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 مقاله مستخرج ازپایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی نویسنده اول می باشد

 چکیده 

  ی شناخت می برتنظ ی شیبر مثبت اند  یآموزش درمان مبتن  یاثربخشحاضر، بررسی  از پژوهشهدف  هدف:

این پژوهش به روش    روش: شهر مشهد بود.  زیشاند   ییرانتفایغ  یموسسه آموزش عال  انیدر دانشجو  جاناتیه

آماری  انجام شد. جامعه  و کنترلآزمون همراه با گروه آزمایش پس -آزمونبا طرح پیش  یشیآزما مهین

  بود.   شاندیزی  رانتفاعیغ  عالی  آموزش   موسسه  ارشد   کارشناس   و  کارشناسی  دانشجویان  شامل   حاضر  پژوهش

آزمایش    گروه   عنوانبه   دانشجو   30  گیری در دسترس که نمونه   صورتبه گیری در پژوهش حاضر  نمونه   روش 

  اندیشی  مثبت  هایمهارت آموزش  معرض  در  آزمایش گروه  و  انتخاب  کنترل  گروه عنوانبه  دانشجو  30 و

  گارنفسکی  هیجان شناختی تنظیم پرسشنامه  گرفت. ابزارهای مورد استفاده پژوهش حاضر پرسشنامه قرار

  اجرای  با اول یری گاندازه  گرفتند. قرار یریگاندازه  مورد بار دو هاگروه  از یک بود. هر (2001)همکاران  و

  متغیر  در معرض گروه آزمایش  گرفت. انجام  آزمونپس  یک  اجرای  با دوم  گیریاندازه  و  آزمون ش یپ یک

هیچ   کنترل  گروه  گرفتند و  قرار ساعته 5/1جلسه  10طی  ( اندیشی مثبت یهامهارت  آموزش )مستقل 

  . گرفت قرار  ل یوتحله ی تجز مورد کوواریانس  تحلیل آزمون  از  استفاده  با هاای دریافت نکرد. دادهمداخله

شناختی   میبر تنظ  اندیشی بر مثبتآموزش درمان مبتنی  تأثیر  برای انسی کووار  تحلیل نتایج :هایافته 

  تفاوت   داد که   نشان  آزمون ش یپ  اثر   کنترل   از  پس  و   آزمون پس   مرحله  در ها  گروه   در دانشجویان در  هیجانات

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

 .است مؤثر در دانشجویان  هیجانات بر تنظیم شناختی  اندیشی مثبت هایمهارت

 ، دانشجویان هیجاناتشناختی اندیشی، تنظیم بر مثبت مبتنی  درمان   واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

های هیجانی توصیف اختالل عنوانبههای اضطرابی و افسردگی های اخیر اختاللدر طول دهه اینکهبا توجه به 

( معتقدند که تنظیم هیجان مکانیسم مهمی در 2011، 1بارلو، فارچینو، فایرهولم، ایالرد، بویسن، آلناند )هشد

های تنظیم هیجانی ویژگی اساسی این نقص در مهارتهای اضطرابی و هیجانی است و گیری و تداوم اختاللشکل

 ها آنکه افراد از   یراهبردهای  یعنیهیجان در این رویکرد فراتشخیصی    میاز تنظمنظور  شود.  ها محسوب میاختالل

اساس این (. بر 2010، 2کرینگ و اسلونکنند )ها استفاده میای از هیجاندامنه گسترده بیانبرای وقوع، تشدید و

کنند که در های اضطرابی و خلقی اغلب از راهبردهای تنظیم ناسازگارانه استفاده میرویکرد، افراد مبتال به اختالل

های سازینقش دارد؛ بنابراین، افزایش توجه بر عدم تنظیم هیجانی در درمان، همسو با مفهوم عالئمشانتداوم 

 شده است. تأکیدهای پژوهشی اخیر دارد و با یافته تأکید زیر بناییهای جدیدی است که بر همانندی

و بهزیستی است و استفاده مفید از راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان   سالمت روانعامل مهمی در   3تنظیم هیجان

تروی، کنند )بهزیستی هیجانی کمک کند، حتی در افرادی که رویدادهای منفی را تجربه می در حفظتواند می

 صورتبهخود را  یهاجانیهق آن افراد یاست که از طر ندییفرا جانیه می(. تنظ4،2010لم، شالکروس و ماسویله

روزمره، افراد   یدر زندگ.  متنوع پاسخ دهند  یطیمح  یمناسب به تقاضاها  طوربهتا    کنندیم  لیتعد  اریناهش  ای  اریهش

به کار  جانیا واقعه فراخواننده هیخود  یجانینوع تجارب ه ایشدت و  لیرا برای تعد یهمواره راهبردهای منظم

ورود اطالعات  و دستکاری تیریمد به یشناخت وهیبه ش جانیه میتنظ (.2003 ،5نوالیو آسپ اموندید) رندیگیم

به  جان،یه یشناخت میتنظ یراهبردها گر،ی(. به عبارت د2005، 6گروساوکسنر و دارد )اشاره  جانیفراخواننده ه

 زادهرسولآزادفالح،    ،ی)حسن  شودیاطالق م  هاآنبرای    زابیآسواقعه    ای  یتجربه منف   ک ینحوه تفکر افراد پس از بروز  

 (.1387 ،یریو عشا ییطباطبا

تقویت و بهبود ارتباط  منظوربهنوجوانان،  ژهیوبهاندیشی برای مردم، های مثبتدر چنین شرایطی، آموزش مهارت

دنیا( و نیز افزایش عزت نفس و موفقیت تحصیلی آنان بسیار مفید ) یزندگمثبت با خود، ارتباط مثبت با دیگران و 

خود را بهتر بشناسند تا    کندمیکمک    آموزاندانشجویان و دانشها به  رسد. آموزش این مهارتمی  به نظرو سودمند  

 دانشجویانزندگی( کنجکاوی کنند. در آموزش مثبت اندیشی جهان )ی خویشتن و و پیرامون نظر خود درباره

را در افزایش و ارتقای احترام خود و  هاآنمثبت و خوب خود را باز شناسند و نقش های تا تجربه شوندمیتشویق 

های مثبت دیگران را کسب کنند. آنان همچنین، عزت نفس بازشناسی کنند و با این حال، توانایی شناخت جنبه

هر آنچه بر سرشان  اینکهشکل دهند، نه  آموزند تا در جهان، موضعی فعال اتخاذ کنند و زندگی خود را شخصاًمی

 (.1387ی، آزادفالح، رسول زاده و عشایری، )حسنفعل بپذیرندمن ایگونهبه آیدمی

 
1. Barlow, Farchione, Fairholme, Ellard, Boisseau, Allen 
2. Kring & Sloan 
3. emotion regulation 
4. Troy, Wilhelm, Shallcross, &Mauss 
5. Diamond & Aspinwall 
6. Ochsner & Gross 
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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

 (.13۹4ترجمه داور پناه،  1۹۹6 ،1گمنی)سل کرد یروان یسازمنیامشکالت، 

بر  یمبتن یکه مداخله دهدمی( نشان 1383) 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 بررسی شیمثبت اند درمان مبتنی برپژوهش تالش پژوهشگر آموزش  نیرو، در ا نیاست. از ا

 است. انیدر دانشجو جاناتیه یشناخت میبر تنظآن 

. مشکالت زندگی است نسبت به کلی دید و کردیرو ی، بلکه نوع نیست یداشتن افکار خاص به معنای صرفاً یشیمثبت اند

داشتن فکر  یتفکر مثبت به معنا ،یمنف یهاو نپرداختن به جنبه  یتوجه داشتن به امور مثبت در زندگ یعنی یشیمثبت اند

، انتظار هاآنرابطه حسنه با  یو برقرار گرانیفکر کردن در مورد د خوب، یدائم ریتحق یجابهو احساس خوب در مورد خود 

سده و  ی؛ ترجمه برات2003 ،2امیلیکوشد )شما خواهد  بینص ایدن یهانیبهتر نکهیداشتن و اعتقاد به ا ایها را از دنن یبهتر

 (.13۹0 ،یصادق

 لیمتما  یساختار ذهن  کی.  ایمدادهکه ابتدا آن نکات را پرورش    یذهن از نکات مثبت  هینگرش مثبت عبارت است از تجسم اول

حالت نگرش  نیکند و ایاستفاده م یدیناام یبه جا دی غم و از ام یبه جا یرخوت، از شاد یبه جا تیاز خالق ت،یبه فعال

 ی آزاد یرا با سوق دادن به سو یتمرکز شخص یزیچ یتوان حفظ نمود، هنگامیو کوشش آگاهانه م یمثبت را فقط با سع

 3چپمن) ابندیرا باز  حیصح ریتا مس ردیصورت گ دیباهایی لیدانند تعدمیکه مثبت گرا هستند  ییهاآن، دهدمیآزار  یمنف

 (.1386 ،ی؛ ترجمه نظر2008

 ناگوار کمک و اتفاقات  زااسترس  یطشرا در برابر هستند که به فرد یعوامل یجانه یشناخت یمتنظهای ی استراتژ  منظور از

