طاهره عبدیان و همکاران
Journal of Gerontology (joge)

Original Article

Vol 6, No 2, Summer 2021

The Effectiveness of Positive Psychology of Happiness and Hopefulness of
Elderly People in Elderly Care Centers
Abdian T1. Banaee E2 , Ramezanli S2*
1- MSc of Psychiatric Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
2- MSc of Medical Surgical Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran.
Correspondence author: Ramezanli S, MSc of Medical Surgical Nursing, Jahrom University of Medical
Sciences, Jahrom, Iran.
Email: ramezanli1362@gmail.com
Received: 29 Dec 2020

Accepted: 19 April 2021

Abstract
Introduction: Hopefulness and happiness can affect the quality of life of people, especially the elderly.
Since positivist psychology creates a wide range of strategies to increase happiness, hopefulness and
other positive emotions, so considering the importance of aging and the psychological issues of the
elderly, the aim of this study was to investigate the effectiveness of positive psychology of happiness
and hopefulness of elderly people in elderly care centers.
Methods: This study was an experimental study in which the study population consisted of all the
elderly people in elderly care centers. Among the elderly care centers in Shiraz, 60 people were
selected by cluster random sampling and replaced in two experimental (30) and control (30) groups.
The experimental group received 8 sessions of 120 minutes for 2 months based on positive psychology
training and the control group did not receive any training during this period. The Oxford Happiness
and Schnyder Hope Questionnaire was used to collect data. After the meetings post-test and followup were performed 1 month later. For data analysis SPSS version 21 was used.
Results: The results showed that the mean and standard deviation of happiness and hopefulness
respectively in the experimental group before (33.43±4.36), (42.93 ±3.12), and after the study
(46.36 ± 3.78), (51.66 ± 1.98) there was a statistically significant difference (P <0.05). However, no
significant change was observed in the control group. Also, the comparison of the mean and standard
deviation of happiness and hopefulness between the two groups of test and control after the study and
follow-up had a statistically significant difference (P <0.05).
Conclusions: Findings of this study showed that positive psychology can promote happiness and
hopefulness in the elderly.
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چکیده
مقدمــه :امیــدواری و شــاد بــودن مــی توانــد کیفیــت زندگــی افــراد بخصــوص ســالمندی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد از آنجائیکــه ﺭﻭﺍن
شناســی مثبــت گــرا طیــف وســیعی از اســتراتژی هــا را بــرای افزایــش شــادی ،امیــدواری و ســایر احساســات مثبــت ایجــاد مــی کنــد ،لــذا
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله ســالمندی و مســائل روانشــناختی ســالمندان ،ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن تأثیــر روانشناســی مثبــت گرا
بــر شــادکامی و امیــدواری ســالمندان شــهر شــیراز انجــام گردیــد.
روش کار :ایــن مطالعــه از نــوع تجربــی بــود کــه جامعــه پژوهــش را کلیــه ســالمندان ســاکن در ســرای ســالمندان شــهر شــیراز (ســال
 )98تشــکیل مــی دادنــد .از بیــن مراکــز نگهــداری ســالمندان شــهر شــیراز  60نفــر بــه روش نمونــه گیــری تصادفــی خوشــه ای انتخاب و
در دوگــروه آزمــون ( 30نفــر) و کنتــرل ( 30نفــر) جایگزیــن شــدند .گــروه آزمــون  8جلســه  120دقیقــه ای آمــوزش مبتنــی بــر روانشناســی
مثبــت گــرا دریافــت نمــود و گــروه کنتــرل مداخلــه ای دریافــت نکــرد .اطالعــات بــا پرسشــنامه هــای شــادکامی آکســفورد ،امیــدواری
اشــنایدر جمــع آوری گردیــد .بعــد از پایــان جلســات و  1مــاه بعــد پــس آزمــون و پیگیــری انجــام شــد .تحلیــل داده هــا از آزمــون هــای
توصیفــی و تحلیلــی مثــل آزمــون تحلیــل واریانــس بــرای اندازهگیریهــای مکــرر ،بــا نــرم افــزار  SPSSنســخه  21اســتفاده گردیــد.
یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار شــادکامی و امیــدواری در گــروه آزمــون قبــل از مطالعــه بــه ترتیــب
( ،)42/93 ±3/12( ، )33/43±4/36بعــد از مطالعــه ( )51/66±1/98( ،)46/36±3/78مــی باشــد کــه از تفــاوت معنــادار آمــاری برخــوردار
بــوده اســت ( .)P>0/05ایــن در هرحالــی اســت کــه در گــروه کنتــرل تغییــر معنــاداری مشــاهده نشــد .همچنیــن مقایســه میانگیــن و
انحــراف معیــار شــادکامی ،امیــدواری در بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل نیــز بعــد از مطالعــه و پیگیــری از تفــاوت معنــادار آمــاری برخوردار
بــوده اســت (.)P>0/05
نتیجــه گیــری :یافتــه هــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه روانشناســی مثبــت گــرا مــی توانــد شــادکامی و امیــدواری ســالمندان را ارتقــا
د هد .
کلیدواژه ها :شادکامی ،امیدواری ،سالمندی ،روانشناسی مثبت.
نفــر خواهــد رســید .در ایــران نیــز براســاس آخریــن سرشــماری
جمعیــت افــراد  60ســاله و باالتــر ،از  6/4درصــد در ســال
 1345بــه  9/1درصــد در ســال  1395رســیده اســت ( .)2شــیوع
اختــال هــای روانــی در ســالمندان رو بــه افزایــش اســت بــه
طــوری کــه برخــی آن را یــک بحــران دانســته انــد؛ ایــن شــرایط
بــه ویــژه در ســالمندان مقیــم خانــه هــای ســالمندان بــه طــور
بارزتــری دیــده مــی شــود ( .)3اغلــب مشــکالتی کــه ســالمندان با

