
ای خانواده بر بهزیستی  اثربخشی رویکرد تقویت منابع مقابله
کشوری  سالمندان مستمریی شناخت روان بگیر سازمان بازنشستگی 

 1ابراهیم نعیمی

 13/1/3161_ تاریخ پذیرش:  82/6/3166تاریخ دریافت:  چکیده
خژژرندامب بژژر ستیق ژژ ی ای  پژژهشهح ضر ژژر  اشیبروژژی  تقوژژرم ابعقژژا لهژژرب  لبرب ژژ  هدد:  

برزنو  گی کوع ی سژرک  م  شترسژ رن ئژر م سرلمهدان ل  میی بگیر سرزلرن ی شهرخ   شان
طیح پهشهح از نعع نیم  آزلرقوژی یژ ح آزلژعن  روش  ا لع م بی سی ئرا  مامب اسا.  شتر

ک یژ  سژرلمهدان ل ژ میی  که ژیس اسژا. هرلعژ  آلژر ی پژهشهح ضر ژر  رژیشب  ش پس آزلعن بژر 
 شش  سدمنژژژد. 6931بگیژژژر م  سژژژرزلرن برزنو ژژژ گی کوژژژع ی شترسژژژ رن ئژژژر م شژژژتر  م  سژژژرس 

آن بژر ض ژم اصژرمز از یترسژژا هری  اصژرمیی سژدم. بژژ  اقژ  ارایژم کژ  نمدنژژ رییی  نمدنژ 
اسرلی شاهد شراقط سرزلرن برزنو  گی کوع ی ان ررب شدند ش ی رلک معدت ب  شژرکا 

رژژیشب آزلژژرقح ش  61م  ه  ژژرت ریشهژژی بژژ  آنتژژر مامب شژژد.   نفژژر م  61نفژژر از سژژرلمهدان م  
خژرندامب م ای  . برنرل  اشیبروژی  تقوژرم ابعقژا لهژرب  لبرب ژ ریشب که یس ئرا  مامب شدند

رژژژیشب آزلژژژرقح بژژژ  اهژژژرا م آلژژژد.ش کقژژژالژژژی  کقژژژه  ژژژ   وژژژاه ک یژژژ  نژژژیم سژژژرع   بژژژرای 
 ها یافتد (  ا اومیژ  نمدمنژد. 6393) ی  قفشهرخ   شانکههدررن پرسوهرل  ستیق  ی  شرکا

کژژ  برنرلژژ  اشیبروژژی  از طییژژت اح یژژ  کعشا قژژرنس غهژژد ل نیژژرب نوژژرن مامهژژر  اح یژژ  مامب
آن  ا م هری   لؤلفژژی  ش شژژهرخ   شانخژژرندامبب ستیق ژژ ی ای   تقوژژرم ابعقژژا لهژژرب  لبرب ژژ 

بژر ادهژ  بژ  اشژیبرح سژدمن  تقوژرم ابعقژا لهژرب   گیری نتیجد سرلمهدان ا ابر مامب اسا. 
هری  دن بر نمای  آلعزشی لب هی بر اق   تقورم لورت بهری  خرندامبب ا ا   لداخ  ای  لبرب  

شر شائ  شدم.ؤاداند ل لی لر  ف برلیهی
گانکلی:ی  یب سرلمهدشهرخ   شانخرندامبب ستیق  ی ای   تقورم ابعقا لهرب  لبرب   واژ

گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران. 1 naeimi@atu.ac.ir .استادیار، 
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 مقدمه
 اخیر در عرصه ی بهداشد   سالمد جهانیهای  مطرک سالهای  سالمندی از پدیده

ن رشمممد جمعیمممد (. بممما توجمممه بمممه ر نمممد شمممتابا3110دبممماغی   نیکمممر ش محممممدی، ) اسمممد
کمماهش  کمماهش توانممایی هایشممان دوممار  کهولممد    سممالمندی   اینکممه سممالمندان بممه دلیمم  

 را تهدیمدهما    مشکالت ر انی آنها  شوند   انواع بیماری می جسمی(   ر انی) توانایی بدنی
(. 3217، 1اینگرسمول   سمیلورمن) کند، توجه به سالمد سالمندان حائز اهمید اسد می

کشور از تخمین زده شده  که جمعید سالمند  درصمد در  21، بمه کنمونیدرصد  7.1اسد 
خواهمممد رسمممید، لمممذا بمممه دلیممم  سمممالمند شمممدن جامعمممه، پمممرداختن بمممه جامعمممه  2616سمممال 