 یط افراد در برخورد با شرا  (2001)  کرایچ، اسپانبهون  ،یگارنفسک. به باور  دیایکنار بآمده    بوجود  یطشرا  با  بتواند  بهتر  تا  کندیم

. کندیاستفاده م یمتنوع  یشناخت یکارهاراهاز  خود یجانه میو تنظ یحفظ سالمت روان یبرا زااسترسهای یتو موقع

 
1. Sligman 
2. Quilliam 
3. Chapman 
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 جویدبهره می  از آنناگوار    یطکنار آمدن با شرا  یهستند که فرد برا  یخود آگاه  هایسازوکار  ،یجانشناخت ههای  ی استراتژ

 .(200۹، 1، کرایچ و کاتکوپمن، گارنفسکی)

قرار  تأثیرانسان را تحت    و بهزیستی کلی، حافظه  شناختیزندگی هستند که کارکردهای    ریناپذییجداهیجانات انسان بخش  

گذارند و زمانی که کنترل نشده باشند ممکن می تأثیردهند. هیجانات هم بر فرآیندهای درون فردی و هم برون فردی می

نات مخرب ین هیجای ااست در زندگی روزمره اختالل و مزاحمت ایجاد کنند و در رشد، نگهداری و ترویج آسیب شناسانه

 (.2014، 2افورد و کوپرهم مشارکت کنند )کریمر، ستیک، کازدین، 

دارند   ساالنبزرگاز    تیبه حما  لیتما  کودکانکارکرد رشد متفاوت هستند.    عنوانبههای تنظیم هیجان  صالحیت  ،یکل  طوربه

 یاندهیفزا  طوربهرسند،  هنگامی که کودکان به سن بلوغ می  .کنندمیاحساسات استفاده    میتنظ  یبرا  یرفتارهای  کیاز تکن  ایو  

ه و استفاده از راهبردهای شناختی )مانند بازنگری مجدد( شد یزیربرنامهمسائل حل مشارکت در شوند و وابسته به خود می

(. اگرچه اکثر کودکان و نوجوانان 2011،  3و اسکینر  کگیمب  -شود )زیمرزندگی بیشتر می  یزا استرسدر هنگام مواجه با وقایع  

آغازگر  هانشانهکنند. برای برخی این انطباقی، با موفقیت طی می یامقابلههای پرورش مهارت یلهیوسبه این مراحل رشد را 

 (.2005، 4انات در طول زندگی است )کسلر، چیو، دملر و والتربا اختالل در نتیجه و تنظیم هیجهایی چالش

گیرد و در عین حال در حال در نظر می موضوع مرتبط با رفاه اجتماعی  عنوانبه این مسئله اهمیت موضوع را    ،یاز نظر انتقاد

های بعدی استراتژی های است. در فصل در کودکان و نوجوانان یروان بیو آسهیجان اختالل  نیب حیاتی ارتباطبررسی 

تطبیقی و    یشناخت  ،یاجتماع ی  هایی استراتژشوند و بر  می  یبنددستهتوصیف و    هاآنمختلف تنظیم هیجان با توجه به کاربرد  

 شود.می تأکیدی کیولوژیزیفو مزایای 

مناسب   یرگذاریتأثروانی بحرانی است. و برای    یشناسبیآسزیر بنایی رشد و گسترش  های  این اطالعات برای تعریف مکانیزم 

 مناسب است.کودکان و نوجوانان  یخاص برا طوربه یریشگیدرمان و پ های برنامهو 

شود: تجربه آگاهانه از طریق هیجان . تعریف جامع هیجان شامل سه جنبه کلیدی میاست  دهیچیو پ   ایپو  یسازه  کی  هیجان

زیر بنایی که در ایجاد هیجان درگیر هستند و در نهایت هیجانات با استفاده از  یشناسعصبشود؛ فرآیندهای استنباط می

ای و گسترده  طوربهکلی در ادبیات هیجان  طوربه(. 2013، 5شوند )ایزارداده میرفتاری نشان د ای و مشاهدهبیانات چهره

از جمله  فرد دارد یبرا خاصیهای کند( تعریف شده است، این معنی ویژگی)وضعیت شخصی که جلب توجه می عنوانبه

 .ادامه فرد برای انجام موقعیت معامله دارد پاسخ بهبرای  ستمیچند ست، اس ریپذانعطافد، شویم یمنجر به هماهنگاینکه 

بر  روی شناخت فرایندهای ارزیابی، ادراک و در نهایت رفتار اهمیت دارند. هیجانات هاآننسبی  تأثیرهیجانات به دلیل 

 ییالگو  یهاواکنش  کیبا تحر  هیجانات  نیات که  فرض شده اس. چنین  گذارندیم  تأثیریادگیری و پیشبرد هدف    ،یریگمیتصم

اند، در نتیجه احتمال زنده ماندن افزایش افتهیتکامل و پاسخ به شرایط تهدید کننده  هاگونه جیترو یبرا ،یبه زندگ یخاص

شنیده  در زمان ما قبل تاریخ اگر صدای خش خش در بوته  مثالًسازگار است؛  یتعصب منفکند. از این نقطه نظر پیدا می

تری انجام کرد، اگر ارزیابی مثبتکرد و در نهایت فرار میدانست، احساس ترس میرا تهدیدآمیز مییکی آن  احتماالًشد می

ه وجود دارد. به جای زندگی تهدیدکنند ضرریبعامل  عنوانبهشود احتمال بیشتری برای زنده ماندن از مشاهده صدا 

 
1. Garnefski, Koopman, Kraaij, & Cate 
2. Kraemer, Stice, Kazdin, Offord & Kupfer 
3. Zimmer-Gembeck & Skinner 
4. Kessler, Chiu, Demler & Walters 
5. Izard 
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 مواجه هستند  ،شناختیروان زا اغلب با عوامل استرس  هاانسان با این حال در جوامع صنعتی (. 2007، 1)ساپوالسکای

این عوامل باشند، دیگر در شرایط تهدیدکننده اگر    یحت  وهیبه همان ش(  HPAمحور آدرنال: محور    -هیپوفیز  -)هیپوتاالموس

زیانباری بر تندرستی داشته  تأثیرتواند ت مزمن میاین فعالی نشده باشد میاگر سطوح استرس تنظگیرند. زندگی قرار نمی

زای زندگی، قبل از انجام هر کاری، به لحاظ شناختی از تهدید کننده یا تنشهای افراد به هنگام تجربه رخدادباشد.

راهبردهای این . (2،2001هاون نیاسپ ،جیکرا گارنفسکی،) کنندبرای تنظیم هیجانات خود استفاده می ییراهبردها

ریزی، ارزیابی مثبت، به منظری دیگر نگاه مجدد بر برنامه  تمرکز  مجدد مثبت،  تمرکز  مهم و برجسته شامل پذیرش،

توضیح مختصر .  باشندآمیز کردن و دیگران را مقصر دانستن میکردن، خود را مقصر دانستن، نشخوار فکری، فاجعه

 ای رفتار از هر کدام، در ادامه آمده است.هر کدام از این راهبردها همراه با ذکر نمونه

 3گیری و نوع نگاه کلی فرد در مورد آنچه که تجربه کرده است را تحت عنوان پذیرشتفکر درباره پذیرفتن یا کناره

توانست اتفاق بیفتد، بیانگر کنم که از این بدتر هم میمثال این اندیشه که به این فکر می عنوانبهکنند. مطرح می

 استفاده از راهبرد پذیرش است.

، شاد و مثبت به جای فکر کردن بخشرضایتاست، که به معنای داشتن تفکرات    4راهبرد دیگر تمرکز مجدد مثبت

مثال فرد در عوض فکر کردن به آن اتفاق ناگوار، به  عنوانبه. و تهدید کننده است زااسترسهای در مورد رویداد

چیزهایی بهتر از آنچه که تجربه کرده است، فکر کند و از این طریق تالش دارد تا بتواند تنش آن تجربه ناگوار را 

 کنترل و هدایت نماید. یمؤثرتربه نحو 

، حکایت از راهبرد برخورد کنمتوانم با تجربه رخ داده دهم و چگونه می باید انجام اقدامیتفکر درباره اینکه چه 

تواند انجام اندیشد که به کارهای خوبی که میمثال وقتی فرد با خود می  عنوانبه.  دارد  5ریزیتمرکز مجدد بر برنامه

اهبرد، فرد به این مسئله فکر در این ر.  ریزی استکند در حال استفاده از راهبرد تمرکز مجدد بر برنامهمی  دهد، فکر

ای تغییر ه نحو مثبت و بهینهآمده به بهترین نحو کنار بیاید و شرایط را بتواند با شرایط پیشکند که چگونه میمی

 (.2007، 6و کرایج گارنفسکیدهد )

منفی، جهت که به رویدادهای  هاییهدف تفکر درباره به معنیاست که  7دیگر ارزیابی مثبت هایراهبرد ی ازیک

تواند ابعاد آمده میکند که از شرایط پیشبه این فکر می فرد مثال عنوانبهبخشند. رشد شخصی معنای مثبت می

