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Abstract 
The elderly age seems to be a proper time for finding the 
meaning of life and personal growth compared to other 
periods of life. The existence of meaning in life of the elderly 
is an important factor for the continuation of their life and 
finding meaning in life serve an important role in mental 
health and quality of life of the elderly. Therefore, this 
research aimed to investigate the effectiveness of 
logotherapy on depression and positive psychological 
characteristics of the elderly living in Isfahan. The research 
method was semi-experimental with pretest-posttest and 
follow-up design with a control group. The participants 
included all the elderly aged above 60 years old living in 
Isfahan. First, two centers were selected among Retired 
Teachers Associations and then, 40 participants were 
selected purposefully based on inclusion and exclusion 
criteria and were randomly assigned with an equal ratio into 
the experimental and control groups (20 participants each). 
The experiment group were exposed to the Logotherapy for 
11 90-minute sessions, while control group did not receive 
any intervention at this time. Measurs consisted of Yasavage 
et. al’s elderly depression scale and Rashid’s positive 
psychological characteristics scale. Utilized to analyze of the 
data was SPSS-23 software. Analysis of Covariance 
(ANCOVA) demonstrated that logotherapy has a significant 
role in improving depression and positive psychological 
characteristics of the elderly (P<0.05). According to the 
findings of the current research, logotherapy can be used as 
an efficient method at counselling and psychotherapy 
centers in order to creat good feeling in the elderly, in turn 
leading to the decrease of their inanity feeling and 
depression. 
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 پژوهشیمقاله 

 

 چکیده

های زندگی زمان مناسبیی ببرای یبا مع م نبا و دوران سالمندی در مقایسه با دیگر دوره

 زندگی سالمندان عامل مهمی برای ادامه زنبدگی آنهبارشد شخصی است. وجود م نا در 

ست و م نایابی در زندگی، نقش مهمی در بهداشبت روانبی دوران سبالمندی و کت تبت ا

زندگی آنان دارد. بنابرایع ایع پژوهش با هدف بررسی اثربخشی م نادرمانی بر ا سردگی 

روش پژوهش نتمبه  شناخمی مثیت سالمندان شهر اص هان انجام شد.های روانو ویژگی

آزمون و پتگتری با گبروه گبواه ببود. جام به پبژوهش پس-آزمونآزمایشی با طرح پتش

سال شهر اص هان بود. در ابمدا دو مرکز از متبان کبانون  60شامل کلته سالمندان باالی 

های ورود و خروج، ت داد بازنشسمگان دبتران آموزش و پرورش انمخاب و بر اساس مالک

 20ه صورت هد مند انمخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به نسبیت براببر  سالمند ب 40

ای تحبت دقتقبه 90جلسبه  11ن ر( به صورت تصاد ی جایگزیع شدند. گبروه آزمبایش 

ای دریا ت نکرد. ابزار گبردآوری آموزش م نادرمانی قرار گر مند و گروه گواه هتچ مداخله

شبناخمی هبای رواناویچ و همکاران و ویژگیهای ا سردگی سالمندان یاسها مقتاسداده

انجام  23نسخه  SPSSا زار تحلتل آماری ها با اسم اده از نرممثیت رشتد بود. تحلتل داده

شد. نمایج تحلتل کواریانس تک ممغتری نشان داد م نادرمانی سبی  بهیبود ا سبردگی و 

هبای ایبع اس یا مبه(. بر اس>05/0Pشود  شناخمی مثیت سالمندان میهای روانویژگی

 هبای مشباوره و ثر در کلتنتبکؤتوان از م نادرمانی به عنبوان یبک روش مبپژوهش می

شناخمی و در نمتجه کاهش احساس پبویی شناسی جهت داشمع احساس خوب روانروان

 و ا سردگی سالمندان اسم اده نمود. 
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سالگی  و در برخی  60از های پس به طور قراردادی سال
اند ت ریف شده 1سالگی به دوره پتری 65از ممون 
ای (. سالمندی  رآیندی طیت ی و مرحله1398 م ممدی، 

حساس در زندگی یک  رد است که با طتف وست ی از 
شناخمی و اجمماعی از جمله تغتترات  تزیولوژیکی، روان

و  4های اجمماعی، بروز آست 3، عملکردی2شناخمیض ف
عمدتاً با از دست دادن اسمقالل و تض تف سالمت روانی 

(. در واقع سالمندی 2017 رد همراه است  بمتو و همکاران، 
از مراحل حساس در تحول روانی انسان است که تغتترات 
جسمانی، شناخمی و اجمماعی خاصی را به همراه دارد 

سالمندی  هایپژوهش(. امروزه 2014 جیروتی و همکاران، 
شناسی به سالمندی سالم تغتتر وض تت داده است ز آست ا

و یکی از مسائل مهم در حوزه سالمندی، مسأله بهزیسمی 
(. توجه به اب اد 2013سالمندان است  کومپ و آرتسع، 

های ایع مرحله آست  بجای ،بهزیسمی در دوران سالمندی
ضرورتی است که با در نظر گر مع ا زایش جم تت  ،زندگی
 های ویژه دوره سالمندی پرن و نتازها و دغدغهسالمندا

 (. 1398 انصاری و همکاران،  شوداهمتت قلمداد می

که سالمت جسمی و  شناخمیروانیکی از مشکالت 
است. به  5اندازد، ا سردگیروانی سالمندان را به خطر می

اخمالل خلقی در متان  تریععیارتی ایع اخمالل جدی
قراری، خسمگی، سالمندان است که با عالئمی مانند بی

احساس م تد نیودن در  رد سالمند، بروز اخمالل در 
گتری، توجه و تمرکز  رد همراه است و باعث بروز تصمتم

شود ارزشی و پویی در او میاحساس عمتق و شدید بی
ل ا سردگی واقع اخمال (. در2019  انکورت و تتموسزوک، 
شناخمی مرحله سالمندی است که یکی از مشکالت روان

اندازد و بهداشت روانی و جسمانی سالمندان را به خطر می
ایع امر یکی از علل رایج ناتوانی در سالمندان محسوب 

شود که شتوع آن رو به ا زایش است و عالوه بر  رد می
دهد و میسالم، خانواده او را نتز به شدت تحت تأثتر قرار 

های اجمماعی محسوب بنابرایع به عنوان یکی از یالش
(. با توجه به 1395مهر و همکاران، شود  س تدیمی

جم تت باالی سالمندان در کشور ایران، ابمال به ا سردگی 
دهد و عوارضی مانند کت تت زندگی را شدیداً کاهش می

                                                 
1 aging  
2 cognitive decline 
3 functional  
4 social impairments  
5 depression  

( و دوری از 1393انزواطلیی  شمسائی و همکاران، 
( را در پی 1393های اجمماعی  شری ت و همکاران، ت  الت

اند که ا سردگی در سالمندان با دارد. مطال ات نشان داده
ممغترهای اساسی در سالمندی مانند بروز مشکالت خواب 

(، پایتع بودن سرزندگی و 2004 اوهایون و همکاران، 
(، احممال 1395مهر و همکاران، سالمت روان  س تدی

شناخمی دیگر در متان ایع گروه کالت روانابمال به مش
(، ابمال به اخمالل شناخمی 1395سنی  باقری و همکاران، 

( و همچنتع کت تت زندگی پایتع 1388 یزدخواسمی، 
 ( در سالمندان در ارتیاط است.1384 ر  می و همکاران، 

های  ردی، تجلی مم اوتی در با توجه به اینکه ت اوت
شود ها موج  مید دارد، ایع ت اوتهر یک از ا راد سالمن

که کت تت و یگونگی گذران ایع مرحله از زندگی در ا راد 
ای که سالمندانی سالمند با یکدیگر مم اوت باشد. به گونه

وجود دارند که ایع دوره را با کت تت باال و با رضایت و 
کنند و در مقابل سالمندان دیگر با رنج و شادکامی طی می

در ایع مرحله از زندگی خود مواجه هسمند  سخمی و عذاب
(. با توجه به روند رو به رشد جم تت 1398 م ممدی، 
ایران و نتز ا زایش مسائل حمایمی، اجمماعی، در سالمندان 

شناخمی مثیت های روانبهداشمی و درمانی، بهیود ویژگی
 (. 2016آنان ضروری است  ریویو و همکاران، 

متزان  6شناخمی مثیتهای روانمنظور از ویژگی
شادکامی ا راد بر اساس نظریه شادکامی و شکو ایی 
سلتگمع است که شامل برخوردار بودن از زندگی خوشایند، 

(. 2011زندگی مم هدانه و زندگی م نادار است  سلتگمع، 
تریع نتازهایی است که تأثتر بسزایی شادکامی یکی از مهم

غتتر مثیت در در شخصتت و روان ا راد دارد که ایع ت
شود و سی  برخورداری نگرش و ادراک شخصی ایجاد می

از سازگاری جسمانی، روانی، ارتیاط اجمماعی و عاط ی در 
 ردی و محتط، احساس شادابی و خرسندی در روابط بتع

شود  اونتل و های مخملف زندگی میهمچنتع در موق تت
های اند که ویژگی(. مطال ات نشان داده2013همکاران، 

شناخمی مثیت با ممغترهای اساسی در سالمندی روان
همچون کاهش ا سردگی، شادکامی و رضایت از زندگی 

شناخمی (، ا زایش بهزیسمی روان2014 هو و همکاران، 
(، کاهش اضطراب مرگ  کتم و 2018 اصغری و اکیری، 

(، ا زایش بهزیسمی ذهنی،  راهتجان مثیت و 2016پارک، 
( و همچنتع ا زایش 1398یمی  بنتسی، توانایی خود مدیر

                                                 
6 positive psychological characteristics  



 

 

 

 283-300، 3، شماره 7، دوره 1400، پتری شناسیروان شری ت و همکاران 286

( در 1395کت تت زندگی و نتز امتد به زندگی   رنام، 
 سالمندان رابطه دارد.

