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The dramatic increase in the world population of the elderly is a 

phenomenon that has been going on since the 20th century, and it is 

necessary to improve their mental and physical condition. 

Therefore, this study aimed to determine the effectiveness of 

resiliency training on social adjustment and life purposefulness 

among male elderly living in nursing homes in Isfahan. It was a 

quasi-experimental research with pretest-posttest design and control 

group. Participants included 30 elderly men aging between 65 and 

96 who were selected by convenience sampling method according 

to inclusion criteria. Then, they were randomly assigned into two 

experimental and control groups (n=15). The experimental group 

received resiliency training for 8 sessions of 90 minutes. The 

control group received no intervention. Participants responded to 

Bell's social adjustment questionnaire and Crumbaugh and 

Maholick purposefulness questionnaires. The data were analyzed 

using SPSS software version 23. The results showed that group 

resiliency training significantly increased social adjustment and 

purposefulness in the experimental group (P<0.001). Therefore, it 

is suggested to use resiliency training to increase the level of social 

adjustment and purposefulness in the elderly living in the nursing 

homes. 
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صنعتی به  کشورهای ویژه ادربه امروز و جهان در سالمندی
 ارتقای زیرا است؛ یافته تجلی قرن پدیدة عنوان

 به امید افزایش زندگی، کیفیت استانداردهای رفاهی و
است )قادری  شده موجب بیشتر و سال 80مرز تا را زندگی

(. به طوری که سازمان ملل در سال 1393و مصطفایی، 
میلیون نفر برشمرده  750جمعیت سالمند جهان را  2009

 2به  2050کند این تعداد در سال است و پیش بینی می
خواهد رسید )کوشیار، قنبری هاشم آبادی و میلیارد نفر 
بر اساس تعریف سازمان جهانی  (.1391اسماعیلی، 

شود سال سالمند تلقی می 65بهداشت هر فرد باالی 
 (.1396)مالجعفر، پورشریفی، مسچی، برماس و تاجری، 

طبق جدیدترین آمارهای سرشماری مرکز آمار ایران 
میلیون نفر گزارش  5(، جمعیت سالمند ایران تقریبا 1395)

سال، نسب جمعیت سالمند ایران  30شده است و طی مدت 
به کل جمعیت دو برابر شده است و این رشد جمعیت 

 سالمند همچنان نیز با شیب تندی ادامه دارد.
 گران،یاز تعامل فرد با د یانعکاس یاجتماع یسازگار

ست ا هاخود و نحوه عملکرد در نقش یهااز نقش تیرضا
فرهنگ و  ،یقبل تیتحت تأثیر شخص ادیاحتمال ز که به

)هارجی، ساندرز و دیکسون،  انتظارات خانواده قرار دارد
 طیفرد با مح یشامل سازگار یاجتماع یسازگار(. 2011
 طیبسته به شرا یسازگار نیخود است که ا یاجتماع

به دست  طیمح ایدادن خود و  رییموجود ممکن است با تغ
 ییتوان به عنوان توانایرا م یسازگار ی. به طور کلدیآ

و کنار آمدن با خود،  یانطباق، مصالحه، همکار زش،یآم
 (.2013و همکاران،  یف کرد )سرتیتعر گرانیو د طیمح

تعامل شخص با  شامل ی در سالمنداناجتماع یسازگار
مجموعه  گری. به عبارت دباشدی میاجتماع طیمح

رفتار خود  ایها ساخت آن لهیبه وس سالمندکه  اییهواکنش
 طیشرا هموزون ب یادهد تا بتواند به گونهیم رییرا تغ

 ،ی)حاج عبدالله پاسخ دهد دیجد تجاربو  مشخص
سازگاری اجتماعی به عنوان یک عنصر کلیدی در (. 1388

سالمندی فعال و موفق شناخته شده است که با سالمت 
شناسی عمومی مطلوب نیز در ارتباط است. مطالعات سبب

های مختلف سالمتی با حفظ سازگاری اشاره دارند که جنبه
اجتماعی در سالمندی در ارتباط هستند که با کاهش نرخ 

ملکرد، افسردگی و خطر اختالالت مرگ و میر، افت ع
شناختی و درک بهتر از خویشتن و رفتارهای سالم همراه 

نبود روابط  ایکمبود (. 2012هست )جیوراج، نازرو و بارنز، 

نامطلوب رخ  یاجتماع یسازگار جهیکه در نت یاجتماع
و سالمت روان فرد تأثیر  زهیانگ یتواند رویدهد میم

. تغییرات دوران (2012نگ، بگذارد )جورج و اکپا یمنف
سالمندی تأثیرات عمیقی بر زندگی و بهداشت روانی 
سالمندان دارد )به خصوص اگر سالمندان ساکن در سرای 

تر باشد(. اگر تواند مخربسالمندان باشند این اثرات می
پذیر باشد، بیشتر توانایی سازگار شدن شخصیت فرد انعطاف

اما اگر سالمند این تغییرات با این تغییرات را خواهد داشت، 
پذیری و را در جهت منفی ادراک کند، میزان انعطاف

های زیادی با اشاره به شود. پژوهشسازگاری او کمتر می
های اجتماعی به اهمیت تغییرات گسترده در موقعیت

های اجتماعی در سازگاری با دوران سالمندی تأکید مهارت
هارت کمتری نسبت به اند. به طور کلی افراد مسن مکرده

جوانان دارند و ظرفیت سازگاری فردی و اجتماعی آنها با 
نژاد، شود )تقیها دگرگون میتوجه به تغییرات در ارزش
 (. 1396اقلیما، عرشی و پورحسین، 