مقدمه
ســالمندی دوره ای از زندگی اســت که معموال از ســن  60ســالگی
آغــاز شــده و در آن تغییراتــی در شــکل و عملکــرد انــدام هــای
درونــی و بیرونــی بــدن رخ مــی دهــد .ایــن تغییــرات باعــث ایجــاد
اختــال در عملکــرد فــرد شــده و ســازگاری وی را بــا محیــط
مختــل مــی کنــد ( .)1براســاس آمــار ســازمان جهانــی بهداشــت
جمعیــت افــراد بیشــتر از  6 0ســال تــا ســال  2025بــه  2/1میلیــارد
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آن رو بــه رو هســتند مشــکالت جســمی ،ناتوانایــی هــای حرکتــی،
مشــکالت روحــی و روانــی اســت .از جملــه مســائل روانــی کــه
ســالمندان بــا آن مواجــه مــی شــوند ناامیــدی و افســردگی اســت،
روانشناســان گام هــای بســیاری در جهــت بهبــود ایــن عالئــم
برداشــته انــد ولــی پــس از ظهــور جنبــش روان شناســی مثبــت،
نظریــه پــردازان و محققــان بــه جــای توجــه صــرف بــه تجــارب یا
ادراک هــای منفــی بــه بررســی ســازه هایــی چــون خودکنترلــی،
معنویــت ،شــادی ،خــوش بینــی و امیــد پرداختنــد (.)4
شــادکامی یکــی از ســازه هــای روانشناســی مثبت و معیار ســامت
روانــی اســت پژوهــش هــای تجربــی بســیاری نشــان داده اســت
کــه انســان هــای شــاد در زندگــی خــود بــا پیامدهــای مثبتــی
مواجــه مــی شــوند ،ایــن پیامدهــا شــامل افزایــش روابــط حمایــت
کننــده ،بهبــود وضعیــت مالــی ،ســامت روحــی و روانــی ،ســامت
جســمانی در نتیجــه طوالنــی شــدن عمــر مــی باشــد .یکــی دیگــر
از اهــداف اصلــی روانشناســی مثبــت گــرا افزایــش امیــدواری در
افــراد اســت (.)5
براســاس تعریــف اشــنایدر ،امیــد ،توانایــی برانگیختــن خــود،
احســاس تــوان و کاردانــی کافــی بــرای دســتیابی بــه هــدف،
تمرکــز بــه خــود و انعطــاف پذیــری الزم بــرای یافتــن
راه حــل هــای مختلــف اســت .بعــاوه امیــدواری نیــز توانایــی
بــاور یــک احســاس بهتــر نســبت بــه آینــده اســت کــه مــی توانــد
نیرویــی تــازه در ارگانیســم ایجــاد کــرده و فــرد را به ســوی ســطح
باالیــی از عملکــرد هــای روانــی و رفتــاری ســوق دهــد .بنابرایــن
امیــدواری هنگامــی نیرومنــد تلقــی مــی شــود کــه اهــداف
ارزشــمندی چــون دســتیابی بــه شــادکامی را در برگیــرد ( )6در
مطالعــه صبــوری مقــدم و همــکاران ( )1392نشــان داد کــه بیــن
متغییــر شــادکامی و امیــدواری در بیــن ســالمندان خانــه ســالمندی
ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد ،در واقــع هرچــه میــزان امیــدواری
ســالمندان بیشــتر باشــد احســاس شــادمانی در آن ها بیشــتر اســت
(.)7
روانشناســی مثبــت گــرا بــرای اولیــن بــار در ســال  2000توســط
مارتیــن ســلیگمن مطــرح شــد کــه یــک رویکــرد تــازه ای در
روانشناســی اســت کــه بــر فهــم و تشــریح شــادکامی و احســاس
ذهنــی بهزیســتی و نیــز پیــش بینــی دقیــق عواملــی کــه بــر ایــن
مقولــه هــا موثرنــد ،تمرکــز و تاکیــد دارد ( .)8هــدف اصلــی روان
شناســی مثبــت نگــر شــکوفایی قابلیــت هــای شــادکامی ،امیــد،
ســبک خــوش بینــی ،بهزیســتی روان شــناختی ،ســامت افــراد،
دســت یابــی بــه ســازگاری ،اعتمــاد بــه نفــس و ویژگــی هــای
مبتنــی از ایــن قبیــل مــی باشــد ( .)9لــی و الیــوس ()2013
معتقدنــد کــه مداخلــه هــای مثبــت گــرا از طریــق افزایــش هیجان
مثبــت ،افــکار مثبــت ،رفتارهــای مثبــت و ارضــاء نیاز های اساســی