های مخمل ی برای بهیود وض تت سالمت تاکنون روش
توان به آموزش روانی ا راد سالمند انجام شده است که می

درمان میمنی بر پذیرش و ت هد  گلسمانی  ر و دشت 
(، ذهع 1399(، مدیریت اسمرس  بنتسی، 1399بزرگی، 

(، مرور زندگی  یوب 1399آگاهی  جوانمردی و همکاران، 
(، آموزش راهیردهای شناخمی 1397زاده و همکاران،  روش

(، 1397میمنی بر حل مسأله  محمد و غالمی حتدرآبادی، 
، ش قمی   رخزادیان و متردریکوند-درمان مممرکز بر خود

(، برای ممغتر ا سردگی و امتددرمانی  شاهنده و 1396
های زندگی  رجیی و (، آموزش مهارت1398عیتات، 
(، 1397پور و همکاران، آگاهی  قدم(، ذهع1397اسلمی، 

 (، 1396امتددرمانی گروهی  م ممدی و همکاران، 
مجذوبی و  ؛1394پردازی ساخمارمند گروهی  امانی، خاطره

، برای ا زایش شادکامی، بهیود کت تت (1391همکاران، 
بتنی و نتز ا زایش زندگی، ارتقا خودپنداره مثیت و خوش

امتد به زندگی در سالمندان اشاره نمود. اما درمان ارائه شده 
در ایع مطال ه م نادرمانی به روش گروهی است. به طور 
کلی توانایی بالقوه روان درمانی گروهی برای سالمندان ایع 

کند که در آن ا راد با تجارب محتطی را  راهم می است که
توانند برای یکدیگر حمایت عاط ی  راهم کنند و مشابه می

کنندگان مقرون به همچنتع از لحاظ هزینه برای شرکت
 (.1397صر ه است  خضری مقدم و همکاران، 

 یدر بهداشت روان ینقش مهمم نایابی در زندگی، 
عامل  زتن آنان دارد و یزندگ تت تو ک یدوران سالمند

کل ماراس، و پسارا ست  ا آنها یادامه زندگ یبرا یمهم
روش  کی1 یکه م نادرمان کندیم انت(.  رانکل ب3201

 یعام و کل یزندگ یبر م نا است و م نا یمیمن یدرمان
 ی رد اتتو خصوص طیتابع شرا یزندگ یبلکه م نا ست،تن

خود  رد  عیخود است و ا یزندگ یجوابگو یاست. هر  رد
با توجه به  .کندیم فیخود ت ر یرا در زندگ یاست که م ن

در ا راد سالمند باعث  یابیم نا وهتبه ش یگروه درمان نکهیا
و  زادههی کوهپا شودیم شانیزندگ انیدر پا یابیم نا

بدست آمده  جیبا توجه به نما  عت( و همچن1398 ،همکاران
به  تواندیم یتوان گ ت که م نادرمانیم از پژوهش حاضر

 ،یو درماندگ یپویا سردگی،  سالمندان در کاهش احساس
 یآگاه  شیروزمره، ا زا یزندگ یهاتتلانجام مسئوتوانایی 

                                                 
1 logotherapy  

از  کردیرو عیا عتهمچن .دیو انمخاب کردن کمک نما 
دارد، موج   گرانیروابط مثیت با د که بر یرتتأث قیطر
و خردمندانه  یمنطق یاوهتکه  رد سالمند به ش شودیم

خود  یاجمماع تیحما یهاشیکه قیطر عیر مار کرده و از ا
به  .(1395 زاده،یرالوو د اتنیی تقوا سازد رومندترا ن

هایی است که اثرات عیارتی م نادرمانی از جمله درمان
مثیت بستاری را بر کارکرد روانی ویژه در دوران کهنسالی 

.  رانکل بر ایع باور است که هنگامی که انسان با دارد
شود، هنوز  رصت دیگری کننده روبرو میموق تمی ناکام

ها را درک تواند باالتریع ارزشبرای تحقق م نا دارد. او می
تریع م نا را کامل نماید.  رانکل توصتف کند تا عمتق

کند که رنج بردن تنها زمانی م نادار است که موق تت می
هایش غترقابل تغتتر باشد و اگر  رد به طور   ال مسئولتت

ماند   روزنده را جسمجو کند، جایی برای ناامتدی باقی نمی
(. همچنتع م نادرمانی گروهی، دنتای 1399و همکاران، 

کننده در آن، با کویکی از دنتای واق ی را برای ا راد شرکت
یجاد شان اهدف شکو ایی و به اشمراک گذاشمع عالیق

کند. ایع روش، س ری است اکمشا ی برای رستدن به می
را نسیت به  آنها توانایی مطابق با خود واق ی ا راد و دیدگاه
دهد و آنچه را به خود و جهان پترامون شان گسمرش می

کند دهد، مشخص میزندگی اکنون و آینده م نا می
 (.1394 احمریان و همکاران، 

که وجود م نا در زندگی به  اندمطال ات نشان داده
رضایت از زندگی و همچنتع جلوگتری از بروز ا سردگی 

(. در واقع یکی از 1397شود  اورنگ و همکاران، منجر می
راهیردهای درمانی رایج برای کاهش ناامتدی و ا سردگی 
در زندگی ا راد، رویکرد م نادرمانی است  خالدیان و 

گی با ا سردگی ارتیاط (. همچنتع م نای زند1393سهرابی، 
عکس دارد بدیع م نا که ا راد با عمق م نای باالتر متزان 

تری دارند و بال کس ا راد با عمق کممر ا سردگی پایتع
کنند  پسارا و م نا ا سردگی بتشمری را تجربه می

(. آموزش م نادرمانی از طریق ایجاد 2013کل ماراس، 
پذیرای تجارب حسع ارزشمندی، ا زایش اعمماد به ن س، 

جدید بودن، داشمع احساس خوب و جایگزینی تجارب 
عاط ی مثیت به جای تجارب من ی به رشد  ردی کمک 

توان (. بنابرایع می1395زاده، نتا و دالوریکند  تقواییمی
با اسم اده از رویکرد م نادرمانی و با بکارگتری آن در امر 

ناخمی، شآموزش سالمندان به داشمع احساس خوب روان
برخورداری از رضایت در زندگی و همچنتع سازگاری آنان 
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(. م نادرمانی در 1396نتا و درتاج، کمک نمود  ص اری
های گذشمه برای کاهش ا سردگی   روزنده و سال

پارپایی و کاکابرائی،  ؛1398زاده، طهرانی ؛1399همکاران، 
ا زایش بهزیسمی  ،(1393خالدیان و سهرابی، ؛ 1397
امتد به  و (1395زاده، نتا و دالوریشناخمی  تقواییروان

نتا و ص اری ؛1396عزیزی و همکاران، زندگی  حاجی
( در سالمندان به 1394احمریان و همکاران،  ؛1396درتاج، 

 کار ر مه است.
با توجه به ا زایش جم تت سالمندان، پرداخمع به 

در نتازهای سالمت روانی جم تت سالمند به موضوعی مهم 
سرتاسر دنتا تیدیل شده است. بر طیق ت ریف سازمان 

( سالممی حالمی از بهریسمی کامل 2019  1بهداشت جهانی
جسمانی، روانی و اجمماعی است و  قط بتمار یا ناتوان 

شود. بنابرایع بهیود سالممی و بهزیسمی بودن را شامل نمی
سالمندان، کاهش مشکالت روانی، ح ظ کت تت زندگی و 

های مراقیمی و بهداشمی ایع گروه از هتنه سازی هزینهنتز ب
رسد  پارک و همکاران، ا راد امری ضروری به نظر می

های ایع دوره از (. همچنتع جهت مقابله با یالش2004
شناخمی سالمندان، تدارک زندگی و ا زایش بهزیسمی روان

نتا، ای بهداشت روانی ضرورت دارد  تقواییخدمات حر ه
(، تا بموان با تمرکز بر شناسایی منابع و 1395زاده، دالوری
تر عملکرد آنان در های سالمندان، به ح ظ مطلوبتوانایی

( و همچنتع 2018ایع سنتع کمک نمود  سو و همکاران، 
با اسم اده از راهکارهای مراقیمی و درمانی، کت تت زندگی 

 (.1386را بهیود بخشتد  حیتیی سوال و همکاران،  آنان

های انجام شده و همچنتع نابرایع با توجه به پژوهشب
های دارویی دارای اثرات جانیی هسمند و از آنجا که روش

