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 چکیده
 پژوهش  روشبود.    در افراد افسرده و سالم  یافکار ناکار آمد و تاب آور  یشی،مهارت مثبت اند  ییسهمقااز تحقيق حاضر  هدف  

مراکز درمانی سطح شهر اردبيل در  افسرده و افراد سالم مراجعه کننده به يمارانب ی و جامعه آماریاسهیمقا -یعلّحاضر از نوع 

تعيين گردید  فرد سالم 75افسرده و تعداد  يمارب 75نمونه آماری برابر  حجم وع تحقيق،ن با توجه بهمی باشد که  1398سال 

و با استفاده از روش نمونه گيری مستمر و تصادفی از بين جامعه آماری انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های استاندارد 

بود. اطالعات  بک و زمنیوا ناکارآمد افکار وی، کيسنیو و نگرامیا مثبت  ندیآ خود افکار، دسونیو ید و کونور یآور تاب

مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت.   spss20در نرم افزار    (MANOVA)  با استفاده از تحليل واریانس چند متغيرهگرداوری شده  

است و  اوتمتف افراد افسرده و سالم درآوری مهارت مثبت اندیشی، افکار ناکارآمد و تابنتایج به دست آمده نشان داد که 

در افراد افسرده  مقدار افکار ناکارآمد است و همچنين سالم بيشتر از افراد افسرده افراد درآوری مهارت مثبت اندیشی و تاب

نتایج تحقيق حاکی از آن است که افکار ناکارآمد و غيرمنطقی در نزد افراد افسرده در سطح باالتری باشد.  بيشتر از افراد سالم می

نسبت به افراد سالم قرار دارد و همين امر در نهایت منجر می شود تا افراد افسرده در زندگی روزمره بجای آنکه از مهارت 

ناکارآمدی استفاده می نمایند. بنابراین می توان با آموزش مهارت مثبت اندیشی و تاب آوری استفاده نمایند، از  راهبردهای 

 مثبت اندیشی و راهبردهای مقابله ای کارآمد سطح تاب آوری در افراد افسرده را ارتقا داده و به درمان این افراد کمک نمود.  

 .گیافسرد ی،تاب آور ،افکار نا کار آمد یشی،مهارت مثبت اند :واژگان کلیدی

 

 
 



2 

 مقدمه 

 .است  کرده مشغول خود به را متخصصان و پزشکان که است  ییها یماريب نیتر یجد از یکی قرن، یماريب بعنوان یافسردگ 

به نظر می رسد مهمترین صدمات ناشی از افسردگی در زمينه انسانی باشد چرا که آشفته کننده ترین عالمت افسردگی به صورت 

به . (1397)موجودی، یوسفی و ترکان،  باشد، گرایش به ایده ها و رفتارهای خودکشی استبالقوه مهلک ترین آنها نيز می 

سال گذشته دو برابر شده است، از نظر بار  ۲۶ یط یراندر ا یافسردگ  يوعش يزانمپژوهشهای انجام شده در ایران گزارش 

قرار  هايماریدر رتبه دوم ب یافسردگ  يماریب ۲۰۳۰در سال  هاينیب يشرتبه چهارم را دارد و براساس پ یافسردگ  ها،يماریب

متغيرهای گوناگونی همچون سن، عوامل اجتماعی، ویژگيهای فردی و روانی،  .(2017، 2ونگ، شی و لئو) خواهد گرفت 

های جسمی، اختالالت هورمونی، داروها، و همچنين اختالالت ارثی عواملی هستند که متغيرهای زیست شناختی چون بيماری

 . (1397)موجودی و همکاران،  در سبب شناسی افسردگی دخيل می باشند

 جسماني را بهبود بخشد. تواند سالمت  شادي ميو  ندگی از عوامل مهم افسردگی و اضطراب می باشندنداشتن دید مثبت به ز

)آهنگرزاده رضایی، کنند  زا را با ديدي مثبت ارزيابي مي هاي استرس بينانه به آينده، موقعيت گيري خوش افراد شاد با جهت 

هنگامي که با خوش بيني و اميدواري در زندگي همراه باشد، مي نگرش مثبت در زندگي (. 1396اوالد رستم و نعمت الهی، 

کي را جايگزين خمودگي و افسردگي ساخته و راه را براي زندگي سالم و سازنده التواند با طرد انديشه هاي منفي، شادابي و چا

از رویدادها شده و احساسها   های ناکارآمد فرض ها و باورهای ناکارآمدی اند که موجب سوگيری ادراک فردنگرش  هموار سازد.

)زارع و شریفی ساکی،   کندهای روانی میدهد و فرد را مستعد افسردگی و سایز آشفتگیهای فرد را تحت تاثير قرار میو ادراک 

پس از فعال شدن الگویی از پردازش  شوند و رویدادهای منفی زندگی فعال می عفاصله بعد از وقوالب افکارهااین  (.1۳95

شوند و این   کنند که سوگيری منفی دارند یا به عبارت دیگر با خطاهای منفی در تفکر مشخص می عات را تحریک میالاط

آوری به عنوان یکی از زیرطبقات   تاب(.  1398ی،  شکر  و  ليالخ)ایمانی،    مت روان فرد را کاهش دهندالممکن است س  افکارها

با تنيدگيها و تهدیدهای زندگی و آثار نامطلوب آن دارد؛ به شکلی که در  رویکرد روانشناسی مثبت گرا، نقش مهمی در مقابله 

آوری به عنوان توانایی فرد  تاب .ای را در حوزه بهداشت روان به خود اختصاص داده است  طی یک دهه اخير جایگاه ویژه

