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Abstract
Aim: The aim of the current research is prediction
of depression from positive and negative events in
managers. Method: To accomplish the stated goal,
120 high school managers from Tehran City were
selected by means accessible sampling pricedure.
Positive and Negative Events Scale (PNES) and
Beck Depression Inventory (BDI) were administered
on them. Results: A multiple regression analysis
was used to analyze data. Results indicated that
managers depression can be predicted from their
scores on the positive and negative events.
Moreover, data revealed that managers who had
positive events were lower in depression than
managers who had negative events. Conclusion:
Theoretical implication and practical application of
the finding are discussed in the original paper.
Keywords: Positive and Negative
Depression, High School Managers
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مقدمه

بسياري از پژوهشگران معتقدند كه مردم پس از رويارو يي با تنیدگی براي ابتال به بيماري است گدینت و دنراد يرتشيب دادع ی ت هن  ن اه      

بيماري زاست ،بلكه مرگ زاست ( سليه .)4791،2كازدين )0 99 1( 3و رينولدز ) 86 91( 4معتقدند افراد افسرده برای رسيدن ب لح هار ه   

هاي مفيد و سودمند و تصميم گيري براي حل مشكالت خود ناتوان هستند .اين ناتواني ،به نوبه خود منجر به بروز مشكالتي در مقابله

کارآمد با رویدادهای منفي و در نتيجه بروز افسردگي مي شود .از سوي ديگر برودر -ماتس تيناوه و نو زز ززز )0 99 1( 5در پ دوخ شهوژ   
نشان دادند که رویدادهای مثبت و منفی به عنوان پيش بيني كننده هاي افسردگي كوشش ها يي ب يب طابترا هك دنا هدو ن تالالتخا     

روانپزشكي و رویدادهای زندگي را نشان داده اند.

پژوهشها يي که بر ارتباط بين رویدادهای تنیدگی زاي زندگي و افسردگي هم در نمونه افراد عادي و هم در بيماران متمرکز شده

است نشان ميدهد که رويدادهاي منفي زندگي با افسردگي رابطة دارد (بيلينگز ،کران يک ت و موس .) 83 91 ،6و از آن جا که افرادي

نيز تنشهاي عمدهاي در زندگي تجربه کردهاند ولي عالئم افسردگي باليني را نشان نميدهند ،پژوهشهاي اخير بر نقش تعدیل

کنندگی هایی چون ارزيابيهاي فرد ،ویژ گیهاي شخصيتي و راهبرد هاي مقابلهاي 7در پاسخدهي به تنیدگی ها صحه گذاشتهاند

(الزاروس و فالکمن .) 84 91 ،از ديدگاه بک ( 87 91به نقل از ديويسون و ديگران ) 2004 ،افراد افسرده به اين دليل افسردهاند که
نسبت به خود ،جهان و آينده نظر بدبينانهاي دارند ،داراي روانبنهها 8و باورهاي منفياند که به وسيلة رويدادهاي منفي زندگي فعال

ميشوند ،روان بنههاي منفي همراه با سوگيريها يا تحريفهاي شناختي که در نهايت منجر به افسردگي ميشود .بر طبق اين نظريه،

افسردگي از تجربة عدم کنترل پذيري ناشي ميشود .هنگامي که فرد با رويدادي با معنا در زندگي روبرو ميشود به تفسير و يافتن

علت آنها ميپردازد و تب يي نهاي علي دروني ،9کلي 10و پايدار 11در رويدادهاي منفي بر اساس سبک اسنادي افسردگيزا صورت

ميگيرد (آبرامسون ،سليگمن و تيزدل )8791 ،و به عنوان خصيصهاي ثابت فرض ميشود که در دوران کودکي شکل ميگيرد
(سليگمن و ديگران 84 91 ،به نقل از هرسن و ترنر.) 1991 ،

هوسانگ و همکاران ( )0102ارتباط بین رویدادهای تنیدگی زای زندگی و افسردگی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند،

افرادی که رویدادهای تنیدگی زای منفی در زندگی را تجربه کرده اند از میزان افسردگی شدیدتری و افرادی که رویدادهای تنیدگی

زای مثبت در زندگی را تجربه داشته اند از افسردگی خفیف تری برخوردار هستند .اور بیک و همکاران ( )0102در پژوهش خود

یافتند که بین رویدادهای مثبت و منفی در زندگی با اختالت خلقی همبستگي معناداري وجود دارد .بدين معني كه رویدادهای مثبت

در زندگی با اختالت خلقی رابطه منفی و رویدادهای منفی در زندگی با اختالت خلقی رابطه مثبت دارد.

