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اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر میزان اضطراب، افسردگی و انگیزه 

 آموزان دوره متوسطهپیشرفت دانش

  2، شهنام ابوالقاسمی1نادر صاحب

 چکیده

 بره  منفری  هراي  يرا ادرا   تجرار   بره  صرر   توجه جاي به محققان و پردازان نظريه مثبت، شناسی روان جنبش ظهور از پس  

 اين مثبت (. آثار2222 كالو ، و اسنايدر پرداختند ) و اميد بينی خوش ، شادي ، معنويت خودكنترلی، چون هايی ه ساز ررسیب

 عاطفه با اميد كه اند نشان داده شده انجام تحقيقات . است شده تأييد مختلف تحقيقات در روانی و جسمانی سالمت بر ها ه ساز

افسررديی و   برا  منفری  طرور  بره  همچنرين  و دارنرد  بااليی ارزشمندي همبستگی خود احساس و (2222 ، كالو  و )اسنايدر مثبت

به بررسی تاثير يروه درمرانی برا رويكررد اميرد درمرانی برر        لذا  اين پژوهش.است ارتباط در (1991 همكاران، و اضطرا )اسنايدر

آموزان می پردازد. پژوهش از نوع آزمايشی با طرح پيش آزمون و پس آزمون دو يروهی ميزان اضطرا ، افسرديی و انگيزه دانش

ونره ييرري تدرادفی انتخرا  و بره      آموزان پسر دوره متوسطه شهر اردبيل انجام يرفت.  نمونه ها با روش نمدانش 22است كه روي 

نفر( جايگزين و آزمون هاي افسرديی بک، اضطرا  كتل و  21تداد  بطورمساوي در دو يروه آزمايشی و يروه كنترل)هريروه

انگيزه پيشرفت هرمنس به عنوان پيش آزمون از هر دو يروه يرفته شد . در مرحله بعد مداخله يروه درمانی مبتنی بر رويكررد اميرد   

به مدت هشت جلسه نود دقيقه اي روي يروه آزمايش  (1999( و مک درموت و اسنايدر)1992نی بر اساس كارهاي اسنايدر )درما

( بره تاييرد فرضريه كلری پرژوهش      MANCOVAاجرايرديد.تحليل داده هاي آماري با استفاده از تحليل كواريانس چند متغيرره ) 

افسرديی و انگيزه پشرفت يروه آزمايش كه تحت تاثير يروه درمرانی مبتنری برر    عنی بين ميانگين كلی نمرات اضطرا  ، يانجاميد. 

( و P<0/003رويكرد اميد درمانی بودند و يروه كنترل كه تحت هيچ يونه آموزشی قرار نگرفتند تفراوت معنرا دار وجرود دارد )   

ر اساس نتايج حاصل از مطالعه يروه درمرانی  اين تفاوت با توجه به ميانگين هاي تعديل شده به سود يروه آموزش ديده می باشد. ب

با رويكرد اميد درمانی بيشترين تاثير خود را به ترتيب روي افزايش ميزان انگيزه پيشرفت، كاهش ميزان افسررديی و كراهش ميرزان    

 آموزان داشت.اضطرا  دانش

 گيزه پيشرفتاثر بخشی،يروه درمانی، رويكرد اميد درمانی،اضطرا ، افسرديی، ان :کلید واژه ها 
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 مقدمه

ييري از تاثير درمانی بر روي يک يروه، به منظور بهرههاي رواندرمانی يروهی، به معناي به كار بردن روشدرمانی يا روانيروه  

 درمانی فردي و سراير انرواع  درمانی ممكن است به تنهايی يا توام با روان(.يروه1292متقابل اعضاي يروه بر همديگر است)بهاري، 

ير تاثير يروه بر رفترار  (.تحقيقات فراوان صورت يرفته، نشان1242ييرد) اسدي نوقابی،پزشكی مورد استفاده قرار هاي رواندرمان

