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 ژه ی و  یازهای کودکان با ن  مادران  یبر افسردگ  آموزش مبتنی بر مثبت اندیشیثربخشی  ا

 2، لیدا بهرامی 1* زهرا امیری 

 چکیده 

ویژه    مقدمه:  نیازهای  با  اعضای خانواده فراهم می  زمینه  معموالًوجود یک کودک  رفتار  برای تغییر  به    ای  با توجه  کند. 

ویژه   نیازهای  با  روانی  اینکه داشتن یک کودک  رفتارهای    توجهقابلدر حکم یک ضربة  و  احساسات  بروز  و موجب  است 

  یازهایکودکان با ن  مادران  ی بر افسردگ  ی شیبر مثبت اند  ی آموزش مبتناثربخشی    باهدف پژوهش حاضر،  شود  مختلف می

 انجام شد.   1397در سال   کرمانشاه در شهر ژهیو

از نوع نیمه تجربی با ط  :روش پژوهش آماری را    جامعه.  هستبا گروه کنترل    آزمونپس  _آزمونرح پیشپژوهش حاضر 

-های ویژه تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه تشکیل دادند. با استفاده از روشمادران دارای کودکان با نیاز  یکل

ها تعداد  از میان آنرا تکمیل کردند،    نفر انتخاب شدند و پرسشنامه افسردگی بک  285ای تعداد  گیری تصادفی خوشهمونهن

انتخاب شدند و    30 باالترین نمره افسردگی را داشتند،  نفری آزمایش و گواه قرار   15تصادفی در دو گروه    طوربهنفر که 

آزمایش    گرفتند. جلسه،  گروه  ده  یک جلسه  هفته   صورتبه به مدت  مداخلهدقیقه  120ای  تحت  آموزای  بر ی  مبتنی  ش 

   .تحلیل گردید  اریانسوکوتحلیل از طریق آزمون آماری  ،ها ادهد قرار گرفتند. مثبت

مثبت:  هایافته آموزش  داد که  نشان  مادران کودکااندیشی    نتایج  افسردگی  کاهش  است بر  بوده  مؤثر  ویژه  نیازهای  با  ن 

(001/0P< ،14/16 F= .) 

مثبتگیری  نتیجه بر  مبتنی  مداخالت  کومی  یاندیش  :  ماداران  افسردگی  کاهش  بر  نیازتواند  با  اثربخش  دکان  ویژه  های 

ویژه کودکان با نیازهای ویژه سازمان بهزیستی جهت پیشگیری از    یبخشتوان ها در کلیه مراکز    باشد. لذا اجرای این برنامه

 تواند مؤثر باشد.  های روانی مادران میآسیب

    یازهای ویژه ن "مثبت اندیشی  "افسردگی :هادواژهیکل

   30/5/1398تاریخ پذیرش قطعی:                 29/11/1397تاریخ دریافت:    
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 2 مجله خانواده و بهداشت 

 : مقدمه  

های الزم بوده و  های زندگی، بسیاری از افراد در مواجهه با مشکالت زندگی فاقد تواناییرغم تغییرات فرهنگی و شیوهعلی

امروزه بسیاری  .  ارندتاری قرار دروانی و رف  –ر معرض انواع اختالالت اجتماعی  و د  هبود  ری پذ بیآسدر برابر مشکالت زندگی  

در    تواندیماست    یاجامعهاز مشکالت اجتماعی افراد ریشه در مسائل خانوادگی آنها دارد. خانواده چون هسته مرکزی هر  

، برقراری تعامل سالم  ها آن ندان و تربیت  ز فرزی خانواده، مراقبت اداشته باشد. وظیفه   یاعمدهزندگی اجتماعی افراد نقش  

  حالنیباا(.  1)حتی اگر این کودکان دچار نقص و یا ناتوانی خاصی باشند  باشد یمو کمک به استقالل کودکان    باهما  اعض

ور و ام  تولد هر نوزاد، تغییراتی را در شیوه زندگی، نگرش تربیتی فرزندان، اوقات فراغت، نحوه روابط   توان منکر شد، نمی

دارای نیازهای ویژه باشد، شدت بیشتری دارد و سبب   متولدشده فرزند    کهیهنگاماقتصادی خانواده به همراه دارد. این امر  

خانواده   اعضای  همه  برای  روانی  فشار  کودکان  2)شودیم ایجاد  جسمانی ویژگی  ازنظر(.  توانایی  1های  یادگیریو  با    2های 

  کهیدرحال؛  بندندیمهای جدید به کار  های خود را در موقعیت گیرند و آموختهاد میی  رعتسبهیکدیگر تفاوت دارند. برخی  

نگهداری در  و  دارند  نیاز  تکرار  به  دیگر  تعمیم  3برخی  توانایی    یهایژگیو.  دارندمشکل خود    یها آموخته   4و  و  جسمانی 