 .فرد باشدجهت رشد شخصی  املیع عنوانبهتوان و به این ابعاد مثبت می مثبتی را نیز برداشت کند

 مسائل  یگردردناک هم مانند د  یعوقا  ینکه ا  دیگویمخود    با  و  بردیمپی  وجهان    یادن  یتاوقات شخص به نسب  یگاه

مثال فرد  عنوانبهاستفاده کرده است.  8از راهبرد به منظر دیگر نگاه کردن درواقع است و زودگذر خواهند شدحل 

 
1. Sapolsky 
2. Garnefski,Kraaij,Spinhoven 
3. Acceptance 
4. Positive Refocusing 
5. Refocus On Planning 
6. Garnefski, N., & Kraaij 
7. Positive Reappraisal 
8. Putting Into Perspective 
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باشد. در این نسبت به گذشته  یتریفرد قو زایا تنشدردناک حادثه  یکتواند بعد از کند که میبه این فکر می

، به این معنا که با خود گیردمی در نظرناگوار را برای خود نسبی  های، فرد رویدادهای منفی در مورد تجربهروش

از این را  ترسختگران در مقایسه با او شرایطی رخ دهد و اینکه دیتری وحشتناک که ممکن بود اتفاقات گویدمی

 اند.نیز تجربه کرده

استفاده   1از راهبرد مقصر دانستن خود  اینجا  داند، درمیکه اتفاق افتاده  خود را مقصر آنچه  شخص    هاموقعیتعضی  ب

. داندیمپیش آمده  زااسترسناگوار رخ داده و شرایط  اتشده است. در این راهبرد، فرد خود را علت اصلی اتفاق 

طرفی تحت  از و خودش هست. تصادف( مثالًناگوار )اندیشد که مسئول آن اتفاق مثال فرد چنین می عنوانبه

 .گیردمی فشارهای روانی قرار

 در ارتباطناگوار  یعوقا با شخص احساسات خود را ،.در آندیگری است که  هایراهبردیکی از  2نشخوار فکری

مثال خواهد گفت که به احساساتی که درباره تجربه  عنوانبه، دهد اگر فرد بخواهد وضع خود را گزارش .ندیبیم

کنم. در این راهبرد، فرد مدام و مستمر به اشتباهاتی که در آن شرایط مرتکب شده است ام، فکر میناگوار داشته

کند و خود را مشغول ناگوار فکر می تجربه واتفاق  مداوم به احساسات خودش در طی آن طوربهاندیشد و یا می

 است.حضور داشته داند که در جریان تجربه ناگوار افکار و احساساتی می

 یاتگیرد که بر منفی بودن تجربصورت می رویدادهاییدرباره  فکر کردنیعنی ، 3کردن زیآمفاجعهراهبرد  منظور از

در این .  دکنفکر می  است  ای که داشتهآمیز بودن تجربهبه میزان فاجعه  مرتباً فرد    بیان دیگربه  .  شودیم  تأکیدناگوار  

توانست برای ه میای است بدتر از تمام اتفاقاتی کرخ داده فاجعه  اتفاقی که برام  این دیگویمبا خود    شخصراهبرد،  

 (.2007 ،کرایجو  گارنفسکیاست )نکرده  را تجربهاین اتفاق  کسی همانند و کسی اتفاق افتد

مقصر دانستن دیگران برای اتفاقاتی که  به دنبال است که در آن شخص 4آخرین راهبرد، دیگران را مقصر دانستن

و شرایط ناگوار  تجربه فرد در این راهبرد دیگران را مسئول آن. دیگران مقصر این اتفاق هستند. گرددیم رخ داده،

 آن اتفاق هستند.داند و در اندیشه او، دیگران علت اصلی خود می

توانند به دو گروه ، میکه گفته شد گانهنههای نشان دادند که استراتژی ( 2001)هاون  یناسپ و یجکرا گارنفسکی

ریزی، ارزیابی مثبت پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه)  هیجانی سازگار یافته شاملهای  استراتژی

آمیز خود مقصر دانستن، نشخوار فکری، فاجعه)  کمتر سازگار یافته شاملهای  استراتژیو به منظر دیگر نگاه کردن( و  

 تقسیم شوند.( کردن و مقصر دانستن دیگران

و در هنگام  تفاوت دارندتنظیم شناختی هیجان با یکدیگر های که ذکر شد، افراد به لحاظ استراتژی طورهمان

افراد ممکن است در برابر . کنندمتفاوتی با آن برخورد می یاگونهبهزندگی خود  و مشکالتمواجهه با هیجانات 

ها برخورد نمایند، مثالً سعی کنند بفهمند که ای سازگار یافته با تنشو هیجانات زندگی خود به شیوهها رخداد

 
1. Self-Blame 
2. Rumination 
3. Catastrophizing 
4. Blaming Others 
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منفی، معنایی ای هتوانند به رویدادو یا اینکه چگونه می کنار بیایندتوانند با تجربه رخداد ایجاد شده چگونه می

توانند رویدادهای منفی آن تجربه و یا چگونه می  شندیندیب  تجارب رشدی به آن رویدادها  عنوانبهمثبت ببخشند و  

ای دیگر از افراد به همچنین دسته. ناخوشایند را برای خود از طریق نگاهی نو و جدید به آن مسئله کاهش دهند

ناسازگارانه روی های سازگارانه جهت تنظیم هیجانات خود، به استراتژیمثبت و های جای استفاده از استراتژی

مثال ممکن است به  عنوانبهکنند، های زندگی خود برخورد مینامناسب با هیجانات و تنش یاگونهبهآورند و می

چه که برایشان رخ آن و تالش برای اصالح بیندیشند، دیگران را مقصر آن  نتایجخود و  های  جای اینکه در مورد رفتار

و  ناپذیر تلقی کنندای جبرانفاجعهکرده و آن را  تأکیدبر منفی بودن تجربه خود  صرفاًداده است بدانند و یا اینکه 

 (.2007، کرایجو گارنفسکی ) تغییر نزنند به هیچ اقدامی برا دست

بیان کننده هیجانشان است، متفاوت هستند.   تکراری کهو    شدتبههای فردی با توجه  از نظر رشد، نوزادان در ویژگی

 هاآن بستگیدلسبک  و هیجانانمقابله با  یهامهارت رشددر  هیجانات انیبعالوه بر این راه مراقبتی پاسخ به 

 بستگیدل یهاسبک ( 1۹6۹، 2یتینگو و ینسورثا(. آزمایش معروف عجیب )2013، 1)ایزارد مهم است اریبس

قرار  زااسترسمختلف  هایموقعیتدر  که هاآن یبر اساس پاسخ عاطفماهه را  24و  12در سن بین  کودکان

امن، ناامن، اجتناب  عنوانبهرا  هاآننسبت به مراقبشان در این شرایط وابستگی  هاآن. رفتار را نشان داداند گرفته

 طور بهنوزاد  یعاطف یازهاینکه  دهدمیناامن زمانی رخ  بستگیدلکرد.  بندیدسته و ناامن متضاد / مقاوم ر،یناپذ

. بر دهدمیتعامل، هر دو رفتار کودک و مراقب را تحت تأثیر قرار  فرآیند نیا، شودنمیکامل توسط مراقب مراقبت 

و ناامن با افزایش خطر هیجانی، درون فردی و مشکالت رفتاری همراه شده است )دنگ  بستگیدلاین اساس، 

 (. 3،2015لکاگورزا

در   ریناپذییجدانقش    یکیاستعداد ژنت:  اوالً  .دهدقرار می  تأثیراز نظر رشد، هیجانات شخصیت را به دو صورت تحت  

ویژگی اصلی تجربیات  اًیثان .کندیم فایا های مختلف هیجانیی، تمایالت و آستانه برای حالتاصلهای یژگیو جادیا

ای هبا چگونگی بیان هیجانات و مقررات اجتماعی شدن اهمیت ویژ هاآنکودک و یادگیری اصلی سالمت هیجانی 

ایفا خواهد  هاآننقش حیاتی در رشد اجتماعی  هاآنعالوه بر این رشد فردی صفات هیجانی  (.2013ایزارد، دارد )

 یمتفاوت  هایپاسخ  د،نزنیلبخند م  اغلب،  ترسندیم  یراحتبهدهند،  یخشم سر م  سریع  که  یکودکانی که  طوربهکرد  

گذارد و یم تأثیر یاجتماع رشدبر  بدین ترتیب رشد هیجانی .دنکنیم افتیجذب و در شانرا بر اساس رفتار

 یبا کودکان  سهیدر مقا ترسد. نوزادی که اغلب مضطرب است یا میکندیم  ایفا  یفکر رشددر   یمهم  نقش  نیهمچن

( ادعا 1۹62) 4هستند. تامکینس، کمتر و کنجکاو هستند نندیبیمبا محیط اطراف خود  سهیکه محتوا را در مقا

کند که احساس عالقه یک جز حیاتی است که برای رشد فکری مورد نیاز است. بنابراین رشد انطباق هیجانی می

