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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش امید با تأكید بر قرآن و آموزههاي
اسالمي در كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بود .پژوهش از نوع نیمه تجربي
همراه با گروه تجربي و گواه بود .روش نمونهگیري ابتدا كل جامعه آماري به تعداد  033نفر پرسشنامهي امید
اسنایدر را تکمیل كردند و شركت كنندگاني كه پایینترین نمره را اخذ كردند تعداد  53نفر انتخاب و به
صورت تصادفي در گروه تجربي و گواه جایگزین شدند .به گروه تجربي هشت جلسهي نود دقیقهاي به
صورت هفتگي ،آموزش مثبتنگري با تأكید بر قرآن و آموزههاي دیني ارائه گردید .در پایان آموزش ،از
هر دو گروه خواسته شد پرسشنامه مذكور را مجدداً تکمیل نمایند .در مرحلهي بعد ،پس از دو ماه آزمون
پیگیري امید براي سنجش ماندگاري آموزشهاي داده شده اجرا گردید .براي تحلیل دادهها عالوه بر استفاده
از آمار توصیفي از روش تحلیل كوواریانس چند متغیري ( )MANCOVAو تحلیل كوواریانس تك
متغیري ( )ANCOVAاستفاده شد .نتایج آزمونهاي تجزیه و تحلیل كواریانس چند متغیري و تك متغیري
نشان داد كه تفاوت معنيداري بین دو گروه در افزایش امید در مرحله پس آزمون وجود دارد .و در مرحلهي
پیگیري نیز ثبات داشته است .نتایج نشان ميدهد كه آموزش گروهي مثبتنگري با تأكید بر قرآن و
آموزههاي اسالمي در گروه تجربي نسبت به گروه گواه باعث افزایش متغیر امید و زیر مقیاسهاي آن شده
است .این نتایج در مرحلهي پیگیري نیز ثبات داشته و مورد تأیید قرار گرفت.
واژگان کلیدی :آموزش مثبتنگري ،امید ،قرآن و آموزههاي اسالمي.
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مقدمه
روانشناسي مثبت یکي از جدیدترین شاخههاي روانشناسي است كه بر موفقیت انسان
تمركز دارد؛ در حالي كه بسیاري از شاخههاي روانشناسي بر رفتارهاي نابهنجار تمركز
مي نمایند .این شاخه ،به جاي توجه به ناتوانيها و ضعفهاي بشري ،روي توانایيهاي آدم
متمركز شده است؛ توانایيهایي از قبیل شاد زیستن ،لذّت بردن ،قدرت حل مسئله و
خوشبیني (كاویاني ،پناهي .)262 ،1090 ،مثبتنگري و زیبا دیدن مجموعهي هستي و حتي
زشتيها را از منظر نیك نگریستن ،باعث استفاده كردن از تمام ظرفیتهاي مثبت ذهني و
نشاطانگیز و امیدواركننده در زندگي ،براي تسلیم نشدن در برابر عوامل منفي ساختهي ذهن
و عدم یأس ناشي از دشواري ارتباط با سایر انسانها و رویارویي با طبیعت ميشود و امید به
زندگي را افزایش ميدهد .مثبت اندیشي یعني نگاه به رویدادها با این معرفت كه ،اگرچه
خوب و بد با هم در دنیا وجود دارند ،ولي ما بهتر است بر خوبي تأكید كنیم (مقدم)1090 ،
و تصور خوبي از خویش داشته باشیم ،نه آن كه همواره خود را سرزنش كنیم؛ یعني نیك
اندیشیدن دربارهي دیگران و حسنظن داشتن به آنها و با دیگران به صورت مثبت برخورد
كردن .به عبارتي مثبتاندیشي یعني برخورداري از تعادل دروني مثبت و حفظ آرامش و
خونسردي در مواجهه با مشکالت (براتي سده و صادقي .)1036 ،بدون نگرش مثبت
مؤفقیت امکانپذیر نیست؛ چرا كه افراد با نگرش مثبت ميتوانند به اهدافشان برسند .چیزي
كه به خوشبینها امکان ميدهد از بدبینها شادتر باشند ،این است كه آنان تا آنجا كه ممکن
است بر جنبههاي مثبت امور تمركز ميكنند .كمك به افراد براي رسیدن به این شناخت كه
خوشبینها صرفاً با تفکر مثبت مياندیشند ،موضوعي حیاتي است .براي مثال دیدن نیمهي
خالي یا نیمهي پر لیوان براي خوشبینها ،تمركز بر جنبهي مثبت و واقعي نیمهي پر لیوان
است .براتي سده ( )1091انتخاب بدبینها متوجهي جنبههاي منفي واقعیت ،یعني نیمهي خالي
لیوان است .شیوهي علم روانشناسي ،مربوط به انساني است كه زندگي او تنها محدود به
همین دنیاي فاني است؛ در حالي كه اسالم ،دین الهي است و هدف آن رشد و به كمال
رسانیدن انسان در دنیا و سعادتش در عقبي است ،انساني را در نظر ميگیرد كه محدود به
دنیاي فاني و مادي نیست و زندگي جاوید او پس از مرگ آغاز خواهد شد (كرمي نوري،
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 .)45 ،1011فضاي كلي ،در آموزههاي اسالمي ،مثبتانگاري است .صفاتي كه براي خداوند
شمرده مي شود ،بیشتر مشوق است تا منتقم ،بِسمِ اهلل كه در ابتداي هر كاري حضور دارد با
دو نام الرَّحمان و الرَّحیم آغاز شده است كه نشانگر نگرش مثبت به زندگي است .او نسبت
به بندگانش مهربان است «...و اهللُ رَؤوفٌ بِالعِبَاد» (آل عمران 01 ،و بقره .)233 ،به آنان محبت
دارد؛ گناهانشان را ميبخشد و بر آنان رحمت ميآورد« قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ» (آل عمران .)01،داراي فضل عظیم است.
«یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ» (آلعمران 14،و( )105كاویاني و
پناهي .)260 ،1090،داستان حضرت یوسف در قرآن نمایانگر نمونهي بسیار زیباي نگرش
مثبت در بندگان مؤمن خداست .حضرت یوسف در اثر جفاي برادرانش ،سالها از خانواده
دور شد ،رنج زندان كشید ،غم غربت تحمل كرد؛ اما وقتي بعد از بیست و پنج سال پدر را
مالقات كرد ،ذرهاي از غم و اندوه و جفایي كه بروي رفته بود ،سخن نگفت ،بلکه چنین بیان
نمود«...قَدْ أحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِکُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِي
وَبَیْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِیفٌ لِمَا یَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ»(یوسف )133،؛ «خداوند به من
احسان فراوان فرمود كه مرا از تاریکي زندان نجات داد و ما را به دیدار هم نایل كرد .پس
از آنكه شیطان بین من و برادرانم فساد كرد (و مدّتي جدایي انداخت) خداوند لطف و
كرمش به آنچه بخواهد ،تعلق ميگیرد و او دانا و حکیم است» .این اوج فرهنگ مثبتاندیشي
است كه اولین سخن حضرت یوسف با پدر ،شکر خدا بود و فقط به موهبتهاي الهي اشاره
ميكند نه نقل تلخيها ،از چاه و بیرون آمدن از آن سخن نميگوید ،بیرون آمدن از زندان
را مطرح ميكند ،عامل جفاي برادران را شیطان ميداند ،با مثبتاندیشي و غیرمستقیم اینگونه
وانمود ميكند كه برادران من بد نیستند ،شیطان آنها را وسوسه كرده است (قرائتي.)1030،
در احادیث معتبر ،شواهد فراواني پیرامون مثبتاندیشي به چشم ميخورد .امام علي (ع)
ميفرمایند« :حُسنُ الظَّنّ العَبد باهلل سُبحانَه عَلي قَدر رجائه لَه»؛ «خوشگماني بنده به خداي
سبحان به اندازة امید اوست به خدا» پس هر كس امید زیاد به فضل و رحمت خداوند داشته
باشد ،خوشگماني او به خدا بیشتر و هر كس ناامیدتر باشد ،بدگمانتر است« .حُسنُ الظَّنّ
من افضَل السَّجایا وَ اجزَلَ العَطایا»؛ «خوشگماني از باالترین خصلتها و بزرگترین
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نعمتهاست»« .راحة القَلب وَ سالمة الدّین»؛«باعث آسایش دل و سالمتي دین است» .از انسان