افــراد مثــل خودمختــاری ،عشــق و تعلــق خاطــر باعــث کاهــش
افســردگی ،افزایــش شــادکامی در افــراد مــی شــوند (.)10
تاکنــون پژوهــش هــای متعــددی در خصــوص اثــر بخشــی
روانشناســی مثبــت گــرا در گــروه هــای مختلــف انجــام شــده
اســت؛ رضــا زاده و همــکاران ( )1397بیــان داشــتند کــه
مداخلــه هــای آموزشــی و درمانــی مبتنــی بــر روان شناســی مثبــت
گــرا مــی توانــد بــه ارتقــای امیــد و تــاب آوری در برابــر اســترس
در مــادران بــا کــودک ناتــوان ذهنــی اثربخــش باشــد ( .)11واتــر و
همــکاران ( )2020در مطالعــه خــود بــا عنــوان اســتفاده از مداخالت
روانشناســی مثبــت بــرای تقویــت شــادی خانــواده بــه نتیجــه تاثیر
مداخــات روانشناســی مثبــت بــر افزایــش شــادی خانــواده دســت
یافتنــد (.)12
بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله ســالمندی و مســائل روانشــناختی
ســالمندان و روانشناســی مثبــت گــرا بــه عنــوان روش جدیــد روان
درمانــی و براســاس مطالعــات ذکــر شــده و بــا توجــه اینکــه در اکثر
مطالعــات ســالمندان بــه طــور کلــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد
بــر آن شــدیم تــا بــا توجــه بــه نیــاز هــای ویــژه ســالمندان ســاکن
مراکــز نگهــداری ،ایــن گــروه از ســالمندان را مــورد مطالعــه قــرار
دهیــم بنابرایــن ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن تأثیــر روانشناســی
مثبــت گــرا بــر شــادکامی و امیــدواری ســالمندان شــهر شــیراز
انجــام شــد.
روش کار
ایــن مطالعــه از نــوع تجربــی بــا گــروه کنتــرل و پیگیــری کــه
مصــوب کمیتــه اخــاق دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــرم بــا
کــد اخــاق ( ).IR.JUMS.RES 058.1397مــی باشــد .جامعــه
پژوهــش کلیــه ســالمندان مراکــز نگهــداری شــهر شــیراز بودنــد
و نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی خوشــه ای بــود کــه ابتــدا از
بیــن مراکــز نگهــداری ســالمندان شــهر شــیراز بــه طــور تصادفــی
مراکــزی را کــه شــرایط تقریبــا یکســانی دارنــد انتخــاب و از بیــن
آن هــا دو مرکــز را بــا تخصیــص تصادفــی بــا روش قرعــه کشــی
انتخــاب و ســپس نیــز بــا تخصیــص تصادفــی بیــن دو مرکــز
افــرادی واجــد شــرایط انتخــاب شــدند .حجــم نمونــه بــا توجــه
بــه پژوهــش مشــابه ( ،)13بــا اســتفاده از فرمــول P0WER- G
تعییــن گردیــد .بنابرایــن بــا احتمــال احتســاب ریــزش 60 ،نفــر از
ســالمندان وارد مطالعــه و در دوگــروه آزمــون و کنتــرل جایگزیــن
شــدند.
در ایــن پژوهــش بــه منظــور اندازه گیــری امیــدواری در ســالمندان
از پرسشــنامه اســتاندارد امیــدواری بزرگســاالن اشــنایدر و جهــت
انــدازه گیــری شــادکامی ،از پرسشــنامه هــای اســتاندارد شــادکامی
آکســفورد اســتفاده شــد.
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معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :رضایــت آگاهانــه جهــت
شــرکت در مطالعــه ،داشــتن ســن بــاالی  60ســال ،فاقــد
بیماریهــای روانشــناختی (دمانــس و دلیریــوم) ،داشــتن ســواد
خوانــدن و نوشــتن ،عــدم شــرکت در کالس هــای آموزشــی
مشــابه بــود .معیارهــای خــروج از مــورد مطالعــه نیــز شــامل:
داشــتن مشــکالت روحــی روانــی حــاد ،عــدم شــرکت در جلســات
آموزشــی بیــش از یــک جلســه ،فــوت یــا انتقــال از ایــن مرکــز بــه
مکانــی دیگــر بــود.

کــه مؤیــد ناراضــی بــودن آزمودنــی از زندگــی فــرد اســت (.)16
آرجیــل و همــکاران ،پایایــی پرسشــنامه آکســفورد را بــه کمــک
ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/9و پایایــی بــاز آزمایــی آن را طــی
هفــت هفتــه  0/78گــزارش کــرده انــد .هــادی نــژاد و زارعــی
( )2009بــه منظــور پایایــی ،اعتبار پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد
نمونــه ای متشــکل از  1021دانــش آمــوز دبیرســتانی دختــر و
پســر اســتان زنجــان را مــورد بررســی قــرار دادنــد کــه ضریــب
همبســتگی بــه دســت آمــده بیــن آزمــون و آزمــون مجــدد کــه
بــا فاصلــه زمانــی  4هفتــه صــورت گرفــت برابــر بــا  0/78بــود
( .)P>0/001آلفــای کرونبــاخ بــرای شــاخص کل پرسشــنامه در
مرحلــه آزمــون برابــر بــا 0/84و در مرحلــه بــاز آزمــون  0/87بــود.
همچنیــن جهــت اعتبــار محتــوای پرسشــنامه ،توســط تعــدادی از
کارشناســان روانشناســی تــوان پرسشــنامه را تأییــد نمودنــد کــه در
نهایــت روایــی پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد را تأییــد مــی کــرد
(.)17 ,16
پــس از اخــذ معرفــی نامــه کتبــی از معاونــت تحقیقــات دانشــگاه
علــوم پزشــکی جهــرم ،محقــق بــا مراجعــه بــه اداره بهزیســتی کل
اســتان فــارس و کســب مجــوز ،لیســت اطالعاتــی کلیــه مراکــز
نگهــداری ســالمندان را اســتخراج نمــوده و از بیــن آن هــا ،دو مرکز
بــا شــرایط تقریبــا مشــابه انتخــاب نمــوده و بعــد از مراجعــه بــه
مراکــز نگهــداری ســالمندان و معرفــی خــود ،توضیــح و تبییــن
اهــداف ،اهمیــت مطالعــه و چگونگــی انجــام مطالعــه از ســالمندان
مذکــور درخواســت شــد کــه در صــورت تمایــل بــه شــرکت در
مطالعــه بــا پژوهشــگر همــکاری نماینــد.
ابتــدا از هــر دو گــروه آزمــون و کنتــرل در شــرایط یکســان قبــل
از مداخلــه آموزشــی خواســته شــد کــه پرسشــنامه هــای اطالعــات
دموگرافیــک ،امیــدواری و شــادکامی را بــا دقــت تکمیــل نماینــد.
پــس از تکمیــل ابزارهــای گــردآوری داده هــا ،افــراد گــروه مداخلــه
جهــت دریافــت مداخــات آموزشــی ،بــر اســاس پروتــکل مصــوب
کــه برگرفتــه از پروتــکل مثبــت درمانــی ،ســلیگمن ( ،)9ســلیگمن
( )18مــی باشــد  ،طــی  8هفتــه و هــر هفتــه یــک جلســه ،جمعــا
 8جلســه  120دقیقــه ای آمــوزش گروهــی مبتنــی بــر روانشناســی
مثبــت گــرا توســط پژوهشــگر بــه شــرح ذیــل در فضایــی مناســب
در ســرای ســالمندان انجــام گردیــد:
در جلســه اول ،بــه آشــنایی بیــن پژوهشــگر و افــراد بــا یکدیگــر
پرداختــه شــد و در رابطــه بــا اهــداف مطالعــه و محتوای جلســات و
نیــز رفــع ســواالت صحبــت شــد ،در ایــن جلســه افــراد بــا وظایــف
خــود نیــز آشــنا شــده و در پایــان جلســه بــه افــراد تکالیفــی شــد.
جلســات دوم تــا هفتــم بــه ترتیــب بــا محوریــت موضوعــات
مرتبــط بــا روانشناســی مثبــت گــرا مشــتمل بــر مثبــت نگــری،
عواطــف و احساســات مثبــت ،لــذت خــوب در مقابــل خاطــرات بــد،