ناپذیری را برای سالمندان های جیرانممکع است خسارت
به بار آورند و با توجه به اینکه ممکع است متزان  راموشی 
در ا راد سالمند جهت مصرف دارو باال باشد و در روش 
 درمان دارویی وق ه ایجاد گردد، بنابرایع اسم اده از 

هایی که عوارض های غتردارویی به عنوان درمانروش
اد به همراه دارند، در نظر کممری را برای ایع گروه از ا ر

(. با 1398شود  قاسمی پتربلوطی و همکاران، گر مه می
توجه به اهمتت مسأله مطرح شده در پژوهش حاضر و در 
نظر گر مع ایع نکمه که ضرورت دارد به کت تت زندگی 
سالمندان و برخورداری آنان از سالمت روان و نتز حضور 

ای وادگی، توجه ویژههای اجمماعی و ت امالت خاندر شیکه

                                                 
1  Word Health Organization 

شود و نتز از آنجا که در بررسی پتشتنه پژوهش حاضر، 
پژوهشی در خصوص اثربخشی م نادرمانی بر ا سردگی و 

شناخمی مثیت سالمندان ایرانی یا ت نشد، های روانویژگی
بنابرایع پژوهش حاضر به دنیال بررسی اثربخشی 

ی مثیت شناخمهای روانم نادرمانی بر ا سردگی و ویژگی
های ایع مطال ه عیارت بودند از سالمندان است.  رضته

( م نادرمانی بر ا سردگی سالمندان مؤثر است و 1اینکه  
شناخمی مثیت سالمندان های روان( م نادرمانی بر ویژگی2 

 مؤثر است. 

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
-، پسآزمونپتشروش ایع پژوهش نتمه آزمایشی با طرح 

آزمون و پتگتری با گروه گواه بود. جام ه آماری شامل کلته 
ن ر از  40سال شهر اص هان بود.  60سالمندان باالی 

های ورود سالمندان به صورت هد مند و با توجه به مالک
و خروج به پژوهش انمخاب شدند و به صورت تصاد ی در 

ن ر( قرار گر مند.  20دو گروه آزمایش و گواه  هر گروه 
ن ر  15م نمونه برای هر گروه با اسم اده از  رمول زیر حج

(. همچنتع با در نظر 1981 لتس و همکاران،  محاسیه شد 
کنندگان جهت در دسمرس بودن گر مع ریزش شرکت

ها محاسیه ن ر برای هر یک از گروه 20نمونه کا ی ت داد 
ن ر محاسیه شد  40گردیده شد و در کل مجموع دو گروه 

 .باشدبه شرح زیر میکه  رمول 
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( کس  نمره مابتع 1های ورود به مطال ه عیارت از  مالک
( 1395در پرسشنامه ا سردگی  آزادی و همکاران،  10تا 5

در پرسشنامه  63و همچنتع کس  نمره باالتر و نزدیک به 
( 1394شناخمی مثیت  قربانی و همکاران، های روانویژگی

 60داشمع سع  (2آزمون  وسط  رد سالمند در مرحله پتشت
( دبتران بازنشسمه آموزش و پرورش دارای 3سال و باالتر،  

های خروج از مطال ه مدرک باالتر از  وق دیپلم و مالک
( سالمندانی که به دالیلی خواسمار مشارکت در 1شامل  

های ( سالمندانی که تحت مراقیت2ایع پژوهش نیودند،  
درمانی و دارویی بودند  مطابق با پرستدن سؤال پژوهشگر 

پزشک اخمالالت از سالمندان، سالمندانی که طیق نظر روان
روانی داشمند و یا ملزم به اسم اده از داروهای تأثترگذار بر 
حا ظه، یادگتری و یا دقت، توجه و تمرکز بودند(. 
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اف م تار کنندگان در ایع پژوهش با متانگتع و انحرشرکت
گروه سنی سالمندان برای گروه م نادرمانی به صورت 

برای گروه گواه و به  74/2 ± 30/61و 83/2 ± 25/61
زن( دارای تحصتالت  18مرد و  22سالمند   40ت داد 

کارشناسی و باالتر از آن بودند که اطالعات حاصل از 
کنندگان بدست طریق مصاحیه بالتنی با هر یک از شرکت

 آمدند. 

 ابزار 

مقتاس ا سردگی  .1سالمندان افسردگی مقیاس

پرسش دارد.  15سالمندان، آزمونی خودگزارشی است که 
 ( برای 1982ایع مقتاس را یاساویچ و همکاران  

اند. ایع پرسشنامه گتری ا سردگی سالمندان ساخمهاندازه
اجمماعی -های روانیدارای دو عامل ا سردگی و   التت

شود در ایع گذاری میهای بله و ختر نمرهاست که با پاسخ

نامه وجود و یا عدم وجود ا سردگی در  رد برحس  پرسش
هایی است که به سؤاالت ارائه نموده و همچنتع پاسخ

کس  نماید. بدیع صورت که نمراتی است که او کس  می
نشانه وجود ا سردگی بتشمر  10نمره باالتر و نزدیک به 

تر از آن توسط  رد در ایع ایتعو پ 5 رد و کس  نمره 
پرسشنامه نشانه وجود ا سردگی کممر او در زندگی است و 

تری جهت الزم است که  رد تحت بررسی و ارزیابی جامع

 تشختص نهایی وجود و یا عدم وجود ا سردگی درونی قرار
نامه توسط یاساویچ ضری  آل ای کرونیاخ ایع پرسش گترد.

که در مطال ات مخملف از گزارش شد  90/0و همکاران 
؛ لی و همکاران، 1996ممغتر بود  مویی،  9/0تا  7/0

( ضری  1982(. همچنتع یاساویچ و همکاران  1993
گزارش کردند. در  84/0تا  7/0پایایی بازآزمون آن را بتع 
( در پژوهشی به بررسی 1385ایران ملکوتی و همکاران  

مند، آل ای سنجی ایع پرسشنامه پرداخهای روانویژگی

 85/0و بازآزمون را  89/0سازی ، دو نتمه90/0کرونیاخ 
بدست آوردند. همچنتع تحلتل عامل ایع مقتاس به روش 

-یرخش واریماکس دو عامل ا سردگی و   التت روانی

اجمماعی را مشخص نمود. عامل اول آن ی نی ا سردگی 
توان به عنوان  رم کوتاه شد را میسؤال می 11که شامل 

نامه اسم اده نمود که ضری  آل ای کرونیاخ آن ع پرسشای
گزارش  58/0سؤالی  11و همیسمگی آن با  رم  92/0برابر 

نامه در شد. همچنتع جهت بررسی روایی محموایی، پرسش

                                                 
1 geriatric depression scale 

اخمتار یند ن ر از اساتتد ممخصص قرار گر ت و روایی 
محموایی آن نتز تأیتد شد. در پژوهش حاضر، ضری  

نامه با اسم اده از آل ای کرونیاخ ایع پرسش همسانی درونی
 محاسیه شد. است 83/0

  .2مثبت شناختیروان هایویژگی مقیاس

شناسی مثیت که به منظور های رواننامه ویژگیپرسش
سنجش متزان شادکامی ا راد بر اساس نظریه شادکامی و 

تهته و  2008شکو ایی سلتگمع، توسط رشتد در سال 
عیارت است و از سه زیر  21دارای تدویع شده است، 

مقتاس شامل؛ زندگی خوشایند، زندگی مم هدانه و زندگی 
م نادار تشکتل شده است. همچنتع پایایی حاصل از 

شناخمی مثیت های رواننامه ویژگیهمسانی درونی پرسش
ها و آل ای زیرمقتاس 90/0بوده و ضری  آل ای کلی آن 

(. اعمیار 2015 رشتد، بدست آمده است  8/0تا  78/0بتع 
شناخمی مثیت از های رواننامه ویژگیهمگرایی پرسش

 نامه با طریق سنجش متزان همیسمگی ایع پرسش
دینر  3های بهزیسمی مانند مقتاس رضایت از زندگیمقتاس

های  وردایس با نامه هتجان، پرسش68/0با همیسمگی 
گی و عاط ه مثیت آزمون پاناس با همیسم 56/0همیسمگی 

مورد تأیتد قرار گر مه است. قربانی و همکاران  62/0
 نامه پرداخمند.( در ایران به هنجاریابی ایع پرسش1394 

برای بررسی پایایی از روش آل ای کرونیاخ اسم اده  آنها
و  80/0نامه را نمودند و ضری  آل ای کرونیاخ کلی پرسش

ست بد 92/0تا  80/0همسانی درونی سه مؤل ه آن را بتع 
آوردند. به عالوه ضری  پایایی حاصل از روش بازآزمایی 

 61/0ها بتع و ضری  پایایی خرده مقتاس 70/0کل آزمون 
قرار داشت. همچنتع، همیسمگی بتع پرسش نامه  73/0تا 

 4شناسی مثیت و آزمون شادکامی آکس وردهای روانویژگی
نامه محاسیه شد که بتانگر روایی مالکی پرسش 73/0

 شناسی مثیت است. کس  نمره باالتر وهای روانیویژگ
نامه نشانگر شادکامی بتشمر و در ایع پرسش 63نزدیک به 

تر نشان دهنده شادکامی کممر  رد در کس  نمره پایتع
زندگی است. همچنتع جهت بررسی روایی محموایی، 

نامه در اخمتار یند ن ر از اساتتد ممخصص قرار پرسش
محموایی آن نتز تأیتد شد. در پژوهش گر ت و روایی 

 نامه با اسم اده از حاضر، ضری  همسانی درونی ایع پرسش

                                                 
2 positive psychotherapy inventory  
3 satisfaction with life scale 
4 Oxford happiness inventory 
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 محاسیه شد.  90/0آل ای کرونیاخ 

در ایع پژوهش پروتکل آموزش  پروتکل آموزشی.

