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abstract
The present study was to investigate Effectiveness of
positivist psychotherapy on resilience, mental
happiness and hardiness in the mothers suffering
from type 2 diabetes. The research method was quasiexperimental with pretest, posttest and control group
design. The statistical population of the present study
included all mothers with diabetes in Tehran in 2017.
Non-probable convenient sampling method and
random replacement were applied in the current
study in a way that 30 mother from diabetic people
referring to therapy centers in the city of Shiraz were
selected through convenient method and they were
randomly replaced in the experimental and control
groups. The experimental group received teaching
intervention in ten ninety-minute sessions during
three months. The applied instruments in the current
study included mental happiness (Ryan Fredrick,
1997), hardiness questionnaire (Kobasa etla.l, 1979),
and resilience scale (Conner and Davidson, 2003).
The data were analyzed through ANCOVA method
via SPSS23 software. The results of data analysis
showed that positivist psychotherapy has been
effective on resilience, mental happiness and
hardiness in the mothers suffering from type diabetes
(P<0.001). according to the present study it can be
concluded that positivist psychotherapy can be
applied in order to increase resilience, mental
happiness and hardiness in the mothers suffering
from diabetes
Key words: positivist psychotherapy, resilience,
mental happiness, hardiness, diabetes

پژوهش حاضرررا ها هبر ها ارررخ ی اهانرررخ وی د مانخ مث بتنگا ها
 شرررادیامخ ذهنخ و نسررری هخ ماد ی دچا دیاهت ن ع دو ینجام،تابآو ی
 پسآزم-  وش پژوهش حاضا نیمه آزماینخ ها طاح پیشآزم.گافت
 شررامد ماد ی دچا دیاهت، جامعه آما ی پژوهش حاضررا.ها گاوه گ یه ه د
 د یین پژوهش یز وش نم نهگیای غیا. ه د1396 شرررتا تتای د ارررا
 هبین ص ت یه یز هین.یحیمالخ د دایاس و گما ش تصادفخ یایفاده شب
 نفا ههصررر ت30  تعبید، ماد ی دیاهیخ مایجعهیننبه هه ماییز د مانخ تتای
د داررریاس ینیااب و ها گما ش تصرررادفخ د گاوههای آزمایش و گاوه
10  گاوه آزمایش مبیخله آم زشرررخ ی طخ اررره ماه د.ینیا قای گافینب
 پاارررنرررنامههای م دیاررریفاده د یین. دقیقهیی د یافت نم دنب90 جلسررره
 پااننامه نسی هخ،)1997 ،پژوهش شامد شادیامخ ذهنخ ( یا و فاد یک
)2003 ، ) و مقیاس تابآو ی (یانا و دی دی س1979 ، (ی ها اا و همکا ی
 م دSPSS23  دیدهها هه شی ه تحلید ی وی یانس ت اط نامیفزی آما ی.ه د
 نیایج حاصرررد یز تحلید دیده ها ننرررا دید یه.تجزیهوتحلید قای گافت
 تابآو ی و نسی هخ ماد ی دچا،وی د مانخ مثبتنگا ها شادیامخ ذهنخ
 ها یااس یافیههای پژوهش حاضا مخت ی.)P<0.001( دیاهت مؤ ا ه ده یات
چنین نییجه گافت یه وی د مانخ مثبتنگا مخت ینب ههعن ی یک د ما
 تابآو ی و نسرری هخ ماد ی دچا،یا آمب جتت یفزییش شررادیامخ ذهنخ
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مقدمه
هاوز ناخ شخهای مزمن هم ی ه یز وقایع نجآو زنبگخ هنا هه شما مخ ود .هاوج دیینکه هیما ی
مبیالهه ناخ شخهای مزمن ها ت اعه و هتب د د ما های پزشکخ یز ط

عما هینیای نسبت هه قبد دات

یازیبهینب ،یما هایینحا هیش یز گذشیه ها مسائد ماه ط هه االمت وی و نیز اازگا ی ها هیما ی
ین ها ههویژه ین های د حا ت اعه ها یااس گزی ش اازما هتبیشت جتانخ د حا یفزییش
یات .مخت ی ی ین فزونخ ی تا حبود زیادی هه شب وزیفزو جمعیت ،تغییا ابک زنبگخ مادم و
یفزییش هقای هیما ی مبیالهه هیما یهای مزمن یه ماه ط هه ت اعه دینش پزشکخ و ینیا هیما یها
و تغییایت اایع یجیماعخ ماننب پبیبه شتاننینخ یات ،نسبت دید (هایبین  ،دوساانی س ،ما تینز و
زینیخ.)2010 ،1
ها مبنای آما های ههداتآمبه شی ع دیاهت د جتا حبود  6/4د صب یات یه یین ناخ هین
 3/8تا  10/2د صب هاحسب منطقه جغایفیایخ تغییا مخینب .یز ا ی دیگا ناخ یفاید دچا
دیاهت ِتنای

دیده ننبه نیز د هاخخ نقاط هیش یز  50د صب تامین زدهشبه یات .پیشهینخ

مخش د تعبید یفاید دچا دیاهت تا اا  2030هه  438میلی

نفا هالغ گادد (وینگ 2و همکا ی .)2013 ،

ها طبق گزی ش اازما هتبیشت جتانخ د ییای شی ع دیاهت د هین مادی  9/8و د هین زنا 11/1
د صب یعالم گادیبه یات .دیاهت ن ع دو ،هیش یز  90د صب ین یع دیاهت ی تنکید مخدهب .ینیا
قنب خ

د اطح طبیعخ هبو یفت قنب خ  ،هبر نتایخ د ما هیما ی دیاهت هه شما مخ ود

(ه د  3و همکا ی  .)2012 ،یز ع ی ض یین هیما ی مخت ی هه هاوز منکالت قلبخ-عاوقخ ،عاوق
محیطخ و عاوق مغزی ،ن وپاتخ و تین پاتخ ،پای دیاهیخ ،آمپ تاای
همچ

