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 .1کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند ،بیرجند ،ایران
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مقدمه :مثبت اندیشی تمایل به اتخاذ امیدوارانه ترین دیدگاه و یک پیش آمادگی عاطفی و شناختی در
فرد برای ارزیابی و پیش بینی وقایع زندگی است .پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مثبت اندیشی
بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان انجام شد.

مثبت اندیشی
تنظیم هیجان
بهزیستی روانشناختی
دانشجویان

روش کار :این پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود .از بین
دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال  238 ،94-93نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و پیش آزمون
انجام شد .از میان  60نفر که دارای تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی یک انحراف معیار پایین تر از
میانگین جامعه بودند به صورت تصادفی ساده  28نفر در دو گروه ( 14نفر گروه آزمایش و گروه کنترل)
قرار گرفتند .برای گروه آزمایش 7 ،جلسه ی  2ساعته برنامه آموزش مثبت اندیشی برگزار و سپس پس

سیده الهه غیاثی ،کارشناس ارشد دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بیرجند ،بیرجند ،ایران
تلفن09151302811 :

ایمیلSh.e.Ghiasi@Gmail.com :

تمامــی حقــوق نشــر بــرای دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان محفــوظ اســت

آموزش مثبت اندیشی بر اساس برنامه ریزی عصبی ،کالمی بندلر و گریندر بود .تحلیل آماری به روش تی
مستقل و تحلیل کواریانس با نرم افزار  SASانجام شد.
یافته ها :آموزش مثبت اندیشی بر متغیرهای اصلی تنظیم هیجانی ( )P=0/001و بهزیستی روانشناختی
( )P=0/011و زیر مؤلفه های ارزیابی مجدد شناختی ( ،)P=0/001رشد شخصی ( ،)P=0/05ارتباط مثبت
با دیگران ( )P=0/045و پذیرش خود ( )P=0/002تأثیر معنا دار دارد .همچنین آموزش مثبت اندیشی
بر زیر مؤلفه های سرکوبی ،استقالل ،تسلط بر محیط و هدفمندی در زندگی اثربخش نیست (.)P<0/05
نتیجه گیری :نتایج اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان و نقش
مثبت اندیشی در ارتقای روابط بین فردی ،سالمت روانشناختی و توانایی های ابراز وجود را تاًیید می کند.

مقدمه
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آزمون اجرا شد .داده ها با پرسشنامه های تنظیم هیجانی گرواس و جان ،بهزیستی روانشناختی ریف و

در پنجاه سال گذشته بیشتر تالش روانشناسان بالینی بر درمان گرا مورد توجه روانشناسان قرار گرفت که به افزایش شادمانی و
سنتی روانشناسی بر آسیب شناسی و بیماری ها با تغییرات

و سامانه های اجتماعی مثبت در ارتقای سالمت بهینه تأکید

به وجود آمده در روانشناسی در سال های اخیر کاهش یافته

دارد .این رویکرد معتقد است که هدف روانشناسان باید ارتقاء

و رویکرد جدیدی در دهه اخیر تحت عنوان روانشناسی مثبت

سطح زندگی فرد و بالفعل کردن استعدادهای نهفته وی باشد
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کمبودها و رفع ناتوانایی ها متمرکز بوده است و این تمرکز

سالمتی و مطالعه علمی در مورد نقش نیرومندی های شخصی

اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی...