شرود  )تراد ،بره نفرل از فيرروز      هاي روانی در درون افراد جستجو مری علت آسيب هادرمانیاعضايش است. تقريبا درتمام انواع روان

 اميرد  كه است درمانی اسنايدر از معدود روش اميددرمانی روان شناختی،يروه درمانی با رويكرد رمانهايد بين (. در1219بخت، 

 يونره  ايرن  مفهروم  دو شرامل  ه اي سراز  عنروان  بره  را اميد (2221است. اسنايدر) داده قرار مدنظر اصلی درمان هد  به عنوان را

 الزم انگيزش 2عامل اي كاريزار و موجود موانع رغم به   مطلو سوي اهدا به  1يذرياههايی طراحی كند: توانايی می تعريف

 از شرده  بريرفتره  ي هرا  انديشره  از اسرنايدر  اميد و نظريۀ (. اميددرمانی2222پترسون، و اسنايدر (يذرياه ها اين از استفاده براي

 بر (.و 1242كالنتري، ود )كار، ترجمۀش می مشتق 2 روايتی اي داستانی درمان و 2 ه حل مدار درمان را ،2رفتاري -شناختی درمان

 رسيدن به براي متعددي يذرياههاي و كرده ل بندي فرمو را اهدا  تا كند كمک ن جويان درما به كه استوار است هد  اين

 چرارچو  بنردي   نرو  از غلبره،  براي چالش هايی به صورت را موانع و برانگيزانند اهدا  كردن دنبال براي را خود بسازند، آنها

به منظور افزايش تفكر اميدوارانره و   9 نند. به عبارت ساده تر، اميددرمانی يک برنامه درمانی است كه بر اساس نظريه اميد اسنايدرك

تقويت فعاليت هاي مربوط به پيگيري هد  طراحی شده است. در اين درمان، شركت كننديان ابتدا با اصول نظريه اميد آشرنا مری   

ش داده می شود كه چگونه اين اصول را در زنديی خود بكارييرند. شركت كننديان ياد می ييرند كه شوند و سپس به آنها آموز

چگونه اهدا  مهم، قابل دستيابی و قابل اندازه ييري را تعيين كنند، يذرياه هاي متعدد براي حركت به سمت اين اهردا  تعيرين   

ا شناسرايی كننرد، پيشررفت بره سرمت هرد  را برازنگري كننرد، اهردا  و          كنند، منابع انگيزشی و تاثير متقابل هر مانع بر انگيزش ر

يذرياه ها را در صورت لزوم اصالح كنند. اين مداخله به صورت يروهی اجرا می شود زيرا در نظريه اسنايدر فرض بر اين اسرت  

 (. 1241كه تفكر اميدوارانه منعكس كننده يک فرايند تبادلی است )عالءالدينی و همكاران،

                                                           
1)Pathways  
2 ) Agency 

2 ) Cognitive-Behavior Therapy 

2 ) Solution-focused Therapy 

2) Narrative Therapy 

9( C.R. Snyder hope theory 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

[ بیلیاردبیل، دانشگاه محقق ارد ] 

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

3 

 

مانند اضرطرا ،  2 بر روي مسائلی تمركز دارد كه منحدراً مرتبط است با بررسی نشانه هايی از بيماري سالمت روان 1وان درمانیر  

و غيره. اما در واقع غالب روان شناسان و مربيان حوزه علوم تربيتی اميد درمانی را بره خروبی برا توجره بره سره        2، شكست2افسرديی

 رند.ببكار می1برانگيختن و حفظ انگيزه -، سوم9برنامه ريزي استراتژي ها -، دوم2شناسايی اهدا  -مرحله: اول

خميره اصلی اميد درمانی آن است كه به افراد كمک می كند تا بتوانند با اتكا به توانمندي هاي خود به اهدافشان برسند. تحقيقات  

همين نحو طبيعی و مادرزادي افراد همبستگی ندارد. به فكري هاي جسمی وداري با توانايیطور معنیحاكی از آن است كه اميد به