 یکند که هدفمندیم شنهادی( پ2010موران )
است. بلکه منبع  یهدف ساده در زندگ کیتر از گسترده

 زهیتواند انگیاست که م یمیخود تنظ یبلند مدت برا
به اهداف بزرگ را فراهم کند. هدف در  دنیرس یبرا یفرد
خارج از وجود  ای یرونیب تیوضع ای تیموقع کی قتیحق

دارند با تالش به آن دست  یها است که افراد سعانسان
ها از درون زهیها و انگقهیسل نکهیا رغمی. علکنند دایپ

هستند که با  یخارج یهامحرک هاهدف کنند،یم تیهدا
افراد را به سمت خود سوق  ،یانسان یهازهیانگ کیتحر

را جدا از معنا  ی( ساختار هدفمند2014د. برونک )ندهیم
اشاره به  یاگرچه هدفمند. کرده است حیتشر یدر زندگ

 میدارد، اغلب مفاه یاهداف معنادار و بلند مدت در زندگ
 یکنند. به جایبه هدف و مقصود اشاره نم یمعنا در زندگ

 یخاص و معنا تیبه معنا در موقع یآن، معنا در زندگ
یکی دیگر از تبعات مهم در دوران کند. یماشاره  یوجود

 یدوران سالمندسالمندی کاهش احساس هدفمندی است. 
و  یکه در جوان یاست که ممکن است مسائل یدوران

مهم جلوه نکنند.  گریند داشخص مهم بوده یبرا یانسالیم
از موارد مهم در سالمت روان  یدر زندگ یهدفمند

 یعنصر یسالمندان است. وجود معنا و هدف در زندگ
است و به  ی سالمندانعاطف -یروان یستیدر بهز یاساس

سالمت  ت،یاز شخص یگوناگون ابعادبا  یمندصورت نظام
ها، مذهب و و انطباق با استرس یسازگار ،یو ذهن یجسم
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ارتباط دارد  یو اختالالت رفتار یمذهب یهاتیفعال
  (.1396 ،یو حجت یاداو ،ی)عباس

و  یحفظ سالمت روان ییست از تواناا عبارت یآورتاب
و  ندیناخوشا یدادهایرغم مواجهه با رو یعل یشوخ طبع
 یهابیزا، از جمله آساسترس به شدت عیوقا نیغلبه بر ا

 یهاآشوب ،یمشکالت اقتصاد ا،یمهلک، مرگ، بال
 (.2005، لسونیو و یبی)آگائ یفرهنگ راتییو تغ یاسیس

بالقوه  عیحفظ کارکرد در برابر وقا ییتوانا ،یآورمفهوم تاب
 یبرا یاست که چالش یاآزار دهنده طیشرا ایزا بیآس

 (.2010، فمنیکند )بونانو و کایم جادیفرد ا یجانیتعادل ه
 فی( تعر1392 ،نیکوزاده رزای، به نقل از کردم2005) 1آلورد

 که عبارت است از ددهیارائه م یآوراز تاب یترگسترده
سازد یکه فرد را قادر م ییهاییها و توانایژگیها، ومهارت
 یهایگیژاز و یسازگار شود. هرچند برخ سخت طیبا شرا

 یهستند ول یکیو ژنت یستیز ،یآورمرتبط با تاب
 است. تیو تقو آموزش قابل یآورتاب یهامهارت

نگر از مباحثی است شناسی مثبتامروزه موضوع روان 
شناسان را به خود جلب که توجه و عالقه بسیاری از روان

کرده است، به طوری که اساس و پایه بسیاری از 
ای ها در دنیا قرار گرفته است و از اهمیت ویژهپژوهش

شناسی (. هدف روان2010برخوردار است )لیم و پوتنام، 
ه بر مواردی است که ارزشمندی زندگی را نگر تکیمثبت

های آن مطالعه راهکارها، دهند. یکی از جنبهافزایش می
های مؤثر و چگونگی بهبود سالمت روانی در افراد فعالیت

نگر زیادی توسعه های اخیر مداخالت مثبتاست. طی سال
ها و یافته است. اهداف آنها شامل: عواطف مثبت، شناخت

ست. در دو فراتحلیل که اخیرا صورت گرفته، رفتارها بوده ا
نگر در افزایش شناسی مثبتمشاهده شده است که روان

بهزیستی و کاهش افسردگی مؤثرند. این حوزه تالش 
کند تا افراد را در مواجهه با مشکالت و بالیا نیرومند می

ساخته و بهزیستی را افزایش دهد )ولنون، پرویر و راچ، 
شناسی های روانآوری یکی از حوزه(. آموزش تاب2016
هایی دارا نگر است و با این فرض که افراد تواناییمثبت

کند تا علی رغم شرایط ناگوار، هستند که به آنها کمک می
ریزی شده است )کردمیرزا به بقای خود ادامه دهند، طرح

 (.1392نیکوزاده، 
( اثربخشی 1396نژاد و همکاران )در پژوهشی تقی

های مددکاری گروهی با شیوه آموزش مهارت مداخله
                                                 
1 Alverd 

اجتماعی بر سازگاری اجتماعی سالمندان را بررسی نمودند. 
های نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش مهارت

باشد. در پژوهش اجتماعی بر سازگاری اجتماعی مؤثر می
( اثربخشی مرور زندگی بر 1394دیگری یزدانبخش )

لمندان بازنشسته را مورد افزایش سازگاری اجتماعی سا
نفر از سالمندان  30مطالعه قرار داده است. در این پژوهش 