 سالمندان از اهمید باتیی برخوردار اسد.
همچنین با توجه به افزایش سریع تعداد سالمندان، مساله بهداشد، سالمد   تمامین 

گسمترده تمری پیمدا آسایش   رفاه آنان کنمد. رفتارهمای ارتقما  ممی در جامعه هر روز ابعاد تمازه   
در پیشممبرد سممالمد آنممان داشممته   بممه همممان ای  بممالقوهتممثثیر  دهنممده سممالمد در سممالمندان،
کاهش هرینه (. 3117حبیبی، ) مراقبد بهداشتی خواهد شدهای  نسبد موجب 

شمده مرضمی یشناس ر ان   شناسی آسیب به که سنتی تمرکز   توجه مقاب  در امروزه
طمور بمه یشناسم ر ان در   اعمب طمور بمه سمالمد بمه  ابسمته علموم در نمو اسمد، دیمدگاهی

گسمترش اسمد.در ایمن دیمدگاه   رویکمرد علممی تمرکمز ر ی گیری  شمک  حمال در اخمت،   
یشممناخت ر ان ماهیممدمهبممد   نیممز توضممیح   تبیممین های  سممالمتی   بهریسممتی از جنبممه

یمف .اسمد بهریسمتی کیمز ر ویمزی مهبمد سمالمد» ی راشمناخت ر ان( بهریسمتی 3221) 2  
یشمناخت ر ان بهریسمتی  کمههایی  تمرین ممدل دانمد.یکی از مهمب می «بیماری فقدان از فراتر

کمرده ممدل ونمد یمف، بعمدی رامفهموم سمازی   عملیماتی   .اسمد  (2665) 3ت    سمینگر ر

نمامطلوب حموادی   تمنش میدهمد ،ننشما کمه دارد  جمود تموجهی شمایان پژ هشمی شواهد

1. Ingersoll B, Silverman A.
2. Ryff, C. & Keyes,M.
3. Ryff, C.D., Singer, B.H., & Love, G.D.
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 کننممد   مختمم  دهنممد قممرارتممثثیر  تحممد را یشممناخت ر ان بهریسممتی میتواننممد زنممدگی
کنشمهای عنموان تحمد یشمناخت ر ان (. بهریسمتی1،2665میلر   سگرستر م)  بمه عماطفی  ا

 انسمجام   دنیما بما مناسمب تعامم  موفقیتهما،   مناسمب ویژگیهمای شخیمی ادراک

 (.2667 ،2دماساکار) شود می زمان تلقی طی در مهبد پیشرفد   اجتماعی
اسمد. تماب هما  ی، تماب آوری خانوادهشمناخت ر انثیرگمذار بمر بهریسمتی ثیکی از عوامم  ت

آوری به معنای توانمایی ایسمتادن در برابمر بحمران یما والشمهای مسمتمر   بازگشمتن بمه حالمد 
کمه ومرا  بمر اثمر ضمربه ی هما  برخمی خانوادها ل اسد   امروزه یک مفهوم ارزشمند در فهب این 

گواری از هب که برخی خانواده می ر انی   نا برنمد   حتمی  ممی جمان بمه در ها، پاشند در حالی 
 (.  2633، 3 الش) شوند، تبدی  شده اسد می قوی تر

کاربردهممای بممالینی، دسممتور العملممی ای  تقویمد منممابع مقابلممه خممانواده یکممی از مهمتممرین 
بمررگ زنمدگی اسمد. در رویکمرد تقویمد منمابع های  ا بهبمود از آسمیببرای تنظیب اضطرابها یم

روزانه خمانواده اسمد. های    فعالیدها  خانواده، تمرکز ر ی رخداد طبیعی برنامهای  مقابله
راهبردهممای درمممانی بممر برنامممه ریممزی، آممماده سممازی   شممرکد در حمم  مسممثله بممه عنمموان منممابع 

کید دارنداصلی برای مواجهه با شرایط بحرانی آسی  (.3121کاظمیان، ) ب تث
هممای  روزانممه عممال ه بممر اهمیممد هممر روزه بممرای سممازگاری در زمانهممای    فعالیدها  برنامممه

کممه بمه سممادگی در زممان انتقممال   اضمطراب بممه  بحرانمی نیممز مفیمد هسممتند. بما  جممود اختاللمی 
 روزانمه خمود بمازهمای    فعالیدها  که به سرعد بمه انجمام برناممههایی  آید، خانواده می  جود
(. در برخمی از 2666، 4فیز    امبولد) دهند می گردند مقا مد   سازگاری مهبتی را نشان می