ای طراحی شده است دقتقه 90جلسه 11م نادرمانی طی 
ذکر  1که خالصه جلسات آموزشی م نادرمانی در جدول 

است. پروتکل محقق ساخمه م نادرمانی در ایع  شده
پژوهش از تل تق م اهتم موجود در منابع و کم  مم دد 
تألتف شده در زمتنه م نادرمانی برگر مه از نظریات  رانکل 

و سودانی و 1955 /1398؛  رانکل، 1946 /1400  رانکل، 
( ساخمه شده است. به صورتی که ابمدا 1394همکاران، 

با پروتکل از متان منابع مم دد شناسایی و مطال  مرتیط 
اسمخراج شدند و پس از ادغام مطال  در پروتکل اصلی و 

ها و شرایط دوران انطیاق مطال  پروتکل با ویژگی
سالمندی، پروتکل اصلی طراحی شد. سپس درسمی 

ن ر از  10محموایی پروتکل طراحی شده با نظرخواهی از 
صص روان شناسی ن ر ممخ 4شناسی  ممخصصان روان

ن ر  3شناسی عمومی و ن ر ممخصص روان 3بالتنی، 
شناسی سالمندی که از اعضای هتأت علمی ممخصص روان

د قرار یتدانشگاه اص هان و دانشگاه الزهرا بودند( مورد تأ
گر ت. سپس بر اساس اممتازی که هر ممخصص به 

نامه داد، نمره به دست آمده بر اساس  رمول پرسش
و پس از  (1398 ری  همیسمگی  هولسمی، محاسیه ض

 یانجام اصالحات الزم برحس  نظر ممخصصان برا
بدست  88/0، برای پروتکل م نادرمانی پروتکل یمحموا
پروتکل محقق ساخمه همچنتع پتش از اسم اده از  آمد.

ن ر  5م نادرمانی در پژوهش اصلی، اثربخشی آن بر روی 
آموزش و پرورش شهر  از سالمندان کانون بازنشسمگان

 اص هان مشخص گردید. 

 اجراروش 

پس از طی مراحل قانونی و کس  مجوز برای شروع به 
  التت در کانون بازنشسمگان آموزش و پرورش، از متان 
 نواحی پنجگانه آموزش و پرورش، دو کانون بازنشسمگان
دبتران آموزش و پرورش که در دو ناحته مم اوت از نظر 
جغرا تایی قرار داشمند و همچنتع مدیران ایع مراکز تمایل 
به همکاری داشمند و نتز دارای بتشمریع ت داد بازنشسمگان 
بر اساس آمار بدست آمده از مدیر مرکز بودند به شتوه در 

گان از کنندای شرکتدسمرس انمخاب شدند اطالعات زمتنه
جمله سع و وض تت تحصتلی از طریق مصاحیه حضوری 

ها به صورت  ردی انجام شد و سپس جهت گردآوری داده
 های ویژگیهای ا سردگی سالمندان و نامهاز پرسش

آزمون و ، پسآزمونپتشهای در زمان شناخمی مثیتروان
همچنتع در زمان پتگتری اسم اده شد. در حتع تکمتل 

گویی ، پژوهشگر به صورت   ال جهت پاسخهانامهپرسش
 ها حضور داشت. همچنتع پس از تکمتل به سؤال

ها بررسی کاملی توسط دسمتار پژوهشگر جهت نامهپرسش
ها انجام شد. همچنتع وض تت کامل بودن پرسشنامه

شناخمی سالمندان  مانند عدم ابمال به دمانس، ناشنوایی 
 کننده و دیداً ناتوانهای شکامل، عدم ابمال به بتماری

های ذهنی( از طریق مصاحیه و پرستدن ماندگیعق 
سؤاالت از آنها توسط پژوهشگر و نتز دسمتار پژوهشگر 

ها مورد بررسی قرار گر ت. قیل از شروع به جمع آوری داده
اهداف پژوهش، زمان برگزاری و ت داد جلسات به طور 

ا توجه به کنندگان توضتح داده شد. بکامل برای شرکت
ها توسط سالمندان از نامهگویی به پرسشاینکه زمان پاسخ

صیح بود، سالمندانی که در ایع بازه زمانی  11تا  9ساعت 
دقتقه به  20شدند در مدت به کانون بازنشسمگان وارد می

دادند. همچنتع قیل از شروع ها پاسخ مینامهپرسش
 پژوهش از تمامی سالمندان خواسمه شد که یک 

نامه کمیی تکمتل کنند و به آنان ایع اطمتنان داده رضایت
شد که اطالعات آنان ضمع اینکه به صورت محرمانه باقی 
خواهد ماند، همچنتع اطالعات آنان در هتچ کجا نشر 

رضایت یه به پتش آزمون نخواهد نشد و در صورت عدم 
توانند از مشارکت صورت ش اهی و یه به صورت کمیی می

انصراف دهند. سپس برای سالمندان توضتح  در جلسات
داده شد که شرکت در طرح ضمع داوطلیانه بودن برای 

ای در بر نخواهد داشت و در صورت گونه هزینهآنان هتچ
توانند با پژوهشگر تماس حاصل بروز هرگونه مشکل می

-آزمون و پس از تکمتل پرسشنمایند. پس از اجرای پتش

شناخمی مثیت توسط های روانیهای ا سردگی و ویژگنامه
سالمند دو کانون بازنشسمگان  350سالمندان، از متان 

آموزش وپرورش شهر اص هان، پس از انجام مصاحیه به 
صورت  ردی با هر یک از ا راد بر حس  متزان تمایل آنان 

سالمند،  40ن ر، ت داد  80برای شرکت در جلسات، از متان 
های ا سردگی  کس  هنامبرحس  نمراتی که در پرسش

شناخمی مثیت های روانویژگی( و 10تا  5 نمره مابتع
کس  کرده بودند و  (63 کس  نمره باالتر و نزدیک به 

واجد شرایط ورود به مطال ه بودند و همچنتع تمایل به 
به  همکاری داشمند، به صورت هد مند انمخاب شدند و

زمایش و گواه به نسیت برابر آصورت تصاد ی در دو گروه 
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پژوهش قیل  عیا ها قرار گر مند. ن ر در هر یک از گروه 20

که  یم ن عیانجام گر مه است بد 19-دیکوو روسیو وعتاز ش
بازنشسمگان از  یهاو مراج ه به کانون یرتگنمونه ندی رآ
به  یرتگنمونه ندی رآ 1398 آغاز و اواخر مهر 1398 یهشتیارد

ه مه و به  6سپس م نادرمانی طی (. است دهتاتمام رس
صورت دو روز در ه مه با  اصله دو روز ما بتع جلسات در 

ن ر از آنها  گروه  20ای در مورد قتقهد 90جلسه  11قال  
آزمایش( به صورت گروهی اجرا شد. سالمندانی که بتش از 
دو جلسه غتیت داشمند از شرکت در پژوهش حذف شدند. 

ز سالمندان در گروه گواه قرار داشمند و ن ر ا 20همچنتع 
ای را دریا ت نکردند  برای گروه گواه توضتح هتچ مداخله

داده شد که ب د از اتمام اجرای آزمون، همان مداخله انجام 
(. شدآزمایش برای آنان نتز انجام خواهد  گروه برایشده 

های مربوطه را نامهگروه برای بار دوم پرسش سپس هر دو
ماه از اتمام  2آزمون(. ب د از گذشت تکمتل کردند  پس

های درمانی، ابزار پژوهش مجدداً توسط دو گروه جلسه
های احممالی مورد بررسی تکمتل شد  پتگتری( تا ت اوت

های حاصل از ایع پژوهش با اسم اده از قرار گترد. داده
های در قال  شاخص 23نسخه  SPSSا زار آماری نرم

م تار( مورد تجزیه و تحلتل متانگتع و انحرافتوصت ی  
ها از قرار گر ت. همچنتع جهت بررسی نرمال بودن داده

اسمترنف و جهت برقراری تساوی -آزمون کولموگراف
لویع اسم اده شد. پس از آن با  Fها از آزمون واریانس

اسم اده از روش آمار اسمنیاطی تحلتل کوریانس تک 
ها بررسی موجود بتع گروهت اوت  (ANCOVA)ممغتری 

 گردید.
 