بازنشسته شهر کرمانشاه با سازگاری اجتماعی کم به 
ای دقیقه 90جلسه  6صورت تصادفی انتخاب شدند و تحت 

برنامه فنون مرور زندگی هایت و وبستر قرار گرفتند. نتایج 
مرور زندگی بر افزایش بیانگر آن بود که روش درمان 

کنندگان مؤثر بوده است و این درمان در سازگاری شرکت
دهد و انجام های سنتی نتیجه بهتری میمقایسه با درمان

شود. در پژوهشی نایگرن آن در مراکز سالمندی توصیه می
( به 1392، به نقل از کردمیرزا نیکوزاده، 2005و همکاران )

یکپارچگی، هدفمندی در  آوری، احساسبررسی رابطه تاب
زندگی، تعالی خود با سالمت فیزیکی و روانی در سالمندان 

آوری، ها همبستگی باالیی بین نمرات تاباند. یافتهپرداخته
واالیی را احساس یکپارچگی، هدفمندی در زندگی و خود

نشان داد. در پژوهشی موزیچ، وانگ، کریمر و هاوکینز 
زندگی و نتایج مثبت  ( به بررسی هدفمندی در2017)

اند. نتیجه نشان داد سالمت در بین سالمندان پرداخته
مداخالت با هدف ارتقای سطح هدفمندی در زندگی 

تواند در طی زمان باعث بهبود شرایط سالمندان شود. می
های توان گفت آموزش گروهی مهارتبه طور کلی می

ویت تواند با تقآوری میهای تابمختلف از جمله مهارت
ها و موارد استفاده از های مهم در سالمندان، هزینهخصیصه

خدمات بهداشتی را کاهش و خدمات پیشگیرانه را افزایش 
دهد و باعث افزایش کیفیت زندگی آنها شود. هدفمندی در 
زندگی و سازگاری اجتماعی به طور عمیقی با شرایط روانی 
و جسمی خوب در سالمندان ارتباط دارد )موزیچ و 

ای کاشانیان و خدابخشی (. در مطالعه2017همکاران، 
 یمداخله گروه درمان یاثربخش یبه بررس (2015کوالئی )

در  یاز زندگ تیو رضا یزندگ هدفمندی درنگر بر مثبت
پرداختند. آنها در یک مرکز سالمندان در  سالمندان انیم

سالمند را انتخاب و در دو گروه کنترل و  30شهر تهران 
آزمون، گروه جایگزین نمودند. پس از اجرای پیش آزمایش

نگر قرار درمانی مثبتجلسه تحت گروه 10آزمایش طی 

درمانی گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مداخله گروه
نگر بر بهبود هدفمندی در زندگی و رضایت از زندگی مثبت
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ای دارد. هدبرگ، گوستافسن و اثربخشی قابل مالحظه
( به مطالعه هدفمندی در زندگی در سالمندان 2010برولین )

سال به باال پرداختند. هدف از این مطالعه بررسی  85
هدفمندی در زندگی و ارتباط آن با سالمت روان، روابط 
اجتماعی و عالئم جسمی و روانی در سالمندان بود. نتایج 
این مطالعه نشان داد که افراد بسیار مسن احساسات 

ر مورد هدفمندی در زندگی دارند و این ای دناسازگارانه
تر ارتباط احساسات ناسازگارانه با سالمت روانی ضعیف

مستقیم دارد. در نتیجه موضوع هدفمندی در زندگی برای 
 مراقبت از سالمندان باید مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد.

جمعیت سالمندان ایران به سرعت در حال افزایش 
ها به نسبت این امکانات و رسیدگیاست، با این حال منابع، 

افزایش جمعیت ارتقا نیافته است. همچنین جامعه در زمینه 
حل مشکالت سالمندان انرژی کمتری را نسبت به سایر 

آوری و عوامل وابسته به آن اقشار صرف کرده است. تاب
نیز در سالمندان تا کنون به تفصیل مورد سنجش قرار 

ها، شیوع انواع ناتوانی نگرفته است. این قشر به علت
های اجتماعی و عوامل های مزمن، آسیببیماری
اند به شدت زایی که در طول عمر تجربه کردهاسترس

گذاری توان با سرمایهنیازمند حمایت و رسیدگی هستند. می
تر مورد را جدی آنهابیشتر در حوزه سالمندی، مشکالت 

اد. به خصوص بررسی و آنها را بیشتر مورد حمایت قرار د
های اجتماعی سالمندان ساکن در سرا که از حداقل حمایت

شناختی مند هستند و در مقابل انواع مشکالت روانبهره
به منظور  آسیب پذیرترند. بنابراین کمک به سالمندان

جسمی آنها، به خصوص سالمندان -ارتقای بهزیستی روانی
و های عاطفی ساکن در سرای سالمندان که از حمایت
ای دارد. با توجه اجتماعی کمتری برخوردارند، جایگاه ویژه

به کمبود پژوهش در این حوزه در سالمندان، ضروری است 
بیشتر به موضوع هدفمندی و سازگاری اجتماعی در 
سالمندان مرد پرداخته شود. بنابراین فرضیات این پژوهش 

آوری بر سازگاری ( آموزش تاب1عبارت بود از اینکه )
اعی سالمندان مرد ساکن در سرای سالمندان موثر اجتم

آوری بر هدفمندی در سالمندان ( آموزش تاب2است و )
 مرد ساکن در سرای سالمندان موثر است.