پرسشنامه امیدواری بزرگساالن اشنایدر

پرسشــنامه امیــدواری کــه توســط اشــنایدر و همــکاران ()1991
بــرای ســنجش امیــدواری تهیــه شــده اســت ،دارای  12ســوال
بــوده و هــدف آن ارزیابــی میــزان امیــد بــه زندگــی در افــراد
مــی باشــد .شــیوه نمــره گــذاری ایــن پرسشــنامه؛ بــر اســاس
طیــف  8گزینــه ای کامـ ً
ا موافــق ،بســیار موافــق ،موافــق ،کمــی
موافــق ،کمــی مخالــف ،مخالــف ،بســیار مخالــف و کامـ ً
ا مخالــف
مــی باشــد کــه بــه ترتیــب نمــرات  1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8را بــه
خــود اختصــاص مــی دهنــد و بــه  4عبــارت انحرافــی (ســواالت
شــماره  7 ،5،3و  )11نمــره ای تعلــق نخواهــد گرفــت .بــرای بــه
دســت آوردن امتیــاز کلــی پرسشــنامه ،مجمــوع امتیــازات تک تک
ســواالت بــا هــم محاســبه مــی شــوند .امتیــازات باالتــر ،نشــان
دهنــده امیــد بــه زندگــی بیشــتر در فــرد پاســخ دهنــده خواهــد
بــود ( .)14روایــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در داخــل و خــارج
از ایــران مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت .کرمانــی و همــکاران
( ،)2010روایــی و پایایــی پرسشــنامه اشــنایدر را در پژوهشــی بــا
عنــوان ویژگــی هــای روانســنجی مقیــاس امیــد اشــنایدر را بــر
روی  371نفــر از دانشــجویان ارزیابــی نمودنــد .نتایــج حاصــل از
پژوهــش ،ضریــب اعتبــار ایــن مقیــاس بــا آلفــای کرونبــاخ  0/86و
بازآزمایــی پــس از  10روز ( 33نفــر)  0/81نشــان داد و بــرای خــرده
مقیــاس هــای آن  0 /77و  0/ 79و بــاز آزمایــی آنهــا  0/78و 0/65
بــه دســت آمــد (.)15
پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشــنامه شــادکامی آکســفورد دارای  29گزینــه اســت و میــزان
شــادکامی فــردی را مــی ســنجد ..ایــن پرسشــنامه در ســال 1989
توســط آرجیــل و بــر اســاس پرسشــنامه افســردگی بــک ()1976
ســاخته شــده اســت .هــر گویــه پرسشــنامه شــادکامی دارای
چهــار گزینــه اســت کــه آزمودنــی بایــد بــر طبــق وضعیــت فعلــی
خــودش یکــی از آنهــا را انتخــاب کنــد و بــر اســاس انتخــاب هــر
گزینــه ،بــه الــف ،صفــر؛ ب1 ،؛ ج2 ،؛ و بــه د 3 ،تعلــق مــی گیــرد.
بدیــن ترتیــب باالتریــن نمــره ای کــه آزمودنــی مــی توانــد در
ایــن آزمــون کســب کنــد 87 ،اســت کــه بیانگــر باالتریــن حــد
شــادکامی بــوده و کمتریــن نمــره ایــن مقیــاس صفــر اســت
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توانمنــد بــودن ،لــذت امیــدواری و خــوش بینــی و لــذت بخشــش
و ســپاس گــزاری برگــزار شــد؛ بدیــن نحــو کــه در شــروع هــر
جلســه خالصــه ای از جلســات قبــل بازگــو شــده و پــس از اجــرای
فرآینــد بــا محوریــت موضوعــات پیشــگفت ،در پایــان جلســه نیــز
عــاوه بــر پاســخگویی بــه ابهامــات و ســؤاالت ،خالصــه ی
مطالــب جلســه بیــان شــده و بــرای جلســه بعــد تکالیفــی بــه آنهــا
داده شــد؛ شــایان ذکــر اســت کــه در هــر جلســه نیــز جهــت رفــع
خســتگی بــه مــدت  15دقیقــه بــه افــراد اســتراحت شــد.
در جلســه هشــتم ،بــار دیگــر تمــام مطالــب مــرور شــده و در
رابطــه بــا چگونگــی کســب شــادی از دیــدگاه ســلیگمن بحــث
شــد و در پایــان ختــم جلســه اعــام و از افــراد درخواســت شــد
تــا پرسشــنامه هــای امیــدواری و شــادکامی و کیفیــت زندگــی را
بــه عنــوان پــس آزمــون تکمیــل نماینــد .شــایان ذکــر اســت کــه
در راســتای ســنجش میــزان مانــدگاری تأثیــرات متغیــر مســتقل
روانشناســی مثبــت گــرا بــر امیــدواری و شــادکامی واحدهــای
پژوهشــی ،گــروه مداخلــه ،یــک مــاه بعــد از اتمــام جلســات نیــز
پرسشــنامه هــا توســط واحدهــای پژوهشــی مذکــور بــه عنــوان
پیگیــری تکمیــل گردیــد.
پــس از اتمــام مداخــات و انجــام پــس آزمــون و پیگیــری در
گــروه مداخلــه بــه شــرح پیــش گفــت ،از گــروه کنتــرل کــه در این
مــدت هیــچ نــوع مداخلــه ای روی آن هــا انجــام نشــده بــود ،پــس