 1جدول 

 محموای پروتکل مداخله م نادرمانی

 محتوا جلسه

 اول
م نادرمبانی و همچنبتع در مبورد  آنها به یکدیگر، شرح اطالعبات پایبه کنندگان و م ار هآشنایی با شرکت 

 های رستدن به م نا در زندگیبا راهکنندگان آشنایی شرکت

 دوم
گ مگو در رابطه با اهداف و مقاصد م نادرمانی و آشنا کردن اعضاء با هد منبدی از یبا مع م نبا و م هبوم در 

 زندگی

 سوم
هبا و کنندگان با میحث تغتتر نگرششرکتها و منابع م نا در زندگی هر  رد و آشنایی آگاهی یا مع از ارزش

 شانتأثتر آن بر زندگی

 چهارم
کنندگان با یگونگی رسبتدن ببه پذیر بودن و نقش آن در زندگی ا راد و نتز آشنایی شرکتآموزش مسئولتت

 خودباوری از دیدگاه م نادرمانی 

 پنجم
اکنون جهت کاهش درد و رنج  در زندگی و  همچنتع آشنایی آنان با پذیرش لحظه پذیرش حقتقت درد ورنج

 از دیدگاه م نادرمانی 

 ششم
شان جهبت کشبف کنندگان با اضطراب وجودیدرک م هوم اضطراب از دیدگاه م نادرمانی و آشنایی شرکت

 اشکاالت زندگی و ترستم صحتح مستر زندگی 

 هفتم
ناپذیر کنندگان با عواق  جیرانوجودی از دیدگاه م نادرمانی و همچنتع آشنایی شرکتآشنایی با م هوم خأل 

 نداشمع م نا و هدف در زندگی 

 هشتم
آگاهی یا مع از ناکامی وجودی و علل بروز نوروزهای نئوژنتک از دیدگاه م نادرمانی و همچنتع آشبنایی   ع

 زندگی ا راد  در آنها از خود  راروندگی و نقش  اصله گر مع و از خود  نونکنندگان با شرکت

 نهم
رستدن به م هوم عشق از دیدگاه م نادرمانی و آشنایی با مراحل رستدن به م نا و م هبوم عشبق از دیبدگاه 

 م نادرمانی 

 دهم
ببا مراحبل  کنندگاندسمتابی به خودشکو ایی و ت الی ن س بر طیق دیبدگاه م نادرمبانی و آشبنایی شبرکت

 رستدن به ت الی خویشمع از دیدگاه م نادرمانی

 یازدهم 
کنندگان در خصوص م اهتم آموزشی و تغتترات ایجاد شبده مرور کلی مطال  جلسات، بررسی نظرات شرکت

  .گزاری و خداحا ظیها در آینده، سپاسبسمع ایع روش کارب به ، ترغت  اعضاشاندر زندگی
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 هایافته
 آزمون، پسهای توصت ی دوگروه در مرحله پتششاخص

 

 

 
 آورده شده است. 2آزمون و پتگتری در جدول 

 2جدول 
 آزمایش و گواه مثیت در دو گروه شناخمیروانهای اطالعات توصت ی مربوط به ا سردگی و ویژگی

 ممغترها  گروه آزمایش   گروه گواه
   آزمونپتش آزمونپس یرتگتپ  آزمونپتش آزمونپس یرتگتپ

  م(. ا متانگتع م(. ا متانگتع م(. ا متانگتع  م(. ا متانگتع م(. ا متانگتع م(. ا متانگتع

 ا سردگی  ( 56/3  5/7 ( 09/2  25/2 ( 61/2  00/3  (07/1  80/6 ( 88/1  60/6 ( 25/2  35/7

 شناخمی مثیتروان ویژگی  ( 17/11  32 ( 59/7  20/43 ( 00/10  30/42  ( 03/12  45/31 ( 38/13  30/31 ( 41/13  05/31

در تمامی ممغترهای پژوهش، متانگتع  ،2جدول  طیق
آزمون تا پتگتری بهیود یا مه است. گروه آزمایش از پتش

ایع بهیود در ممغتر ا سردگی شامل کاهش متانگتع و در 
شناخمی مثیت شامل ا زایش های روانممغتر ویژگی

متانگتع بود. در حالی که در گروه گواه وض تت به طور 
بود. در ایع گروه در ممغتر کامل برعکس گروه آزمایش 

شناخمی مثیت ا زایش بستار نایتز در های روانویژگی
آزمون و آزمون و پتگتری نسیت به پتشمتانگتع پس

آزمون همچنتع کاهش بستار نایتز در متانگتع پس
آزمون ایع ممغتر ممغترهای ا سردگی نسیت به پتش

وت بتع شود، ت امشاهده شد. بنابرایع، ینانچه مالحظه می
 آزمون به ن ع گروه آزمایش است. دوگروه در مرحله پس

برای بررسی همگونی واریانس دو گروه در مرحله 
های لویع اسم اده آزمون، از آزمون همگونی واریانسپس

شد. آزمون لویع محاسیه شده در مورد ممغترهای ا سردگی 
[05/0<087/0=P 645/3= 38 1و)Fو ویژگی ،] شناخمی روان
[ به لحاظ آماری F(1وP 358/1= 38=251/0>05/0ثیت ]م

 ها تأیتد شد. م روضه همگونی واریانس پسدار نیود. م نی
گروه در مرحله  برای بررسی همگونی واریانس دو

های لویع اسم اده شد. پتگتری، از آزمون همگونی واریانس
آزمون لویع محاسیه شده در مورد ممغترهای ا سردگی 

[05/0<222/0=P 541/1= 381و)Fو ویژگی ،] شناخمی روان
[ به لحاظ آماری F(1وP 295/3= 38=077/0>05/0مثیت ]

 ها تأیتد شد. م روضه همگونی واریانس پسدار نیود. م نی
م روضه مهم تحلتل کواریانس ی نی همگونی ضرای  
رگرستون از طریق بررسی اثر ت املی ممغتر مسمقل و 

آزمون آن برای هر ممغتر وابسمه بر پس آزمونپتش
های [ و ویژگیP 765/1=F=193/0>05/0ا سردگی ]

 [ انجام شدP 044/0=F=834/0>05/0شناخمی مثیت ]روان

 05/0در سطح  Fکه نمایج حاکی از م نادار بودن متزان 
 است.م روضه همگنی ضرای  رگرستون برقرار  پسبود. 

ی نی همگونی ضرای   م روضه مهم تحلتل کواریانس
رگرستون از طریق بررسی اثر ت املی ممغتر مسمقل و 

هر ممغتر وابسمه بر پتگتری آن برای ا سردگی  آزمونپتش
[01/0<011/0=P 273/7=Fو ویژگی ]شناخمی های روان

[ انجام شد که نمایج P 316/2=F=137/0>05/0مثیت ]
بود.  تدل و  01/0در سطح  Fحاکی از م نادار نیودن متزان 

های تاباینتک یند روش را برای شرایطی که م روضه
اند. یکی از راهکارهای پتش رو برقرار نیاشند پتشنهاد داده

به  05/0داری مقرر برای مثال از کاهش سطح م نی
است. بر همتع اسمناد و عدم  01/0به  05/0یا از  025/0

ممغترهای  برقراری م روضه همگنی واریانس برای
شناخمی مثیت به جای سطح های روانا سردگی و ویژگی

در نظر گر مه شده است.  01/0داری سطح م نی 05/0
 باشد. بنابرایع م روضه همگنی ضرای  رگرستون برقرار می

 -ها از آزمون شایپروتوزیع دادهنرمال بودن برای ت تتع 
 ،آزمونویلک اسم اده شد که برای ممغتر ا سردگی در پتش

( و P=958/0  982/0آزمون و پتگتری آزمایش بمرتت  پس
861/0  ،053/0=P 077/0،  882/0( و=Pآزمون ( در پتش

( و =031/0P  801/0 آزمون و پتگتری گروه بمرتت و پس
912/0  ،088/0=P062/0،  866/0( و=P 975/0( و ،

 864/0=P 136/0،  927/0( و=Pآزمون و ( در پتش 
 936/0و پتگتری و گروه گواه به ترتت   آزمونپس

 205/0P= 049/0،  864/0( و=P 061/0،  909/0( و=P )
که  بود P=01/0بود. در آزمون انجام شده سطح م ناداری 

دهنده طیت ی بودن توزیع جام ه است  بریس و نشان
های (. با توجه به برقراری م روضه1391/2006همکاران، 

 مجاز است.  آنری، اسم اده از ممغتتحلتل کوورایانس تک
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  3جدول 
 آزمونشناخمی مثیت در پسهای روانممغتری ت اوت دو گروه در نمرات ا سردگی و ویژگیکوواریانس تک

 مجموع منیع ممغترهای وابسمه 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 متانگتع
 مجذورات

 آماره
F 

 سطح
 داریم نی

 اندازه
 اثر

 ا سردگی
 214/0 647/0 214/0 808/74 1 808/74 آزمونپتش

 477/0 001/0 875/32 314/135 1 314/135 عضویت گروهی
    116/4 36 175/148 خطا

 هایویژگی
 شناخمی مثیتروان

 014/0 482/0 505/0 080/2 1 080/2 آزمونپتش
 545/0 001/0 047/43 038/949 1 038/949 عضویت گروهی

    046/22 36 674/793 خطا

آزمون ا سردگی در پس Fبا توجه به جدول  وق آماره 
آزمون مثیت در پس شناخمیروانهای ویژگی Fو  875/32
ایع باشد و دار میم نی 01/0است که در سطح  047/43

گروه در متزان ا سردگی و  دهد که بتع دونشان می
دار وجود دارد. مثیت ت اوت م نی شناخمیروانهای ویژگی

ایع نمتجه حاکی  3 های مندرج در جدولبا توجه متانگتع
از آن است که متانگتع گروه آزمایش در ا سردگی، به 

داری کممر از متانگتع همتع گروه نسیت به صورت م نی

های آزمون و متانگتع گروه آزمایش در ویژگیپتش مرحله
داری بتشمر از متانگتع مثیت به صورت م نی شناخمیروان

آزمون است. با توجه به همتع گروه نسیت به مرحله پتش
توان شود و میایع یا مه  رضته اول پژوهش تأیتد می

های گ ت که م نادرمانی سی  بهیود ا سردگی و ویژگی
 و 477/0شود. اندازه اثر می مثیت سالمندان شناخمیروان
دهد که ایع ت اوت در جام ه بزرگ و نتز نشان می 545/0

 قابل توجه است.