مثبتاندیش دیگران اندیشهي بد و تشویش خاطر ندارند و این امر سالمتي دین را در
بردارد(رسولي محالتي .)1033 ،امام باقر(ع) فرمود :در كتاب علي(ع) دیدم كه رسول خدا
(ص) باالي منبر خویش فرموده« :وَ الَّذى ال اِلهَ اِالّ هُوَ ما اُعْطِىَ مُؤْمِنٌ قَطُ خَیْرَ الدُّنیا وَ االْخِرَةِ
اِال بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللّهِ وَ رَجائِهِ لَهُ وَ حُسْنِ خُلْقِهِ وَ الْکَفِّ عَنْ اِغْتِیابِ الْمُؤمِنینَ» سوگند به خدایي
كه جز او شایسته پرستش نیست ،به هیچ مؤمني هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشد ،جز به
سبب خوشبینياش به خدا و امیدواریش به او و حسن خلقش و باز ایستادن از غیبت مؤمن.
در حدیثى با چند نقل از امام رضا (ع) مىخوانیم كه فرمود« :وَ اَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللّهِ فَاِنَّ اللّهَ عَزَّ
وَجَلَّ یَقُولُ :اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى الْمُؤمِنِ بى ،اِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ اِنْ شَرّاً فَشَرّاً »؛ «به خداوند حسنظن
داشته باشید؛ زیرا خداوند متعال مىفرماید :من نزد گمان بنده مؤمن خویش هستم اگر گمان
او خوب است ،رفتار من خوب و اگر بد است ،رفتار من هم بد باشد» (مصطفوي،1011 ،
 .)115امید همانند خویشاوند نزدیك خود ،خوشبیني نیرویي شفابخش دارد زندگي ما را
پربار ميسازد (البته مقصود خوش بیني واقعگرایانه است ،خوش بیني ساده لوحانه ميتواند
مصیبت بار باشد) .قابل درک است كه افراد برخوردار از امید بسیار زیاد ،بهتر ميتوانند تحت
شرایط سخت ،از جمله مشکالت جسماني اوضاع را تحمل كنند .در تحقیقي بر روي افرادي
كه در اثر آسیب دیدگي نخاع فلج شده بودند مشخص شد ،كساني كه امید بیشتري داشتند،
توانستند تحرک جسماني بیشتري پیدا كنند ،اما بیماران دیگري كه به آسیبي با شدت مشابه
دچار شده بودند و امیدواري كمتري داشتند ،به تحرک چنداني دست نیافتند (پارسا،1033 ،
 .)240از نظر اسنایدر ،)2332( 1امید عبارت است از ظرفیت ادراک شده براى تولید
مسیرهایى به سمت اهداف مطلوب و انگیزهي ادراک شده براى حركت در این مسیرها .در
حقیقت ،در نظریه امید اسنایدر ،سه مؤلفه وجود دارد :تفکر هدف (هر چیزى كه خود فرد
مایل است بدان دست یابد ،آن را انجام دهد یا تجربه كند) ،تفکر عامل( 2یك مؤلفهي
انگیزشى براى به حركت در آوردن فرد ،در مسیر راههاى در نظر گرفته شده براى رسیدن به
1. Snyder
2. Agency
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هدف) و تفکر گذرگاه( 1توانایى ادراک شده فرد براى شناسایى و ایجاد مسیرهایى به سمت
هدف) این سه مؤلفه بر یکدیگر اثر متقابل دارند .تعیین اهداف مهم ،منجر به افزایش انگیزه
مىشود و این انگیزه برانگیخته شده ،به نوبه خود ممکن است به یافتن گذرگاه كمك كند.
براى داشتن تفکر امیدوارانه ،باید یاد بگیریم كه چطور با موانع برخورد كنیم .به طور كلى،
افراد داراى امید باال ،هنگام برخورد با موانع به دلیل ایجاد راههاى جانشین و جدید براى
رسیدن به هدف یا استفاده از اهداف جانشین ،پاسخهاى هیجانى سازگارترى ارائه مىدهند
(براتي سده1090،36،؛ پاشاشریفي و نجفي زند 1035،131 ،و عالءالدینى .)6 ،1032 ،امید
شامل ادراكات شخص دربارهي توانایيهایش براي تعیین اهداف روشن ،تدوین طرحهایي
براي رسیدن به این اهداف (مسیرهاي تفکر) ،یافتن وحفظ انرژي و انگیزش مورد نیاز براي
رفتن به دنبال آن اهداف و پیگیري آنها (عامل تفکر) است (براتي سده .)1091 ،براي
دستیابي افراد به اهدافشان هم مسیرهاي تفکر و هم عاملیت تفکر الزم وضروري
است(اسنایدر و لوپز .)2331 ،2تفکر امیدبخش و هدفمند در نتایج آموزش و درمان مؤثر
است (اسنایدر و پترسون .)2333 ،0حتي بدون انجام دادن درمان واقعي و فقط امید صرف به
درمان شدن مجموعهاي از تغییرهاي مثبت ایجاد ميكند(الوسون .)1994 ، 4روبرت 5در
تحقیقات جامع خود پیرامون نیازهاى اعتقادى انسانها ،قرن  21را قرن معنویت خواند و
بهترین راه ایجاد امید را ،رابطه با خداوند معرفى كرد (وست .)11 ،1991،6امروزه باورهاى
دینى و معنوى افراد به عنوان منبعى تأثیرگذار و قدرتمند براى بهبود و درمان بیماران نا امید
نیز در نظر گرفته مىشوند .عالوه بر اینكه در بسیارى موارد ،مشکل مراجعان با مسائل مذهبى
آمیخته شده و بدون مداخله معنوى ،درمان كامل نمىشود (اعتمادي .)104 ،1091 ،امید در
قرآن ،بر اساس هدف خلقت بشر و در راستاي تکامل اوست و اساس آن ،ایمان به خداوند
سبحان است كه به واسطة آن ،چنان اطمینان و دل گرمياي در روان آدمي حاصل ميشود
1. Pathways
2. Lopez
3. Snyder & Peterson
4. Lawson
5. Robert
6. West
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(رعد )23 ،كه در برابر همة نامالیمات زندگي ،صبر و مقاومت ميكند و نه تنها نا امید
نميشود؛ بلکه به این دلیل كه خدا را همواره همراه خود ميداند ،براي رسیدن به آیندهاي
بهتر و سرشار از موفقیت بیشتر تالش ميكند (فاطر .)29 ،آیه 213سوره بقره نشانهي امید به
رحمت خدا را ایمان به او و مهاجرت در راه او بیان مي فرماید (طیب .)422 ،1014 ،امیدواري
حضرت یعقوب و انتظار مثبت وي به زنده بودن یوسف ،عاقبت وصال محقق شد و چشمانش
روشن گشت .امام علي (ع) در خطبه163نهج البالغه در این باره ميفرمایند كسي كه دل به
امید خدا بسته ،امید او از رفتار و كردارش فهمیده ميشود (سیدرضي436 ،ه .)161 ،امید به
رحمت الهي ،یکي از اساسيترین عوامل سعادت انسان است؛ البته امیدي در نظر قرآن
مطلوب است كه همواره لوازم و ضروریات دیگر هدف باشد؛ یعني انساني باید امیدوار باشد
كه پس از در نظر گرفتن مقصد ،اسباب و وسایل مورد نیاز براي رسیدن به آن مقصد را تهیه
كند و در آن حال منتظر رسیدن به هدف باشد .قرآن امید را عاملي مهم در حركت و زندگي
انسان برميشمرد و آن را عاملي ميداند كه وي را به سوي كار ،یا عملي سوق ميدهد
(منصوري .)1091،مفهوم امید در قرآن كریم ،در دو محور اعتقادى و رفتارى ،قابل بررسى
است؛ چون قرآن در بُعد اعتقادى ،به تقویت پایههاى معرفتى افراد پرداخته ،كه مهمترین
آنها ایمان و عقیده به توحید ،نبوت و معاد است؛ نیاز به این آموزهها ،براى ایجاد امید و
روحیه امیدپرورى در آدمى ،از آن روست كه اگر از نظر شخصیتى نسبت به آینده امیدوار
نباشد ،به طور طبیعى ،رفتارى بیرون از عرف طبیعت انسانى از خود بروز مىدهد كه در جهت
دادن جامعه به سمت نا امیدى بىتأثیر نخواهد بود .مهمترین راه كارهاى رفتارى قرآن در
حوزه فردى عبارتند از :ذكر ،تهجّد ،نماز ،و تالوت قرآن و در حوزه اجتماعى عبارتند از:
انفاق ،احسان ،عفو و بخشش ،امر به معروف و نهى از منکر و وفاى به عهد (محققیان و پرچم،
 .)134 ،1031قرآن امیدي را كه متوجه ارزشهاي واالي انساني باشد و رنگ الهي به خود
گیرد ،برترین آرزوها و امیدها دانسته،آن جا كه ميفرماید« :الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا
وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَیْرٌ أَمَلًا» (كهف.)46 ،
« مال و فرزندان زینت زندگي دنیایند و ارزشهاي پایدار و نیکيهاي ماندگار از نظر
پاداش نزد پروردگارت ،بهتر و امید بخشتر است» .در اسالم ،امید و آرزو جایگاه رفیعي
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دارد تا جایي كه از آن به عنوان رحمت الهي یاد شده است .پیامبر اسالم (ص) ميفرمایند:
األمَل رَحمَه الُمَتي وَ لوال األ مَلَ ما رَضعت والده وَلَدها و ال غَرسَ شَجَرها؛ امید و آرزو،
رحمت براي امّت من است و اگر امید و آرزو نبود ،هیچ مادري فرزندش را شیر نميداد و
هیچ باغباني نهالي نميكاشت و در آیه  20سورهي مباركهي عنکبوت آمده :نا امیدي از
رحمت الهي ،كفر است« .وَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَ لِقَائِهِ أُولَآئِكَ یَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَ
أُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ» .خداوند به مقدار این آرزوها و امیدها ،به افراد با ایمان ،اجر و
پاداش ميدهد .امام صادق (ع) ميفرماید :گاهي بندهي مؤمن تهيدست ميگوید :خدایا ! به
من روزي عطا كن تا فالن كار خیر و نیك را به جا آورم؛ اگر خداوند در او صدق نیّت
بداند ،تمام اجر و پاداشي را كه در صورت رسیدن به این آرزو و انجام آن كارهاي خیر
استحقاق پیدا ميكرد ،براي او نوشته ميشود (مجلسي1434 ،ق) .اسنایدر ،سیمسون،
یاباسکو ،بوردرز ،هیگنز 1و همکاران ( )1996در پژوهشي به این نتیجه رسیدند كه افراد بسیار
امیدوار از كساني كه كمتر امید دارند ،خود را دوست داشتنيتر و مطلوبتر ميدانند و افکار
مثبت بیشتر و منفي كمتري دارند .افزون بر این ،افرادي كه امید بیشتر دارند ،از كم امیدها
عزّت نفس بیشتري دارند ،متکي به خود و پر انرژياند و در تحقق اهدافشان بیشتر اهل
مبارزه و ریسك هستند .اسنایدر ،ایالردي ،میشل و چیونز )2333( 2درمقابل ،افرادي كه امید
كمي دارند ،در پیگیري اهدافشان افکار منفي بیشتري دارند و اغلب احساس ميكنند پیگیري
اهدافشان ،آنان را خسته و ناتوان كرده .این افراد غالباً حالت و بیاني متواضعانه و افتاده
دارند و به ویژه آمادگي دارند ضعفهاي شخصي خود را یادآوري كنند .كوهن)1993( 0
گروهي را در هتلي اسکان داد و همه جزئیات سالمتي و عواملي مانند شادي و مثبت اندیشي
را به دقت بررسي كرد .او دریافت ،افراد مثبت در مقایسه با افراد منفي دربارهي سالمتيشان
مثبتتر صحبت ميكنند .همهي افراد این گروه شرایط یکساني داشتند :كیفیت هوا ،رژیم
غذایي و فعالیتشان تحت كنترل بود .سپس همه آنها به ویروس سرماخوردگي مبتال شدند.
تمام جنبههاي سالمت اعضاي گروه هر روز به دقت بررسي ميشد .كوهن دریافت در
1. Sympson, ybasco, Borders & Higgins
2. Ilardi, Michael & Cheavens
3. Kohan
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افرادي كه امتیاز باالتري در احساسات مثبت كسب كرده بودند ،احتمال سرما خوردگي
كمتر بود .در صورت سرما خوردگي ،عالیم در این دسته از افراد كمتر و قابل تحملتر بود.
افراد شادتر عالیم كمتري از سرما خوردگي نشان ميدادند و نشانههاي كمتري از بیماري
(میزان مخاط و غیره) داشتند .در مجموع زماني كه افراد شاد خود را به عنوان افرادي سالمتر
معرفي ميكنند ،به وضوح سالمتر هستند ( مقدم .)22 ،1090 ،آیزن )1931( 1به نقل از
خدایاري فرد و غباري بناب ( )2 ،1091در پژوهشي به این نتیجه رسید ،تجارب مثبتي كه به
آثاري مثبت منجر ميشوند ،ميتوانند تأثیري بنیادین و ماهوي بر رفتار اجتماعي و روند
اندیشه و تفکر فرد بر جاي گذارند و آثار رفتارهاي مثبت ،ميتواند بر سازماندهي شناختها
و انعطافپذیر بودن این سازماندهي مؤثر باشد .شوارتز )1936( 2به نقل از خدایاري فرد و
همکاران ()2 ،1091در پژوهشهاي شناختي ،رفتاري نشان ميدهد كه هرگاه بر جنبههاي
مثبت افکار بیشتر تأكید شود ،عملکرد گروه ،تقریباً یك و نیم برابر زماني است كه بر
جنبههاي منفي افکار گروه تأكید ميشود .فورستر )1991( 0بر این باور است كه اگر ارزیابي
افراد از خودشان و ذهنیتي كه نسبت به خود دارند ،مثبت باشد از سالمت و سازگاري بیشتري
برخوردار خواهند بود .سلیگمن )1993( 4در پژوهشي نشان داد كه ميتوان مهارتهاي الزم
براي برخورداري از خوشبیني و مثبتنگري مبتني بر واقعیت را به كودكان و نوجوانان
آموزش داد و آنها را در برابر مسائل و مشکالت ،ایمنسازي رواني كرد .عبادي ،سوداني،
فقیهي و حسینپور( )1039در پژوهشي به بررسي اثربخشي آموزش مثبتنگري با تأكید بر
قرآن بر افزایش امید به زندگي پرداختند .یافتهها نشان داد ،آموزش مؤثر بوده و تأثیرآن از
ثبات الزم برخوردار بوده است .نوري ( )1033در پژوهشي به بررسي رابطه بین خوشبیني
سرشتي ،خوش بیني از دیدگاه اسالم و رضایتمندي از زندگي پرداخت و به رابطهي مثبت و
معنيداري بین متغیرها رسید .نامداري( )1093با پژوهشي در مورد دانشجویان نشان داده كه
سطح امید باالتر با عملکرد بهتر در تحصیالت و ورزش ،نتایج مثبت رواندرماني و سالمت
1. Eisen
2. Schwartz
3. Forster
4. Seligman
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جسماني در ارتباط است طبق این مفهومسازي ،امید هنگامي نیرومند است كه هدفهاي
ارزشمندي را در برگیرد و با داشتن موانع چالش برانگیز ولي نه برطرف نشدني ،احتمال
دستیابي به آنها در میان مدت وجود داشته باشد .جایي كه ما به رسیدن به هدفها اطمینان
داریم ،امید غیر ضروري است .جایي كه مطمئن هستیم به هدف نخواهیم رسید ،در این
صورت نا امید ميشویم (پاشا شریفي و نجفي زند .)132 ،1035 ،محققان دریافتهاند امید
نقش مقتدرانه و شگفتآوري در زندگي ایفا ميكند و در حیطههاي گوناگون از موفقیت
تحصیلي گرفته تا تحمل مشاغل پرزحمت ،مزایایي به همراه ميآورد .اسنایدر دریافت
افرادي كه امید زیادي دارند ویژگيهاي معین مشتركي دارند كه در میان آنها ميتوان به
موارد ذیل اشاره كرد :توانایي برانگیختن خود ،احساس كارداني كافي براي یافتن دستیابي
به هدف ،قوّت قلب دادن به خود زماني كه در تنگنا قرار ميگیرند ،دارا بودن انعطاف پذیري
الزم براي یافتن راههاي مختلف جهت دستیابي به اهداف خود یا در صورت عدم موفقیت،
تعویض یکي از آنها و دارا بودن این منطق كه هر تکلیف دشوار را به قطعات كوچکتري
كه قابل انجام باشند ،تقسیم كنند (پارسا .)129 ،1033 ،امید و خوش بیني بیشترین توجه
نظري و عملي را به خود اختصاص دادهاند( اسنایدر1994 ،؛  2332و سلیگمن .)1993 ،به
این دلیل كه مثبت نگري یك شیوه نوین ،در حوزه روان شناسي است؛ قرآن و آموزههاي
اسالمي از 15قرن قبل با بهترین شیوه آن را براي سعادت بشر تبیین نموده ،این پژوهش به
دنبال اثربخشي و ثبات آموزش مثبت اندیشي در افزایش امید با تأكید بر قرآن و آموزههاي
اسالمي در جامعه مورد پژوهش (كاركنان اداره كل آموزش و پرورش) ميباشد.

