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 زنان در شهرستان قشم يت زنذگيفيآموزش تفکر مثبت بر ک يبخشاثر
 3ي٘بزضٜ سٟطاث، 2يوبظٕ يب٘عّكّس، 1*ضيطيظٞطا 

 دُيچک

ٌ يفيآٔٛظش تفىط ٔثجت ثط و يثرطاثط يثطضس ،ٗ پژٚٞصيا يٞسؾ اظ اخطا ظ٘دبٖ زض   يت ظ٘دس

ٕٞدطاٜ ثدب ٌدطٜٚ    آظٔدٖٛ  سپد  -ص آظٖٔٛيثب پ يطيآظٔب ٗ پژٚٞص اظ ضٚشيضٟطستبٖ لطٓ ثٛز. زض ا

ظ٘ددبٖ       اظ ٘فددط  300ضا  ٗ پددژٚٞصيددا يآٔددبض ياسددتفبزٜ ضددس. خبٔعددٝ يوٙتددطَ ٚ ٌٕددبضش تػددبزـ

 يقٛض تػدبزـ ٘فط اظ آٟ٘ب ثٝ 60وٝ زاز٘سيُ ٔيوٙٙسٜ ثٝ زٚ ٔطوع ٔطبٚضٜ ضٟطستبٖ لطٓ تطىٔطاخعٝ

ص آظٔدٖٛ  يطَ ٚ آظٔدب ٓ ضس٘س. اثتسا اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ وٙتيص ٚ وٙتطَ تمسيآظٔب ي٘فطٜ 30ثٝ زٚ ٌطٜٚ 

خّسٝ، تحدت آٔدٛظش    10ص ثٝ ٔست يٌطٜٚ آظٔب يٞبيثٝ عُٕ آٔس ٚ سپس آظٔٛز٘ يت ظ٘سٌيفيو

بـدت ٘ىطز٘دس ٚ ثعدس اظ آٔدٛظش ٔددسزا      يزض يچ آٔٛظضد يتفىط ٔثجت لطاض ٌطـتٙس، أب ٌطٜٚ وٙتطَ ٞ

ب٘س يد ُ وٛاضيّتح يزست آٔسٜ ثب استفبزٜ اظ ضٚش آٔبضٝث يٞبٌطـتٝ ضس. زازٜ يت ظ٘سٌيفيآظٖٔٛ و

ٌ يد فيطٜ ٘طبٖ زاز وٝ آٔٛظش تفىط ٔثجت ثبعث ثٟجٛز ويچٙس ٔتؽ ژٜ زض يد ٚٝثد  ٜ،ظ٘دبٖ ضدس   يت ظ٘دس

ٔطبٞسٜ  يزاضيطات ٔعٙيتبث ي، عّٕىطز اختٕبعيب  ٘طبـ، سالٔت عبقفي ي، ذستٍيعّٕىطز خسٕب٘

 .ضس

 

 :يديکل ّايٍُاص

 .يت ظ٘سٌيفيآٔٛظش تفىط ٔثجت، و
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  زنان در شهرستان قشم يت زنذگيفيبر کآموزش تفکر مثبت  ياثر بخش

 هقدهِ

ٗ ٞبي ذب٘ٛازٌي أط تبظٜٞب ٚ ٔسئِٛيتـطاز ثطاي ايفبي ٘مصاآٔبزٜ سبذتٗ  ضٚ اي ٘يست. اظ ايد

آٖ ضا اظ خدبيي   ي٘ساض٘دس، ثبيسدت   يضضس ثطدط ٚ ظ٘دسٌي ذدب٘ٛازٌي زا٘دص ودبـ      يٞب زضثبضٜوٝ ا٘سبٖ

ٍيطي وٙس، ثّىٝ ٕٔىدٗ  ٞبي زضٖٚ ذب٘ٛازٜ پيطتٛا٘س اظ ثطٚظ آسيتيبٔٛظ٘س. ايٗ يبزٌيطي ٘ٝ تٟٙب ٔيث

ي اظ ايدٗ ا٘تمدب ت زا٘دص تدطثدي قدي      ع ضٛز. ثطذد يجت اضتمبي ويفيت ظ٘سٌي ذب٘ٛازٌي ٘است س

زٞٙدس، أدب اؼّدت آٟ٘دب ثدٝ ضدىُ ؼيدط        ٞب ضخ ٔيي ٔب٘ٙس ثّٛغ يب قي ٔطاسٓ ٚ آييٗضٚيسازٞبي قجيع

٘ٛازٜ، ٔطدبضوت ٚ ٘ادبضت زض   ضٛ٘س. ثطاي ٔثبَ، اعؿبي ذدب ٕي زض سكح ذب٘ٛازٜ آٔٛظش زازٜ ٔيضس

زٞٙدس. زض خٛأدن ٘سدجتب سدبزٜ ٚ     اي ؼيطٔستميٓ آٔٛظش ٔيعبٔالت ذب٘ٛازٜ ضا ثٝ ٌٛ٘ٝت ٞب ٚـعبِيت

اثتسايي، ذب٘ٛازٜ لبزض ثٝ آٔٛظش اعؿب زض خٟت ا٘كجبق آٟ٘ب ثب تؽييدطات خسيدس ثدٛزٜ اسدت. ِٚدي زض      

ٞدب، آٔدٛظش ثدٝ    ِيُ تؽييطات سطين، پيططـت ـٙبٚضي ٚ تؽييط ٘مدص خٛأن پيططـتٝ ٚ غٙعتي، ثٝ ز

ٞدبي  ظْ     پصيط ٘يست. ايٗ تؽييطات اختٕدبعي سدطين ٚ عدسْ ا٘كجدبق زا٘دص ٚ ٟٔدبضت      أىبٖآسب٘ي 

 س.يدبز ٕ٘بيٌسستٍي يب ٔطىالت ا جت ـطبض ثط اـطاز ذب٘ٛازٜ ٌطزيسٜ ٚ زض ٘تيدٝتٛا٘س سٔي

زاض ذٛاٞس ثٛز وٝ زض آٖ اظ ععت ٘فس ثب يي ثطذٛض ،چٙب٘چٝ ضرع ذٛز ضا ٔثجت اضظيبثي وٙس