انعطاف پذیر با چالشهای زندگی تعریف شده  برای نگه داشتن سطح سالمی از عملکرد روانشناختی و جسمانی و مقابله مؤثر و  

تاکيد دارد که تاب آوری تداوم عملکرد را بهبود بخشيده   (2004) 3(. بونانو1395)بشرپور، عطادخت، غفاری و موالیی،    است 

رسد تاب آوری گرایش به تجربه افسردگی و اضطراب را کاهش  و یک شاخص قوی بهزیستی روانشناختی است به نظر می

 . دهد می

شخص مشاهده  مشود که اغلب با عالیمی در سطح فيزیولوژیکی، رفتاری و روانی فسردگی یک اختالل ناهمگون تلقی میا

ميليون نفر در سراسر دنيا از افسردگی رنج  350بر طبق گزارشات بيش از  (.1396، )آهنگرزاده رضایی و همکاران گرددمی

، افسردگی را در صدر علل مهم ناتوانی و از کارافتادگی در جهان قلمداد برند و سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانیمی

اختالل در کارکرد ناقلهای عصبی، سابقه   (. مهمترین متغيرهای موثر در افسردگی عبارتند از:2017،  و همکاران  )ونگ  اندنموده

افسردگی یا الکليسم در خانواده، از دست دادن والدین در دوران کودکی و یا مورد بی توجهی آنان قرار گرفتن، رویدادهای 

منفی اخير در زندگی، داشتن همسر عيب جو و یا متخاصم، فقدان ارتباطی نزدیک و اطمينان بخش، فقدان حمایت اجتماعی 

 (.  1396، نژاد يکو ن یزرند یپور سلطان ينحس ينی،مدت )حسدر طوالنی  ناسب و فقدان احساس ارزشمندیم
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سبکهای مقابله با تنش، راهبردهای مثبت اندیشی  است.   4کی از روشهای مقابله با استرس، اضطراب و افسردگی مثبت اندیشیی

برند امروزه روانشناسی مثبت نگر به به کار می و کاهش تنشباشد که افراد برای جلوگيری، مدیریت  شناختی و رفتاری می

ه جدیدی از روانشناسی اساساً به مطالعه علمی نيرومندی و شادمانی انسان نظر دارد مثبت اندیشی شيوه یا نتيجه عنوان شاخ

)اوالن    کند   ف میتمرکز مثبت ذهن فرد بر روی چيزی سازنده و خوب است و تفکرات و عواطف منفی یا مخرب را از آن حذ

کنند در های مثبت ایجاد میدهد مداخالتی که حالت نتایج تحقيقات صورت گرفته نشان می(. 2011، 5شيمون و گاس سلين

مهارت مثبت که بيماران افسرده از  نشان داد( 1397)محمدی  آقاپور و بعنوان مثال .کاهش و تسکين افسردگی افراد مؤثرند

( به این 1396آهنگرزاده رضایی و همکاران )همچنين  خودکارآمدی کمتری نسبت به سایر افراد برخوردار بودند.یشی و اند

روه آزمایش با کنترل فسردگی بيماران مبتال به بيماری عروق کرونر قلب بعد از آموزش مثبت اندیشی در گ نتيجه رسيدند که ا

 آموزش اثربخشی( 1394زندوکيا )نيک منش و و نيز  (1395زاده ) پوررجب و اسمعيلو همچنين در مطالعه  متفاوت است 

 6دوکی، الياسی و حسن زاده نشان داد.    کاهش معناداری  آزمون  در پس   با کنترل  نوجوانان افسردگی بر اندیشی مثبت  های مهارت

 می لوسمی به مبتال کودکان مادران در افسردگی سطح کاهش باعث  اندیشی مثبت  ( به این نتيجه رسيدند که آموزش2019)

های مثبت، ( نشان دادند که مداخله های مثبت نگری از طریق افزایش هيجان2014) 7یرسکيوبوميلالیوس، لی، چوی و  .  شود

 8 ماچادو و کارتا لوا،يس ن،یکار-اسیآر را،یپر ،یسپا سانتوس، افکار مثبت و رفتارهای مثبت باعث کاهش افسردگی می شود.

استراتژی های روانشناسی مثبت نگر همانند افزایش هيجان های مثبت، گسترش نقاط قوت شخصی،  نشان دادند که( 2013)

نشان دادند  ( 2010) 9دوکری و استپتو اهش نشانگان افسردگی منجر می شود و در نهایت جستجوی معنا و برای زندگی به ک 

  است.افراد اثربخش بوده  مولفه های رویکرد مثبت نگر در کاهش افسردگی،که 

نگرش هاي ناکارآمد، نگرش ها و باورهايي هستند که فرد را مستعد افسردگي و يا به طور کلي آشفتگي رواني مي کند. اين 

باورها که در اثر تجربه نسبت به خود و جهان کسب مي شوند، فرد را آماده مي سازند تا موقعيت هاي خاص را بيش از حد 

منفي نسبت به خود، دنيا و آينده را دليل افسردگي، دوام و عود  نگرش هايو  ناکارآمدافکار  .د تعبير کنندمنفي و ناکارآم

توان گفت  بيني کنند. بنابراين مي توانند به طور معناداري افسردگي را پيش هاي منفي مي نگرشهمچنين  دانندمي افسردگي

)ولی تبار و حسين   آيدبيني افسردگي به حساب مي  ي مهمي در پيش  کننده  تعيينهاي منفي همچنان عامل    که هر چند ارزيابي

 افراد مبتال به اختالل افسرده( بيان می کنند که  2012) 10(. بلينگ، هاولی، بالچ، کورکوران، لویتان، یانگ و سگال1396ثابت،  