کاهش هیجانهمای منفمی   افمزایش رضماید از زنمدگی ها، پژ هش داشمته تمثثیر  تاب آوری بر 
( نتممای  نشممان 3121زمممانی   همکمماران، ) (. در پممژ هش2660)انزلجیممد   همکمماران،  اسممد
کممه گمماه نمممودن فممرد از هیجانممات مهبممد   منفممی، پممذیرش   ابممراز بممه موقممع آن داد  نقممش همما  آ

                          
1. Segerstrom, S.C., & Miller, G.E. 
2. Karademas, C. 
3. Walsh, W. 
4. Fiz & Wambolt. 
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کاهش عالئب سالمد ر ان دارد.   مهمی در 
کا ند، احمدی کا کمه د  مت یمر یهمن 3121) در پژ هش حسین زاده،  ( نتای  نشمان داد 

گمماهی   تمماب آوری خممانواده در رابطممه مشممکالت رفتممماری ) ی بمممین مت یرهممای پممیش بممین آ
نقممش  (بهریسممتی ر ان شممناختی مممادر) طیممف ا تیسممب(   مممالکهممای  دک دارای اختاللکممو

که مادر  می ایفاای   اسطه توانمد  ممی سمالمد ر ان را داشمته باشمدهای  همؤلفمکند   هنگامی 
کودک خود فراهب نماید.  محیطی غنی   سالب برای 

گفتمه شمد بمه نظمر  کیفیم ممی رسمد خمانواده ممی با توجمه بمه آنچمه  د زنمدگی اع مای توانمد 
کممه فشممارها   اسممترستممثثیر  خممانواده را تحممد های  خممود قممرار دهممد. ایممن احتمممال  جممود دارد 

کمماهش بهریسممتی  مممی خممانوادگی ی اع ممای خممود را افممزایش دهممد. شممناخت ر انتوانممد خطممر 
کمه  بنابراین با توجه به مطالب یکر شده پمژ هش حاضمر درصمدد بررسمی ایمن موضموع اسمد 

ی سمالمندان مقمیب در شمناخت ر انخمانواده در افمزایش بهریسمتی ای  ابلمهآیا تقویمد منمابع مق
خانواده اثربخش اسد؟ 

 روش
کنتمرل اسمد.  گمر ه  پژ هش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرک پیش آزمون، پ  آزمون بما 
کلیممه سممالمندان مسمممتمری بگیممر در سممازمان بازنشسمممتگی  جامعممه آممماری پممژ هش حاضمممر 

 :بودنمد. معیارهمای ور د نمونمه عبمارت بودنمد از 3120در سمال کشوری شهرستان قائب شمهر  
بمودن، تحیمیالت حممداق  متثهم   سمال، داشمتن سمالمد جسممی   ر حمی، 06سمن بماتی 

کممه نمونممه سمماده تیممادفیگیری  دیممپلب. ر ش نمونممه آن بممر حسممب های  بممود بممه ایممن ترتیممب 
کشموری انتخم اب شمدند.   تیادر از فهرسمد اسمامی  اجمد شمرایط سمازمان بازنشسمتگی 
گر هی به آنها داده شد   به این ترتیب،  نفر از ایمن  31پیامک دعوت به شرکد در جلسات 

گمممر ه آزممممایش    کنتمممرل قمممرار داده شمممدند. قبممم    بعمممد از  31گممر ه دا طلبمممان در  گمممر ه  نفمممر در 
گر ه کنترل( پرسشنامه بهریستی ) تشکی  جلسات به هر د   یمف شمناخت ر انآزمایش    ی ر

گرفتند. کردند را تکمی    نتای  مورد آزمون قرار 
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 گیری  ابزار اندازه
کوتمماه مقیمماس بهریسممتی  یممف: ایممن مقیمماس در سممال شممناخت ر انفممرم  طراحممی   در 3212ی ر

(. فممرم 2667، 1رشممید   انجممب) توسممط رشممید   انجممب مممورد تجدیممد نظممر قرارگرفممد 2662سممال 
گذاری این مقیماس در یمک گویه دارد  31ی ریف شناخت ر انکوتاه مقیاس بهریستی    نمره 