آزمــون بعمــل آمــد و یــک مــاه بعــد نیــز مجــدد جهــت پیگیــری
ایــن آزمــون تکــرار گردیــد و در پایــان نیــز کالس هــای آموزشــی
روانشناســی مثبــت جهــت گــروه کنتــرل انجــام شــد.
فرآینــد تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS
نســخه  21و آمــار توصیفــی و تحلیلــی صــورت گرفــت .پــس از
محاســبه شــاخص هــای مرکــزی و پراکندگــی بــرای تحلیــل
داده هــا از آزمــون آنالیــز واریانــس در تکــرار مشــاهدات اســتفاده
گردیــد .ســطح معنــی داری  0/05در نظــر گرفتــه شــد.
یافته ها
در ایــن مطالعــه  60نفــر بــا میانگیــن ســنی  73/6± 4/48ســال،
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه در گــروه آزمــون  15نفــر مــرد
و  15نفــر زن و در گــروه کنتــرل شــامل  19نفــر مــرد و  11نفــر
زن بودنــد .آزمــون آمــاری کای اســکور ،نشــان داد بیــن گــروه
آزمودنــی و کنتــرل از نظــر جنســیت تفــاوت آمــاری وجــود نــدارد
( .)P=0/297بنابرایــن هــر دو گــروه از نظــر جنســیت همســان
بودنــد .همچنیــن بیــن گــروه آزمودنــی و کنتــرل از نظــر وضعیــت
تأهــل ،وضعیــت تحصیــات ،مــدت زمــان اســکان در ســرای
ســالمندان و ســابقه بیمــاری تفــاوت آمــاری وجــود نداشــت
(( )P<0/0 5جــدول .)1

جدول  .1فراوانی توصیفی و نسبی متغیرهای جمعیت شناختی در دو گروه آزمون و کنترل
آزمون
N=30

گروه
متغیر

جنس

وضعیت تاهل

وضعیت تحصیالت
مدت زمان اسکان در
سرای سالمندان
سابقه بیماری

جمع
N=60

کنترل
N=30

مجذور خی

تعداد

درصد

درصد

درصد

تعداد

درصد

زن

15

50

11

36/7

26

43/3

مرد

15

50

19

63/3

34

56/7

مجرد

3

10

4

13/3

7

11/7

متاهل

3

10

3

10

6

10

بیوه

21

80

23

23

47

78/3

زیرسیکل

2

6/7

8

26/7

10

16/7

سیکل

22

73/3

18

60

40

66/7

دیپلم و باالتر

6

20

4

13/3

10

16/7

 1-2سال

9

30

8

26/7

17

28/3

بیشتر از  2سال

21

70

22

73/3

43

71/7

بلی

26

86/7

27

90

53

88/3

خیر

4

13/3

3

10

7

11/7

5

1/086

0/164

4/4

P-value

0/297

0/921

0/111

0/082

0/774

0/162

0/688
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(جــدول  )2میانگیــن و انحــراف معیــار نمــره هــای افــراد در
گــروه آزمــون و کنتــرل را در متغیرهــای امیــد ،شــادکامی نشــان
مــی دهــد .کــه در گــروه آزمــون ،مقایســه نمــرات میانگیــن در

متغیرهــای امیــد ،شــادکامی در پــس آزمــون نســبت بــه پیــش
آزمــون افزایــش یافتــه اســت ،در حالیکــه کــه در گــروه کنتــرل
تغییــر قابــل توجهــی مشــاهده نشــد.

جدول  .2میانگین نمره امیدواری و شادکامی در سالمندان در گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله ،بعد ازمداخله و پیگیری
گروه آزمون

گروه کنترل

میانگین و انحراف معیار

میانگین و انحراف معیار

قبل از مداخله

46/36± 3/78

46/93± 3/30

بعد از مداخله

51/66± 1/98

46/33± 3/16

پیگیری

51/07± 1/81

46/ 33± 3/16

قبل از مداخله

33/43± 4/36

32/09± 6/67

بعد از مداخله

42/93± 3/12

33/ 03± 6/67

پیگیری

42/10± 2/91

33/03± 6/67

متغیر

امیدواری

شادکامی

زمان

جهــت بررســی نرمــال بــودن داده هــا از آزمــون کولموگــرو ف
اســمیرنوف اســتفاده شــد .نتایــج غیرمعنــی دار آزمــون کولموگــرو
ف اســمیرنوف بــرای متغیرهــای پژوهــش نشــان دهنــده نرمــال
بــودن توزیــع ایــن متغیرهــا بــود .بنابرایــن بــا توجــه بــه طــرح
پژوهــش کــه از نــوع پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری
مــی باشــد ،برای تحلیــل داده هــا ،از آزمــون تحلیــل واریانس برای
اندازهگیریهــای مکــرر اســتفاده شــد .یکــی از پیــش فرضهــای
اســتفاده از تحلیــل واریانــس بــرای اندازهگیریهــای مکــرر ،پیــش
فــرض تســاوی کواریانسهــا بیــن متغیرهــای وابســته اســت در
نتیجــه ایــن آنالیــز را میتــوان بــا آزمــون کــروی موخلــی ارزیابــی
کــرد .بــا توجــه بــه اینکــه مقــدار  P-valueبــر اســاس آزمــون
موخلــی ،کمتــر از  5درصــد مــی باشــد ( ،)P=0/0001لــذا فــرض

کرویــت برقــرار نیســت .وقتــی داده هــا از مفروضــه کرویت تخظی
مــی کنــد ،چندیــن تصحیــح را مــی تـوان بــرای ارایــه یــک نســبت
 Fروا مــی شــود و از آنجائیکــه بایــد بــرای برآوردهــای کرویــت
(اپســیلون) را مــد نظــر قــرار داد .اگــر مقــدار اپســیلون کــم تــر از
 ./75باشــد بایــد از تصحیــح هوینه-فلــدت اســتفاده کــرد و اگــر
مقــدار اپســیلون کمتــر از  ./75باشــد یــا چیــزی در مــورد کرویــت
ندانیــم ،بایــد از تصحیــح گریــن هــوس گریســر اســتفاده کــرد.
بنابرایــن بــرای بررســی اثــرات درون گروهــی و اثــرات متقابــل
متغیرهــا براســاس آزمــون گریــن هــوس گریســر اقــدام نمــوده و
بــا توجــه بــه آنکــه بــرای آزمــون گریــن هــوس گریســر مقــدار
اپســیلون کمتــر از  0/75بدســت آمــده اســت از ایــن آزمــون بــرای
بررســی فرضیههــای ارائــه شــده ایــن مطالعــه اســتفاده گردیــد.