 روش

 کنندگانطرح پژوهش و شرکت
آزمون و پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل پس

سالمندان مرد ساکن در سرای سالمندان شهر اصفهان در 
سالمند با  30بوده است، که از میان آنها  1397تابستان 

گیری در دسترس و با توجه به معیارهای ورود روش نمونه
به مطالعه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 

نفر(.  15آزمایش و کنترل جایگزین شدند )هر گروه 
( داشتن حداقل سواد 1ورود به پژوهش شامل ) هایمالک

( عدم وجود اختالل 2سیکل برای فهم و انجام تکالیف، )
( داشتن توانایی خواندن و نوشتن و 3شناختی عمده، )روان

( تمایل به حضور در جلسات گروهی، بودند. همچنین 4)

( غیبت بیش از دو 1های خروج از پژوهش شامل )مالک
کنندگان در عملکرد گروه بودند. شرکت( اخالل 2جلسه و )

سال و حداقل  70سالمند مرد با میانگین سنی  30شامل 
 3/33نفر ) 5سال بودند. در گروه آزمایش  96و حداکثر  65

 40نفر ) 6درصد( سه فرزند داشتند در حالی در گروه کنترل 
درصد( فرزندی نداشتند. در هر دو گروه بیشتر افراد نمونه 

اند که در به دلیل فوت یا طالق از دست داده همسر خود را
نفر  6درصد( و در گروه کنترل  7/46نفر ) 7گروه آزمایش 

 اند.درصد( نمونه را شامل شده 40)

 ابزار

این پرسشنامه  .1پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل

ساخته شده است و از بین پنج  1961توسط بل در سال 
 نیاسنجد. می لفه سازگاری، سازگاری اجتماع راؤم

که  یپرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگساالن
مقوالت مندرج در آزمون مطرح  در خود را یشخص لئمسا

جنس زن  دو بوده است و در مورد هر زیآمتیموفق کنند،یم
االتی ؤآزمون مورد استفاده شامل س و مرد کاربرد دارد.

 160 ال ازؤس 32برای سنجش سازگاری اجتماعی است )
باشد و ال میؤس 32ال آزمون اصلی(. آزمون دارای ؤس

های باال نشان های آن بله، خیر و نمیدانم است. نمرهگزینه
دهی بزرگساالن از سازگاری اجتماعی باالتر است. در نمره

 6تا  3بسیار پرخاشگر، نمره  2مرد، متوسط نمره صفر تا 
گیر و کناره 20تا  16متوسط، نمره  15تا  7پرخاشگر، نمره 

شوند. بل پایایی گیر تفسیر میبسیار کناره 20نمرات باالی 
گزارش کرده است.  77/0و روایی آزمون را  63/0آزمون را 

( پایایی کل این آزمون را در 1387زاده )میکائیلی و امام
و  80/0و روایی آن را  84/0گروه نمونه دانشجویان، 

ت آوردند که مناسب بدس 90/0ضریب آلفای کرونباخ آن را 
 است.

                                                 
1 Bell Social Adjustment questionnaire 
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پرسشنامه هدفمندی در زندگی کرامباف و 

این پرسشنامه به منظور سنجش احساس  ماهولیک.

فردی هدف یا معنا در زندگی توسط کرامباف و ماهولیک 
ساخته شده است. هدف اصلی از ساخت این  1969در سال 

پرسشنامه بررسی اثربخشی معنی درمانی بوده است. این 
گویه است و به صورت لیکرت یک تا  20دارای پرسشنامه 
ها بیانگر دیدگاه شرکت شود و پاسخگذاری میهفت نمره

ال است که دارای روایی محتوایی ؤکنندگان نسبت به آن س
باشد. نمرات می 140و حداکثر نمره  20است. حداقل نمره 

باال نشان از هدف و معنا در زندگی است. البته کسب نمره 
غیر واقعبینانه است. این پرسشنامه در پژوهشی  خیلی باال

( و بر روی گروه 1388توسط چراغی، فراهانی و عریضی )
نفری دانشجویان اجرا و هنجاریابی شده است.  250نمونه 

برای بررسی اعتبار این پرسشنامه از دو شیوه محاسبه 
آلفای کرونباخ و دو نیمه کردن استفاده نمودند که در 

 آزمون باال ارزیابی شده است. رواییمجموع اعتبار 
محتوایی این آزمون از طریق ترجمه و ترجمه معکوس 
پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید دانشگاه اصفهان 

انجام گرفته است که نتیجه گویای آن بوده که این آزمون 
محاسبه  90/0روایی باالیی دارد و آلفای کرونباخ آن نیز 

 (.1388همکاران، شده است )چراغی و 

آوری مخصوص پروتکل آموزشی تاب پروتکل آموزشی.

های مناسب برای سالمندان سالمندان، منتخبی از آموزش
آوری ساکن در سرای سالمندان در سه برنامه آموزشی تاب

آوری (، مسیری به سوی تاب1392کردمیرزا نیکوزاده )
ایکن ( و برنامه آموزشی م2014انجمن روانشناسی آمریکا )

باشد که تدوین گردید و روایی محتوایی آن ( می2015بام )
شناسان شناسی بالینی و روانبه تأیید متخصصین روان

محاسبه  8/0حوزه سالمندی رسید و ضریب کاپای آن 
گردید. هر جلسه شامل سه بخش کلی است. در بخش اول 

شود. بخش دوم که دقیقه به مرور تکالیف پرداخت می 15
باشد. بخش ه است شامل هسته اصلی آموزش میدقیق 60

دقیقه پایانی که به مرور کلی جلسه و ارائه  15سوم شامل 
شود. در تمام طول جلسات تکالیف هفتگی پرداخته می

های گروهی شوند تا در بحثکنندگان ترغیب میشرکت
 شرکت فعال داشته باشند.

