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Abstract 
The phenomenon of aging is the result of the natural course of time 

that results in physiological, psychological and social changes. 

Maintaining the ability and life satisfaction of the elderly, despite 

the inevitable changes in their condition, can be effective in 

promoting communities. Therefore, the purpose of this study was to 

consider the effectiveness of positivism training on life satisfaction 

and character strengths in the elderly men. It was a quasi-

experimental study with pretest, posttest and control group design. 

The statistical population of the study included all elderly men who 

were retirees of Oil Company in Khoram Abad in 2020. The 

samples of this study consisted of 30 men elderlies (60-70 age) 

selected using convenience sampling and according to inclusion 

criteria. The experimental group received eight ninety-minute 

sessions during two months while the control group didn’t receive 

any intervention during conducting the study. The applied 

questionnaires in the study included Character Strengths Scale and 

Life Satisfaction Scale. Data were analyzed using univariate 

analysis of covariance in SPSS-22 software. The results showed 

that there was significant difference between experimental and 

control groups in terms of life satisfaction and character strengths 

(P<0.001). In other words, positivism training resulted in life 

satisfaction and character strengths in the elderly men. According 

to the findings of the current study, positivism training can be 

suggested as an effective method in order to increase life 

satisfaction and character strengths in the elderly men. 
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 نگر بر رضایت از زندگی اثربخشی مداخله مثبت

 مردان سالمنددر و توانمندی منش 
 

 
 همایون هارون رشیدی

 دزفول دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 محمد رحیم بحیرایی

 دزفول دانشگاه آزاد اسالمی واحد
  

 چکیده 05/06/1399دریافت: 

ی نتیجه سیر طبیعی زمان است که منجر به تغییرات فیزیولوژیکی، روانی و یده سالمندپد
قابل  سالمندان با وجود تغییرات غیر رضایت از زندگیشود. حفظ توانمندی و اجتماعی می

با هدف مطالعه  این بنابراین. جوامع مؤثر باشد یارتقا تواند دراجتناب در شرایط آنان می
انجام  بر رضایت از زندگی و توانمندی منش سالمنداننگر اثربخشی مداخله مثبتتعیین 

 جامعه بود. کنترل گروه با آزمونپس آزمونپیش با طرح نیمه آزمایشی . روش پژوهششد
 بودند. 1398 سال در آبادخرمبازنشسته شرکت نفت شهر  سالمندان کلیه پژوهش آماری
 گیرینمونه روش با که سال( بود 70تا  60نفر مرد سالمند ) 30 شامل پژوهش نمونه حجم

 گروه آزمایش مداخله شدند. انتخاب مطالعه به ورود هایبه مالک توجه با و در دسترس
 موردهای نامهپرسشدریافت نمودند. ای دقیقه 90جلسه  8 هفته و 8آموزشی را طی 

توانمندی منش پترسون  رضایت از زندگی دینر و همکاران و شاملدر این پژوهش  استفاده
 SPSS افزاراستفاده از نرممتغیره، با  تک تحلیل کوواریانس با هادادهبود. و سلیگمن 

 بین داد نشان هایافته. گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد 05/0و سطح معناداری  22نسخه 
 داریمعنی تفاوترضایت از زندگی و توانمندی منش  نظر از کنترل و آزمایش هایگروه
نگر باعث افزایش رضایت از زندگی به عبارت دیگر مداخله مثبت .(P<001/0) داشت وجود

مداخله توان های پژوهش حاضر میمنطبق با یافته شد. و توانمندی منش سالمندان
رضایت از زندگی و توانمندی منش افزایش را به عنوان یک روش کارا جهت نگر مثبت

 .پیشنهاد داد سالمندان
 

 08/07/1399پذیرش: 

توانمندی منش، رضایت  :هاکلیدواژه
 ،نگراز زنددددگی، مداخلددده مثبدددت

 سالمندان

 دهی به مقاله:نحوه ارجاع
 ،.ر .بحیرایی، م .،ه ،هارون رشیدی

نگر اثربخشی مداخله مثبت (.1399)
و توانمندی  زندگیبر رضایت از 

شناسی روان. منش در مردان سالمند
 .179-189(، 2)6پیری، 
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تمام  در که است فرآیندی و حیاتی پدیده یک سالمندی
 آن در و گیردمی بر در را انسان جمله از زنده، موجودات
دهد )نظری و میرخ  بدن در روانی و فیزیولوژیکی تغییرات

 و جسمانی اختالالت و سالمندی (. دوران1398همکاران، 
 هایهزینه که است موضوعاتی از آن با مرتبط روانی

 رو، این از کند.جامعه می متحمل را اجتماعی و اقتصادی
 برای هاوضعیت این درمان و پیشگیری ضرورت

بر آمار ارائه بنااست.  اهمیت حائز مسئوالن و پژوهشگران
 از بیش سالمند افراد نسبت شده سازمان بهداشت جهانی،

 جمعیتاین  شودمی برآورد و است شده برابر سال، سه 60
 درصد 30 حدود چیزی به ،1950 سال در درصد 11 نرخ از
برسد )طاهری و  2050 در سال جهان جمعیت از

 و نفوس (. در ایران بر اساس سرشماری1398ایراندوست، 
 از درصد 3/9باالتر،  و سال 60 افراد 1395 سال مسکن
تا سال  شودبینی میپیش و دهدمی تشکیل را جمعیت
)محمودی،  باشد سال 60 باالی ،آن از درصد 33 ،1430
 کند. می برجسته را مسائل سالمندان به توجه که (1395

