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 بینیشخو زندگی، از رضایتبر  نگرمثبت درمانیروان اثربخشی
 دانشجویان در مثبت عواطف و

 1مهدی خانجانی

 62/26/90تاریخ پذیرش:  03/30/90تاریخ وصول: 

 چکیده
بینی نگر بر افزایش رضایت از زندگی، خوشدرمانی مثبتاثربخشی برنامه روان تعیینپژوهش حاضر با هدف 

ا آزمون بآزمون، پسآزمایشی با طرح پیش نیمه روش پژوهش. و عواطف مثبت در دانشجویان انجام شد
ی لنفر از دانشجویان کارشناسی ورودی سال تحصی 2633نفر به عنوان نمونه پژوهش از بین  03گروه گواه بود. 

ر گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ددانشگاه شهید بهشتی با استفاده از روش نمونه 90-2096
ر و )داین دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس رضایت از زندگی

و برنامه  (2993یر، کارور و بریگز، )شی گیری زندگی، فرم تجدید نظر شده آزمون جهت( 2990همکاران، 
به صورت هفتگی  نگردرمانی مثبتروانبود. برنامه  (2999)واتسون، کالرک و گری،  عاطفه مثبت و منفی

طی شش جلسه دو ساعته به گروه آزمایشی، آموزش داده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد برنامه 
وده در دانشجویان مؤثر ب و عواطف مثبت بینیخوشیت از زندگی، رضا افزایش در نگردرمانی مثبتروان
و نتایج بعد از دو ماه در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده بود.  در مجموع نتایج این پژوهش  (>30/3p) است

و ایجاد  بینیخوش میزان رضایت از زندگی، افزایش نگر دردرمانی مثبتروانحاکی از آن است که برنامه 
اء ارتقتوان در جهت ایی سودمند است و از این برنامه میدر دانشجویان، برنامه زایش عواطف مثبتو اف

 .کردها استفاده در دانشجویان ورودی جدید دانشگاه سالمت روان

 عواطف بینی،خوش رضایت از زندگی، ،نگردرمانی مثبترواندانشجویان، : واژگان کلیدی
  .مثبت
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 قدمهم
شناسی است که در راستای عنوان جنبش و رویکرد جدیدی در روان 2نگرمثبتشناسی روان

 2999در سال  6توسط سلیگمنشناسی یابی به اهداف ناتمام و مغفول مانده گستره رواندست
ناسی شهای اخیر با این توضیح که رواننگر در سالشناسی مثبتروانپدید آمده است. 

شناسی روی ای در روانهای تازهبه ارائه دیدگاه ،ستنیازمند بازنگری در اهداف خود ا
ها یبآسدرمان به  که معاصرشناسی روان محوردر کنار رویکرد بیماری آورده و معتقد است

امی و شادک ایجاد و افزایش بیشتر به موضوعباید پردازد؛ و اختالالت مختلف روانی می
 استعدادها و ایجاد یک زندگی بهتر برای افرادها، ، افزایش توانمندیخوشنودی از زندگی

نگر شناسی مثبتهای روانزمینه(. 6330، 0)سلیگمن، استین، پارک و پترسونتوجه شود 
سطح ذهنی؛ مربوط به  -2( بر سه موضوع متمرکز است: 6336مطابق با نظریه سلیگمن )

های جسمانی و لذت، 3گیغرقهی و رضایت )گذشته(؛ تجارب ذهنی مثبت. از قبیل بهزیست
در سطح فردی؛ مربوط به صفات مثبت  -6بینی، امید )آینده( است. شادی )حال( و خوش

کار های بین فردی، درک زیبایی و پشتشخصی از قبیل ظرفیت عشق و کار، شجاعت، مهارت
هایی است که افراد را به های مدنی و سازماندر سطح گروهی؛ مربوط به فضیلت -0است. 

دوستی، اعتدال، صبر و اخالق دهد. مانند مسئولیت، نوعوندی بهتر سوق میسوی شهر
نگر قرار دادن شناسی مثبت( معتقدند هدف روان6332و پارکز ) 0سلیگمن، رشیدگروهی. 

ذهن وی با هدف آموزش رفتارهایی است که  زمینههای مثبت زندگی افراد در پیشجنبه
ود های مثبت موجبازخورد مثبت دیگران را به دنبال دارند. هدف دیگر آن تقویت جنبه

 های منفی در زندگی است.جای آموزش به افراد برای تفسیر مجدد جنبهبه
، گمن)سلی به طور مثال نگرشناسی مثبتمرور بسیاری از مطالعات انجام شده در روان

؛ پترسون و سلیگمن، 6330، استین و سلیگمن، 2؛ داکورث6330استین، پارک و پترسون، 
؛  6339، 9؛ فردریکسون، کوهن، کافی، پک و فینکل6330، 7؛ فردریکسون و برانیگان6333

                                                           
1. positive psychology 

2. Seligman 

3. Steen, Park & Peterson 

4. flow 

5. Rashid & Parks 

6. Dockworth 

7. Fredrickson & Branigan  

8. Cohn, Coffey, Pek & Finkel 
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سلیگمن، رشید و پارکز،  ؛6339، 6سین و لوبومیرسکی ؛ 6339، 2ر، کاشدان و اویشیگاستی
دهد که هم در سنجش نشان می( 6320و رشید و سلیگمن،  6330، 0؛ جوزف و الینلی6332

ین، نگر و هم در زمینه تدوشناسی مثبتهای مورد بررسی در روانگیری ابعاد و حیطهو اندازه
در اکثر این است.  شده های مهمی پیمودهاجرا و اثربخشی مداخالت مربوط به آن، گام

های انسان، افزایش م در ارتقای توانمندینگر هاثربخشی مداخالت مثبت ،هاپژوهش
های مثبت، شادکامی، ارتقای کیفیت و رضایت از زندگی و افزایش معنا و ها و تجربههیجان

 هم در زمینه کاهش عالئم اختالالت و پیشگیری از آن، مورد تأکید قرار گرفته است. 
نگر برای ارتقاء مثبتشناسی یکی از مداخالت مؤثر و کارآمد که در حوزه روان

بهزیستی، رضایت از زندگی، شادکامی و سالمت روان تدوین و مورد استفاده قرار گرفته، 
 فرم اولیه این برنامه توسط .است (6320سلیگمن ) رشید و 3نگردرمانی مثبتبرنامه روان

این محققان با استفاده از نتایج ( تدوین شده است. 6332سلیگمن، رشید و پارکز )
بندی آن به عنوان تاریخچه نگر و جمعشناسی مثبتهای انجام شده در حوزه روانژوهشپ