زگاري پايين، پيش آگهي بد و رضايت از نگرش افکار خودآيندهاي ناکارآمد و عزت نفس پايين، سطح سا به دليل داشتن،

. تا  کند زندگي پاييني دارند. جالب توجه است که خلق افسرده بر خالف ساير اختالالت خلقي در اين اختالل زياد تغيير نمي

ان زمانی که باورهای غير منطقی جریان دارد اختالالت عاطفی و افسردگی نيز به قوت خود باقی خواهد بود. همچنين به محقق

افرادی که خود را اسير و گرفتار باورهای افکار غير منطقی خود می کنند، احتماال خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، 

بخشی، مشهدی، نيری  دهند.خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، افسردگی، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می

آموزش  تفاوت معناداری در نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان گروه آزمایش که نشان دادند که( 1397و ساالر )

 .خودشکوفایی را دریافت کرده بودند، نسبت به گروهی که هيچ نوع آموزشی را در این زمينه دریافت نکرده بودند وجود دارد

 می منفی خودکارافکار که  ( نشان داد1394و اميری و یزدان بخش ) (1396ار و حسين ثابت )ولی تبهمچنين نتایج مطالعه 
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 که افکار دادند( در تحقيقی نشان 1396موسی زاده و عليزاده ) در حالی که یافته های بينی کنند توانند، افسردگی را پيش

بين افراد دارای ( نشان دادند که 1395) ی درآمد یفیشر و گرامپورحسينی،  .کنند پيش بينی را افسردگی توانند نمی ناکارآمد

 11. بارکيس و دورونشانگان افسردگی و افراد سالم از لحاظ نمره کلی باورهای غير منطقی تفاوت معنی داری وجود دارد

 افسردگی  منفی ازجمله  عاطفی  حاالت  مهم  های  کننده  بينی  غيرمنطقی پيش  باورهای  که  ( در تحقيقی این نتيجه رسيدند2019)

خود گزارش کردند   های  در نتایج بررسی  (2014) 13و سرجنت و مارجيت  (2018) 12یسوبر  و  نزيمارت  ،یشوفلسالوانا،  .  هستند

( به 2018تهرانچی، دوست، اميری و پاور )همچنين  بيماران دارای افسردگی نمرات باالیی در افکار ناکارآمد دریافت کردند.

کاهش   تأثير  ناکارآمد این  افکار  واسطه  دارد که از طریق نقشافسردگی    بر  منفی  تأثير  شخصيت   قوت  نقاط  این نتيجه رسيدند که

  . می یابد

آوري ظرفيتي ذاتي نيست، بلکه ب تامی باشد.  14جمله متغير روانشناختی که با افسردگی در افراد رابطه دارد، تاب آوریاز 

شود شخص در مواجه شدن با بحران، مسير رشد و   سابي است. استعدادي که باعث ميتآورانه نوعي رفتار اک  برفتار تا

کنند و حس  برانگيز ارزيابي مي شهاي ناگوار را چال آور موقعيت  بافراد تا(. 2013، 15)فليتچر و سرکارشکوفايي را بپيمايد 

برخورد با افراد در  ننمايند. اي ت به خود و اوضاع دارند و حس بيشتري از کنترل در زندگيشان تجربه ميبتعهد بيشتري نس

، نکنند. بنابراي  کند، استفاده مي  ديل ميبخطري ت  اي که فشار رواني را به تجربه بي  ت از شيوه فعال حل مسأله يعني شيوهالمشک

به طور کلی می توان گفت هرچه ميزان تاب آوری در افراد بيشتر باشد ميزان استرس، اضطراب و  .افکار منفي کمتري دارند

(. افراد تاب آور انعطاف پذیری بيشتری در مقابل شرایط آسيب 1392ين خواهد بود. )مومنی و عليخانی،  افسردگی در افراد پای

رتباط معکوس ( به این نتيجه رسيدند که ا1397بهشتی و ضرغام حاجبی )  زا دارند و خود را در برابر شرایط حفاظت می کنند.

بين افسردگی زنان نابارور با متغير ( به این نتيجه رسيدند که  1395دارد. بشرپور و همکاران )بين تاب آوری و افسردگی وجود  

 عادی افراد و قلبی بيمارانروی ( در پژوهشی 1393اعتصامی پور و اميرپور ) وجود دارد.تاب آوری رابطه منفی و معنی دار 

(  2019) 16بانتروک، مورتير، اورباچ، ویسل، کسلر و دیميتنارهایبرت، نشان دادند که تاب آوری بر افسردگی اثر کاهنده دارد. 

افسردگی در مقایسه با سایر افراد عادی در تاب آوری دارای مشکل می باشند. برسو، به اختالل    بيماران  به این نتيجه رسيدند که

بالنک،   برخوردار می باشد.  تاب آوری کمتری  گزارش کردند که افراد افسرده از ميزان( در پژوهشی  2018) 17پاریس و تورکی

پس از حادثه رابطه معکوس معناداری وجود   افسردگیگزارش دادند که بين تاب آوری و  (  2016) 18راحيل، السون و موچنيک

 در افراد افسرده و سالم یافکار ناکار آمد و تاب آور  یشی،مهارت مثبت اند ییسهمقا لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و. دارد

 .  انجام شد 1398در سال 

 

 روش تحقیق 
جهت گرداوری اطالعات از روش ميدانی  است. ایمقایسه -یعلاز نوع توصيفی به شيوه  حاضر پژوهش قيتحق روش

مراکز بهداشتی، افسرده و افراد سالم مراجعه کننده به    يمارانب  یشامل تمام  قيتحق  نیا  آماری  جامعه  )پيمایشی( استفاده شده است.