آنان   با همساالن  از کودکان  آ  یقدربهیادگیری گروهی  به  دارد که  نیازهایشان    ،مناسب  انفرادیموزش  تفاوت  با  متناسب 

نامند. در توصیف مشکالت این کودکان معموالً  می  5ستثنایی یا کودکان با نیازهای ویژهدارند. این گروه را کودکان ا  احتیاج

معلولیتواژه نظیر  ناتوانی6هایی  آسیب  7،  به همراه  (. 3)شودیم  کاربردهبه  8و  ویژه،  نیازهای  با  کودکان  متولد  شکالت خود 

بر را  مضاعفی  و  دنباجدید  به  والدین  مراقبتای  دارد.  نیازهای  ل  و  پزشکی  آموزشی  های  و  می  نوبهبهمراقبتی  تواند خود 

تأ دارای    ی هاخانوادهسازگاری   را تحت  نیازهای ویژه  با  پیامدهای مهمی هم چون  کودکان    ی هاتیمحدودثیر قرار دهد و 

-با تولد کودک با نیازهای ویژه میاده،  والدین و دیگر اعضای خانو(.  4ه ایجاد نماید)انواداقتصادی، اجتماعی و هیجانی در خ

به و  ی اعمدهبایست تغییرات   یر  زمانی که خانواده تحت تأثدهد،  جود آورند. شواهد پژوهشی نشان میدر ساختار خانواده 

می قرار  ویژه  نیازهای  با  رکودک  بهداشت  تأ گیرد،  تحت  آن  اعضای  قوانی  میثیر  میرار  و  پیامدهای    سازنه یزمتواند  گیرد 

 (. 5تمام اعضای خانواده باشد ) اگواری براین

مخاالف   یهاائتالفدارای فرزندان با نیازهای ویژه همواره این خطر وجود دارد که اعضای خانواده، اتحادها و    یهاخانوادهدر  

نحاوه  فقطناه (.6لول نقش بالگردان یا قربانی به خود بگیارد)ند مععمل کنند که فرز یاگونهبهبا یکدیگر را تشکیل دهند و 

تغییار و دگرگاونی احساساات و واکانش کامالً متفاوت و منحصر است، بلکه    فرزندانشاننسبت به ناتوانی    هاخانوادهواکنش  

تواناد رزناد مایفیاف ف، وجاود یاک نااتوانی نسابتاً خهااخانوادهدوران زندگی نیز متفاوت است. برای برخی  در طول    هاآن

انی بسیار شادید نیاز ممکان اسات چناین پیامادی را در پای نداشاته دیگر، وجود یک ناتو  باشد اما برای برخی  زیآمفاجعه

 (.  5باشد)
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، در کشاور حادود دو میلیاون و هشات 1385سازمان بهزیستی در سال   یبخشتوانتوسط معاونت    شدهاعالمآمار    بر اساس

ایرانی، از اثرات منفی وجاود یاک کاودک باا   یهاادهخانواز    یتوجهقابلجود دارد. بنابراین تعداد  یژه وهزار فرد با نیازهای و

 (.  7)  برندیمخانواده و فشار روانی شدید ناشی از آن رنج  درنیازهای ویژه  

 مبتالباهکاان ن کودوالادی ،شاودیمدر ماادر  ژهیوباهوجود کودک با نیازهای ویژه باعث ایجاد استرس روانای در خاانواده و 

اند که بار سنگین مراقبت و سرپرستی ایان نشان داده هاپژوهش(. 5)شوندیمرا متحمل   ، استرس زیادی1های تحولیناتوانی

( انجاام شاد، ماادران کودکاان باا 2003)2کودکان، بیشتر بر دوش مادران است تا پدران. در پژوهشی که توسط هاستینگ

که مادران با مشکالت این امر این است  مقایسه با پدران گزارش کردند. دلیل احتمالی    را درنیازهای ویژه، استرس بیشتری  

نیازهای ویژه، سازش یاافتگی گیرند. در حقیقت وجود کودک با  قرار می  بیشتری  یفشارهاتحتکودک بیشتر درگیر بوده و  

وجاود کاودک باا (.1دارد)  هااآنمنفای بار  اثار    کند و غالباًالدین، بخصوص مادران را تهدید میمت جسمی و روانی وو سال

 ازجملاهجسامانی  یهاایماریبکناد، شایوع برخای از ای روانی که بر خانواده تحمیال مایهویژه عالوه بر استرسنیازهای  

  (.8)دهادیمدر مادران افازایش    خصوصبه،  هاخانوادهدردهای مزمن و اختالالت روانی مانند افسردگی و اضطراب را نیز در  