سیده الهه غیاثی و همکاران

از این رو روانشناسی مثبت گرا به موضوعات مثبت زندگی با شرایط و اطالعات برانگیزنده هیجانی استفاده می کنند .هر
بشر نظیر ،تنظیم هیجانی ،بهزیستی ،مثبت اندیشی و ...می رفتاری که فرد از خود نشان می دهد تحت تاًثیر عوامل بسیاری
پردازد و سعی می کند با نگاهی علمی و عملی حضور این همچون عوامل محیطی ،عاطفی و شخصیتی است مقصود از
مؤلفه های مثبت را در زندگی بشر هموار تر سازد [ .]1از عوامل شخصیتی در واقع همان ویژگی های شخصیتی است
جمله موضوعاتی که در این رویکرد جدید مورد توجه قرار که می تواند فرد را مستعد بروز یک سری از رفتارها نماید [.]5
گرفته می توان به مثبت اندیشی اشاره کرد .مثبت اندیشی ،مطالعات روانشناختی نشان می دهد که تنظیم هیجان عامل
ره آورد نوعی نگاه افراد به هستی و پدیده های پیرامون آن مهمی در تعیین سالمتی و داشتن عملکرد موفق و تعامالت
است و در حقیقت آینه ای است که در آن شیوه بینش و اجتماعی است و سالمت جسمی و روانی را که با انواع شاخص
نگرش افراد به آفرینش و آفریده های الهی دیده می شود ها از جمله سالمت ذهنی ،خلق مثبت ،کنارآمدن مؤثر و
[ .]2مثبت اندیشی مستلزم این است که چگونه یک شخص رفتارهای ارتقاء دهنده ی سالمت مشخص شده اند پیش بینی
پیامدها و نتایج وقایع زندگی را ارزیابی و پیش بینی می کند .می کند [ .]6به جهت اهمیت و ارزش باالی تفکر و اندیشه
یکی از تأثیرات و نقش های مهم مثبت اندیشی ،تأثیری است بر روی سالمتی و آسایش روح و روان و جامعه ،مبحث مثبت
که بر سالمت روان افراد می گذارد و زندگی انسان را از نظر اندیشی از اهمیت و جایگاه واالیی برخودار است و خصوصاً در
روانی ،جسمانی و اجتماعی تحت الشعاع قرار می دهد [ .]1آینده نیز می توان از نتایج این تحقیق نیز در مراکز مشاوره،
آموزش مثبت اندیشی برای افراد ،برای بهبود ارتباط مثبت با آموزشگاه های استثنایی و مدارس عادی ،سازمان بهزیستی،
خود و دیگران برای اینکه بتوانند احساس خوبی درباره خود کلینیک های سالمت روان جهت خدمت رسانی استفاده کرد.
داشته باشند و روابط ارزشمند و مثبتی با دیگران برقرار کنند معلمان ،مربیان ،درمانگران و کارکنان با استفاده از استراتژی
و برای کنترل احساسات و هیجانات بسیار سودمند و مفید های روانشناسی مثبت می توانند دیگران را ترغیب کنند و
منفی راهبردهای خوبی برای مؤثرتر کنار آمدن با مشکالت  Foresterدر سال  1991اثبات نمود که اگر ارزیابی افراد از
است ،خلق خوب ،پردازش اطالعات افراد را مؤثرتر می کند و خودشان و ذهنیتی که نسبت به خودشان دارند مثبت باشد از
بهزیستی انسانها را بیشتر می کند [ .]3یکی از جنبه های مهم

سالمت و سازگاری بیشتری برخوردار خواهند بود [Taylor .]7

روانشناختی انسان ،سازه ی هیجان می باشد .تجارب هیجان  & Brownنیز همچنین نشان دادند که گرایش و پرداخت
در زندگی روزمره بر سالمت روانشناختی ،فرآیندهای انگیزشی به جنبه های مثبت خود با بهداشت روانی و سالمت شخص
و پاسخ دهی مناسب در برابر مشکالت تأثیر اساسی داشته ،سازگارتر است [ .]8بنابراین با نظر به آنچه در اهمیت این مطلب
بر کنش های مختلف افراد تأثیر می گذارد .هر چند هیجان گفته شد این پژوهش در نظر دارد با بررسی اثر آموزش مثبت
ها دارای پایه های زیستی هستند ،ولی افراد قادر به تأثیر اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی ،اثرات بالقوه
گذاری بر شدت ،مدت و نوع تجارب هیجانی خود می باشند .ی خوش بینی بر ارتقاء سالمت و سطح زندگی را در جامعه
این فرآیند در متون روانشناختی ،تنظیم هیجان نامیده می دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بیرجند آشکار سازد.
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به نظر می رسد به طور کلی مثبت اندیشی و پرهیز از افکار در جهت درک و بهبود نقاط قوت افراد به آنها کمک کنند.