 قرار افتادگی کار از و سنین کهولت در که افرادی
 تنهایی، قبیل از مشکالت متعددی گیرند در بیشتر مواردمی

 تجربه را غیره اقتصادی و مشکالت جسمی، بیماری
 تأثیر زندگی از آنها رضایت بر شرایط این که کنندمی
منحصربه  ذهنی و مفهوم 1زندگی از رضایت گذارد.می

 از شناختی فرد هایارزیابی به و است انسان هر برای فردی
(. همچنین 2012)یی و همکاران،  دارد اشاره اشزندگی
وضعیت  و شخص آرزوهای میان بازتاب زندگی از رضایت

 سطح میان شکاف هرچه دیگر بیان به است. او فعلی
 او رضایتمندی شود، بیشتر او عینی وضعیت و آرزوهای فرد

 زندگی از (. رضایت1397)مؤمنی و رفیعی،  یابدکاهش می
 مردم کلی نظر و احساس که فراگیر است و پایدار مفهومی

 منعکس کنند،می زندگی در آن که جهانی درباره را جامعه
 را از زندگی رضایت (1999دینر و همکاران ) کند.می

در  تغییر با فرد آمیزموفقیت سازگاری از بارز اینشانه
 و کنند. استرازدینمی تعریف زندگی گوناگون هایموقعیت

 سالمت که رسیدند نتیجه این به پژوهشی در (2008) بروم
 دیگران، کمک بدون فعالیت توانایی مناسب، جسمانی
 جمله از مناسب درآمد و اجتماعی هایفعالیت در شرکت

 رضایت افزایش باعث سالمندی دوره در که عواملی هستند
 از حاکی متنوع مطالعات شوند. همچنین نتایجمی زندگی از

                                                 
1 life satisfaction  

 و رفتارها از تعدادی با زندگی از رضایت گسترده ارتباط
 و اضطراب افسردگی، جمله از مهم شناختیروانحاالت 

 (. به1396خواه و همکاران، باشد )سعادتمی نفسعزت
 عملکرد افراد و سازگاری سن، افزایش با که رسدمی نظر

سطوح  موجب عامل این و شده اختالل دچار مسن
شود )رودریگرز و می زندگی از رضایت از تریپایین

مهر و همکاران (. در همین ارتباط محمدی2017همکاران، 
در سالمندان  زندگی از مندیدادند رضایت ( نشان1397)

 الزام بنابراینمطلوب نیست.  حد در شهر اصفهان
 سنی این گروه افزایش رضایت از زندگی برای ریزیبرنامه

مقدم و همچنین نتایج صادق کند.پیدا می نمود بیشتری
 9/71نشان داد که رضایت از زندگی در ( 1394همکاران )

در سطح متوسط است، و  سالمندان شهر گناباد از درصد
زندگی در  درصد از سالمندان دارای رضایت از 8/16 تنها

در پژوهش سلیمی و همکاران  .باشندسطح زیاد می
رضایت از  شهر اهواز درصد سالمندان 2/15فقط ( 1393)

( 1396رضایی )شریفیان و  .زندگی باال را گزارش کردند
سالمندان سرای سالمندان عمومی در زمینه سه نشان دادند 

متغیر رضایت از زندگی، قابلیت و سالمت عمومی، وضعیت 
 .تری از سالمندان سرای سالمندان خصوصی دارندناسبم

از  ( نشان دادند رضایت1392و همکاران )باقری نسامی 
 رابطه خودکارآمدی و اجتماعی حمایت با زندگی سالمندان

 تفکر شیوه به به سرعت زندگی، از نارضایتی .مستقیم دارد
 جلوگیری منظور به شود.می تبدیل ما درباره جهان، نوعی

 از ساختن رضایتجایگزین  و فکری ایجاد این رویة از
 بر مؤثر عوامل از باید بویژه سالمندان جامعه زندگی افراد

 شد. مطلع سازه این افزایش چگونگی و آن
مشخص  را افراد زندگی از رضایت میزان اصل در آنچه

که  است رویدادهایی به نسبت آنها نگرش نوع سازد،می
 عواملی از جمله شخصیتی هایویژگی کنند.می تجربه

 به دارند. ما هاینگرش تعیین در مهمی نقش هستند که
 آنها به که مثبت شخصیتی هایویژگی رسدنظر می

 بر تأثیری که طریق از شود،می گفته 2توانمندی منش
 توانندگذارند، میمی زندگی به نسبت افراد هاینگرش
دهند )بیات ریزی و  تغییر را زندگی از رضایت سطح

 توانمندی (2004سلیگمن، ) و (. پترسون1399همکاران، 
 شخصیتی هایویژگی از ایزیرمجموعه به عنوان را منش
اساس بر هستند. اخالقی ارزشمند از نظر که کنندمی تعبیر

                                                 
2 strengths of character  
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 هایراه ها،توانمندی (2006هرینگتون ) و لینلی نظریات 
 و طبیعی به طور کردن رفتار و کردناحساس  کردن، فکر

 را باالیی عملکرد و توانایی که است فرد یک توسط آسان
 مشابه هااین که توانمندی وجود با سازد.فراهم می

 دارند. وجود نیز مهمی هایتفاوت استعدادها هستند،
درحالی  است ارزشمند ذاتی و اخالقی توانمندی به دالیل 

 پیدا ارزش ملموس آنها نتایج به واسطه استعدادها که
 منش هایتوانمندی (.2004سلیگمن،  و )پترسون کنندمی
و  خرد از عبارتند که شوندمی بندیدسته طبقه شش در

معنویت  روی ومیانه عدالت، انسانیت، دانش، شجاعت،
های انسان برخی از توانمندی(. 2014)داسون و اوستین، 