 .گذاردیم تأثیر یفرد نیو ب یفکر ،یاعبر رشد اجتمدر خدمت توابع زیادی است که 

 
1. Izard 
2. Ainsworth & Wittig 
3. Dang & Gorzalka 
4. Tomkins 
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( تنظیم هیجان 1۹۹8س در )ابا توجه به نظر گر  مثالً   .تعاریف متفاوت از تنظیم هیجان در ادبیات تکاملی وجود دارد

. این کنندمی یسازادهیپخود  هیجانی اتیتجرب میتحک یافراد براکه  ناهمگن اشاره دارد یندهایبه مجموعه فرآ

ا ی شیکاهش، افزا مثال یک فرد ممکن است عنوانبهشود، هر دو مورد تنظیم هیجان باال و پایین می شاملتعریف 

عاملی برای مدیریت و تغییر  عنوانبهاز سوی دیگر تنظیم هیجان،  .داشته باشد و مثبت یاحساسات منف حفظ

ربوط به حالت انگیزشی و هیجانات چقدر شدید( هیجانات م مثالًتعریف شده است. اگر، چه زمانی و چگونه )

(. 2010،  1د و ایگومراسپینایسنبرگ،  آکند )فیزیولوژیک و همچنین نحوه بیان هیجانات را از نظر رفتاری تجربه می

عوامل ذاتی و بیرونی در تنظیم هیجان نقش دارند، مزیت  اینکهگویند با وجود ( می2004آیسنبرگ و اسپینراد )

شوند. تنظیم هیجان خارجی به نیروهای خارجی اشاره نظیم داخلی و خارجی تمیز داده میآن این است که بین ت

در   خصوصبهدهند. این ممکن است  قرار می  تأثیرتنظیم هیجان را تحت    کهان  دارد، مانند والدین، معلمان و همکار

در رشد هنجاری  تأثیرگذاراز تنظیم هیجان  ساالنبزرگهای اولیه کودکی زمانی که جستجوی حمایت از سال

(. در مقابل تنظیم هیجان داخلی به خودکفایی 2،2011و اسکینر گمبک  -است، ابتدایی است، مناسب باشد، )زیمر

ی شناختی و رفتاری شود، فرد تصمیم هااشاره دارد که ممکن است شامل انواع استراتژی رانهیگسختو اعمال 

 هیجانی خود اقدام کند. هایپاسخگیرد که برای تحکیم می

 یکس( سازگار خواهد بود. یعنی  1۹۹8س بیان شده )وتعریف مورد استفاده در این فصل با تعریف باال که توسط گر 

 رییخود را تغ یتجرب یهاتیند تا شخصکیم ریمختلف درگ یندهایاز فرآ یامجموعه عنوانبهرا  تنظیم هیجانکه 

مختلف ممکن است مورد استفاده   یهایاستراتژ  .مهم و مشترک است  تیفعال  کی  هیجان  میتنظ  مؤثر  ییتوانا.  دهند

و  )گروساند هشد یبندتمرکز طبقه -پاسخ  ایتمرکز  یاستراتژ - نیشیپ عنوانبهگسترده  طوربهکه  دنریقرار گ

 زیانگجانیههای  نشانه  تأثیر  دهند،پیشین در اوایل سال روند تولید هیجانی رخ میهای  (. استراتژی2007،  3تامپسون

 یرفتار  تغییراتو    دهدمیرخ    ندیفرا  طی  در  بعداًمتمرکز    هیجانی  ماتیتنظ  -که پاسخ  یدر حال،  کندمیتغییر پیدا  

 تأثیر هیجانات انیبر شدت، مدت زمان و ب تنظیم هیجان(. 2007، تامپسون ،)گروس دهدمیقرار  تأثیررا تحت 

 .افتداتفاق می آگاهانه به ناخودآگاه ک،یاز کنترل به اتومات زنجیره ک یدر . گذاردیم

)کانلی، فری و  کرد میتنظ توانیمرا  هیجانیهای به اتفاق تجربه بیقر تینشان داده است که اکثر قاتیتحق 

شامل موارد   که  استفاده شوند  هیجانات  میتنظ  یبرا  توانندیموجود دارد که    یمختلف  یهایاستراتژ(.  4،200۹دومان

 نیدر ا عمدتاً که  یدو استراتژتغییر کانون توجه و سرکوب.  ،، اصالح وضعیتدادیرو نیمجدد ا یاست: بررس ریز

 هاآن به اتیتوجه در ادب نیشتریکه ب طورهمان، است هیجانیمجدد و سرکوب  یفصل متمرکز خواهد شد، بازنگر

 جیبا نتا دومدر درجه ، مثبت و سرکوب مرتبط است یسالمت جیمجدد در درجه اول با نتا یابیارزمعطوف است، 

 .سالمت همراه است یمنف

 
1. Eisenberg, Spinrad & Eggum 
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هیجانی است.  تأثیرکاهش  یبرا تیوضع ک ی ریتفس رییاست که شامل تغ نهادیشیروش پ ک ی یشناخت یابیارز

 ریتفس یمختلفهای با روش توانیمرا  تیهر وضع :رفتار ما مرتبط استو است و افکار ما با اقدامات  یادراک واقع

ت دهد )مالولی، جانقرار می  تأثیرو این تفسیری است که به جای خود رویداد، افکار، رفتارها و هیجانات را تحت    کرد

 گرید یهایبا استراتژ سهیروش سازگار در مقا ک ی این مجدد نشان داده که یدر کودکان، بررس(. 2013، 1و سیمر

استفاده گزارش  نیبی قو یرابطه منف ک ی (2006کرایج )عالوه بر این گارنفسکی و . است هیجانات تیریمد یبرا

مطرح شد  هیفرض نیااز لحاظ تاریخی، .اندهنشان داد ساالنبزرگدر نوجوانان و  یمجدد و افسردگ یابیشده از ارز

لذت به حداکثر و درد ی که طوربه، شودیانجام م مربوط به خوشی و لذت یازهاین  نیتأم یبرا هیجان میکه تنظ

مقدار  ینکته باشد که احساسات منف نیاز تحقق ا یممکن است بخش نیا(. 2000، 2)الرسن رسدیبه حداقل م

مربوط   یازهایاگر ن  یحت(. با این وجود  2007،  3ساپوالسکایبرند )یم  نیفرد را از ب یو روان  یکیزیاز منابع ف  یادیز

ی برا زهیانگ تنها هاآن، قرار دهند تأثیررا تحت  هیجانی طیممکن است شرا طیشرا یدر بعض به خوشی و لذت

که در آن  رندیبگ میممکن است تصم داندیاحساسات خود را سودمند م یاگر کس مثالً .عملکرد تنظیم نیستند

هدف ممکن است بر  در ادامه، دنبال .باشد ندیو ناخوشا یمنف  هیجانات نیاگر ا یبمانند، حت یباق  هیجانیحالت 

به  یبر اساس تعهد قو ریتأخبا  تیرضا یدر تالش برا کوتاه مدت یمنجر به ناراحت، بگذارد تأثیر هیجانی شاتیگرا

 در جیرا میپارادا کیدلخواه  تیرضا (.2010، 4شل، آیدوک، برمن، کاسی و گوتلیبمیشود )میاهداف بلند مدت 

. به کار گرفته شد 1۹70 یهاکه در سال است در کودکان هیجاناتمقابله با  یهایستگیدرباره شا قیتحق  نهیزم

، یپرتحواس، مانند را اجرا کنند تنظیم هیجان یدکان توانستند راهبردهااز کو ینشان داد که بعض هیاول قاتیتحق 

 یمطالعات اصل ریاخهای یریگیپ بیندازد. ریتأخرا به  در زمان بعد شتریلذت بردن از عالقه به کسب پاداش بتا 

های از شاخص یعیوس فیدر ط ریتأخ دییشده از آزمون تأ ینیبشیپاعتبار  میشل و کولیگاس انجام شده توسط

در  ریگرفت که فقدان تأخ جهینت توانیم قیتحق  نیاز ا ن،یبنابرا .و سالمت روان را نشان داد یشناخت ،یاجتماع

 . باشد هیجانیزودگذر اختالل  ینشانه تواندیکودکان م

از   یشترید کنترل بندهینشان مکودکان . ردیگیقرار م یطیو مح یکیولوژیعوامل ب، کیانواع ژنت تأثیرتحت تنظیم هیجان 

 یاز شبکه نورون افزایش یافته است، تغییر کنترل و رفتار تأثیر مورد کنترل هر دواند ه، کودکان نشان داددنو رفتار دار تأثیر

یی در سن سه تا چهار سالگی است. از دوران تولد تا کودکی از عملکرد اجرا شتریاستفاده ب یبرا یدر دوران کودک مغز

در  دارند؛ گیریجهت در  ینقش مهم یشانیو پ  دیواریمناطق  های اول،در طول سال :کندمی ریی تغ ریارتباطات به روش ز

 شود یم میبعد تنظ یهامغز در سال یراست و قدامان مهیمناطق ن قیاز طر هیجانات میو تنظ ییعملکرد اجراکه  حالی