دهند) ريان، اميدشان پايين است، عملكرد بهتري نشان می ي ابتدايی تا دانشگاه، افراد با اميد باال از همتاهاي خود كهاز مدرسه

ماري زا ست. تراپيست در اين رويكرد در واقع، درمان، تدريس تمركز بر يک عامل نيست بلكه تاكيد بر كنترل عامل بي (.2212

اميددرمانی، از مراجعانش می خواهد كه ميزان اثربخشی انتخا  نوع استراتژي خود در قبال مثال اضطرا  را در مقايسه با نمونه 

لش كنی ( كه می يويد: تنها كسی كه می توانی كنتر2229هاي واقعی، ارزيابی كنند. چون مطابق با سرود واقعيت درمانیِ كوري)

 ..اين فرد است كه ميتواند خودكنترلی بهتري انجام دهد 2009))كري،یهمانا خودت هست

مداخلرۀ پزشركی،    بره  مثبرت  پاسر   ماننرد  هرا  س مقيرا  انرواع  با كه جسمی و روانی سالمت با ( اميد2222از نظر فلدمن و اسنايدر)

 همبسرتگی  يشرايی  مسرأله  و زنرديی  امور در شادكامی و نشاط زنديی، پرفشار رويدادهاي از پرهيز مثبت، خلق ذهنی، سالمت

اسرنايدر برر    اميرد  بر اساس نظريره  درمانی تأثيريروه كند. در همين راستا اين پژوهش به بررسی می بينی پيش را آنها و دارد مثبت

وان درمرانی و يرروه   آموزان پرداخته و بدنبال يک قالرب كراربردي از نظريرات ر   ميزان اضطرا ، افسرديی و انگيزه پيشرفت دانش

 آموزان است .درمانی در دانش

 روش پژوهش:  

( مری  1در اين پژوهش از روش آزمايشی با پيش آزمون و پس آزمون دو يروهی استفاده شد. طررح ايرن پرژوهش بشررح جردول)     

 باشد.

 : طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی مورد استفاده در پژوهش1جدول 

 پس آزمون متغير مستقل آزمون پيش انتخا  نمونه يروه ها

 R1 T1 X T2 آزمايش

                                                           
1( Psychotherapy 

2( Symptoms of a mental health ailment 

2( Depression 

2( Declaring success 

2( Identifying goals 

9(Planning the strategies 

1 (Sustaining the motivation  
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 R2 T1 - T2 كنترل

آموزان عبارت بود از: نداشتن نمره پرت در نمرات پيش آزمون انجام يافته و امضاي رضايت نامه و معيار ورود به مطالعه براي دانش

 رمانی.معيار خروج از مطالعه عبارت بود از:  غيبت بيش از يک جلسه از كالس يروه د

(، 1991ابزار پژوهش جهت آزمون فرضيات پژوهش و  انجام پيش آزمون و پس آزمرون عبرارت برود از: سرياهه افسررديی برک)        

 21(. تعداد شركت كننديان در هر يروه آزمايش و يرروه كنتررل   1912پرسشنامه اضطرا  كتل و آزمون انگيزه پيشرفت هرمنس)

ت كننده در پيش آزمون با لحاظ شرايط ورود بره مطالعره بره تدراد  انتخرا  و بره طرور        آموز شركدانش 292نفر بود كه از ميان 

تدادفی جايگزين شدند. بعد از ارايه توضيحات ، يروه آزمايش با لحاظ شرايط ورود به مطالعه ، در برنامه يروه درمانی با رويكرد 

 اميد درمانی شركت نمودند. 