شود [ .]4در رویکردهای نوین ،علت اختالالت هیجانی به نقص

در کنترل های شناختی نسبت داده می شود ،به طوری که روش کار
منفی است .راهبردهای تنظیم هیجانی می تواند به عنوان پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل بوده که در آن آموزش
راهبردهای هشیارانه ذهنی توصیف شود که افراد برای مقابله مثبت نگری به عنوان (متغیر مستقل) و تنظیم هیجانی و
28
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ناتوانی در کنترل هیجان منفی ،ناشی از وجود افکار و باورهای این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع آزمایشی با طرح
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بهزیستی روانشناختی به عنوان (متغیر وابسته) در نظر گرفته بدست آمد که حاکی از ضرایب نسبتاً باالی پرسشنامه است.
می شود .به گونه ای که آموزش ،فقط به گروه آزمایش ارائه پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف :این مقیاس توسط ریف
شد و سپس تأثیر آن بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی ساخته شده است و مشتمل بر  18آیتم و  6خرده مقیاس است.
افراد گروه ،از طریق مقایسه گروه آزمایش و گروه کنترل ،به این خرده مقیاس ها عبارتند از استقالل ،تسلط بر محیط ،رشد
کمک روش آماری تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت .شخصی ،روابط مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی و پذیرش
این پژوهش با هدف اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی خود .پاسخدهی به آیتم های این مقیاسدر یک طیف لیکرت شش
ال مخالفم تا  6کام ً
و بهزیستی روانشناختی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه درجه ای ( 1کام ً
ال موافقم) صورت می گیرد.
بیرجند در سال  93-94صورت گرفت .بعد از انجام فراخوان از در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب
میان ( )300نفر 238 ،نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند و تعداد آلفای کرنباخ استفاده شد .ضریب آلفا برای پرسشنامه
 60نفر از دانشجویان دارای نمره تنظیم هیجانی و بهزیستی بهزیستی روانشناختی با  18آیتم  0/76محاسبه شد .به
روانشناختی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین جامعه (نمره عالوه میزان آلفا برای خرده مقیاس های استقالل ،ارزیابی
برش) بودند و که از میان آنها به صورت تصادفی ساده  28نفر مجدد شناختی ،تسلط بر محیط ،رشد شخصی ،ارتباط
در دو گروه ( 14نفر گروه آزمایش و  14نفر گروه کنترل) قرار مثبت با دیگران ،هدفمندی در زندگی و پذیرش خو د به
گرفتند ،سپس برای گروه آزمایش 7 ،جلسه ی  2ساعته برنامه ترتیب  0/54و 0/71 ،0/62 ،0/62 ،0/67و  0/58بدست
آموزش های مثبت اندیشی برگزار شد .ولی برای گروه کنترل ،آمد که حاکی از ضرایب نسبتاً باالی پرسشنامه است.
هیچ گونه آموزشی ارائه نشد و پس از اتمام آموزش به گروه

برنامه ی آموزش مثبت اندیشی بر اساس (Neuro Linguistic

آزمایش ،در هر دو گروه ،پس آزمون در همان شرایط فوق اجرا  )Programingبرنامه ریزی عصبی_کالمی :زیر بنای نظری (برنامه
شد .ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه تنظیم ریزی عصبی_کالمی) مبتنی بر دیدگاه هایی است که عرصه ی
ریف [ ]10و پروتکل آموزشی برنامه ی آموزش مثبت اندیشی عرضه شده اند [( .]12برنامه ریزی عصبی_کالمی) با پشتوانه ی
بر اساس برنامه ریزی عصبی کالمی بندلر و گریندر [ ]11بود .نظری عنوان شده برای نخستین بار در دهه هفتاد توسط بندلر
پرسشنامه تنظیم هیجانی :مقیاس تنظیم هیجانی برای ارزیابی

و گریندر ،در جهت ارائه الگوی روان درمانی موفق عرضه شد.