جهت تشخيص نمونه های   .می باشد 1398در سال  های تخصصی فعال در سطح شهر اردبيلکلنيکهای درمانی و درمانگاه

 
11 - Balkıs & Duru 

12 - Salanva, Schaufeli, Martínez & Bresó 

13 - Sergeant & Mongrain 

14  - Resiliency 

15 - Fletcher & Sarkar  

16 - Ebert, Buntrock, Mortier, Auerbach, Weisel, Kessler & Demyttenaere 

17 - Breso, Paris & Turecki 

18 - Blanc, Rahill, Lacon & Mouchenik 
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نفر   75نفر بيمار افسرده و  75نفر شامل  150حجم نمونه آماری افسرده از نظرات روانپزشکان و متخصصين بهره گرفته شد. 

 ابزار گردآوری اطالعات در این تحقيقفرد سالم می باشد. روش نمونه گيری در این تحقيق بصورت در دسترس می باشد. 

تاب  (؛ و 1997) 20(؛ افکار ناکارآمد وایزمن و بک1988) 19مثبت اندیشی اینگرام و ویسنيکیشامل سه پرسشنامه استاندارد 

 در 22چندگانه انسیوار زي آنال آزمون از داده ليتحل و هیتجز جهت می باشد.  (RIS-CD)( 2003) 21دسونیو یکونور و د یآور

 .گردید استفاده SPSS20 افزار نرم

 یافته های تحقیق

 .پرداخته شده است  مهارت مثبت اندیشی در افراد افسرده و سالم در اين بخش به مقايسه
 واریانس چند متغیری( نتایج آزمونهای معناداری تحلیل 1جدول )

درجه آزادی   F مقدار  نام آزمون  

 فرضیه 

خطای درجه 

 آزادی 

سطح  

 معناداری  

مجذور 

 اتا 

 146/0 004/0 145 4 070/4 146/0 اثر پیالیی  گروه

 146/0 004/0 145 4 070/4 854/0 المبدای ویلکز

 146/0 004/0 145 4 070/4 171/0 اثر هوتلینگ 

 146/0 004/0 145 4 070/4 171/0 بزرگترین ریشه روی 

( نشان می دهد که سطوح معناداری همه آزمون ها قابليت استفاده از تحليل واریانس چند متغيری را مجاز می 1نتایج جدول )

درصد واریانس مربوط به اختالف بين دو گروه ناشی از تاثير متقابل 14/ 6(. مجذور اتا نشان می دهد که P<  0/ 05شمارد )

 متغيرهای وابسته می باشد.

 

 

 

 
 لوین ( نتایج آزمون2جدول )

 سطح معناداری  2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  متغیر 

 498/0 148 1 462/0 کارکرد مثبت روزانه 

 706/0 148 1 143/0 ارزیابی دیگران از خویش 

 715/0 148 1 134/0 انتظارهای مثبت 

 957/0 148 1 003/0 خود اعتمادی 

واریانس ها در متغيرهای فوق در دو گروه تایيد می شود و استفاده از ( نشان می دهد که پيش فرض همگنی 2نتایج جدول )

 آناليز واریانس چندمتغيره بالمانع است.

 
 ( نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره3جدول )

 
19 - Ingram & Wisnicki 

20 - Weissman & Beck 

21 - Connor & Davidson 

22 - Multivariate Analysis Of Variance 
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مجموع    منبع 

 مربعات 

درجه 

 آزادی 

میانگین  

 مربعات 

سطح   Fمقدار 

 معناداری 

 مجذور اتا 

 051/0 025/0 671/5 810/34 1 810/34 کارکرد مثبت روزانه گروه

 065/0 010/0 835/7 65/466 1 65/466 ارزیابی دیگران از خویش 

 002/0 645/0 214/0 96/12 1 96/12 انتظارهای مثبت

 050/0 022/0 963/5 42/139 1 42/139 خود اعتمادی 

(؛ ارزیابی دیگران  P=    0/ 025  <0/ 05  ؛F=    5/ 671)  روزانه( نشان می دهد بين ميانگين نمرات کارکرد مثبت  3نتایج جدول )

گروه های  (  در بينP=  0/ 022 <0/ 05؛  F=  5/ 963) ( و خوداعتمادیP=  0/ 010 <0/ 05؛ F=  7/ 835) از خویش

 از گرانید یابیارز، روزانه مثبت  کارکردافسرده و سالم تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، ميانگين نمرات  آماری

ی در بين نمونه آماری سالم بصورت معناداری باالتر از نمونه آماری افسرده باشد. از سوی دیگر بر اساس خوداعتمادو    شیخو 

نتظارهای مثبت در بين گروه های آماری سالم و افسرده تفاوت معناداری مشاهده نتایج به دست آمده می توان گفت که در ا

 .نشد

 .پرداخته شده است  در افراد افسرده و سالم افکار ناکارآمد در اين بخش به مقايسه
 ( نتایج آزمون لوین فرضیه دوم4جدول )

 سطح معناداری  2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  متغیر 

 604/0 148 1 271/0 ناکارآمدافکار 

( نشان می دهد که نتایج پيش فرض همگنی واریانس ها در متغيرهای فوق در دو گروه تایيد می شود و استفاده 4نتایج جدول )

 از آناليز واریانس چندمتغيره بالمانع است.

 
 ( نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره5جدول )

مجموع    منبع 

 مربعات 

درجه 

 آزادی 

میانگین  

 مربعات 

سطح   Fمقدار 

 معناداری 

 مجذور اتا 

 113/0 003/0 069/9 77/187 1 77/187 افکار ناکارآمد  گروه

نمونه آماری   ( در بينP=    0/ 003  <0/ 05  ؛F=    9/ 069( نشان می دهد که بين ميانگين نمرات افکار ناکارآمد )5نتایج جدول )

سالم و افسرده تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، ميانگين نمرات افکار ناکارآمد در بين افراد افسرده بصورت 

 معناداری باالتر از افراد عادی می باشد.