د جسمی مختل و خساتگی را تجرباه گناه، عملکر  احساسو    یارزشیبوالدین این کودکان، اختالل روانی، حس    کهیطورهب

ذهنای آماوزش پاذیر  تاوانکماختالالت تحولی و کودکاان  مبتالبهمیزان شیوع افسردگی در مادران کودکان     (.9کنند)می

است  %75داده است که سطح افسردگی مادران این کودکان  نشان  مطالعات  (10نسبت به مادران کودکان سالم بیشتر است)

مثاال؛   طوربه  (.11برند)از افسردگی شدید رنج می  %25% از افسردگی متوسط و    24/2از افسردگی جزئی،    هاآن  %8/25که  

کودکان از سوی   نهگونیا. مادران  سازدیمثر  نیازهای ویژه، کل خانواده را متأ   یک کودک با  عنوانبه  درخودماندهیک کودک  

دارناد. از   3سازواری  ٔ  نهیدرزمنیست و مشکالتی    هاآنخدمات حمایتی در دسترس    ارائه  یهانظام،  شوندینمدیگران درک  

 یهااییتوانا(. 12مادران کودکاان درخودماناده باا ماادران کودکاان عاادی متفااوت اسات)  یفرزند پرورسوی دیگر دانش  

ار شادیدی بار اساترس و فشا  کودکان، رشد شاناختی و رفتارهاای نابهنجارشاان،  د اینگفتاری و اجتماعی محدوهیجانی،  

باشاد کاه ماادران دارای کودکاان باا مسائل مهمی می  ازجملهبنابراین مشکالت روحی روانی  (.  3کند)وارد می  هاآنوالدین  

اهش ناراحتی ناشای از آن اقادام جهت کها را شناخته و در باشند فلذا باید مشکالت روحی آننیازهای ویژه با آن مواجه می

 ازجملاهدرمان مشکالت روانشناختی مادران کودکان با نیازهای ویژه مانند افسردگی، رویکردهای مختلفی    ٔ  نهیدرزم  نمود.

 .(13)اندشدهگرفتههای ترکیبی به کار و درمان یدرمانروان،  یدارودرمان

روش از  افسردگی  یکی  با  مقابله  اند  موضوع شد خواهد ررسیب شوهپژ این در کههای  افرا  است  یش یمثبت  برای  که  د 

ذهن فرد بر روی چیزی   مثبت اندیشی شیوه یا نتیجه تمرکز مثبت  .برندجلوگیری، مدیریت و کاهش افسردگی به کار می

از آن حذف می   سازنده و خوب است و بنابراین تفکرات و  برای   یک روش مناسب  رونیازا کندعواطف منفی یا مخرب را 

 انسان یهای توانمند و استعدادها به  توجه شعار با مثبت یشناسان ور رویکرد اخیر  یهاسال در.  هستکاهش افسردگی  

 دیتأک که است جدیدی جنبش مثبت، یشناسروان  است. قرارگرفته یشناسروان  مختلف یهاحوزهپژوهشگران   موردتوجه

و شادکامی   زیستی به افزایش  و روانی  یهااختالل  برابر در  سپری ایجاد منظوربه مثبت یها جانیه گسترش و  بنا نهادن بر

شناسی و درمان تنها  گرا یادآور این نکته است که این رشته در حال تغییر است، در روانشناسی مثبتروان   (.14افراد دارد)

مفید است یعنی مطالعه،    خوب ودرمان عبارت است از گسترش چیزهایی که    درواقعها نیست و  ها و ضعفتمرکز بر بیماری 

 
1 developmental disabilities 
2 Hastings 
3 coping 
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توانمن و گسترش  و  دی شناخت  )  هالتیفضها  انسانی  از مطالعه   گرامثبتشناسی  روان   درواقع(  15در جوامع  بیش  چیزی 

های علمی است تا به فهم  شناسی به دنبال پژوهشهای معمولی انسان نیست، این حیطه روان ها و توانمندیعلمی فضیلت

 . (16) آید نائلهزیستی و شادابی انسان از کمبود، رنج، بیماری تا شکوفایی، سالمتی، بنسان کامل گستره تجارب ا

 درواقاعفقط راجع به تجارب مثبت نیست اگرچه نیااز باه فهام بیشاتری از تجاارب مثبات دارد اماا  گرامثبتشناسی  روان

ارب مثبت و هم تجاارب منفای اهمیات به تجای است که هم  نگرانهنگر به دنبال ترکیب یک رویکرد کلشناسی مثبتروان

(. 17شاود )رضاایت از زنادگی در افاراد و جواماع میجستجوی گسترش کیفیاتی است که باعث بااال رفاتن  دهد و در  می

شود. باشد در پیشگیری نوع اول به بهزیستی و شادکامی افراد توجه مینگر در حوزه پیشگیری مطرح میشناسی مثبتروان

