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 چکیده 

در   تکرارشونده  یافکار منف  کاهشاندیشی بر   بر مثبت  یدرمان مبتنحاضر، بررسی اثربخشی آموزش    از پژوهشهدف    هدف:

با طرح  یشیآزما مهیناین پژوهش به روش  روش:شاندیز شهر مشهد بود.  یرانتفاع یغ  یآموزش عال دانشجویان موسسه 

 کارشناسی دانشجویان شامل حاضر آماری پژوهشانجام شد. جامعه  و کنترلآزمون همراه با گروه آزمایش پس-آزمونپیش

گیری در نمونه  صورتبهگیری در پژوهش حاضر نمونه  روش بود. شاندیزی رانتفاع یغ  عالی آموزش  موسسه ارشد کارشناس و

 آموزش   معرض  در  آزمایش  گروه  و  انتخاب  کنترل  گروه  عنوان به  دانشجو  30  وآزمایش    گروه  عنوانبه   دانشجو  30  دسترس که

همکاران  و ارجاعی اهرینگ تفکر گرفت. ابزارهای مورد استفاده پژوهش حاضر پرسشنامه قرار اندیشی مثبت هایمهارت

 گیریاندازه و آزمونشیپ  یک اجرای با اول یریگاندازه گرفتند. قرار یریگاندازه مورد بار دو هاگروه از یک ( بود. هر2010)

طی  (اندیشی مثبت یهامهارت  آموزش)مستقل  متغیر در معرضگروه آزمایش  گرفت. انجام آزمونپس یک اجرای با دوم

 کوواریانس  تحلیل آزمون از استفاده با هاای دریافت نکرد. دادههیچ مداخله کنترل گروه گرفتند و قرار ساعته 5/1جلسه  10

 کاهشبر    اندیشی  بر مثبتآموزش درمان مبتنی    تأثیر  برای  انسیکووار  تحلیل  نتایج  :هایافته  .گرفت  قرار  لیوتحله یتجز  مورد

 تفاوت داد که نشان آزمونشیپ  اثر کنترل از پس و آزمونپس مرحله درها گروه شونده در دانشجویان در تکرار منفی افکار

 اندیشی  مثبت  هایمهارت  آموزش  تأثیر که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  :گیرینتیجه  .است  معنادار  آزمونپس  در  گروه  دو

 .بوددر دانشجویان  تکرارشونده افکارمنفی باعث کاهش

 ، دانشجویاناندیشی، ، افکارمنفی تکرارشوندهبر مثبت مبتنی درمان واژگان کلیدی:
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 : مقدمه 

است که بر  ریکنترل ناپذ، مزاحم، افراطی و نسبتاً جا زنندهتوجهی در -یک فعالیت شناختی 1افکار منفی تکرار شونده

خود، دنیا و دیگران متمرکز است. به عبارت دیگر درباره مشکالت اخیر، اتفاقات ناخوشایند گذشته های  جربههای منفی تجنبه 

های (. نتایج پژوهش1396، به نقل از اکبری، 2001، 2سپاسجوویک و آلوی است )آینده  فیمن و نگرانی درباره رویدادهای

افکار منفی تکرار » یافسردگهای اضطرابی و اختالل ویژهبههیجانی،  تشناسی مشترک اختالالاخیر در زمینه مدل آسیب

، 4)ریز کنندمیهاد ها پیشنگیری و تداوم این اختالل مشترک در شکل 3ترین فرایند فراتشخیصی مهم عنوانبه شونده« را 

2012.) 

سؤال بردن مفهوم خود است که در واژه  ریافراد ممکن است بروز کند، ز یشناخت طهیکه در ح یاز جمله مشکالت

 ییاست و شامل خود اسنادها  یمعمول ذهن آدم  یهااز مشخصه  یکی  ی. تفکر ارجاعکندمی  داینمود پ  یتفکر ارجاع

نوع طرز تفکر  نیا. کندمی یشخص تداع یبرا را یمنف  یبرگرفته از حوادث، موضوعات و رفتار افراد که مفهوم

است که  دگاهید نیشامل ا یرا محدود سازد. تفکر ارجاع تیواقع یفراخوان تواندمیدر ادراک  یهمچون دگرگون

 تفاوتم  یهر فرد  یمعنا برا  نیکه شدت ا آوردمیشخص به ارمغان    یخاص را برا  ییمعنا  یعیاتفاقات روزمره و طب

 یبرا یگونه عواقب مهم چیه آنکه، بدون کنندمیتفکر را تجربه  نیاز ا یو کوچک یافراد لحظات آن یاست. برخ

که  دهندیکرده و بسط م تیباورها و اعتقادات را در ذهن خود تثب نیا یبرخ آنکهداشته باشد، حال  یدر پ هاآن

شبانکاره و مقدم برزگر،  ،یقائدکند ) دیرا تهد یروانسالمت  تواندمیدر ذهن فرد  یتکرار افکار منف  نیا تاینها

( معرفی RNTشونده )افکار منفی تکرار شونده بنابر مطالعات انجام شده، یک شکل از افکار منفی تکرار (.1395

مک اووی، مولدز و ) ردیگهای اضطرابی و افسردگی مورد بررسی قرار میشده است که معموالً به همراه اختالل

های ، تکراری، مداوم و دقیقی است که بر جنبهکنترلغیرقابلی، فعالیت شناختی  ر(. تفکر منفی تکرا2013،  5ماهونی

 (.2012، 6اوی و مولدزماهونی، مک کند )منفی خود و دنیا تمرکز می

و هر نوع فکر منفی تکرار شونده دیگری  یشیخود پاافکار تکرار شونده شامل نگرانی، نشخوار فکری، پایش تهدید، 

های روانی مختلفی افرادی که از اختالل .دهدمیهای افسردگی و اضطرابی را تشکیل است که هسته اصلی اختالل

کنند و این افکار مشکالت و یا تجربیات منفی خود فکر میی  هتکراری دربار  طوربهکه    دهندمیبرند گزارش  رنج می

های دشوار است. افکار منفی تکرار شونده نه تنها در اختالل هاآنکنند که کنترل کردن تجربه می یاگونهبهرا 

و همچنین تداوم و  باشندمیها انداز در این اختاللی راه نشانه عنوانبهافسردگی و اضطرابی حضور دارند، بلکه 

 (.2014، 7توپر، مولنار، املکامپ و اهرینگکنند )بینی میرا پیش هاآنپیشرفت 

 
1. repetitive negative thinking 
2. Spasojevic & Alloy 
3. transdiagnostic processes 
4. Raes 
5. Mcevoy, Moulds & Mahoney 
6. Mahoney, Mcevoy & Moulds 
7. Topper, Molenaar, Emmelkamp & Ehring 
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 ،یذهن شیاز آرا یشاد ایتجربه به درد  یو نحوه یجسمان ،یروان تیوضع ،یشناسروانو  یعلوم رفتار دگاهیاز د

خودمان را  یزندگ م،یفکر کن باتری. هرچه که ما بزرگتر، سالم تر و زگیردمیما نشأت  یشهیو سبک اند یروان

 . کندمی نییمان را تعیزندگ تیف یتفکر ماست که ک یوهیش نیا م،یکنیتر متر و لذت بخشقیتر، عمگسترده

همراه با  یو مثبت نگر ینیبخوشبرخوردار بودن از  یالزم براهای توان مهارتیها نشان داده است که میبررس

و  مسائلرا در برابر  هاآنآموزش داد و  دانشجویان و دانش آموزانرا به  باشد تیبر واقع یمبتن که یریپذانعطاف

 (.1394ترجمه داور پناه،  1996 ،1گمنیسل) دکر یروان یسازمنیامشکالت، 

بر  یمبتن یکه مداخله دهدمی( نشان 13۸3) فرد یاریخدا یلهیوسبه یدرمانرواندر  یکاربرد روش مثبت نگر

و مراجعان از اعتماد  نجامدیمثبت فرد از خود ب یهافیتوص شیتوانست به افزا یمثبت شخص یهابرداشت تیتقو

مراجعان رو بهبود   یافسردگ  و  .کرد  دایپ  ریگچشم  یکاهش  یخانوادگ  یهایبرخوردار شوند، ناسازگار  شتریب  یبه نفس

 گرانیخود، دی  همثبت نگرانه دربار  یاهیاز روح  یلیگوناگون تحص  مقاطع  دانش آموزان  اینکه  ی، برابنابراین.  بخشید

واقع  یدیروشن، د یاشهیخود را با اند یو اثربخش دانسته و بتوانند زندگ دیبرخوردار شوند و خود را مف زندگی و 

تا  شودمیآنان احساس  یابر یگریاز هر زمان د شیبه مداخله و آموزش ب ازیکنند، ن یسپر نانیتر و با اطمنانهیب

موضوع  نیا یبر ضرورت بررس یدیتأکی بپردازند. نکات گفته شده همگ لیبه تحص شتریب یازهیو انگ دیبه ام هاآن

 یاثر بخش زانیم یو بررس یشیمثبت اند درمان مبتنی برپژوهش تالش پژوهشگر آموزش  نیرو، در ا نیاست. از ا

 آنان است. انیتکرارشونده در دانشجو یمنف افکارکاهش بر  آن

 مشکالت اخیر، اتفاقات ناخوشایند گذشته و نگرانی ی هشامل افکار تکراری و افراطی دربار تکرارشونده منفی افکار

. (2013، 2ماهونیو  یوا)مک  است ندهیآ ندیناخوشادرباره رویدادهای 

 
1. Sligman 
2. Mcevoy & Mahoney 



   افکار تکرارشونده منفی

نشخوار فکری، ارزیابی تهدید، ارزیابی خود و  هایی است که بانگرانی ها ودغدغهتکرار شونده منفی،  از افکارمنظور 