پژوهش هاي انجام شده در مورد بررسي رابطه بين رويدادهاي مثبت و منفي با افسردگي نشان داده اند كه افراد افس اديور هدر د ياه   

منفي را به عوامل دروني ،پايدار و كلي نسبت مي دهند در حالیکه افراد غیر افسرده رويدادهاي مثبت را به عوام پان ،ينوريب ل ا و رادي

خاص نسبت مي دهند (ريزلي )8791،و هرچه رويدادهاي فرد دروني تر ،پايدارتر و كلي تر باشد واكنش افس يدش يگدر د دهاوخ رت    
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بود (متالسكي و همكاران 19 82 ،؛ گريفيتُ ،اُاليورد وكاتز 2003 ،؛ واش بوش ،سلرز ،لبلگ و كلي 2003 ،؛ ابلال 2001 ،؛ رونيون و كني

 2003 ،؛ همنور و دنيست بير 1998 ،؛ سلیگمن و روزنهان 1998 ،؛ ادينگت و نتگنيدا ،ن

،نوسنيبار      1999؛ گلدست ،ني

 2006؛ ک ،یتولا

 2008؛ کول و همکاران؛  2008؛ شيک و همکاران 2008 ،؛ بلو نت و اپ يک نز 2009 ،؛ فکس و همکاران0102 ،؛ اسپین هاون و همکاران،

ن و ن ظا ممم ، 1389 ،س دعا ییی،
0102؛ هارک نس و مونرو0102،؛ هوسانگ و همکاران0102 ،؛ اوربی راکمه و ک ا ،ن    0102؛ پارس یعم ا نن نن

خلعتبری و موری نجف آبادی .) 1389 ،لذا ،هدف اصلي پژوهش حاضر پیش بینی افسردگي بر اساس رویدادهای مثبت نم و  فف فففی در
مدیران دبیرستانهای شهر تهران مي باشد.

رو ش

روش پژوهش از نوع همبستگي بود.

جامعه و روش نمونه گیری  :جامعه آماري اين پژوهش ،كليه مدیران دبیرستانها شهر تهران (مرد و زن) مي باشد كه تعداد021نفر ( 60

نفر مرد و  60نفر زن) بر اساس حجم نمونه در پژوهش های خارجی و جداول نمونه گیری و با روش نمونه گيري در دسترس به عنوان

گروه نمونه انتخاب و پرسشنامه ها اجرا شد.
ابزار

در اين مطالعه بر اساس نوع متغيرهاي مورد نظر ،به منظور سنجش آن ها از مقياس های زير استفاده شد:
 -1سياهه افسردگي بك:(BDI) 12

اين ابزار كي

وسيله خودسنجي ( بك و همكاران 21 ) 88 91 ،آيتمی است که هر كي

داراي  5 ،4يا  6ماده كه برحسب ميزان افسردگي ( از خفيف

تا شديد) درجه بندي شده است .آزمودني بايستي جمله اي را كه با وضعيت فعلي وي مناسبتر است را انتخاب كند .اين آزمون در تمامي اقشار و

محيط هاي اجتماعي قابل اجراء و وابسته به فرهنگ نيست .ضريب آلفاي كرونباخ كه نشان دهنده همسانی دروني است در بيماران روانپزشكي و

آزمودني هاي غير روانپزشكي به ترتيب  ./ 86و  ./ 81مي باشد .ميانگين همبستگي ها در نمونه هاي  BDIبا ارزيابي هاي باليني و مقياس افسردگي
هميلتون ) (HRSDدر بيماران روانپزشكي به ترتيب  ./ 72و  ./ 73و براي آزمودنی هاي غير روانپزشكي به ترتيب  ./ 60و  ./ 74بود.
 -2مقیاس رويدادهاي مثبت و منفي):13(PNES

این مقیاس برای سنجش میزان رويدادهاي مثبت و منفي استفاده شده است (پترسون و سيلگمن .) 84 91،و شامل دوازده موقعيت

فرضي متفاوت است ،كه نصف آنها مثبت و نصف ديگر منفي است .بدنبال هر موقعيت مواد يكساني مطرح شده كه ابتداء از آزموني
خواسته شده تا عمده ترين علت احتمالي آن موقعيت را بنويسد و بعد آن علت را در سه بعد دروني ،پايدار و كلي در كي

مقياس 7

درجه ای لیکرت گزارش کند .كه اين امر امكان كمي سازي پاسخ ها را فراهم مي كند .جهت افزايش اين مقياس به رويدادهاي

دروني ،كلي و پايدار و جهت كاهشي آن به رويدادهاي بيروني ،خاص و ناپايدار گرايش دارد .ضريب آلفاي كرونباخ براي

رويدادهاي مثبت (دروني ،پايدار و كلي) بترتيب  ./ 76 ،./ 69و  ./ 62و براي رويدادهاي منفي ( دروني ،پايدار و كلي) بترتيب ./ 67

 ./16 ،./ 57 ،مي باشد.