د جنبه روانی داشته شوکه به منش و سرشت او مربوط می
تر کند تا حوادث بالقوه را کمو به افراد کمک می

های خود را نسبت به تهدیدکننده تصور کنند و یا واکنش
اند که ها نشان دادهاین گونه حوادث کنترل کنند. پژوهش

انسان با کاهش عالئم جسمی و روانی  منشهای توانمندی
ها ن توانمندیاسترس، همبستگی مثبت داشته و هچنین ای

 ایسلزاکووا مطالعه نتایجتأثیر مثبتی بر سالمتی روانی دارد. 
 نشان را توانمندی منش و ( اهمیت رابطه بهزیستی2012)

 و بهتر دانش بر نگرمثبت مداخالت اهمیت تمرکز بر و داد
پارک و  کند.می اشاره فضائل و توانمندی منش استفاده از

 بین رابطة بررسی به پژوهشی در (2004همکاران )
 ای ازنمونه در زندگی از رضایت و منش هایتوانمندی
 که داد نشان نتایج پرداختند. اسپانیایی سالمندان
 معناداری رابطة زندگی از رضایت با منش هایتوانمندی
 بزرگساالن نمونه دو روی بر پژوهشی دیگر که دارند. در
 انجام (2013)و آمریکایی توسط پریور و همکاران  سوئیسی

 شجاعت و انسانیت تعالی، هایگروه، فضیلت دو هر در شد،
   دارند. زندگی از رضایت با را نیرومندترین رابطه

 برگرفته از هایروش از یکی نگرشناسی مثبتروان
های ویژگی بهبود در مؤثر و درمانیروان سوم موج
و  قوت نقاط پرورش و شناسایی بر که است شناختیروان

)مورلی،  دارد تأکید سالمت ارتقای هدف با هاتوانمندی
 از مثبت افزایش احساسات این رویکرد (. هدف2015
 بهزیستی و در زندگی تعامل شادی، افزایش طریق
 شناسیروان (.2013)رشید و همکاران،  است شناختیروان
کند  کمک افراد به که است آن دنبال به عمل در نگرمثبت

به  تا دهند پرورش را خود هایشایستگی و هاتوانمندی
به عنوان متمم  این رویکرد یابند. دست روانیسالمت

های مثبت و ویژگی هارویکردهای قبلی به مطالعه هیجان
پردازد و بیشتر متوجه نقاط قوت و ها میدر انسان

 . سکولر(1395)فرنام،  باشدمی آنها استعدادهای ذاتی
 شناسیروانش نمود که در پژوهش خود گزار( 2012)

های مثبت و با تمرکز بر هیجانات مثبت، ویژگی نگرمثبت
های مثبت یک وسیله خوب برای یک زندگی موقعیت

خوب است. وی عالوه بر این دریافت که مداخالت 
. فرنام شودنگر، باعث افزایش بهزیستی روانی میمثبت

 افزایش موجب اندیشیآموزش مثبت ( نشان داد1395)
است.  شده سالمندان زندگی به امید و کیفیت زندگی

آموزش  ند( نشان داد1395سرینی و همکاران )صیادی
شناختی اندیشی بر ارتقای بهزیستی روانهای مثبتمهارت

بنیسی  و کاهش احساس تنهایی زنان سالمند مؤثر است.
نگری باعث افزایش آموزش مثبت ( نیز نشان داد1398)

بهزیستی ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خود مدیریتی 
( نشان 1398کلی و همکاران )تو شود.میدر زنان سالمند 

ادراک درد و مثبت نگر بر کاهش  شناسیرواندادند 
 همچنین در .سالمندان اثربخش است اضطراب مرگ

 مداخالت داد نشان نتایج (2014هو و همکاران ) مطالعه
 از رضایت و افسردگی شادکامی، بر اندیشیمثبت بر مبتنی
است. مطالعه صفری و  اثربخش سالمند افراد در زندگی

 اندیشیمثبت بر ( نیز نشان داد آموزش مبتنی2018اکبری )
 شود. می سالمندان شناختیباعث افزایش بهزیستی روان

 ایمرحله زندگی، دوران از یکی به عنوان سالمندی

 یک اجتماعی خانوادگی و فردی، زندگی در اثرگذار و مهم

 و بیولوژیکی تغییرات بر عالوه سالمند، افراد باشد.می ملت

 مهم با رویدادهای دهد،می رخ بدن در که فیزیولوژیکی

 اعضای و دوستان مرگ بازنشستگی، قبیل از زندگی

 هایفعالیت از نشینیعقبو  جدید خانه به رفتن خانواده،

 مالی وضعیت و اجتماعی روابط در تغییراتی و اجتماعی

 بهبود در مؤثر هایاز روش یکی که آنجا از شوند.می مواجه

 نگرمثبت شناسیروانمداخله  شناختی،های روانویژگی

سالمندان و  روزافزون جمعیت به توجه و با است

بر  نگردرباره اثربخشی مداخالت مثبت های اندکپژوهش

 مطالعه رضایت از زندگی سالمندان، اینتوانمندی منش و 

نگر بر توانمندی مداخله مثبت اثربخشی تعیین با هدف

نابراین شد. ب منش و رضایت از زندگی سالمندان انجام

 ( مداخله1این که ) از عبارتند مطالعه این هایفرضیه

( 2) ثر است وتوانمندی منش سالمندان مؤ بر نگرمثبت
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 ثر است. رضایت از زندگی سالمندان مؤ بر نگرمثبت مداخله