اختالالت افسردگی و اضطراب را تشکیل  و اساس یهپا است که در ارتباط هر نوع فکر تکرارشونده منفی دیگری

 طورنیاافکار تکرار شونده منفی را    (2011)  2رینگها.  (2011،  1  زتیچ، وداکر، وال، شونفلد و اهلر  ،رینگ ه)ا  دهندیم

 بینیپیشگذشته یا  )یا تجربیات منفی    (حال، گذشته یا آینده)از تفکر در مورد مشکالت فرد    یحالت  ؛اندهدتعریف کر

 :که سه ویژگی کلیدی دارد (شده

 ،شوندمی تکرار بیش ازحدافکار  (الف 

 حداقل بخشی از آن سرزده است،  (ب 

شده است که شماری از مشکالت هیجانی گوناگون با سطوح افزایش  مشخص .باشدمیدشوار  از آنیی رها و(ج 

 (.2000، 3، آنک، هولم و بلیککانوی)یافته افکار تکرار شونده منفی مرتبط است 

 یک عامل فراتشخیصی عنوانبهافکار تکرارشونده منفی 

در مطالعه مروری خود افکار تکرارشونده منفی را یک عامل فراتشخیصی مهم که در بسیاری از ( 2003) 4هاروی 

که پس از مطالعه این محققان نیز هایی دیگر پژوهش یاز سو. اندکردهمعرفی  کندمیاختالالت نقشی قوی ایفا 

 ،اضطراب اجتماعی ،افسردگی شامل است کهمختلف  اختالل 13این فاکتور در حداقل  تأثیرصورت گرفته بیانگر 

اختالل ، یشیپرروان، خودبیمارانگاری، سوءمصرف الکل، اختالل درد، اختالالت خوردن ،یخوابیب، وسواس جبری

عالوه افکار تکرارشونده منفی در اختالل اضطراب فراگیر و اختالل هراس در قالب نگرانی ظاهر   . بهشودمی  دوقطبی

افکار تکرارشونده منفی بر بسیاری از اختالالت باید توجه شود که بهتر  تأثیربا اثبات (. 2013، 5روزلینی) شوندمی

 .داد رسی قراربر مورد شودمیهمراه  هاآناست این فاکتور را در اختالالتی که با 

 افکار تکرارشونده منفیی هکنند بینیپیشهای مدل

 عدم تحمل بالتکلیفی

عدم تحمل بالتکلیفی  ،افکار تکرار شونده منفیی قوی کننده بینیپیش و عاملفراتشخیصی  یرهایمتغ یکی از

، 6، مولدز و ماهونیاویمک )اشاره دارد    و بالتکلیفنامشخص    هایموقعیتکه به باورهای منفی افراد نسبت به  ،  است

که عدم تحمل بالتکلیفی یک سازه شناختی فراتشخیصی است که  دهدمینشان  ها  نتایج برخی از پژوهش.  (2013

. (1395)هاشم زاده بیدهندی،    دخیل هستنداضطراب و افسردگی  های  اختالل  ویژهبههیجان    هایدر بیشتر اختالل

 
1. Ehring, Zetsche, Weidacker, Wahl, Schönfeld & Ehlers 
2 . Ahring 

3. Conway, Ank; Holm, Blake 
4 . Harvey 

5. Rosellini 
6. Mcevoy,Genet & Siemer 
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ی هآستانه تحمل پایین دربار و را ندارند صبر کردنتحمل مدل عدم تحمل بالتکلیفی، افرادی که  بر اساس

 قادر به کنترل یسختبهو  شوندمینگران  هاموقعیتمبهم و غیرقطعی دارند، هنگام مواجهه با این  هایموقعیت

 .شوندمی موقعیت آن کردن

 مدل پذیرش و تعهد

هم پذیرش و تعهد،    هایمدل  که در یبا افکار تکرارشونده منف   و مهم  مرتبط  یصیفراتشخ یرفتار  یرهایاز متغ  یکی

مثل )ناخوشایند درونی های که شامل عدم تمایل به تجربه پدیده استگرایانه  اجتناب تجربه شودیممطرح 

بیرونی  هایموقعیتو  (یندناخوشاهای یا تکانه روزمره اتیتجرب ،، احساسات، افکار، خاطرات، تصاویراتهیجان

 مثل سرکوب)و همچنین استفاده از راهبردهایی    (هامکانو افراد،    هاموقعیتمثل  )برانگیزاننده هیجان و افکار منفی  

 (افکار، جایگزین کردن افکار مثبت به جای افکار تکراری و ناخوشایند، به تعویق انداختن کارهای ناخوشانیدکردن 

گرایانه با افکار تکرار شونده منفی   اجتناب تجربه  نیب  دهدیمنشان    هاپژوهش. نتایج برخی  هاستآنبرای اجتناب از  

 نگرانی، نشخوار فکری و)افکار تکرارشونده منفی  گرفتاردر شخص هنگامی که . دارد وجود رابطه مثبت و قوی

یا افراد برانگیزاننده افکار تکرارشونده منفی و ها تاجتناب از موقعیمثل  یهر روشبه ، شوندمی( خودارزیابی

افکار، پرت کردن حواس، انجام   کردن  ، سرکوبرفتن  و طفره  ییپروایبناخوشایند،  های  از احساسدوری  ناخوشایند،  

افکار و تجارب درونی تکرار شونده  کنندمیمخدر و الکل و پرخوابی سعی  مواد ادیز، مصرف بخشلذت یهاتیفعال

 دهدینماین راهبردها نه تنها افکار تکرار شونده منفی را کاهش  یریکارگبهکنند، اما  قطعمنفی و ناخوشایند را 

 (.200۸، 1و گرات تول) شودیمو ایجاد یک چرخه معیوب  هاآن دتریتکرار شدبلکه سبب 

 هیجانی  یبخشنظممدل  

 هیجانی به هنگام مواجهه با استرس  هاینظمیبه دلیل بی  هستند  هیجانیهای  اختالل  درآستانه ابتال بهی که  افراد

روی  به مجبور ندیناخوشاهای از این احساس فرار و برای کنندمی، هیجانات منفی زیادی را تجربه ناگوار طیو شرا

 (.200۸ ،گراتتول و ) شوندمینشخوار فکری، نگرانی و افکار تکرار شونده منفی  آوردن به

فراشناختی، میانجی روان رنجوری و افکار تکرار شونده منفی  عقاید باورها و (2013) همکاراناوی و مک به عقیده 

ارتباط معنادار میان روان رنجوری و افکار  هاآنعقاید مربوط به  میو تنظ هستند و با کنترل باورهای فراشناختی

 .رودیمتکرارشونده منفی از بین 

 مدل فراشناختی

 و مرتبطمهم  باورهای فراشناختی یکی از متغیرهای فراتشخیصی  ،  فراشناختی جدید هایمدل  و  راهبردها  بر اساس

فراشناختی مثبت، باورهای مرتبط با سودمندی افکار  باورهای و افکاربا افکار تکرارشونده منفی است. در این مدل 

شونده شوند. باورهای فراشناختی  فکری تکرار یهاتیفعالدرگیر  فرد شودیمتکرار شونده منفی هستند که باعث 

 
1. Tull & Grat 
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، رساندیمبودن افکار تکرار شونده منفی هستند، برای مثال، نگرانی به من آسیب  زابیآسمنفی، باورهای مربوط با 

 .باید سریع آن را قطع کنمپس 

و انواع مختلف افکار  یفراشناخت یباورها نیب یداریو پاارتباط مثبت  دهدمینشان ها نتایج برخی پژوهش

مثبت  یفراشناخت یکه باورها یفراشناخت یهاو درمان (2013، همکاراناوی و مک )وجود دارد  یتکرارشونده منف 

را گزارش   یاز کاهش افکار تکرارشونده منف   یقابل توجه یجنتا  دهدیمقرار    بازیابی  و  تفسیر  و  یررا مورد تعب  یو منف

 (.2012، 1، فیشر، می یر، ویتبی، پاتل و بروینولز) کنندمی

 مدل تنظیم هیجانی

فراتشخیصی مرتبط  ،مهمهیجانی یکی از متغیرهای  یبخشنظم داردیم انی( ب2002)مدل تنظیم هیجانی گراس 

 یاگستردهبرای بروز تشدید دامنه  هاآنکه افراد از  شودمیبا افکار تکرارشونده منفی است که شامل راهبردهایی 

، منین)است    شناختیروانهای  اختالل  75/0هیجانی ویژگی اساسی بیش از    یثباتیب.  کنندمیاستفاده    هاجانیهاز  

 (.2007، 2هیمبرگهوالوی، فرسن، مور و 

 پیامدهای افکار تکرارشونده منفی -1-1-1

مشترک در  یرفتار یعامل شناخت نیترمهم ،منفی تکرارشونده افکار که اند،نشان داده ریاخهای پژوهش جینتا 

انجام شده در این های بررسی پژوهش( 2012، 3رایس) باشدمی یجانیههای اختالل و بسط تداوم ،یریگشکل

ل نقش اختال 13در بیش از که فراتشخیصی  طبقه ک ی جادیاباعث  افکار تکرار شونده منفی دهدمیزمینه نشان 

، مصرف خوردن(خوراک )و  خورد اختالالت خواب و، یاضطراباختالالت افسردگی، های از جمله در اختالل دارد

فکری تکرارشونده های  افراد درگیر فعالیت  شودیمباعث    همچنین  مواد و اسکیزوفرنی است. افکار تکرار شونده منفی

 (. 1395)هاشم زاده بیدهندی، شوند 

 انواع افکار تکرارشونده منفی -2-1-1

به  بعد نیاز ا هست یو ضرور شد الزمارائه  شونده منفی تکرار افکار از تعریفی که بر اساسقبلی  هایبخش در