تحليل هاي آماري :داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آم نويسرگر ليلحت و ،يگتسبمه ،رايعم فارحنا ،نيگنايم يرا        

چندگانه تجزيه و تحليل شدند.

. Beck Depression Inventory
. Positive and Negative Events Scale

12
13
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یافته ها
مقیاس ها

جدول  :1میانگین ،انحراف معیار و ماتریس همبستگي رويدادهاي مثبت و منفی با افسردگي در مدیران دبیرستانها
متغيرها

افسردگي
رويدادهاي
مثبت

M

SD

افسردگي

1

9/ 35

7/ 58

1

منفی

2

4

دروني

30 / 82

5/ 99

پايدار

∗ -0/ 19

1

29 / 34

6/ 18

∗ -0/ 15

∗∗ 0/ 45

1

دروني

31 / 03

5/ 49

∗ -0/ 17

∗∗0/54

∗∗ 0/ 36

1

23 /79

6/ 03

پايدار

∗∗ 0/ 36

0/ 04

-0/41

*0/15

1

23 / 44

5/ 45

∗∗ 0/ 35

∗ -0/ 19

-0/ 03

*0/18

∗∗ 0/ 52

1

21 / 28

6/ 42

∗∗ 0/ 36

** -0/ 23

** -0/ 24

-0/03

∗∗ 0/ 46

∗∗ 0/ 51

کلي

رويدادهاي

3

5

6

کلي

7

1

∗ P>0/01 ∗∗ P>0/05

نتايج جدول  1نشان مي دهد که بین رويدادهاي مثبت و منفي با افسردگي در مدیران همبستگي معناداري وجود دارد .افزون بر این

هر چه رویدادهای افراد مثبت تر باشد ،میزان افسردگی خفیف تر و هر چه رویدادهای افراد منفی تر باشد ،میزان افسردگی آنان

شدیدتر می باشد.

جدول  :2خالصه تحليل رگرسيون چندگانه برای پیش بینی افسردگي بر اساس
رويدادهاي مثبت و منفی در مدیران دبیرستانها

مدل

SS

رگرسيون
باقيمانده
کل

Ms

F

P

R

df

436 1/ 00

3

478 / 67

01/ 26

0/100

0/ 46

5409 / 58

16 1

46 / 63

6845 / 59

119

R2

Adj.R2

SE

0/ 21

0/ 19

6/ 82

نتایج جدول  2نشان می دهد که  21درصد واريانس تغ يي رات در افس سا رب يگدر اس فنم و تبثم ياهداديور  یییییی ییییییی قاب .تسا نييبت ل    
همچنين مقدار رگرسيون در سطح خطاي كمتر از كي

صدم ( )p< 0/100معنادار شده است و همين امر نشان ميدهد هك افس گدر ييي

يباشد .در جدول بعدي مقدار ضرايب متغيرهاي وارد شده در معادل هدروآ نويسرگر ة   
يكننده م 
قابل تب يي ن بهوسيلة متغيرهاي پيشبين 
شده و معناداري آنها مورد سنجش قرار گرفته است.

جدول :3ضرايب رگرسيون چندگانه برای پیش بینی افسردگي بر اساس رويدادهاي مثبت و
منفی در مدیران دبیرستانها

متغيرها

B

SEB

Beta

t

رويدادهاي منفي درونی

** 0/ 32

0/ 12

0/ 26

2/ 76

رويدادهاي منفي کلی

* ./ 29

0/ 11

0/ 24

2/16

رويدادهاي مثبت کلی

* -0/ 24

0/ 11

-0/ 17

-2/01

∗ P>0/01 ∗∗ P>0/05

شبيني است .بدين صورت مدیرانی كه رويدادهاي
نتايج جدول 3نشان ميدهد كه افسردگي از روي رويدادهاي مثبت و منفی قابل پي 

مثبت کلی داشتند افسردگيشان در سطح خفیف تري بود .ولی مدیرانی كه رويدادهاي منفی درونی و کلی داشتند افسردگيشان در

سطح شدیدتري بود.