 روش

 کنندگانپژوهش و شرکتطرح 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش 

آزمون با گروه پس-آزمونطرح پیش باآزمایشی اجرا، نیمه
 مردان سالمندکنترل بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی 

بین جامعه  از .بودند آبادخرمشهر  بازنشسته شرکت نفت
مردان نفر از  30گیری در دسترس، آماری به شیوه نمونه

 سالمند که شرایط ورود به پژوهش را داشتند، انتخاب و به
در دو گروه آزمایش و کنترل و مساوی صورت تصادفی 

 ورود به مطالعه عبارت بود از یهاالکجایگزین شدند. م
 ای رضایتهمقیاس در میانگین از ترپایین نمره کسب( 1)
( 3سال، ) 60( سن باالی 2، )های منشتوانمندی زندگی از

( 5) ،نداشتن نقص عضو( 4)داشتن سواد خواندن و نوشتن، 
شرکت  جهتتمایل ( 7و )نداشتن اختالالت شناختی حاد 

( 1) از مطالعه شامل خروج هایمالک پژوهش ودر 
( امتناع از تکمیل کردن 2) انصراف از ادامه همکاری،

و  11/66ها. میانگین سنی گروه آزمایش نامهپرسش
 4 آزمایش، گروه بود. در 5/67میانگین سنی گروه کنترل 

 53) نفر 8درصد( دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  27) نفر
درصد( فوق لیسانس داشتند.  20نفر ) 3درصد( لیسانس و 

درصد( دارای مدرک تحصیلی  20) نفر 3 کنترل، گروه در
درصد(  35) نفر 7دیپلم، درصد( فوق 20نفر ) 3دیپلم، 

 درصد( فوق لیسانس داشتند.  13نفر ) 2لیسانس و 

 ابزار

 رضایت از زندگی مقیاس .1مقیاس رضایت از زندگی

 5دارای  و شد ساخته (1985دینر و همکاران ) توسط
 توسط سؤاالت از یک به هر کنندهاست. شرکت زیرمقیاس

 کامالا  1) تا موافقم( کامالا  7از ) ارزشی 7 یک مقیاس
ها ای که دامنه احتمالی نمرهبه گونه دهد.پاسخ می مخالفم(

نمره  .رضایت باال متغیر خواهد بود 35رضایت پایین تا  5از 
. دینر نشان دهنده رضایت بیشتر فرد از زندگی است باالتر

با استفاده از روش آلفای کرونباخ  (1985و همکاران )
زارش کرده است. در گ 87/0 را نامهرسشپضریب پایایی 

این مقیاس  پایایی و روایی (1386بیانی و همکاران ) ایران؛
مقیاس با استفاده از پایایی  .اندرا مورد مطالعه قرار داده

به  69/0و با روش بازآزمایی  83/0روش آلفای کرونباخ 

                                                 
1 Satisfaction With Life Scale   

دست آمد. روایی سازه مقیاس از طریق روایی همگرا با 
از فهرست شادکامی آکسفورد و فهرست افسردگی استفاده 

همبستگی مثبت با فهرست  برآورد شد. این مقیاس بک
و همبستگی منفی با فهرست افسردگی  شادکامی آکسفورد

حاضر  پژوهش (. در1386)بیانی و همکاران،  نشان داد بک
 بدست آمد. 83/0 کرونباخ آلفای شیوه به نامهپرسشپایایی 

 توانمندی منش مقیاس .2نشمقیاس توانمندی م

 24دارای  و شد ساخته (2004پترسون و سلیگمن ) توسط
یک  توسط سؤاالت از یک به هر کنندهاست. شرکت گویه

 مخالفم( کامالا 1) تا موافقم( کامالا 5از ) ارزشی 5 مقیاس
تا  24ها از ای که دامنه احتمالی نمرهبه گونه دهد.پاسخ می

توانمندی نشان دهنده  نمره باالتر .متغیر خواهد بود 120
با استفاده از  (2004. پترسون و سلیگمن )است باالتر منش

 70/0 را نامهپرسشروش آلفای کرونباخ ضریب پایایی 
( 2004پیترسون و سلیگمن ) همچنین زارش کرده است.گ

بخش به در آلمان روایی این ابزار را رضایت یدر پژوهش

را مقیاس پایایی  (1398همکاران )مظلومی و  .دست آوردند
 اند. درگزارش کرده 78/0با استفاده از روش آلفای کرونباخ 

کرونباخ  آلفای شیوه به نامهپرسشحاضر پایایی  پژوهش
 بدست آمد. 79/0

 درمانی که از بسته محتوای جلسه پروتکل درمانی.

 جلسه 8 برایاقتباس شده، ( 2006) سلیگمندرمانی 
 قابل مشاهده است. 1 جدول درو  است شده طراحی

 روش اجرا
 مجوزهای اخذ و هماهنگی از پس پژوهش انجام برای
مسئوالن پژوهشی دانشگاه و کانون بازنشستگان  از الزم

جامعه پژوهش  افراد برایابتدا  شرکت نفت شهر خرم آباد،

 نکات رعایت درباره پژوهش، اهمیت و هدف بیان بر عالوه
 شرکت نامهرضایت و آنان شد داده خاطراطمینان  اخالقی

کردند. ابتدا  امضاء را پژوهش در آگاهانه و داوطلبانه
 رضایت از زندگی و توانمندی منش به عنوان هایمقیاس

تمامی سالمندان دارای مالک ورود به  توسطآزمون، پیش
هفته و  8طی  سپس گروه آزمایش،پژوهش پاسخ داده شد. 