و  عادی هایافکار شامل تجربهاین عادی،  طبیعی و در شرایط .نیمبحث ک هاآن دربارهو پردازیم ب آنانواع بررسی 

. در این باشد کنترلغیرقابلو  ازاندازهبیشپیامدهای منفی دارد که دائمی،  درزمانیو تنها  باشدمیانسانی  معمول

، این افکار تکرارشونده شود( اضطراب/ افسردگی مثالً) شناختیروانآشفتگی  عثبا تواندمیشرایط، این افکار 

 (.2013و همکاران،  اویمک ) شودمیافکار منفی تکرار شونده در نظر گرفته  عنوانبهپاتولوژیکی 

از  ییهستند که با سطح باال لیدخ یمشکل بخصوص مشکالت عاطف نیچند ینشخوار ذهن ایو  ینگران لیدر تشک

شامل  ،گیردمی یجا یدر طبقه مرتبط با اختالالت اضطراب شتریکه ب یدارند. نگران میرابطه مستق یتکرارشونده منف افکار

 
1. Wells, Fisher, Myers, Wheatbey, Patel, Brewin 
2. Mennin, Holaway,Frescn, Moore, Heimberg 
3. Raes 
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 یدادهایاز افکار در مورد رو یو نسبتاً منف از کنترلخارج  یرهیاختالل شامل زنج نیکه ا باشدمی ریاختالل اضطراب فراگ

 و نامشخص است. یرقطعیغ  هاآن امدی، که پ باشدمی ندهیآ

 نامعلوم یجنتا که یو مرتبط با اتفاقات یفرد، منفعالنه و منف از کنترلکه نسبتاً خارج  یاز افکارای پیوستن مجموعه  به هم

از  پیوسته به همای ه زنجیر عنوانبهنگرانی را  (1993) 2بورکویک(. 2013، 1مگان) شودمیگفته مزمن  هاینگرانی دارند

 را  خود یسع فرد تمامکه اند هتعریف کرد رندیناپذ نسبتاً کنترل که منفی و عاطفیمضمونی دارای  تصویرهایی کهو  فکرها

 ولی نتایج آن نامشخص است. پردازدیم یالیخ یا( یتواقع بر اساس) یواقع ییهابا عنوان  یروان گشایی مسئلهحل  یبرا

که افراد برای اجتناب از تهدید و منحرف کردن توجه خود  وشی است کاربردیکه نگرانی ر شودمیچنین برداشت  نیبنابرا

 .کنندمیاستفاده  و آورندیمآن روی  از موضوعات ناراحت کننده به

و   یافکار اجبار  یو بررس  یجانیاختالالت ه  طهیدر حتفکر    یفکر  هایمدل  یبه بررس  یادیگذشته پژوهشگران ز  یهاسالدر  

. یکی دیگر از انواع ناخواسته و تکراری افکار اندپرداخته   یجانیاختالالت ه  یداریو پا(  یریگشکل)  جادیاو نقش آن در    یتکرار

است که   ینا ینشخوار فکر منظور از .نشخوار فکری است دارد، بسزایی تکرارشونده منفی که در اختالالت هیجانی نقش

از افکار  ای ه نشخوار فکری طبق. یممشغول آن باش و یمکن خاص فکر یایدهموضوع و پد یامحرک  یکبه  یدائم صورتبه

باشد، این افکار  هاآنتقاضای محیطی فوری وابسته به  آنکهو بدون  گرددیممشخص و معمولی  ریدر مسآگاهانه است که 

و عالئم  هاعلتدارند  یو تکرارمداوم ی ه افکاری منفعالنه هستند که جنبی ه ، نشخوار فکری مجموع ی دارندتکرارجنبه 

 .انجامندیمافکار منفی  شدن شتریبمتمرکز مانع حل مسئله ناسازگارانه شده و به 

اتفاقات   خودمحور، مرتبط با انفعال منفی است و شامل توجه اند(ارتباط  در تفکر که باآن )از نوع فکری   خصوصبه هار نشخوا 

شناختی به لحاظ مفهومی های  این فرایندولی  هستند،  پوش    گذشته است. اگر چه نشخوار فکری و نگرانی بسیار با یکدیگر هم

نشخوار فکری است که عامل مستعد و ویژگی مرتبط با افسردگی (. 2013مگان، ) شوندمیو عملی از یکدیگر مجزا دانسته 

بیشتر به  فرد اما، باشدمیحال های سبک تکرار شونده و منفی افکار در مورد عالئم یا نگرانیی هکه دربردارند باشدمی

 .دهندمیربط  را و مشکالت کندیم فکر گذشته هاییا ناکامی هاشکست 

، همچنین وجود دارد.  یداریمعن یهمبستگ ینیبال ریغبالینی و های نگرانی و نشخوار فکری در نمونه  یرهایمتغبین 

بین اضطراب و نگرانی و بین نشخوار ذهنی و افسردگی پیدا نشده است، در نتیجه نگرانی و ی ه بارزی از رابط ی ه مشخص

 ی، منف صورتبهاست که  ینمشترک هردو ا یژگیو. (2013، )مگانبیشتری با هم دارند  یهاشباهتنشخوار فکری به نظر 

)هاشم زاده بیدهندی،  کندمیو افکار منفی نفوذ  تأثیرکه این ویژگی بر  نشان داده شده کیبورکو .برخود متمرکز است

1395.) 

 یسازفعالکه در الگوهای    طورهمان، باشندمیتوجه از مواد منفی    کردن  در انحراف  نتوانستنهر دو شامل مشخصه مشترک  

روسیکو و بورکویک، ) گذارندیم میان درغیرعینی سختی را در کنترل افکار منفی ی ه ، و هر دو تجربشودمیدیده  عصبی

، هر دو تثبیت غیرمولد بر مشکالت حل نشده اندهکرد تأکید( 2004) 3بورکوویچدر نهایت، همانطور که روسیکو و . (2004

میان   های، شناخت، کارکردوخوخلقمنفی مشابه برای    نتایجبا    تأثیرگذارکه مانع مقابله    ندگذاربه نمایش میهایی  را به شیوه 

 
1. Megan 
2 . Borkwick 

3. Ruscio & Borkovec 
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منفی و کاهش  تأثیرمهم دیگر برای نگرانی و نشخوار فکری، افزایش  مشترک نقطه .باشدمیهمراه  فردی، و سالمت فیزیکی

و اختالل همراه بین اضطراب و اختالالت افسرده کننده   باالبه توضیح همبستگی    تواندمی  به بیان دیگر  مثبت است، که  تأثیر

، باشدمیی در حال توسعه  گدر کل زند  هاآنبا اختالل اضطراب فراگیر که اختالل اصلی افسردگی  ها  آزمودنی %60به همراه  

که هر دو سبک شناختی اساساً  شودمی نتیجه میان نگرانی و نشخوار فکری منجر به اینهای تمامی شباهت کمک کند

در  تواندمیکه محدود به اختالالت افسردگی و اضطراب نبوده، اما  دهندمیفرآیند محوری افکار تکرارشونده منفی را نشان 

 (.2011، 1زتچ، وداکر، وال، شونفلد و اهلرسرینگ، ها)بسیاری از اختالالت اضطرابی وجود داشته باشد 

نشان  اختالالت شتریبیکسانی را در های فرآیند فراتشخیصی است که ویژگی احتماالًونده منفی در نتیجه، افکار تکرارش 

، که به موجب آن تنها محتوا، مختص به (تکرار شونده و کنترل نشده صورتبهگرایش به انجام تفکر منفی  مثالً ) دهدمی

قرار گرفته است،  تأکیدرینگ مورد هکه توسط ا طورهمانبا این وجود،  (.2011، همکارانرینگ و ها) باشدمیاختالل 

 ریف که تع شودمیاین حقیقت پیچیده  یلهیوسبهفرآیند فراشناختی  عنوانبهتحقیقات در مورد افکار تکرارشونده منفی 

، دیگر  یعنوانبه د.کنونی و معیارهای این متغیر بیشتر بر محتوای خاصی متمرکز هستند و در نتیجه مختص به اختالل هستن

بر افکار تکرار  و ،شودمیاستاندارد نشخوار فکری افسردگی در نظر گرفته  معیار عنوانبهپرسشنامه سبک واکنشی نشخوار 

برای اختالل اضطراب   معموالًبر نوع افکار، ، مشابه، پرسشنامه نگرانی طوربه. باشدمیمرتبط با افسردگی متمرکز ی هشوند

، برخی از مسئله رد کردن این. برای باشدمی. در نتیجه این معیارها نیز محتوای مختص به اختالل شودمیفراگیر، متمرکز 

یک فرآیند متمرکز   عنوانبه  شیهایژگیوبر   ستیبایمکه تعریف فراشناختی افکار تکرارشونده منفی   بیان کردندنویسندگان  

، تا مستقل از محتوای خاصی شده و بتوان در موارد (کنندگی، و سختی برای رهایی از آن تکرارشوندگی، مداخله) شود

 (.2011، همکارانرینگ و ها)گذشته، حال و آینده به کار گرفت 

محققان در زمینه خوشبختی به پشتوانه هزاران تحقیق در این مورد می گویند »خوشبختی ساختنی است«. تحقیق روی 

در میزان خوشبختی انسان نقش دارد. پس حتی اگر به جای  درصد 50چهار هزار دوقلو نشان داده است که ژنتیک حدود 

خوش اخالقی، اخم کردن را به ارث برده باشید، باز هم محکوم به زندگی توام با اخم و ناراحتی نیستید. همچنین امتیازاتی 