و آایبهای وی شناخیخ

یفسادگخ یشا ه یاد (اات  4و همکا ی 2003 ،؛ مینالیا ،یوما ی و هیمن.)2011 ،5

پیبییش یفسادگخ د یفاید دچا دیاهت یه یک آایب وی شناخیخ حاد هه شما مخ ود ،مخت ینب
ابب آایب هه مؤلفههای وی شناخیخ دیگا همچ

هتزیسیخ وی شناخیخ 6و مؤلفههای ماتبط ها

آ  ،نظیا شادیامخ ذهنخ 7گادد .یز متمتاین نیازهای وینخ هنا د نظایههای هتزیسیخ ،شادیامخ
1. Baquedano, Dos Santos, Martins, Zanetti
2. Wang
3. Hordern
4. Sato
5. Mishalia, Omera, Heymann
6. Well-Being Psychological
7. Subjective Vitality

دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده

Downloaded from fpcej.ir at 10:16 +0430 on Sunday September 19th 2021

م یجه مخهاشنب .یکخ یز شایعتاین هیما یهای مزمن ،هیما ی دیاهت یات یه میزی شی ع آ د یلیه
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یات یه ههعن ی یکخ یز مؤلفههای هتزیسیخ ذهنخ مطاح یه تأ یایت عمبه ها زنبگخ شا
هم ی ه ذهن ینسا

ی هه خ د منغ

دی د،

دیشیه یات (نیکس ،یا  ،مانلی داخ .)1999 ،1یز نظا ه اییک

2

( )2003شادیامخ ذهنخ ،تجا ب د ونخ ااشا یز یناژی معافخ مخگادد .هه یعیقاد یا و داخ
( )2001شادیامخ ذهنخ د قالب دی ی ه د یناژی ذهنخ و هبنخ تعایف گادیبه و یفاید دی یی اط ح
و تأ یاگذی ها تعامد ها محیط پیایم  ،فا غ یز هاگ نه د گیای ها محیط و عبم ینیا یز ا ی هیاو
پنبیشیه و خ د ی ههعن ی منبع یعما خ یش مخشناانب (والچ پ ل س و یا یوینخ2009 ،3؛ ج ،4
 )2017و د جتت یعما هبفمنب ،یناژی خ د ی تنظیم مخنماینب ( یا و داخ .)2001 ،هه نظا مخ اب
شادیامخ ذهنخ م جب نگاش مثبت هه زنبگخ ،تعاد هیجانخ ،خ د پنبی ه مثبت ،عملکاد مؤ ا شغلخ
و تحصیلخ و نگاش مطل ب و مخگادد (ایل ایا.)2011 ،5
تابآو ی 6یز دیگا مؤلفههای آایبپذیا د یفاید دچا دیاهت یات (دنیسک .)2011 ،7
تابآو ی یزجمله اازههایخ یات یه د ح زههای مایلف وی شنااخ د اا های یخیا ت جه
محققا زیادی ی هه خ د جلب نم ده یات و ههعن ی ت ینایخ هازگنت هه حالت یولیه و اازگا ی
م فقیتآمیز هه غم یایاس زیاد و شاییط ناگ ی تعایف مخش د (یمپبد -ایلز ،ی هن و ویایین،8
 .)2006علیاغم آ یه تحقیقات و هاو های یولیه د م د تابآو ی ،آ
و یفاید تاب آو

ی یک خصیصه ذیتخ پنبیشیه

ی ها ویژگخهای منحصاههفاد و غیا آایبپذیا د نظا مخگافینب ،یما یافیههای

مطالعات اا های یخیا حایخ یز آ یات یه تابآو ی یک ت ینمنبی ذیتخ نب ده و قاهد حص
ه ده و زمانخ هه دات مخآیبیه د زنبگخ یفاید تابآو ع یمد حفاظیخ منااب هه غم وج د ع یمد
خطازی حض دیشیه هاشنب (لخ ،اادوم و زیم اکخ .)2013 ،9ها همین پایه د مطالعهیی هجبی ،
ووگد ،ا لم ،هاگن و یاییلز )2011( 10د یافینب یفایدی یه هاالتاین نمایت ی د تابآو ی هه دات

1. Nix, Ryan, Manly & Deci
2. Bostic
3. Vlachopoulos & Karavani
4 .Ju
5. Sylvester
6.Resilience
7. Denisco
8.Campbell-Sills,Cohan & Stein
9. Lee, Sudom, Zamorski
10. Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen, Stiles

دوره پنجم .شماره یکم (پیاپی  .)9بهار و تابستان 1398

Downloaded from fpcej.ir at 10:16 +0430 on Sunday September 19th 2021
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مخآو نب ،پایینتاین اطح یز عالئم آایبهای وی شناخیخ همچ

وا یس ،یفسادگخ و یضطایب

ی دی ی مخهاشنب.
همچنین هایب یضافه یاد یه تنای

دیاهت و یا هاوز آ مخت ینب هه نسی هخ 1فاد نیز آایب وی د اازد

(قب تخ میای هخ و حیمیا ه گا .)1395 ،هنا هه نظای هااا (2008؛ هه نقد یز گنجخ ،مامخ ،یمیایا و
خ ینین و جتا یات .یین ویژگخ شاصییخ یز اه مؤلفه چالش ،2ینیا  3و تعتب 4تنکیدشبه و شی ه
د ک هخهمیا و فعا