 شده است، ییشناسا ن ی در سطح سروتون یفرد راتییتغ، کیسطح نورولوژ کیدر (. 2011، 5)روتبارت، شیس، رودا و پوسنر 

 
1. Malooly Genet & Siemer 
2. Larsen 
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 ستم یس  میاست که اختالل در تنظ  یهیبد(.  1،2007هاریری و فوربس)  گذاردیم  تأثیرفرد    یعاطف  تنظیم هیجانو    انیکه بر ب

رسد که یبه نظر م ن،یعالوه بر ا(. 2006، 2کندی، کوپه، یانگ و زوبیتااست )عمده همراه  یبا اختالل افسردگ یکینرژیدوپام

نشان  انجام شده است، هادوقلو ی که بر سرمطالعاتکه  طورهمان، وجود دارد هیجانات می تنظ یبرا ییمجزا یکیژنت بیترک

 .هستندهم  هیشب شتریب نسبت به دوقلوهای ناهمسانهیجانی در کنترل  همسان یداده که دوقلوها

پیدا  و مهمچنین نوشته است: »پیش از جنگ جهانی دوم، علوم روانشناسی سه مأموریت مشخص  2005سلیگمن در سال 

 متمرکز  بر  هاییتواناییو کشف و پرورش    اکثر افراد  یزندگ  کردن  تریغن  و  ،، پربارتر کردنذهنی()  یروان  اختالالت: درمان  کرد

، 1۹50دهه  طیروانی و رفتارهای نابهنجار. در  یهای ماریبمعطوف نخستین مأموریت شد: درمان  یشناسروان اولیه  شدن

های و جنبه  یمندتیرضاکه بر شادی، هایی نظیر کارل راجرز، اریک فروم و آبراهام مزلو با توسعه نظریه  گراانسان متفکران 

، 1۹88به دو زمینه دیگر کمک کردند. در سال  مندیعالقهداشت، به تجدید و از سرگیری  تأکیدمثبت طبیعت انسان 

. شد  او انتخابموضوع اصلی دوره    گرامثبت  شناسیآمریکا برگزیده شد و علم روان  یشناسروانرئیس انجمن    عنوانبهسلیگمن  

درباره  یالمللنیب، نخستین کنفرانس 2002. در سال شودمیپدر رویکرد مثبت معاصر یاد  عنوانبهامروزه از سلیگمن 

، نخستین کنگره جهانی رویکرد مثبت در فیالدلفیا تشکیل گردید و سخنرانان 200۹مثبت برگزار شد. در سال  یشناسروان 

و منفی  نندیبیمدور و بر خودشان را منفی که تمام  ییهاآنکلیدی آن، مارتین سلیگمن و فیلیپ زیمباردو بودند. حتی 

لوتانز و یوسف به کمک روانشناسی مثبت )؟ یاما چطور و تفکر مثبت را یاد بگیرند. ینیبخوش توانندیم، کنندمیتفسیر 

 (.2017، 3مورگان

این  اما است. آل یدهانسان ا یکعملکرد  یمطالعه علممی کنیم  پیدا نگرمثبت تعریفی که برای رویکرد نیترو سادهاولین 

: این رویکرد، دیگویم( گرا؟ آن طور که مارتین سلیگمن، )پدر رویکرد مثبتکندمیواقعا درباره چه چیزی بحث جدیدعلم 

بشری، متمرکز شده است روی های و ضعفها روان شناسی قرن بیست و یکم است؛ علمی که به جای توجه به ناتوانی

از قبیل شاد زیستن، لذت بردن، قدرت حل مسأله و خوش بینی. اگرچه همانطور که مارتین هایی آدمها؛ تواناییهای توانایی

قرن بیستم هم دید، اما اولین کسی که های ریشه روان شناسی مثبت را در اظهارات روان شناس شودمی، دیگویمسلیگمن 

»سلیگمن« بود. پیش از او محققان انسان گرایی مثل راجرز و مازلو هم کم و بیش این مباحث را به شیوه علمی مطرح کرد 

هر کسی دنیای فردی و منحصر به فرد  گفتیم. او رفتیپذیمرا نامشروط  هاآدمداشتند. راجرز،  هاآنچنین دیدی به انس

که والدین در  شودمیاز آنجا ناشی  االنسبزرگ خودش را دارد که باید به آن احترام گذاشت. به نظر او ریشه تمام مشکالت 

؛ یعنی کودک باید آن گونه که پدر و مادرش می گویند دهندیمبه کودک ارائه کودکی محبت خودشان را به صورت مشروط 

را » ییخودشکوفامازلو هم در سلسله مراتبی که برای نیازها در نظر گرفته بود »نیاز به  .رفتار کند تا مورد محبت قرار بگیرد

، توأم با آرامش. کندمیافراد در مرحله خودشکوفایی، یک حس شادی را تجربه  گفتیمدر باالترین مرتبه قرار داده بود. او 

حتی قبل از انسان گراها، یک روان شناس آمریکایی به نام ویلیام جیمز، نگرانی اصلی روان شناسی را »شادی و بهزیستی 

«؛ )تصور کنید دارویی دیگویمبنیانگذار جنبش روانشناسی مثبت در دهه قبل » گمنیسن . دکتر مارتیدانستیم« هاآن انس

 
1. Hariri & Forbes 
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طول عمر شما را هشت الی نه سال بیشتر کند. احساس خوشبختی همان دارو است( )صفاری   تواندمیکشف شده است که 

 (.13۹6، و میر مهدی نیا

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

درصد در میزان خوشبختی انسان نقش دارد. پس حتی اگر به جای  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 

آن بستگی به آن  باقی 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    هاآنادتر کنند در حالی که  زندگی را ش  توانندیمشده،  

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

شبختی و شادی در دوران نوجوانی و اوایل نشانگر آن است که بعد از حتی بهترین و شادترین دوران کودکی، احساس خو

 .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 با پیشامدهای زندگی مانند جوانان با شدت و حساسیت برخورد نسالخورده  افراد

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

لوتانز و )به کلی نادیده بگیرند  شودمی شانیناراحتدر زندگی، افراد یا چیزهایی را که موجب  کنندمیو در نتیجه سعی 

 (.2017یوسف مورگان، 

یت کسب در زندگی موفق  یاردارندواخت  یریگ  یمنوع بشرقدرت تصم  یتمامثروتهای نامحدود است.    وها  زندگی سرشار از نعمت

 ای یطهدر هرح یتو موفق یکننده وباعث بدست آوردن شاد یینتالش فردتع .راپیش ببرندونشاط زندگی ی با شاد کرده و

. هر کسی کندرا برای خویشتن فراهم ها و شکستها ها و یا غمموفقیتها وشادابی تواندمینفرد . هیچ کس جز، خودشودمی

از افکار و ذهن  . درواقع حقیقت همه چیزکندمیتفسیر  تعبیروحوادث و اتفاقات بیرونی را با توجه به باورها و بینش خود

 (.2014 ،1سیکزنتمیهالی وگیرد، یعنی انسان ساخته و پرداخته افکار خویش است )سلیگمن انسان سرچشمه می

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

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  کندمیدر انسان تشدید  را

. وسموم حاصل از نگرانی، خشم، ترس، کندمیقلبی و عروقی دچار 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  

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

 (.2007 ،1)سلیگمن

 هاآدمراجرز،  راجرز ومازلو هم کم وبیش چنین دیدی به انسانها داشتند. مانند انسان گراهای سلیگمن، روان شناس قبل از 

و منحصر به فرد خویش را دارد که باید به آن احترام گذاشت. به   شخصیهرکسی دنیای    گفتیم. او  رفتیپذیمرا نامشروط  

محبت خودشان را به صورت    کودککه به    هستند  یکه والدین  شودمیاز آن جا ناشی    ساالنبزرگنظر او ریشه تمام مشکالت  

محبت قرار بگیرد. مازلو، هم در ، یعنی کودک باید آن گونه که پدرومادر می گویند رفتار کند تا مورد دهندمیمشروط ارائه 

افراد در  گفتیمقرار داده بود. او  سطحبه خودشکوفایی را در باالترین  ازین .سلسله مراتبی که برای نیازها در نظر گرفته بود

. حتی قبل از انسان گراها، یک روان شناس آمریکایی کنندمیمرحله خودشکوفایی یک حس شادی توأم با آرامش را تجربه 

. روان شناسی مثبت در چندسالی که از دانستیمبه نام ویلیام جیمز نگرانی اصلی روان شناسی را ))شادی و بهزیستی(( 

که نظام طبقه بندی اختالالت   DSMکرده است. روان شناسان این مکتب، در مقابل  قرن بیست ویکم گذشته پیشرفت زیادی  

. کندمیرا گروه بندی ها که توانایی آدماند ه را به وجود آورد CSVروان شناختی بیماران است، یک نظام طبقه بندی به نام 

 (.13۹6، و میر مهدی نیا صفاریاند )همشخص کرد را در این نظامها آدمهای گروه از توانایی 6 هاآن 