 اسرنايدر و همكراران   كارهراي  براسراس  انجام شد. برنامه درمانی م ساعتهيک و ني نیدرما جلسه هشت به مدت درمانی جلسات   

يذشته  هفته تكاليف و ها فعاليت مورد در دقيقه 22 حدود اول بخش در بود. چهار بخش بر مشتمل جسله هر و ( طراحی1999)

 دوم بخش در كنند. كمک تكاليف آن به مربوط مشكالت رفع در همديگر به تا شدند می ترغيب افراد و شد می بحث مراجع

 عامل و ياهها يذر اهدا ، حيطه سه در مهارتها اين كه ارايه می شد اميد مربوط به مهارتهاي و روانی آموزش دقيقه 22 حدود

 فررد  روزمرره  در زنرديی  هرا  مهارت اين كارييري به هاي شيوه ديكش می طول دقيقه 22 حدود كه سوم بخش داشتند. در قرار

 برا  ترا  كننرد  كمرک  يكرديگر  به و كنند مطرح روشن و صورت عينی به را ئل مسا كه شدند می ترغيب مراجعان. شد یم بحث

 .شد می ارائه آتی جلسه به مربوط تكاليف نيز جلسه پايانی دقيقه 12 در كنند. حل آنها را اميد هاي مهارت از استفاده

 :جینتا

، افسرديی وانگيزه پيشرفت در دو يروه آزمايش و كنترل قبل و بعد از اجراي  مشخده هاي آماري  متغير هاي وابسته اضطرا   

 ( آورده  شده است.2يروه درمانی با رويكرد اميد درمانی در جدول )

 ( مشخصه آماری  متغیر های وابسته اضطراب ، افسردگی وانگیزه پیشرفت در گروه آزمایش و کنترل3جدول)

 يروه كنترل       ه ازمايشيرو                           

 انحرا  استاندارد ميانگين انحرا  استاندارد ميانگين متغيرها

 پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون پس آزمون پيش آزمون 

 44/9 22/9 22/22 22/29 12/1 29/1 19/21 22/29 اضطرا 

 119/1 11/1 92/12 9/12 212/9 11/2 421/9 22/12 افسرديی

 44/4 24/9 92/42 92/42 22/9 12/1 22/92 22/42 انگيزه پيشرفت
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 Eta( نمايش داده شده است. مقادير مجذوراتی 2نتايج تحليل كواريانس چند متغيري براي اندازه هر يک از متغيرها در جدول )  

شود. قاعده كلی چنين است كه اير اين ديد میشود سهمی از واريانس است كه مربوط به متغير تركيبی جكه در جدول ديده می

است كه نشان  12/2باشد ميزان اثر زياد است. در جدول فوق اين مقدار براي متغير تركيبی جديد زيادتر از  12/2مقدار بزريتر از 

 دهنده اثر زياد است. 

 برای اندازه متغیر ترکیبی  F : تحلیل کوواریانس چند متغیره نسبت2جدول

 Eta سطح معناداري *F(22،2) ارزش منبع           

 /.222 /.222 149/2 /.924 متغير تركيبی)اضطرا  ، افسرديی وانگيزه پيشرفت(

 چند متغيري از تقريب ويلكز المبداي بدست آمده است. F نسبت *

كمكی به صورت آماري حذ  شده هاي تعديل يافته متغيرهاي وابسته آورده شده، اثر متغيرهاي تدادفی ( ميانگين2در جدول )  

آزمايش در مقايسه با يروه كنترل در متغير هاي اضطرا  و افسرديی در سطح پائين تر و در  است. بر اين اساس، ميانگين يروه

با توجه  ANCOVAمتغير انگيزه پيشرفت در سطح باالتري قرار دارد. همچنين بر اساس جدول تحليل كوواريانس تک متغيري 

/. 2192داري كوچكتر از تدحيح بونفرنی اجرا و حد معنی 2بر  22/2متغير وابسته وجود دارد، با تقسيم حد معنی داري  2 به اينكه

لحاظ شده است، مشاهده می شود حد معنی داري در مورد متغير هاي افسرديی و انگيزه پيشرفت صادق است اما در مورد متغير 

درصد از 22درصد از واريانس متغير افسرديی و تقريباً 22دهد كه تقريباً نشان میجدول نيز  Etaاضطرا  صادق نيست.مقدار 

 واريانس متغير انگيزه پيشرفت براي متغير يروه به حسا  آمده است.