فىدط ٔثجدت،   زٞدس. اظ پيبٔدسٞبي ٔثجدت ا٘سيطدي ٚ ت    آٔسي ثب يي ضا ٘يدع ٘طدبٖ ٔدي   غٛضت ذٛزوبض

ٞدبي  تعدبضؼ  يٚ وبضٞبي زـبعي ثطاي ازاضٜ ٌيطي اظ سبظٞبي ظ٘سٌي ٚ ثٟطٜوٙبضآٔسٖ ٔٛثط ثب چبِص

 (.19951آٟ٘ب ويفيت ظ٘سٌي است)وب٘تٝ ٚ پالچيه، يوٝ اظ خّٕٝ ثبضسئ زضٚ٘ي ٚ ثيطٚ٘ي

ت سالٔت، تٛاٖ ا٘دبْ يٞب اظ خّٕٝ ٚؾعكٝياست وٝ ا٘ٛاع ح ياسٜيچيپ يسبظٜ يت ظ٘سٌيفيو

زض  ي، ودبضوطز اختٕدبع  يحد يك تفطز٘جدبَ ودطزٖ عاليد    يثدطا  ييٞبضٚظٔطٜ، ٚخٛز ـطغت يٞبتيـعبِ

ٌ  يبضٞدب يثٝ ٔٙبثن ٔطالجدت اظ سدالٔت، ٔع   يٍطاٖ، زستطسيٞب ٚ ضٚاثف ثب زيزٚست ٚ سدالٔت   يظ٘دس

 .(1994ٗ،يٙطتبيُ ٚ ـيثٝ ٘مُ اظ 2ٌوبض  آ ٖطز)يٌيثط ٔضا زض يعٕٛٔ

ٔدٛضز ٘مدص اـىدبض ٔٙفدي، ثيدبٖ ايدٗ اـىدبض ٚ         ض( زض پدژٚٞص ذدٛز ز  2002)3ٚيٍٗ ٚ ٔدٛضي 

ٛيي ا٘دبْ ٌطـدت،   ٞبي خٛاٖ زاضاي تعبضؾبت ظ٘بضط ضٚي ظٚجوٝ ث بيٍعيٙي ايٗ اـىبض ثب اـىبض ٔثجتخ

ٙٙدس ٚ ثدب يىدسيٍط زض ٔيدبٖ         ويض ٚ احسبسبت ٔٙفي ذدٛز ضا ثيدبٖ ٔد   ٞبيي وٝ اـىبٔطرع ضس ظٚج

ؾدبيت ظ٘بضدٛيي ثيطدتطي    اظ ض ،ٚ لدبزض ثدٝ پدصيطش ٚ زضن احسبسدبت يٍدسيٍط ٞسدتٙس       ٌصاض٘سٔي

 ثبضٙس.ثطذٛضزاض ٔي

                                                 
1- Konte&pellachik 

2- Kar 

3- Vigin& Morre 
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ٝ ٔٙاٛض ثطضسدي عٛأدُ اسدتط    ( ث1379ٝ)يب٘يزض پژٚٞطي وٝ تٛسف عّيب ٚ آضت  يظا ٚ ضاثكد

٘تبيح تحميك ٘طبٖ زاز ودٝ ظ٘دبٖ سطپطسدت     آٟ٘ب ثب ويفيت ظ٘سٌي ظ٘بٖ سطپطست ذب٘ٛازٜ ا٘دبْ ضس،

ٔسبئُ التػبزي،  يذب٘ٛازٜ ٘سجت ثٝ ظ٘بٖ ؼيط سطپطست ذب٘ٛازٜ ٔيعاٖ استط  ثيطتطي ضا زض ظٔيٙٝ

تدطي ٘يدع   ضٛ٘س ٚ اظ ويفيت ظ٘سٌي پبييٗخسٕي، ضٚحي ٚ ذب٘ٛازٌي ٔتحُٕ ٔي اختٕبعي، حمٛلي،

 ثطذٛضزاض٘س.

زا٘طدٍبٜ ٘طدبٖ   يت ظ٘سٌي زض زا٘طدٛيبٖ ٔميٓ ( زض ثطضسي استط  ٚويف1385زٞمبٖ ٘يطي)

تٛاٖ ودبضثطز  فيت ظ٘سٌي ٌطزز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٔيتٛا٘س ثبعث ثٟجٛز زضن اظ ويزاز وٝ تٗ آضأي ٔي

 تٗ آضأي ضا خٟت اـعايص سكح ويفيت ظ٘سٌي زا٘طدٛيبٖ تٛغيٝ وطز.

ٔػٛ٘يت ـطٍٞٙي ٞب ثٝ ايٗ حميمت ٌٛاٜ است وٝ سالٔت، سعبزت، پٛيبيي، تبضيد حيبت ا٘سبٖ

ٚ ٘يه ـطخبٔي ٞط خبٔعٝ عٕستب زض ٌطٚ ٚخٛز پط ثطوت ٔبزضاٖ ثػيط، زِسٛظ، ـٟيٓ ٚ ٔتعٟدس اسدت.   

ٚ ٘ٛخٛا٘بٖ زض ضحٓ ٔبزض آؼبظ ٌطدتٝ   ٌيطي ضرػيت وٛزوبٖٝ عجبضت زيٍط ضضس ٚ ضىٛـبيي، ضىُث

عٙٛاٖ سدتٖٛ اغدّي   ثٝ يتطيٗ تىّيؿ ٔبزض، تٛاٖ ٚ لبثّيت ٚيبثس. ٟٔٓٚ زض زأبٖ پط ٟٔطش تساْٚ ٔي

آٔدستطيٗ ٕٞدت ٚ   وبض ذب٘ٛزٜ زض ايدبز آضأص اسدت. ثعضٌتدطيٗ ٔسدئِٛيت، اضظضدٕٙستطيٗ ٘عٕدت،     