یهطه یک فاد ها دیگای محس ب مخش د (یصلخ آزید ،جایخ ،فاهادی ،آقااخ و

شتیبی .)1395 ،اات ویخ م جب مخگادد تا ینسا م قعیتهای هالق ه یایاسزی ی ،ها معنخ و جالب
تلقخ یاده و آ ها ی هبینگ نه ههجای تجا ب مایصا و ی چک ،تجا ب هز گ و پینافیه تلقخ نمایب.
یزجمله نظام هاو هایخ یه نقش هنیادین د ییفیت زنبگخ آدمخ دیشیه و هین یهعاد مایلف آ ییجاد تعاد
مخنمایب ،اات ویخ یات .هههیا دیگا مخت ی گفت نسی هخ ویژگخ شاصییخ ه ده یه مقاهله مؤ ا ها
یایاس ی ممکن ااخیه و مانع شبت یافین منکالت جسمخ و وی شناخیخ مخگادد (هازیا ی و
ایگا ی2005 ،؛ هه نقد یز تیم ی ،خایپ و م منخ متم ئخ.)1394 ،
ههمنظ

هتب د مؤلفههای وی شناخیخ یفاید دچا دیاهت د ما ها و وشهای مایلفخ م دیایفاده

قای گافیه یات .وی د مانخ مثبتنگا 5یکخ یز ین یع یین وشهاات .یین وش د ما هینیا ت جه خ د
ی ها ییجاد ت ینمنبیها و یحسااات مثبت د ما ج معط ر دیشیه و یزلحاظ تجاهخ ویکادی معیبا هه
وی د مانخ محس ب مخش د و ها وی د نم د معنا د زنبگخ ،م جب یاهش آایب وینخ و یفزییش
شادی د فاد مخگادد ( شیب2008 ،6؛  .)2015د فایینب د ما  ،د مانگای مثبتنگا ،یحسااات و
خاطایت مثبت ی یان

ت جه قای دیده و د فاد یهینبیزی مخنمایب .یز اایا فایینبهای م دیایفاده د

د ما مثبتنگا ،یکپا چه یاد هیجا های مثبت و منفخ و پادیخین هه م ض عات ماتبط ها هبر یات
(ه لیا 7و همکا ی 2013 ،؛ دونالبا  ،دل ت و یئ  .)2014 ،8یافیههای مطالعات پژوهشگاینخ نظیا فانام
و مبدیزیده ()1396؛ ن فاایخ ،وشن ،فیخ ،حسنآهادی ،پسنبیبه و شعیای ()1394؛ یاهلا 9و همکا ی
1. Maddi
2. Challenge
3. Control
4. Commitment
5. positive psychotherapy
6 Rashid
7. Bolier
8. Donaldson, Dollwet & Rao
9. Kahler
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نیازی )1394 ،نسی هخ هاال ننانهیی یز دیشین شاصیت یفاید االم ه ده و شامد تاییبخ یز هاو ها د م د
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()2018؛ ی ولیاازک ،شیب ،ویلیامز و گاالمانخ)2016( 1؛ ش شانخ ،یایینمیز و یانات -میمن)2016( 2؛
ی ک ،گ و یایکیت)2016( 3؛ پاویا ،گانب  ،ولنزو و یچ)2016( 4؛ فیلینک ،یامییس ،هاگب م و پیاز

5

( )2015حایخ یز آ یات یه وی د مانخ مثبتنگا مخت ینب ابب هتب د مؤلفههای وی شناخیخ د یفاید
مایلف گادد .ماو و ها اخ یدهیات وینننااخ مثبتنگا ننا دیده یات یه یین ویکاد هایی طیف
ه لیا و همکا ی  .)2013 ،ها ت جه هه پژوهشهای ذیاشبه د م د آایب وی شناخیخ ماد ی دچا
دیاهت ن ع دو و لزوم ههیا گیای د ما مؤ ا هایی یین یفاید و یز طافخ ها ت جه هه یا آیخ وی د مانخ
مثبتنگا د یاهش آایبهای وی شناخیخ یفاید مایلف و همچنین عبم ینجام پژوهنخ د یایای
ها اخ ی اهانخ وی د مانخ مثبتنگا ها شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ ماد ی مبیال دیاهت ن ع
دو ،پژوهنگای ها آ شبنب تا تأ یا یین د ما
دیاهت م د آزم

ی ها شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ ماد ی مبیال

قای دهنب .فاضیههای پژوهش عبا تینب یز:

 .1وی د مانخ مثبتنگا ها شادیامخ ذهنخ ماد ی مبیال دیاهت ن ع دو تأ یا دی د.
 .2ی اهانخ وی د مانخ مثبتنگا ها تابآو ی ماد ی مبیال دیاهت ن ع دو تأ یا دی د.
 .3وی د مانخ مثبتنگا ها نسی هخ ماد ی مبیال دیاهت ن ع دو تأ یا دی د.
روش
وش پژوهش یز ن ع نیمه آزماینخ ها طاح پیشآزم  -پسآزم