روش پژوهش
طرح این پژوهش نیمه تجربي از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري با گروه تجربي و
گواه است .متغیر مستقل آموزش گروهي مثبتنگري با تأكید بر قرآن و آموزههاي اسالمي
به همراه بحث و تبادل نظر با اعضاء گروه و تمرین فعال كه فقط در گروه تجربي ،اعمال شد
و تأثیر آن بر نمرات پسآزمون افراد گروه تجربي نسبت به گروه گواه ،مورد مقایسه قرار
گرفت و پس از دو ماه براي سنجش ماندگاري آموزشهاي داده شده آزمون پیگیري اجرا
گردید .جامعهي آماري را تمام كاركنان شاغل در اداره كل آموزش و پرورش سیستان و
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بلوچستان (تعداد  033نفر بر اساس سیستم حقوق بهار  )1090تشکیل داده و در روش
نمونهگیري ،از كل كاركناني كه در پیشآزمون پایینترین نمره را در پرسشنامهي امید
كسب كرده بودند 53نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفي ساده در دو
گروه  25نفره جایگزین شدند .براي گردآوري دادهها از پرسشنامه امید استفاده شد .این
پرسشنامه توسط اسنایدر ،هاریس ،اندرسون ،هالیران ،ایروینگ 1و سلیگمن ( )1991براي
سنجش امید ساخته شده ،داراي سیاهه 12مادهاي كه به صورت خودسنجي اجرا ميشود و
براي تکمیل آن دو تا پنج دقیقه وقت الزم است .بر روي یك پیوستار چهار گزینهاي (كامالً
غلط؛ تا حدي غلط؛ تا حدي درست؛ كامالً درست) مدرج شده .دامنه نمرات حداقل هشت
و حداكثر  02است .چهار ماده سؤال نشان دهندهي تفکر راهبرد ( .)1،4،6،3چهار تا نشان
دهنده تفکر عاملیت ( .)2،9،13،12و چهار گزینه انحرافي ( )0،5،1،11دارد (بهاري،1093 ،
 .)121متوسط ضریب روایي 2و پایایي 0این ابزار برابر %91گزارش شده است .اسنایدر و
لوپز( ،)2331همساني دروني (سطح آلفا) كل آزمون را در دامنه 3/14تا  %34به دست
آوردهاند(در زیر مقیاس عاملي  3/11تا  3/16و زیر مقیاس راهبردي  3/60تا .)3/33پایایي
آزمون روي چهار گروه نمونه برابر با  3/34و پایایي بازآزمایي ده هفته بعد برابر با  %33و در
دورههاي بیشتر از هشت تا ده هفته ،از این میزان نیز باالتر بود (اسنایدر و لوپز .)2331 ،بین
این تست با تست شادكامي آكسفورد كه روي سي آزمودني اجرا شد هم بستگي  %91به
دست آمد ( علیپور و اعراب شیباني .)1093 ،نصیري و جوكار ( )1013روایى این مقیاس را
از طریق تحلیل عاملى به روش مولفههاى اصلى با چرخش واریماكس 4محاسبه كردهاند.
شاخص KMO5در این مقیاس برابر  3/31و ضریب كرویت بارتلت 6برابر 644/31بوده ،كه
در سطح  3/331معني دار است .مقیاس امید با مقیاسهایي كه فرایند روانشناختي مشابهي
را ميسنجند ،همبستگي باالیي دارد .به عنوان مثال ،نمرههاي مقیاس امید به میزان  3/53تا
1. Harris, Anderson, Holleran, Irving & Sigmon
2. Validity
3. Reliability
4. Varimax rotation
5. Kaiser-Meyer-Olkin
6. Bartlett
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 3/63با مقیاس خوشبیني شییر و كارور 1همبستگي دارد .همچنین نمرات این مقیاس با
نمرات سیاهة افسردگي بك 2همبستگي منفي دارد -3/51و ( -3/42خالدیان و حسین پور،
 .)2312ضریب آلفاي كرونباخ پژوهش حاضر هم 3/91محاسبه شد.
روند اجرای پژوهش :پس از انتخاب نمونه و جایگزین كردن آزمودنيها بصورت
تصادفي در گروههاي تجربي و گواه ،آموزش مثبت نگري طي هشت جلسهي نود دقیقهاي،
دو ماهه و به صورت هفتهاي به گروه تجربي ارائه شد و گروه گواه هیچ آموزشي دریافت
نکرد .تنها در مورد آنان پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیري اجرا گردید .فرایند كار جلسات
آموزشي ،با توجه به تأكید بر آیات قرآن و آموزههاي اسالمي ،به این صورت بود كه هر
جلسه با تالوت آیاتي از قرآن كریم شروع و فعالیتهاي جلسهي قبل بحث و بررسي شده و
مباحث جدید براساس محتواي هر جلسه برگرفته از نظریات روانشناسي مثبت نگر و امید با
تأكید بر آیات قرآن و روایات معصومین( علیهما السالم) توسط پژوهشگر و یك نفر
تسهیلگر با بهرهگیري از فنآوري نوین آموزش داده شد .در پایان با مرورخالصهاي از
مطالب جلسه ،فعالیت جلسهي بعد تعیین ميگردید .در انتهاي آموزش ،پس آزمون از هر دو
گروه به عمل آمد .براي بررسي اثربخشي آموزش ،آزمون پیگیري دو ماه پس از انجام پس
آزمون در مورد دو گروه به عمل آمد تا نتایج ،مورد تحلیل آماري قرار گیرد.
جدول  .1خالصهي جلسات آموزش مثبت نگري به شيوه گروهي
جلسه