، مربوط به 7معنا -0و  2تعهد -6، 0های مثبتهیجان-2ی شادکامی نگر، سه مؤلفهبرنامه مثبت
آموزشی قرار -درمانی ای( را به عنوان اساس برنامه6336شادکامی در نظریه سلیگمن )

( معتقدند دنبال کردن لذت، تعهد و معنا در زندگی به ایجاد 6320رشید و سلیگمن ) .اندداده
 ،نگرمثبت درمانیروانپیرامون برنامه  های انجام شدهپژوهش انجامد.و تقویت شادکامی می

در تقویت میزان شادکامی، رضایت از زندگی و کاهش عالئم  را برنامه ایناثربخشی 
شادکامی و رضایت از زندگی بینی، خوششناختی، ی روانافسردگی؛ ارتقاء بهزیست

(؛ لمبرت، 6326) 9مایرز، جانسون، پارکز، ایوانسکی و پن؛ 6332سلگیمن، پارکز و رشید، )
پچ و  ؛(6320) و همکاران 22بولیر (؛6323)و همکاران  23(؛ کالر6326) 9فیچمن و استیلمن

                                                           
1. Steger, Kashdan & Oishi 

2. Sin & Lyubomirsky 

3. Joseph & Linley 

4. Positive Psychotherapy (PPT) 

5. positive emotion 

6. engagement 

7. meaning 

8. Meyer, Johnson, Parks,  Iwanski & Penn 

9. Lambert, Fincham & Stillman  

10. Kahler 

11. Bolier  
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 0(؛ پترز، فلینک، بورسما و لینتون6323) 6(؛ مارتینز، آویا و هرناندز6326) 2والبرودریک
پور، اصغرنژاد، ارشدی و صاحبی (؛ اصغری6326و لیوبومیرسکی ) 3(؛ الیوس، نلسون6323)
 آبادیو نوفرستی، روشن، فتی حسن (2090؛ خانجانی و رضایی )(2099)براتی سده  ؛(6326)

بهزیستی در نوجوانان ، کاهش میزان مصرف مواد مخدر و تقویت میزان (2090و پسندیده )
، های مثبت )لوو افزایش عواطف و هیجان (6320؛ نقل از رشید و سلیگمن، 6339)اختر، 
و  و کالر 6326؛ لمبرت، فیچمن و استیلمن، 6326 ،2سیلیککا؛ بای و 6320، 0و لیو وانگ

شناسی های مختلف روانزمینه شناسایی روابط سازه در .اندنشان داده (6323، همکاران
نگر از های مثبتسازه نشان داد (2093پژوهش نجفی، احدی، سهرابی و دالور ) نگر،مثبت

بینی کننده رضایت از زندگی در کارکنان پیش نفسبینی، امیدواری و عزتقبیل خوش
نیز ( 6320) 7رشید، یولیاسچ، استوانوسکی، گوالمانی و کاظمیشود. ها محسوب میدانشگاه

برای بهبود عالئم  9رفتار درمانی دیالکتیکی را بانگر اثربخشی برنامه مثبت خود مطالعه در
و گروه در هر دنتایج منتشر شده نشان داد که . مقایسه نمودند افراد با اختالل شخصیت مرزی

، درمانی مثبت )لذت، تعهد، معنا(پس آزمون ابزارهای به کار گرفته شده نظیر مقیاس روان
یه اند. ولی در کلها، نمرات بهتری کسب کردهقیاس تنظیم هیجانرضایت از زندگی و م

ر بهتر از نگها، عملکرد گروه برنامه آموزشی مثبتها به غیر از مقیاس تنظیم هیجانمقیاس
مند قویت نظامتاند که این محققان نتیجه گرفتهگروه رفتار درمانی دیالکتیکی بوده است. 

شناختی کامالً موثر بوده معنا در افزایش سالمت رواناحساسات و عواطف مثبت، تعهد و 
نگر یکی از مهمترین اهداف، کمک به درمانی مثبتدر برنامه روانالزم به ذکر است  است.

ارتقاء و افزایش میزان رضایت از زندگی، شادکامی و بهزیستی افراد است. بر اساس این 
تر هد و معنا هم زندگی را شادتر و غنیهای مثبت، تعها، هیجانرویکرد، افزایش توانمندی

شود. در واقع رسیدن به بهزیستی، سازد و هم باعث کاسته شدن از مشکالت هیجانی میمی

                                                           
1. Page & Vella-Brodrick 

2. Martinez, Avia & Hernandez-Lloreda 

3. Peters, Flink, Boersma & Linton 

4. Layous, Nelson 

5. Lü, Wang & Liu 

6. Bay & Csillic 

7. Rashid, Uliaszeck, Stevanovski, Gulamani, & Kazemi 

8. Dialectical Behavioral Therapy (DBT) 
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من، سلیگباشد )نگر میشناسی مثبترضایت از زندگی و شادکامی از اهداف غایی روان
 (.6332، و پارکز رشید

ه گروه روان در افراد، به ویژکه تأمین و ارتقای سالمت ضروری است تأکید بر این نکته
به طور و  استزندگی آنان در تحوالت  مبنای بسیاری از ،سنی جوانان و دانشجویان

 د. بنابراین،دهزندگی تحصیلی و غیر تحصیلی آنان را تحت الشعاع خود قرار میایی فزاینده
افزایش  نگر دردرمانی مثبتروانبخشی برنامه های مختلف در زمینه اثربا توجه به نتایج یافته

و  در بین افراد های مثبتو همچنین عواطف و هیجان بینیخوشرضایت از زندگی، میزان 
ایی و آموزشی به منظور تأمین و ارتقای های مداخلهنیز اهمیت و ضرورت اجرای برنامه

 مؤثر در مواجهه با تجارب شناختیبهداشت روانی دانشجویان و تجهیز آنان به منابع روان
این پژوهش به صورت تجربی به دنبال آزمون این  زای تحصیلی و غیر تحصیلی،تنیدگی

 نگر در افزایش رضایت از زندگی دانشجویاندرمانی مثبتروان. برنامه 2ها است که: فرضیه
. 0و ت اس بینی دانشجویان مؤثرنگر در افزایش خوشدرمانی مثبتبرنامه روان. 6مؤثر است 

ایی امهدانشجویان برن عواطف مثبت در بیندر افزایش میزان نگر درمانی مثبتروانبرنامه 
 مؤثر و سودمند است. 