. در شاودبه کاهش رنج و پریشانی افاراد توجاه نمی  شود و صرفاًم به تسهیل بهزیستی اهمیت داده میوع دودر پیشگیری ن

، یخودمختاارهاایی مثال رشاد فاردی، . حوزه(18نظر اسات )ها مدهمکار با افراد ناتوان و تمایالت آن  پیشگیری نوع سوم

بار ر عمل،  مثبت نگر د  یدرمانروان  .باشندگرا میی مثبتشناسشادی هیجانات و سالمت، استعدادها بهزیستی و....جزء روان

(. ایان رویکارد بار فرآینادهای 15اسات)  شدهیطراحروانی رفتار    یشناسبیآسعلمی سنتی جهت فهم و    یهاروش  اساس

 نادرتبه  کام وکه    نشانیمراجعکه به فرآیندهای مثبت    کندیمتوصیه    درمانگراندارد و به    دیتأکافراد    یهاییتوانامثبت و  

 یشاناختروانثیر درمان مثبت نگار را در بهباود مشاکالت  مختلفی تأ   هایپژوهش  جریان دارد، توجه کنند.  شانیزندگدر  

ی و ساالمت روانا شیبرافزادهند که درمان به شیوه  مثبت نگر . شواهد پژوهشی نشان میاندداده  و بررسی قرار  موردمطالعه

با   اثربخش بوده است.(  19)فسردگیا  و  اباضطر  عالئمو    انگیزه پیشرفت و حرمت  ثبت ،م  یهاجانیهافزایش روابط و    امید ،

و   یسالمت روان، رضایت از زنادگی، اساترس، اضاطراب، ناامیاد  ٔ  نهیدرزمتوجه به اینکه مادران کودکان ناتوان مشکالتی  

رویکرد مثبت نگار در کااهش   یهالفهمؤکه  ( و همچنین با نظر به این8)دارندمشکلکودکشان  افسردگی  و عدم سازگاری با  

بناابراین هادف ایان  در (.20سالمت روانی افاراد اثاربخش باوده اسات)سردگی، و افزایش رضایت از زندگی و  اضطراب و اف

کودکاان باا   ماادرانتواند بر کااهش افساردگی  می  یشیبر مثبت اند  یمبتنکه آیا مداخله     مطالعه پاسخ به این سؤال است

 .  هستمذکور  سؤال، هدف از این مطالعه پاسخ به ؟ربخش باشداث  ژهنیازهای وی

 : روش پژوهش

آماری پژوهش حاضر را تمامی مادران    جامعه  با گروه کنترل بود.  آزمونپس  -آزمونشیپ از نوع    یتجرب  مهینروش پژوهش   

 ای تخاب نمونه از شیوه خوشهان  ایبردهد.  میکودکان با نیازهای ویژه تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر کرمانشاه تشکیل

ت  یامرحله تک نمونهاستفاده شد  ی سادهصادفو  برای  میان  .  از  ابتدا    شهر کرمانشاه، دو مرکز  یبخشتوان مرکز    تمامگیری 

ادبیان  یبخشتوان  شهید  مرکز  و  الهیه  اطمینان    مجتمع  سطح  و  جامعه  حجم  به  توجه  با  سپس  شدند.  با    95/0انتخاب 

  285ه در آن مراکز، تعداد  ان کودکان با نیازهای ویژدرمانفر از    1100یین حجم نمونه مورگان، از بین  ول تعاقتباس از جد

بودند،  نفر   را تکمیل کرده  افسردگی  پرسشنامه  از میان مادرانی که  پاسخ دادند.  افسردگی بک  آزمون  به  انتخاب شدند و 

نفری   15گروه    در دو  ساده   تصادفی  با استفاده از روششدند و    ابنتخ، انفر که باالترین نمره افسردگی را داشتند  30تعداد  

و اعالم رضایت از جانب    موردپژوهشاعضای گروه آزمایش پس از توضیح کامل در    ازآنپس.  آزمایش و کنترل قرار گرفتند

ها تمام ابزار دنیآزمو  شدند. کلیه  این مداخلهرد  وا  یاقه ی دق  120  یای یک جلسههفته  صورتبهجلسه،    ده، به مدت  ها آن 

ابزار   یلهیوسبه، بار دیگر هر دو گروه  مداخله مثبت اندیشیجلسه    دهپس از اتمام  .  کردند  تکمیل  تپژوهش را در دو نوب

آزمون شدند مورد    ،پژوهش  نتایج  گرفت   لیوتحله یتجزسپس  داده  لیوتحله یتجزبرای    .قرار  ماهیت  به  توجه  دو  با  از   ، ها 