ٝ   يٚا تطيٗ وٕبَ ظٖ ا آيدس. ثدطاي ايٙىدٝ ظٖ ثتٛا٘دس ثدٝ      ضدٕبض ٔدي  ٗ است وٝ ٔٙجدن آضأدص ضٚاٖ ثد

زٜ ثدط آيدس،   ا٘دبْ ايٗ تىّيؿ ٟٔٓ ٚ ٔسئِٛيت ستطي زض لجدبَ ٕٞسدط ٚ ذدب٘ٛا    يضبيستٍي اظ عٟسٜ

  ذدٛز اضظضدٕٙسي،   ٞب، اظ ثب تطيٗ احسدب ٞب ٚ ٍ٘طا٘يزاضز وٝ ذٛز ٘يع ثٝ زٚض اظ زؼسؼٝٔسّٕب حك 

سٛزٌي ذيبَ، ٘طبـ زضٖٚ ٚ ثيص اظ ٕٞٝ اقٕيٙبٖ، آسبيص ـىدط ٚ أٙيدت ذدبقط    اعتٕبز ثٝ ٘فس، آ

 (.1387ٌطزز)وطثبسيبٖ ٚ خاليي، ثطذٛضزاض

 يسدالٔت ٚ اضتمدب   يٞدب ٙٝيزض ضٟطستبٖ لطٓ زض ظٔظ٘بٖ  يت ظ٘سٌيفيٗ اظ آ٘دب وٝ ويٕٞچٙ

ت، سدالٔت  يٚ ضؾدب  ي، احسدب  ـدطز اظ ضدبز   يسدت يـدطز اظ ثٟع  ي، احسب  شٞٙيٚ خسٕب٘ يعبقف

ٚ چٖٛ اوثط ٔدطزاٖ خٟدت    ٘ٛازٜ وٕتط ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطـتٝذب يت اظ سٛئٙبست ٚ حٕب يخسٕب٘

ٝ يس، عٕال ٚظثط٘ يضا ثٝ زٚض اظ ذب٘ٛازٜ ثٝ سط ٔ يبزيأطاض ٔعبش ٔست ظ ٌ  يفد ت يد ٚ تطث يازاضٜ ظ٘دس

ٔدبزضاٖ   يسدبظ خٟدت تٛإ٘ٙس  ييٞدب ٗ آٔٛظشيٗ وٕجٛز چٙئبزضاٖ است. ثٙبثطا يعٟسٜ ـطظ٘ساٖ ثط

ٝ يوبٔال ٔطٟٛز است. ٕٞچٙ ٝ     يٗ تعساز تحميمبتي وٝ زض ظٔيٙد ، ٔحدسٚز    تفىدط ٔثجدت ا٘ددبْ ٌطـتد

آ٘دبٖ ٔدٛثط    يت ظ٘سٌيفيتٛا٘س زض ثٟجٛز ويٙٝ ٔيٗ ظٔئٙبست زض ا يآٔٛظض يثبضس. ٚخٛز ثط٘بٔٝٔي

ٗ يآضدٙب ودطز. ثدٝ ٕٞد     يح ظ٘سٌيغح يزض ٔعطؼ ذكط ضا ثب ٘حٜٛ يٞبتٛاٖ ذب٘ٛازٜيٚ ٔ ٚالن ضٛز

زض ضٟطسدتبٖ  ظ٘بٖ  يت ظ٘سٌيفيآٔٛظش تفىط ٔثجت ثط و يثرطُ پژٚٞص حبؾط زض ٘اط زاضز اثطيزِ

 لطاض زٞس. يلطٓ ضا ٔٛضز ثطضس

 



  زنان در شهرستان قشم يت زنذگيفيبر کآموزش تفکر مثبت  ياثر بخش

 قيفزضيِ  تحق

، عّٕىدطز  ي، سالٔت عدبقف ي، ذستٍيط ٔثجت ثط ويفيت ظ٘سٌي، عّٕىطز خسٕب٘آٔٛظش تفى

تدبثط   يت ٘مدص عدبقف  يٚ ٔحسٚز يت عّٕىطز خسٕب٘ي، ٔحسٚزي، سالٔت عٕٛٔي، زضز ثس٘ياختٕبع

 .زاضز

 جاهعِ ٍ ًوًَِ

تبٖ ثرطي آٔٛظش تفىط ٔثجت ثط ويفيت ظ٘سٌي ظ٘بٖ زض ضٟطستحميك حبؾطثٝ ثطضسي اثط

آظٖٔٛ ٕٞطاٜ ثب ٌطٜٚ وٙتطَ ٚ پس-آظٖٔٛصيآظٔبيطي، اظ ٘ٛع پٚش تحميك لطٓ پطزاذتٝ است. ض

 است. يٌٕبضش تػبزـ

 يجاهعِ آهار

وٙٙسٜ ثٝ زٚ ٔطوع ٔطبٚضٜ ضٟطستبٖ لطٓ ثيٗ ظ٘بٖ ٔطاخعٝ يآٔبضي تحميك ضا ٕٞٝ يخبٔعٝ

ا٘تربة  ثبضٙس، تطىيُ زاز ٚ عّت ايٗ٘فط ٔي 300وٝ ثبِػ ثط  1/7/1389 تب 1/7/1388ٞبي تبضيد

بي ويفيت ظ٘سٌي ٞٚضٜ اظ ٘اط ٕٞٝ يب ثطذي اظ ٔؤِفٝوٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع ٔطباست وٝ ظ٘بٖ ٔطاخعٝايٗ 

تٛاٖ ثط آٟ٘ب ثبضٙس ٚ تأثيط آٔٛظش ضا ثٟتط ٔي٘سجت ثٝ ثميٝ الطبض خبٔعٝ ٔيزض سكح پبييٗ تطي

 يِصا ٕ٘ٛ٘ٝ ،ط ٘جٛزپصيوٙٙسٌبٖ أىبٖٔطاخعٝ ئطبٞسٜ وطز. ٕٞچٙيٗ اظ آ٘دب وٝ زستطسي ثٝ ٕٞٝ

٘فط  60وٙٙسٜ ٌطـتٝ ضس ٚ سپس اظ ظ٘بٖ ٔطاخعٝ يت ظ٘سٌيفئحسٚزتطي ا٘تربة ضس. اثتسا آظٖٔٛ و