ستگی به آن باقی آن ب درصد 40و درصد به خوشبختی کمک کند  10 تواندمینظیر سالمتی، ثروت، تحصیالت یا زیبایی 

؛ »این یک مساله گمراه کننده است دیگویمدارد که چگونه خود را شاد سازید و خوشحال باشید. دکتر »مارتین سلیگمن« 

چیزهای ظاهری مانند داشتن یک خانه بزرگ، یک شغل عالی، یک بلیت التاری برنده   کنندمیزیرا بیشتر مردم تصور و فکر  

و هیجان و شادی ناشی   آورندیمفقط یک شادی موقتی را به ارمغان    هاآنزندگی را شادتر کنند در حالی که    توانندیمشده،  

تحقیقاتی که روی جدول روند احساس خوشبختی در طول عمر انسان به عمل آمده است،  «.بازدیمکم کم رنگ  هاآن از 

ی، احساس خوشبختی و شادی در دوران نوجوانی و اوایل نشانگر آن است که بعد از حتی بهترین و شادترین دوران کودک

 .شودمیاما با افزایش سن این احساس نیز بیشتر  ابدییمجوانی کاهش 

زیرا   شودمیدر واقع برخی دانشمندان معتقدند در سنین پیری، احساس خوشبختی و رضایت خاطر بسیار بیشتر 

 ی ترمثبت و نسبت به جوانان نگرش    کنندمی ا شدت و حساسیت برخورد نبا پیشامدهای زندگی مانند جوانان بسالخورده  افراد

از آن است که بتوان آن را سخت گرفت  ترکوتاهکه زندگی اند هبه زندگی دارند و همچنین پس از گذراندن عمری درک کرد

 
1. Ehring. Zetsche, Weidacker, Wahl, Schönfeld & Ehlers 
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لوتانز و )به کلی نادیده بگیرند  شودمی شانیناراحتدر زندگی، افراد یا چیزهایی را که موجب  کنندمیو در نتیجه سعی 

 (.2017یوسف مورگان، 

ها هستند که موجب موفقیت اندیشهغالب او قرار دارد    تاثیرافکاروپندارهای  تحت  هاانسان  یزندگ  تیفیک  .محققان معتقدند که

های مثبت است که انسان سرشار از شور وشوق ا اندیشه. بشوندمیخوشبختی یا بدبختی  و ،ناامیدییاامید  یا شکست،

. کندمیو با افکار منفی، احساس شکست و بیچارگی و بدبینی  شودمیواشتیاق، احساس خوشبختی، تندرستی و آرامش 

، در حالی که تفکر منفی احساس ناتوانی یا حقارت دهدمی، اعتماد به نفس و خودباوری را افزایش  هایتوانمنداندیشه مثبت  

و فرد را بی حوصله، کم  شودمیو در نتیجه بسیاری از امراض روحی و جسمی، گریبانگیر فرد  کندمیرا در انسان تشدید 

. وسموم حاصل از نگرانی، خشم، ترس، کندمیروقی دچار قلبی و ع های و به ناراحتی کندمیاشتها و پریشان حال وافسرده 

در این حرکت،   کندمی. انسان برای بقا وبهتر زیستن همیشه تالش  دهدمیناکامی ومنفی بافی انسان را به سوی بیماری سوق  

 کشاند یممساله بهره مندی از تفکر مثبت است و این تالش بشر را به سرمنزل آرامش و آسایش جسم وروح  نیترمهم

 (.2007، 1)سلیگمن

 

 تمرکز بر هدف به جای تمرکز بر مشکل  تکنیک های مثبت اندیشی:

که تمرکز برهدف مثبت  دارندیمبیان صورت مستقیم  اجتناب( به نزدیکی،) زهیانگهای که درپیشینه  تمرکزبرهدف مثبت

 فرد است وانگیزه اجتنابی خواه بنزدیکی یعنی رسیدن به موقعیت وجایگاه دل زهیانگ .تمرکز برمشکل استاز و برتر کارآمدتر

 (.1393وجدانی، گلزاری و برجعلی، ) ردیرابگبراین نکته متمرکزاست که جلوی وقوع مشکالت 

. تمرکز بر یک هدف کندمی دییتأبه سمت هدف مثبت را    گیریجهت  است،پژوهشی که در مورد انگیزه نزدیکی انجام شده   

. کسانی که در این تحقیق کندمی بیشتر را برای دستیابی به هدفش فردو انرژی محرکه از یک مشکل،  فرارمثبت به جای 

هدف مدار قرار گرفتند )در مقایسه با شرکت کنندگانی که تحت شرایط اجتناب از مشکل بودند( به  درگروهشرکت کردند و 

به یادگیری چیزهای جدید،  مجبورو در عین حال خود را بیشتر شدندیمتکالیف، با خوش بینی بیشتری نزدیک وظایف و

. افزایش سطح فعالیت ومیل به خطر کردن دانستندیمجدید وچالش انگیز  های  متحان کردن فعالیتوا  وبدیعشروع کارهای نو

مثبت، در روان درمانی ضروری است. تمرکز بر هدف به جای اجتناب از مشکل، باید با پافشاری زیاد برای  هدف در جهت

های جدید و خالقانه را، به جای راه حل های اهداف مثبت، ایجاد راه حل یریگیپ  رسیدن به هدفی دست یافتنی همراه شود.

روان درمانی را  در هدف است، موفقیت که همراه با دستیابی به. احساسات مثبتی کندمیآسان تکراری که کارایی ندارند، 

فرد برای دستیابی به  شودمیباعث خوب، بعد از دستیابی به یک هدف بخش و رضایت. داشتن احساس کندمیآسانتر 

 (.2014 ،سیکزنتمیهالی )سلیگمن و راصرف رسیدن به آن کندانرژی بیشتری بعدی های هدف

 عواطف مثبت

 پردازدیم است یک شاخص جهانیکه تجربه کردن احساس یا عاطفه مثبت، بیشتربه  دارای سالمت ذهنی استفردی که 

 درطی یک روز  که مثبت و منفی اطفهبین ع ی کهتعادل .میکنیمما چقدر خوب عمل  دهنده آنست کهنشان  در واقع که
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این  بیان، اماشودمیعواطف مثبت  باعثکه موفقیت،  دانندمیاکثر افراد  .استم، نشانگر میزان سالمت روان برقرارمی کنیم

نشان داده است که عواطف مثبت مثل ها پژوهش. خالی ازلطف نیست که صحبت کردن هم به همان اندازه مؤثر است نکته

یک فرآیند   عنوانبهعواطف مثبت،  نتیجه گرفت بوجودآمدن    توانیم. بنابراین  شودمی، منجر به نتایج موفقیت آمیز  شادکامی

 (.2014 ،سیکزنتمیهالی سلیگمن واست )پایه واساس این رویکرد  و یک هدف تعیین شده برای روان شناسی مثبت

از نظر اجتماعی برای انواع  و ، دانندمیخودشان را شاد دارند  یینپا نسبتاً یواحساس منف یاداحساس مثبت زافرادی که 

 و هستند. برای برقراری ارتباط اجتماعی دارای مهارت بیشتری ازمنظزو تر هسر زند هاآنمختلف مردم، جذاب هستند. 

 یعوامل و احتمال زیادی دارد که هنگام نیاز از سایرین کمک دریافت کنند. شوندیمپذیرفته بهتر دوست  عنوانبه

)وجدانی، گلزاری و  شوندمی بهتر باعث ایجاد تعامل اجتماعی ،شوندمیکه احساسهای مثبت نامیده  مانندلبخندوخنده

 (.1393برجعلی، 

 هاتیموفقو ثبت  ها  یاد آوری موفقیت

برخواسته    ناراحتی  ینکه ناراحت هستندوا  یواشخاصاست  یدوثابت در مراجعان افسرده و ناام  یاصل  یهاحساس غم واندوه دوپا

. ندمثبت خودشان قطع کرد یودستاوردها یروزیخودراباپ وارتباط است، یزندگمختلف  هایدرجنبه هایشانازشکست 

 دواژه یکل .استخود  های، اشتباه ودغدغهنقص خردشدن خود، وجهمتفرد یشتمام حواس وگرا ین،افسرده و غمگ دربیماران

است که موجب   یزآم یت موفق ،واحترام به خود، نوشتن روزانه تجارب یرشپذ یبه سو یتموفق یرمخصوص دنبال رفتن مس

پژوهشی مبتکرانه لین ریم، . این تکنیک مبتنی بر کارهای گرددیماو  یاتفاقات زندگ یادآوردنباالرفتن اطالعات مراجع وبه 

ثبت تجارب موفقیت آمیز، پادزهر ودرمان مؤثر افسردگی است. اساس تکنیک ثبت  انشگاه هوستن است. ریم دریافت کهاز د

در آید. مراجعان جهت ثبت  خودکارموفقیت، بازشناسی دستاوردها و تحسین و تمجید خویشتن است که باید به صورت 

باید هر دستاورد فردی، هر تجربه لذت بخش یا خوشایند، یا هر فکر مثبتی را که درباره خود یا شرایطی که  صرفاًموفقیت 

تا این تجارب موفقیت آمیز را به محض تجربه کردن   شودمی، ثبت کنند. به مراجعان آموزش داده  کنندمیدر طی روز تجربه  

خلق مثبت واحترام به خویشتن دست یابند. با تأیید خویشتن به  تأثیرپس از آن یادداشت کنند تا به حداکثر  یا بالفاصله

ذهنی افسرده کننده را های وسلطه اشتغال  شودمیشکل لحظه به لحظه، تعادل میان افکار مثبت ومنفی به خوبی برقرار 

اطفی، نسبت افکار مثبت به افکار منفی باید به نسبت دو بر . به منظور افزایش خرسندی وسالمت ع کنندمیکمتر احساس 