بخش آمار استنباطی نیز از   ( و درگین، انحراف معیارنظیر )تعداد میان  هادادهتوصیف    یهاآزمون مل  فی شاآمار توصی  شیوه
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تحلیل کوواریانس استفاده  نمایند نظیر آزمون  های دو گروه مستقل را فراهم میی میانگینهایی که شرایط مقایسهآزمون

تن  اشندو    سال    60و بیشینه    18داشتن سن کمینه  ،  تنو نوشداشتن سواد خواندن  های ورود به پژوهش شامل  شد. مالک

 شرکت در برنامه پژوهش باز دارد بود.  قه بیماری جسمی که فرد را ازبسا

 

 :باشدیم (21)  ، توالئیان، بلقان آبادی  خدادای سنگده گرفته از پژوهشبر طرح جلسات آموزشی مثبت اندیشی به قرار زیر

 مثبت اندیشی   دوره  محتوای آموزشی  -1جدول  

 جلسه   یها نیتمرمحتوا و   جلسه

، آشنایی با قواعد و هنجارهای گروه، آشنایی با اعضای گروه،  یدرمان گروهنایی با اهداف و فرایند  : آش  اهداف 1

 ها نقشوظایف و  

 مثبت نگر، معارفه اعضا  ی درمانگروهمثبت نگر، تبیین  یدرمان گروه: تبیین اهداف   هاروش

 وهکیل همبستگی گروهی و اعتماد اعضا به یکدیگر و به گر: تش اهداف 2

به بیان احساسات خود در نقش    هاآن: ترغیب اعضا به صحبت در مورد خود و فرزندشان، تشویق    هاروش

 یک والد  

اهداف : بررسی ایدئولوژی نسبت به زندگی و دنیا، چارچوب دهی مجدد وجود فرزندان ناتوان در زندگی   3

 کی از مشکالتی که جزئی از زندگی دنیوی است.  ی وانعنبه

: تشویق اعضا به بیان احساسات خود در رابطه با ایدئولوژی خود به جهان، تشویق اعضا به بحث در   هاروش

   باوررقابلیغیک مشکل عادی یا یک مشکل   عنوانبهرابطه با ناتوانی فرزندشان 

به   4 نگری  مثبت  نقش  با  آشنایی   : روانی    یهاتیالعفاهداف  تبیین   –فرزندشان در سالمت  آنان،   رفتاری 

ام و  شادکامی  زندگی  رابطه  در  افسردگی  تأثیر  تبیین  زندگی،  به  نسبت  نگرش  با  متغییری    عنوانبهید 

 مخرب 

آن بر زندگی و نگرش نسبت به    ریتأث: ترغیب اعضا به بیان تجربیات خود در رابطه با امید داشتن،    هاروش

 ضا و دیگران. نگرانه کاهش افسردگی و افزایش شادکامی در زندگی اع  مثبت آن، تحلیل

5   : که    ارائهاهداف  به    دیامالگوهایی  نگری  مثبت  و  شادکامی  با    شانیزندگو  آشنایی  است،  بخشیده  غنا 

 مفهوم امیدواری و اهمیت آن برای زندگی 

این    هاروش مورد  در  گروهی  بحث  به  اعضا  تشویق  در   ریتأثی  نگچگوو    هانمونه:  مثبت  فرایند  دو  این 

 یی کهالگوها ارائهزندگی، 

 امید و شادکامی و مثبت نگری به زندگی بخشیده است از طریق پخش فیلم  

که دچار اختالل باشند، درک اهمیت  هرچندمسئولیت نسبت به فرزندان   بااحساساهداف : بحث در رابطه  6

 اند وتیم که یک فرد   یی هانقش نیترمثبتیکی از  عنوانبهخود  کمک کردن به فرزند و پذیرفتن مسئولیت

شدن در میان فرزندان، با    قائل بر عهده بگیرد، درک رابطه احساس مسئولیت نسبت به فرزند و عدم تمایز  

 سالمت خود و فرزند. 

طه  ل راب: تشویق اعضا به بیان احساسات خود در رابطه با پذیرفتن مسئولیت فرزند خویش، تحلی  هاروش

 گناه و سرخوردگی بااحساس یریپذت یمسئولعدم  
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هدف  ها 7 بر  تمرکز   : در   یجابهداف  مشکل  پذیرفتن  و  هدف  بر  تمرکز  اهمیت  درک  مشکل،  از  اجتناب 

 رضایت از زندگی  

تمرکز بر هدف و پذیرفتن مشکل و رابطه آن با سالمت روانی، تحلیل رابطه   یشناختروان: تحلیل    هاروش

نگر با  مثبت  ای  بیان  به  اعضا  ترغیب  مشکل،  پذیرفتن  و  هدف  بر  درباره  تمرکز  خود  افکار  و  حساسات 