نگر های مداخله مثبتدر کالسای دقیقه 90جلسه  8 در

شناختی مرکز خدمات روان یک در پژوهشگر که توسط
طی این مدت گروه کنترل ند و کرد صورت گرفت، شرکت

بعد از اتمام جلسات  .ای را دریافت نکردگونه مداخلههیچ

                                                 
2 Character Strengths Scale 

http://www.ravansanji.ir/?test303SLS
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رضایت از زندگی و توانمندی منش  هایمداخله، مقیاس
 شد. تکمیل شرکت کنندگان توسطآزمون، پس عنوانبه

پس از پایان پژوهش، جهات رعایت اصول اخالقی، درمان 
همچنین همه موارد مرتبط . برای گروه کنترل نیز اجرا شد

د. محرمانه در نظر گرفته ش صورت به کننده با شرکت
های آمار توصیفی و از روشها جهت تجزیه و تحلیل داده

با استفاده  هامتغیره استفاده شد. داده تحلیل کوواریانس تک
  تجزیه و تحلیل شد.  22نسخه  SPSSافزار از نرم

 

 

 

  1جدول 

 (2006 سلیگمن،) آن هدف و محتوای کلی جلسات آموزشی؛
 محتوا هدف جلسه

 اول
 آشنایی با مفهوم مثبت ،معارفه

 انجام پیش آزمون، نگری
 و اهداف آموزشی، دوره درباره الزم اطالعات ارائه اولیه، ارتباط برقرای اعضاء، با آشنایی
 آزمونپیش انجام هدف، ارزیابی و هاویژگی

 دوم
های شادکامی و موزش مهارتآ

 پیرامون اجتماعی بودن
 رسیدن هایراه و زندگی در مثبت نگر روانشناسی هایسازه نقش با رابطه در مطالبی ارائه

 شادکامی دایره و مفهوم مورد در بحث آن، به

 سوم
 معرفی مدل فرآیند

 قدردانی 
 آموزش سالم، فردیبین روابط بر کیدآنها، تأ راجع به بحث و فرد خوب هایویژگی نوشتن
 گزاریسپاس و قدردانی ابراز هایروش و فواید مفهوم، بودن، تبیین پذیرمسئولیت و تعهد

 چهارم
 معرفی مدل فرآیند

 بخشودگی 
 دستورالعمل بخشش نامه نوشتن تمرین و آن فرایند بخشش، مورد در اعضا با گفتگو بحث و

 بعد.  جلسه برای بخشش نامه نوشتن برای

 پنجم
 معرفی مفهوم امید و

 ()هدفمندی امید افزایی 
 هایحیطه به زندگی کردن تقسیم برای اعضاء به کمک امید اهمیت و مورد مفهوم در بحث

 موانع کردن برطرف ی شیوه و اهداف به رسیدن موانع مختلف و شناسایی

 عزت نفس و خودکارآمدی ششم
 نفس عزت ارتقای برای راهبردهایی تبیین خودکارآمدی و نفس عزت فواید و مفهوم تبیین

 مثبت آمدن کنار راهبردهای و کارآمدی خود و

 هفتم
 معنادار بودن زندگی و 

 توکل به خدا
 نقش زندگی بودن معنادار فواید و مفهوم خد تبیین به توکل اهمیت و مفهوم مورد در بحث

  زندگی در معنا کردن پیدا به افراد کردن ترغیب زندگی، بودن معنادار در اهداف

 آزمونپس هاینامهپرسشتکمیل اعضاء، به جلسات مطالب خالصه هارائ اعضاء، از تشکر بندی جلسات و اختتامجمع هشتم
 

 هایافته
 

 شده است. ارائه 2آزمون در جدول پس و آزمونپیشمراحل  در مطالعه متغیرهای توصیفی هایشاخص 
 

  2جدول  

 آزمونآزمون و پسگروه در پیشدو  اطالعات توصیفی مربوط به توانمندی منش و رضایت از زندگی
 گروه آزمایش  گروه کنترل 

 پیش آزمون پس آزمون  پیش آزمون پس آزمون  متغیرها

 معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف  معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف 

 توانمندی منش (61/7) 33/61 (40/9) 19/82  (82/6) 52/60 (35/6)  80/61 

 رضایت از زندگی (41/8) 59/12 (64/4) 82/19  (36/3)20/13 (66/3) 43/13 

 پژوهش در گروه دو که دهدمی نشان 2جدول مندرجات
آزمون پیش مرحلة در مطالعه مورد متغیرهای تمامی
که  چرااند، نداشته یکدیگر با گیریچشم هایتفاوت

نزدیک  هم به تقریبا ها،گروه استاندارد انحراف و میانگین
انحراف  و میانگین آزمون،پس مرحله در اما است بوده

توانمندی منش و  متغیرهای در آزمایش گروه استاندارد،

 توجه با است. داشته محسوسی تغییرات رضایت از زندگی
 برای کوواریانس تحلیل آزمون از حاضر طرح پژوهشی به

 برای ابتدا راستا همین در شد. استفاده اصلی تجزیه نتایج
 از آزمون،پس مرحله در گروه دو واریانس بررسی همگونی
آزمون  شد. استفاده لوین هایواریانس آزمون همگونی

توانمندی منش  متغیرهایلوین محاسبه شده در مورد 
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[05/0>302/0=P 09/1= (281و)F] و رضایت از زندگی 
[05/0>136/0=P 16/1= (281و)F،] دار نبود، بنابراین معنی

مفروضه ها تأیید شد. همچنین مفروضه همگونی واریانس
مهم تحلیل کواریانس یعنی همگونی ضرایب رگرسیون از 