، مفید است شودمیتضعیف  شانهیروحیا  کنندمیی ا امید، هنگامی که مراجعان احساس نخصوصاًیک باشد. این تکنیک 

 (.2015 ،1راشید )

 مثبت(کات  ا )ن، دستاوردها، استعدادههاموهبت

شیوه   به  که  هایی استکه یکی ازمداخله   شودمییت  موفق  یردر مس  باعث قرارگرفتناستعدادها  و، دستاوردها،  هاموهبت تمرین  

شناخت  و این کار از طریق کندمی فراخوانیو عواطف و هیجانات مثبت را می شودافزایش احترام به خویشتن باعث خاص 

خواسته . در این تکنیک از مراجع گیردمیآگاهی نسبت به استعدادها، نقاط قوت، دستاوردها وموهبتها صورت باالبردن و

 (.2007 یگمن،)سل تا صفات مثبت، نقاط قوت ومهارتهای فردی یا دستاوردهای خود را تشخیص دهد. شودمی
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مثبت و دستاوردهای خود را در حال های  تا جنبه  کندمی، دستاوردها، استعدادها به مراجعان کمک  هاموهبتتمرین    تکرار و

ی که احساس طوربه، گیردمیهایی که بسیارمورداستفاده قراریکی ازتکنیک آورند )حاضر )امروز( و در گذشته دور به یاد 

از ثبت موفقیت است وجنبه  تردهیچیپ ، دستاوردها، استعدادها هاموهبتمیدی یا یأس در مورد خود نداشته باشند. تمرین ان

تقویت کنندگی شادکامی آن بیشتر است. این روش برای مراجعانی که برای بهبود شادکامی ورضایت مندی از خویشتن به 

 (.2007، سلیگمناست ) بیش از ثبت موفقیت نیاز دارند، مفیدهایی روش

 قدردانی 

، مرتبط است. ایمونز، میاکردهکه با این باور که ما چیزی با ارزشی را دریافت    استقدردانی  های احساسات مثبت  یکی ازجنبه 

حس قدردانی انجام و داشتن  .  کندمیادراک احساس شگفتی، سپاس گزاری وستایش در زندگی توصیف    عنوانبهقدردانی را  

 (.2006، 1)سیلیگمن، راشید و پارکس شودمیمنجر به نتایج مثبت بسیاری 

، رابطه بین قدردانی پژوهشی. وی در  کندمیتعریف  فراراهبرد در دستیابی به نشاط    عنوانبه(، قدردانی را  200۸ولیبومرسکی )

مثبت خود را به هنگام های  . مراجعان اغلب جنبهدادبا افزایش رضایت درونی و عملکرد اجتماعی و کاهش افسردگی را نشان  

. برای شودمییکی  هاآنبا خلق به  هاآن، چرا که خاطرات، حافظه وافکار رندیگیمرا نادیده  هاآنو  برندیماز یاد ناراحتی 

یا شیطان در نظر  ، بسته به خلقی که دارد، او را مانند فرشتهکندمیفکر مثال هنگامی که فردی دوباره درباره دوست خود 

، رضایت، خوش بینی و سالمت روانی فرد را شودمیمداخله قدردانی نامیده که شمارش نعمتها (. 2015د، یراش) گیردمی

که مراجع از طریق توجه کردن به   شودمیعامل قدردانی باعث   درنتیجه.  دهدمیکاهش    افزایش داده و احساسات منفی او را

ذهنی دردناک، هیجان پذیری منفی و های و در نتیجه توجه بیش از حد او به اشتغال بدست آوردخویشتن احساس بهتری 

 (.2015، )راشید دهدکاهش  را یافسردگ

 حمایت اجتماعی

 . روابط وحمایت اجتماعی است روابط حمایت کنندهها بسیارمهم هستند شادکامی انسانابعادبسیارمهمی که دریکی از 

. برای مثال کوهن و همکارانش کندمیرا قوی    بدن انسان  و سیستم ایمنی  دهدمی  اهشصمیمی، میزان استرس را ک  دوستانه و

مختلف اجتماعی )داشتن روابط  سطوح( دریافتند که افراد با 1393، برجعلی، گلزاری و ؛ به نقل از: به نقل از وجدانی1997)

 نفوذوقدرتکه دچار سرماخوردگی شوند.  رودمی ( کمتر احتمالسایکل خانواده،مختلف از قبیل کار، خانه، های در زمینه 

خانوادگی متفاوت هستند، در امریکا مورد مطالعه نژادی که دارای ساختارهای  -قومیهای  حمایت اجتماعی در بسیاری از گروه

وروابط اجتماعی رابسیارمهم تلقی جمع گرا وهم فردگرا به روابط صمیمانه بها می دهندهای قرار گرفته است. هم فرهنگ

 (.1393 ،ی و همکارانوجدان) کنندمی

را پرورش دهند که در این ای  هتا روابط حمایت کننده نزدیک و دوستان رندیگیمویاد  در این روش مراجعان تشویق می شوند

قرار گیرند. اطرافیان باشند و در عین حال مورد پذیرش، احترام وعشق  شانیواقعرابطه بتوانند، صادق، آزاداندیش وخود 

فرد که مراجع را به رغم نقاط طرفدار سرگرمی یا جویندگان معنویت و همکاران مورد عالقه های دوستان، خانواده و گروه

بر  توانندیم، رندیپذیمو او را دوست دارند و  وشناخت کاملی ازمراجع دارد شناسدیمضعف، کمبودها یا خطاهایش، خوب 

، اندهکردبیان  که روان شناسان تکاملی    طوری  بگذارند. همان  تأثیراحساسات بد بودن، حقارت واحترام به خویشتن کم مراجع  
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فوق انسان موجودی اجتماعی است که نسبت به گروه یا اطرافیان خود بسیار حساس است. فشار گروهی یا اجتماعی تأثیر

شادکامی   توانیم(. به این دلیل،  2006بر چگونگی احساس مثبت فرد درباره خویش دارد )سلیگمن، راشید و پارک،    ایالعاده

و از  انجام دادمهم زندگی، های روابط حمایت کننده در همه حیطه ادند شورضایت مندی از خویشتن را از طریق پرور

کرد. چرا که دوری ، فعاالنه دهندمییا فرد را مورد قضاوت وخشونت قرار  کنندمیغیرمنصفانه انتقاد  ایگونهبهکسانی که 

این گونه افراد برای احترام به خویشتن زیان آور است. این قبیل ارتباطها همه روزه تاحدامکان باید توجه داشته باشد و   تأثیر

، اجتناب کنندمیمنفی ارزیابی  ایگونهبهو  رندیگیماز برقراری ارتباط با افراد مخرب یا کسانی که همواره فرد را دست کم 

 (.2007، سلیگمنشود )

 دیگریدوست ندارند و از خود متنفر هستند، عقیده شخص    وخود را  اندپرورش داده خود  احساس تنفر ازخود را  که  مراجعانی

سایر دوستان مورد احترام، خانواده  تواندمی. این شخص کنندمییک فرد جست وجو  عنوانبه را درباره اهمیت و ارزش خود 

، شواهد قوی دهندمیرا مورد ارزیابی و تأیید قرار  هاآنمثبت  روشکه به  پیداکردن افرادیباباشد. مراجعان  یا همکار

شخصی نادرست خود های  طرحواره  هاآن.  کنندمیومحکمی بر ضد و علیه این باور که آدم خوب و ارزشمندی نیستند، کسب  

نادرست و های . طرح وارهابندییمجدید های شواهدی را برای تشکیل طرح واره بازخورد وو  دهندمید آزمون قرار را مور

برای این هدف مؤثر  خصوصاً. روابط نزدیک شودمی، مطرح سازندیم کالفه ودیوانهکه فرد را  وغلطی را منفیهای نگرش

و در عین حال بیشتر مورد توجه و عالقه دیگران قرار  سازندیماست، چرا که در این موارد، مراجعان بیشتر خود را آشکار 

، یاسته یشاکه اگر فرد خوب و  دهدمی، به مراجع این آگاهی را جامعه با سایر افراد محترم سالممثبت و  وابط. ررندیگیم

، قدرها هم آدم بدی باشد )راشید آن تواندمی، پس او نردیپذیماو را دوست دارد و  هایی که داردعیب ونقصحتی با تمام 

2015.) 

 کمک کردن و خدمت رسانی به دیگران

 کمک و یاری  مزایای( در زمینه  2004)(  های زیادی برای گفتن داردحرف  که در زمینه شادکامیفردی  )  ،1الونیالیبومرسکی  

 ، بهشودمینوعی روش درمانی برای فرد کمک کننده محسوب  عنوانبهبه دیگران برای فرد کمک کننده که گاه رساندن 

را در   وکارآمدی  مثبت هایتأمل پرداخته است. بر این اساس عمل کمک کردن و خدمت رسانی به دیگران، ادراک  پژوهش و

و فرد را نسبت به  آوردمیاز همکاری و تعامل با سایرین را پدید ای هو احساس فزایند کندمیمورد دیگران و جامعه ایجاد 

 است که به موجب آن   وصحبت کردن  کمک کردن مستلزم معاشرتگاهی اوقات  .  سازدیمخود آگاه   هایتوانمندیموفقیت و

. کندمیی برآورده شود؛ تنهایی، احساس رضایت مندی، خرسندی و شادکامی را تقویت یک نیاز اساسی وانسان شودباعث می

، احتمال دارد که در خودپنداره وروابط خوبی دارندچون اغلب با دیگران مهربان هستند کنندمیافرادی که به دیگران کمک 

فرد کمک کننده نسبت به خود احساس رضایت مندی بیشتری  احتماالً درنتیجه و شان به طرق مثبت تغییراتی ایجاد شود.