 ا٘تربة ضس٘س. ،ٙٝ وست وطزٜ ثٛز٘سيٗ ظٔيٗ ٕ٘طٜ ضا زض ايتطٗيياظ آٟ٘ب وٝ پب

 گيزيًوًَِ ٍ رٍش ًوًَِ

وٙٙسٜ ثٝ ٔطاوع ٔطبٚضٜ اخعٝ٘فط اظ ظ٘بٖ ٔط 60پژٚٞص ضا  ٗئٛضز استفبزٜ زض ا يٕ٘ٛ٘ٝ

ٓ يتمس يص ٚ وٙتطَآظٔب٘فطٜ  30ٚ ثٝ زٚ ٌطٜٚ  ا٘تربة ضسٜ يقٛض تػبزـزٞٙس وٝ ثٝيُ ٔيتطى

 ه سكح لطاض زاضتٙس.يزض  يٟ٘ب اظ ِحبل قجمٝ اختٕبعٗ اـطاز، ٕٞٝ آيثٛزٖ ا يُ ثٛٔيضس٘س. ثٝ زِ

 ابشار گزدآٍري اطالعات

ٗ پطسطٙبٔٝ يا ثٛز. SF-36 يت ظ٘سٌيفيو يسطٙبٔٝپط ،ٗ پژٚٞصياثعاض ٔٛضز استفبزٜ زض ا

ٞبي ثٟساضتي ٚ ٘يع تحميمبت ٚ ٔكبِعبت خٕعيت ي چٖٛ وبض ثبِيٙي، اضظيبثي سيبستثطاي ٔػبضـ

( زض وطٛض آٔطيىب 1992)1عجبضتي تٛسف ٚاضٚضطثٖٛ 36عٕٛٔي وبضايي ذٛز ضا ثبثت وطزٜ است. ـطْ 

ٔرتّؿ ثيٕبضاٖ ٔٛضز ثطضسي لطاض ٌطـتٝ است.  ٞبيقطاحي ضس ٚ اعتجبض ٚ پبيبيي آٖ زض ٌطٜٚ

ثٝ سٗ، ٌطٜٚ يب ثيٕبضي ذبغي ضٛز، اذتػبظ وٝ تٛسف ايٗ پطسطٙبٔٝ سٙديسٜ ٔي ٔفبٞيٕي

ٚؾعيت خسٕب٘ي ٚ ضٚا٘ي  ز. ٞسؾ اظ قطح ايٗ پطسطٙبٔٝ، اضظيبثي حبِت سالٔت اظ ٞط زٚ ٘اط٘ساض

آيس. يزست ٔٝسالٔت ث يزٞٙسٜيٌُب٘ٝ تطىٞبي ٞطتتطويت ٕ٘طات حيكٝ يٚسيّٝاست وٝ ثٝ

                                                 
1- Varsherborn 
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، ي، عّٕىطز خسٕب٘يعجبضت است وٝ ٞطت حيكٝ ثٝ لطاض سالٔت عٕٛٔ 36ايٗ پطسطٙبٔٝ زاضاي 

عّٕىطز  ،ي، زضز ثس٘يُ عبقفيز ٘مص ثٝ يفبيت اي، ٔحسٚزيُ خسٕب٘يز ٘مص ثٝ يفبيت ائحسٚز

 زٞس.يضا ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔ يب ٘طبـ، سالٔت ضٚا٘ي ي، ذستٍياختٕبع

 اعتبار ٍ رٍايي

( ثٝ ـبضسي ثطٌطزا٘سٜ ضس. پبيبيي ٚ 1384فيت ظ٘سٌي تٛسف ٔٙتاطي ٚ ٌطتبسجي)ٔميب  وي

(. ٕٞچٙيٗ =7/0r-9/0پطسطٙبٔٝ زض ايطاٖ تبييس ضسٜ است)ضٚايي ٘سرٝ ـبضسي ايٗ 

 يآٔٛظاٖ زٚضٜجبقي ذب٘ٛازٜ ٚ ويفيت ظ٘سٌي زا٘ص( زض تحميك ضاثكٝ اٍِٛٞبي اضت1386ضحيٕي)

ثعس  يضٟط ضيطاظ خٟت تعييٗ ضٚايي ايٗ ٔميب  اظ ؾطيت ٕٞجستٍي ٞط ٌٛيٝ ثب ٕ٘طٜ ئتٛسكٝ

ٔطثٛـ ثٝ ذٛز استفبزٜ وطزٜ ٚ تٕبْ ؾطايت ٔعٙبزاض ثٛزٜ ٚ خٟت تعييٗ پبيبيي ٔميب  اظ ضٚش 

ثعس سالٔت ضٚاٖ،  77/0خٟت ثعس سالٔت عٕٛٔي،  70/0آِفبي وطٚ٘جبخ استفبزٜ وطزٜ ٚ ؾطايت 

عّٕىطز  60/0ثعس زضز ثس٘ي،  70/0ثعس ذستٍي يب ٘طبـ،  77/0س ضٚاثف اختٕبعي، ثع 65/0

ٚ زض  ، ثيبٍ٘ط پبيبيي ٔكّٛة ٔميب  استايفبي ٘مص خسٕب٘ي 67/0٘مص عبقفي،  65/0خسٕب٘ي، 

تحميك حبؾط ٘يع اظ ضٚش ؾطيت ٕٞجستٍي خٟت تعييٗ ضٚايي استفبزٜ ضسٜ ٚ تٕبْ ؾطايت ٔعٙبزاض 

خٟت ثعس سالٔت  69/0استفبزٜ ضسٜ است ٚ ؾطايت  ٚ٘جبخ خٟت تعييٗ پبيبييثٛزٜ ٚ اظ اِفبي وط

ثعس  73/0ثعس ذستٍي يب ٘طبـ،  75/0ثعس ضٚاثف اختٕبعي،  68/0ثعس سالٔت ضٚاٖ،  78/0عٕٛٔي،

ايفبي ٘مص خسٕب٘ي، ثيبٍ٘ط پبيبيي  70/0٘مص عبقفي،  67/0عّٕىطز خسٕب٘ي،  61/0زضز ثس٘ي، 

 ٔكّٛة ٔميب  است.