 .پرداخته شده است  در افراد افسرده و سالم تاب آوری در اين بخش به مقايسه
 عناداری تحلیل واریانس چند متغیری ( نتایج آزمونهای م6جدول )

درجه آزادی   F مقدار  نام آزمون  

 فرضیه 

خطای درجه 

 آزادی 

سطح  

 معناداری  

مجذور 

 اتا 

 133/0 003/0 144 5 013/4 193/0 اثر پیالیی  گروه

 133/0 003/0 144 5 013/4 807/0 المبدای ویلکز

 133/0 003/0 144 5 013/4 239/0 اثر هوتلینگ 

 133/0 003/0 144 5 013/4 239/0 بزرگترین ریشه روی 
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( نشان می دهد که سطوح معناداری همه آزمون ها قابليت استفاده از تحليل واریانس چند متغيری را مجاز می 6نتایج جدول )

متقابل متغيرهای وابسته درصد واریانس مربوط به اختالف بين دو گروه ناشی از تاثير    13/ 3شمارد. مجذور اتا نشان می دهد که  

 می باشد.

 
 ( نتایج آزمون لوین 7جدول )

 سطح معناداری  2درجه آزادی  1درجه آزادی  Fمقدار  متغیر 

 055/0 148 1 773/3 ی فرد یستگیشا

 124/0 148 1 416/2 ی منف عاطفه تحمل

 521/0 148 1 415/0 من ی ا  روابط و رییتغ  مثبت رشیپذ

 150/0 148 1 109/2 کنترل 

 728/0 148 1 122/0 ی معنو راتی تاث

( نشان می دهد که پيش فرض همگنی واریانس ها در متغيرهای فوق در دو گروه تایيد می شود و استفاده از 7نتایج جدول )

 آناليز واریانس چندمتغيره بالمانع است.

 
 ( نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره8جدول )

مجموع    منبع 

 مربعات 

درجه 

 آزادی 

میانگین  

 مربعات 

سطح   Fمقدار 

 معناداری 

مجذور 

 اتا 

 076/0 009/0 108/9 178/2 1 178/2 یفرد یستگی شا گروه

 003/0 546/0 861/0 011/132 1 011/132 ی منف عاطفه تحمل

 009/0 363/0 838/0 511/7 1 511/7 من ی ا روابط و رييتغ مثبت رشی پذ

 081/0 019/0 784/6 37/165 1 37/165 کنترل 

 002/0 676/0 176/0 544/0 1 544/0 ی معنو راتيتاث

=   6/ 784( و کنترل )P=    0/ 009  <0/ 05؛  F=    9/ 108( نشان می دهد بين ميانگين نمرات شایستگی فردی )8نتایج جدول )

F 0/ 019 <0/ 05؛  =P  در بين نمونه آماری سالم و بيمار تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، ميانگين نمرات )

در بين نمونه آماری سالم بصورت معناداری باالتر از نمونه آماری افسرده می باشد. از سوی دیگر بر  کنترلو  یفرد یستگیشا

ی در بين نمونه معنو  راتياثت و رييتغ مثبت  رشیپذطفه منفی، اساس نتایج به دست آمده می توان گفت که در مورد تحمل عا

 .آماری سالم و افسرده تفاوت معناداری مشاهده نشد

 

 نتیجه گیریبحث و 

نتایج حاصل از تحليل داده های پژوهش نشان داد مهارتهای مثبت اندیشی در گروه سالم به طور معناداری باالتر از افراد افسرده 

می باشد. در مورد مولفه های مثبت اندیشی نيز نتایج نشان داد که کارکرد مثبت روزانه، ارزیابی دیگران از خویش و خود 

تر از افراد افسرده می باشند. در مورد انتظارهای مثبت تفاوت معناداری از لحاظ آماری مشاهده اعتمادی نيز در افراد سالم باال

؛ (1395)  زاده  لياسمع  و  پوررجب؛  (1396)  همکاران  و  ییرضا  آهنگرزاده؛  (1397)  یمحمد  و  آقاپورنشد. این یافته با نتایج  

  همکاران و سناتوس؛ (2014)  همکاران و وسیال پژوهش؛ (2019) همکاران و یدوک ؛ (1394) ايزندوک  و منش کين

 افسردگی نمره دریافتند که بين (1397)محمدی  آقاپور و همسو و هماهنگ می باشد. (2010)  استپتو و یدوکرو  (2013)



8 

افسردگی را در بين   درصدی  28  این پژوهشگران شيوع.  دارد  وجود  معناداری  اجتماعی رابطه  حمایت   با  سالم  و  بيماران افسرده

یشی و خودکارآمدی کمتری نسبت به سایر افراد مهارت مثبت اندبيماران به اثبات رساندند و بيان کردند که بيماران افسرده از 

 افسردگی  اندیشی برکاهش  مثبت   دادند که اثربخشی  ( نشان1395برخوردار هستند در تحليلی دیگر پوررجب و اسمعيل زاده )

 متوسطه  دختر مدارس  دانش آموزان  افسردگی  کاهش  درجهت   آموزش  نوع  از این  می توان  معنادار می باشد و  دختر  آموزان  دانش

( نيز با توجه به موثر بودن آموزش مثبت نگری بر کاهش افسردگی، اضطراب و 1394کرد. نيک منش و زندوکيا ) استفاده

ر نوجوانان و بزهکاران توصيه نمودند که برنامه های مبتنی بر آموزش استرس و ارتقای کيفيت زندگی به دست اندرکاران امو 

مثبت نگری را برای کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش کيفيت زندگی این نوجوان به کار ببرد. در پژوهش دیگر الیوس و 

ار مثبت و رفتارهای مثبت های مثبت، افک( نشان دادند که مداخله های مثبت نگری از طریق افزایش هيجان2014) 23همکاران

 همبسته مثبت  پيامدهای با مثبت اندیشیباعث کاهش افسردگی، افزایش شادکامی و احساس بهزیستی روانشناختی می شود. 