ها گاوه گ یه یات .میغیا مسیقد

آم زش وی د مانخ مثبتگای و میغیاهای ویهسیه شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ یفاید مبیال دیاهت
ه د .د یین پژوهش جامعه آما ی ی تمامخ ماد ی دچا دیاهت مایجعهیننبه هه ماییز د مانخ شتا تتای
د اا  1395تنکید مخدیدنب .جتت ینیااب حجم نم نه یز وش نم نهگیای غیا تصادفخ د دایاس و
گما ش تصادفخ یایفاده شب .هبینص ت یه ها یایفاده یز وش نم نهگیای غیا تصادفخ د دایاس ،یز
هین ماییز د مانخ شتا تتای  ،مایز د مانخ شتبیی تجایش ینیااب شب .اپس یز هین مایجعین یین مایز
 30ماد دچا دیاهت ،ینیااب و یز آنا جتت شایت د پژوهش دع ت شب .پس یز یعالم آمادگخ یین
1. Uliaszek, Rashid, Williams, Gulamani
2. Shoshani, Steinmetz, Kanat-Maymon
3. Kwok, Gu, Kai
4. Proyer, Gander, Wellenzohn, Ruch
5. Flink, Smeets, Bergbom, Peters
6. Mitchell, Vella-Brodrick & Klein
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وایعخ یز یفاید و م قعیتهای مایلف یا آیخ هالینخ مؤ ا دی د (مییچد ،وال-ه دیک و یلین 2010 ،6و
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هیما ی جتت شایت د پژوهش ،آ ها ههص ت تصادفخ (قاعهینخ) هه دو گاوه آزمایش و گ یه تقسیم
شبنب ( 15نفا د گاوه آزمایش و  15نفا د گاوه گ یه) .اپس قبد یز ی یئه مبیخله آم زشخ وی د مانخ
مثبتگای ،پااننامههای پژوهش هه آنا ی یئه و پس یز پاااگ یخ جمعآو ی گادیب .د گام هعب یفاید
گاوه آزمایش مبیخله آم زشخ وی د مانخ مثبتنگا ی طخ ده جلسه  90دقیقهیی د طخ اه ماه د یافت

ابزارها
مقیاس شادکامی ذهنی .د یین پژوهش هایی ینبیزهگیای «شادیامخ ذهنخ» یز مقیاس شادیامخ ذهنخ
حالیخ ( یا و فاد یک )1997 ،یه یناژی و شادیامخ ین نخ فاد ی م دینبیزهگیای قای مخدهب ،یایفاده
خ یهب شب .یین مقیاس دی یی  7ماده یات و ههص ت طیف لیکات  5د جهیی یز ( 1هسیا ماالفم) تا 5
(هسیا م یفقم) ینبیزهگیای مخش د .دیمنه نمایت یین مقیاس یز  7تا  35یات .نمایت هینیا د یین مقیاس
ننانگا شادیامخ ذهنخ هینیا آزم دنخ یات .یعیبا آلفای یاونباخ مقایس شادیامخ ذهنخ 0/94
گزی ششبه یات و وییخ اازهیی آ ههوایله تحلید عاملخ م د تأییب قای گافیه یات (میلیاویاکایا و
ی ایز .)2011 ،1د پژوهش شیخ یالاالمخو دفیاچخ ( )1394یز ضایب آلفای یاونباخ هایی ها اخ
یعیبا یین مقیاس یایفاده شب و ضایب آلفای یاونباخ هایی ها اخ یعیبا یین مقیاس یایفاده شب و ضایب
آلفای آ  0/89هه دات آمب .همچنین جتت ها اخ وییخ آ  ،همبسیگخ ها ماده ها نماه ید مقیاس
شادیامخ ذهنخ محاابه گادیب .دیمنه ضاییب یز  0/57تا  0/86هه دات آمب و همه ضاییب د اطح
 0/0001معنادی ه دنب .پایایخ پااننامه حاضا د یین پژوهش ها یایفاده یز ضایب آلفای یاونباخ محاابه
و  0/82گزی ش شب.
پرسشنامه نستوهی .پااننامه نسی هخ ت اط ی هااا و همکا ینش د اا  1979ااخیهشبه یات .یین
مقیاس یک پااننامه  50آییمخ یات یه شامد خاده آزم های چالش ،تعتب و ینیا یات .یین
پااننامه ها یااس طیف لیکات (چتا گزینهیی) شکدگافیه و دی یی دیمنهیی یز نماه صفا ،یصالً د ات
نیست تا اه ،یامالً د ات یات ،یات (یصلخ آزید و همکا ی  .)1395 ،یین آزم

ت اط قاهانخ د اا

 1371تاجمه و وییخ ص ی و محی ییخ آ محاابهشبه و د م ی د ضاو ی یصالحات الزم ههعمدآمبه
یات .مطالعات ینجامشبه ننا مخدهب یه مؤلفههای نسی هخ یعنخ تعتب ،ینیا و چالش هه تاتیب ها یک
یز ضاییب پایایخ  0/52 ،0/70و  0/52هاخ دی نب و یین ضاییب هایی ید صفت نسی هخ  0/75محاابهشبه
1. Milyavskaya & Koestner
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نم دنب ،د حالخیه گاوه گ یه یز د یافت یین مبیخله د طخ ینجام فایینب پژوهش هخهتاه ه د.

یو سفیان ،امین نسب و صحتی

7

یات (قاصای ،اانبی ،گد محمب نژید و عی ضیا  .)1390 ،مطاهق ها دیبگاه یا وتز ،د و ی و فل ین
( ،)1993بات د ونخ مناابخ ی هایی آزم

1

نسی هخ گزی ش دیدنب .نیایج آلفای یاونباخ نیز تقایباً هایی

ها یک یز خاده آزم ها هایها ها  0/70ه د ،مادی و ی هااا )1984( 2یعیبا اازه یین آزم

ی منااب

ی زیاهخ یادنب .پایایخ یین پااننامه د پژوهش حاضا ها یایفاده یز ضایب آلفای یاونباخ  0/81محاابه
مقیاس تابآوری .مقیاس تابآو ی ت اط یانا و دی دیس

3

د اا  2003جتت انجش میزی

تابآو ی یفاید طایحخ شب .یین مقیاس دی یی  25گ یه یات یه آزم دنخها پااخ خ د ی ها وی یک
ال ناد ات (صفا) تا همینه د ات ( )4منا
مقیاس  4د جهیی لیکات یز یام ً
یین آزم

مخیادنب .یمییاز ید د

یز  0تا  100یات ،د یین مقیاس نمایت هاالتا ننا دهنبه تابآو ی هینیا د شا

یانا و دی دیس
هازآزمایخ آ

یات.