موضوع

اول

معرفي اعضا وطرح دید كلي از مداخله  -مقدمه مثبت(تمرین فعال)

دوم

مرور جلسه قبل -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -استفاده از نقاط قوت( -تمرین فعال)

سوم

مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -شکر(سه مورد خوب)( -تمرین فعال)

چهارم

مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه – قدرداني( -تمرین فعال)

پنجم

مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -لذّت بردن از زندگي( -تمرین فعال)

ششم
هفتم

مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -شیوه تعامل با دیگران یا ارتباط سازنده فعال-
(تمرین فعال)
مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -قناعت /بخشش( -تمرین فعال)

1. Scheier & Carver
2. The Beck Depression Inventory
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مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -خدمات مثبت شغلي با استفاده از نقاط قوت یا
توانایيهاي ویژه( -تمرین فعال)

یافتههای پژوهش
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش امید با تأكید بر قرآن
و آموزههاي اسالمي بود و اطالعات توصیفي نمرات در جدول شماره دو در امید و زیر
مقیاسهاي عاملي و راهبردي به تفکیك گروهها ارائه شده است .همانطور كه از محتواي
این جدول مشاهده ميشود در مرحلهي پیش آزمون ،میانگینها و انحراف استانداردهاي امید
و زیر مقیاسهاي عاملي و راهبردي در دو گروه یکسان ميباشند ولي در مراحل پس آزمون
و پیگیري ،تفاوت زیادي مشاهده ميشود.
جدول  .2شاخصهاي آماري نمرات گروهها در اميد ،زیر مقياس عاملي و راهبردي به تفکيک مراحل
آزمون
زیرمقیاسها