 4جدول

 در مرحله پتگتریشناخمی مثیت های روانا سردگی و ویژگی  ممغتری ت اوت گروه آزمایش و گواه درکوواریانس تک

 مجموع منیع ممغترهای وابسمه 
 مجذورات

 درجه
 آزادی

 متانگتع
 مجذورات

 آماره
F 

 سطح
 داریم نی

 اندازه
 اثر

 ا سردگی

 442/0 001/0 518/28 402/210 1 402/210 آزمونپتش

 391/0 001/0 115/23 544/170 1 544/170 عضویت گروهی

    378/7 36 607/265 خطا

 هایویژگی
 شناخمی مثیتروان

 307/0 001/0 956/15 804/814 1 804/814 آزمونپتش

 307/0 001/0 968/15 415/815 1 415/815 عضویت گروهی

    065/51 36 607/265 خطا

 Fو   115/23ا سردگی در پتگتری  Fآماره  4جدول  طیق
است  968/15مثیت در پتگتری  شناخمیروانهای ویژگی

 دهد بتع دونشان می است کهدار م نی 01/0که در سطح 
ت اوت  مثیت شناخمیروانهای ا سردگی و ویژگیگروه در 

ایع  2های جدول دار وجود دارد. با توجه متانگتعم نی
به ا سردگی،  متانگتع گروه آزمایش در دهدنشان مینمتجه 

آزمون است پتش آن درداری کممر از متانگتع م نیصورت 
 مثیت شناخمیروانهای ویژگی در و متانگتع گروه آزمایش

 آزمونپتش در آن متانگتع  بتشمر از  داریبه صورت م نی

توان گ ت و می شد رضته اول تأیتد  بنابرایعاست. 

 های بهیود ا سردگی و ویژگیسی   م نادرمانی

 307/0 و 391/0اندازه اثر  شود.یممثیت  شناخمیروان

 دهد ایع ت اوت در جام ه قابل توجه است.نشان می

 گیریبحث و نتیجه
با توجه به رشد سریع جم تت سالمندان در مقایسه با دیگر 

های جسمانی، ای از تواناییهای سنی و مجموعهگروه
 آن  با  سالمند  ا راد  کهاجمماعی  هایروانی و محرومتت
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شوند و همچنتع اهمتت و ضرورت توجه به مواجه می
شناخمی سالمندان و تالش در صدد مسائل و مشکالت روان

پژوهش حاضر با هدف ت تتع اثربخشی  ،آنها ر ع
شناخمی سالمندان انجام شد. های روانم نادرمانی بر ویژگی

 ا سردگی و نمایج تحلتل آماری نشان داد که م نادرمانی بر
دار و سالمندان به نحو م نی مثیت شناخمیهای روانویژگی

های حاصل از پایداری مؤثر بوده است. همچنتع طیق یا مه
پژوهش حاضر نشان داده شد که بتع نمرات سالمندان در 
گروه آزمایش و گروه گواه ت اوت م ناداری وجود دارد 

 05/0P< به عیارت دیگر آموزش م نادرمانی با توجه به .)
 ع دو گروه، موج  کاهش ا سردگی و بهیود متانگت
شناخمی مثیت سالمندان گروه آزمایش های روانویژگی

 نسیت به متانگتع گروه گواه شده است. 
 رضته اول ایع مطال ه مینی بر اینکه م نادرمانی بر 

های پژوهش ا سردگی سالمندان تأثتر دارد تأیتد شد.
م نادرمانی انجام شده در مورد اثربخشی  تاکنونمخمل ی 

های پرسش نامه ا سردگی مقتاساست. با توجه به خرده
های پژوهش حاضر همسو توان گ ت که یا مهسالمندان می

(، طهرانی زاده 1399های   روزنده و همکاران  با پژوهش
(، یزدان1397(، پارپایی و کاکابرایی  1398همکاران    و

( 1391همکاران  ( و اصغری و 1395بخش و همکاران  
توان گ ت که وجود م نا در ها میاست. در تیتتع ایع یا مه

 آنها زندگی سالمندان عامل مهمی برای ادامه زندگی
( و وجود م نا در 2009شود  کنگ و همکاران، محسوب می

زندگی به رضایت از زندگی و همچنتع جلوگتری از بروز 
(. با 1397 اورنگ و همکاران،  شودا سردگی منجر می

تواند روی خلق و توجه به اینکه زندگی با اسمرس زیاد می
خوی سالمندان اثر من ی بگذارد، بنابرایع کاهش ا سردگی 

تواند در متزان سالمت و ارتیاط سالمندان با و اضطراب می
اطرا تان تأثتر مثیمی داشمه باشد  پارپایی و کاکابرایی، 

آنان م نای  (. در واقع ا رادی که زندگی برای1397
بتشمری دارد، عالئم ا سردگی در آنان کممر و سالمت 

(. 2013بتشمر است  پسارا و کل ماراس،  آنها روان در
م نا، دلتلی برای ادامه همچنتع از آنجاکه در زندگی بی

م نایی در  ماند، سالمندان وقمی هدف وزیسمع باقی نمی
دف کنند. هزندگی خود نداشمه باشند احساس پویی می

های مراجع از م نایابی اصلی م نادرمانی تسهتل در پرسش
پذیری و به م نای زندگی، مسئولتت آنها و قدرت دادن

توجه به شرایط زندگی است  هاتچتنسون و یامپ مع، 

(. در م نادرمانی هدف توانا ساخمع مراجع برای 2005
کشف م نای منحصر به  رد خود است. م نادرمانی 

های مراجع را ترستم اخمتارها و آزادی کوشد تا حدودمی
های م توب روان کند و از ایع رو در شکسمع یرخه

آزردگی مؤثر است. به عیارتی در مداخله گروهی م نا 
درمانی اصل پذیرش اهمتت خاصی دارد. سالمندان با حس 

کند که مسئولتت در طی  رآیند م نادرمانی احساس می
خارج نشده است و  کنمرل اوضاع زندگی از دست آنها

هایی، کنمرل توانند با قیول مسئولتت و انجام   التتمی
اوضاع را در دست داشمه باشند. از طریق بکارگتری 
م نادرمانی احساس حاکمتت و تسلط بر امور زندگی و تغتتر 

س در رستدن أبه کنمرل درونی ناامتدی و یبترونی کنمرل 
و همچنتع از طریق  انجامدها در  رد میبه خواسمه

شود تا زمان حال گونه مداخالت به سالمندان کمک میایع
ای که د و از آیندهنو بهیودی   لی خود را کویک تلقی نکن

د. همچنتع م نادرمانی نهنوز نتامده است، ترس نداشمه باش
تواند به سالمندان در داشمع هدف و جهت در گروهی می

ال و گذشمه و نتز زندگی، م نی دادن به زندگی در ح
برخورداری از عقتده و باوری را آموزش دهد که به زندگی 

بخشد. در روش م نادرمانی، م ناها به عنوان آنها هدف می
کنند و ایع های ر ماری، آدمی را جذب میدالیل و انگتزه

 های دیگر را ای قوی است که انگتزهانگتزه به اندازه
 نادار بودن زندگی، ایع م دهد والش اع قرار میتحت

کند. بنابرایع تنها راه گریز سالمت روانی  رد را تضمتع می
انسان از پویی و احساس یأس و ناامتدی و ا زایش امتد به 
زندگی، خلق م نی و ارزش برای خود در هر لحظه و 
حرکت به سوی آن است. بنابرایع در جریان اسم اده از 

هد ی دیگر خلق  ،نظر م نادرمانی با رستدن به هدف مد
شود و از آنجا که شود و ارزشی دیگر در نظر گر مه میمی

دهد که در آن ای از زندگی را آموزش میم نادرمانی  لس ه
 رد برای وجود و حتاتش مسئول است و برای رنج بردن 

ها به سالمندان گونه آموزشیابد، در نمتجه ایعم نایی می
را ا زایش و در  آنهان تواند امتد زندگی و سالمت روامی

 حاجی  دهدکاهش  آنها نمتجه متزان ا سردگی را در
 (.1396عزیزی و همکاران، 

 رضته دوم ایع مطال ه مینی بر اینکه م نادرمانی بر 
مثیت سالمندان تأثتر دارد، تأیتد  شناخمیروانهای ویژگی

های مخمل ی در مورد اثربخشی شد. تاکنون پژوهش
های شده است. با توجه به خرده مقتاسم نادرمانی انجام 
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توان گ ت شناخمی مثیت میهای رواننامه ویژگیپرسش
(، شجاعتان و 1394که نمایج پژوهش احمریان و همکاران  