( )2003بات د ونخ مقیاس تابآو ی ی ها یایفاده یز آلفای یاونباخ  0/89و پایایخ
ی  0/87گزی ش نم دنب .محمبی و همکا

( ،)1384پایایخ مقیاس یانا و دی یس

ی ها

یایفاده یز آلفای یاونباخ  0/89محاابه و همچنین وییخ آ ی نیز منااب گزی ش یادنب .همچنین پایایخ
یین پااننامه د پژوهش حاضا نیز ها یایفاده یز آلفای یاونباخ  0/86محاابه گادیب.
مداخله
هانامه مبیخلهیی وی د مانخ مثبتگای د ده جلسه آم زشخ  90دقیقهیی ،هفیهیی یک جلسه د طخ اه
ماه هه شاح زیا یجای گادیب.
ننست یو  :معا فه یعضاء گاوه هه یکبیگا و هاقای ی ی تباط یولیه ،ماو ی ها ق ینین گاوه ،ااخیا
و یهبیر جلسات ،ی یئه دو نمایخ یز هانامه جلسات آتخ.
ننست دوم :چتا چ بدهخ د ما ج یا ها یااس وی د مانخ مثبتنگا ،د خ یات یز
د ما ج یا هایی ن شین دیایا معافخ مثبت خ دشا  ،ی یئه تکلیف خانگخ.
ننست ا م :ی یئه خالصه یز جلسه قبد و د یافت هازخ د ،ماو دیایا معافخ مثبت و شنااایخ و
هحث د م د ت ینمنبیهای د و دیایا  ،د خ یات یز د ما ج یا هایی طایحخ یک طاح خاص
هایی هه یجای د آو د ت ینمنبیها ،ی یئه تکلیف خانگخ.

1. Kravetz, Drory, Florian
2. Maddi & Khoshaba
3. Conner & Davidson
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ننست چتا م :ی یئه خالصهیی یز جلسه قبد و د یافت هازخ د ،تمایز ها اازه هانش و معافخ آ
ههعن ی یهزی ی هایی یز هین هاد هیجا های منفخ ،ی یئه تکلیف خانگخ.
ننست پنجم :ی یئه خالصهیی یز جلسه قبد و د یافت هازخ د ،تمایز ها اازه شکاگزی ی و معافخ
مزییای آ ههص ت پیامبهای وی شناخیخ ،فیزیکخ و میا فادی و ههویژه یفزییش یحساس ضایت یز
ننست شنم :ی یئه خالصهیی یز جلسه قبد و د یافت هازخ د ،آم زش ضایت د هایها یما خ یهخ
هه د ما ج یا  ،د گیا یاد د ما ج یا د تکلیفخ ههمنظ یفزییش ضایت یز زنبگخ ،ی یئه تکلیف
خانگخ.
ننست هفیم :ی یئه خالصهیی یز جلسه قبد و د یافت هازخ د ،تمایز ها م ض عهای یمیب و
خ شهینخ ،آم زش مفت م یانادها هه د ما ج یا  ،آم زش یانادهای د ونخ ،یلخ و پایبی هه
د ما ج یا هایی یفزییش یمیب و خ شهینخ آنا  ،ی یئه تکلیف خانگخ.
ننست هنیم :ی یئه خالصهیی یز جلسه قبد و د یافت هازخ د ،تمایز ها عنق و د هسیگخ ،ت صیه
هه د ما ج یا هایی هاقای ی ی تباط و پی نب ها دیگای  ،ی یئه تکلیف خانگخ.
ننست نتم :ی یئه خالصهیی یز جلسه قبد و د یافت هازخ د ،آشنا یاد د ما ج یا ها مفت م حس
ذیئقه ،آم زش هه د ما ج یا هایی منا یت د فعالیتهای لذتهاش ،ی یئه تکلیف خانگخ.
ننست دهم :ها اخ تکالیف ،د یافت هازخ د یز یعضاء ،ها اخ پینافتها و دایاو دهای
ههداتآمبه ،جمعهنبی و نییجهگیای ،گفیگ د م د تعمیم یافیهها و یا هاد مباحث د زنبگخ ،یجایی
پسآزم .
شیوه اجرای پژوهش
جتت ینجام پژوهش ها مایجعه هه مایز د مانخ شتبیی تجایش شتا تتای و ینیااب حجم نم نه ها ضایت
ییبخ و گما ش آ ها د گاوههای آزمایش و گ یه ،پااننامههای پژوهش ههص ت گاوهخ ها وی
یفاید حاضا د پژوهش یجای گادیب .جتت عایت یخالق د پژوهش ضایت یفاید هایی شایت د هانامه
مبیخله یسب و یز یلیه مایحد مبیخله آگاه شبنب .همچنین هه یفاید گاوه گ یه یطمینا دیده شب یه آنا
نیز پس یز یتمام فایینب پژوهنخ یین مبیخالت ی د یافت خ یهنب نم د .همچنین هه ها دو گاوه یطمینا
دیده شب یه یطالعات آ ها محامانه هاقخ مخمانب و نیازی هه د ج نام نیست .د نتایت ،ها وی گاوههای
آزمایش مبیخله آم زشخ وی د مانخ مثبتگای مطاهق ها جبو یک ینجام شب د حالخیه گاوه گ یه هه
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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آم زش مخدیب .د یین پژوهش هایی تجزیهوتحلید دیدهها یز دو اطح آما

ت صیفخ و یاینباطخ یایفادهشبه یات .د اطح آما ت صیفخ یز میانگین و ینحایر یایانبی د و د اطح
آما یاینباطخ یز آزم