وخود بیشتری به خود خواهد کرد مندیعالقه، احساس نندیبیمخواهد کرد و هنگامی که خود را آماده کمک به دیگران 

خواهد بیشتری به خود    مندیعالقه، احساس  نندیبیم  عمل در  کهنیتی  . افراد کمک کننده به  رابیشتر دوست خواهند داشت

 (.2007سلیگمن، )کرد. 
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، احساس اعتماد به نفس، ندینشیمبه ثمر  هاآن  اعمالو ها که تالش شوندمتوجعه میافراد کمک کننده و یاری گر وقتی 

. احترام به خویشتن این قبیل افراد به دلیل دریافت کنندمیبیشتری پیدا  وامیدواری بیشتر براطراف کارایی، کنترل

. وقتی افرادی که مورد کمک کنندگی داردتقویت  حالتدیگران به هنگام یاری رساندن، باز هم به نوعی دیگرهای واکنش

که فرد خوب وارزشمندی   کندمی، فرد کمک کننده احساس  کنندمی  وعشق، قدردانی  عالقهبه فرد یاری گر ابرازاند  هواقع شد

القاء  هاآن . این قبیل طرح واره ها، بدبودن و کامل نبودن را به رودیم نبیمنفی ازهای است. بدین ترتیب، اعتبار طرح واره

. الگوی تعاملی کمک و یاری رساندن که با قدردانی وحق شناسی فرد کمک گیرنده همراه است، چرخه ثابت ونگه کردیم

که به بهبود پایدار احترام به خویشتن   آوردمیاز تعامل و رابطه متقابل مبتنی بر طرفداری اجتماعی را پدید ای هدارند

 (.2015 ،راشید) کنندمیکه به هنگام رویارویی با استرس ونیاز به کمک، اهمیت پیدا  شودمیوشادکامی منجر 

 مسیر پذیرش خویشتن

 وآنچه که هستند دهندمیکه صرف نظر از آن چه که در زندگی انجام  کنندمیقبول ، خودپذیرش  مسیرمراجعان در 

که این اظهارنظر را در هر نوع تکلیف، ثبت افکار یا تکلیف دستورالعمل نوین  شودمیگفته  هاآن. به اندوقابل احترامارزشمند

(( یا ))من آدم ارزشمندی رمیپذیم کنند که ))من خودم را تأکیدنکته ، در نظر داشته باشند و بر این سندینویمزندگی که 

 هستم((.

به  مندهستنحقوق بهره نیتمام موجودات ازا نکهیوشادکام بودن وا یقراردادن حق زندگ تیبامحور روشدرمانگر، در این 

ها چیزی نیست که مجبور باشند از طریق پیشرفت  مساله  و این  همراه با آرامش باشند  یزندگ  نیا  دیکندوبا  یدممراجعان تاکی

با خودشان درست به همان برقرارکردن  که ارتباط    آموزندیممراجعان    درمانی به  کسب کنند. در این روش  هایشانموفقیتو  

، اغلب رفتارشان با خود، در رندیگیما دست کم ر میزان ارتباطشان با دیگران، اهمیت دارد. مراجعانی که احترام به خویشتن 

 باید یاد بگیرند تا قاعده طالیی برعکس کردن را تمرین کنند. هاآنمقایسه با دیگران و عزیزان خود بدتر است. به این معنی،  

  احترام )یعنی وقتی با دیگران باادب و  دیکنیم، با خودتان طوری رفتار کنید که با دیگران رفتار  اینست کهقاعده    از این  منظور

حالت "، ما باید نسبت به خود با داردیماظهار ، نسبت به خودتان نیز آن گونه عمل کنید(. وتئودورابین نیز دیکنیمرفتار 

را نیز دوست بداریم. بنابراین،  هاآنر خدمت دیگران بوده و و بتوانیم دبرسیم  یشادکامبه رفتار کنیم تا  "ادب ومحبت

کنند که اصل پذیرش خویشتن، مستلزم این است که مراجعان ابتدا با خود به مانند یک  تأکیددرمانگران باید به مراجعان 

بت به غنای درونی دوست ارزشمند رفتار کنند. این نکته بدین معنی است که نباید هرگز از خود دست برداریم و باید نس

 شخصی، ، رضایت مندیمناسببه استراحت، تغذیه  مانیاساسخود متعهد باشیم. یعنی همواره مراقبت کنیم تا نیازهای 

شغلی یا کمک به دیگران وجهان، روابط تقویت کننده و نیازهای تفریحی و سرگرم کننده برآورده شود. درمانگران باید به 

و آسودگی خیال از خویشتن نیست و درست به همین دلیل    به معنای رضایت مندی  پذیرفتن خودکه    بیاموزندمراجعان خود  

، درصدد تغییر این رندیپذیمو باز هم خود را  کنندمییا اعمال بد وزیان بار محکوم ن اتکه مراجعان خود را به خاطر اشتباه

اشتباهات خود را بپذیرند، چرا که  ترراحت عان تا مراج شودمی. در واقع پذیرش خویشتن باعث ندیآیمرفتارها بر 

 (.1393، همکاران)وجدانی و  رودینمهرگز زیر سؤال  هاآنخودارزشمندی کلی 
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 پرورش صمیمیت

مثبت در  اتفاقات صمیمیت، سرمایه گذاری به معنی مطرح کردن هایی مبتنی برمهارتسرمایه گذاری یعنی بهبود وافزایش 

های و توانمندیها تا ظرفیت شوندمیبراین اساس مراجعان تشویق . دیگران استهای موفقیت تحسین کردنود ومورد خ

تا روابط  شوندمی. همچنین برای افزایش صمیمیت، مراجعان تشویق بیان کننددیگران را ببینند، بپذیرند و به زبان  مثبت

را مورد بخشش  هاآن، دوستان خود را بیشتر درک کنند و دوستان بیشتری برای خودبرگزینند(دهند )دوستی را گسترش 

(. 2015، میمانه کمک کند )راشیدشدن روابط ص ترقیعمدر  تواندمیقرار دهند. همچنین خوش بینی وشوخ طبعی هم 

بیشتر و عملکرد  همکاری. این نیروی مثبت، باعث شودمیروابط صمیمانه باعث کاهش افسردگی و افزایش اعتماد به نفس 

 (.2011، 1مگیار مو) شودمی یترمثبتدرون فردی 

 روش پژوهش 

جامعه  است.و کنترل  شیهمراه گروه آزما آزمونپسو  آزمونپیشبا  یشیآزما مهین یهااز نوع طرح پژوهش نیا

در دسترس   گیریشیوه نمونهازبا استفاده    باشد.می  زیشاند  غیرانتفایی  یموسسه آموزش عال  دانشجویان  آماری تحقیق

در معرض آموزش   ایشگروه کنترل انتخاب و گروه آزم  عنوانبهدانشجو    30و    ایشگروه آزم  عنوانبهدانشجو    30که  

 گیرد.ثبت اندیشی قرار میهای ممهارت

 دو گروه شده است. هر  لیتشک یاز دو گروه آزمودن شیهمراه با گروه کنترل و آزما آزمونپس -آزمونپیش طرح

 ک ی یدوم با اجرا یریگو اندازه آزمونپیش کی یاول با اجرا یری. اندازه گرندیگیمقرار  یریدو بار مورد اندازه گ

 گیردمیقرار    مثبت اندیشی(های  آموزش مهارتمستقل )  ریمتغ  ضدر معرها  از گروه  یکی.  گیردمیانجام    آزمونپس

 .گیردمیمستقل قرار ن ریدر معرض متغ کنترلو گروه  (شی)گروه آزما

، متغیر شودمیساعته آموزش داده  5/1جلسه  10 یطگروه آزمایش ی های مثبت اندیشی به آزمودنی هامهارت

 های مثبت اندیشی خواهد بود.بسته آموزشی مهارتمستقل 

 جامعه و روش نمونه گیری 

با استفاده شیوه  بود.شهر مشهد  زیشاند غیرانتفایییموسسه آموزش عال انیدانشجو ،جامعه آماری تحقیق

گروه کنترل انتخاب  عنوانبه دانش آموزان  30و  زمایشگروه آ عنوانبه آموز دانش 30در دسترس که  گیرینمونه 

ز افراد و ا  استفاده شد  ی)مداخله( از جدول اعداد تصادف  یشافراد به گروه کنترل و آزما  یصتخص  یبراهمچنین    .شد

فرد در گروه  ،چنانچه عدد انتخاب شده فرد بود، اعداد را انتخاب کنند یک یخواسته شد از جدول اعداد تصادف

 گرفتند.خله قرار در گروه مدا ،کنترل و چنانچه زوج بود

 
1. Magyar-Moe 
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 : ورود و خروج از پژوهش  یهامالک

 :ورود یها مالک

 رضايت آگاهانه براي شرکت در پژوهش .1

 عدم اعتیاد .2

 پريشینداشتن اختالالت روان .3

 :خروج یها مالک

 عدم رضايت آگاهانه براي شرکت در پژوهش .1

 ابتال به بیماري هاي جسمانی  .2

 ابزارهای پژوهش 

 این پژوهش پرسشنامه خواهد بود که عبارتند از:در ها ابزار گردآوری داده

 یشیمثبت اند یهابرنامه آموزش مهارت -1

شناختی و رفتاري مثبت انديشی  هايثبت انديشی، آموزش برخی از مهارتهاي ممنظور از آموزش مهارت پروتکلدر اين 

هاي شود. مهارتمتوالی به صورت گروهی اجرا میته  هف  10ساعته طی    1/ 5جلسه    10باشد که توسط پژوهشگر و به مدت  می