 پژوهش روش
 -آزمونهای پیشو در چهارچوب طرح 2آزمایشینیمه های این پژوهش از نوع پژوهش

 است.  گواهآزمون با گروه پس
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه : و تعداد نمونه گیریجامعه، روش نمونه

نفر بود. با استفاده از روش  2633دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 
نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. این دانشجویان  03گیری در دسترس تعداد نمونه

نیز به  د و دو گروهبندی شدنکشی به دو گروه تقسیمبه صورت تصادفی و به روش قرعه
صورت تصادفی به گروه آزمایشی و گروه کنترل منتسب شدند. به منظور برآورد حجم 

( استفاده شد. بر 2090؛ نقل از سرمد و همکاران، 2992نمونه، از روش پیشنهادی کوهن )
این اساس، در پژوهش حاضر، که دارای یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل است، با 

کننده برای هر گروه، مشارکت 27، با انتخاب 03/3و حجم اثر برابر با  = 30/3پذیرش 

                                                           
1. Semi experimental designs 
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ها در این پژوهش معیارهای ورود آزمودنی دست یافت.  93/3توان به توان آزمون برابر با می
های حاد روانی، عدم شامل دانشجوی ورودی جدید دوره کارشناسی، عدم ابتال به اختالل

صورت همزمان و معیار خروج، غیبت در یک جلسه از برنامه و شرکت در برنامه درمانی به 
 بود. زای شدید و ابتال به بیماریمواجه با یک رویداد استرس

در این : 1گیری زندگی. آزمون تجدید نظر شدة جهت1: ابزارهای پژوهش
 گیریبینی، از آزمون تجدیدنظر شدة جهتگیری میزان خوشپژوهش، به منظور اندازه

گیری ( استفاده شد. آزمون تجدیدنظر شدة جهت2993، 6یر، کارور و بریگز)شیزندگی 
ها بر روی یک مقیاس پنج کنندگان به سؤالسؤال است و مشارکت 23زندگی شامل 

های شماره ( پاسخ خواهند داد. سؤال3( تا کامالً موافق )3ای لیکرت از کامالً مخالف )درجه
به صورت معکوس  9و  7، 0شوند. سه سؤال ظ نمیگذاری لحادر نمره 9و  2، 0، 6

است. در مطالعة  63شوند. کمترین نمره در این آزمون صفر و باالترین نمره گذاری مینمره
گیری (، ضریب همسانی درونی آزمون تجدیدنظر شدة جهت6339) 0لبیرااستینهارت و د

ی این آزمون در ایران توسط کجباف، عریضی و خدابخشی یبه دست آمد. پایا 76/3زندگی، 
و به  73/3( بررسی شده است. این محققان میزان پایایی به شیوه آلفای کرونباخ را 2090)

را گزارش کرده است. در این پژوهش همسانی این آزمون با  97/3شیوه آزمون مجدد 
 به دست آمده است.  23/3استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

دهی رضایت از زندگی توسط مقیاس خودگزارش: 3. مقیاس رضایت از زندگی2
گویه که مؤلفه  0این مقیاس از  ( طراحی شده است.2990) 0داینر، امونز، الرسن و گریفین

گزاره،  0کند تشکیل شده است. این گیری میشناختی را اندازهشناختی بهزیستی روان
کنند که کند. در این مقیاس افراد بیان میگیری میی شناختی بهزیستی فاعلی را اندازهمؤلفه

 آنها نزدیک است.شان چقدر به زندگی آرمانی اند و یا زندگیچقدر از زندگی خود راضی
شود گذاری مینمره 7گزینه است و از یک تا  7ی مقیاس رضایت از زندگی دارای هر گزاره

بندی باشد که به صورت طبقهمی 00تا  0)از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم(. دامنه نمرات از 

                                                           
1. Life Orientation Test- Revised (LOT-R)  

2. Scheier, Carver & Bridges 

3. Steinhardt & Dolbier 

4. Satisfaction with Life Scale 

5. Diener, Emmons, Larsen & Griffin 
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و روایی مقیاس  ارشود. اعتباز رضایت بسیار پایین تا رضایت بسیار باال از زندگی را شامل می
رضایت از زندگی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس گزارش 

 96/3( اعتبار مقیاس با روش اجرای مجدد و آلفای کرونباخ به ترتیب2990ینر و همکاران )اد
به دست آمده است. اعتبار این مقیاس در جامعه ایرانی توسط بیانی، کوچکی و  97/3و 

( مورد بررسی قرار گرفت که در این مطالعه همسانی درونی مقیاس با 2092ی )گودرز
به دست آمده است. در  29/3و با استفاده از روش بازآزمون  90/3استفاده از آلفای کرونباخ 

و برای  93/3(، ضریب آلفای کرونباخ برای دانشجویان ایرانی برابر با 2099پژوهش شکری )
به دست آمده است. در این پژوهش همسانی درونی با  90/3با دانشجویان سوئدی برابر 

 به دست آمده است. 79/3استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
منظور بررسی بعد عاطفی بهزیستی،  در این مطالعه، به :2. برنامه عاطفه مثبت و منفی3

ای خلقی ه( از صفت2999، 6کالرک و گری بر اساس برنامه عاطفی مثبت و منفی )واتسون،
ف مختلفی را توصی هایها و احساسهای این مقیاس هیجانشد. سؤالتایی استفاده بیست

بندی کنند و هر کدام درون یک مقیاس عاطفه مثبت و یا یک مقیاس عاطفه منفی گروهمی
اسخ ای لیکرت پها را بر روی یک مقیاس پنج درجهکنندگان تمام سؤالشوند. مشارکتمی
دهنده عدم تجربه هیجان و عدد )پنج( بیانگر تجربه دهند. در این طیف عدد )یک( نشانمی

باشد. برای هر آزمودنی نمره کلی عاطفه مثبت از طریق جمع نمرات سیار زیاد هیجان میب
زده، نیرومند، مند، هیجانگر هیجانات مثبت )عالقهصفت توصیف 23فرد در هر یک از 

ذوق، مصمم، متوجه، فعال( و نمره کلی عاطفه منفی از طریق مشتاق، سربلند، هوشیار، خوش
گر هیجانات منفی )پریشان، ناراحت، صفت توصیف 23یک از  جمع نمرات فرد در هر

پذیر، شرمسار، عصبی، بیقرار، ترسان( محاسبه زده، متخاصم، تحریککار، وحشتهگنا
های اصلی با استفاده از چرخش لفهؤ(، نتایج تحلیل م2099خواهد شد. در مطالعه شکری )

از  برنامهنشان داد که این  سوئدی( 230ی و ایران 233ای از دانشجویان )ابلیمین بر روی نمونه
ونه ضریب آلفای کرونباخ در نم همچنین، .تشکیل شده استدو عامل عاطفة مثبت و منفی 

و برای نمونه سوئدی برای عاطفه  77/3و برای عاطفه منفی  93/3ایرانی برای عاطفه مثبت 
ر این در پژوهش شکری، به دست آمده است. عالوه ب 72/3و برای عاطفه منفی  72/3مثبت 