 آهَسضي تفکز هثبت هحتَاي

ٗ ٔحتٛا ياي آٔٛظش زازٜ ضس. ازليمٝ 60اِي 50يتفىط ٔثجت زض زٜ خّسٝ يآٔٛظض ئحتٛا

استفبزٜ لطاض زازٜ ٚ ضٚايي ٔحتٛاي آٖ وبضضٙبسي اضضس ذٛز ٔٛضز  ي٘بٔٝ( زض پبيب1388ٖضا اـطبض)

   طٓ ثط ظ٘بٖ ٗ ٔحتٛا ضا زض ضٟطستبٖ ليا بٖ لطٓ ثٛزٜ ٚئٛضز تبييس است. ٔحمك اظ ـطٍٞٙ

اخطا وطز. ٔىبٖ  ،ثٛز٘س يتطٗييزض سكح پب يت ظ٘سٌيفيوٙٙسٜ ثط ٔطاوع ٔطبٚضٜ وٝ اظ ٘اط ؤطاخعٝ

ثٝ ٔست زٜ خّسٝ، ا٘دبْ ضس.   1/8/89ديلطٓ ثٛز. آٔٛظش اظ تبض يٞبطستبٖياظ زث يىيآٔٛظش 

بٖ ٔطبضوت ـعبَ ٖ آٔٛظش ظ٘بي. زض خط٘فطٜ ثٛز 5ب ي 4 يٞبغٛضت ٌطٜٚ٘طستٗ آٟ٘ب ثٝ ي٘حٜٛ

ٍط يىسيضس ٚ اظ ٘اطات يٚ ٞط ٞفتٝ زض ٔٛضز آٔٛظش خّسٝ لجُ ثحث ٚ تجبزَ ٘اط ٔ زاضتٙس

 :ط استيثٝ ضطح ظ يآٔٛظض ياي اظ ٔحتٛاذالغٝ وطز٘س.ياستفبزٜ ٔ
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 : گشارش جلسات هحتَاي آهَسضي تفکز هثبت1جدٍل 

 ّدف هَضَع سهاى جلسات

 .آظٔٛز٘ي ثب ٔفْٟٛ تفىط ٔثجت ٚ ٔٙفي آضٙب ضٛز آضٙبيي ثب تفىط ٔثجت زليمٝ 60 اَٚ

 .آظٔٛز٘ي ثتٛا٘س اـىبض ٔثجت ٚ ٔٙفي ذٛز ضا ضٙبسبيي وٙس ضٙبسبيي اـىبض ٔثجت ٚ ٔٙفي زليمٝ 60 زْٚ

 .آظٔٛز٘ي ثتٛا٘س حب ت ذّمي ذٛز ضا زض ٔٛالن ٔرتّؿ ضٙبسبيي وٙس حب ت ذّمي زليمٝ 60 سْٛ

 آظٔٛز٘ي ثتٛا٘س اظ احسبسبت ٔرتّؿ ذٛز زض ٔٛالن ٔرتّؿ سب تجبزَ ازضان ٚ اح زليمٝ 60 چٟبضْ

 اثطاظ ٞيدبٖ زليمٝ 60 پٙدٓ
آظٔٛز٘ي ثتٛا٘س ٞيدب٘بت ٔثجت ضا زض ظ٘سٌي ذٛز ثطٚظ زٞس ٚ پيبٔس آٖ ضا زض 

 .ظ٘سٌي ثجيٙس

 .٘ىبت ٔثجت ٚ خٙجٝ ٞبي ٔثجت ذٛز ضا يبززاضت وٙس تٕطيٗ ٘ىبت ٔثجت زليمٝ 50 ضطٓ

 .آظٔٛز٘ي ثب ٔفْٟٛ ذٛضجيٙي ٚ ثس ثيٙي زض ظ٘سٌي آضٙب ضٛز آضٙبيي ثب ٔفْٟٛ ذٛضجيٙي زليمٝ 50 ٞفتٓ

 .آظٔٛز٘ي ثب ٔفْٟٛ ضبزي شاتي آضٙب ضٛز ٚ ثتٛا٘س ثٝ زيٍطاٖ آٔٛظش زٞس تعطيؿ ضبزي زليمٝ 60 ٞطتٓ

 ذٛز ضٙبسبيي تػبٚيط ٔثجت ٚ ٔٙفي ٚ سبذتٗ قطحٛاضٜ ٔثجت اظ سبذتٗ تػٛيط زٞٙي ٔثجت زليمٝ 50 ٟ٘ٓ

 .زست آٚضزٝآظٔٛز٘ي ثتٛا٘س ثيٗ شٞٗ ٚ تٗ اضتجبـ ثطلطاض وٙس ٚ آضأص ذٛز ضا ث آٔٛظش تٗ آضأي زليمٝ 60 زٞٓ

 پضٍّص يرٍش اجزا

ص پطسطٙبٔٝ يٗ غٛضت است وٝ اثتسا اظ ٞط زٚ ٌطٜٚ وٙتطَ ٚ آظٔبيپژٚٞص ثٝ ا يضٚش اخطا

ٚ ثعس  ٜفىط ٔثجت آٔٛظش زازٜ ضسخّسٝ ت 10 يص قياخطا ضس. سپس ثٝ ٌطٜٚ آظٔب يت ظ٘سٌيفيو

  يٞباظ ٞط زٚ ٌطٜٚ ٌطـتٝ ضس. زض پبيبٖ سپس زازٜ يت ظ٘سٌيفياظ اتٕبْ آٔٛظش ٔدسزا آظٖٔٛ و

 ُ لطاض ٌطـت.يزست آٔسٜ ٔٛضز تحّٝث

 ّاافتِي

 يفيثب استفبزٜ اظ آٔبض تٛغ يت ظ٘سٌيفيزست آٔسٜ اظ آظٖٔٛ وٝث يٞبُ زازٜئٙاٛض تحّثٝ

ب٘س يُ وٛاضيٚ تحّ يٚ ثب استفبزٜ اظ آٔبض استٙجبق ٞب ٔطرع ضسبض ٕ٘طٜياؾ ٔعٗ ٚ ا٘حطيبٍ٘ئ