 : ميانگين تعديل يافته انحرا  استاندارد و نتايج تحليل كواريانس متغيرهاي وابسته2جدول 

 ( نتايج زير حاصل شده است.2( و )2هاي جداول )وجه به دادهبا ت     

بين يروه آزمايش كه تحت تأثير آموزش يروه درمانی مبتنی بر رويكرد اميد درمانی بودند و يروه كنترل كه تحت هيچ يونه  -

-(. واين تفاوت با توجه به ميانگينF( 2و22= )ETA،222 = ./P ،149/2/.= 222آموزشی قرار نگرفتند تفاوت معنادار وجود دارد )

 هاي تعديل شده به سود يروه آموزش ديده است. 

 ريانسكوا  يروه كنترل  يروه ازمايش       

 F P ETA(1،22)    خطاي استاندارد ميانگين  خطاي استاندارد ميانگين متغير

 /.222 /.221 221/1  229/1 111/22  229/1 992/21 اضطرا 

 /.191 /.229 242/4  142/1 22/12  149/1 112/9 افسرديی

 /.222 /.222 424/12  422/1 194/42  805/1 921/92 انگيزه پيشرفت
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= ETA  ،221 =./P  ،221/1/.= 222هاي تعديل شده دو يروه در كاهش اضطرا ،تفاوت معنادار وجود ندارد)بين ميانگين -

آموزان تاثير معنادار نداشته ميزان اضطرا  دانش (.بنابراين آموزش يروه درمانی مبتنی بر رويكرد اميد درمانی  بر كاهشF( 1و22)

 ( نمايش داده شده است. 1است. اطالعات اين بخش در نمودار )

 
 ( مقایسه میزان اضطراب گروه آزمایش و کنترل در قبل و بعد از امید درمانی1نمودار)

عنی ي(. F( 1و22= )ETA ، 229 =./P  ،242/4/.= 191بين دو يروه در متغير كاهش افسرديی تفاوت معناداري وجود دارد) -

آموزان دوره متوسطه موثر است. اطالعات آموزش يروه درمانی مبتنی بر رويكرد اميد درمانی  بر ميزان كاهش افسرديی دانش

 نمايش داده شده است .  2مربوط به اين بخش در نمودار

 
 و بعد از امید درمانی( مقایسه میزان افسردگی گروه آزمایش و کنترل در قبل 3نمودار)

(.  F( 1و22= )ETA  ،222 =./P  ،424/12/.= 222بين دو يروه در متغير افزايش انگيزه پيشرفت تفاوت معناداري وجرود دارد)    -

آمروزان مروثر اسرت.     بدين معنی كه  آموزش يروه درمانی مبتنی بر رويكرد اميد درمانی  بر افزايش ميرزان  انگيرزه پيشررفت دانرش    

 (نمايش داده شده است . 2ات مربوط به اين بخش در نمودار)اطالع

 
 ( مقایسه میزان انگیزه پیشرفت گروه آزمایش و کنترل در قبل و بعد از امید درمانی2نمودار)

 بحث و نتیجه گیری: 

آموزان موثر انشيروه درمانی مبتنی بر رويكرد اميد درمانی بر كاهش اضطرا ، كاهش افسرديی و افزايش انگيزه پيشرفت در د

آموزان (دانشP<0/006( و كاهش افسرديی )P<0/0005است.اين رويكرد، بيشترين اثر خود را روي افزايش انگيزه پيشرفت )

می يذارد اير چه در كاهش اضطرا  نيز موثر بوده اما اين تاثير معنادار نيست . شواهد نظري زيادي در دست نيست كه چرايی اين 

( و بر اساس نظريه اميد اسنايدر، اين يافته ها را می توان اين يونه تبيين 2222ولی به اعتقاد فلدمن و اسنايدر  ) موضوع را نشان دهد