گرايی کاربردي نوشته ي سوزان کويلیام ترجمه براتی و لسات از کتاب مثبت انديشی و مثبتآموزش داده شده در اين ج

 .برگرفته شده است ( 1391ي سلیگمن و همکاران ترجمه ي داورپناه )و کتاب کودک خوش بین نوشته( 1390صادقی )

 1(PTQ) یارجاعتفکر  پرسشنامه -2

 ک ی  اسیمق  نیشده است. ا  هیته  تکرارشونده  یمنفافکار  بررسی وسنجشبه منظور  2و همکاران   نگیرهتوسط ا  2010در سال  

تفکر  یکل اسیمق کیآزمون از  نیدهد که اینشان م یدییتأ  یعامل لیتحل جهیعبارت است. نت 15شامل  یابزار خود گزارش

بودن و مشکل در قطع افکار(  ندیآبودن و خود  یتکرار) یتکرار یتفکر منف یاصل یهایژگیو اسیمق ریو سه ز یارجاع 

در  شتریب پرسشنامه نیشده است. ا لیتشک یتکرار یتوسط افکار منف یروان تیظرف ریشده و تسخادراک یمدآناکار

 (.1395قائدی و همکاران، شود )می هکاربردبمبتال هستند،  یاختالالت خلق گریکه به د یو افراد گیافسرد اختالالتمورد

مخالفت خود را در   تامیزان موافقت نظر خودرا مبنی بر ای ه درج 5در یک طیف لیکرتی  ستیبایم های تحقیق ماآزمودنی

 از: اندعبارتاین پرسشنامه های هریک از عبارات مشخص سازد. زیر مقیاس

 یاس(مق یرز) یتکرارهای اصلی تفکر منفی ویژگی •

 
1 . Perseverative Thinking Questionnaire 

2. Ehring  
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 یاس(مق یرزشده )ناکارآمدی ادراک  •

 یاس(مق یرز) یروانتسخیر ظرفیت  •

افکار منفی تکراری در آزمودنی است. برای بدست آوردن  زیادحجم  نشان دهنده بیشترباشد بدست آمده نمراتهرچه 

 همه عبارات مربوط به زیر مقیاس مورد نظر را با هم جمع کرد. نمرات مربوط به هر مقیاس کافی است، اتامتیاز

مطلوب  یدرون یهمسان از پرسشنامه تفکر ارجاعی دهدنشان می آنکهرینگ و همکارهپژوهش ابراساس نتایج بدست آمده از

تفکر منفی  (زیر مقیاس)برای  ./95ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون  گزارش می دهندکه نیهمچن .برخوردار است

گزارش شده  ۸6/0تسخیر ظرفیت روانی  (زیر مقیاس)و برای  ۸3/0ناکارآمدی ادراک شده  (زیر مقیاس)برای  0/ 94تکراری 

شرح گزارش شده است. کل آزمون صورت هفته بدین  4ازآزمایی در فاصله باز روش  بدست آمدهاست و همچنین پایایی 

و برای زیر مقیاس تسخیر ظرفیت روانی:  6۸/0زیر مقیاس ناکارآمدی ادراک شده:  66/0اصلی: های . زیر مقیاس ویژگی/69

 است. 69/0

( سنجیده شده است که ضریب پایایی به روش آلفای 1394ران توسط شبانکاره و قائدی )های روان سنجی در ایویژگی

و برای کل  73/0و برای تسخیر ظرفیت روانی  7۸/0و برای ناکارآمدی ادراک شده  ۸4/0کرونباخ برای تفکر منفی تکراری 

ی تفکر  همبستگی معنادار پرسشنامهمورد تأیید قرار گرفت.  ۸4/0تا  73/0و با ضرایب همبستگی  باشدمی ۸6/0مقیاس 

سنجش تفکر منفی تکراری از جمله پرسشنامه سبک پاسخ دهی، پرسشنامه حالت نگرانی پنف، های ارجاعی با دیگر مقیاس

پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه صفت به حالت اضطراب و پرسشنامه نشانگان افسردگی حاکی از اعتبار همگرای این  

ات پرسشنامه نشانگان افسردگی که سطح معنادار و با ثباتی با نمر طوربهمقیاس تفکر ارجاعی های نمره تماممقیاس است. 

اعتبار پیش بین پرسشنامه   به خودی خود نشان دهنده  نکته ومطلب، همبستگی داشتند، که این  سنجدیمفعلی افسردگی را  

 .باشدینمگذاری معکوس تفکر ارجاعی است. این پرسشنامه دارای نمره

درونی مطلوب این مقیاس است. به طوری که ضریب پایایی این ( حاکی از همسانی  2010نتایج پژوهش اهرینگ و همکاران )

های سنجش است. همبستگی معنادار این مقیاس با دیگر مقیاس 95/0پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون 

از دهی، پرسشنامه حالت نگرانی و پرسشنامه صفت و حالت اضطراب، حاکی تفکر ارجاعی از جمله پرسشنامه سبک پاسخ

، کاکاوند، صادقی و اعتبار همگرای این مقیاس است. همچنین برای بررسی روایی صوری آزمون صوری از نظر شیرمحمدی

بدست  ۸6/0در این پژوهش نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  ( تایید گردید.1395جعفری جوزای )

 آمد.

 هاداده  لی وتحله یتجزروش  

 ۀآزمون هر دو گروه دربارو پس آزمونشیبر اساس نمرات پ  22نسخه اس اس یبا استفاده از نرم افزار اس پ ها داده لیتحل

 .گرددیم لیتحل انسیکووار لیو به روش تحل گیردمیتکرارشونده صورت  یافکارمنف ریمتغ



 

 فرض همگونی واریانس یشپ

نشان  زمایشیآهای را در گروهها برای بررسی این پیش فرض از آزمون لوین استفاده شده است این آزمون همگونی واریانس

ها صدم باشد در غیر این صورت فرض همگونی واریانس  5به دست آمده از این آزمون باید باالتر از    یداریمعنسطح    دهدمی

از ها این تحقیق در جدول بیانگر این است که واریانس گروههای . با این تفاسیر نتایج به دست آمده از دادهباشدینمصحیح 

در نتیجه این پیش فرض نیز برقرار  باشندمیصدم  5باالتر از  یداریمعنتجانس برخوردار هستند و تمامی مقادیر سطح 

 .باشدمی

 هاانسیوار یخطا یهمگن فرض شیپ مورد در نیلو آزمون جینتا  -Error! No text of specified style in document.-1جدول 

 معناداری 2درجه آزادی   1درجه آزادی   Fآماره   متغیرهای وابسته

 071/0 5۸ 1 377/3 ی تکرار یتفکر منف

 139/0 5۸ 1 39۸/2 ادراک شده یناکارآمد

 552/0 5۸ 1 35۸/0 ی روان یتتسخیر ظرف

 ۸01/0 5۸/0 1 064/0 تمرکز مثبت 

 21۸/0 5۸ 1 549/1 ارزیابی مثبت

 1۸4/0 5۸ 1 ۸11/1 سرزنش خود 

 251/0 5۸ 1 343/1 سرزنش دیگران

 107/0 5۸ 1 67۸/2 نشخوار فکری

 095/0 5۸ 1 09۸/3 کردن آمیزفاجعه

 245/0 5۸ 1 37۸/1 پذیرش

 

باشد، می 05/0تر از آمده بزرگدستدهد و چون سطح معناداری بهنتایج آزمون لوین را نشان می 6-4جدول 

 خطاها رعایت شده است. بنابراین شرط همگنی واریانس

 یانسکووا-یانسوار هاییسماتر یهمگن: دومپیش فرض 

های در هر یک از گروه  کوواریانسهای  ماتریسمهم آزمون تحلیل واریانس چند متغیره این است که  های یکی از پیش فرض

 .دهدمیرا آزمون ام باکس انجام  کوواریانسهای باید همگن باشد. تشخیص همگن بودن این ماتریسها متغیر

 انسیکووا-انسیوار هایس یماتر یهمگن بر یمبن باکس ام آزمون جینتا 2جدول 

 داریسطح معنا Fآماره آزمون   آماره آزمون ام باکس متغیرهای وابسته

 ۸۸3/0 394/0 505/2 تکرارشونده یافکارمنف

 

 05/0تر از  آمده بزرگدستداری بهدهد که چون سطح معنینتایج این آزمون نشان می  2های جدول  بر اساس داده

بنابراین  کوواریانس را زیر سؤال نبرده است؛-واریانسهای های تحقیق فرض تساوی ماتریسباشد، بنابراین دادهمی

 فرض نیز رعایت شده است.این پیش



 

 همگنی شیب خط رگرسیون: پیش فرض سوم

ها را حساب کنیم، بین متغیر همپراش و مستقل در همه گروه  F  برای اثبات همگونی شیب رگرسیون باید مقدار

 .، پیش فرض ششم رعایت شده است(<P 05/0نباشد )اگر این شاخص معنادار 

 

 ونیرگرس خط بیش یهمگن جینتا -Error! No text of specified style in document.-2جدول 

 معناداری Fآماره آزمون   منبع تغییرات متغیرهای پژوهش

 655/0 221/0 آزمونپیشگروه*  ی تکرار یتفکر منف

 19۸/0 19۸/0 آزمونپیشگروه*  ادراک شده یناکارآمد

 521/1 521/1 آزمونپیشگروه*  ی روان یتتسخیر ظرف

 6۸3/0 169/0 آزمونپیشگروه*  تمرکز مثبت 

 766/0 0۸9/0 آزمونپیشگروه*  ارزیابی مثبت

 421/0 657/0 آزمونپیشگروه*  سرزنش خود 

 733/0 11۸/0 آزمونپیشگروه*  دیگرانسرزنش 

 ۸74/0 025/0 آزمونپیشگروه*  نشخوار فکری

 17۸/0 ۸61/1 آزمونپیشگروه*  کردن آمیزفاجعه

 166/0 774/1 آزمونپیشگروه*  پذیرش

 