 منفی پيامدهای تحمل به و بوده مرتبط منفی پيامدهای با بدبينی که صورتی در می گردد منتهی مثبت  پيامدهای حفظ به و بوده

 روانشناختی  پيامدهای  با  مثبت اندیشی  که  دهد  می  نشان(  2007)  همکاران  و چانگ های  بررسی راستا  این  درشود.    می  منتهی

نتایج برخی محققان  از طرفی. است  مرتبط منفی روانشناختی پيامدهای با منفی اندیشی که صورتی در است  ارتباط در مثبتی

. با همه این اوصاف باشند می ارتباط در افسردگی عالیم با بدبينی و زندگی از رضایت  با مثبت اندیشی که است  آن از حاکی

مطالعات پژوهشگران حاکی از آن است که مثبت اندیشی با فقدان بدبينی معادل نيست، بلکه این دو، حامل های جداگانه ای 

  از  وی آور تاب سطح ارتقای با مثبت اندیش افراددر تبيين این فرضيه می توان گفت (. 2002محسوب می شوند )چانگ، 

 سبب که یعوامل نيهمچن و زا استرس عوامل برابر در ،یافسردگ و استرس چون یعوامل کردن تر رنگ کم و لیتعد قیطر

کند. مثبت اندیشی باعث می   غلبه  آنها  بر  و  داده  نشان  مقاومت   خود  از  شود  یم  یشناخت  روان  مشکالت  از  اریيبس  آمدن  بوجود

شود تا افراد در مقابل عوامل ارتقا دهنده افسردگی این عوامل را تعدیل نموده و کمتر در معرض افسردگی باشند. همچنين در 

صورت افزایش مهارتهای مثبت اندیشی در نزد افراد افسرده می توان انتظار داشت که به تدریج افکار غيرمنطقی افراد افسرده 

 نگ شود و عالئم افسردگی کاهش یابد.کم ر

نتایج حاصل از تحليل داده های پژوهش نشان داد که افکارناکارآمد در گروه افسرده به طور معناداری باالتر از افراد عادی می 

و  اميری (؛1395(؛ حسينی و همکاران )1396ولی تبار و حسين ثابت ) (؛1397بخشی و همکاران )باشد. این یافته با نتایج 

( و سرجنت و 2018(؛ تهرانچی و همکاران )2018سالوانا و همکاران ) (؛2019(؛ بارکيس و دورو )1394یزدان بخش )

(  مغایر می باشد. ولی تبار 1396همسو و هماهنگ می باشد و با یافته های پژوهش موسی زاده و عليزاده )(  2014مارجيت )

اگر رویدادهای ناگوار گذشته در داستان زندگی فرد جای نگيرند، سيدند که ( در تحقيقی به این نتيجه ر1396و حسين ثابت )

های خاطرات شود و این ویژگی خاطرات مزاحم و پریشانی و احساس کرختی و جدایی همراه با آن منجر به افسردگی می

مقایسه باورهای غيرمنطقی در    (1395. حسينی و همکاران )بينی کند  تواند افسردگی را پيش  مزاحم بيشتر از واکنش به آنها می

شناخت عواملی که منجر به بهبود و مانع از ابتالی معتقدند که  ن نشانه های افسردگیودر افراد با نشانه های افسردگی و بد

ای برخوردار است لذا شناسایی عوامل تاثيرگذار بر این اختالل اثربخش و قابل تامل افراد به افسردگی می شود از اهميت ویژه

 نياز  موفقيت، به  نياز  ویژه  به  غيرمنطقی، باورهای  که  ( نيز به این نتيجه رسيدند2019) 24. بارکيس و دوروبرای درمان می باشد

در بسياری از   هستند.(  اضطراب  و  افسردگی  استرس،)  منفی  عاطفی  حاالت  مهم  های  کننده  بينی  پيش  آسایش،  به  نياز  و  تأیيد  به

افکارناکارآمد نقش تعيين کننده دارند به طور مثال آسيب پذیری نسبت به افسردگی به چندین عامل بستگی مشکالت روانی 

 
23 - Layous Et Al 

24 - Balkıs & Duru 
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تأیيد و حمایت از  دارد مثل عزت نفس پایين سرزنش خودپرداز انتخابی داده ها منفی و نگرش های ناکارآمد. افکارناکارآمد

سالمت روان و آشفتگی های هيجانی به ویژه افسردگی و عزت  تمایل به سرزنش، اجتناب از مشکالت در جانـب دیگـران،

( نشان دادند که  1998) 25(. واتسون، شرباک و موریس1390نفس پایين نقش مهمی ایفا می کنند )شفيع آبادی و ناصری، 

اضطراب و  هرچه نگرش های ناکارآمد و افکارناکارآمد افراد بيشتر شود آشفتگی های هيجانی نيز بيشتر خواهد بود. اليس

اختالالت عاطفی را نتيجه طرز افکار ناکارآمد و غير عقالنی می داند و به نظر او افکار و عواطف واکنش های متفاوت و 

جداگانه ای نيستند. از این رو تا زمانی که افکارناکارآمد جریان دارد اختالالت عاطفی و اضطراب و افسردگی به قوت خود 

يس افرادی که خود را اسير و گرفتار افکارناکارآمد خود می کنند احتماال خود را در حالت احساس باقی خواهد ماند. به نظر ال

 بر طبق نظر بکخشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضراب و افسردگی و سستی عدم کنترل و ناچاری قرار می دهند. 