شاپیاو -ویلک جتت ها اخ ناما ه د ت زیع میغیاها ،آزم

هایهای وی یانسها ،تحلید گاای

ل ین هایی ها اخ

جتت ها اخ شیبخط گاای  ،همچنین یز تحلید ی وی یانس

تجزیهوتحلید قای گافیه یات.
یافتهها
یافیههای حاصد یز دیدههای جمعیت شناخیخ هیانگا آ ه د یه یفاید نم نه پژوهش دی یی دیمنه انخ  22تا
 51اا ه دنب یه د یینهین میانگین و ینحایر معیا ان آ ها  38/50 ± 5/28اا ه د .هاالخاه هینیاین
میزی اطح تحصیالت ماه ط هه دیپلم ( 35د صب) ه د .حا یهیبی هه ها اخ یافیههای ت صیفخ پژوهنخ
پادیخیه مخش د.
جدول  . 1نتایج آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مراحل پیش و پسآزمون
پیشآزمون

گروهها

گروه آزمایش

گروه گواه

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

شادكامی ذهنی

38/98

4/63

50/20

5/14

تابآوري

41/46

4/64

31/26

4/09

نستوهی

42/26

4/90

33/60

4/32

شادكامی ذهنی

40/33

4/71

39/80

4/45

تابآوري

40/13

4/06

40/24

5/23

نستوهی

42/60

5/09

42

5/12

نیایج حاصد یز جبو  1حایخ یز آ یات یه میانگین نمایت شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ
د گاوه آزمایش د ی ا آم زش وی د مانخ مثبتنگا د مقایسررره ها گاوه ینیا د ماحله پسآزم
دچا یفزییش شرربه یاررت .معنادی ی یین تغییا هه ها اررخ نیایج آما یاررینباطخ د یدیمه م دها ا رخ قای
مخگیاد.
قبد یز ی یئه نیایج تحلید آزم
گافت .ها همین یااس نیایج آزم

ی وی یانس ،پیشفاضهای آزم های پا یمیایک م د انجش قای
شاپیاو ویلک هیانگا آ ه د یه پیشفاض ناما ه د ت زیع نم نهیی

دیدهها هاقای یات ( .)p<0/05همچنین پیشفاض همگنخ وی یانس نیز ت اط آزم
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قای گافت یه نیایج آ معنادی نب د یه یین یافیه مخدید پیشفاض همگنخ وی یانسها عایت شبه یات
( .)p<0/05حا هه ی یئه نیایج جبیو ی اینباطخ پادیخیه مخ ش د .همچنین هایب ی شا ه یاد یه د ها اخ
پیشفاض همگنخ شررریبخط گااررری  ،نیایج ننرررا دید یه تعامد پیشآزم
مایحد پسآزم

ها میغیا گاوههنبی د

د میغیاهای شرررادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسررری هخ معنادی نب ده یارررت .یین هبی

معناات یه فاض همگنخ شیبخط گاای

ه ده ی ات .حا هه ی یئه نیایج جبیو ی اینباطخ پادیخیه مخ ش د .نیایج تحلید ی وی یانس تأ یا ع ض یت
گاوهخ ها میزی شرررادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسررری هخ ها ینیا میغیا پیشآزم

د جبو  2آمبه

یات.
جدول  .2تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر میزان شادکامی ذهنی ،تابآوری و نستوهی
افراد دچار دیابت
متغیرها

شادكامی
ذهنی

تابآوري

سخت رو
یی

شاخصهاي

مجموع

درجه

میانگین

F

سطح

اندازه اثر

معناداري

توان
آزمون

آماري

مجذورات

آزادي

مجذورات

پیشآزمون

16/13

1

16/13

1/08

0/30

0/04

0/17

عضویت گروهی

821/78

1

821/78

55/38

0/0001

0/67

1

خطا

400/66

27

14/84

پیشآزمون

163/01

1

163/01

19/85

0/001

0/42

0/99

عضویت گروهی

683/81

1

683/81

83/29

0/0001

0/75

1

خطا

221/65

27

8/21

پیشآزمون

296/30

1

296/30

24/29

0/001

0/47

0/99

عضویت گروهی

501/64

1

501/64

41/13

0/0001

0/60

1

خطا

329/29

27

12/19

ها ت جه هه نیایج جبو ف ق ،آم زش میغیا مسرریقد (آم زش وی د مانخ مثبتنگا) ت ینسرریه منجا هه
ییجاد تفاوت معنادی میانگین نمایت میغیاهای ویهسیه (شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ ماد ی دچا
دیاهت) د ماحله پسآزم

د ارررطح خطای  0/05گادد .لذی یین نییجه حاصرررد مخشررر د یه ها ینیا

میغیاهای مبیخلهگا ،میانگین نمایت میغیاهای شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ ماد ی دچا دیاهت
ها آم زش هانامه آم ز شخ وی د مانخ مثبتنگا تغییایافیه ی ات .تغییا هبین شکد ه ده یه مطاهق ها یافیه
ت صیفخ ،پسآزم

نمایت شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ یفزییشیافیه یات .مقبی تأ یا آم زش