                                                           
1. Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) 

2. Watson, Clark & Carey 
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 79/3و برای عاطفه منفی  90/3( آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت 2090گودرزی و شریفی )
گزارش شده است. در این پژوهش میزان آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت و منفی به ترتیب 

 در این پژوهش به منظور الزم به ذکر است به دست آمده است. 20/3و  29/3برابر با 
 صفت بیانگر عواطف مثبت استفاده شد. گیری عواطف مثبت از لیست دهاندازه
انی درمهای رواندر این پژوهش برای اجرای جلسهنگر: مثبتدرمانی روان . برنامه4
( استفاده شد. 6320نگر فرم گروهی )رشید و سلیگمن، درمانی مثبتنگر از برنامه روانمثبت

های این برنامه به صورت گروهی و طی شش جلسه دو ساعته برگزار شد. شرح مختصر جلسه
 نگر به شرح ذیل است.برنامه درمانی مثبت

 جلسات درمانی . شرح1جدول 

شماره 
 جلسه

 شرح و توصیف جلسه عنوان

2 
معرفی افراد گروه با هم 

 نگرو تشریح برنامه مثبت

هدف از این جلسه معرفی افراد به یکدیگر، بیان کلی قواعد کارگروهی، 
محرمانگی جلسات، تأکید بر انجام تکالیف منزل بود. عالوه بر این توضیح 

همچنین مسایل مطروحه در ارتباط با فقدان و  کلی در مورد برنامه داده شد.
یا کمبود منابع مثبت از قبیل هیجانات مثبت، تعهد، ارتباطات مثبت، معنا و 

های منشی در بروز افسردگی، اضطراب و زندگی پوچ مورد بحث توانمندی
قرار گرفت. در این جلسه پس از آشنایی اعضا و اطالع از کلیت جلسات 

 آزمون اجرا شد.پیش
 تکلیف منزل: نوشتن یک داستان مثبت در مورد خود

6 

شناسایی و تقویت نقاط 
قوت شاخص و 

احساسات و عواطف 
 مثبت

خود  VIAهای منشی با استفاد از پرسشنامه هدف: افراد به تعیین توانمندی
 63نگر خود پرداختند. های مطرح شده در معرفی مثبتو از جمله توانمندی
ار گی مورد بحث قرمنظور ایجاد و تقویت تعهد و غرقهتوانمندی منشی به 

 ی به کار گیری نقاط قوت شاخص به بحث گذاشته شد.گرفت. نحوه
 تکلیف منزل: تهیه یک دفترچه و نوشتن سه رویداد مثبت زندگی

0 
گذشت و بخشش و 

 میراث شخصی

هدف: افراد با انجام یک تمرین با ماهیت عفو و گذشت به طور دقیق آشنا 
شدند. همچنین به آنان آموزش داده شد تا در حد یک الی دو صفحه به بیان 

شان این بپردازند که دوست دارند دیگران آنها را به خاطر کدام ویژگی مثبت
 به خاطر بسپارند. در قالب یک پیام نکوداشت یا بزرگداشت در پایان عمر

 تکلیف منزل: نگارش یک نامه اعالم گذشت و بخشش

3 
گزاری و سپاس

 قدرشناسی

هدف: تأکید بر خاطرات خوب و قدرشناسی به عنوان شکلی پایدار از 
سپاسگزاری مورد بحث قرار گرفت. نقش خاطرات خوب و بد، با تمرکز و 
تأکید بر قدرشناسی مورد بحث قرار گرفت. افراد پس از تأمل، نخستین 
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ونه که گی قدرشناسی را خطاب به کسی که هرگز آن نویس یک نامهپیش
 اند نوشتند.باید و شاید از وی قدردانی نکرده

ه گزاری و تقدیم آن بتکلیف منزل: نگارش یک نامه قدرشناسی و سپاس
 شخص مورد نظر

0 
التذاذ/لذت تدریجی و 

 پیوسته

هدف: التذاذ به عنوان آگاهی کامل نسبت به لذت و تالش عامدانه برای 
یری گشود. شتاب در بهرهتعریف میتر مدت آن تر کردن هرچه بیشطوالنی

اه شود و راز لذات به عنوان تهدیدی احتمالی برای لذت تدریجی مطرح می
هایی در ارتباط با التذاذ مقابله با آن نیز آموزش داده شد. افراد در تمرین

 شدها و راهبردهای متنوعی استفاده میها از شیوهشرکت کردند که در آن
های لذت بخش مطابق با اصل التذاذ و کار با فعالیتانجام تکلیف منزل:  

 طمأنینه

2 

ارتباطات مثبت در تأمین 
بهزیستی و بازخورد 

 سازنده-فعال
 

سازنده در قبال اخبار خوشی -ی واکنش فعالهدف: به افراد پیرامون نحوه
های الزم داده شد. افراد به تمرین کنند آموزشکه از دیگران دریافت می

ده و فعال به عنوان راهبردی برای تقویت ارتباطات مثبت واکنش سازن
بندی نهایی و گرفتن بازخورد، پرداختند. در انتهای این جلسه، ضمن جمع

هایی جهت انجام مراجعین به منظور یافتن فرصت آزمون اول اجرا شد.پس
 نمایند.های سازنده و فعال خود را رصد میواکنش

زبان  نگر بهدرمانی مثبتبرگرداندن نسخه اصلی برنامه رواندر مطالعه حاضر پس از 
ها، با هدف آزمون روایی ها به تفکیک جلسهبندی اهداف و فعالیتفارسی و صورت

شناسی درباره ویژگی فنی و روایی محتوایی برنامه منتخب، از چند عضو هیأت علمی روان
 ه نظرخواهی شد.محتوایی ابزار و تطبیق یافتگی فرهنگی محتوای برنام

ش به گروه آزمای نگر،درمانی مثبتروان قبل از اجرای برنامه :ی پژوهشاجرا فرایند
شنامه پرسهای فردی، هر دو گروه به آزمون، به منظور کنترل آماری تفاوتو در مرحله پیش

د. پس از پاسخ دادن گیری زندگی و مقیاس عاطفه مثبترضایت از زندگی، پرسشنامه جهت
اول  شد؛ پس آزمونایی یک جلسه دو ساعته برگزار میاتمام شش جلسه آموزشی که هفته

در هر دو گروه به دست آمد. در نهایت در مرحله پیگیری، پس از گذشت دو ماه، به منظور 
 پرسشنامههای مربوط به آزمون ماندگاری اثر برنامه آموزشی، مجدداً از دو گروه اندازه