تفاوت های فردیدر استفاده معمولدو استراتژی تنظیم هیجانی

پس از جمع آوری داده ها ،جهت تجزیه و تحلیل از رویه

که عبارتند از ارزیابی مجدد شناختی و سرکوبی تهیه شده است

 )GLM (Generalized Linear Modelروش ()LS Means

[ .]9افراد پاسخ به هر آیتم را بر روی مقیاس لیکرت  5گویه ای

از نوع توکی ،با نرم افزارآماری  9.2 SASاستفاده شد و به

با دامنه ی ( 1بسیار مخالفم) تا ( 5بسیار موافقم) مشخص می

وسیله ی آزمون تحلیل کواریانس ،در سطح آلفای  0/05مورد

نمایند .گراوس و جان [ ،]9در پژوهش خود پایایی درونی مناسب

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین برای مقایسه میانگین

را برای هر دو مقیاس تنظیم هیجانی گزارش کرده اند (آلفای

متغیرهای مورد بررسی در دو گروه کنترل و آزمایش در پیش

کرونباخ برای ارزیابی مجدد شناختی=  0/79و سرکوبی= .)0/73

آزمون و پس آزمون از روش تحلیل کواریانس استفاده شد.

در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب
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هیجانی گراوس و جان [ ]9و مقیاس های بهزیستی روانشناختی ارتباط درمانی (سیبرنتیک)( ،هیپنوتراپی) و (گشتالت درمانی)

یافته ها

آلفای کرنباخ استفاده شد .ضریب آلفا برای پرسشنامه
میزان آلفا برای خرده مقیاس های سرکوبی با  4آیتم و

بودند .همچنین  5نفر متأهل و  23نفر مجرد و بر اساس

ارزیابی مجدد شناختی با  6آیتم به ترتیب  0/69و 0/73

توزیع فروانی آزمودنی ها به تفکیک سن ،از مجموع  28نفر
29
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تنظیم هیجانی با  10آیتم  0/79محاسبه شد .به عالوه

در این پژوهش  16نفر از آزمودنی ها زن و  12نفر مرد

اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی...
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جدول .1تعداد محتوا و اهداف جلسه های آموزشی مثبت اندیشی
جلسه

عنوان

اول

تصمیم گیری و شناسایی بازدارنده ها

دوم

شناسایی نیروها و سؤال از خود

سوم

تمرین تغییر و نیروی کلمات

مدت زمان

اهداف

گام اول :پذیرفتن مسئولیت تغییر کردن
گام دوم :تکنیک های شرطی کردن
گام سوم :کشف تأثیر شگفت انگیز کلمات

 50دقیقه
 20دقیقه
 50دقیقه

چهارم

عاطفه و احساسات و روزه فکری

گام اول :کشف راه حل بر خورد با عواطف مثبت و منفی
گام دوم :آموختن نشانه های عمل
گام سوم :احساس های نیروبخش
گام چهارم :چگونگی تسلط بر افکار و چگونگی تسلط بر افکار

 20دقیقه
 30دقیقه
 30دقیقه
 40دقیقه

پنجم

ارزشها و قوانین و شناخت مراجع

گام اول :مشخص شدن عالی ترین ارزشها در نظر افراد
گام دوم :شناخت تجارب و آشنایی با اثرات آن
گام سوم :شناخت هویت

 50دقیقه
 20دقیقه
 50دقیقه

ششم

قانون هدایت و جمع بندی جلسات

گام اول :یافتن دستور العمل یا قانونی برای هدایت
گام دوم :شناخت لذتهای پنهانی
گام سوم :نتیجه گیری از امور کلی

 50دقیقه
 30دقیقه
 40دقیقه

جدول  .2توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت ،تأهل و سن
گروه ها