 هدف،   پذیرفتن مشکل و تمرکز بر

قدردانی و تشکر کردن بر احساس و رفتار فردی و روابط اجتماعی، کسب عادت    راتیتأثاهداف : آشنایی با   8

 تشکر کردن راتیتأثتشکر کردن، آگاهی از 

زایش شادکامی و  کردن در افنقش تشکر    یشناختروانتشکر کردن، تحلیل    یشناختوانرلیل  : تح  هاروش

 بهبود ارتباط اجتماعی، بحث گروهی درباره تشکر کردن و آموختن آن به فرزندان،  

رابطه   9 در  گروهی  بحث  روزمره،  کارهای  از  بردن  لذت  تکلیف  بررسی   : انجام   یبااحساساهداف  در  که 

 دارد.   وجود  کارهای روزمره

 ی درمان گروهاعضا برای اتمام  یساز آمادهدگی، اری زنمعناد ٔ  نهیدرزم: بیان احساسان اعضا  هاروش

10   : تجربه    یسازکپارچهیاهداف  تبیین  قبل،  جلسات  فرایندهای  و  گرفتن   یدرمانگروهمطالب  آن،  اثرات  و 

در   اعضا  از  درباره  نظراتشانو    مورداحساس بازخورد  اعضا  بازخورد  گروه،  به  گروه،    نسبت  جلسات  پایان 

 ی درمان گروهو اختتام  یبندجمعروه و استفاده از دستاوردهای آن، اعضا برای ترک گ یسازآماده

و    هاروش احساسات  بیان  گروه،  فرایند  و  قبل  مطالب  مرور  تجربه    یهانگرش:  درباره    یدرمانگروهاعضا 

 عضا، بازخورد عاطفی و فکری اعضا درباره گروه و پایان آن.  آینده ا یهاچالشتبیین 

 

افسردگی  ابزار :BDI بک) پرسشنامه  شناخته(  از  یکی  بک  افسردگی  آزمونپرسشنامه  افسردگی  ترین  سنجش  های 

، تی بک،است که توسط روان آزمون شامل    شدهنیتدو (  1961پزشک مشهور )آرون  این  ماده است و هر ماده    21است. 

کنند. نمره کلی هر فرد در پرسشنامه  بندی میدرجه  3  صفرتاعالمتی از افسردگی را از    هرکدامای چهار جمله است که  دار

تمام جنبه نمرات در  با حجم  بک،  افسردگی  به دست میسنجش  برای آید. ها  برش  نقط  راهنمای  .مرکز شناخت درمانی، 

  18تا    10، حداقل افسردگی است. نمره  10نما نمره کمتر از  های عاطفی منتشر کرده است طبق این راهتشخیص اختالل

 .دهند.افسردگی شدید را نشان می  63تا    30وسط شدید و نمره  تافسردگی م  29تا    19فیف یا متوسط، نمره  افسردگی خ

   (1382،کاظمی از نقل به ؛1363)  اخوت و جلیلی یله یوسبه  ایران در بار نخستین برای پرسشنامه این یابیهنجار

همبستگ84/0 کرونباخ آلفای برحسب  رونید همسانی ضریب راه از را پرسشنامه پایایی (22)است  گرفتهانجام  یو 

 (.22است ) شدهگزارش  70/0برابر فرد، و زوج یاه یهاپرسش بر اساس از راه روش تصنیف و آمدهدستبه

 :هاافتهی

نشان داد که وضعیت تحصیلی مادران در هر دو    هایآزمودنی  جمعیت شناخت  ی هایژگیو از بررسی    آمده دستبهاطالعات  

از  گروه همگن   نفر لیسانس بود. تمامی مادران   2نفر کاردانی و     2نفر دیپلم،    8،  پلمید  ریزنفر تحصیالت    18و متشکل 

ازدواج    ن یانگیمو    دارخانه،  کنندهشرکت مدت  بین    14/15  هاآنطول  در  از    19  ها یآزمودنبود.  با    کنندگانتشرکنفر 

خود   نداشتند    گونهچ یههمسران  خویشاوندی  ناتوانی    هاآن نفراز    11  کهیدرحالرابطه  بودند.  خویشاوندی  رابطه  دارای 
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ناتوانی ذهنی  کننده شرکتفرزندان   نوع  ناتوانی    کنندهشرکت  6ناتوانی شنوایی،    کنندهشرکت  8،  کنندهشرکت  9از  دارای 

 معلولیتی بودند.   نفر از مادران نیز چند 4تیسم و فرزند او مبتالبهنفر   3حرکتی،  –حسی 

 های دو گروه آزمایش و کنترل در مقیاس افسردگی نگین و انحراف معیار نمرات آزمودنیمیا  2جدول 