 

  1جدول 
 آوریخالصه جلسات آموزش تاب

 محتوای جلسات اهداف جلسات

 اول
آوری آشنایی اعضا، معرفی کلی تاب

 ایجاد محیطی امن
قرار گیرد، آموزش معارفه و آشنایی اعضا و رهبر، قوانین گروه مورد بحث 

 آوری و اهمیت آن.های ورزشی اصالحی سالمندان، تشریح تابتمرین

 دوم
آوری دینی، مفهوم سازی تاب

 افزایش عزت نفس

دینی و بسط آن به  آوری در فرهنگارائه مطلب در خصوص صبر و تاب
، شرح و بحث گروهی در مورد ارزشمندی انسان و پرورش آوری نوینتاب

 و صحبت درباره چگونگی انجام آن. 1ارائه کاربرگ شماره عزت نفس، 

 سوم
ارائه منطق روابط اجتماعی، بهبود 

 روابط بین فردی

ارائه منطق و بحث گروهی در خصوص اهمیت ارتباطات در سالمت روانی، 
های بین فردی اعضا از طریق تشکیل تشریح عوارض تنهایی، ارتقای توانایی

 و آموزش و تمرین کمک خواستن و کمک گرفتنهای دو یا سه نفره گروه

 ای کارآمدهای مقابلهمهارت چهارم
 با مقابله پیرامون آن، تشریح شیوهمرور خاطرات خوب و تلخ گذشته و بحث 

ای مثبت و تمرین آن در گروه به شیوه مشکالت، آموزش راهکارهای مقابله
 آفرینینقش

 های حل مسألهمهارت پنجم
پذیری، آموزش راهکارهای شیوه جاری زندگی، آموزش انعطافبحث پیرامون 

 هایی که در شرایط سخت کسب شدهمسأله، صحبت و یادآوری موفقیتحل

 ششم
پذیرش و امیدواری، رویارویی با 

 هاترس
های پذیرش، تقویت و گسترش احساس امیدواری، رویارویی با یاددهی شیوه

 کنترل هیجاناتها و پرهیز از رفتار اجتنابی، ترس

 ریزیبرنامه هفتم
های داوطلب شدن و تمرین آن در گروه، آموزش و بحث درباره آموزش مهارت

 های روزانههای انرژی افزا و چگونگی افزودن آنها به فعالیتفعالیت
 آزمونهای خودمراقبتی و انجام پسمروری بر جلسات گذشته، آموزش شیوه های خودمراقبتیشیوه هشتم
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 روش اجرا
های الزم برای انجام پس از کسب مجوزها و موافقت

پژوهش در شهر اصفهان، مراحل ابتدایی اجرای پژوهش 
آغاز شد. جامعه آماری شامل سالمندان مرد شهر اصفهان 
بودند، بنابراین به صورت در دسترس مرکز خیریه سالمندان 

 150سالمند این مرکز  400. از بین صادقیه )ع( انتخاب شد
ل ؤنفر مرد بودند که با بررسی پرونده آنها، مشورت با مس

سالمند که بر  30آزمون، فنی مرکز، مصاحبه و اجرای پیش
اساس معیارهای ورود واجد شرایط بودند، انتخاب شدند و 
به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین 

نفر گروه کنترل(. سپس  15آزمایش و نفر گروه  15شدند )
 8آوری طی یک دوره گروه آزمایش تحت آموزش تاب

ای قرار گرفتند، در دقیقه 90ای دو جلسه ای، هفتهجلسه
حالی که گروه کنترل تا پایان پژوهش هیچ آموزشی 
دریافت نکردند. در پایان جلسات آموزش، هر دو گروه 

جهت رعایت مالحظات ها پاسخ دادند. نامهمجدد به پرسش
اخالقی پژوهش، ضمن توضیح کامل قوانین و شرایط 
گروه، گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند که جلسات 
آموزشی برای آنها نیز اجرا گردد. پروتکل آموزشی زیر نظر 

شناسی دکتری روان شناسی و توسط کارشناسی ارشد روان
گردید. الزم به  بالینی، در محل سالن اجتماعات مرکز اجرا

ذکر است با توجه به شرایط تشویقی اعمال شده توسط 
ها پژوهشگر در گروه مذکور ریزش اتفاق نیافتاد. پرسشنامه

و روش آماری تحلیل  23نسخه  SPSSافزار با نرم
 متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.کوواریانس تک

 هایافته
با وضعیت نمرات  سنجی در رابطههای روانابتدا یافته

آزمون برای دو آزمون و پسمتغیرهای پژوهش در پیش
 ارائه شده است. 2گروه آزمایش و کنترل در جدول 

 2جدول  
 آزمونآزمون و پساطالعات توصیفی مربوط به سازگاری اجتماعی و هدفمندی دو گروه در پیش

 گروه آزمایش  گروه کنترل 

 آزمونپیش آزمونپس  آزمونپیش آزمونپس  متغیرها
 معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف  معیار(میانگین )انحراف معیار(میانگین )انحراف 

 سازگاری اجتماعی (47/7) 87/15 (23/7) 67/18  (27/7) 93/16 (62/5) 2/15 

 هدفمندی (74/22) 84 (81/23) 13/87  (9/21) 8/78 (29/21) 67/76 

سازگاری  نمرات نیانگیمی فیهای توصافتهیبراساس 
نسبت به کنترل  شیدر گروه آزما یهدفمند اجتماعی و

آزمون آزمون نسبت به پیشدر مرحله پس یشتریب شیافزا
ها از روش تحلیل برای تحلیل یافته داشته است.