وی د مانخ مثبتنگا ها میزی شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ ماد ی دچا دیاهت هه تاتیب ،0/67
 0/75و  0/60ه ده یات .یین هبی معناات یه هه تاتیب  75 ،67و  60د صب تغییایت میغیاهای شادیامخ
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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ذهنخ ،تابآو ی و نسررری هخ ماد ی دچا دیاهت ت ارررط عضررر یت گاوهخ (آم زش وی د مانخ
مثبتنگا) تبیین مخش د.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش ین نخ ها هبر ها اخ ی اهانخ وی د مانخ مثبتنگا ها شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ
مثبتنگا منجا هه هتب د تابآو ی ماد ی دچا دیاهت ن ع دو شبه یات .یافیه حاضا همس ها نیایج
پژوهش فانام و مبدیزیده ()1396؛ ی ولیاازک و همکا ی ( )2016و پاویا و همکا ی ( )2016ه د .یین
پژوهنگای د نیایج پژوهش خ د گزی ش یادهینب یه وی د مانخ مثبتنگا مخت ینب منجا هه هتب د
مؤلفههای وی شناخیخ یفاید ش د .چنانکه فانام و مبدیزیده ( )1396گزی ش یادهینب یه آم زش
مثبتنگای منجا هه یفزییش حالتهای وی شناخیخ مثبت مخش د.
د تبیین یافیه حاضا مبنخ ها وی د مانخ مثبتنگا منجا هه هتب د تابآو ی ماد ی دچا دیاهت ن ع
دو مخت ی گفت د ما هه شی ه مثبتنگا ها یفزییش االمت وینخ و یمیب ،یفزییش ویهط و هیجا های
مثبت ،ینگیزه پینافت ،حامت خ د و شادیامخ و یاهش عالئم یضطایب ی اهاش ه ده یات (دونالبا
و همکا ی  .)2014 ،د جایا آم زش وی د مانخ مثبتنگا ،یفاید د جتت شناخت ت ینایخها ،قاهلیتها
و جنبههای مثبت خ د و یطایفیا گام ها مخدی نب یه یین یما منجا هه هتب د نگاشنا نسبت هه خ د و
دیگای نظیا یعضای خان یده و دوایاننا نیز مخش د .د یین ویکاد ها تأییب ها یایعبیدها و ت ینایخها،
هتینهاازی شادیها ،ت جه و تمایز یاد هینیا هه مسائد و یحسااات مثبت و جل گیای یز و ود یحسااات
منفخ هه حیطه شاصخ و نیز یفزییش ی تباطات مثبت یه یکخ یز مبانخ ویکاد مثبتنگا یات ،مخت ی ها
تحمد وینخ یفاید تأ یا مثبیخ گذیشت (ش شانخ و همکا ی  .)2016 ،یز ا ی دیگا هایب یذعا دیشت یه
وی د مانخ مثبتنگا منجا هه فعا شب ق ه خ شهینخ د یفاید آم زشدیبه مخگادد .همچنین ش یهب
حایخ یز آ یات یه خ شهینخ د یهقای االمت شا

نقش مؤ ای ییفا مخینب .ههعن ی یک عامد

محافظیخ ،ممکن یات خ شهینخ مسبب تابآو ی د م یجته ها پیامبهای فیزی ل ژیک و وی شناخیخ
منفخ هاشب .ها یین یااس وی د مانخ مثبتنگا ها هالفعد یاد یایعبیدها ،ت ینمنبیها و ق ه خ شهینخ
ماد ی دچا دیاهت ن ع دو ابب مخش د تا آ ها تابآو ی هاالتای ی ید یک نماینب.
یافیه دوم پژوهش حاضا هیانگا آ ه د یه وی د مانخ مثبتنگا منجا هه هتب د نسی هخ ماد ی دچا
دیاهت ن ع دو شبه یات .یافیه حاضا همس ها نیایج پژوهش ن فاایخ و همکا ی ()1394؛ ش شانخ و
دوره پنجم .شماره یکم (پیاپی  .)9بهار و تابستان 1398
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همکا ی ()2016؛ فیلینک و همکا ی ( )2015ه د .د تبیین یافیه حاضا مخت ی گفت آم زش فن

و

متا تهای وی د مانخ مثبتنگا هه ماد ی دچا دیاهت ن ع دو ،ههمنظ تق یت و هتب د ی تباط مثبت ها
خ د ،دیگای و دنیا و نیز یفزییش شادیامخ ینجام مخگیاد تا یین یفاید خ د ی هتیا شناخیه و تجاهههای
مثبت خ د ی هازشناانب و هه نقش یین تجا ب مثبت د یفزییش و ی تقای یحیایم هه خ د پخ هبانب (فیلینک
مخش د یه یفاید قاد هه پذیاش مسئ لیت هینیای د م د ی زش خ د ش نب و هه د ک یامدتای یز
خ یش نائد آینب .یفزییش مسئ لیتپذیای نیز منجا هه یین مخش د یه ماد ی دچا دیاهت ن ع دو نسبت هه
هاچسبهای یجیماعخ هیما ی خ د هختفاوتتا ش نب و یز یین هگذ نسی هخ آ ها یفزییش یاهب.
خ ماد ی
یافیه ا م پژوهش حاضا هیانگا آ ه د یه وی د مانخ مثبتنگا منجا هه هتب د شادیامخ ذهن ِ
دچا دیاهت ن ع دو شبه یات .د پژوهنخ همس یاهلا و همکا ی ()2018؛ ی ک و همکا ی ()2016؛
مییچد و همکا ی ( )2010ننا دیدهینب یه وی د مانخ مثبتنگا تأ یا معنادی ی ها مؤلفههای وی شناخیخ
و هیجانخ یفاید دی د .د تبیین یافیه حاضا مخت ی گفت یه وی د مانخ مثبتنگا ها تجاهه هیجا های
مثبت تأییب مخو زد یه یغلب یفاید ها هتاهگیای یز یین تجا ب جتت یایفاده یز ت ینمنبیها و اازگا ی
د م یجته ها منکالت زنبگخ و چالشهای محیط یا ی ،هه قاهلیت هینیای دات مخیاهنب (ی ک و
همکا ی  .)2016 ،همچنین یین ویکاد ها ینجام مبیخالتخ یز طایق یفزییش هیجا های مثبت ،م جب
ی تقای هتینه مؤلفههای وی شناخیخ فاد گادیبه و اطح معنا و د گیای مثبت د زنبگخ ی یفزییش دیده
و یمکا پذیا مخاازد (پاویا و همکا ی  .)2016 ،همچنین هایب یظتا دیشت یه وی د مانخ مثبتنگا یز
طایق یفزییش یحساس لذت یز اایا جنبههای زنبگخ و عبم هاجسیهاازیِ جنبههای منفخ آ و نیز م یجته
ها هیما ی دیاهت ،ها تق یت و هتاهگیای یز ت ینمنبیها و ویژگخهای مثبت فادی د فایینب زنبگخ وزینه
و یفزییش یحساس معنای زنبگخ و هبفمنبی تأییب مخنمایب و یز طایق یاهش عالئم آایبهای وینخ
د فاد م جب یفزییش شادیامخ ذهنخ مخش د.
محدودیتها و پی شنهادها .محبود ه د دیمنه تحقیق هه ماد ی دچا دیاهت ن ع دو شتا تتای ؛ عبم هتاه
گیای یز وش نم نهگیای تصرررادفخ ،عبم هاگزی ی ماحله پیگیای و عبم متا میغیاهای ی اگذی ها
شادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسی هخ ماد ی دچا دیاهت ن ع دو یز محبودیتهای پژوهش حاضا ه د؛
هناهایین پیننتاد مخ ش د هایی یفزییش قب ت تعمیمپذیای نیایج ،د اطح پیننتاد پژوهنخ ،یین پژوهش
د ارررایا یاررریا ها و مناطق و ج یمع دی یی فاهنگهای میفاوت ،دیگا هیما ی  ،متا ع یمد ذیاشررربه،
هاگزی ی ماحله پیگیای و وش نم نهگیای تصرررادفخ یجای شررر د .ها ت جه هه ی اهانرررخ وی د مانخ
دو فصلنامه آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده
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مثبتنگا ها شرررادیامخ ذهنخ ،تابآو ی و نسررری هخ ماد ی دچا دیاهت ن ع دو ،د ارررطح یا هادی
پیننتاد مخ ش د ها وی د مانخ مثبتنگا هه د مانگای و مناو ی ماییز د مانخ یفاید دچا دیاهت ن ع دو
معافخ تا آ ها ها ههیا گیای محی یی یین پاوتکد آم زشخ ،جتت هتب د وضعیت وی شناخیخ یین زنا
گامخ عملخ هادی نب.