د. الزم آوری شجمع گیری زندگی و مقیاس عاطفه مثبترضایت از زندگی، پرسشنامه جهت
های منتسب به به ذکر است به منظور رعایت اخالق پژوهش، پس از گردآوری اندازه

که  واهگمتغیرهای اصلی پژوهش در مرحله پیگیری، محتوای برنامه آموزشی به افراد گروه 
 در فهرست انتظار بودند؛ نیز ارائه شد.
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 ی پژوهشهایافته
و  30/29سال با میانگین سنی  63تا  29دامنه سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش 

 . بود 267/3انحراف معیار سن 

 در بینی و عاطفه مثبت، خوشهای توصیفی رضایت از زندگیشاخص
 دانشجویان

آزمون و پیگیری به آزمون، پسپیش در بینی و عاطفه مثبت، خوشمیانگین و انحراف معیار رضایت از زندگی .2جدول 
گروه دوتفکیک   

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش گروه تغیرم

 میانگین  
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

رضایت از 
 زندگی

 07/6 00/69 06/6 20/69 697/0 93/63 آزمایش

 92/0 72/66 92/0 00/60 272/2 37/66 گواه

 بینیخوش
 39/6 72/27 92/2 69/27 06/6 20/20 آزمایش

 26/0 26/20 69/3 93/23 23/3 72/23 گواه

 عاطفه مثبت
 39/2 32/30 332/2 00/30 36/2 00/03 آزمایش

 20/2 72/00 336/0 32/00 73/0 93/06 گواه

 ،آزمون و پیگیری رضایت از زندگیآزمون، پسمیانگین نمرات پیش .6های جدولداده
دهد. با های پژوهش را نشان میدر دانشجویان به تفکیک گروه بینی و عاطفه مثبتخوش

شود آزمون مشخص میگروه در مرحله پیش دونگاهی اجمالی در میانگین نمرات هر 
ی از هم ندارد. این امر به معنی همگنی میانگین نمرات در این مرحله تفاوت و فاصله چندان

آزمون و شود، در مرحله پسطور که مالحظه میباشد. همانسه گروه قبل از مداخله می
مشهودتر  آزمایشیدر گروه  بینی و عاطفه مثبت، خوشپیگیری افزایش رضایت از زندگی

 باشد.می گواهاز گروه 
 در رگرسیون شیب همگنی فرض پیش ،های پژوهشفرضیه آزمون و بررسی از قبل

در مقیاس   (؛<30/3Pو  =99/2Fبا ) در رضایت از زندگی آزمونپیش و گروه بین تعامل
 فرض پیش(؛ <30/3Pو  =232/2F(؛ و در عاطف مثبت )<30/0Pو  =007/3Fخوشبینی با )

 =30/6Fبا ) در رضایت از زندگی لوین آزمون از استفاده با گروهی درون واریانس همگنی
و  =626F) در عاطفه مثبت با و (<30/3Pو  =699/2Fبا ) بینی؛ در خوش(<30/3Pو 
30/3P>حاسبهم ویلک-شاپیرو آزمون از استفاده با هاداده توزیع بودن نرمال فرض پیش ( و 
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یر در هر سه مقیاس متغ کوواریانس تحلیل از استفاده برای هافرضپیش این تمامی و شد
  .بود برقرار وابسته

 آزموننمرات رضایت از زندگی دانشجویان در مرحله پس تک متغیره . نتایج تحلیل کوواریانس3جدول 
نابع م

 تغییرات
مجموع 

 مجذورات
درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

توان 
 آزمون

اثر 
 همپراش

996/62639 2 996/62639 996/6999 330/3 999/3 333/2 

 939/3 032/3 323/3 790/20 372/263 2 372/263 اثر گروه

     709/9 06 237/679 خطا

      03 333/62223 کل

. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مورد مقایسه نمرات رضایت از زندگی 0جدول
شود اثر گونه که مالحظه میدهد. همانآزمون را نشان میدانشجویان در مرحله پس

آزمون آزمون در پسآماری معنادار بوده است. به بیان دیگر نمره پیشآزمون به لحاظ پیش
ه عنوان آزمون باثر داشته است. در ادامه برای آزمون اثر مداخالت بر متغیر وابسته اثر پیش

پراش خنثی گردید. نتایج نشان داد اثر گروه یا مداخله پس از حذف و خنثی کردن عامل هم
توان نتیجه گرفت بین میزان رضایت از زندگی ه است. میپراش معنادار بودمتغیر هم

 مشاهده میانگینداری وجود دارد. تفاوت معنی در گروه آزمایشی و گروه گواه دانشجویان
، افزایش میانگین نمرات گروه آزمایشی در 2جدول ر آزمون دهر دو گروه در مرحله پس

ر افزایش نگر ددرمانی مثبتبرنامه روان به بیان دیگر دهد.مقایسه با گروه گواه را نشان می
  رضایت از زندگی دانشجویان مؤثر بوده است.

میزان  در افزایش نگردرمانی مثبتروان یزان ماندگاری اثربخشی برنامهبرای بررسی م
همبسته استفاده شد. با توجه  tرضایت از زندگی دانشجویان بعد از گذشت دو ماه از آزمون 

( و مقادیر به دست آمده در 2آزمون و مرحله پیگیری )جدول ت در پسبه میانگین نمرا
و t (22) =003/3] گواه[ و در گروه <30/3Pو t (22) =697/3نگر ]گروه آزمایشی مثبت

30/3P>توان نتیجه گرفت که نتایج به دست آمده در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده [ می
 است. 
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 آزمونسگروه در مرحله پ دوبینی دانشجویان میانگین نمرات متغیر خوش تک متغیره . آزمون تحلیل کوواریانس4جدول
 
منبع 

 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

توان 
 آزمون

اثر 
 همپراش

372/9906 2 372/9906 393/922 322/3 926/3 333/2 

 066/3 622/3 332/3 062/3 309/37 2 309/37 اثر گروه

     993/23 06 372/039 خطا

      03 333/9669 کل

یان بینی دانشجو. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مورد مقایسه نمرات خوش3جدول
 آزمون به لحاظشود اثر پیشگونه که مالحظه میدهد. همانآزمون را نشان میدر مرحله پس

آزمون اثر داشته است. در آزمون در پسآماری معنادار بوده است. به بیان دیگر نمره پیش
پراش آزمون به عنوان عامل هماثر پیش ،بر متغیر وابسته برنامه آموزشیادامه برای آزمون اثر 

خنثی گردید. نتایج نشان داد اثر گروه یا مداخله پس از حذف و خنثی کردن متغیر معنادار 
زمایشی و در گروه آ بینی دانشجویانتوان نتیجه گرفت بین میزان خوشاست. بنابراین می