( همسو با 1387( و  خار و همکاران  1393همکاران  
توان گ ت پژوهش حاضر است. در تیتتع ایع یا مه می

بر امتد به زندگی سالمندان تواند م نادرمانی گروهی می
عزیزی و همکاران، تأثتر م ناداری داشمه باشد  حاجی

های تواند سازهبه عیارتی م نادرمانی گروهی می(. 1396
شناسی مثیت مانند امتد به زندگی و بهزیسمی روانی روان

م نا در زندگی،  اجمماعی سالمندان را بهیود بخشد. داشمع
شناخمی دارد و به سازگاری وانارتیاط مثیمی با عوامل ر

شناخمی سالمندان، رضایت از زندگی، احساس خوب روان
شود. در منجر می آنها وبرخورداری از حمایت اجمماعی در
گزینی، ایع قدرت را به  طی  رآیند م نادرمانی، خود دوری

گر بخشد که با پذیرش و آزادسازی نتروی مقابله رد می
ویارویی بپردازد و در ایع روش خود، به اتخاذ موضع و ر

شود تا  رد از عالئم  اصله بگترد و خود را از شر تالش می
ها رها سازد. م نادرمانی،  رد را به ایع آگاهی آزردگیروان
اش را تغتتر تواند حوادث قط ی زندگیرساند که اگر نمیمی

 تواند یاد بگترد تا روشی دیگر برای رویارویی بادهد، اما می
برگزیند و در مقابل رویدادها واکنش نشان دهد. در  هاآن

پتامد آن،  رد بر محوری بتع دو قط  شکو ایی و نومتدی 
م نای زندگی گترد. از ناامتدی که از مظاهر بیقرار می

گترد، است به سمت شکو ایی که از طریق م نا صورت می
رسد که کند. همچنتع  رد به ایع آگاهی میحرکت می

تواند یا مع م نا در زندگی یا تحقق آن م اوت میشرایط م
را در موق تت خاصی آسان یا مشکل کند و ایع اصل به 
قوت خود باقی است که م نا در هر شرایطی، حمی در 

یا منی است ناگوارتریع آن، تصور کردنی و دست
کند تا با وجود ناامتدی بر از م نادرمانی به ا راد کمک می

نکنند بلکه در جسمجوی م نا باشند در  ها تمرکزدست ر مه
نمتجه زندگی از نگاه م نادرمانی تحت هر شرایطی م نادار 
است. با بکار بسمع م نادرمانی، درمانگر با  نون مخملف 

کند تا بتماری را مسأله حل ممقاعدسازی به ا راد کمک می
شدنی در نظر بگترند. همچنتع درباره ماهتت تأثتر علل، 

های مقابله با اضطراب، ا سردگی و توهپتامدها و ش
شود و آنان در ایع زمتنه می های ا راد با آنها بحثنگرانی

،  ع گترند که در نهایت انجام ایعمورد آموزش قرار می
باعث بهیود سالمت عمومی و ارتقای بهزیسمی روانی 

 (.1396نتا و درتاج، شود  ص اریاجمماعی سالمندان می

توان به دشواری در ایع پژوهش می هایاز محدودیت
جل  همکاری سالمندان برای شرکت در جلسات و ح ظ 

برای تداوم مشارکت و همچنتع وجود عالئم  آنها انگتزه
ا سردگی در ابمدای جلسات در سالمندان اشاره نمود. از 

ها، می توان به عدم بودجه و  ضای کا ی دیگر محدودیت
ود ب د در مسا ت تا محل ها و نتز وججهت برگزاری کالس

ها برای برخی از سالمندان اشاره نمود. برگزاری کالس
روی  همچنتع با توجه به اینکه ایع پژوهش صر اً بر

های سالمندان و بر روی ممغترهای ا سردگی و ویژگی
در  بایدمثیت صورت گر مه است، بنابرایع  شناخمیروان

ا در مطال ات شود تت متم نمایج محماط بود. پتشنهاد می
ب دی از روش م نادرمانی برای تأثترگذاری بر روی 
ممغترهای دیگر دوران سالمندان و همچنتع اثرگذاری 

های سنی به غتر از سالمندان م نادرمانی برای دیگر گروه
سال نتز اسم اده شود. همچنتع پتشنهاد  60سنتع باالی 

، های آینده به غتر از سالمندانشود که در پژوهشمی
گاهی  زیراهای آنان نتز در جلسات دختل باشند. خانواده

تواند مسائل و حل نشدن مسائل و مشکالت آنان نتز می
مشکالت سالمندان را ا زایش دهد. از پتشنهادهای دیگر 

جلسه است زیرا  11ا زایش ت داد جلسات آموزشی بتش از 
که برخی از سالمندان خواهان م لومات جانیی در خصوص 

 های ر مارکردن با اطرا تان خود هسمند. گی شتوهیگون

 گزاریسپاس
در پایان از دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

شناسی که ما را در انجام ایع پژوهش یاری شهرکرد، گروه روان
نمودند و همچنتع کلته سالمندانی که در ایع مطال ه شرکت 

 شود. نمودند، تشکر و قدردانی می

 منابع
ثابت، ف. نژاد، ح.، بسمامی، م.، بسمام، ع.، و پاشاییآزادی، ا.، تقی

(. بررسی متزان ا سردگی و اضطراب و سالمندان 1395 
های شهتد کننده به بتمارسمانمیمال به دریابت مراج ه

آباد در سال خمتنی ایالم شهرداری عشایر خرم مصط ی
 .1-9(، 11 3نشریه پژوهش پرسماری، . 1394

(. 1394نژاد، م.  احمریان، ف.، خدابخش کوالیی، ا.، و  لس ی
اثربخشی م نادرمانی بر امتد به زندگی و کت تت خواب در 

مجله پژوهش در روزی. سالمندان مقتم مرکزهای شیانه
 .11-18(، 3 1دیع و سالمت، 

 (. م نادرمانی1391اکیری، م.، و دادخواه، ا.  اصغری، ن.، علی
گروهی به عنوان روش توانیخشی کاهش ا سردگی زنان 

 . 31-38(، 2 1مجله مطال ات ناتوانی،  .سالمند
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پردازی ساخمارمند گروهی و (. اثربخشی خاطره1394امانی، ر.  
(، 1 1 ،پتری شناسیروانارتقای خودپنداره مثیت سالمندان. 

1-9. 

 سهیمقا (.1398  و صحاف، ر. ،ب. ،یدولمشاه ،م. ،یانصار
 تت تک یدر ا راد سالمند دارا یمن  یجانته یهامؤل ه

 2 ، سالمند( رانیا یمجله سالمند. فتو ض  ی تخواب طی
 14)، 210- 200. 

 ی(. بررس1397م.   ،ینتو رامش ،ه. ،ینیرز یهاشم ،اورنگ، س.
جوانان، بزرگساالن  ،یشناخمروان یسمیو بهز یزندگ یم نا

 یمجله سالمنداز نظر سع(.  ایسهی مطال ه مقا و سالمندان
 .187 -197 ،(2 13 ، سالمند( رانیا

(. 1395باقری، ج.، صادقی، م.، اسماعتلی، ن.، و ن تمی، ز.  
ارتیاط سالمت م نوی با ا سردگی و کت تت خواب در 

(، 1 1 نشریه سالمندشناسی،سالمندان شهرسمان شاهرود. 
55-62 . 

نگری بر بهزیسمی مثیت(. اثربخشی آموزشی 1398بنتسی، پ.  
 راهتجان مثیت و توانایی خود مدیریمی زنان ذهنی. 
 .217-227(، 3  5سالمند، 

(. اثربخشی آموزش مدیریت اسمرس بر 1399بنتسی، پ.  
شناخمی، خودکارآمدی و شادکامی در زنان سالمت روان

(، 6 1 شناسی پتری،روانسالمند میمال به ا سردگی مموسط. 
53-64. 

(. اثربخشی م نادرمانی بر 1397، ر.، و کاکابرایی، ک.  پارپایی
کاهش ا سردگی و اضطراب زنان سالمند دارای سندرم 

 4شناسی پتری، پژوهشی روان- صلنامه علمیآشتانه خالی. 
 1 ،)51-59. 

(. اثربخشی م نادرمانی 1395زاده، س.  تقوایی نتا، ع.، و دالوری
شناخمی زنان بازنشسمه گروهی بر ا زایش بهزیسمی روان

 . 115-124(، 2 2 ،شناسی پتریروانسالمند. 
(. اثربخشی 1399جوانمردی، ف.، ن تمی، ا.، و م ممدی، ع.  

های صمتمانه و ا سردگی آگاهی بر بهیود نگرشمدل ذهع
 . 39-52(، 6 1 روان شناسی پتری،سالمندان. 

کان، ف.، زاده، ا.، محمدپناه اردکان، ع.، بحجمی اردیوب  روش
(. اثربخشی مرور زندگی بر 1397و احمدی اردکانی، ز.  

شناسی پتری، روانا سردگی و رضایت از زندگی سالمندان. 
4  2 ،)164- 155. 