های متغیره استفاده شد. یکی از مفروضهکوواریانس تک
تحلیل کوواریانس، بررسی همگونی واریانس دو گروه در 

باشد که بدین منظور از آزمون همگونی آزمون میپس
واریانس لوین استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که 

( و <494/1F= ،05/0Pی )در متغیر سازگاری اجتماع
( سطح معناداری به دست <201/0F= ،05/0Pهدفمندی )

است، بنابراین مفروضه همگنی  05/0آمده بزرگتر از 
 ها در هر دو متغیر پژوهش رعایت شده است. واریانس

مفروضه مهم دیگر تحلیل کوواریانس، همگونی 
ضرایب رگرسیون است. در حالی که این فرض وجود دارد 

ها باید ها متغیرها در کل دادهتحلیل کوواریانس که در
خطی باشند، این فرض نیز مطرح است که خطوط 

رگرسیون برای هر گروه باید یکسان باشد. اگر خطوط 
رگرسیون ناهمگن باشند، آن گاه تحلیل کوواریانس مناسب 

های بدست آمده، در ارتباط با متغیر نیست. با توجه به داده
، 083/12، مجموع و میانگین مجذورات سازگاری اجتماعی

است. در  373/0داری و معنی F=821/0، 1درجه آزادی 
ارتباط با متغیر هدفمندی مجموع و میانگین مجذورات 

 142/0داری و معنی F=29/2، 1، درجه آزادی 922/592
است. با توجه به نتایج و اینکه در این بررسی سطح 

توان است می 05/0داری در هر دو متعیر بزرگتر از معنی
آزمون با متغیر گفت در هر دو متغیر پژوهش رابطه پیش

 وابسته خطی است.
مفروضه مهم بعدی بررسی همبستگی ضرایب سن، 

های پژوهش است. نتایج تحصیالت و مدت اقامت با متغیر
بدست آمده نشان داد که متغیر سازگاری اجتماعی با سن، 

، با 045/0و سطج معناداری  -368/0ضریب همبستگی 
 285/0داری و معنی 202/0تحصیالت، ضریب همبستگی 
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و با مدت اقامت سالمندان در سرای سالمندان، ضریب 
را داراست.  646/0داری و معنی -087/0همبستگی 

نیز با سن، ضریب  در زندگی همچنین هدفمندی
، با 007/0و سطج معناداری  -479/0همبستگی 

و  108/0داری و معنی 3/0تحصیالت، ضریب همبستگی 
با مدت اقامت سالمندان در سرای سالمندان، ضریب 

را دارا است. نتایج 785/0داری و معنی -052/0همبستگی 
گویای آن است که دو متغیر سازگاری اجتماعی و 

دارند  05/0داری کمتر از ضریب معنیهدفمندی با سن 

داری ولی با در تحصیالت و مدت اقامت ضریب معنی
توان نتیجه گرفت که سن با است. می 05/0بزرگنر از 

داری دارد هدفمندی و سازگاری اجتماعی رابطه معنی

(05/0>P و با توجه به ضرایب همبستگی تأثیر معکوس )
در بررسی متغیرها عالوه  بر روی هر دو متغیر دارد، بنابراین

آزمون، متغیر سن نیز کنترل شده است. با توجه به بر پیش
های آماری الزم هم چنین برابری فرضتأیید بیشتر پیش

توان از آزمون پارامتری تحلیل تعداد در دو گروه، می
 کوواریانس استفاده نمود.

 3جدول 
 های نمرات احساس هدفمندی در زندگی برحسب عضویت گروهینتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 معنی
 داری

اندازه 
 اثر

توان 
 آماری

هدفمندی در 
 زندگی

 000/1 97/0 001/0 544/833 8/10810 1 8/10810 آزمونپیش

 052/0 001/0 89/0 02/0 254/0 1 254/0 سن

 967/0 375/0 001/0 573/15 977/201 1 977/201 عضویت گروهی

آوری بر نتایج تحلیل کوواریانس اثر آموزش تاب
در سالمندان سرای در زندگی افزایش احساس هدفمندی 

نیز به  ارائه شده است. در این تحلیل 3ل سالمندان در جدو
شناختی آزمون و ویژگی جمعیتمنظور مهار اثر اجرای پیش

مون و سن آزآزمون، نمرات پیشسن بر نتایج نمرات پس
آزمون ، نمرات پیش5گردیده است. طبق جدول کنترل 

داری دارد آزمون آن رابطه معنیبا پس در زندگی هدفمندی
(001/0>P.) آوری، هدفمندی به عبارت دیگر آموزش تاب

سالمندان ساکن در سرای سالمندان را بهبود بخشیده است. 
بوده  375/0آزمون ها در مرحله پسمیزان تأثیر این آموزش

در  درصد از واریانس هدفمندی 5/37ی در حدود است. یعن
مربوط به عضویت گروهی و یا تأثیر آموزش  زندگی

دهد درصدی نشان می 7/96آوری است. توان آماری تاب
دقت آماری این آزمون مطلوب است عالوه بر این، حجم 
نمونه برای آزمایش این فرضیه کافی بوده است. 