جدول  :3نتایج تحلیل واریانس درون-گروهی برای متغیرهای وابسته امیدواری و شادکامی
منبع

زمان
گروه* زمان
زمان
گروه* زمان

متغیر وابسته

امیدواری
شادکامی

میانگین مربعات

F

درجه آزادی

*P-value

ضریب اتا

176/032

33/721

1/2

0/001

0/368

276/177

52/905

1/2

0/001

0/477

755/555

84/72

1/1

0/001

0/594

712/729

72/99

1/1

0/001

0/579
* Greenhouse-Geisser

جدول  :4نتایج تحلیل واریانس بین-گروهی برای متغیرهای وابسته امیدواری و شادکامی در دو گروه آزمون و کنترل

گروه

متغیر وابسته

میانگین مربعات

F

درجه آزادی

*P-value

ضریب اتا

امیدواری

520/200

1

29/81

0/001

0/340

شادکامی

1901/250

1

25/19

0/001

0/303

6

طاهره عبدیان و همکاران

جــدول فــوق تفــاوت بیــن دو گــروه آزمــون و کنتــرل را در
امیــدواری و شــادکامی در پــس آزمــون نشــان مــی دهــد .همــان
طــور کــه مشــاهده مــی شــود بیــن دو گــروه در نمــرات پــس
آزمــون متغیرهــای تفــاوت معنــاداری وجــود دارد .بــه عبــارت دیگر
در اینجــا بــا وجــود کنتــرل نمــرات پیــش آزمــون متغیرهــا ،میــزان
نمــرات امیــدواری ،شــادکامی افزایــش یافتــه اســت .بنابرایــن
فرضیــه ایــن تحقیــق مبنــی بــر تأثیــر برروانشناســی مثبــت گــرا
بــر شــادکامی و امیــدواری ســالمندان شــهر شــیراز تاییــد مــی
گــردد.

فقــط تمرکــز بــر بیماریهــا ،ســبب افزایــش شــادکامی و کیفیــت
زندگــی در بیمــاران شــده اســت ( .)24نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز
نشــان داد کــه آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا بــا ایجــاد مثبــت
اندیشــی و ایجــاد عواطــف و احساســات مثبــت ســبب افزایــش
شــادکامی در ســالمندان شــده اســت.
براســاس نتایــج پژوهــش حاضــر مــی تــوان چنیــن اســتنباط نمود
کــه ســالمندی مرحلــه ای از تکامــل انســان مــی باشــد کــه بــا
ضعــف ،توانایــی های جســمی ،مهــارت هــای شــناختی همراه اســت
کــه در کنــار دوری از خانــه و خانــواده شــرایطی را بــرای ســالمندان
مقیــم ســرای ســالمندان فراهــم مــی کنــد کــه آن هــا را نســبت
بــه مســائل و مشــکالت روانشــناختی آســیب پذیرتــر مــی کنــد.
ســالمندانی کــه امیــد و شــادکامی کمتــری دارنــد شــکایات روانی
بیشــتری را گــزارش مــی کننــد .آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا
بــا اســتفاده از تکنیــک هایــی نظیــر آمــوزش مهــارت هــای
خــوش بینــی و مثبــت نگــری کــه بــر مبنــای ســازه هــای مؤثــری
چــون صمیمیــت ،همدلــی دقیــق ،اعتمــاد اولیــه ،اصالــت و تفاهــم
مــی باشــند ،منجــر بــه افزایــش شــادکامی در ســالمندان شــد
( )25بــه طــوری کــه ایــن افزایــش در مرحلــه پیگیــری نیــز ادامــه
داشــت .همچنیــن روانشناســی مثبــت گــرا بــر شناســایی و پرورش
توانمنــدی هــا تاکیــد دارد لــذا تغییــر در شــیوه نگــرش بــه دنیــا و
توانایــی هــای خــود ،توجــه بــه نــکات مثبــت زندگــی و چارچــوب
دهــی مجــدد و تغییــر دیــد نســبت بــه نــکات منفــی زندگــی منجر
بــه افزایــش شــادکامی آنــان مــی گــردد (.)26
یافتــه هــای دیگــر پژوهــش نشــان دهنــده اثربخشــی روانشناســی
مثبــت گــرا بــر امیــدواری ســالمندان بــود کــه بــا پژوهــش پورفرج
و همــکاران ( ،)27لئونتوپولــو ( )28همخوانــی داشــت.
عبدیــان و همــکاران ( )2018در پژوهــش خــود بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتنــد کــه کــه آمــوزش مبتنــی بــر روانشناســی مثبــت
گــرا بــا افزایــش احســاس و افــکار مثبــت ،در افزایــش کیفیــت
و امیــدواری بیمــاران افســرده مؤثــر اســت ( .)29نتایــج پژوهــش
حاضــر نیــز نشــان داد کــه آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا
بــا ایجــاد احســاس مثبــت و رفتــار مثبــت و توانمنــد بــودن در
افزایــش امیــدواری ســالمندان مؤثــر بــوده اســت .یافتــه هــای
پژوهــش پورفــرج و همــکاران ( )1397نشــان داد کــه روان درمانــی
مثبــت گــرا بــا تغییــر ســبک تفکــر و افزایــش خــوش بینــی و
هیجانــات مثبــت موجــب افزایــش شــادکامی و امیــد بــه زندگــی
بیمــاران ســرطانی شــده اســت .نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز نشــان
داد کــه آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا بــا افزایــش خــوش بینــی
و لــذت در زندگــی موجــب افزایــش شــادکامی و امیــدواری در
ســالمندان شــده اســت ( .)27لئونتوپولــو ( )2015نیــز بــه مداخالت
روانشناســی مثبــت کــه ســطوحی از امیــد ،حمایــت اجتماعــی