 ضس. يٞب ثطضسطٜ تفبٚتئتؽچٙس
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 يت سًدگيفيص آسهَى ٍ پس آسهَى کيپ يي ٍ اًحزاف استاًدارد ًوزُ ّاياًگي: ه2جدٍل 

 

ٞط  يطيٍيص آظٖٔٛ، پس آظٖٔٛ ٚ پيٗ ٚ ا٘حطاؾ استب٘ساضز ٕ٘طات پيبٍ٘ئ 2ثب تٛخٝ ثٝ خسَٚ      

ٗ يبٍ٘ئ ،ضٛزئ ٗ خسَٚ ٔطبٞسٜياضائٝ ضسٜ است. ٕٞب٘كٛض وٝ زض ا 5ٞب زض خسَٚ ه اظ آظٖٔٛي

سٝ ثب ٌطٜٚ وٙتطَ زض يص زض ٔمبيآٖ زض ٌطٜٚ آظٔب يٞبب ئمطيٚ ظ  SF-36 يت ظ٘سٌيفيٕ٘طات و

ُ يٗ زٚ ٌطٜٚ اظ تحّئطبٞسٜ ضسٜ ث يٞبتفبٚت ئٙاٛض ثطضسبـتٝ ٚ ثٝيص ئطحّٝ پس آظٖٔٛ اـعا

 طٜ استفبزٜ ضس. يب٘س چٙس ٔتؽيوٛاض

 

 

 

 

 

 

 

 ص آظٖٔٛ                          پس آظٖٔٛيپ ٌطٟٚٞب

 صيآظٔب

 

 

 

 

 

 

 َوٙتط

 آظٖٔٛ

 ي٘عّٕىطز خسٕب

 يت عّٕىطز خسٕب٘ئحسٚز

 يدب٘يت ٔطىالت ٞئحسٚز

 يذستٍ

 يسالٔت عبقف

 يعّٕىطز اختٕبع

 زضز

 يسالٔت عٕٛٔ

 يعّٕىطز خسٕب٘

 يت عّٕىطز خسٕب٘ئحسٚز

 دبٖيت ٔطىالت ٞئحسٚز

 يذستٍ

 يسالٔت عبقف

 يعّٕىطز اختٕبع

 زضز

 يسالٔت عٕٛٔ

 ٗيبٍ٘ئ

73/26 

96/5 

40 /4 

83/13 

43/18 

20/6 

76/5 

80/15 

93/25 

10/6 

63/4 

60/14 

60/16 

96/6 

30/6 

86/15 

 ا٘حطاؾ استب٘ساضز

94/1 

12/1 

32/1 

54/2 

07/3 

29/1 

88/1 

13/2 

09/2 

99/0 

764/0 

81/1 

48/2 

56/1 

68/1 

86/2 

 ٗيبٍ٘ئ

26/27 

00/6 

13/5 

00/15 

33/19 

56/5 

40/0 

10/16 

40/2 

33/6 

96/4 

20/13 

23/19 

40/5 

54/5 

90/14 

 ٘حطاؾ استب٘ساضزا

04/2 

982/0 

89/0 

76/1 

70/1 

07/1 

14/2 

92/2 

20/6 

95/0 

15/1 

65/2 

23/2 

93/0 

19/2 

05/2 
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ص در عولکزد يسِ دٍ گزٍُ کٌتزل ٍ آسهايهقا يزُ بزايهتغاًس چٌد يل کَاري:  تحل3جدٍل

، عولکزد ي، سالهت عاطفي، خستگيجاًيت ّي، هحدٍديت عولکزد جسواًي، هحدٍديجسواً

 ص يبا کٌتزل پ ي، سالهت عوَهي، درد بدًياجتواع
 F                         Sig        ياًگيي هجذٍراته  داهٌِ آسادي   هجوَعِ هجذٍرات                     هتغيز ٍابستِ                 هٌبع

 ٌطٜٚ

 يعّٕىطز خسٕب٘

 يت عّٕىطز خسٕب٘ئحسٚز

 يدب٘يت ٔطىالت ٞئحسٚز

 يذستٍ

 يسالٔت عبقف

 يعّٕىطز اختٕبع

 يزضز ثس٘

 يسالٔت عٕٛٔ

 يت ظ٘سٌيفيو

067/552 

600 

400/2 

817/98 

067/45 

067/13 

017/6 

067/24 

667/1126 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

067/552 

600 

400/2 

817/98 

067/45 

067/13 

017/6 

067/24 

667/1126 

177/20 

244 

195/1 

242/8 

790/4 

727/4 

088/1 

935/1 

710/18 

001/0** 

623/0 

729/0 

006/0** 

033/0* 

034/0* 

301/0 

169/0 

001/0** 

 ذكب

 يعّٕىطز خسٕب٘

 يت عّٕىطز خسٕب٘ئحسٚز

 يدب٘يت ٔطىالت ٞئحسٚز

 يذستٍ

 يعبقف سالٔت

 يعّٕىطز اختٕبع

 يزضز ثس٘

 يسالٔت عٕٛٔ

 يت ظ٘سٌيفيو

933/1586 

333/142 

533/116 

367/695 

667/545 

333/160 

833/320 

267/721 

667/3492 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

361/27 

454/2 

009/2 

989/11 

408/9 

764/2 

532/5 

436/12 

218/60 

  

 

، عّٕىطز ي، سالٔت عبقفي، ذستٍيّىطز خسٕب٘عٕ يٞبطيزض ٔتؽ 3ح خسَٚ يثب تٛخٝ ثٝ ٘تب

زاض ٚخٛز زاضز ٚ اظ آ٘دب وٝ يص تفبٚت ٔعٙيٗ ٌطٜٚ وٙتطَ ٚ آظٔبيث يت ظ٘سٌيفي، وياختٕبع