آزمون در ر مرحله پسهای تعدیل شده هدفمندی دمیانگین
و  28/79و  52/84دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 

باشد که نشان می 935/0خطای انحراف استاندارد آن 
دهد میانگین نمرات هدفمندی گروه آزمایش در می
 آزمون بیشتر از گروه کنترل است.پس

 4جدول 
 یگروه تیبرحسب عضو یاجتماع یهای نمرات سازگارنتایج تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
 معنی

 داری 
 اندازه

 اثر 
توان 
 آماری

سازگاری 
 اجتماعی

 000/1 62/0 001/0 441/42 799/641 1 799/641 آزمونپیش

 06/0 003/0 76/0 09/0 357/1 1 357/1 سن

 788/0 24/0 008/0 227/8 407/124 1 407/124 عضویت گروهی

شود، نمرات مشاهده می 4طور که در جدول همان
 داری داردآزمون آن رابطه معنیآزمون سازگاری با پسپیش

(05/0>P.) شود. به فرضیه فرعی دوم پژوهش تأیید می
آوری، سازگاری اجتماعی عبارت دیگر آموزش تاب

سالمندان ساکن در سرای سالمندان را بهبود بخشیده است. 
بوده  24/0آزمون ها در مرحله پسمیزان تأثیر این آموزش

درصد از واریانس سازگاری  24است، یعنی در حدود 
ه عضویت گروهی و یا تأثیر آموزش اجتماعی مربوط ب
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دهد درصدی نشان می 8/78آوری است. توان آماری تاب
دقت آماری این آزمون مناسب است عالوه بر این، حجم 
نمونه برای آزمایش این فرضیه کافی بوده است. میانگین 

آزمون سازگاری اجتماعی در دو گروه تعدیل شده پس
باشد که می 86/14و 009/19آزمایش و کنترل به ترتیب 

دهد که میانگین نمرات سازگاری اجتماعی گروه نشان می
 آزمون بیشتر از گروه کنترل است.آزمایش در پس

 گیریبحث و نتیجه
با توجه به این موضوع که در ارتباط با پژوهش حاضر، 
پژوهش مشابهی یافت نشده است، همچنین ذکر این نکته 

های سالمند در سالآوری در قشر که موضوع آموزش تاب
اخیر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین بیشتر با توجه به 

های پژوهش حاضر به های مرتبط موجود و یافتهپژهش
پردازیم. پژوهش حاضر با هدف بحث در مورد آن می

آوری بر سازگاری و اجتماعی بررسی اثربخشی آموزش تاب
 و هدفمندی سالمندان مرد شهر اصفهان انجام شد. 

 نکهیبر ا یمبن ل این مطالعه مبنی بر اینکهفرضیه او
در سالمندان مرد ساکن در  یآوری بر هدفمندآموزش تاب

که این یافته با  شد دأییسالمندان موثر است، ت یسرا
 یبه بررس( که 2005مطالعات نایگرن و همکاران )

 یتعل ،یدر زندگ یهدفمند ،یکپارچگیاحساس  ،آوریتاب
در سالمندان  یو روان یکیزیفخود در ارتباط با سالمت 

، همچنین با مطالعه کاشانیان و خدابخشی پرداخته اند
( که به بررسی اثربخشی مداخله گروه 2015کوالئی )

نگر بر معنای زندگی و رضایت از زندگی در درمانی مثبت
 نیا پژوهشگراناز  یبعضمیان سالمندان همسو است. 

 یو روان یسالمت جسم اب یرا دارند که هدفمند هینظر
 توان گفت، هدفمندیدر تبیین فرضیه اول میمرتبط است. 

گرا شناسی مثبتمفهوم مهمی است که در روان در زندگی
به آن پرداخته شده است. داشتن اهداف قوی با ایجاد 

آور ها برای افراد سودآوری برای مقابله و عبور از سختیتاب
ف، برای افراد احساس است. آگاهی داشتن نسبت به اهدا

گیری و حفظ سالمت عاطفی و روانی را فراهم جهت
 هعمددر سالمندان به طور نگر مثبت یشناسروانآورد. می

 .متمرکز است آنها یهایستگیو شا هاییتوانابه تقویت 
هدف افزایش هدفمندی و بهزیستی سالمندان و شکوفایی 

 دیبا یماریاز ب یریجلوگی افراد برااستعدادهای آنها است. 
مهارت، پشتکار،  ،ینیبخوش د،یچون ام ییهاییاز توانا

در برنامه  باشند. برخورداری روان تیو قابل یدرون زشیانگ

هایی وجود دارد که بر هدفمندی آوری تمرینآموزش تاب
تأثیر مثبت داشته است. یکی از فنونی که در این زمینه 
مؤثر واقع بود، فن مرور خاطرات گذشته نام دارد. طی این 

آوردند که زندگی در گذشته نیز مرحله سالمندان به یاد می
حوادث تلخ و شیرین به همراه داشته. این تکنیک به 

المندان کمک نمود که در ضمیر خودآگاه خود اهداف و س
معنای زندگی به خاطر بیاورند. همچنین ارائه تکالیف 
هفتگی تأثیر بسیار مثبتی بر هدفمندی داشت. سالمندان 

ریزی و دقت کافی به صورت تالش نمودند با برنامه
هدفمند تکالیف محوله را انجام دهند. این فرآیند باعث 

زندگی آنها شد. همچنین طی جلسات  هدفمندتر شدن
های ریزیهایی در خصوص برنامهها و راهنماییآموزش

مدت برای انجام کارهای روزمره ارائه شد مدت و بلندکوتاه
که به وضوح در تداوم شرایط ایجاد شده اثربخش بود. بی 

تواند معنا آوری با تکیه بر نکات مثبت میشک آموزش تاب
ا اگر چه در سالمند کمرنگ شده باشد، و هدف در زندگی ر

های نگر شامل آموزششناسی مثبتتقویت کند. مبانی روان
باشد. بر اساس این آوری در سالمندان اثربخش میتاب

را در زندگی توان افزایش احساس هدفمندی توضیحات می
 آوری تبیین نمود.های تاببا آموزش
آوری آموزش تاب نکهیبر ا یدوم پژوهش مبن هیفرض