دانشجویان  تکرارشونده یمنف افکار ی برشیبر مثبت اند یآموزش درمان مبتن:هاآزمون فرضیه

 معناداری دارد. تأثیر

 

 شونده تکرار یمنف افکار آزمونپس متغیری چند یهاآزمون خالصه -Error! No text of specified style in document.-3جدول 

 تأثیرضریب   یداریمعن F  آزمون مقادیر هاآزمون

 906/0 000/0 76۸/26۸ 906/0 اثر پیالیی

 906/0 000/0 76۸/26۸ 094/0 المبدای ویلکز

 906/0 000/0 76۸/26۸ 599/9 تی هوتلینگ

 906/0 000/0 76۸/26۸ 599/9 ریشه روی  ینتربزرگ

 

دهد که المبدای ویلکز را نشان می  افکارمنفی تکرارشونده  آزمونپسمتغیری    های چندخالصه آزمون  13-4جدول  

دار المبدای ویلکز معنی  . با توجه به اینکه آزمونF]=76۸/26۸و    P<01/0)[باشدمی  داریمعندرصد    99/0در سطح  

آموزش مثبت اندیشی( اثر پذیرفته است لذا بعد از این، به بررسی مستقل )از متغیر    افکار منفی تکرار شوندهبوده و  

جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته است  طوربههای وابسته ید پرداخته شود که آیا هریک از متغیراین موضوع با

-4مانکوا( استفاده شده است که نتایج آن در جدول  )  یرهمتغچند    کوواریانسیا خیر؟ بدین منظور از آزمون تحلیل  

 ارائه شده است. 13



 

 شونده تکرار یمنف افکار ابعاد آزمونپس رهیمتغ چند کوواریانس جینتا 5جدول 

 تأثیرضریب   داریمعنی Fآماره آزمون   درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 294/0 000/0 ۸92/22 1 320/41 ی تکرار یتفکر منف

 154/0 003/0 974/9 1 261/14 ادراک شده یناکارآمد

 15۸/0 002/0 34۸/10 1 276/17 ی روان یتتسخیر ظرف

 

  آزمون پیشبا کنترل اثر  افکار منفی تکرار شوندهابعاد  آزمونپسشود بین میانگین نمره مشاهده می 5چنانچه در جدول 

کاهش داری موجب معنی طوربه از آموزش مثبت اندیشیاستفاده  توان گفت کهداری وجود دارد. به عبارتی میتفاوت معنی

تسخیر کاهش  و F]=974/9و  P<05/0)] کاهش ناکارآمدی ادراک شده، F]=۸92/22و  P<05/0)[تفکر منفی تکراری 

 شده است. آزمونپسدر مرحله  F]=34۸/10و  P<05/0] ظرفیت روانی

 : بحث ونتیجه گیری

 دارد. یمعنادار ریتأث انیتکرارشونده دانشجو یبر افکار منف یشیبر مثبت اند یآموزش درمان مبتن

تکرار شونده با کنترل اثر  یآزمون ابعاد افکار منفنمره پس نیانگیم نینشان داد که ب رهیتک متغ انسیکووار جینتا

 یداریطور معنبه یشیگفت که استفاده از آموزش مثبت اند توانیم یوجود دارد. به عبارت یداریتفاوت معن آزمونشیپ 

 ادراک شده  ی، کاهش ناکارآمدF=]۸92/22و  P<05/0[) یتکرار یموجب کاهش تفکر منف

([05/0>P  974/9و[=F 05/0] یروان تیظرف ریو کاهش تسخ>P  34۸/10و[=F آزمون شده است.در مرحله پس 

 یمتفاوت وهیش یشیبر مثبت اند یمبتن یگفت شناخت درمان توانی( م2017)  یو د ینظر د یبر مبنا افتهی نیا نییتب در

رها کردن  گرید انیبه ب اینشدن با آن  ریو درگ ی. عدم رابطه با تفکر منفدهدیارائه م هایشانیو پر جاناتیاز مواجهه با ه

افراد متوجه وجود ارتباط  ،یشیمثبت اند یهانیر تمرنشود. د یمنف یتفکر ارجاع  ریکه فرد درگ شودیباعث م یافکار منف

 ،یشناخت رییمانند مواجهه، تغ یشیاثرگذار مثبت اند یهاسمیو مکان شوندیم یبدن یهاافکار، احساسات و حس نیب

احساسات و افکار  ،یبدن حاالتدر لحظه نسبت به  اموزندیکه افراد ب شوندیباعث م رشیو پذ یسازخود، آرام تیریمد

ها کنند و در زمان وقوع آن ییخود را شناسا وبیمع یو ذهن یمکرر حاالت بدن یهانیتمر یط ن،یخودآگاه باشند. همچن

 یشیبر مثبت اند یمبتن یگرفته در جلسات شناخت درمان ادی یو از راهبردها رندیها را بپذو کنترل، آن یواپس ران یجابه

 یمنف یباعث کاهش تفکر ارجاع  ت،یو در نها یعوامل ابتدا باعث کاهش حاالت منف نیها استفاده کنند. امقابله با آن یبرا

 .شوندیم

و زوترا   ونی، ستورگ کپورنی( و آرواس2000پژوهش سگتروم، تسائو، آلدن و کراسک  ) یهاافتهیپژوهش با  نیا جینتا

 ( همراستا و همسوست.2019)

 یخلق منف یبرا نیبشیعامل پ  کیعنوان افکار تکرار شونده را به یا( در مطالعه2000ائو، آلدن و کراسک )تس سگتروم،

نشان  جینمونه اجرا شد. نتا 40با  مارانینمونه و ب 110مطالعه در دو گروه دانش آموزان با  نیقرار دادند. ا یمورد بررس

افکار تکرار شونده با اضطراب،  مارانیدر دانش آموزان همراه بود و در ب یو افسردگ ببا اضطرا یمنف یدادند که افکار تکرار

 .کنندیم ینیبشیعالئم اضطراب را پ  یمطالعه نشان داد افکار تکرار نیا جینتا نی. همچنشدیو نشخوار همراه م یافسردگ



 

تجارب مثبت باعث ارتقا تفکر  یگذاراشتراک "با عنوان  2019و همکاران در سال  کپورنیکه توسط آرواس یپژوهش در

از  یحاک هاافتهیانجام شد،  "جامعه نمونه کیمثبت در  جانیو ه یروزه ارتباط اجتماع همه  یهاتی: مزشودیم ریپذانعطاف

و  کندیم نییرا تب ریپذانعطاف تیمثبت و ذهن یدادهایرو نیرابطه ب ،یادمثبت و ش جاناتیه یگذارآن بود که به اشتراک 

مطالعه  نیا جینتا گریبهتر مرتبط است. از د یریپذو انعطاف یعملکرد جسمان ،یشناختروان با سالمت ریپذانعطاف تیذهن

 یسالانیرا در م یریپذو انعطاف یتشناختجارب مثبت، سالمت روان یگذارکه به اشتراک موضوع اشاره کرد  نیبه ا توانیم

 سال( انجام شد. 65تا  40) سالانیساالن منفر از بزرگ 191 یمطالعه رو نی. ابخشدیبهبود م

به یک نگرش مثبت و سالم نسبت به تحصیل و یادگیری  دانشجویانگفت که الزم است  توانیمکلی  یبندجمعدر یک 

ارزیابی مثبتی از خود و فرآیند یادگیری داشته  دانشجویانمسلح شوند تا مسیر مستقیم زندگی خود را بیابند زیرا زمانی که 

شناسایی های مثبت اندیشی از جمله لذا در پژوهش حاضر سعی شد تا مهارت .باشند، احساس ارزشمندی بیشتری دارند

مختلف، ارائه های ، بررسی رویداد از جنبه زاتنشخود، سازگاری با شرایط های افکار، توجه به احساسات، کشف توانمندی 

آموزش داده  دانشجویانخود به های راهبردهای مناسب برای تبیین و تحلیل رویدادها، چگونگی پذیرش و برخورد با ضعف

 .شد تا هیجانات مثبت یادگیری افزایش یابد

 پژوهش های محدودیت 
Abstract 

 

The effectivness of positive thinking-based education on repetetive negative thoughts among 

students Purpose: The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of positive-

thinking education on positive of repetitive emotions and thoughts in students of Mashhad Institute 

of Higher Education. Method: This study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest 

design with experimental and control group. The statistical population of the present study consisted 

of undergraduate and postgraduate students of Shandiz Institute of Higher Education.Sampling 

procedure in the current study consists of taking samples from 30 students as the test group and 

another 30 students as the control groupThe test group was subjected to the positive thinking 

techniques. Tools such as Ehring Preservative (2010) Thinking questionaire or Garnovski's 

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2001) were utilized each group was tested twice. The 

first test was accompanied with a pretest whereas a posttest was conducted after the second test.The 

test group was subjected to an independent variable (learning positive thinking techniques) for ten 

sessions of one hour each but the control group did not receive any treatment. The data were analyzed 

using a three and one-sided paired t-test. Results: The results of analysis of covariance for the effect 

of mindfulness-based therapy on repetitive cognitive emotion and self efficacy in post-test and post-

test groups showed a significant difference between the two groups in the post-test. Conclusion: The 

results of this study showed that the effect of positive thinking skills training on cognitive regulation 

of repetitive emotions and negative thoughts in students 

Keywords: Positive Thinking Therapy, , Repetitive Negative Thoughts, Students . 