 خرد و توانایی: شامل خالقیت، کنجکاوی، پذیرا بودن در مقابل تجارب جدید، عشق به یادگیری و وسعت نظر -1

 ، کمال، سرزندگیایستادگیشجاعت: شامل خودباوری،  -2

 تنوع دوستی: شامل عشق، مهربانی و کنش اجتماعی -3

 هبریعدالت جویی: شامل رعایت حقوق شهروندی، بی طرفی ور -4

 شامل بخشش و دلسوزی، فروتنی، احتیاط ونظم بخشیدن به عملکرد خود -5

حتی این استادان برای   ، قدرشناسی، امیدواری، شوخ طبعی، معنویتهایشگفتو  ها  ارزش زیبایی  درکتعالی: شامل   -6

باهم، هم پوشانی دارند  آنکههای سه تا از زیر مجموعه  مثالً، اندههم ترتیب دادهایی این علم نوظهور، زیر مجموعه 

 .زیر هستندهای شامل گرایش

به  توانندیمبدانند مردم چگونه  خواهندمیاین محققان  :لذت بردن از زندگیتحقیق در زندگی دلپذیر یا  •

جزئی از زندگی طبیعی دست یابند،  عنوانبهحسی خوشایند های ودیگر تجربه  بینیپیشبهترین سطح تجربه 

 وتفریح کردن مندیعالقهاحساساتی از قبیل حس برقراری رابطه خوب با دیگران، امیدواری، 

محققان احساس سرشار شدن در احساسات منحصر به مرزی را  نیا زندگی خوب یا زندگی متعهدانه:بررسی  •

 گیردمی. این احساسات زمانی شکل  کنندمیرا مطالعه    رندیگیمکه از کارهای ابتدایی و معمولی زندگی سرچشمه  

 .آیدمیهماهنگ است و مطمئن است که از پس آن بر  شیهاییتوانابا  اند  هتکلیفی که به او داد  کندمیکه فرد حس  

بدانند که مردم چگونه احساسات   خواهندیماین محققان    تحقیقی در زندگی معنادار یا زندگی در پیوند جهانی •

 خواهندیم هاآناینکه  ترمهم. کنندمیمثبت خود را به سوی بهزیستی و تعلق داشتن به معنای مثبت هدایت 

احساس کنند که یک جزء کوچک اما فعال و مشارکت کننده در یک جهان بزرگتر   توانندیمبدانند مردم چگونه 

 
1. Seligman 
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، احساساتی از قبیل جزئی از طبیعت بودن، عضو یک گروه اجتماعی یا یک نهضت و سازمان و یا یک نظام باشندمی

 (.2007سیلگمن، باوری بودن )

قبل از ها واینر که سال های ط پیدا کند. او از نوشته سلیگمن توانست بین درماندگی آموخته شده و آموزش خوش بینی ارتبا

را معلوم کرده بود، استفاده کرد. طبق گفته واینر یک رویداد در زندگی اتفاق می افتد با ها اسنادی آدمهای سلیگمن، سبک 

 آن را تبیین کرد: توانیمسه شیوه 

این است که علت رویداد یا خود فرد است )سبک اسناد درونی( یا اند هروان شناسان دیگری هم گفت قبالًاولین شیوه را که 

 محیط )سبک اسناد بیرونی(.

)سبک اسنادی(   داندیم، یعنی اینکه فرد یا تمام امتحانها را مزخرف  شودمیطح دوم، عالوه بر علت، کلیت اسناد معلوم  در س

 یا فقط همین امتحانی را که خراب کرده است )سبک اسنادی خاص(.

در مورد شکست در امتحان ممکن است استاد آن امتحان را  مثالً ، شودمیدر سطح سوم، به آن رویداد برچسب زمانی زده 

سختش فرد را اذیت کند های  با سؤال  خواستهیمآدم بد ذاتی بداند )سبک اسنادی دائمی( یا اینکه بگوید آن روز به خصوص  

 )سبک اسنادی گذرا(.

خته شده و نظریه اسنادها به دست نظریه درماندگی آمو ترکیبمفاهیم روان شناسی مثبت را از  مهمترینسلیگمن توانست 

 توانیماسنادی های ، پس به وسیله تغییر سبکقابل یادگیری(است )آورد. طبق نظر سلیگمن، اگر درماندگی آموختنی 

. در واقع درماندگی آموخته شده، شکل بدبینانه و اولیه واکنش بنابراین نقش یادگیری رامتذکرشد  خوش بینی را هم آموخت

 (.2008)سلیگمن،  بد زندگی استبه اتفاقهای 

من انسان بدبین است اگر در گیا بدبین. به گفته سلی هستندبد زندگی، یا خوش بین  تجربیات هنگام مواجه بادر هاانسان

مشابه هم آن اتفاق بد می  هایموقعیتمقابل رویدادهای بد، سبک اسنادی درونی خود را مقصر بداند، نه محیط(، کلی )در 

های افتد( و دائمی )همیشه این اتفاق بد تکرار خواهد شد( داشته باشد. سلیگمن، مفهوم امید را هم از سطح دوم وسوم سبک

ت، یعنی فرد در مقابل رویدادهای بد، امیدوار است، اگر آن رویداد را گذرا و خاص بداند و در مقابل رویدادهای اسنادی گرف

یی که هاآن را کلی و همیشگی بداند. او عزت نفس را هم همین گونه تبیین کرد. در واقع انس هاآن خوب، امیدوار است اگر 

با ربط دادن وقایع به محیط و  هاآن. همچنین دهندمیخودشان نسبت خوب را به  یدادهایرو عزت نفس باالتری دارند،

 (.2007، )سلیگمن رویدادهای بد، آسیبی به عزت نفس وارد کند دهندینمدیگران اجازه 

 روش تحقیق

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

دانشجو    30در دسترس که    گیریشیوه نمونهازبا استفاده    باشد.می  زیشاند  غیرانتفایی  یموسسه آموزش عال  دانشجویان  تحقیق

های مثبت اندیشی در معرض آموزش مهارت   ایشگروه کنترل انتخاب و گروه آزم  عنوانبهدانشجو    30و    ایشگروه آزم  عنوانبه

 گیرد.قرار می

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

انجام  آزمونپس کی یدوم با اجرا یریگو اندازه آزمونپیش کی یاول با اجرا یری. اندازه گرندیگیمقرار  یریاندازه گ
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و گروه  (شی)گروه آزما گیردمیقرار  مثبت اندیشی(های آموزش مهارت مستقل ) ریمتغ ضدر معرها از گروه یکی. گیردمی

 .گیردمیمستقل قرار ن ریدر معرض متغ کنترل

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

 .خواهد بودهای مثبت اندیشی بسته آموزشی مهارت 

 یشیاند مثبت آموزش جلسات از یمختصر شرح -Error! No text of specified style in document.-1جدول 

 تفکر  رامونیپ  یاجمال حاتیو توض یمقررات گروه انیمعارفه، بو  جلسه یشرح مختصر از محتوا جلسه اول 

 جلسه دوم
 وتحلیل تجزیه  – یشیمثبت اندهای عالئم و نشانه شناسایی – یشیدر مثبت اند یاصل میمفاهبیان 

 فرد دگاهید

 یذهن رتصاوی دادن تغیر – یمبارزه با افکار منف جلسه سوم 

 مثبت رفتارهای حفظ –درباره باورها  دنیشاندی ون از –استفاده از زبان و سخنان آموزنده  جلسه چهارم 

 درونی دشمنان – خود به گذاشتن احترام –دوست داشتن خود  جلسه پنجم

 ینگزی هدف –اعتماد به نفس  جادای – یسر خوش جادای – ینیخوش ب جادیا جلسه ششم 

 جلسه هفتم
کنترل احساسات و عواطف )دور کردن احساس گناه، کنترل خشم، مقابله با اضطراب، اجتناب از 

 حسادت، ابراز وجود( 

 یزندگ عینه گفتن. کنترل وقا -ابراز وجود یبرا یاساسهای گام جلسه هشتم

 گران یروابط خوب با د برقراری – ییو اثر آن در مثبت گرا سالمتی حفظ –مثبت  طیمح جادیا جلسه نهم

 یزندگ عوقای کنترل – یمقابله با مشکالت روزمره زندگ جلسه دهم

 جامعه و روش نمونه گیری

در  گیریبود. با استفاده شیوه نمونه شهر مشهد  زیشاند غیرانتفایییموسسه آموزش عال انیدانشجو ،جامعه آماری تحقیق

 ی براهمچنین  گروه کنترل انتخاب شد. عنوانبه دانش آموزان  30و  زمایشگروه آ عنوانبه آموز دانش 30دسترس که 

ز افراد خواسته شد از جدول اعداد و ا شد استفاده ی)مداخله( از جدول اعداد تصادفیش افراد به گروه کنترل و آزما یصتخص

در گروه مداخله   ،فرد در گروه کنترل و چنانچه زوج بود  ،چنانچه عدد انتخاب شده فرد بود،  اعداد را انتخاب کنند  یک  یتصادف

 گرفتند.قرار 

 ابزارهای پژوهش:

 

 یشیمثبت اند یهابرنامه آموزش مهارت -1

شناختی و رفتاری مثبت اندیشی  هایثبت اندیشی، آموزش برخی از مهارتهای ممنظور از آموزش مهارت پروتکلدر این 

های شود. مهارتته متوالی به صورت گروهی اجرا میهف  10ساعته طی    1/ 5جلسه    10باشد که توسط پژوهشگر و به مدت  می

گرایی کاربردی نوشته ی سوزان کویلیام ترجمه براتی و لسات از کتاب مثبت اندیشی و مثبتآموزش داده شده در این ج

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

 1جان یه یشناخت   میپرسشنامه تنظ -2

 
1 . Cognitive Emotion Regulation Questionnaire 
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چند   یاپرسشنامه  پرسشنامه،  نیشده است. ا  نی( تدو2001همکاران )و    یتوسط گارنفسک  جانیه  یشناخت  میپرسشنامه تنظ

( راهبرد مالمت ۹نه ) دارای جانیه یشناخت میتنظ اسیماده است. مق 36 یاست که دارا یابزار خود گزارش کیو  یبعد

فاجعه  ،یریپذ دگاهیمجدد مثبت، د یابیارز ،ینشخوارگر تمرکز مجدد مثبت، ،یزیتمرکز مجدد بر برنامه ر رش،یپذ ش،یخو

 اربزمانی که باتجتا واکنش خود را    شودمیپرسشنامه از فرد خواسته    نیا  در .کندمی  مورد بررسیرا    گرانیو سالمت د  یانگار

 ی برا  یهایکه استراتژ سؤالتا  5پاسخ به  لهیرا بوس اندکرده تجربه یکه به تازگ یزندگ یزا  استرس یدادهایو روآمیزتهدید 

 کودکان ژهیبزرگ ساالن و فرم و ژهیفرم و یپرسشنامه دارا نیا دیمشخص نما کنندمی یابیرا ارز جانیه میتنظ و کنترل

 .باشدمی

عبارتند از  باآن روبرومی شود ناگوار یطدر مواجه با شرا وعواملی که فرد یجانه یمتنظ یبرا یشناخت یراه کارها نیترج یرا

سرزنش مثبت،   یابیارز  ،توسعه چشم انداز، تمرکز مجدد مثبت  آمیزفاجعه  یتلق  ینشخوار فکر  ،یطشرا  یرشپذسرزنش خود،  

 .(138۹ ،یو صادق یسامانکردن ) یزیبرنامه ر ،یگراند

 پرسشنامه عبارتند از: هایمؤلفه 

 .کندمیتلقی  در مواجه با شرایط نا گوار خود را مقصر و متهم اصلی در بروز شرایط فرد سرزنش خود: -1

 داند.اصلی در وقوع موقعیت میعلت  را دیگران شرایط تهدیدآمیزسرزنش دیگران: فرد در برخورد با  -2

 گرددیمواقعه  موضوع وشرایط ناگوار موجب ایجاد مشغولیت فکری پیرامون  ه وقوع پیوستننشخوار فکری: ب -3

 .شودمی وتکرار به وسیله فرد مرور (به دلیل شرایط ناگوار)احساسات و افکار ایجاد شده پیوسته و

 کند.تر از واقعیت آن واقعه ادراک و ابزار میایجاد شده را شدیدتر و وحشتناک موقعیت: کردنآمیزفاجعهتلقی  -4

پذیرش سپارد )یمها موقعیتافکاروو خود را به ناچارا بر پذیرش شرایطدر برخورد با شرایط ناگوار  فرد پذیرش: -5

 (.2006،رایچکنفسکی و رباور گا) افکارمنفی(

زامی استرس برخورد با شرایط    هنگامدرتجارب مثبت خود    یآور  به یادمثبت مجدد: فرد  وتمرکز  یزیبرنامه ربر  تمرکز -6

 .دست می زنداتفاق آن برنامه ریزی برای کم کردن عوارضی منفی ناشی از  استفاده از باو پردازد

ویی با شرایط به رجارب ارزشمندی ناشی از رویات: فرد در مواجه با شرایط ناگوار به ترعیوسارزیابی مثبت و دیدگاه  -7

همچنین برای کم کردن اهمیت پیش آمد ناگوار   کندمیبر سازنده بودن این شرایط    تأکیدو    پردازدیمو جود آمده  

 .پردازدیموسعت دادن به دیدگاه فردی  گسترش واز راه 

)از همیشه یا ای هپرسش مدرج پنج نمر 36شامل که پرسشنامه  گارنفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این

و در مجموع نه عامل به قرار،  دهدمید ارزیابی قرار ورکه هر چهار پرسش یک عامل را م دندراگزارش کرهرگز( می باشد

پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی   ،کردن، نشخوار فکری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی  آمیزفاجعهسرزنش خود، سرزنش دیگران،  

( مورد اعتباریابی قرار 1386جوکار )سامانی و ی ه . فرم فارسی این مقیاس به وسیلدهدمیمثبت را در مورد ارزیابی قرار 

تا  71/0( در دامنه 2002نفسکی و همکاران )راین پرسشنامه به وسیله گاهای آلفا برای خرده مقیاس بیضر گرفته است.

، استرس  اضطراب افسردگی، واگرای این پرسشنامه در ایران از مقیاس شده است. برای بررسی روایی همگرا و گزارش 81/0

استرس و  یافسردگ ،که سه عامل باشدمی شبیه من تا متفاوت از من( ای )از کامالًپرسش مدرج چهار نمره 21که شامل 

 .دهدمی، در این مقیاس هر یک عامل اختالل هیجانی را مورد ارزیابی قرار دهدمیاضطراب زا مورد ارزیابی قرار 
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و آزمون بارتلت پس از اطمینان از دو   Kmoبا استفاده از  روایی سازه    بررسیبه منظور  (  1387عبدی )  یدریگر و ح  یوستهپ 

 های پرسش نامهفاده از روش تحلیل عامل و به شیوه مولفه های اصلی پرسشو ضریب کرویت بارتلت با است Kmoشاخص 

پرسشنامه   یاییپا  یزپژوهش ن  یندر اهای فوق ضرایب باالیی را گزارش کرده اند.  انجام گرفت که یافته  تنظیم شناختی هیجان

 بدست آمد. 86/0کرونباخ  یبا استفاده از آزمون آلفا

 هاداده  لیوتحلهیتجزروش  

 انجام گرفت 22نسخه اس اس یبا استفاده از نرم افزار اس پها داده لیتحل

 یدگ یکش و یچولگ آزمون از استفاده ( بابودن نرمال) نمرات عیتوز بودن یعیطب -1جدول 

 آماره چولگی آماره کشیدگی هاآزمون متغیرها

 ی تکرار یتفکر منف
 -433/0 308/0 آزمون پیش

 -37۹/0 20۹/0 آزمون پس

 ادراک شده یناکارآمد
 -708/0 1۹3/0 آزمون پیش

 -325/0 111/0 آزمون پس

 ی روان یتتسخیر ظرف
 -0۹8/1 10۹/0 آزمون پیش

 -۹13/0 117/0 آزمون پس

 تمرکز مثبت مجرد
 -430/0 -328/0 آزمون پیش

 772/0 -6۹4/0 آزمون پس

 ارزیابی مثبت
 52۹/0 051/0 آزمون پیش

 056/0 -405/0 آزمون پس

 سرزنش خود 
 -724/0 -421/0 آزمون پیش

 -677/0 067/0 آزمون پس

 سرزنش دیگران
 -041/0 -577/0 آزمون پیش

 -134/0 -16/0 آزمون پس

 نشخوار فکری
 -۹2/0 -082/0 آزمون پیش

 -062/1 206/0 آزمون پس

 کردن آمیزفاجعه
 056/0 401/0 آزمون پیش

 724/0 -321/0 آزمون پس

 پذیرش
 -177/0 067/0 آزمون پیش

 156/0 -455/0 آزمون پس
 

 هاانسیوار یخطا یهمگن فرض شیپ مورد در نیلو آزمون جینتا -2جدول 

 معناداری 2درجه آزادی   1درجه آزادی   Fآماره   متغیرهای وابسته

 071/0 58 1 377/3 ی تکرار یتفکر منف

 13۹/0 58 1 3۹8/2 ادراک شده یناکارآمد

 552/0 58 1 358/0 ی روان یتتسخیر ظرف

 801/0 58/0 1 064/0 تمرکز مثبت 
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 218/0 58 1 54۹/1 ارزیابی مثبت

 184/0 58 1 811/1 سرزنش خود 

 251/0 58 1 343/1 سرزنش دیگران

 107/0 58 1 678/2 نشخوار فکری

 0۹5/0 58 1 0۹8/3 کردن آمیزفاجعه

 245/0 58 1 378/1 پذیرش

 

باشد، بنابراین شرط می 05/0تر از آمده بزرگدست دهد و چون سطح معناداری بهنتایج آزمون لوین را نشان می -2جدول 