کمامال مخمالفب صمورت میگیمرد. ایمن پرسشمنامه ای  درجه 7طیف  کامال موافقب تما  بعمد  0از 
توانایی دیمدن   پمذیرفتن نقما  قموت   ضمعف ) ی شام  پذیرش خودشناخت ر انبهریستی 
توانممایی تنظممیب   مممدیرید امممور زنممدگی بممه ویممژه مسممائ  زنممدگی ) تسمملط بممر محممیط ،خممود(

 ،داشمتن ارتبما  نزدیمک   ارزشممند بما افمراد مهمب زنمدگی() وزمره(، ر ابمط مهبمد بما دیگمرانر
کمممه بمممه زنمممدگی فمممرد جهمممد   معنممماهممما  داشمممتن غاید) هدفمنمممدی در زنمممدگی    اهمممدافی 

بممالقوه فممرد در طممی های    اسممتعدادهمما  احسمماس اینکممه توانایی) بخشممد(، رشممد شخیممی مممی
ها  توانایی   قدرت پیگیری خواسمد) (   استقاللزمان   در طول زندگی بلفع  خواهد شد
کمه  می   عم  بر اساس اصول شخیی(  را سنجد . این آمون نوعی ابزار خودسنجی اسمد 

نمممره یممک تمما شممش پاسممخ « کممامال مخممالفب» تمما« کممامال ممموافقب»از ای  درجممه 0در یممک پیوسممتار 
یمف، ) تر اسمد.ی بماتشمناخت ر انشود.نمره باتتر نشان دهنده بهریسمتی  می داده (. 3222ر

کوتمماه مقیمماس بهریسممتی  در  12/6تمما  76/6ی  بمما فممرم اصمملی از شممناخت ر انهمبسممتگی فممرم 
کر نبماخ ابعماد نمام بمرده شمده بمه ترتیمب 2632، 2  فرزاد  س یدی) نوسان بوده اسد (. آلفمای 

کمم  آزمممون  71/6،72/6، 12/6، 71/6، 70/6 ،13/6 گممزارش شممده اسممد. بممه 73/6  بممرای 
گممردآوری هممای  تحلیمم  عمماملی تثییممدی بممرازش خمموب الگمموی شممش عمماملی را بمما داده عممال ه

خانجمانی   ) گزارش شده اسد 10/6شده نشان داده اسد. همچنین ر ایی سازه آزمون، 
 (.  3121همکاران، 

                          
1. Rashid T, Anjum A. 
2. Sephidi F, Farzad V. 
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 پژوهشهای  یافته

کنترلهای  : میانگین و انحراف معیار متغیر1جدول  گروه آزمایش و  پژوهش در 
کنترل گروه  گروه آزمایش

پس آزمونها همؤلف پیش آزمون پس آزمون پیش آزمون
میانگین

)انحراف معیار(
میانگین

 )انحراف معیار(
میانگین

 )انحراف معیار(
میانگین

 )انحراف معیار(
37/6 (44/1) 31/7 (51/3) 71/7 (12/3) 66/0 (7/2) پذیرش خود

54/7 (23/1) 02/7 (23/3) 07/2 (01/3) 51/1 (52/3)
ر ابط مهبد با 
دیگران

56/6 (53/1) 35/7 (25/3) 10/2 (71/3) 71/7 (32/3) خودمختاری
77/4 (27/3) 52/36 (01/2) 36/33 (32/2) 71/2 (3/50) تسلط بر محیط
34/8 (28/3) 36/7 (12/2) 62/32 (10/3) 32/0 (71/3) زندگی هدفمند
17/6 (12/4) 51/1 (51/5) 21/36 (21/1) 07/1 (70/2) رشد فردی

87/57 (77/15) 33/70 (21/35) 15/57 (07/30) 07/51 (51/35)
بهریستی 

 یشناخت ر ان
ک () مقیاس 

گروه مورد مطالعههای  لوین برای بررسی مفروضه یکسانی واریانس F : آزمون2جدول خطا  در دو 

متغیرها
های آماری شاخص

سطح معناداری2Fدرجه آزادی1درجه آزادی
32137/616/3پذیرش خود

32107/631/6روابط مثبت با دیگران
32171/661/6خودمختاری

32112/637/3تسلط بر محیط
32171/663/6زندگی هدفمند

32131/630/2رشد فردی
 یشناخت روانبهسیستی 

کل()  مقیاس 
32102/622/6
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یمان  بررسی مفر ضهی آزمون لوین جهد  : نتیجه2در جد ل همای خطما  ی همگنمی  ار
بررگتمر هما  آورده شده اسد. بر اساس نتای  مندرا، سطح معنماداری بمرای مت یرهما پژ هش