آظٖٔٛ ٌطٜٚ وٙتطَ پس يٞبٗيبٍ٘يٞب اظ ٔطيٗ ٔتؽيص زض ايپس آظٖٔٛ ٌطٜٚ آظٔب يٞبٗيبٍ٘ئ

، يآٔٛظش تفىط ٔثجت ثط عّٕىطز خسٕب٘ يعٙيص است. يٗ تفبٚت ثٝ ٘فن ٌطٜٚ آظٔبيا ،طتط استيث

 .ط زاضتٝ استيتبث يت ظ٘سٌيفي، وي، عّٕىطز اختٕبعي، سالٔت عبقفيذستٍ
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 يزيگجِيبحث ٍ ًت

ظ٘بٖ زض ضٟطسدتبٖ لطدٓ    يت ظ٘سٌيفيآٔٛظش تفىط ٔثجت ثط و يٗ پژٚٞص ثٝ ٔٙاٛض ثطضسيا

 يت ظ٘سٌيفئٙدط ثٝ ثٟجٛز و يضٗ ثط٘بٔٝ آٔٛظيٗ است وٝ اياظ ا يك حبويٗ تحميح ايا٘دبْ ضس. ٘تب

ٝ ي س.يظ٘بٖ ٌطز ب ٚ يد (، ع2002ّ)يٗ ٚ ٔدٛض يٍد يٚ يٞدب ح پدژٚٞص يزسدت آٔدسٜ ثدب ٘تدب    ٝثد  يٞدب بـتد

(، 1387)يطي(، ٘ػد 1373)٘دژاز  ي(، ضدعبض 1992)(، ضدٛئتعض 1385)يطيد (، زٞمدبٖ ٘ 1379)يب٘يآضت

 ( ٕٞبًٞٙ است.2006ٗ ٚٚز)يٚ ٌط يسبضوٛٚسى

، يثٟجدٛز عّٕىدطز خسدٕب٘   وٝ آٔٛظش تفىط ٔثجدت ٔٛخدت   بٖ زاز زست آٔسٜ ٘طٝث يٞبزازٜ

ٌ يد فيب ٘طبـ ٚ زض وُ وي ي، ذستٍي، سالٔت عبقفيعّٕىطز اختٕبع س. زض يد زض ظ٘دبٖ ٌطز  يت ظ٘دس

 يٗ ـطزيخٟت احمبق حمٛق اـطاز زض اضتجبقبت ث يضٚضخٝ ثٝ ذٛز، تٛتٛاٖ ٌفتيبـتٝ ٔيٗ يٗ اييتج

اغدَٛ   يٝيد اسدت ودٝ ثدط پب    يتيضرػد  يژٌد يه ٚي ب ضـتبض لبقعب٘ٝيٚ اثطاظ ٚخٛز  است يٚ اختٕبع

ٔدٛثط   يوالٔطيٚ ؼ يوالٔ يٞبثبضس. اثطاظ ٚخٛز ضبُٔ ٟٔبضتيط ٔييلبثُ تؽ يطيبزٌيٚ  يسبظيضطق

ٕ  يآٖ ٘ت. ٞسؾ اس يٚ اختٕبع يٗ ـطزيزض ضٚاثف ث ٗ اـدطاز اسدت.   يزض ثد  يٚ ضٚا٘د  يع سدالٔت خسد

ٝ  ئطىالت ضٚا٘ـمساٖ اثطاظ ٚخٛز  ٌ يثدٝ ذدٛز، پطذبضدٍط    ٕٞچٖٛ ا٘فعبَ، تٛخد ، تدٙص،  ي، اـسدطز

   ٚ  ياظ ا٘حطاـددبت اختٕددبع يطي، خّددٌٛيدديٌطااثددطاظ ٚخددٛز ثددب وٕددبَ ياسددتط  ٕٞددطاٜ زاضز. اظ قطـدد

س اظ قدطؾ  يد سٜ ٔردبِؿ، لجدَٛ تٕد  يد ٚ حؿٛض ٔثجت ٚ ٔؤثط زض خبٔعٝ، اثدطاظ عم  يضؽّ يٞبتئٛلع

طاْ ٌصاضدتٗ،  ٍطاٖ احتيثٛزٖ ٚ ثٝ زسٜ زاضتٗ، ٔٛضز احتطاْ يط عمييٍطاٖ، لسضت ٘ٝ ٌفتٗ، حك تؽيز

ٗ آٔٛظش يٗ ايثبضس. ٕٞچٙيع تٛأْ ٔيزض ـطز ٚ ضـتبض لبقعب٘ٝ ٘ ياضظضٕٙساحسب  ععت ٘فس ٚ ذٛز

ٔ   يزاض زاضتٝ است. ٔيط ٔعٙيب ٘طبـ تبثي يثط ذستٍ ثجدت ـىدط   تٛاٖ ٌفت اٌط ظ٘بٖ ضاخدن ثدٝ ذدٛز 

اظ عٟدسٜ   يذدٛث ز اضظش لبئُ ضٛ٘س ٚ ثٝذٛ يبٖ وٙٙس، ثطايٓ ثيقٛض ٔستموٙٙس، احسبسبت ذٛز ضا ثٝ

 يشٞٙد  يذدٛز ٚاضز وٙٙدس. ضدبزٔب٘    يضا ثٝ ظ٘سٌ يتٛا٘ٙس ٘طبـ ٚ سطظ٘سٌئ ،ٙسيآثط يضٚا٘ يـطبضٞب

ت يت اظ ٚؾدع يضؾدب ت اظ ودبض،  يضؾدب وٙس ٚ ضدبُٔ  ئ يبثيذٛز ضا چٍٛ٘ٝ اضظ يٙىٝ ـطز ظ٘سٌيا يعٙي

سٌبٜ ضرع زض ٔٛضز يز يشٞٙ يضبزٔب٘ يض حٛظٜٗ زيا. ثٙبثطثبضسيٚ .... ٔ ي، ـمساٖ اـسطزٌييظ٘بضٛ

بت ذدٛز ضا زض ٔدست ظٔدبٖ    يٙىٝ ـطز ذّميا يعٙيثطذٛضزاض است.  يات ثطخستٝياش اظ إٞيستيثٟع