یصلخ آزید ،مسلم؛ جایخ ،یشین؛ فاهادی ،طاهاه؛ آقااخ ،آفاین؛ شتیبی ،الله .)1395( .ها اخ یهطه هین
اات ویخ و تابآو ی ها یهعاد فاا دگخ شغلخ مایقبین معل لین جسمخ ،ذهنخ و چنبگانه اازما
هتزیسیخ یصفتا اا  ،1394مجله االمت جامعه.24-32 :)2(10 ،
تیم ی ،اعیب؛ خایپ  ،معص مه؛ م منخ متم ئخ ،حسین .)1394( .یهطه اات ویخ ها خ دیا آمبی و
ینیا شاصخ د مبیالیا هه ااطا پسیا  .مجله دیننگاه عل م پزشکخ تاهتحیب یه.35-43 :)1(3 ،
فانام ،علخ و مبدی زیده ،طاهاه .)1396( .ی اهانخ آم زش مثبت نگای ها حالتهای وی شناخیخ مثبت
(ت ینمنبیهای منش) دینشآم زی دخیا دهیاایانخ ،پژوهننامه وی شنااخ مثبت.61-76 :)1(3 ،
ن فاایخ ،یعظم؛ وشن ،ا ؛ فیخ ،الد ؛ حسنآهادی ،حمیب ضا؛ پسنبیبه ،عباس و شعیای ،محمب ضا.
( .)1394ی اهانخ وی د مانخ مثبتگای ها شادیامخ و هتزیسیخ وی شناخیخ یفاید دی یی ننانههای
یفسادگخ :مطالعه تک آزم دنخ ها چنب خط پایه .پژوهننامه وی شنااخ مثبت.1-18 :)1(1 ،
شیخیالاالمخ ،یضیه؛ دفیاچخ ،عفت .)1394( .پیشهینخ نناط ذهنخ دینشآم زی ها یااس جتتگیایهای
هبر و نیازهای یاااخ وی شناخیخ.147-174 :)2(19 ،
قاصای ،قیه؛ اانبی ،پاویز؛ گد محمب نژید ،غالماضا؛ عی ضیا  ،فاطمه .)1390( .ها اخ یهطه ه ش هیجانخ
ها اات ویخ د هین زنا فاهنگخ شتاایا هناب .فصلنامه عل م تاهییخ.69-80 :)16(4 ،
قب تخ میای هخ ،متبی؛ حیمیا ه گا ،یاحاق .)1395( .پیشهینخ خ دیا آمبی مبیایت دیاهت ن ع دو ها
یااس اات ویخ و یهبادهای مقاهله ها تنش د هیما ی مبیال ،مجله علمخ دیننگاه عل م پزشکخ
قزوین.43-51 :)4(20 ،
گنجخ ،حمزه؛ مامخ ،شتایم؛ یمیایا  ،یامای ؛ نیازی ،یلیاس .)1394( .ی اهانخ آم زش اات ویخ (مب
ی هااا و مبی) ها یضطایب یمیحا و پینافت تحصیلخ دینش آم زی  ،ننایه علمخ پژوهنخ آم زش
و ی زشیاهخ.61-73 :)29(8 ،
محمبی ،مسع د .)1384( .ها اخ ع یمد مؤ ا هرا تابآو ی د یفراید د معاض خطا ا ءمصار م ید.
پایا نامه دییای .دیننگاه علر م هتزیسیخ و ت ی هانخ ،تتای .
دوره پنجم .شماره یکم (پیاپی  .)9بهار و تابستان 1398
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