جنسیت

تأهل

مرد

16

57/10

زن

12

42/90

کل

28

100

متأهل

5

17/90

مجرد

23

82/10

کل

28

100

زیر  20سال

4

14/28

 21-20سال

11

39/29

 23-22سال

11

39/29

 25-24سال

2

7/14

کل

28

100

30
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سن

فراوانی

درصد
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گام اول :تمرکز یافتن براهداف
گام دوم :راهنمای هدفگذاری «برنامه سیستم فعال کننده»
گام سوم :فرمول موفقیت نهایی
گام چهارم :شناسایی بازدارنده ها برای رسیدن به اهداف
گام پنجم :راههای تغییر روحیه
گام اول :تمرکز یافتن بر نیرو های عظیم درون
گام دوم :یافتن راه حل مشکالت با پرسیدن سؤاالت مناسب

 40دقیقه
 20دقیقه
 20دقیقه
 20دقیقه
 20دقیقه
 60دقیقه
 60دقیقه
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 4نفر زیر  20سال 11 ،نفر بین  20تا  21سال 11 ،نفر بین

در زندگی پیش آزمون معنادار است ( )P=0/004و در سایر

 22تا  23سال ،و  2نفر بین  24تا  25سال سن داشته اند

متغیرهای پیش آزمون بین گروه های آزمایش و کنترل

(جدول  .)2در (جدول  )3آماره های توصیفی شامل میانگین،

تفاوت معنی داری مشاهده نشد .به عالوه (جدول  )3در پس

انحراف استاندارد و نتایج آزمون  tبرای متغیرهای وابسته

آزمون نشان می دهد که بین گروه های آزمایش و کنترل

ارایه شده است .آنگونه که در (جدول  )3مشخص است:

تنظیم هیجانی ،ارزیابی مجدد شناختی ،نمره کلی بهزیستی

میانگین نمره گروه های آزمایش و کنترل در مؤلفه هدفمندی

روانشناختی ،رشد شخصی ،در مؤلفه ارتباط مثبت و پذیرش خود

جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای وابسته ،تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی
پیش آزمون

متغیرها

تنظیم هیجانی

سرکوبی

ارزیابی مجدد شناختی

بهزیستی روانشناختی

تسلط بر محیط

رشد شخصی

ارتباط مثبت با دیگران

هدفمندی در زندگی

کنترل

32/35

3/93

آزمایش

12/21

3/46

کنترل

11/71

2/89

آزمایش

22/92

4/15

کنترل

20/64

2/49

آزمایش

73/78

7/39

کنترل

68/71

10/07

آزمایش

9/50

3/43

کنترل

11/00

2/48

آزمایش

11/85

1/95

کنترل

10/50

2/56

آزمایش

15/00

2/28

کنترل

13/07

3/07

آزمایش

12/71

2/52

کنترل

12/64

3/10

آزمایش

12/57

2/37

کنترل

9/42

2/87

آزمایش

12/28

2/94

کنترل

12/50

3/22

t

1/93

0/064

0/41

0/68

0/09

1/76

0/14

1/51

0/20

1/32

1/57

0/127

1/88

0/07

0/94

0/06

0/004

3/15

0/85

0/18

31

37/50

3/22

31/00

2/66

10/92

3/04

9/92

1/89

26/28

3/19

21/21

3/16

83/50

6/28

74/64

7/87

11/07

3/12

11/35

1/69

11/35

1/59

10/35

2/23

16/35

1/73

14/28

2/09

15/21

1/62

13/42

2/68

14/21

1/92

12/64

2/46

15/28

2/30

12/57

12/79

5/81

0/001

1/04

0/31

4/21

3/28

0/30

0/001

0/003

0/76

1/36

0/18

2/85

0/008

2/13

1/87

2/80

0/043

0/07

0/009
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پذیرش خود

آزمایش

35/14

3/67

سطح معناداری

میانگین

انحراف استاندارد

t

سطح معناداری
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استقالل

میانگین

انحراف استاندارد

پس آزمون

اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی...