بحث
ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن تأثیــر روانشناســی مثبــت گــرا
بــر شــادکامی و امیــدواری ســالمندان مقیــم مراکــز ســالمندان
صــورت گرفــت .مطالعــه حاضــر برخــاف ســایر مطالعات بــر روی
ســالمندان مراکــز نگهــداری انجــام شــد کــه عوامــل بســیاری بــا
توجــه بــه محــل نگهــداری ،بــر زندگــی آن هــا تأثیــر دارد .نتایــج
ایــن تحقیــق نشــان داد کــه آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا بــر
شــادکامی و امیــدواری ســالمندان مؤثــر اســت و اثــر بخشــی آن
در مرحلــه پیگیــری نیــز ادامــه داشــت بــه طــوری کــه آمــوزش
روانشناســی مثبــت گــرا منجــر بــه افزایــش شــادکامی و امیــدواری
شــده اســت.
یافتــه هــا نشــان داد کــه آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا بــر
شــادکامی ســالمندان ســرای ســالمندان مؤثــر اســت ،کــه بــا نتایــج
پژوهــش هــای اســنف و همــکاران ( ،)19نوفرســتی و همــکاران
( ،)20قرشــی و همــکاران ( ،)21همســو اســت.
ســناتوس و همــکاران ( )2013دریافتنــد کــه روان شناســی مثبــت
گــرا بــا افزایــش هیجــان هــای مثبــت ،گســترش نقــاط قــوت
شــخصی ،جســتجوی معنــا در زندگــی باعــث کاهــش نشــان
افســردگی و افزایــش شــادکامی مــی شــود ( .)22نتایــج پژوهــش
حاضــر نیــز نشــان داد کــه آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا بــا
افزایــش خــوش بینــی و نقــاط قــوت در ســالمندان موجــب ارتقــا
شــادکامی در آنــان شــده اســت.
در پژوهــش هــای والــت و همــکاران ( )2018نشــان دادنــد کــه
روانشناســی مثبــت نگــر در کاهــش اســترس و افزایــش شــادکامی
افــراد ســالمند موثــر واقــع شــده اســت ( ،)23کــه بــا نتایــج
پژوهــش حاضــر کــه بــا آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا باعــث
افزایــش لــذت از زندگــی و احساســات مثبــت ،در ســالمندان و ارتقا
شــادکامی در آنــان شــده اســت ،همخــوان مــی باشــد.
عصــارزادگان و همــکاران ( )1398نیــز بیــان داشــتند کــه
روانشناســی مثبــت گــرا بــا ایجــاد مثبــت اندیشــی منجــر بــه شــاد
زندگــی کــردن و نــگاه بــه زندگــی از جنبــه هــای خــوب آن و نــه
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ادراک شــده و توانایــی مقابلــه بــا اســترس هــای اجتماعــی را در
.)28(  اشــاره دارد،افــراد مــی توانــد بــاال ببــرد
براســاس نتایــج پژوهــش حاضــر مــی تــوان چنیــن اســتنباط نمود
،کــه روانشناســی مثبــت گــرا بــا آمــوزش ایجــاد تفکــر مثبــت
 امیــد و لــذت بخشــی موجــب ایجــاد، خــوش بینــی،شایســتگی
) و از آنجایــی25( ســامت جســمی و روانــی در ســالمند شــده
،کــه ســطوح بــاالی امیــد بــا ســامت جســمی و روان شــناختی
)؛ آمــوزش30(  رابطــه مثبــت دارد،تفکــر مثبــت و روابــط اجتماعــی
روانشناســی مثبــت موجــب افزایــش امیــدواری در ســالمند شــده
 از محدودیــت هــای ایــن طــرح انجــام پژوهــش بــر روی.اســت
ســالمندان ســرای ســالمندان شــهر شــیراز اســت کــه تعمیــم نتایج
را بــا محدودیــت روبــرو مــی کنــد لــذا پیشــنهاد مــی گردد کــه این
 همچنیــن.مطالعــه در ســایر شــهر هــای ایــران نیــز انجــام پذیــرد
ایــن پژوهــش بــر روی ســالمندان مراکــز نگهــداری ســالمندان
 ایــن مطالعــه در ســایر ســالمندان نیــز،انجــام شــده شایســته اســت
.انجــام گــردد

نتیجه گیری
از نتایــج پژوهــش حاضــر مــی تــوان نتیجــه گیــری کــرد کــه
آمــوزش روانشناســی مثبــت گــرا مــی توانــد تأثیــر مهمــی بــر
میــزان شــادکامی و امیــدواری ســالمندان داشــته باشــد؛ لــذا
 مدیــران ســرای،پیشــنهاد مــی گــردد متخصصــان ســامت روان
 آمــوزش روانشناســی،ســالمندان و افــراد فعــال در حــوزه ســالمندی
مثبــت گــرا را جهــت ارتقــا شــادکامی و امیــدواری ســالمندان
بــه منظــور ســازگاری روانشــناختی بهتــر آنــان در کنــار ســایر
.مراقبــت هــا در برنامــه ریــزی هــای خــود قــرار دهنــد
سپاسگزاری
در پایــان از تمامــی ســالمندان و اداره بهزیســتی کل اســتان فــارس
و معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی جهرم که
حمایــت مالــی ایــن طــرح راه بــه عهــده داشــتند تشــکر و قدردانــی
.مــی گــردد
References
1. Pampel FC. Rights of the elderly. United State
Of America: Infobase Publishing; 2008.P:3-70
2. Safarkhanlou H, Rezaei Ghahroodi Z. The
evolution of the elderly population in Iran and
the world. Statistics Journal. 2017;5(3):8-16.
3. Chen S-L, Lin H-C, Jane S-W. Perceptions of
group music therapy among elderly nursing
home residents in Taiwan. Complementary
therapies in medicine. 2009;17(4):190-5.
https://doi.org/10.1016/j.ctim.2009.03.002
4. Snyder CR, McCullough ME. A positive
psychology field of dreams:»If you build
it, they will come…». Journal of social and
clinical
psychology.
2000;19(1):151-60.
https://doi.org/10.1521/jscp.2000.19.1.151
5. Luhmann M, Necka EA, Schönbrodt FD,
Hawkley LC. Is valuing happiness associated
with lower well-being? A factor-level analysis
using the Valuing Happiness Scale. Journal
of research in personality. 2016;60:46-50.
https://doi.org/10.1016/j.jrp.2015.11.003
6. Snyder C, Ritschel LA, Rand KL, Berg CJ.
Balancing psychological assessments: Including
strengths and hope in client reports. Journal
of clinical psychology. 2006;62(1):33-46.
https://doi.org/10.1002/jclp.20198
7. Firozeh Moghadam S, Borjali A, Sohrabi F.