نمود كه: برخوردار بودن از يک تفكر اميدوارانه و داشتن منابع كافی براي تفكر هد  مدار و آشنايی با مسيرهاي الزم براي رسيدن 

. به عبارت ديگر بين اين دو يک رابطه تعاملی به وجود می آيد.يعنی افزايش اميد منجر  می شود به اهدا ، سبب معنا داري زنديی
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(كه بر اساس يافته هاي  2010به افزايش معنا می يردد و افزايش معنا هم سبب افزايش اميد يا تفكر هد  مدار می يردد)كيندي،

( افزايش معناداري و اميد به صورت تعاملی منجر به 1994ديگران )( و باور و 2222اين پژوهش و پژوهش هاي اسنايدر و فلدمن )

افزايش شادي و عواطف مثبت و رضايت از زنديی و كاهش هر دو يا يكی از اين دو، منجر به افزايش ميزان اضطرا  و افسرديی 

 دارد بيشتري احتمال كنند. آنها می عمل فعاالنه تر آن حل در و شده مشكل متمركز بر بيشتر اميدوار می يردند.از طرفی افراد

مشكالت و  با مواجهه در مثبت يرايانه و موفق تري از خود نشان دهند و با انگيزه باالتري به فعاليت بپردازند. و رفتارهاي كه

كه اين موجب افزايش انگيزه پيشرفت در افراد می شود.    می دهند نشان خودشان از بيشتري تطابق و كمتر پريشانی مسايل

 عامل، تفكر ميزان و اميد بر درمانی مبتنی اميد ايند فر يک طی كه اند داشته اشاره خود پژوهش در (2229) همكاران شروين و

 هاي پژوهش ( در2222) ولز .يابد می كاهش و افسرديی اضطرا  و يابد افزايش می سرزنديی و نفس عزت و زنديی معناي

 پايين اميد توسط افسرديی واريانس درصد 21كه رسيد نتيجه اين به ي بزريساالنبرا اميد بر مبتنی مداخالت بررسی طی خود

 ( در1994) و همكاران كالسنر دارد. پژوهش وجود رابطه شادي جمله از درمانی روان بهتر پيامدهاي و اميد بين و شود تبيين می

 اضطرا ، نااميدي، كه است آن از حاكی عامل و افزايش يذرياه جهت در افسرده بزريساالن براي يروهی درمان يک مورد

 ديگري هاي پژوهش . است يافته افزايش معناداري طور به شادي ميزان و كاهش معناداري طور كننديان به شركت افسرديی

( 2229بايلی و اسنايدر  ) (2222) ورثينگتون و رايپلی ( ،2221( رآ )2222) هنكينز ( ،2222همكاران) و آيروينگ همچون

  .باشند می موجود هاي يافته نيز تأييدكنندة (1244( قاسمی و همكاران)1249و همكاران) بيجاري

 پيشنهادات:

آموزان موثر می باشد. لرذا بره عنروان يرک     بر اساس نتايج حاصل رويكرد اميد درمانی در افزايش ميانگين انگيزه پيشرفت دانش -1

آموزان و كاهش افرت تحدريلی از آن اسرتفاده    بويژه پيشرفت تحديلی در دانشوسيله و ابزار می توان در باالبردن انگيزه پيشرفت  

 كرد.

 آموزانی كره دانش كار با در درمانی برنامه اين از توانند می متخددان، مشاوران و روان شناسان تحقيق، اين نتايج به توجه با -2

 آموزان معنی دار بود.ش ميانگين نمره افسرديی دانشنمايندزيرا تاثير آن در كاه استفاده هستند افسرديی اختالل خلقی دچار

 در افرراد  از توانرد  مری  اميرد،  از جمله مثبت، روانشناسی هاي سازه كه است آن بر اعتقاد مثبت شناسی روان در كه آنجا از  -2

 و اميرد  نظريره  اساس بر پيشگيرانه برنامه هاي تدوين كه رسد می نظر كند به حمايت زنديی زاي استرس رويدادهاي آثار برابر