مراحل
پیش آزمون

امید

پس آزمون
پیگیري
پیش آزمون

عاملي

پس آزمون
پیگیري
پیش آزمون

راهبردي

www.SID.ir

پس آزمون

گروه

تعدیل شده

تعدیل نشده
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

آزمایش

25

24/33

2/34

-

-

گواه

25

22/92

2/66

-

-

آزمایش

25

29/06

1/41

29/09

3/46

گواه

25

20/33

2/94

20/34

3/46

آزمایش

25

03/63

1/43

03/51

3/03

گواه

25

20/23

2/49

20/03

3/03

آزمایش

25

12/06

1/41

-

-

گواه

25

11/64

1/32

-

-

آزمایش

25

14/63

3/94

14/63

3/26

گواه

25

11/34

1/54

11/34

3/26

آزمایش

25

15/23

1/33

15/16

3/25

گواه

25

11/52

1/44

11/56

3/25

آزمایش

25

11/56

2/33

-

-

گواه

25

11/12

1/31

-

-

آزمایش

25

14/63

3/99

14/11

3/03

گواه

25

11/24

2/33

11/23

3/03
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آزمایش

25

15/43

3/31

15/41

3/21

گواه

25

11/34

1/40

11/93

3/21

با توجه به طرح پژوهش حاضر كه از نوع پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیري بود ،براي
تحلیل دادهها و به منظور كنترل اثر پیش آزمون و پسآزمون از روش تحلیل كوواریانس
چند متغیري 1استفاده شد .در این نوع تحلیل باید شرطهاي زیر رعایت گردد تا بتوان به نتایج
منتج شده اطمینان كرد .یکي از مفروضههاي آزمون تحلیل كوواریانس چند متغیري ،بررسي
همساني ماتریسهاي واریانس-كوواریانس ميباشد كه بدین منظور از آزمون باكس

2

استفاده شده است [براي پیش آزمون ( P= 3/36 ›3/35و  F=0/64و  )Box's M = 16/93و
براي پس آزمون (  P= 3/11 ›3/35و  F=2/13و  ) Box's M = 15/41محاسبه شد] .میزان
معناداري آزمون باكس از  3/35بیشتر است لذا نتیجه گرفته ميشود كه ماتریس واریانس -
كوواریانسها همگن ميباشند.
براي بررسي همگوني واریانس دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیري ،از آزمون
همگوني واریانسهاي لوین 0استفاده شد .آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ یك از
متغیرهاي مورد بررسي از لحاظ آماري معنيدار نبود [پس آزمونها؛ امیدP= 3/35 ›3/35 ،

و 43 ( =4/46و ،F)1زیر مقیاس عاملي  P= 3/34 ›3/35و 43 ( =1/15و ،F)1زیرمقیاس
راهبردي  P= 3/21 ›3/35و 43 ( =1/41و P)1و پیگیريها؛ امید P= 3/36 ›3/35 ،و =1/43
( 43و ، F)1زیر مقیاس عاملي  P= 3/49 ›3/35و 43 ( =0/20و ،F)1زیرمقیاس راهبردي
 P = 3/35 ›3/35و 43 ( =1/50و .] F)1بنابراین مفروضه همگوني واریانسها نیز تأیید شد.
مفروضه مهم دیگر تحلیل كوواریانس چند متغیري ،همگوني ضرایب رگرسیون است.
این مفروضه در ارتباط با مرحله پیگیري و با رعایت پیش فرضها صادق بود [پس آزمون
( P= 3/49 ›3/31و  F=3/34و  )Wilks' lambda = 3/92و پیگیري (  P= 3/1 ›3/31و 1/30
= Fو  .]) Wilks' lambda = 3/11همانطور كه مشاهده ميشود آمارههاي چند متغیري

)1. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA
2. Box's Test of Equality of Covariance Matrices
3. Levene's Test for Equality of Variances
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مربوطه یعني المبداي ویلکس 1در سطح اطمینان  95درصد ( )α=3/35معنيدار نميباشند.
بنابراین مفروضه همگني ضرایب رگرسیون نیز برقرار ميباشد .با توجه به برقراري
مفروضههاي تحلیل كوواریانس چند متغیري ،مجاز به استفاده از این آزمون آماري هستیم.
آمارهي چند متغیري مربوطه یعني المبداي ویلکس در سطح اطمینان  99درصد
( )α=3/31معنيدار ميباشد [2= 61و P›3/331و 44 ( = 45/32و .]F)2بدین ترتیب فرض
صفر آماري رد و مشخص ميگردد كه تركیب خطي سه متغیر وابسته میزان پس آزمونهاي
امید و زیر مقیاسهاي عاملي و راهبردي پس از تعدیل تفاوتهاي سه متغیر همپراش (پیش
آزمونهاي امید و زیر مقیاسهاي عاملي و راهبردي) از متغیر مستقل (آموزش مثبت نگري)
تأثیر پذیرفته است (مرحله پس آزمون) .در مرحلهي پیگیري نیز فرض صفر آماري رد
[ 2=3/33و  P›3/331و 40 ( =53/02و ]F)0و مشخص ميگردد كه تركیب خطي سه
متغیر وابسته نمرات پیگیري آزمون امید و زیر مقیاسهاي عاملي و راهبردي پس از تعدیل
تفاوتهاي سه متغیر همپراش (پیش آزمون امید و زیر مقیاسهاي عاملي و راهبردي) از
متغیر مستقل (آموزش مثبت نگري) تأثیر پذیرفتهاند .بنابراین نتیجه ميگیریم كه تحلیل
كوواریانس چندمتغیري به طور كلي معنادار است؛ به عبارت دیگر نتایج تحلیل نشان ميدهد
كه آموزش مثبت نگري بر تركیب خطي سه متغیر وابسته (پس آزمون و پیگیري امید و زیر
مقیاسهاي عاملي و راهبردي) مؤثر بوده است.
با توجه به این كه آزمون چند متغیري مذكور معنادار بوده و تركیب خطي متغیر وابسته از
متغیر مستقل (آموزش مثبت نگري ) اثر پذیرفته است لذا بعد از آن به بررسي این موضوع
مي پردازیم كه آیا هر كدام از متغیرهاي وابسته ،به طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته
است یا خیر .به منظور مقایسه میانگین نمرات پس آزمون امید و زیر مقیاسهاي عاملي و
راهبردي بعد از كنترل اثر پیش آزمون در دو گروه از آزمون تجزیه و تحلیل كواریانس
استفاده شد كه نتایج آن در جدول سه ارائه شده است.