آینده نظر بدبينانه ای دارند، دارای روان بنه ها و   افراد افسرده به این دليل افسرده اند که نسبت به خود، جهان و (1967)

باورهای منفی اند که به وسيله رویدادهای منفی زندگی فعال می شوند و همچنين سوگيری های شناختی دارند. روان بنه های 

نهایت به  سه گانه منفی ناميده است حفظ می کنند که در بک منفی همراه با سوگيری یا تحریف های شناختی آنچه را که 

)اعتقاد و باور غير منطقی(   افسردگی منجر می شود. به عبارت دیگر بک مؤلفه آسيب پذیری را به عنوان نگرش ناکارآمد

( از جمله عوامل دیگری که می تواند بر بروز افسردگی تاثير بگذارد افکار کار امد و ناکار 2005) 26. چيوکتامفهوم سازی نمود

از افراد دارای افکار کار آمد و ناکار امد از الگوهای رفتاری و راهبردهای مقابله ای متفاوتی در برابر   آمد است در واقع هر کدام

مسائل و مشکالت زندگی استفاده می کنند کار امد بودن و ناکارامد بودن این راهبردهای مقابله ای می تواند منجر به بهبود یا 

ای کارآمد مجهز نباشد و  به راهبردهای مقابله افرادچنانچه ضيه می توان گفت در تبيين این فر وخيم تر شدن افسردگی گردد.

توان کمتری  دوران زندگیتوانایی کمی برای درک هيجانهای خود و دیگران داشته باشد، در برخورد با فشارها و بحران های 

. فردی که تابع و ان خواهد دادت رفتاری بيشتری را به صورت پرخاشگری، افسردگی و اضطراب نشالخواهد داشت و مشک

دست خوش افکار ناکارامد و باورهای غير منطقی باشد با پيامدهای منفی مواجه خواهد شد در چنين حالتی او فردی مضطرب 

و غير عادی که شخصيت ناسالمی داشته و وقتی حادثه ای نامطبوعی رخ می دهد دچار اضطراب و تشویش شده و این حالت 

گی رفتاری می گردد و همچنين افکار ناکارآمدبر فرآیند تصميم گيری و حل مسئله در اردهتالت عاطفی، بیها موجب بروز اخ

هنگام بروز مشکالت تاثير گذاشته و بهداشت روانی او را به خطر می اندازد و او را  در برابر حوادث اسيب پذیر ساخته و 

ای استفاده می کنندو در افراد از معيارهای انعطاف ناپذیرو کمال گرایانهسبب ناکامی وی می شود  و همچنيين این دسته از 

مقابل تغيير مقاومند و هنگامی که با یک استرسور مواجه می شوند فشار روانی زیادی را تحمل می کنند. همچنين می توان 

ی است زیرا چنين هدفی در دسترس چنين استدالل کرد که افکارناکارآمد انتظار تایيد از جانب دیگران یک تصور غيرعقالن

نيست و اگر فردی در پی چنين خواسته ای باشد کمتر خودرهبر و بيشتر ناامن و مضطرب و افسرده خواهد بود این مطلوب 

است که انسان مورد محبت و دوستی قرار گيرد ولی در عين حال فرد منطقی و عقالنی هيچ گاه عالیق و خواسته هایش را 

 فی نمی کنند.  قربانی چنين هد

نتایج حاصل از تحليل داده های پژوهش نشان داد که تاب آوری در گروه سالم به طور معناداری باالتر از افراد افسرده می باشد. 

(؛ بالنک و  1394(؛ اکبرزاده و همکاران )1395(؛ بشرپور و همکاران )1397بهشتی و ضرغام حاجبی )این یافته با نتایج 

بهشتی و ضرغام  همسو و هماهنگ می باشد. (2018( و برسو و همکاران )2019یبرت و همکاران )(؛ ا2016همکاران )

به ميزان  آنان باعث کاهش افسردگی سربازان آوری افزایش یک واحد در متغير تاب( به این نتيجه رسيدند که 1397حاجبی )

 
25 - Watson, Sherbak & Morris 

26 - Chioqueta 
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. در کاهش ميزان افسردگی و اضطراب سربازان داردکه تاب آوری نقش بسزایی  بنابراین می توان نتيجه گرفت    شود  می  0/ 357

تاب آوری کمتری برخوردار می باشد و همچينن افراد  ( معتقدند که افراد افسرده از ميزان2018همچنين برسو و همکاران )

تاب آوری    (2010،  27افسرده احساس بيگانگی زیادی نسبت به سایر افراد دارند. به اعتقاد )آینزليچ، آروسون، گوود و مک کای

به عنوان مهارتی مناسب برای پشت سرگذاشتن مشکالت زندگی حتی وقتی که شرایط نامطلوب و سخت وجود دارد است 

تاب آوری به توانایی یک انسان گفته می شود که به طور موفقيت آميز شرایط نامطلوب را پشت سرگذارده و با آنها تطابق 

کند ی به قابليت تحصيلی و هيجانی و اجتماعی دست می یابد. راتر خاطر نشان مییابد و عليرغم مواجهه با مشکالت زندگ می

گيرد که تاب آوری نوعی تعامل با عامل خطر است یعنی ماهيتی رو به رشد دارد که از بيولوژی و تجارب اوليه زندگی منشاء می