بحث و نتيجه گيري

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين رويدادهاي مثبت و منفي با افسردگي در مدیران دبیرست .دراد دوجو يرادانعم يگتسبمه اهنا     

بدين معنا كه هر چه افراد رويداد های مثبت تری را تجربه کرده باشند ،ميزان افسردگي آنه تن نیا رب نوزفا .تسا رت فیفخ ا ایج       

پژوهش نشان داد كه افسردگي از روي رويدادهاي مثبت و منفی قابل پیش بینی است .بدين صورت مدیرانی كه رويدادهاي مثبت

تجربه داشتند افسردگيشان در سطح خفیف تري بود .ولی مدیرانی كه رويدادهاي منفی داشت يگدرسفا دن    ش یدش نا د .دوب رت     ا ني

را
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نتايج با يافته ه شیپ نارگشهوژپ يا ی نيتسدلگ ( ن  2006 ،،،،، ،،،،؛ گريفيت راكمه و  ا ،ن     2003؛ واش ب راكمه و شو ا ،ن     2003؛ ابال 2001 ،،؛

رونيون و كني2 00 2 ،؛ همنور و دينست بير 1998 ،؛ ادينگتون و همكاران 1999 ،؛ کالوتی 2008 ،؛ ک راکمه و لو ا ؛ن     2008؛ ش و کي
همکاران 2008 ،؛ گروئن 1993 ،؛ بلو نت و اپ يک نز 2009 ،؛ فکس و همکاران0102 ،؛ اسپین ه وا ننن و هم اراک ننن0102 ،؛ ه و سن کرا

مونرو0102،؛ هوسانگ و همکاران 0102 ،و اوربیک و همکاران )0102 ،همسو است.

هوسانگ و همکاران ( )0102ارتباط بین رویدادهای تنیدگی زای زندگی و افسردگی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند،
افرادی که رویدادهای تنیدگی زای منفی در زندگی را تجربه کرده اند از میزان افسردگی شدیدتری و افرادی که رویدادهای تنیدگی

زای مثبت در زندگی را تجربه داشته اند از افسردگی خفیف تری برخوردار هستند .اور بیک و همکاران ( )0102در پژوهش خود

یافتند که بین رویدادهای مثبت و منفی در زندگی با اختالت خلقی همبستگي معناداري وجود دارد .بدين معني كه رویدادهای مثبت

در زندگی با اختالت خلقی رابطه منفی و رویدادهای منفی در زندگی با اختالت خلقی رابطه مثبت دارد .افزون بر این واگنر و
همكاران (  ، 1998به نقل از ديوسيون و همکاران ) 2004 ،گزارش كرده اند افرادی كه در رويدادهاي منفي نمره بيشتري به دست مي

آورند افسردگي شدیدتری نشان مي دهند .يافته هاي حاضر فرضيه پترسون و سيلگمن ( ) 84 91را تا يي د مي كند كه وقتي رويدادهاي

منفي به عمل دروني ،پايدار و كلي نسبت داده مي شود حرمت خود تضعيف شده و فرد از عدم كفايت خود شرمنده و خود را براي
شكست مقصر مي داند ،و در نتيجه منجر به افسردگي مي شود.

تب يي ن ديگر اينكه بر اساس نظريه بك ،افراد افسرده نسبت به خود ،جهان و آينده نظر بسيار بدبينانه اي دارند ،داراي روابنه ها و

باورهاي منفي اند كه بوسيله رويدادهاي منفي زندگي فعال مي گردند ،و همچينين سوگيري هاي شناختي دارند .روابنه هاي منفي

همراه با سوگيري ها يا تحريف هاي شناختي آنچه را كه وي سه گانه منفي ناميد ،حفظ مي كنند كه در نهايت به افسردگي منجر مي

شود .نظريه بك كه به نظريه درماندگي آموخته شده بسيار شبيه است .طبق اين نظريه ،افسردگي از تجربه عدم كنترل پذيري ناشي مي

شود .وقتي كه فرد با رويدادي با معنا در زندگي روبرو مي شود به تفسير و يافتن علت آن مي پردازد و تب يي ن هاي عّلّلي دروني ،كلي و
پايدار در رويدادهاي منفي بر اساس سبك اسنادي افسردگي زا صورت مي گيرد(آبرا مسون و همكاران )8791،كه به عنوان رگه اي

ثابت فرض مي شود كه در دوران كود يك شكل گرفته و در طول زمان رشد مي يابد( .سليگمن و همكاران ، 84 91،به نقل از هرسن و

ترنر.) 1991 ،
پيشنهادها

 )1پيشنهاد مي شود كه پژوهش هاي مقايسه اي در نمونه هاي باليني و عادي انجام شود.

 )2از ابزارهاي افسردگی و رويدادهاي مثبت و منفي ديگري كه هنجاريابي شده اند در نمونه های مختلف استفاده شود.
تها
محدوي 

 )1گروه نمونه پژوهش حاضر را مدیران دبیرستانها تشكيل داده ،لذا براي تعميم نتايج به نمونه هاي مشابه احتياط شود.
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