 يعيد ضٛز، ٕٔىدٗ اسدت ٕٞدبٖ چ   ئ يه ظٔبٖ ٔٙدط ثٝ ضبزٔب٘يطز، آ٘چٝ زض يٌي٘اط ٔزض يقٛ ٘

تدٛاٖ  ئ ،ٚ ٘طبـ يح ضبزيغح يٞبضٚش ضٛز. ثب آٔٛظش ئست ٞٓ ثبعث ضبزٔب٘٘جبضس وٝ زض ثّٙس

زاض زاضدتٝ  ئعٙد ط يتدبث  يٗ آٔٛظش تفىط ٔثجت ثط سالٔت عبقفيٕٞچٙ ٔٙس ضس.ضبز ثٟطٜ ياظ ظ٘سٌ

ٛ٘  ئ ،بـتٝيٗ يٗ ايياست. زض تج زض آٖ  يٙس ودٝ ثطذد  ٞسدت  يتٛاٖ ٌفت وٝ احسبسبت ٚ عٛاقدؿ ـٙد

 يٚ احسبسد  يعدبقف  يٞدب ٗ ٟٔدبضت يزض اٙىٝ ـطز چمسض يا٘س. اؿيٞٓ زض آٖ ؾع ياتجحط زاض٘س ٚ عسٜ

ٛ  يوٝ ـمف اظ ٘اط ٞٛش عدبقف  يسبظ است. ظ٘ب٘اٚ سط٘ٛضت يذجطٜ ثبضس، ثطا زٚسدت   ،ٞسدتٙس  يلد



  زنان در شهرستان قشم يت زنذگيفيبر کآموزش تفکر مثبت  ياثر بخش

آٟ٘دب   يثطا يبٖ زاض٘س، ضاخن ثٝ ذٛز ٔثجت ـىط وٙٙس، ظ٘سٌيٓ ثيقٛض ٔستمزاض٘س احسبسبت ذٛز ضا ثٝ

ا ٞستٙس، احسبسبت ذٛز ضا ثٝ ٌطٌطٜٚٚ  ياختٕبع يٞبزاضز ٚ ٕٞچٖٛ ٔطزاٖ ٕٞٙٛع ذٛز، آزْ ئعٙ

 يٙس. خٛ حبوٓ ثدط ٔطزٔد  يآئثط يضٚا٘ يـطبضٞب ياظ عٟسٜ يٚ ثٝ ذٛث وٙٙسئٙبست اثطاظ ٔ ياٌٛ٘ٝ

ٗ حؿدٛض زض خبٔعدٝ   يسٜ ٚ ٕٞچٙيٚ ظ٘بٖ حك اثطاظ عم است يسب ض، ٔطزوٙٙسئ يوٝ زض لطٓ ظ٘سٌ

ودٝ   ي٘بٔٙبسدج  يٞبُ ثطچستيثٝ زِ ؛بزٜ وٙٙساستفذٛز ثرٛاٞٙس  يعيٗ حك قجيضا ٘ساض٘س ٚ اٌط اظ ا

 ياضتجبقدبت اختٕدبع   يكيٗ ٔحيضٛ٘س. زض چٙيع ٔٙن ٔيذٛز ٘ يعياظ حمٛق قج ،ضٛزيثٝ آٟ٘ب ظزٜ ٔ

حبت ياستفبزٜ اظ تفط يُ ٔحسٚز ثٛزٖ حؿٛض زض اختٕبع اخبظٜيزِٝٚ ث طزيٌيبض ٔحسٚز غٛضت ٔيثس

ضا زض ٌدطٜٚ   يبزيد طات ظييد ساض٘س. آٔٛظش تفىط ٔثجدت تؽ . ضا ٘.. ٚ ، وتبثرب٘ٝيسبِٓ ٔب٘ٙس سبِٗ ٚضظض

ٛ    يٞدب ظ٘بٖ ضٚشتب ٚ ثبعث ضس  ٜٚخٛز آٚضزٝص ثئٛضز آظٔب  ٚ  ت عدعت ٘فدس  يد تٛخدٝ ثدٝ ذدٛز، تم

ط٘دس ٚ اظ  يبز ثٍيد ٔرتّدؿ   يٞدب تيد اعتٕبز ثٝ ٘فس، اثطاظ ٚخٛز ٚ ضـتبض لبقعب٘ٝ ضا زض ٔٛلع يٞبضٚش

 .استفبزٜ وٙٙس ذٛز يآٖ زض ظ٘سٌ يبئعا

بـ ضا يس خب٘ت احتيٓ آٖ ثبيتعٕ يٙٝيٗ است وٝ زض ظٔيٗ پژٚٞص ايا يٞبتياظ خّٕٝ ٔحسٚز

ٗ ودٝ ثدٝ ٔطودع ٔطدبٚضٜ     ييپب يت ظ٘سٌيفيو ياـطاز زاضا يٗ پژٚٞص ثط ضٚيٗ ايت وطز ٚ ٕٞچٙيضعب

ط يتدبث يط ٔستمُ ثد ئتؽ يٌصاضطيعاٖ تبثيٗ عبُٔ زض ٔياخطا ضس ٚ ٕٔىٗ است ٕٞ ،ا٘سٕ٘ٛزٜٔطاخعٝ 

 ت وطز.  يبـ ضا ضعبيس خب٘ت احتيٞب ثبٓ آٖ ثٝ تٕبْ ظٚجيضس ٚ زض تعٕ٘جب

ٞدب  تفىط ٔثجت زض ذب٘ٛازٜ يٗ پژٚٞص استفبزٜ اظ ثستٝ آٔٛظضيا يطٟٙبزات وبضثطزياظ خّٕٝ پ

طدتط ٚ ثدط   يث يٞدب ٗ پژٚٞص ثب تعساز ٌطٜٚياوٝ ضٛز يطٟٙبز ٔيٗ پيٕٞچٙثبضس. يٚ ٔطاوع ٔطبٚضٜ ٔ

 .ع اخطا ضٛزيٍط ٘يز يف ثْٛ ضٙبذتياٞب ٚ زض ضطط ا٘سبٖيسب
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