 آزمون هرطریق بررسی اثر تعاملی متغیر مستقل و پیش
 از آزمون آن انجام شد که نتایج حاکیوابسته بر پسمتغیر 

 در متغیرهای 05/0در سطح  Fمعنادار نبودن میزان 

و رضایت از  [211/0P= 05/1=F<01/0]توانمندی منش 
 بررسی بود. جهت [283/0P= 19/1=F<01/0] زندگی
از آزمون شاپیرو  وابسته نرمال متغیرهای توزیع فرضپیش

 در نرمال توزیع آزمون این نتایج مطابقشد.  استفاده ویلک
 05/0 سطح در آمده دست به Z که چرا وجود دارد متغیرها

 آزمون تحلیل هایفرضپیش که آنجا از باشد.دار نمیمعنی
 .آمده است 3نتایج در جدول  ،شد محقق کوواریانس

 

  3جدول 

 توانمندی منش و رضایت از زندگی نمرات در دو گروه تفاوت متغیریتک کوواریانس تحلیل نتایج
 متغیرهای
 وابسته

 منبع
 مجموع

 مجذورات

 درجه
 آزادی

 مجموع
 مجذورات

 آماره
F 

 سطح
 داریمعنی

 اندازه
 اثر

 توانمندی منش

 پیش آزمون
 عضویت گروهی

 خطا

85/31 
75/429 

69/227 

1 
1 
27 

85/31 
75/429 

17/5 
81/64 

001/0 

001/0 

126/0 
834/0 

 رضایت از زندگی

 پیش آزمون

 عضویت گروهی

 خطا

31/52 

90/318 

23/98 

1 

1 

27 

31/52 

90/318 

63/2 

36/19 

45/42 

001/0 

001/0 

247/0 

618/0 

 
 

آزمون توانمندی منش در پس Fآماره  3جدول  طبق
این باشد و دار میمعنی 001/0است که در سطح  81/64

دهد که بین دو گروه در میزان توانمندی منش نشان می
های مندرج دار وجود دارد. با توجه به میانگینتفاوت معنی

این نتیجه حاکی از آن است که میانگین گروه  2در جدول 
داری بیشتر از میانگین همین گروه آزمایش به صورت معنی
 افتهبا توجه به این یآزمون است. نسبت به مرحله پیش

توان گفت که شود و میفرضیه اول پژوهش تأیید می
  افزایش توانمندی منش افرادسبب  نگرمداخله مثبت

دهد که این تفاوت نیز نشان می 834/0اندازه اثر  شود.یم
 در جامعه بزرگ و قابل توجه است.

آزمون در پس رضایت از زندگی Fهمچنین آماره 
باشد و این دار میمعنی 001/0است که در سطح  45/42

 دهد که بین دو گروه در میزان رضایت از زندگینشان می
های مندرج در دار وجود دارد. با توجه میانگینتفاوت معنی

این نتیجه حاکی از آن است که میانگین گروه  2جدول 
داری بیشتر از به صورت معنی آزمایش در رضایت از زندگی

با آزمون است. میانگین همین گروه نسبت به مرحله پیش
شود و توجه به این یافته فرضیه دوم پژوهش تأیید می

افزایش رضایت از سبب  نگرمداخله مثبتتوان گفت که می
نیز نشان  618/0اندازه اثر  شود.یم در سالمندان زندگی

  . استه قابل توجه دهد که این تفاوت در جامعمی

 گیریبحث و نتیجه

سایر  با مقایسه در سالمندان جمعیت سریع رشد به توجه با
فراوانی  شناختیروان و جسمی مشکالت و سنی هایگروه

 نییتعمطالعه با هدف  این هستند، مواجه آن با که
نگر بر رضایت از زندگی و توانمندی اثربخشی مداخله مثبت

 شد.انجام منش سالمندان 
مداخله فرضیه اول این مطالعه مبنی بر این که 

تأیید شد که این نگر بر توانمندی منش تاثیر دارد، مثبت
(، 1395صیادی سرینی و همکاران )یافته با مطالعات 
(، هو و همکاران 1398(، بنیسی )1398توکلی و همکاران )

. در باشدهمسو می (2018(، و صفری و اکبری )2014)
 بر تأکید با نگرتوان گفت مداخله مثبتافته میتبیین این ی

 افزایش در است توانسته استعدادها پرورش و هاتوانمندی
مؤثر باشند.  مثبت و تفکر مثبت هیجانات و احساس
 عواملی از ناکارآمد هاینگرش کاهش و شادمانی افزایش
 از تفادهاس افکار، اصالح زیستن، شاد و شادمانی که هستند
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 و تمرینات شده است، تأکید هاتوانمندی و نقاط قوت
 هایحالت افزایش موجب نگرمثبت مداخله جلسات

 آنها پرورش و منش هایکید بر توانمندی، تأشناختیروان
 از طریق این رویکرد (.2013 همکاران، و است )رشید شده

 برخی جبران در به افراد مثبت رفتارهای و افکار افزایش
 این که کندمی کمک آن پیامدهای منفی کاهش و خطرات

صورت  به منفی بلکه هیجانات کاهش طریق از تنها نه امر
 افراد در منش هایتوانمندی رشد و افزایش به نیز مستقیم

 طریق توجه از آموزشی شیوه شود. همچنین اینمی منجر
ها، هیجان شناسایی مثبت، تجارب و قوت نقاط به

خطاهای  و هاتحریف بررسی و کشف و هاخودگویی
کاهش  را منفی شخصی هایبرداشت احتمال بروز شناختی

 را افراد و دهد.می افزایش را مثبت شخصی هایبرداشت و
 خود سالمتی و خود قبال مسئولیت در پذیرش به قادر
 فراهم فرد برای را ترو کامل بهتر درک فرصت و کندمی
 کیفیت و سالمت طریق ارتقاء از عوامل این که آوردمی

 شود.سالمندان می توانمندی منش افزایش باعث زندگی
مداخله فرضیه دوم این مطالعه مبنی بر این که 

تأیید نگر بر رضایت از زندگی سالمندان تاثیر دارد، مثبت
هو و همکاران  (،1395این یافته با مطالعات فرنام )شد. 