1. Wilks' lambda
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جدول .3نتایج تجزیه و تحليل كواریانس براي مقایسه نمرات پسآزمون اميدو زیر مقياسهاي عاملي و
راهبردي در دو گروه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

25/1

1

25/1

6/33

گروه

633/64

1

633/64

166/91

3/331

خطا

111/03

41

0/64

-

-

-

3/332

1

3/332

3/331

3/91

3/331

1

96/16

51/06

3/331

3/55

1/61

-

-

-

1/19

3/13

3/34

3/331

3/55

-

-

زیر مقیاسها
پیش
امید

آزمون

پیش

F

زیر مقیاس

آزمون

عاملي

گروه

96/16

خطا

13/19

41

4/41

1

4/41

1

143/30

56/94

41

2/46

-

پیش
زیر مقیاس

آزمون

راهبردي

گروه

143/30

خطا

115/59

سطح

مجذور

معناداري

اتا

3/31

3/10
3/13

چنانچه از جدول شماره سه مشاهده ميشود بین میانگین نمرات پس آزمون امید بعد از
حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنيداري وجود دارد [ 2=3/13و  P›3/331و ( = 166/91
41و .]F)1نمرات پس آزمون زیر مقیاس عاملي بعد از حذف اثر پیش آزمون تفاوت معنيدار
دارد [ 2=3/55و  P›3/331و41( =51/06و .]F)1و بین نمرات پس آزمون زیر مقیاس
راهبردي بعد از زدودن اثر پیش آزمون تفاوت معنيداري وجود دارد [ 2=3/55و ›3/331
Pو41( = 56/94و .] F)1بنابراین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش به طور
معنيداري در امید پیش از گروه گواه است .به عبارتي ميتوان گفت كه آموزش مثبتنگري
به طور معنيداري موجب افزایش امید و زیر مقیاسهاي عاملي و راهبردي در مرحله پس
آزمون شده است .در جدول شماره چهار تجزیه و تحلیل كواریانس به منظور مقایسه نمرات
پیگیري امید بعد از كنترل اثر پیش آزمون ارائه شده است.
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جدول  .4نتایج تجزیه و تحليل كواریانس جهت مقایسه نمرات پيگيري اميد در دو گروه
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

25/39

1

25/39

6/33

گروه

633/64

1

633/64

166/91

3/331

خطا

111/03

41

0/64

-

-

-

1/51

1

1/51

3/92

3/04

3/32

1

154/01

94/52

3/331

3/61

1/60

-

-

-

11/34

3/331

3/23

3/331

3/14

-

-

زیر مقیاسها
پیش
امید

آزمون

پیش

F

زیر مقیاس

آزمون

عاملي

گروه

154/01

خطا

16/12

41

10/6

1

10/6

1

152/52

102/16

41

1/14

-

پیش
زیر مقیاس

آزمون

راهبردي

گروه

152/52

خطا

50/99

سطح

مجذور

معناداري

اتا

3/31

3/12
3/13

چنانچه از جدول مشاهده ميشود بین میانگین نمرات پیگیري امید بعد از حذف اثر پیش
آزمون تفاوت معنيداري وجود دارد [ 2=3/13و  P›3/331و 41 ( =166/91و.] F)1
معنيداري نمرات پیگیري زیر مقیاس عاملي بعد از حذف اثر پیش آزمون نیز مشهود ميباشد
[ 2=3/61و  P›3/331و 41 ( =94/52و .] F)1و بین نمرات پس آزمون زیر مقیاس راهبردي
بعد از زدودن اثر پیش آزمون تفاوت معنيداري وجود دارد [ 2=3/14و  P›3/331و
41 ( =102/16و .] F)1بنابراین میانگین نمرات پیگیري گروه آزمایش به طور معنيداري در
امید بیش از گروه گواه است .به عبارتي ميتوان گفت كه آموزش مثبت نگري در مرحلهي
پیگیري ادامه داشته و به طور معنيداري موجب افزایش امید و زیر مقیاسهاي عاملي و
راهبردي شده است.