 خطرناک  طیشرا با ییارویرو در یانفعال یحالت و ست ين کننده دیتهد طیشرا ای ها ب يآس برابر در داریی پا تنها آوری تاب البته

  تعادل  برقراری در فرد ییتوانا آوری، تاب گرید انيب به است؛ خود رامونيپ طيمح در سازنده و فعال شرکت  بلکه باشد،ی نم

 امدهایيپ با خود ميترم ینوع آوری تاب که باورند نیا بر پژوهشگران ن،یا بر افزون است  خطرناک  طیشرا در یروان -یستیز

در تبيين این فرضيه   .دارد  یزندگ   از  شتريب  هرچه  تیرضا  و  سازگاری  دری  مهم  نقش  خود  نیا  که  است   یشناخت  و  یعاطف  مثبت 

 مختلف، عامل نیچند نيب تعامل از یافسردگ  بلکهتوان گفت فقط یک عامل نمی تواند وقوع افسردگی را پيش بينی کند می

آوری به عنوان یکی از ساز های اصلی روانشناسی تحولی، روانشناسی خانواده و بهداشت در این بين تاب .شود یم حاصل

آوری نقش مهمی در بازگشت به ( معتقد است که تاب1996) 28ای به خود اختصاص داده به طوری که الوروان جایگاه ویژه

تعادل اوليه یا رسيدن به تعادل سطح باالتر دارد و از این رو سازگاری مثبت و موفق را در زندگی فراهم می کند. به بيان دقيق 

آوری بيانگر تعامل بارتی تابتر تاب آوری ویژگی یا خصلتی نيست که برخی دارای آن باشند و برخی آنرا نداشته باشند، و به ع

بين انسان و محيط است و  تاب آوری اشاره به ایستادگی در برابر خطر دارد اما یک پدیده تدریجی است و انباشت خطر 

آوری نمرات تواند حتی تاب آورترین افراد را نيز مغلوب سازد و منجر به افسردگی گردد به همين دليل  افرادی که در تابمی

ای با ادراکات سوگيری دست می اورند و سطوح باالیی از افسردگی را نشان می دهند و چنين افرادی به صورت فزایندهپایينی ب

شده و افکار منفی رو برو می شوند و وضعيت زندگی خود را منفی ارزیابی کرده و با احساسی از غمگينی، نااميدی، احساس 

انرژی مواجه می شوند که به دليل خلق پایين و احساس بی ارزشی و عدم گيری  و کاهش  خستگی، مشکل در تمرکز و تصميم

احساس لذت از زندگی برآورد خوبی از کيفيت زندگی خود ندارند. فریبرگ، جم دال، روسنوینگ، مارتين سين، اسالج سن و  

ه عبارت دیگر افراد تاب آور تاب آوری با ابعاد مختلف سالمت رابطه مثبت معنی داری دارد ب( نشان دادند که  2006) 29فالتن

خود را در برابر این شرایط حفاظت افراد تاب آور  دارند و نسبت به افراد افسرده انعطاف پذیری بيشتری در شرایط آسيب زا 

تاب آوری می توانند اضطراب و افسردگی را پيش بينی کنند، ارتقاء ميزان تاب آوری ( نشان داد که  2012. طهماسبی )کنند  می

. در تبيين این فرضيه به ارتقاء سالمت روان می انجامد يامدهای مطلوبی مانند کاهش اضطراب و افسردگی همراه است، کهبا پ

هستند و کمتر تحت تاثير مشکالت قرار می  افرادی که تاب آوری بيشتری دارند در مقابله با مشکالت مقاوم تر  می توان گفت 

تاب آوری به عنوان مقاومت   .و بلندی های زندگی تاثيرکمتری روی آنها بگذارد  و چنين چيزی باعث می شود که پستی  گيرند

های تهدید آميز و چالش برانگيز عمل می کند و افراد تاب آور افرادی هستند که عليرغم  در برابر موقعيت  افرادموفقيت آميز 

کنند. افرادی که  حفظ می سالمت روانی خود را کاهند و مزمن و تنيدگيها، از آثار نامطلوب آنها می افسردگی هایمواجهه با 

دهند و بعد از برطرف شدن   دارای تاب آوری هستند، چاره ساز و انعطاف پذیر بوده، مطابق تغييرات محيطی خود را وفق می

ار ناچيزی افرادی که در سطح پایين تاب آوری هستند به مقدو در مقابل  گردند.    عوامل فشارزا به سرعت به حالت بهبود باز می

 
27 - Inzlich, Aronson, Good & Mckay 

28 -Low 

29 - Friborg, Jemdal, Rosenvinge, Martinussen, Aslajsen &, Flatten 
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اینها به کندی از موقعيت های فشارزا به حالت عادی و طبيعی   می دهند،  وفق  خود را کمتر    های جدید    خودشان را با موقعيت 

 . یابند بهبود می

 .شود  استفاده  افسرده  افراد  در  ینگر  مثبت   و  ییگرا  ت يواقع  بر  یمبتن  یآموزشها  از  با توجه به یافته های تحقيق پيشنهاد می شود

 مثبت  موجبات یبحران یزمانها در توانند یم که خانواده و کینزد دوستان مانند امن، یاجتماع یشبکه کی گسترشهمچنين 

 یراهبردها افسرده افراد از سوی دیگر چون .باشد مدنظر افسرده افراد یبرا اورند بوجود افراد  در را یآور تاب و یشیاند

 یراهبردها  یآموزشها  افسرده  افراد  یبرا  گردد  یم  شنهاديپ  دهند،  یم  قرار  استفاده  مورد  روزمره  اتفاقات  با  مواجهه  در  را  یناکارآمد

 .باشد مدنظر یا مقابله
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