 در. باشدهمسو می (2018(، و صفری و اکبری )2014)
 شناسیروانگفت آموزش  توانیافته می این تبیین
 ها،فضیلت ها،توانمندی پرورش و با تمرکز نگرمثبت

 احساس مثبت ایجاد باعث بینیخوش مثبت و هایهیجان
 برای باالتر انگیزه زندگی، به نسبت تعهد بیشتر افراد، در

آموزش  شود. همچنینمی ارتقاء رضایت از زندگی و زندگی
 مثبت ارتباط بهبود و تقویت منظور به نگرهای مثبتمهارت

 شناخت باعث شادکامی افزایش و دنیا و خود، دیگران با
 نقش و مثبت هایتجربه بازشناسی افراد از خودشان، بهتر

گردند )سیسکو می خود به احترام ارتقاء در های مثبتتجربه
طبق  نگرمداخله مثبت در نتیجه (.2020و کایسی، 

 در مؤثری تواند نقشمی شده داده توضیح فرایندهای
داشته باشد. تمرین  رضایت از زندگی سالمندان افزایش
 عالوه بخشش، و مهربانی تمرین و خوب چیز سه نوشتن

از  رضایت ایجاد در منفی هایهیجان بردن اثر بین از بر
 و اعتقاد کامپتون به دارد. باالیی تأثیر شادکامی و زندگی
 به توانمی را مهربانی و گذشت بخشش، (2013) هافمن
 رضایت، شادی، افزایش برای هااز مداخله یکی عنوان

بنابراین  کرد. محسوب زندگی در معنا افزایش و خشنودی

 هایهیجان تقویت و طریق ایجاد از نگرمداخالت مثبت
 باعث ایجاد معنا، و زندگی در مشغولیت و تعهد مثبت،

 (. 2012)سلیگمن،  شودمی زندگیاز  رضایت افزایش
 شناسی،آسیب بر تمرکز جای به نگرمثبت شناسیروان

 درونی، مقاومت بر تأکید با که است این عقیده بر
 به توانندمی مثبت اندیشی و ایهای مقابلهمکانیسم

 و دشوار پیچیده، زندگی شرایط تا با کرد کمک هاانسان
 آنها از و شوند سازگار دردها ها وفقدان با و استرس آمیز

 رنج و درد بر تأکید جای به این رویکرد یابند. نجات
 به توانمی چگونه و بود شاد توانچگونه می که آموزدمی

 (. همچنین این رویکرد،2020یافت )فرولو،  دست امیدواری
 نه تنها دارد، تمرکز احساسات مثبت و قوت نقاط روی که
 رفاه مطلوب سطح بتوانند به تا دهدمی ابزاری افراد به

 قادر را ما بلکه خود برسند شرایط گرفتن نظر در بدون
 از گیریبهره با که چگونه برسیم درک این به تا کنندمی

 حکمت، پذیری، عالقه،انعطاف بینی،خوش امید،
 پس وجه از بهترین به معنویت مذهب و دوستی،نوع

 نتیجه، (. در2013)افکالیدس و موراتا،  برآییم مشکالت
 نگر باعثکه مداخله مثبت شوندمی باعث فوق عوامل

 شود. توانمندی و رضایت از زندگی سالمند افزایش
 که حمایتی هایتمهید برنامه و نگریمثبت آموزش

 در را زندگی هایو مهارت سازگارانه هایتوانایی بتوان
 (.1398اهمیت است )بنیسی،  دارای تقویت کرد، سالمندان

 بهبود در مداخله شیوه این مؤثر نقش با توجه به
 هایمداخله آن برای از توانمی شناختیهای روانویژگی

 نگریمثبت آموزش که آن جایی از برد. شناختی بهرهروان
 است، بنابراین کارآمد و کاربردی ارزان، به نسبت روش یک

 سرای متخصصان و ریزانبرنامه برای این مطالعه نتایج
توصیه  دارد. بنابراین، کاربردی اشارات و مشاوران سالمندی

 یا سالمندی سرای روانشناسان و مشاوران گردد کهمی
 بهبود برای شناختیروان خدمات هایو کلینیک مراکز

 روش از توانمندی منش و رضایت از زندگی سالمندان
 نمایند. ها استفادهروش سایر کنار در نگریمثبت آموزش

 از استفاده شامل مطالعه این هایمحدودیت مهمترین
جامعه، روش  بودن جنسیتیتک ابزارهای خودگزارشی،

 شدن محدود و نتایج پیگیری گیری در دسترس، عدمنمونه
بود. پیشنهاد  آبادشهر خرم سالمند مردان به پژوهش جامعه

 گیرینمونه هایروش از آتی هایدر پژوهش گردد کهمی
شود. همچنین  استفاده تصادفی مثل خطای کمتر با
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 نتایج و انجام شهرها شود این پژوهش در سایرپیشنهاد می
 پیشنهاد گیرد. قرار مورد مقایسه مطالعه این نتایج با آن

