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یک روزه سالمندي و سالمت                                                                                                      همایش 
                                                                                                                             1391اردیبهشت ماه  21

                                                                                                                                                             شیراز -ایران
       معاونت تحقیقات و فن آوري دانشگاه علوم پزشکی شیراز: برگزار کننده

 اهش افسردگی سالمنداناثربخشی آموزه هاي مذهبی در ک

  3فرشته دادفر -2فاضل بهرامی   -1محبوبه دادفر 

دانشجوي دوره دکتراي روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، پردیس بین  - 1
  mahboubehdadfar@yahoo.com    . الملل و عضو مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفاء، نویسنده مسئول

  .استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  - 2

 .مربی آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور داراب  - 3

 :چکیده

قائل هستند، مذهب در زندگی آنها مهم است و به معناي سالمندان براي عقاید و رفتارهاي مذهبی ارزش زیادي : مقدمه و هدف
در بین سالمندان با هر پیشینه اي، فعالیت مذهبی با پیامدهاي مثبت متعددي . عمیق تر نمادها و مناسک مذهبی می اندیشند

آموزه هاي در این پژوهش اثربخشی . ارتباط دارد مثل پیشگیري و کاهش اختالل هاي روانی از جمله اضطراب و افسردگی
 .مذهبی در کاهش افسردگی سالمندان مورد بررسی قرار گرفت

  

 8ماه در طول  3 – 2به مدت ) سه زن، سه مرد(، شش آزمودنی  ABدر یک طرح آزمایشی تک موردي و طرح : مواد و روش ها
طوط پایه در متغیرهاي آزمودنی ها به روش نمونه گیري در دسترس انتخاب شدند و پس از تعیین خ. جلسه شرکت داده شدند

شاخص بهبودي در هر یک از متغیرها، سیر نزولی منحنی در مرحله درمان نسبت به خط پایه . وابسته، وارد مرحله درمان شدند
و ) GDS - 15(سوالی  15این شاخص ها شامل ابزارهاي مصاحبه روانی، مقیاس افسردگی سالمندان فرم . در نظر گرفته شد

 .مورد ارزیابی قرار گرفتند) DAS(ارآمد مقیاس نگرش هاي ناک

  

 .آموزه هاي مذهبی در کاهش شدت افسردگی و کاهش نگرش هاي ناکارآمد موثر بود: یافته ها

  

 .آموزه هاي مذهبی در کاهش افسردگی سالمندان کارایی دارد: نتیجه گیري

  

  اسالم، آموزه هاي مذهبی، افسردگی، درمان، سالمندان: کلید واژه ها
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