 بعد از مداخله 

 میانگین   ±انحراف معیار

 قبل از مداخله 

 میانگین   ±انحراف معیار

  مراحل

 وه آزمایش گر افسردگی 8/30 ±  2/6 7/20  ± 6/5

 گروه کنترل افسردگی 3/27 ± 2/4 5/25  ±  6/4

 

آزمودنیم  2جدول   نمرات  معیار  انحراف  و  افسردگی  یانگین  مقیاس  یک  در  را  مرحله   برحسبها  در  گروهی  عضویت 

 دهد. نشان می آزمونپس

 

 

های  های نمرهمیانگیندو گروه با کنترل  آزمونپسمیانگین نمره افسردگی در مرحله  انس یکووارتحلیل  3جدول 

 آزمون شیپ 

P F منبع تغییرات مجموع مجذورات  میانگین مجذورات 

001/0  16/14  28/926  28/926  افسردگی 

 

از تحلیل  متغیر مداخله  عنوانبه  آزمونشیپ متغیر   نتایج حاصل  قرار گرفت. که  میانگین نمره    انس یکووارگر مورد کنترل 

 است. شده دادهنشان  3ه در جدول دو گرو آزمونپسافسردگی در مرحله 

از تعدیل نمرات    شودمشاهده می  3چنانچه که در جدول    آزمون پس، بین دو گروه آزمایش و کنترل در  آزمونشی پ پس 

در کاهش افسردگی مادران دارای با نیازهای  (. بنابراین مثبت اندیشی  >P  001/0  وجود دارد )  یداریمعنافسردگی تفاوت  

 است. ویژه مؤثر بوده 

 

 : یر یگجهینتبحث و  

 در شاهر ژهیاو یازهایکودکان با ن مادران یبر افسردگ اندیشی مثبتنی بر  اثربخشی آموزش مبتبررسی    باهدفاین پژوهش  

 مااردان  یبر افساردگ  اندیشیاثربخشی آموزش مبتنی بر مثبت  . پژوهش حاضر نشان دادانجام شد  1397کرمانشاه در سال  

گروه آزماایش نتاایج نشاان  بهاندیشی  مثبتبر  یمبتنپس از آموزش    گریدعبارتبهاست.    اثربخش  هژیو  یازهایکودکان با ن

یافته حاضر با پاژوهش هاای پیشاین بین گروه گواه و گروه آزمایش وجود داشت.نمرات افسردگی   تفاوت معناداری در    ،داد

مثبات نگار بار افساردگی و   یدرماانروانثیر  ا عناوان تاأ در پژوهشای با،  ان. در این راستا، شاهنگیان و همکاارهمسو است

درمان مثبت نگر در کاهش افساردگی، افازایش   یریکارگبهکه    ندنشان دادسرطان    مبتالبهاران  منش در بیم  یهایتوانمند

وده سرطان اثاربخش با مبتالبهمتعهدانه افراد  یوزندگ بخشلذتمنش، افزایش سطح زندگی معنادار، زندگی   یهایتوانمند

شاادکامی و ساخت  شیبرافازامثبت نگری  در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزشآبادی و همکاران غالمی حیدر  (.23ت)اس

رویی مادران دارای فرزند نابینا نشان دادند که آموزش گروهی مثبات نگاری باا ساخت رویای و شاادکامی رابطاه مثبات و 
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(.در پاژوهش 10ردگی و اضطراب کمتری برخوردارناد)شادکامی باالتر و افس  معناداری وجود دارد و افراد سخت رو از میزان

کردند و به این  یبررس، اثر مثبت اندیشی را بر افسردگی یامداخلهدر دانشگاه پنسیلوانیا با انجام  و همکارانسلیگمن  دیگری  

 (.24شود)عنادار افسردگی مینتیجه رسیدند که رویکرد مثبت نگر منجر به کاهش م

 منظور بهبت اندیشی به افراد،  مث  یهامهارتوزش فنون و  آماظهار نمود    توانیمحاصل از این پژوهش    ی هاافتهیدر تبیین  

تا افراد خود را   ردیگیم تقویت و بهبود ارتباط مثبت با خود، دیگران و دنیا و نیز کاهش افسردگی و مشکالت روانی انجام  

احترام به خود پی    یهاتجربه اخته و  بهتر شن ارتقای  افزایش و  این تجارب مثبت در  به نقش  بازشناسند و  را  مثبت خود 

دهد  تر از خویش و دیگران را افزایش میهای مثبتب خوب گذشته، احتمال بروز برداشتجه به نقاط مثبت و تجار ببرند. تو

به پذیرش مسئهمین امر سبب می  و افراد قادر  از    یترکاملولیت بیشتری در مورد ارزش خود شوند و به درک  شود که 

 (.  25آیند) نائلخویش 

افراد   نگری،  مثبت  آموزش  جریان  شناخت  در  جهت  گام    یهاجنبه و    ها تیقابل،  هاییتوانادر  اطرافیان  و  خود  مثبت 