 جای به هاآوری دادهجمع مصاحبه برای از استفاده دیگر،
 پیگیری و همچنین نامهپرسشکنار  در یا و نامهپرسش

پیشنهاد  باشد. همچنین،می بلندمدت در نتایج اثربخشی
 هایروش سایر با نگرمثبت آموزش اثربخشی شودمی

 و پذیرش آموزش مثل درمانیروان سوم از موج برگرفته
 مقایسه گردد.  و غیره شفقت تعهد،

 گزاریسپاس
در کنندگان در پژوهش و افرادی که ما را از تمامی شرکت

 .نماییمتشکر می انجام این مطالعه یاری نمودند

 منابع
.، ج ،فردحیدری .،ج.م ،ابراهیمی.، م ،سهرابی م.، ،نسامیباقری

بررسی رابطه رضایت (. 1392. )س ،مهرگلچین.، و ج ،ینج
از زندگی با حمایت اجتماعی و خودکارآمدی در سالمندان 

مجله دانشگاه علوم پزشکی  .ساکن منازل شهرستان ساری
 . 38-47، (101)23 ،مازندران

اثربخشی آموزش مثبت نگری بر بهزیستی (. 1398بنیسی، پ. )
ذهنی، فراهیجان مثبت و توانایی خود مدیریتی زنان 

 . 217-227(، 3)5، شناسی پیریمجله روان. سالمند

 ع. ن ،فرخی و ،.ک ،، فرحبخش.ح ،، سلیمی.م ،ریزیبیات
. بررسی وضعیت رضایت از زندگی زنان شاغل (1399)

پژوهش  .های منش و تدوینهای توانمندیلفهؤممبتنی بر 
 . 77-85، (3) 15 ،پرستاری

(. اعتبار و روایی 1386گودرزی، ح. ) و م.،. کوچکی، ع .،بیانی، ع
تحولی )روانشناسان  شناسیروان .مقیاس رضایت از زندگی

 . 259-265 (،11)3 ایرانی(،

 (1398دهنوی، ص.، و منتجبیان، ز. )توکلی، غ.، رضایی
نگر بر ادراک درد و اضطراب اثربخشی روان درمانی مثبت

-332(، 4)5 ،شناسی پیریمجله روان. مرگ در سالمندان
321. 

 از (. رضایت1396سعادت خواه، ش.، سجادیان، ا.، و قمرانی، ا. )

 شخصیت و آبدیدگی بازنشسته: نقش سالمندان در زندگی

 . 11-20(، 1)3، شناسی پیریمجله رواناصیل. 

 (.1393) ح. ،تابش و ،.، مظفری م.ب ،بزرگی ، دشت.ا ،سلیمی
بررسی سالمت روان و رضایت از زندگی سالمندان 

های بازنشسته مراجعه کننده به کانون بازنشستگی دانشگاه
فصلنامه  .علوم پزشکی جندی شاپور و شهید چمران اهواز

 .20-31 ،(1)1 ،پرستاری سالمندان

مقایسه سالمندان سرای (. 1395شریفیان، ا.، و رضایی، ح. )
سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران در زمینه رضایت 

پژوهشنامه مددکاری . از زندگی، قابلیت و سالمت عمومی
 .77-111(، 8)2 اجتماعی،

 3-امگا یاری مکمل (. تأثیر1398طاهری، م.، و ایراندوست، خ. )
 زنان روانی حرکتی هایفیتظر بر عملکردی تمرینات و

 . 2-13(، 1)14، سالمند مجلهشهرقزوین.  سالمند

.، ش ،نظری.، ا ،فرهادی .،عل ،دلشاد نوباغی.، ل ،صادق مقدم
. م ،نیازی اوری.، و ف ،چوپان وفا .،مریم، زادهعشقی

(. رضایت از زندگی سالمندان: نقش حمایت اجتماعی 1394)
دانشگاه علوم پزشکی پژوهشی -مجله علمی .ادراک شده

  .1043-1052(، 22)6، سبزوار

(. 1395خواه، م.، و رشیدی، ع. )سرینی، م.، حجتصیادی
اندیشی بر بهزیستی های مثبتاثربخشی آموزش مهارت

. شناختی و احساس تنهایی زنان سالمند شهرکرمانشاهروان
 . 61-71(، 1)2، شناسی پیریمجله روان

نگری در افزایش کیفیت و (. تأثیر آموزش مثبت1395ع. ) ،فرنام
، نامه روانشناسی مثبتپژوهش .امید به زندگی در سالمندان

2(1 ،)75-88. 

 (. مقایسه1398نظری، ش.، هنرمند، پ.، و هوشیار بادانش، م. )
 و روانیسالمت بر پیالتس و یوگا تمرینات دوره یک تأثیر

مجله علوم غیرفعال.  سالمند زنان زندگی کیفیت
 . 1161-1169(، 82)18، روانشناختی

زاده، ا.، و علویجه، ف.، حسنمهر، م.، زمانیمحمدی
تاثیر آموزش مبتنی بر سبک (. 1397هرندی، ط. )فصیحی

. زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی سالمندان
 . 440-451(، 4)13، مجله سالمند

ی سالخوردگی جمعیت: یک مسئله(. 1395ج. ) .م ،حمودیم
پژوهشی مطالعات  -فصلنامه علمی .اجتماعی جمعیتی

 . 178-183 ،(73)19، (راهبردی زنان )کتاب زنان سابق

 و اجتماعی حمایت (. رابطه1397منی، خ.م.، و رفیعی، ز. )مؤ
مجله سالمندان.  در زندگی از رضایت با مذهبی گیریجهت

 . 50-60(، 1)13 سالمند،
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