The Effectiveness of Happiness Training on
Increasing Hope in the Elderly. Iranian aging
magazine. 2015;8(31). URL: http://salmandj.
uswr.ac.ir/article-1-542-fa.html
8. O›Hanlon B, O›Hanlon WH, Bertolino
B. The therapist›s notebook on positive
psychology:
Activities,
exercises,
and
handouts. New York: Routledge; 2012.
https://doi.org/10.4324/9780203810248
9. Seligman ME, Rashid T, Parks AC.
Positive
psychotherapy.
American
psychologist.
2006;
61
(8):774.
https://doi.org/10.1037/0003-066X.61.8.774
10. Layous K, Lee H, Choi I, Lyubomirsky S. Culture
matters when designing a successful happinessincreasing activity: A comparison of the United
States and South Korea. Journal of CrossCultural Psychology. 2013;44(8):1294-303.
https://doi.org/10.1177/0022022113487591
11. Reza Zadeh S, Khodabakhshi-Koolaee A,
Hamidy Pour R, Sanagoo A. Effectiveness of
Positive Psychology on Hope and Resilience
in Mothers with Mentally Retarded Children.
Iranian Journal of Psychiatric Nursing.
2018;6(3):32-8.
12. Waters L. Using positive psychology
interventions to strengthen family happiness:
a family systems approach. The Journal of

8

طاهره عبدیان و همکاران

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Positive
Psychology.
2020;15(5):645-52.
https://doi.org/10.1080/17439760.2020.1789704
Sabzichy S, Bahari F, Hamidipour R. The effect
of group forgiveness training on intimacy and
feeling loneliness among the elderly in nursing
homes. Positive Psychology. 2017;3(1):77-91.
Snyder CR, Harris C, Anderson JR, Holleran SA,
Irving LM, Sigmon ST, et al. The will and the ways:
development and validation of an individualdifferences measure of hope. Journal of personality
and social psychology. 1991;60(4):570.
https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.4.570
Kermani Z ,Heydari M. Snyder hope scale
psychometric properties. Journal of applied
psychology. 2011;5(7):23. available from https://
www.sid.com
Argyle M, Lu L. The happiness of
extraverts.
Personality
and
individual
differences.
1990;11(10):1011-7.
https://doi.org/10.1016/0191-8869(90)90128-E
Hadinejad H ZF. Reliabilty, vallidity, and normal
lizati ion of the oxford happiness questionnaire.
Psychological
research.
2009;12(62):77.
available from https://www.sid.com
Seligman ME, Parks AC, Steen T. A balanced
psychology and a full life. Philosophical
transactions-royal society of london series
b biological sciences. 2004: 1379-82.
https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1513
Senf K, Liau AK. The effects of positive
interventions on happiness and depressive
symptoms,
with
an
examination
of
personality as a moderator. Journal of
Happiness Studies. 2013; 14 (2):591-612.
https://doi.org/10.1007/s10902-012-9344-4
Noferesty A, Rimaz S, Fata L, Asmar M,
Pasandideh A, Shaeiri MR. The effectiveness of
positive psychotherapy in increasing happiness
and psychological well-being in people with
depression symptoms: a multiple-baseline study.
Journal of Positive Psychology. 2015;1(1):18-1.
Available from: https://www.sid.ir/en/journal/
ViewPaper.aspx?id=50652
Ghorashi S, Bakhtiari A, Fard F. The consideration
of positive perspective psychotherapy on hard
work and happiness of female students of
high school city of Marand 2015. Journal of
Counseling and Psychotherapy. 2016;4(15):60-

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

75.
Santos V, Paes F, Pereira V, Arias-Carrión O, Silva
AC, Carta MG, et al. The role of positive emotion
and contributions of positive psychology in
depression treatment: systematic review. Clinical
practice and epidemiology in mental health. 2013.
https://doi.org/10.2174/1745017901309010221
Greenawalt
KE,
Orsega-Smith
E,
Turner JL, Goodwin S, Rathie EJ. The
impact of «the art of happiness» class
on community dwelling older adults: a
positive psychology intervention. Activities,
Adaptation & Aging. 2019;43(2):118-32.
https://doi.org/10.1080/01924788.2018.1493898
Assarzadegan M, Raeisi Z. The effectiveness
of training based on positive-psychology
on quality of life and happiness of patients
with type 2 diabetes. Quarterly Journal
of Health Psychology. 2019;8(2):97-116
https://doi.org/10.32598/ajnpp.5.2.43
Csikszentmihalyi
M,
Seligman
ME.
Positive
psychology:
An
introduction.
American
Psychologist.
2000;55(1):5-14.
https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5
Farnam A, Madadizade T. Effect of positive
training on positive psychological states
(character strengths) of female high school
students. Positive Psychology. 2017;3(1):61-76.
Pourfaraj M, Rezazadeh H. Effectiveness of
positive therapy on happiness and hope in cancer
patients. Counseling Culture and Psycotherapy.
2018;9(33):119-36.
Leontopoulou
S.
A
positive
psychology
intervention
with
emerging adults. 2015; 3 (2): 113-136
https://doi.org/10.5964/ejcop.v3i2.33
Abdeyan T, Mahsa KK, Mohammad Z,
Ghafarian Shirazi HR, Nooryan K. The Effect
of Psychosocial Group Based on Positive
Psychology on Hopefulness in Patients with Major
Depressive Disorder: A Clinical Trial. Electronic
Journal of General Medicine. 2018;15(3).
https://doi.org/10.29333/ejgm/85687
Griffin B, Loh V, Hesketh B. A mental model of
factors associated with subjective life expectancy.
Social Science & Medicine. 2013;82:79-86.
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.01.026

9