 یسالمندان مرد ساکن در سرا یاجتماع یبر سازگار
. که این یافته با مطالعات شد دییسالمندان مؤثر است تأ

( که طی پژوهش خود به 1396نژاد و همکاران، مشابه )تقی
بر  یاجتماع یهاآموزش مهارتاین نتیجه رسیدند که 

( که 2005ی مؤثر است و پژوهش کینزل )اجتماع یسازگار
آوری و سازگاری در سالمندان زن پرداخته و به بررسی تاب

گیری نموده که سازگاری به صورت مستقیم با نتیجه
 افتهی نیا نییدر تب آوری ارتباط دارد، همسو است.تاب

 ی مانندرا با کلمات یاجتماع یسازگار توان گفت کهیم
مسالمت  یستیهمز ،یهمکار زش،یوفق، مدارا، سازش، آم

آوری در پی آن است تا تاب کنند.یم انیب امثال آن و زیآم
های با تقویت نقاط قوت سالمندان، آنها را در برابر آسیب

شناختی مقاوم سازد. از این رو عواملی که موجب روان
های ترین سازهشود یکی از اساسیافزایش سازگاری می

 دیتأکآوری با باشد. تابموجود در مطالعه این رویکرد می
تواند به افراد کمک کند نگری میبر مقاومت درونی و مثبت

ها ها و رنجزا با فقدانتا در شرایط دشوار و استرس
توان دید های مرتبط میسازگاری یابند. با نگاهی به پژهش
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که سالمندان و به خصوص سالمندان سرای سالمندان رنج، 
 های عاطفیهای روحی و کمبودفقدان، تنهایی، آسیب
اند. به صورت خودکار یکی از عوامل فراوانی را تجربه نموده

آوری در آنها است. بسیار مهم در سازگاری سالمندان، تاب
عمده در  رییبا توجه به تغ یسالمند یدر سالمندان سرا

مهم و  اریبسآوری های تابی، آموزش مهارتزندگ طیمح
 یاست. نرمش و انعطاف منجر به سازگار تیحائز اهم

جلسات گروهی آموزش و تأثیر مستقیم خود گروه شود. می
های گروهی، افزایش در افزایش مشارکت اعضا در فعالیت

احساس تعلق به همراه همدلی و همراهی تأثیر مشهودی 
در افزایش سازگاری اجتماعی اعضا ایفا نمود. همچنین 

های اختصاصی صورت گرفته طی جلسات، من آموزش
، تشویق و کارآمد حیصح یهای ارتباطآموزش مهارت جمله

های های گروهی، ورزشمستمر به مشارکت در بحث
 یا ژهیو گاهیآوری جادر برنامه تابگروهی و غیره که 

داشته، تأثیر مستقیمی در افزایش سازگاری اجتماعی ایفا 
های مثبت و یژگیو تیآوری با تقوهای تابآموزش نمود.

 یه بر سالمندان تأثیر مثبتو دوستان یگروه ییفضا جادیا
های مرتبط و همچنین نتایج این پژوهش پژوهش دارد.

های های مثبت سپری در برابر آسیبنشان داد که هیجان
و مباحث مطرح شده،  جیبا استناد به نتاشناختی است. روان

آوری های تابگرفت که آموزش مهارت جهیتوان نتیم
 مرد المنداندر س یاجتماع یسازگار شیموجب افزا

توان نتیجه گرفت که آموزش . در مجموع میشودمی
آوری گروهی در ارتقای سازگاری اجتماعی و تاب

هدفمندی در سالمندان مؤثر است. ضروری است که در 
راستای ارتقای خصوصیات مثبت از جمله سازگاری 

ها و اجتماعی و هدفمندی در سالمندان، با روش
 داخالتی صورت گیرد. های نوین و مناسب مآموزش

های پژوهش حاضر این بود که در این محدودیت
آوری در یک دوره پیگیری پژوهش تأثیر آموزش تاب

ارزیابی شده است و بنابراین از استمرار تغییرات حاصله در 
های پیگیری طوالنی مدت تر اطالعی در دست زمان

د نیست. از آنجا که در این مطالعه فقط سالمندان مرد مور
بخشی نتایج به زنان مطالعه قرار گرفتند، بنابراین در تعمیم

ها سالمند بایستی جانب احتیاط رعایت شود. بر اساس یافته
توان پیشنهاد های موجود در این پژوهش میو محدودیت

در  نیدر قشر زنان و همچن یآت یهاپژوهشکرد که 
 ایخودشان هستند و  یشخص یهاکه در خانه ییهاگروه

مختلف اجرا  یهاشرکت یبازنشستگ یهاسالمندان کانون
با  یهاپژوهش در گروهشود . همچنین پیشنهاد میگردد

اجرا شود تا اعتبار  زین شتریبکنندگان تعداد جلسات و شرکت
. همچنین شود دهیسنج یشتریب نانیروش با اطم نیا

آموزش  مبحث با توجه به نو بودنکه  شودمیپیشنهاد 
 یموضوع ط نیا ،و همچنین اثربخشی آنی آورتاب

که با  یشناسان، پرستاران و مشاورانروان هب ییهاکارگاه
 آموزش داده شود. هستند سالمندان در ارتباط

 سپاس گزاری
دانند از کلیه سالمندان نویسندگان مقاله بر خود الزم می

کش سرای سالمندان شهر اصفهان که مرد و پرسنل زحمت
پژوهش همکاری الزم را انجام دادند تشکر و در اجرای این 
 قدردانی نمایند.
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