سیده الهه غیاثی و همکاران

تفاوت معنادار جود داشت .اما در سایر متغیرها در پس آزمون

آموزش مثبت اندیشی بر سرکوبی اثر بخش نبود ولی در

تفاوت معنا داری بین گروه های آزمایش و کنترل مشاهده نشد .متغیر ارزیابی مجدد شناختی تفاوت معناداری بین دو گروه
نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مثبت اندیشی وجود داشت ،همچنین نتایج نشان داد آموزش مثبت اندیشی
بر نمرات کسب شده توسط آزمودنی ها در متغیرهای تنظیم بر متغیرهای رشد شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش
هیجانی ،نمره کلی بهزیستی روانشناختی معنادار ( )P>0/05خود تأثیر معنادار داشت ( ،)P>0/05ولی بر استقالل ،تسلط
بود که در جدول  4قابل مشاهده است ،در جدول  5متغیر

بر محیط و هدفمندی در زندگی اثر بخش نبود (جدول.)6

جدول .4خالصه تحلیل کوواریانس برای تعیین آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی با کنترل نمره تنظیم
هیجانی و بهزیستی روانشناختی
منابع تغییرات

SS

DF

MS

F

P

Ŋ2

نمره های تنظیم هیجانی پیش آزمون

33/28

1

33/28

4/28

0/049

0/15

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

196/85

1

196/85

25/33

0/000

0/50

خطای باقی مانده

194/22

25

7/76

نمره های بهزیستی روانشناختی پیش آزمون

258/82

1

258/82

6/09

0/02

0/20

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

319/30

1

319/30

7/51

0/011

0/23

خطای باقی مانده

1061/89

25

42/47

منابع تغییرات

SS

DF

MS

F

P

Ŋ2

نمره های سرکوبی پیش آزمون

14/46

1

14/46

4/28

0/14

0/09

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

5/42

1

5/42

0/88

0/35

0/034

خطای باقی مانده

153/39

25

6/13

نمره های ارزیابی مجدد شناختی پیش آزمون

3/12

1

3/12

14/07

0/58

0/012

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

146/31

1

146/31

14/07

0/001

0/36

خطای باقی مانده

260/00

25

10/40

] [ DOI: 10.21859/psj-140427

32

] [ Downloaded from psj.umsha.ac.ir on 2023-01-07

جدول  .5خالصه تحلیل کوواریانس برای تعیین آموزش مثبت اندیشی بر مؤلفه های تنظیم هیجانی با کنترل نمره مؤلفه های تنظیم
هیجانی
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جدول  .6خالصه تحلیل کوواریانس برای تعیین آموزش مثبت اندیشی بر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی با کنترل نمره مؤلفه های
بهزیستی روانشناختی
منابع تغییرات

SS

DF

MS

F

P

Ŋ2

نمره های استقالل پیش آزمون

0/13

1

0/13

0/02

0/88

0/01

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

0/41

1

0/41

0/06

0/80

0/03

خطای باقی مانده

164/01

25

6/56

نمره های تسلط بر محیط پیش آزمون

0/57

1

0/57

0/15

0/70

0/006

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

7/56

1

7/56

1/93

0/17

0/07

خطای باقی مانده

97/85

25

3/91

نمره های رشد شخصی پیش آزمون

20/60

1

20/60

6/82

0/015

0/21

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

12/73

1

12/73

4/21

0/05

0/14

خطای باقی مانده

75/47

25

3/01

نمره های ارتباط مثبت با دیگران پیش آزمون

3/24

1

3/24

0/65

0/42

0/025

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

22/09

1

22/09

4/43

0/045

0/15

خطای باقی مانده

124/53

25

4/98

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

10/28

1

10/28

2/02

0/16

0/08

خطای باقی مانده

127/18

25

5/08

نمره های پذیرش خود پیش آزمون

53/11

1

53/11

11/33

0/002

0/31

اثر اصلی (آموزش مثبت اندیشی)

55/33

1

55/33

11/80

0/002

0/32

خطای باقی مانده

117/16

25

4/68

بحث
نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مثبت

شده است .یافته های این پژوهش در متغیر تنظیم هیجانی با
مطالعه  ]13[ )2000( Fredricksonو  ]14[ )2014( Carverو

اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی مؤثر است
( .)P>0/05از آنجایی که شناخت ،عاطفه و رفتار کام ً
ال در در متغیر بهزیستی روانشناختی با مطالعات Scheier & Carver

تعامل با یکدیگر هستند تنظیم هیجان با کنترل توجه و عواقب (]15[ )1992؛  ]16[ )1999( Strassleهمسو بوده است.
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نمره های هدفمندی در زندگی پیش آزمون

0/39

1

0/39

0/07

0/78

0/003

شناختی هیجان موجب تغییر عملکرد سیستم های شناختی (از نتیجه دیگر حاصل از پژوهش حاکی از این بود که آموزش
از طرفی چون مثبت اندیشی باعث هماهنگ شدن رفتارهای شخصی ،ارتباط مثبت با دیگران و پذیرش خود تأثیر معنادار
سازگارانه و حالت های روان شناختی مثبت می شود بنابراین دارد و بر زیر مؤلفه های سرکوبی ،استقالل ،تسلط بر محیط
آموزش مثبت اندیشی در بهبود سالمت روان آنها مؤثر واقع و هدفمندی در زندگی اثر بخش نبود .سرکوبی به عنوان یکی
33
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قبیل حافظه ،توجه ،هشیاری) و سپس تنظیم هیجان می شود .مثبت اندیشی بر زیر مؤلفه های ارزیابی مجدد شناختی ،رشد

اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی...

سیده الهه غیاثی و همکاران

از مؤلفه های تنظیم هیجانی تحت تأثیر تجربه بیشتر هیجان

بر پذیرش خود معنادار بوده است و ظبق پژوهشLopez

های منفی قرار می گیرد ،اما مثبت اندیشی بر ارزیابی مجدد  )2003( & Snyderمؤلفه ی پذیرش خود به معنی داشتن
شناختی هیجانات به عنوان یک راهبرد مثبت تنظیم هیجان نگرش مثبت به خود و زندگی گذشته خویش است [.]21
تاًثیر گذار بوده است .طبق پژوهش  )2006( Kraaij Garnefskiدر پایان الزم به ذکر است پژوهش حاضر با محدودیت هایی
آموزش مثبت اندیشی باعث کاهش احساسات منفی و افزایش

مواجه است که در زیر به آنها اشاره شده است.

احساسات مثبت و رفتار سازگارانه می شود [ .]17در توضیح

 .1دشواری دسترسی به پاسخ گویان و جلب رضایت آنان جهت

زیر مؤلفه های بهزیستی روانشناختی نیز با توجه به عدم تأثیر تکمیل پرسشنامه های پژوهش
آموزش بر استقالل و تسلط بر محیط مؤلفه ی استقالل احتماالً  .2برای تعمیم و استفاده نتایج برای جامعه ای غیر از دانشجویان
تحت تأثیر فشارهای اجتماعی و مؤلفه ی تسلط بر محیط باید با احتیاط به کار رود
احتماالً تحت تأثیر عوامل متعدد مانند فرهنگ و محیط خانواده  .3میزان اعتماد به روش معمول ،یعنی داده های مبتنی بر
و شرایط محیطی نامناسب قرار گرفته و ظاهراً در این تحقیق پرسشنامه های خود گزارشی برای سنجش متغیرها؛ چراکه
تأثیری دال بر اثر گذاری مثبت نگذاشته است .همانطور مؤلفه در چنین روشی تظاهرات رفتاری در نتیجه پژوهش تأثیر گذار
رشد شخصی دارای تأثیر معناداری بوده است و با پژوهش خواهد بود.
های  )2006( Lindforsهمسو است [ .]18این مقیاس نیز از

طریق ویژگی هایی نظیر احساس رشد مداوم ،پذیرش تجارب نتیجه گیری

جدید ،تجربه تحول در خود ،تعمق درباره خود ،مشخص می با توجه به نتایج این پژوهش می توان چنین استنباط کرد که
گردد .همچنین مثبت اندیشی تأثیر معناداری بر روابط مثبت با بهره گیری از مثبت اندیشی هیجان های منفی را می توان
با دیگران داشته است و طبق پژوهش های Jiménez Castillo