بهبود    دارند یبرم به  منجر  امر  این  نیز    نگرششانکه  دیگران  به  تأ ر  انیدر.  شودیم نسبت  با  و  ویکرد  استعدادها  بر  کید 

به  شادی  یسازنهیبهها،  توانایی بیشتر  تمرکز کردن  و  توجه  مثب  مسائلها،  احساسات  احساسات و  ورود  از  و جلوگیری  ت 

توان بر سالمت روانی  می  منفی به حیطه شخصی، و نیز افزایش ارتباطات مثبت که یکی از مبانی رویکرد مثبت نگر است،

ابزاری است که   ینیبخوشخواهد رخ دهد، تغییر دهد.  تواند اتفاقی را که میمی  ینیبخوش (.  26ت)بتی گذاشثیر مثافراد تأ 

از پیش  میبه فرد کمک   به اهداف  ه شود همرا  اشدهیاحک تعهد  ی  با  ینیبخوشخود برسند. زمانی که    شدهن ییتعکند تا 

 (. 16)تواند افسردگی، یأس و پوچی را از بین ببردمی

تأ   1و همکاران  پیکتت این چرخه جالب  اثرگذاری  تبیین  احساسات مثبت و منفی، جهت  بر  را  و منفی  ثیر عواطف مثبت 

نشان دادند که افراد مضطرب با    ها آناند.  یجاد افسردگی در افراد بیان کردهی کشف نحوه ایجاد شادکامی و ارویکرد و برا

در یک   ت یدرنهاقراری خود شده و  خود، منجر به افزایش ماللت و بی  ه ذهنایجاد عواطف منفی و راه ندادن عواطف مثبت ب

( تونلی  فرآیند  و یک  تونسیکل  فرد در یک  نگرشی خاص  فرآیندی که  آن    قرارگرفتهل  از  رفتن  بیرون  امکان    ی راحتبه و 

اتمام رسیدن تونل فرد دچار افسردگی و مالمت شدید شده و حتی امک   ریپذامکان خودکشی نیز وجود ان  نیست، و با به 

میاردد قرار  نظر  (  به  منطقی  مشکل  رسدمیگیرند.  تونل  یک  در  خود  احاطه  با  نیز  مادران  پژوهش  این  در  درگیر که   ،

از آن برای   های  در شیوه نگرش به دنیا و توانایی  نبود. لذا تغییر  ری پذ امکان  یراحتبه  هاآن فرایندی بودند که خارج شدن 

یافتن خود،   قابلیت  تالش جهت  و  ت توانایی  فرزند خود،  مثبت  و  های  زندگی  مثبت  نکات  به  و    یچارچوب دهوجه  مجدد 

-را به پژوهش  2توجه  توان فرآیند تورش.میافسردگی شد ، منجر به کاهش ماللت و منفی زندگی   تغییر دید نسبت به نکات

افسردگی نسبت دا  شده انجامهای   تبیین کاهش  در  پژوهش حاضر  این حیطه و  است که     یادهیپدد. تورش در توجه  در 

نادیده گرفتن    رغم بهتوجه مستقیم،    ی هاکانالآن    لهیوسبه برای  فرد  را، فرها آنتالش   ازنظر که    یی هامحرکبه سمت    د 

 (. 27کند)ی برای وی ارزشمند است، هدایت میهیجان

  ازلحاظای، این مطالعه  های مداخلهرح برنامهدر ط  یشاندی  بر مثبت  ی آموزش مبتنبر این اساس، با توجه به کاربردپذیری   

 کاربردی، حائز اهمیت فراوانی است.  

 
1 Pictet etal 
2 attentional bias 
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بودن   یخود گزارشپژوهش حاضر به دلیل  با توجه به اینکه   یادآوری کرد  انتویم  ،پژوهش حاضر  ی هاتیمحدوددر شمار   

انداز خنثی  هابزار  مشاوره  جلسات  از  کنترل  گروه  برخورداری  عدم  و  انتظار    منظوربهگیری  اثر  با  یدرمانگروهحذف   ،

نتایج   تعمیم  در  پیگیری    تیدرنها  .بود  روروبهمحدودیت  پژوهش  این  است  لعهمطاپژوهشگران    ازنظردر  دورمانده   حاضر 

می  رون یازا در  شپیشنهاد  محدودیت  یهاپژوهشود  این  پیگیری  آتی  و  شود  برطرف  امکان  حد  تا  گیرد ها  قرار  مدنظر 

پژوهش در  اینهمچنین  آتی  شیوه  های  به  و  دیگر  جوامع  در  متغیرهای  رویکرد  دیگر  گرفتن  نظر  در  با  و  دیگر  های 

 .دقرار گیر موردمطالعه یشناختروان 
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