حاجی عزیزی، ا.، بهمنی، ب.، مهدی، ن.، منظری توکلی، و.، و 
(. اثربخشی م نادرمانی گروهی بر اضطراب 1396برشان، ا.  

سالمندان مقتم مراکز شیانه روزی  مرگ و امتد به زندگی
 .  222 -230(، 12  2 سالمند،شهر کرمان. 

زاده، ر.، و حقانی، ح. حیتیی سوال، ع.، نتکپور، ص.، صحیت
مجله (. بررسی کت تت زندگی سالمندان غرب تهران. 1386 

 .  29 -35(، 7  6و 7پژوهش پرسماری ایران،  

(. اثربخشی م نادرمانی به 1393خالدیان، م.، و سهرابی، ف.  
شتوه گروهی بر کاهش ا سردگی و ا زایش امتد در 

 صلنامه مطال ات سالمندان با سندرم آشتانه خالی. 
 . 79 -103(، 15 4، روانشناسی بالتنی

(. 1397، م.  خضری مقدم، ن.، وحتدی، س.، و آشور ماهانی
بررسی اثربخشی گروه درمانی شناخمی بر امتد به زندگی و 

مجله سالمندی ا سردگی سالمندان مقتم مراکز سالمندی 
 .62 -72(، 1 13 ایران  سالمند(،

های (. اثربخشی آموزش مهارت1397اسلمی، ا.   رجیی، ف.، و
شناخمی و شادکامی زنان سالمند. زندگی بر بهزیسمی روان

 .301 -312(، 4  4 شناسی پتری،روان

(. 1384ر  می، ن.، یاوری، پ.، محرابی، ی.، و منمظری، ع.  
ساله و  65کت تت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان 

 صلنامه باالتر ساکع در آسایشگاه ختریه کهریزک تهران. 
(، 2  3دانشکده بهداشت و انسمتمو  تحقتقات بهداشمی، 

75- 67. 

ر، س.، گراوندی، س.، ایزدمهر، آ.، و  محمدی، م. س تدی مه
(. رابطه کت تت زندگی با عالئم ا سردگی در 1395 

 .90 -99(، 1  11 مجله سالمندی ایران  سالمند(،سالمندان. 

های (. طرح1394زاده، ع.، محمدی، ک.  سودانی، م.، صالحی
، 3 آوای نور،درمانی در مشاوره و روان درمانی.  -آموزشی

224- 90. 

(. اثربخشی امتددرمانی بر 1398شاهنده، م.، و عیتات، ن.  
شناسی روانبتنی اسالمی و شادکامی در سالمندان. خوش
 . 117 -130(، 5 2 پتری،

(. اثربخشی 1393شجاعتان، م.، سودانی، م.، و مرای، ف.  
م نادرمانی گروهی بر ا زایش امتد به زندگی در مردان 

سمه شهرسمان ممسنی. ارمغان دانش، بازنشسمه کانون بازنش
(، 6 19مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 

506- 497. 

(.  راتحلتل اثربخشی 1393شری ت، ا.، قمرانی، ا.، و عابدی، ا.  
مداخالت روان درمانی بر متزان ا سردگی سالمندان از 

 .46 -53(، 1 9 سالمند،در ایران.   1379 -89های سال

 رد، ج. شمسائی، ف.، یراغی، ف.، اسم تلی، ر.، و محسنی
(. تیتتع احساس تنهایی در سالمندان و تحلتل آن بر 1393 

اجمماعی: یک مطال ه کت ی. -اساس تئوری رشد روانی
 .30 -38(، 2 1مجله آموزش و سالمت جام ه، 
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 یگروه یم نادرمان ی(. اثربخش1396و درتاج، ا.   ،م. ا،نتیص ار
سالمندان  یو اجمماع یروان یسمیو بهز یبه زندگ دتبر ام

 رانیا یمجله سالمند. یشهر دب هایشگاهیزن ساکع آسا
 .482 -493 (،4  12 ، سالمند(

(. اثربخشی 1398م.، شهیازی، ف.، و احمدنتا، ع.   زاده،طهرانی
بر کاهش ا سردگی سالمندان منطقه ده  م نادرمانی  رانکل

یهارمتع همایش ملی شهر تهران. مقاله ارائه شده در 
 .شناسی و علوم تربتمیعلمی پژوهشی روان

(. تأثتر مشاوره 1387نژاد، ش.، و  روغان، م.   خار، ف.، نوایی
گروهی با رویکرد م نادرمانی بر سطح سالمت روان زنان 

 . 58 -67(، 1  3ن  سالمند(، مجله سالمندی ایراسالمند. 

 ترجمه ف.  م نادرمانی، پزشک و زوج.(. 1398 رانکل، و.  
 .ستف بهزاد(. درسا

.  ترجمه م. میانی و کاربردهای م نادرمانی(. 1400 رانکل، و.  
 .متالنی(. درسا

 اثربخشی درمان(. 1396 رخزادیان، ع،. و متردریکوند، ف.  
 بر ا زایش بهزیسمی روانشناخمی و ش قمی-مممرکز برخود

 3 شناسی پتری،نمجله روا ن.کاهش ا سردگی در سالمندا
 4 ،)293- 302. 

نگری در ا زایش کت تت و (. تأثتر آموزش مثیت1395 رنام، ع.  
نامه روانشناسی مثیت، پژوهشامتد به زندگی در سالمندان. 

2 1 ،)88- 75. 

 یم نادرمان ی(. اثربخش1399ا.  ،یو امان ،ش. ،یمام ، روزنده، ز.
 تت تو ک یا سردگ ،یآوربر تاب یگروه وهت رانکل به ش

 .19-29 (، 4 4  شناسی،سالمند هینشرسالمندان.  یزندگ

(. بررسی 1398قاسمی پتربلوطی، م.، شری ت، ا.، و غضن ری، ا.  
 راتحلتل ورزش درمانی و کاهش ا سردگی سالمندان در 

 . 69 -80(، 30  8، نشریه علمی روان شناسی سالمتایران. 

(. اثربخشی 1397پور، ع.، مرادی زاده، س.، و شاکری، م.  قدم
آگاهی بر ا زایش شادکامی و بهیود کت تت آموزش ذهع

 . 27 -38(، 1  4 شناسی پتری،روانزندگی سالمندان. 

ز.، و  ،یف.، خسرو ،یش.، عامر ،یجمالیز.، بن ،یقربان
نسخه  یروانسنج هاییژگیو ی(. بررس1394غ.   ،یرتدهش
مثیت در  شناسیروان یهایژگیپرسشنامه و ی ارس

 .15 -26(، 2 2 مثیت، روانشناسی نامهپژوهش. انیدانشجو

زاده، ف.، م ممدی، ع.، درتاج، ع.، اسکندری، ج.، و کوهپایه
(. اثربخشی بسمه آموزشی میمنی بر 1398 رخی، ن.  

بر احساس تنهایی و خودکارآمدی م لمان  م نادرمانی
 . 24 -33(، 1 4 نشریه سالمندشناسی،بازنشسمه. 

 (. اثربخشی درمان1399 ر، س.، و دشت بزرگی، ز.  گلسمانی
شناسی میمنی بر پذیرش و ت هد بر ا سردگی، سالمت روان

امتد به زندگی سالمندان میمال به ا سردگی غتربالتنی،  و
 . 191 -203(، 3  6  شناسی پتری،روان

(. 1391خواه، م.  مجذوبی، م.ر، خدامراد، م.، امانی، ر و حجت
اثربخشی خاطره پردازی ساخمارمند گروهی بر ارتقای 

شناسی تحولی: روانکت تت زندگی و شادکامی سالمندان. 
 .189 -202(، 34  9، شناسان ایرانیروان

(. اثربخشی آموزش 1397، ز.  محمد، ل.، و غالمی حتدرآبادی
راهیردهای میمنی بر حل مسأله بر ا سردگی زنان سالمند، 

 . 337 -349(، 4  4شناسی پتری، روان

شناسی سالمندی. سازمان مطال ه و روان(. 1398م ممدی، ع.  
 ها  سمت(.تدویع کم  علوم انسانی دانشگاه

ثربخشی (. ا1396پور، و.، و  رخی، ج.  م ممدی، ع.، مصط ی
امتددرمانی گروهی بر ا زایش شادکامی و کت تت زندگی 

 . 243 -252(، 3  4 شناسی پتری،روانزنان سالمند. 

 ،یم.، و کهان ،یزاده، آ.، صلواترابتپ.، م ،یالهک.،  مح ،یملکوت
 سالمندان یا سردگ استمق یابی(. هنجار1385ش.  

(GDS)یپژوهش در پزشک. رانیدر ا یسؤال 15 رم  ؛، 
30 4 ،)368- 361. 

و  روغان، م.  ،ث. ان،تمتعظ ،ج. ،یونسی ،بخش، ن. زدانی
 یم نادرمان کردیبا رو یمشاوره گروه ی(. اثربخش1395 

 یمجله سالمندمردان سالمند.  ییبرکاهش احساس تنها
 .392 -399 (، 3 11،  سالمند( رانیا

(. بررسی اخمالالت ا سردگی و شناخمی 1388یزدخواسمی، ف.  
های علوم شناخمی، تازهبا یکدیگر.  آنها سالمندان و ارتیاط

11 4 ،)77- 12. 
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