثیر  (.1917) ر. رسکولی،  و ت.، پورابراهیم،
 .615-679 ،1 ،کاربردی شناسیروان آسایشگاه. مقیم سالمند زنان زندگی
 باورهکای  و شکادکامی  بکر  نگریمثبت آموزشی برنامة تأثیر (.1934) غ. افروز، و ع.ا.، ارجمندنیا، م.، ، رعیت

 .14-1 ،2 ،مثبت شناسیروان نامةپژوهش بزهکار. نوجوانان دیرمنطقی
 رایین. تهران: خدایی. ق. ترجمة  .شدهآموخته بینیخوش (.1932) م. سلیگمن،
 و یشکادکام  ،یآورتکاب  بکر  نگرمثبت یگروه یدرمانروان یاثربخش (.1935) ف. ،یجعفر و ف.، ،یسهراب

 .46-91 ،1 ،مثبت یشناسروان ةنامپژوهش .مخدر مواد به وابسته همسر یدارا زنان یعموم سالمت
 پایکایی  و روایی بررسی (.1939) ر. حمیدی، و ز.، زاده، فکری م.، آزادبخت، غ.، گرمارودی، پ.، طاهری،
 .131-113 ،1 ،سبزوار پزشکی علوم دانشگاه ایرانی. سالمندان در بک افسردگی نامةپرسش دوم نسخة
 ۀکنگکر  .جکوان  هکای زوج آوریتکاب  بکر  اندیشکی مثبکت  آمکوزش  اثربخشی (.1935) ا. نعیمی، و ز.، ،عزیزی
 تیس.دا ةتوسع نمودار ةسسؤم وبینار، صورتهب برگزاری ،ایران شناسیروان جامع المللی بین
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 رضکایت  و افسکردگی  بکر  گکرا مثبت درمانیروان اثربخشی (.1934) .ا علی،برج و م.، گلزایی، س.، وجدانی،
  .22-7 ،91 ،کاربردی شناسی روان افسرده، زنان زناشویی
 در خسکتگی  آثکار بر سکازگاری  الگوی اساس بر مراقبتی ةبرنام اجرای ثیرتأ (.1935) ف. ملکی، و م.، همتی،

 .132-114 ،9 ،همدان مامائی و پرستاری ۀدانشکد مجلة ،اسکلروزیس مولتیپل به مبتال بیماران
Asakawa, K., Feeny, D., Senthilselvan, A., Johnson, J., & Rolfson, D. (2009). Do the 

determinants of health differ between people living in the community and in insituations? 

Social Science & Medicine, 69, 345-353. 

Connor, K.M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a New Resilience Scale: The 

Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Journal of Depression and Anxiety, 18, 

76-82.  

Forgeard, M. J. C., & Seligman. M. E. P. (2012). Seeing the glass half full: A review of the 

causes and consequences of optimism. Critiques psychologies, 18(2), 107-120. 

Izadian, N., Amiri, M., Ghorban, R., & Hamidi, S. (2010). A study of relationship between 

suicidal ideas, depression, resiliency, daily stresses and mental health among Tehran 

university students, Proscenia Social and Behavioral Sciences, 5, 1515-1519. 

Masten, A. S., & Wright, M. OD. (2009). Resilience over the lifespan: Developmental 

perspectives on resistance, recovery, and transformation. In J. W. Reich, A. J., Zautra, & J. 

S. Hall (Eds.), Handbook of adult resilience (pp. 213-237). New York, NY: Guilford Press. 

Mikutta, J. (2012). Effects of positive psychology intervention in depressive  patients’ A 

randomized control study. Psychology, 3(12), 1067-107. 

Perkins, D.F., & Jones, K.R. (2004). Risk behaviors and resiliency within physically abused 

adolescents, Child Abuse & Neglect, 28(5), 547-563. 

Samani S., Jokar B., & Sahragard, N. (2006). Resiliency, mental health and life satisfaction. 

Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 3(3), 290-295. (Persian) 

Sanderz, A. (2013). What is emotional intelligence at work?. General Practice, Update, 2(5), 

47-55. 