 خطاها رعایت شده است. همگنی واریانس

 یانسکووا-یانسوار هاییس ماتر  یهمگنپیش فرض سوم:  

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 -3جدول

 داریسطح معنا Fآماره آزمون   آماره آزمون ام باکس متغیرهای وابسته

 ۹54/0 5۹7/0 217/1۹ تنظیم شناختی هیجانات

 

باشد، می  05/0تر از  آمده بزرگدست داری بهدهد که چون سطح معنینتایج این آزمون نشان می  -3های جدول  بر اساس داده

فرض نیز بنابراین این پیش کوواریانس را زیر سؤال نبرده است؛-واریانسهای های تحقیق فرض تساوی ماتریسبنابراین داده

 .رعایت شده است

 یافته ها 

 دارد. یمعنادار یرتأث یاندانشجو یجاناته یشناخت یمبر تنظ یشیبر مثبت اند یآموزش درمان مبتن

 

   جاناتیه یشناخت میتنظ آزمونپس چندمتغیری هایآزمون خالصه: -4جدول 

 ضریب تأثیر یداریمعن F  آزمون مقادیر هاآزمون

 478/0 000/0 167/25 478/0 اثر پیالیی

 478/0 000/0 167/25 522/0 المبدای ویلکز

 478/0 000/0 167/25 ۹15/0 تی هوتلینگ

 478/0 000/0 167/25 ۹15/0 ریشه روی  ینتربزرگ

 

 جاناتیه یشناخت میتنظ ابعاد آزمونپس رهیمتغ چند کوواریانس جینتا-5جدول 

 تأثیرضریب   داریمعنی Fآماره آزمون   درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرهای وابسته

 24/0 000/0 14۹/16 1 020/110 تمرکز مثبت 

 24/0 000/0 08۹/16 1 12۹/4۹ ارزیابی مثبت

 142/0 005/0 434/8 1 287/31 سرزنش خود 



18 

 247/0 000/0 734/16 1 823/50 سرزنش دیگران

 14۹/0 004/0 8۹6/8 1 762/47 نشخوار فکری

 145/0 005/0 647/8 1 6۹6/27 کردن آمیزفاجعه

 103/0 01۹/0 885/5 1 358/21 پذیرش

 

  آزمون پیشبا کنترل اثر  تنظیم شناختی هیجاناتابعاد  آزمون پسشود بین میانگین نمره مشاهده می 5چنانچه در جدول 

افزایش داری موجب معنی طوربه  مثبت اندیشیاز آموزش استفاده  توان گفت کهداری وجود دارد. به عبارتی میتفاوت معنی

 P<05/0)[سرزنش خودکاهش ، F]=08۹/16و  P<05/0)[ ارزیابی مثبت افزایش، F]=14۹/16و  P<05/0)[ تمرکز مثبت

، کاهش F]=8۹6/8و  P<05/0)[ ، کاهش نشخوار فکریF]=734/16و  P<05/0)[ سرزنش دیگران، کاهش F]=434/8و 

 شده است. آزمونپسدر مرحله  F]=885/5و  P<05/0)[ و کاهش پذیرش F]=647/8و  P<05/0)[ کردن آمیزفاجعه

 بحث ونتیجه گیری:

 معناداری دارد. تأثیردانشجویان  جاناتیه یشناخت میتنظی بر شیبر مثبت اند یآموزش درمان مبتن

 آزمون پیشابعاد تنظیم شناختی هیجانات با کنترل اثر    آزمونپسمتغیره نشان داد که بین میانگین نمره    تک  انسیکووارنتایج  

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

و  P<05/0)[، کاهش سرزنش خودF]=08۹/16و  P<05/0)[، افزایش ارزیابی مثبتF]=14۹/16و  P<05/0)[تمرکز مثبت

434/8=[Fکاهش سرزنش دیگران ،](05/0>P  734/16و=[Fکاهش نشخوار فکری ،](05/0>P  8۹6/8و=[F کاهش ،

 شده است. آزمونپسدر مرحله  F]=885/5و  P<05/0)[و کاهش پذیرش F]=647/8و  P<05/0)[کردن آمیزفاجعه

در تعامل با یکدیگر هستند تنظیم هیجان با کنترل توجه و عواقب شناختی  کامالً از آنجایی که شناخت، عاطفه و رفتار 

. از طرفی شودمیشناختی )از قبیل حافظه، توجه، هشیاری( و سپس تنظیم هیجان  های  هیجان موجب تغییر عملکرد سیستم

بنابراین آموزش مثبت   دشومیمثبت    شناختیروانهای  چون مثبت اندیشی باعث هماهنگ شدن رفتارهای سازگارانه و حالت

این پژوهش در متغیر تنظیم هیجانی با مطالعه های شده است. یافته مؤثر واقع هاآناندیشی در بهبود سالمت روان 

 4( و ستراسل1۹۹2)3کارور و شوربا مطالعات  شناختیروانو در متغیر بهزیستی  (2014) 2( و کارور2000)1فردریکسون 

 همسو بوده است. (1۹۹۹)

ارزیابی مجدد شناختی، رشد های نتیجه دیگر حاصل از پژوهش حاکی از این بود که آموزش مثبت اندیشی بر زیر مؤلفه

سرکوبی، استقالل، تسلط بر محیط و های معنادار دارد و بر زیر مؤلفه تأثیرشخصی، ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود 

های تجربه بیشتر هیجان  تأثیرتنظیم هیجانی تحت های از مؤلفه  یکی نوانع بههدفمندی در زندگی اثر بخش نبود. سرکوبی 

 رگذار یتأثیک راهبرد مثبت تنظیم هیجان    عنوانبه، اما مثبت اندیشی بر ارزیابی مجدد شناختی هیجانات  گیردمیمنفی قرار  

آموزش مثبت اندیشی باعث کاهش احساسات منفی و افزایش  )(2006) 5گارنفسکیو  رایجک بوده است. طبق پژوهش

 .شودمیاحساسات مثبت و رفتار سازگارانه 

 
1. Fredrickson 
2. Carver 
3. Scheier 
4. Strassle 
5. Kraaij & Garnefski 
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( با عنوان اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی و 13۹5) ینصردر پژوهشی که توسط غیاثی، سادات طباطبایی و 

کی از آن بود که آموزش مثبت اندیشی بر متغیرهای دانشجویان دانشگاه بیرجند انجام گرفت نتایج حا  شناختیروان بهزیستی  

ارزیابی مجدد شناختی، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران   یهامؤلفه و زیر    شناختیروان اصلی تنظیم هیجانی و بهزیستی  

سرکوبی، استقالل، تسلط بر محیط و  هایمؤلفه معنادار دارد. همچنین آموزش مثبت اندیشی بر زیر  تأثیرو پذیرش خود 

 هدفمندی اثربخش نیست.

شدت عالئم  بینیپیشو افکار تکرار شونده منفی در  ییگراکمال( پژوهشی تحت عنوان الگوی تعاملی 13۹4) جوربنیان

 و عوامل هیجانی اختالالت عالئم شدت بین کلی طوربه نمونه گروه این اختالالت هیجانی، انجام دادند که نتایج نشان داد در

 تکرارشونده افکار و گراییکمال فراتشخیصی عامل دو بین همچنین و منفی تکرارشونده افکار و گراییکمال فراتشخیصی

 ضریب افزایش موجب تواندیم یکدیگر فراتشخیصی با عامل دو این شدن  همراه و داشته وجود معناداری  ارتباط منفی

 در مؤثر گامی توانیم را  ینیچنن یا مطالعات پیگیری توسعه و لذا گردد. افراد در هیجانی اختالالت عالئم ینیبشیپ 

 .آورد شمار به اختالالت ازای ه گسترد طیف درمان و یشناسسبب  پیشگیری،

در پژوهشی با عنوان آموزش مثبت اندیشی روی سالمت روان، عملکرد اجتماعی   2018در سال    بورخانی، افتخاری و بختیاری

 مؤثرآزمون و پیگیری در گروه آزمایش و نقش هیجانی معلمان، نشان دادند که آموزش مثبت اندیشی در هر دو مرحله پس

های کیفیت زندگی باالتر بودند. در گروه آزمایش این پژوهش، مقیاس چنین عملکرد اجتماعی و زیراست. در این گروه، هم

 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. 30ای اجرا شد و در مجموع نیز دقیقه ۹0ای هشت جلسه هفته 

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

 .یابد شد تا هیجانات مثبت یادگیری افزایش

 فارسیمنابع  

(. مقایسه رابطه راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی با عالئم 1387نگر، مهرانگیز؛ حیدری عبدی، احمد.)پیوسته

(: 2)2،  شناسی کاربردیفصلنامه روانافسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی و دیگر نوجوانان،  

54۹-563 . 
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Abstract 

 

The effectivness of positive thinking-based education on cognitive regulation of emotions and 

thoughts among students Purpose: The purpose of the present study was to investigate the 

effectiveness of positive-thinking education on positive cognitive regulation of 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 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 thoughts in 

students 

Keywords: Positive Thinking Therapy, Cognitive Emotion Regulation, , Students 