ر در نگدرمانی مثبتبه بیان دیگر برنامه روان جود دارد.داری وتفاوت معنی گروه گواه
  بینی دانشجویان، مؤثر بوده است.افزایش میزان خوش

بینی آموزشی در افزایش میزان خوش برای بررسی میزان ماندگاری اثربخشی برنامه
همبسته استفاده شد. با توجه به میانگین نمرات  tدانشجویان بعد از گذشت دو ماه از آزمون 

( و مقادیر به دست آمده در گروه آزمایشی 2آزمون و مرحله پیگیری )جدول در پس
[ <30/3Pو t (22)- =639/3] گواه[ و در گروه <30/3Pو t (22)- =927/2نگر ]مثبت

  ده است.ار مانتوان نتیجه گرفت که نتایج به دست آمده در مرحله پیگیری نیز پایدمی

 آزمونگروه در مرحله پس دودانشجویان  عواطف مثبتآزمون تحلیل کوواریانس میانگین نمرات متغیر . 5 جدول

نبع م
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

توان 
 آزمون

اثر 
 همپراش

932/06392 2 932/06392 076/2223 332/3 992/3 333/2 

 997/3 029/3 332/3 739/29 996/239 2 996/239 اثر گروه
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     099/06 06 272/2330 خطا

      03 333/03203 کل

. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در مورد مقایسه نمرات در عواطف مثبت 0جدول 
اثر  شودگونه که مالحظه میدهد. همانآزمون را نشان میدانشجویان در مرحله پس

آزمون در عواطف مثبت به لحاظ آماری معنادار بوده است. به بیان دیگر نمره پیش
ته، بر متغیر وابس هآزمون اثر داشته است. در ادامه برای آزمون اثر مداخلآزمون در پسپیش

پراش خنثی گردید. نتایج نشان داد اثر گروه یا مداخله پس آزمون به عنوان عامل هماثر پیش
ت در توان نتیجه گرفباشد؛ بنابراین میپراش معنادار میو خنثی کردن متغیر هماز حذف 

اظ به لحدر گروه آزمایش و گواه آزمون بین نمرات عواطف مثبت دانشجویان مرحله پس
زایش گر در اف»درمانی مثبتبه بیان دیگر برنامه روان داری وجود دارد.آماری تفاوت معنی

  ن به لحاظ آماری مؤثر بوده است.عواطف مثبت در دانشجویا
آموزشی در افزایش عواطف مثبت برای بررسی میزان ماندگاری اثربخشی برنامه

همبسته استفاده شد. با توجه به میانگین نمرات  tدانشجویان بعد از گذشت دو ماه از آزمون 
ی  ( و مقادیر به دست آمده در گروه آزمایش2 آزمون و مرحله پیگیری )جدولدر پس

[927/3= (22)t  30/3وP> و در گروه ]گواه [(22) =322/2t  30/3وP>می ] توان نتیجه
 گرفت که نتایج به دست آمده در مرحله پیگیری نیز پایدار مانده است. 

 گیریبحث و نتیجه
رضایت  فزایش میزانانگر در درمانی مثبتاین پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه روان

ته طور که گفبینی و عواطف مثبت در دانشجویان انجام شده است. همانخوشاز زندگی، 
 و های مثبت، تعهد و معنابا افزایش مستقیم هیجان نگردرمانی مثبتشد، برنامه روان

دا افزایش پی آنانشناختی میزان رضایت از زندگی و سالمت روانهم ، های افرادتوانمندی
سازد و باعث کاسته شدن از مشکالت تر میتر و غنیرا شادآنان هم زندگی  و کندمی

 شود. هیجانی می
سه با نگر در مقاینشان داد برنامه مثبتهای پژوهش فرضیههای حاصل از بررسی یافته

 ذاریتأثیرگ در افزایش رضایت از زندگی در دانشجویان مؤثربوده است. و این گواهگروه 
ز پایدار بوده است. این یافته با نتایج مطالعات پس از گذشت دو ماه در مرحله پیگیری نی
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(؛ رشید، یولیاچک، 6320و لیو ) ، وانگ(؛ لو6339(؛ پارکز )6332سلیگمن، رشید و پارکز )
 2(؛ کوادراپرالتا، ولوسو بسیو، پرز و زونیگا6320استوانوفسکی، گوالمنی و کاظمی )

(؛ لمبرت، 6326(؛ مایرز، جانسون، پارکز، ایوانسکی و پن )6326(؛ بای و کادیاک )6323)
پچ و  (؛6320) و همکاران بولیر (؛6323) ر و همکاران(؛ کال6326فیچمن و استیلمن )

 0(؛ پترز، فلینک، بورسما و لینتون6323) 6(؛ مارتینز، آویا و هرناندز6326والبرودریک )
پور، اصغرنژاد، ارشدی و صاحبی (؛ اصغری6326سون و لیوبومیرسکی )(؛ الیوس، نل6323)
باشد. در تمامی این ( همسو می2099براتی سده ) و( 2090خانجانی و رضایی ) (؛6326)

 نگر در افزایش رضایت از زندگیها و مداخالت مثبتمطالعات اثربخشی و سودمندی برنامه
به طور کلی یکی از متغیرهای وابسته در  به صورت کامالً معناداری تأیید شده است.

ی شود، رضایت از زندگنگر که اثربخشی این مداخالت بر آن بررسی میمداخالت مثبت
نگر کمک به ارتقاء و افزایش است. یکی از مهمترین اهداف مداخالت در رویکرد مثبت

ها، وانمندیایش تباشد. بر اساس این رویکرد افزمیزان رضایت از زندگی و بهزیستی آنان می
دن شود. در واقع رسیتر کردن زندگی میهای مثبت، تعهد و معنا باعث شادتر و غنیهیجان

و  رشید سلیگمن،باشد )نگر میشناسی مثبتبه بهزیستی و شادکامی از اهداف غایی روان
ژه ی(. یکی از معانی مرتبط با شادکامی رضایت از زندگی است. این دیدگاه به و6332 پارکز،

( 6339) 3گرا به شادکامی و بهزیستی مشهود است. گیلمن، هابنر و باکمندر رویکرد سعادت
شامل ارزیابی شناختی مبتنی بر معیارهای انتخاب شده فرد در زندگی  رارضایت از زندگی 

( رضایت از زندگی را یک فرایند داوری 6330) 0اند. داینر، اوشی و لوکاستعریف کرده
ها ای از مالکند که در آن افراد کیفیت زندگی خود را بر اساس مجموعهدانشناختی می

 کنند.ارزشیابی می
به طور کلی قضاوت درباره رضایت از زندگی به مقایسه شرایط فردی، با آنچه که  