یمان   می پ  در نتیجهباشد.  می (<p 61/6) 61/6از سطح معناداری  کو ار تموان از تحلیم  
کرد.  2برای مقایسۀ   گر ه در این مت یرها استفاده 

کس  آزمون ام با

 یشناخت روانتوانبخشی خانواده طبق مدل موس و تسو بر بهسیستی  رهیمتغ چند انسیکوار لی:تحل3جدول

 منبع تغییرات متغیر
مجموعه 
 مجذورات

 F درجه آزادی
سطح معنی 

 داری
ضریب 

 تفکیک اتا
بهسیستی 

 یشناخت روان
 22/6 665/6 02/1 3 01/012 گر ه

 
گممرفتن نمممرات پممیش آزمممون بممه عنمموان مت یممر دهممد بمما در نظممر  نشممان مممی 1نتممای  جممد ل 

کمم  بهریسممتی خممانواده ای  رویکممرد تقویممد منممابع مقابلممهکمکممی مداخلممه ) هم ممراش بممر نمممره 
کنترل شده اسد.  ی( منجر به تفا ت معنیشناخت ر ان گر ه آزمایش     داری بین د  
های  خرده مقیاسبر خانواده ای  رویکرد تقوید منابع مقابلهمداخله تثثیر  به منظور بررسی 

که نتای  آن در شناخت ر انبهریستی  یان  وند مت یره استفاده شد  کوار ی از ر ش تحلی  
 قاب  مشاهده اسد. 5جد ل 

کواریانس چند متغیره برای ارزیابى  4جدول  بر خانواده ای  رویکرد تقویت منابع مقابلهتأثیر  نتایج تحلیل 
 یشناخت روانبهسیستی های  خرده مقیاس

 ضریب ایتا سطح معناداری F درجه آزادی مجموعه مجذورات متغیر
 32/6 62/6 25/0 3 33/31 پذیرش خود
ر ابط مهبد با 
 دیگران

71/53 3 10/0 63/6 23/6 

 31/6 63/6 12/5 3 07/37 خودمختاری
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کممه در جممد ل  همممان همما نشممان  شممود نتممای  آزمممون اثممر بممین آزمممودنی مشمماهده مممی 5طممور 
کممممه از بممممین خممممرده مقیمممماس مممممی  هممممای بهریسممممتی هیجممممانی، ارتقممممای پممممذیرش خممممود دهممممد 
(62/6>,25/0=Fر ابممممممممط مهبممممممممد بمممممممما دیگممممممممران ،) (63/6>,p10/0=Fخودمختمممممممماری ،) 
(63/6>,p12/5=Fتسمممممممممملط بممممممممممر محممممممممممیط ) (62/6>,p51/1=Fزنممممممممممدگی هدفمنممممممممممد ) 
(62/6>,17/1=Fرشد فردی   ) (661/6>,p77/1=Fبا حذر اثر نمره )  ،های پمیش آزممون
هممای  هممای پمم  آزمممون خممرده مقیمماس بممر نمممره خممانوادهای  رویکممرد تقویممد منممابع مقابلممهاثممر 

معنادار اسد. یشناخت ر انبهریستی 

گیری نتیجهبحث و 
در خممانواده ای  رویکممرد تقویممد منممابع مقابلممههممدر پممژ هش حاضممر بررسممی اثممر بخشممی 

کن در ی شناخت ر انبهریستی  کشموری سما سمالمندان مسمتمری بگیمر سمازمان بازنشسمتگی 
که این برنامه آموزشی اثربخش اسمد  ها  اسد.تحلی  دادهشهرستان قائب شهر   نشان داد 

کنترل در بهریستی تفا گر ه آزمایش     آن معنادار اسد.های  همؤلفی   شناخت ر ان ت د  
کممه بممه طممور  مسممتقیب بممه بررسممی های  در تبیممین یافتممه پژ هشممی حاضممر شممواهد پژ هشممی 
یکممممرد تقویممممد منممممابع مقابلممممهرابطممممه اثربخشممممی  ی شممممناخت ر اندر بهریسممممتی خممممانواده ای  رو

گفمد در خانواده ممی ایمن حمالبپمردازد  جمود نمدارد. بما  سالمندان همای  بما مت یرهمایی  تموان 
اجتمماعی نقمش همای  ی مانند امید اری   خوش بینی به همراه حمایدشناخت ر انمهبد 

 ناشممی از رفتارهممای وممالش برانگیممز اع ممای خممانواده دارد.هممای  مهمممی در مقابلممه بمما تنش