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش امید با تأكید بر قرآن
و آموزههاي اسالمي انجام شد .یافتهها نشان داد كه آموزش گروهي مثبتنگري در گروه
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تجربي نسبت به گواه ،باعث افزایش متغیر امید و زیر مقیاسهاي عاملي و راهبردي شده است.
این نتایج در مرحلهي پیگیري نیز ثبات داشته و مورد تأیید قرار گرفت .نتیجهي به دست آمده
از اثر بخش بودن این نوع مداخله ،با نتایج تحقیقات هو ،چیونگ و چیونگ )2333( 1بر
دانشجویان دانشگاه چیني شاتین؛ وانگ و لیم )2339( 2بر دانشآموزان دبیرستاني در
سنگاپور؛ آلبرتو و جوینر )2333( 0بر بیماران مزمن انسداد ریوي؛ لي ،كهن ،ادگار ،آندریا و
گوگان)2336( 4؛ كاتریت)2331( 5؛ تراسي ( )2331به نقل از عبادي و همکاران ()10 ،1019
بر زنان آلوده به ویروس ایدز ؛ سپیگل ،بلوم وگوتهي)1991( 6؛ موحد ( )1032بر دانشجویان
دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اسدالهي ()1036؛ خدایاري فرد و همکاران ( )1036بر زندانیان
رجایي شهر اصفهان؛ نامداري ،مولوي ،ملك پور ،و كالنتري ( )1033بر توانمنديهاي رفتاري
مراجعین مبتال به افسرده خویي؛ عبادي و همکاران ( )1039بر زنان مطلقه شهر اهواز ،همسو
بوده است .اما پژوهش مستقیمي در این زمینه كه خالف یا نا همسو بودن نتیجهي به دست
آمده را نشان دهد یافت نشد .آیات قرآن بارها انسان را به امید تشویق كردهاند (یونس)51 ،
و با تفکر در قصههاي قرآني دمیدن روح امید در دل اهل ایمان متجلي است (هود .)123،ایمان
تصور مثبت و امید حضرت ابراهیم به خدا والطاف او حتي در دنیاي واقعي هم نمود پیدا
ميكند و آتش برایش سرد و گلستان ميشود (انبیاء .)69 ،حضرت ایوب بعد از آزمایشهاي
سخت و رهایي از امراض ،جوان ميشود (انبیاء .)34-30 ،آرامش پیامبر اسالم در غار ثور
امید به تحقق وعدة الهي ( ،43توبه) و تحقق فرج مهدي موعود (نور 55،و قصص )5 ،در همة
ادیان وحیاني نمونهاي از مثبت نگري و امید قرآني است .آموزش مثبت نگري با تأكید بر
آیات قرآن و آموزههاي اسالمي به كاركنان كمك ميكند تا از طریق اندیشیدن در معاني و
مضامین آیات و روایات ،عالوه بر تقویت خوشبیني به الطاف پروردگار و توكل به او ،با
شناسایي نقاط قوت و توانمنديهاي خویش ،بتوانند امیدواري بیشتري كسب نمایند و بر این
1. Ho, Cheung & Cheung
2. Wong, Lim
3. Alberto, Joyner
4. Lee, Edgar, Andrea & Gagnon
5. Cathrine
6. Spiegel, Bloom & Gotthehi
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اساس ،چشم انداز خوش بینانهتري از آیندهي خود داشته باشند .دیدن آیندهاي روشن ميتواند
قدرت تحمل مشکالت را افزایش داده و تالشها را براي دستیابي به اهداف ،مضاعف نماید.
براي رسیدن به مثبت نگري ،تکیهگاه و زمینهي فکري الزم است كه چیزي جز ایمان به خدا
و دین باوري نیست.كسي كه به خدا و روز جزا اعتقاد داشته باشد زندگي او معنا پیدا ميكند.
شیوة مثبت نگري با تأكید بر آیات قرآن به گونهاي است كه سبب ميشود ،فرد وضعیت خود
را با برداشتهاي شخصي مثبتتر تشریح كند .افراد خوش بین انتظار كمك و دستگیري در
شرایط سخت از خدا و از روشهاي مقابله ذهني مثل دعا و امید استفاده ميكنند و رخدادها
را در ارتباط با خدا مثبت ارزیابي مينمایند و به خواست خدارضا ميدهند ،چون به آینده
امیدوارند(خدایاري فرد و همکاران .)3 ،1091 ،تایلر ،كیمني ،رید ،بوور و گرنیووالد)2333( 1
معتقدند اگر ادراكات عادي انسان با یك مفهوم مثبت از خود و یك دیدگاه خوشبینانه،
حتي كاذب در مورد آینده همراه شود ،نه تنها در ادارهي جزر و مد زندگي ،بلکه در كنار
آمدن با حوادث استرس زا و تهدید كنندهي زندگي ،مانند مرگ به افراد كمك ميكند.
سلیگمن ( )1993معتقد است ،آموختن اینكه پس از هر شکست ،چگونه مسیر افکار خود را
به سمت خوش بیني سوق دهیم ،مهارتي دائمي به ما ميدهد تا بتوانیم بر افسردگي و ناامیدي
غلبه نماییم و از سالمت بیشتري برخوردار باشیم .سطح خوشبیني عمیقاً ميتواند اتفاقي را كه
ميخواهد رخ نماید ،تغییر دهد و به فرد كمك نموده تا به اهداف از پیش تعیین شدة خود
برسد .در پژوهشي پیترسن( )2333بیان نمود ،خوشبیني با خلق مثبت و اخالق خوب رابطه
دارد و با پشتکار ،شهرت عمومي ،موفقیت تحصیلي ،ورزشي ،شغلي ،سیاسي و خانوادگي،
سالمت و حتي طول عمر رابطهي مثبت نشان داده است .افراد داراي امید باال ،موانع را به
عنوان چالش تعبیر ميكنند و راههاي دیگري پیدا ميكنند (اسنایدرو همکاران)2331 ،و
همچون افراد خوشبین ،انتظارهاي مثبتي دارند و قادرند افکار راهبردي را براي رسیدن به
هدفها ایجاد كنند (اسنایدر .)2333 ،به عقیدهي او هر دو بعد امید(عاملي و راهبردي) از
طریق رفتارهاي هدفمند در تشکیل و تعیین میزان امید ضروري است ،بنابراین منطقي به
نظر ميرسد كه بین این نوع آموزش با امید عاملي و راهبردي نیز رابطه معني دار وجود
1. Taylor, Kemeny, Reed, Bower & Grenuenewald
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داشته باشد .بر اساس نظر اسنایدر ( ،)1994امید یك انتظار مثبت براي دستیابي به اهداف
است .او امید عاملي را نه تنها به عنوان انرژي رواني متمركز بر هدف ،بلکه به عنوان
احساس مصمم بودن در دستیابي به هدف تعریف كرده است .این نوع انگیزه متمركز بر
هدف در جمالتي چون" من ميتوانم این كار را انجام دهم"  "،من به آن خواهم رسید "
یا" رها نخواهم كرد "نمایان ميشود .افراد داراي امید راهبردي باال ،به منظور مقابله با
موانع احتمالي ،چندین گذرگاه را در نظر ميگیرند ،در مقابل افراد با امید راهبردي پایین،
احتمال پیدا كردن راه حلي ممکن براي رسیدن به اهدافشان را ندارند (اسنایدر.)1994،
بزرگساالن كنجکاوي و پذیرش بیشتري درباره اطالعات و دانستههاي نو دارند (میکولینسر،1
 .)1991وقتي افراد در حالت هیجاني مثبت باشند نسبت به زماني كه در حالت هیجاني خنثي
یا منفي قرار دارند با سرعت بیشتري یاد ميگیرند و عملکرد فکري (ذهني)آنها پیشرفت
كرده ،بهبود ميیابد (برایان 2و برایان  .)1991در تمامي جلسات هشتگانهي آموزش
مثبت نگري سعي شد فضاي كارگاه شاد و مفرح باشد و همانطور كه ازموضوع هر جلسه
مشخص ميشود اطالعاتي ارائه شد كه براي شركت كنندگان نو و بدیع باشد .با توجه به
یافتههاي حاصل از انجام این پژوهش ،پیشنهاد ميشود كه -1:اثربخشي آموزش مثبت نگري
در جوامع دیگر مثل افراد بازنشسته ،دبیران و آموزگاران مقاطع مختلف تحصیلي مورد بررسي
و پژوهش قرار گیرد -2.یافتههاي نوید بخش پژوهش مبني بر تأثیر و ثبات  % 13آموزش بر
امیدكاركنان ،لذا این آموزش ،به تمامي كاركنان اداره كل و ادارات شهرستانها و نواحي
استان ارائه گردد .چون ارتقاء امید در راستاى تکامل انسان است و تکامل انسان در قرآن ،به
سوى خلیفهاللّه و مظهر تجلّى اسماى الهى است .وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَالَئِکَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ
خَلِیفَةً (بقره.)03،

1. mikulincer
2. Bryan
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