شود یک استاندارد مناسب باشد، بستگی دارد. آنچه که در اینجا از اهمیت خاصی تصور می
( معتقدند این 2990دارد؛ استاندارد و معیار مورد نظر است. داینر امونز، الرسن و گیریفین )

                                                           
1. Cuadra-Peralta, Veloso-Besio,  Pérez & Zúñiga,  

2. Martinez, Avia & Hernandez 

3. Peters, Flink, Boersma & Linton 

4. Gilman, Huebner & Bukman 

5. Diener, Oishi & Lucas 
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طور همان میل شده از بیرون نیست بلکه موضوعی شخصی و درونی است.استاندارد امری تح
که گفته شد رضایت از زندگی یکی از عناصر اصلی در شادکامی و بهزیستی است. گیلمن، 

 های مرتبط با رضایت از زندگی نسبتاً با ثباتمعتقدند که قضاوتنیز ( 6339هابنر و باکمن )
ی صرفاً محصول وقایع و اتفاقات زندگی نیست بلکه و حساس به تغیراند. رضایت از زندگ

( نشان دادند که 2992) 2یووسن و هویسهبر نتایج مهم زندگی نیز اثرگذار است. آریندل، می
های پایین اضطراب، افسردگی و خشم رابطه رضایت از زندگی با سالمت عمومی و نشانه

ود رابطه معنادار رضایت از زندگی و ( نیز در مطالعه خ2990معناداری دارد. مایرز و داینر )
سطوح باالی سالمت روانی را نشان دادند و دریافتند هرچه میزان رضایت از زندگی بیشتر 

های مثبت در افراد باالست. مداخالت باشد، به همان میزان هم تجربه عواطف و هیجان
ایجاد  زندگی وهای مثبت، تعهد و مشغولیت در نگر از طریق ایجاد و تقویت هیجانمثبت

لیگمن، شود )سشناختی و رضایت از زندگی در افراد میمعنا، باعث افزایش بهزیستی روان
ر مثال اند. به طونگر تماماً مبتنی بر همین هدف طراحی شدههای برنامه مثبت (. تمرین6326

مونز ااثربخشی تمرین قدرشناسی و نوشتن نامه قدرشناسی در مطالعات مختلف )به طور مثال، 
أیید بینی تهای مثبت، رضایت کلی از زندگی و خوش( در افزایش هیجان6330، 6کالهو مک

شده است. همچنین تمرین سه چیز خوب و تمرین مهربانی و بخشش، عالوه بر از بین بردن 
تقاد به اع. اردهای منفی در ایجاد رضایت از زندگی و شادکامی تأثیر باالیی داثر هیجان
ها از مداخله یتوان به عنوان یک( بخشش، گذشت و مهربانی را می6320) 0هافمنکامپتون و 

برای افزایش شادی، رضایت، خشنودی و افزایش معنا در زندگی محسوب کرد. به طور کلی 
های افزایش رضایت از زندگی محسوب نگر یکی از مؤثرترین برنامهمداخالت مثبت

  شود.می
بینی خوش نگر منجر به افزایشال این است که برنامه مثبتدیگر یافته مربوط به این سؤ

در دانشجویان شده است. این یافته همسو با نتایج رشید، یولیاچک، استوانوفسکی، گوالمنی 
(؛ 6326(؛ بای و کادیاک )6323بسیو، پرز و زونیگا )(؛ کوادراپرالتا، ولوسو6320ظمی )و کا

و  (؛ کالر6326(؛ لمبرت، فیچمن و استیلمن )6326مایرز، جانسون، پارکز، ایوانسکی و پن )
 و همکاران بولیر(؛ 6320؛ نقل از رشید و سلیگمن، 6323(؛ گودوین )6323) همکاران

                                                           
1. Arrindell, Meeuwesen & Huyse 

2. Emmons & McCullough 

3. Compton & Hoffman  
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( 6326مانگراین و متیوس ) ( و6322) 2(؛ لیوبومیرسکی، دایرهوف، بوئم و شلدون6320)
ها ژوهشنگر در این پبینی افراد به واسطه مداخالت مثبتباشد. افزایش میزان خوشهمسو می

های مثبت اشاره توان به تأثیر و کارکرد هیجاننشان داده شده است. برای تبیین این یافته می
ها و افراد که از تمرین های مثبت در( ایجاد هیجان6330نمود. بنا به اعتقاد فردریکسون )

منفی،  هاینگر است؛ منجر به خنثی نمودن اثر هیجانشناسی مثبتهای اصلی روانمفروضه
شناختی، افزایش سالمت جسمی و آوری روانایجاد و افزایش منابع شخصی، ارتقاء تاب

فزایش ا شود در نتیجه اینشناختی و همچنین ایجاد بستر الزم برای بالندگی انسان، میروان
بینی افراد یعنی انتظار مثبت آنان در مورد آوری و افزایش منابع شخصی میزان خوشتاب

( به 6320( و رشید و سلیگمن )6332یابد. سلیگمن، رشید و پارکز )واقع آینده افزایش می
های مثبت مربوط به آینده در افزایش های مثبت علی الخصوص هیجاناهمیت هیجان

در افراد به عنوان راهی برای جلوگیری و درمان افسردگی و بدبینی تأکید  بینی و امیدخوش
های با محوریت عفو و گذشت و قدرشناسی و استفاده از اند. این محققان تمریننموده

ای ایجاد ایی برهای منشی/شخصیتی و سه رویداد خوب در زندگی را به عنوان شیوهتوانمندی
ونه گاند و معتقدند اینحال و آینده را طراحی کرده های مثبت نسبت به گذشته،هیجان
 بینی را در افراد ارتقاء خواهد داد. ها میزان امید به آینده و خوشهیجان

قایسه با نگر در مبرنامه مثبت عالوه بر این، بررسی دیگر فرضیه این پژوهش نشان داد
های افتهی با این یافته  ت.در افزایش عواطف مثبت در دانشجویان مؤثر بوده اس گواهگروه 

(؛ گروسمن، گیلمر، 6339) 6(؛ فروه، سفیک و امونز6330کاله )(؛ امونز و مک6339پارکز )
(؛ سین و 6332) 0(؛ تاچ6339) 3لوئد، کوتز و هترتون(؛ مک6337) 0رایز و کسپر

(؛ پچ و 6323) (؛ کالر و همکاران6326ت، فیچمن و استیلمن )لمبر؛ (6339لیوبومیرسکی )
(؛ پترز، فلینک، بورسما و لینتون 6323(؛ مارتینز، آویا و هرناندز )6326والبرودریک )

باشد. در این مطالعات افزایش ( همسو می6326(؛ الیوس، نلسون و لیوبومیرسکی )6323)
ه نگر نشان داده شدشناسی مثبتعواطف مثبت به واسطه مداخالت مختلف در حوزه روان