 اسرتفاده  مرورد  توانرد  برنامره مری   ايرن  بنابراين . باشد مفيد نوجوانان و آموزاندانش به آموزش با آنها پيشگيرانه از نقش استفاده

 .ييرد قرار پرورش و آموزش متدديان

و اثربخش در مبارزه و  كه اميددرمانی يكی از راه هاي قدرتمند (Cheavens & Grabmeier, 2008)تحقيقات نشان داده -2

غالب آمدن بر اضطرا  و افسرديی است و افرادي كه اميد باال دارند يا به مرور به دست می آورند، نسبت به افرادي كره اميدشران   

طرور  كنند، بههاي سالمتی، انواع و شدت استرس و... دارند و از خود مراقبت بهتري میپايين است، دانش بيشتري در مورد موضوع
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يابنرد، دسرتورهاي پزشركی را بهترر رعايرت      كنند، از بيماري زودترر بهبرود مری   وپنجه نرم میثرتري با اين مشكل يا بيماري دستمو

حمايت به آنان رجوع كنند و سرانجام، آنران داشرتن    هاي خانواديی و دوستيی دارند كه در هنگام احتياج برايشبكه كنند. آنانمی

دهند. بنابر اين اين روش در مدارس نيز به آسرانی مری توانرد آموختره ، بكرار يرفتره و       خود يزارش میرا در زنديی  معنی بيشتري

 توسعه يابد.

اضطرا  و استرس يكی از مهم ترين علل اصلی ناتوانی ارادي است كه با سير مزمن و پيشرونده خود می تواند كيفيت زنرديی   -2

  داده اسرت كره    (. يافته ها و نتايج تحقيقرات نشران  1249دهد)ستوده و همكاران،  اشخاص را در ابعاد مختلف خود تحت تاثير قرار

از درمان دارويی باعث بهبود كيفيت زنديی بيماران شده و اثرات درمان پس از سره مراه از پايران مداخلره هنروز        اميد درمانی بيش

 آموزان تاثير مثبتی داشته باشد. وانی و جسمانی دانشبرقرار بوده است. بنابراين استفاده از اين رويكرد می تواند در سالمت ر

 منابع:

 (، تهران، نشر و تبليغ بشري، چاپ پنجم،  2پرستاري)بهداشت روان (. روان1242اسدي نوقابی، احمدعلی)  -

 ( مبانی اميد و اميد درمانی، تهران، نشر دانژه، چاپ اول1292بهاري، فرشاد ) -

( بررسی اثر بخشی يروه درمانی مبتنی برر رويكررد اميرد درمرانی برر      1244آبادي، بهرام علی؛ آقامحمديان شعربا ، حميدرضا )بيجاري، هانيه؛ قنبري هاشم  -

   142 -112، صص 1، شماره 12افزايش ميزان اميد به زنديی زنان مبتال به سرطان پستان، فدلنامه مطالعات تربيتی و روان شناسی، سال 

( مقايسه دو روش دارودرمانی و اميرددرمانی  1249اط دوست، حميدطاهر؛ كالنتري، مهرداد؛ طالبی، هوشنگ؛ خسروي، عليرضا )ستوده اصل، نعمت اله؛ نش -

 22 -21، صص 2، پياپی 1، شماره 2بر ابعاد كيفيت زنديی يبماران، فدلنامه روان شناسی بالينی، سال 

 سخن. انتشارات تهران، (،1242حسن پاشاشريفی) ترجمۀ انسان، يهاي نيرومند و شادمانی علم :مثبت شناسی روان .آالن كار،-

( بررسی اثربخشی اميد درمانی يروهی بر ميرزان اميرد و سرالمت روانری، فدرلنامه پرژوهش در       1241عالالدينی، زهره؛ كجبا ، محمدباقر؛ مولوي، حسين ) -

 19 -91، صص 2، شماره 1سالمت روانشناختی، زمستان، سال 
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