ضریب ایتاسطح معناداریFدرجه آزادیمجموعه مجذوراتمتغیر

71/12351/162/631/6تسلط بر محیط

07/11317/162/637/6زندگی هدفمند
13/07377/1661/621/6رشد فردی
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همای  امیمد اری   حماید( شواهدی  جود دارد مبنی بر اینکمه 2662  همکاران،  1کاشدان)
کمممک  اجتممماعی بممه سممازگاری بمما شممرایط ناخوشممایند ماننممد بیممماری یمما نارسممایی تحممولی 

کیفیممد زنممدگی، سممالمد هممای  کنممد. افممر ن بممر ایممن امیممد اری   حماید مممی اجتممماعی بمما 
؛ 2663، 2هورتممون    الینممدر) ر انممی، رضمماید زنممدگی   تمماب آوری  الممدین رابطممه مهبممد دارد.

کمممکخممانواده ای  رویکممرد تقویممد منممابع مقابلممه(. در 2636یممدا ؛   کممه نگمماه  مممی بممه افممراد  شممود 
کمممه ایمممن مهمممب نقمممش بسمممزایی در بهریسمممتی  خمممود را از بیممممار بمممه فمممرد بهنجمممار ت ییمممر دهنمممد 

(. همچنممین ایممن رویکممرد بمما 3221، 3ممموس   تسممو) ی سممالمندان خواهممد داشممدشممناخت ر ان
کای  تمرکز بر منابع مقابله   اع ای خانواده جهد یاری رسانی به فمرد سمالمند خانواده، از 

گونمه مممی بهمره کمه ممی تعریممفای  بمرد. در ایممن رویکمرد، سیسممتب خمانواده بممه  توانممد در  مممی شممود 
کمهای  مواقع لمر م بمه یماری فمرد آسمیب دیمده بشمتابد. همر سیسمتب دارای منمابع مقابلمه  اسمد 

مقابممم  بحرانهممما داشمممته باشمممد    فمممرد درای  مسمممتقیمی در مهارتهمممای مقابلمممهتمممثثیر  توانمممد ممممی
کند.  سالمد عمومی اع ای در ن سیستب را تامین 

شمود تما  ممی خانواده در دوران سالمندی موجبای  رویکرد تقوید منابع مقابله ،در  اقع
کارهممای روزانمه بممد ن  ابسممتگی بممه دیگمران بهبممود یابممد   ابعمماد  توانمایی سممالمندان در انجممام 

کیفیممد زنممدگی از قبیمم  ایفممای نقممش، سممرزندگی   شممادابی، سممالمد ر انممی، جسمممانی   
کلمممی جنبمممه های  کمماهش درد جسممممانی، عملکمممرد عممماطفی، عملکمممرد اجتممماعی   بمممه طمممور 

 (.  3121کاظمیان،) بخشد می مختلف سالمد ر انی   جسمانی سالمندان را بهبود
کمه منمابع مقابلمه بهریسمتی خمانواده بمر ای  با توجه به نتای  پژ هش حاضر   نقش مهممی 

 از منمممابع در نمممی خمممانوادهگیمممری  کنمممد، تشمممویق سمممالمندان بمممه بهره ممممی ی، ایفممماشمممناخت ر ان
ی در شمناخت ر ان  افمزایش بهریسمتی گیری  تواند به افمزایش سمالمد ر انمی، فراینمد شمک  می

کنممد. محممد دید کمممک  تمموان بممه  مممی ایممن پممژ هشهای  پممژ هش: از محممد دیدهای  آنهمما 

                          
1. Kashdan, T.B. 
2. Horton, T.V., &Wallander, J.L. 
3. Moos RH. Tsu VD. 



 327 ................ ... بییر شناختی سالمندان مستمری ای خانواده بر بهویستی روان ا ربخشی رویکرد تیویت منابع میابله

 

کندگی اع ای نمونه ا کمه ایمن اممر موجمب ایجماد مشمک  در برگمزاری جلسمات پرا کرد  شاره 
آموزشی با ح ور همه اع ای دا طلب شمده بمود   در نتیجمه برخمی از جلسمات بما فاصمله 

شمود از ایمن رویکمرد  ممی گردیمد. پیشمنهادات پمژ هش: پیشمنهاد می زمانی طوتنی تری برگزار
 پذیر نیز استفاده شود. برای نوجوانان   زنان تک سرپرسد   سایر قشرهای آسیب

 منابع
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