مهار کرد یا کاهش داد و به شیوه مؤثری با هیجان منفی مقابله

میان رسانه های تصویی ،صوتی ،چاپی و اینترنت با مخاطبین که افراد راهکارهای روانی و تازه ای پیدا کنند و به تقکر مثبت
هر روز باعث ایجاد حلقه های جمعیتی خود جوش پیرامون و سودمند دست پیدا کنند ،همچنین نگرش مثبت به مسائل
موضوعات با منشأ رسانه می شود [ .]19و به گفته &  Pereraروزمره زندگی ،انسان را قادر می سازد تا زندگی پر نشاطی
 )2014( Mcllveenکه در پژوهش آنها اثر مثبت اندیشی بر را برای خود به ارمغان آورد درحالیکه نگرش منفی انسان
سازگاری دانشجویان با محیط دانشکده بررسی شده مشخص

ها را بیمار و روان رنجور می سازد ،بنابراین مثبت اندیشی با

شده است که مثبت اندیشی به دلیل تأثیری که بر ارتباط نتایج بهتر در سازگاری ،رضایت ،بهتر زیستن و بهزیستی روان
مثبت می گذارد باعث تسهیل سازگاری و محیط آموزشی می شناختی همراه است.
شود [ .]20روابط مثبت با دیگران به کمک ویژگی هایی از
قبیل بر قراری روابط گرم و قابل اعتماد ،قابلیت همدلی باال

تشکر و قدردانی

و صمیمیت بین فردی که از ویژگی های این افراد است که بدین وسیله از همکاری صمیمانه مدیر گروه روانشناسی بالینی
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 ،)2015( & Ortega Egeaتفکر مثبت باعث ایجاد رابطه مثبت کرد و همچنین آموزش مهارتهای مثبت اندیشی باعث می شود

مثبت اندیشی بر این مؤلفه تأثیر داشته است .بعالوه عدم تأثیر و دانشجویان دانشگاه بیرجند تشکر و قدردانی می شود.

رویدادهای زندگی و یافتن معنی برای تالش ها و چالش های

این مطالعه برای نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی نداشته

زندگی قرار می گیرد .همانطور طبق نتایج تأثیر مثبت اندیشی

است.
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آموزش مثبت اندیشی بر هدفمندی در زندگی است به این علت
است که هدفمندی در زندگی احتماالً تحت تأثیر فعالیت ها و تضاد منافع

...اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی

سیده الهه غیاثی و همکاران
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Introduction: Positive thinking is a trend to adopt the most hopeful standpoint
and cognitive and emotional preparation in persons for prediction and evaluation of life events. The aim of this study was to evaluate the effect of optimism
training on emotion regulation and psychological well–being in undergraduate
students.
Methods: This study was a semi-experimental research by pre and post exam
design with a control group. First, among the students of University of Birjand,
300 students were selected by the simple random sampling and pre-study was
carried out . Among 60 students having emotion regulation and standard deviation lower than the society’s mean, 28 people were hold randomly in two groups
(14 in examination group and 14 in control group). For the examination group,
seven two-hour sessions of positive thinking were done and then the post-exam
was conducted. The collection of the data was done using two questionnaires
of emotion regulation (Gross & John, 2003) and Ryff scales of Psychological
well-being (Ryff, 1995). Neuro-linguistic programing (NLP) methodology was
used for optimism training. The SAS software was utilized for data interpretation using analysis of covariance.
Results: The results showed that optimism training affected significantly the
main variables of psychological well-being (P=0.011), emotion regulation
(P=0.001) and the consequent variables of reappraisal (P=0.001), personal
growth (P=0.05), positive relations with others (P=0.045), and self-acceptance
(P=0.002). But the consequent variables of suppression, autonomy, environmental, and purpose in life mastery, were not affected (P>0.05) by optimism training.
Conclusion: The results validate the positive effect of optimism training on
emotion regulation and psychological well–being in undergraduate students.
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