                                                           
1. Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm & Sheldon 

2. Froh, Sefick & Emmons  

3. Grossman, Gilmer, Raysz & Kesper 

4. MacLeod, Coates & Hetherton 

5. Tkach  
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نگر، ایجاد و شناسی مثبتطور که قبالً نیز بحث شد در روانتبیین این یافته هماناست. در 
ود. داینر شهای مثبت در افراد منجر به افزایش دامنه عواطف مثبت در افراد میتقویت هیجان

( بعد هیجانی بهزیستی ذهنی را برخورداری حداکثری از عاطفه مثبت در نبود عاطفه 6333)
وجه عاطفی بهزیستی ذهنی بیانگر یک مؤلفه هیجانی است که از طریق آن داند. منفی می

 2کسونکند. فردریسطح تجارب هیجانی مثبت و منفی افراد، بهزیستی آنها را تعیین می
های مثبت معتقد است وجود عواطف مثبت ( بر پایه نظریه گسترش و ساخت هیجان6330)

ه تی رابطه معنادار دارد. به باور وی کسانی کپذیری شناخبا سطوح باالی خالقیت و انعطاف
تری قانهتر و خالعواطف مثبت باالیی دارند قادر به تجربه لذت هستند. دامنه تفکر وسیع

تری برخوردار هستند. همچنین دارا بودن عواطف مثبت نقش بینانهدارند و از تفکرات خوش
ماعی، شناخت، سالمت اجت-بینی، سالمت هیجانیمهمی در رضایت از زندگی، خوش

( بر پایه نظریه گسترش و 6330کند. همچنین فردریکسون )جسمانی و عملکرد افراد ایفا می
 ها و عواطف مثبت،های مثبت معتقد است وجود هیجانساخت پیرامون کارکردهای هیجان

ت سازی، معتقد اسها و عواطف منفی را خنثی می نماید. وی با طرح نظریه ابطالاثر هیجان
فی های منهای مثبت به عنوان پادزهرهای کارآمدی در برابر تأثیرات پایدار هیجانهیجان

های منفی توانند تأثیرات ناشی از هیجانهای مثبت میکنند. به عبارت دیگر، هیجانعمل می
شود ینگر نیز به افراد آموزش داده مهای مثبت. در تمریننمایند )ابطال( را تصحیح و یا خنثی

ا سه رویداد مثبت در زندگی روزانه خود را ثبت نمایند. از آنجا که افراد این رویدادها را ت
 دهند در آنان هیجان و عواطف مثبت ایجاد می شود. به توانمندی های خود نسبت می

د در ها و توضیحاتی که ارائه شدست آمده از پژوهش به همراه تبیینبا توجه به نتایج به
نگر در افزایش میزان رضایت از نتیجه گرفت که برنامه آموزشی مثبتتوان مجموع می

رنامه ببوده است.  بینی در دانشجویان مؤثرخوش افزایشو زندگی، افزایش عواطف مثبت 
تر تردهنگر برای هرچه گسشناسی مثبتنگر رویکردی نسبتاً نوین در روانآموزشی مثبت

اصلی در این شیوه آن است که ایجاد و  است. فرض معمولشناسی ی روانکردن حیطه
تقویت احساسات و عواطف مثبت، نقاط قوت و معنا باعث ارتقاء و افزایش میزان رضایت و 

صصانِ بنا به اعتقاد متخشود. خشنودی از زندگی، افزایش شادکامی و بهزیستی در افراد می
ها دارای اصالت بوده های مثبت و توانمندی(، هیجان6320این رویکرد )رشید و سلیگمن، 

                                                           
1. Fredrickson 
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ند تا برای کنگر، به افراد کمک میعالیم و اختالالت واقعیت دارند. رویکرد مثبت به اندازه
کوشی و هوش عاطفی و اجتماعی کوشش نمایند. احیا و تقویت شجاعت، مهربانی، سخت

تر شود، اما مهماین موضوع هرچند باعث کاهش و مدیریت مشکالت هیجانی در آنان می
های مثبت، تعهد و معنا در زندگی است که منجر به ها و جنبهاز آن، ایجاد و تقویت هیجان

نگر درمانی مثبتنامه رواندر برشود. ارتقاء سالمت روان و رضایت از زندگی در افراد می
یکی از مهمترین اهداف، کمک به ارتقاء و افزایش میزان رضایت از زندگی، شادکامی و 

عهد و های مثبت، تها، هیجانبهزیستی افراد است. بر اساس این رویکرد، افزایش توانمندی
 یجانیسازد و هم باعث کاسته شدن از مشکالت هتر میمعنا هم زندگی را شادتر و غنی

شود. در واقع رسیدن به بهزیستی، رضایت از زندگی و شادکامی از اهداف غایی می
(. در این دیدگاه با افزایش 6332، و پارکز رشیدسلیگمن، باشد )نگر میشناسی مثبتروان

ی افراد شناختهای مثبت، تعهد و معنا، میزان رضایت از زندگی و سالمت روانمستقیم هیجان
کند و به افراد در رشد و کمال شخصی و ارتقاء سالمت روان کمک میافزایش پیدا 

نگر ارتقاء میزان رضایت از زندگی، نماید. با این وصف هدف برنامه آموزشی مثبتمی
( رساندن و 6330) 2شادکامی، بهزیستی و سالمت روان افراد و مطابق با استعاره گابل و هاید

 باشد. ارتقاء آنان از صفر به مثبت هشت می
ایی مؤثر و کارآمد در نگر، برنامهدرمانی مثبتتوان گفت برنامه رواندر مجموع می

ر باشد. عالوه بحوزه ارتقاء سالمت روان و پیشگیری از بروز مشکالت روانی در افراد می
ی  های مثبت و افزایش و ارتقاء آگاهاین، با توجه به رویکرد غالب این برنامه در ایجاد هیجان

بینی ، هم موجب افزایش میزان رضایت از زندگی و خوشهای خودراد نسبت به توانمندیاف
 شکالتم از بروزشناختی افراد منابع روان های مثبت وهیجان شود و هم با افزایشدر افراد می

ها به توان در مدارس و دانشگاهکه از آن می نمایدروانی و اجتماعی پیشگیری می مختلف
سازی روانی دانشجویان در برابر مشکالت مختلف روانی و اجتماعی استفاده منظور ایمن

ها شود این برنامه به طور گسترده در مراکز مشاوره دانشگاهنمود. به همین منظور پیشنهاد می
 به دانشجویان سطوح مختلف به ویژه دانشجویان جدیدالورود آموزش داده شود.

  

                                                           
1. Gable & Haidt  
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