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 اثربخشی آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر اضطراب بررسی

  و کیفیت زندگی بیماران مبتال به صرع شدید
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 گروهی شیوه به اندیشی مثبت های مهارت آموزش بخشی اثر بررسی حاضر، پژوهش از هدف: چکيده

 شیوه به پژوهش این.بود فریدن  شهرستان شدید صرع به مبتال بیماران زندگی کیفیت و راباضط بر

 پژوهش آماری جامعه. گردید اجراء کنترل گروه با همراه آزمون پس ، آزمون پیش طرح ، آزمایشی نیمه

 تانشهرس های درمانگاه به گذشته یکسال در که بود شدید صرع اختالل دارای بیماران کلیه شامل ،

 گیری نمونه ، آماری جامعه بودن کوچک دلیل به.  بود نفر 51 آنان تعداد  ضمناً کردند مراجعه فریدن

)  کنترل و آزمایش گروه دو در تصادفی بصورت  ، نفر 93  نظر، مورد نمونه حجم. بود هدفمند صورت به

 الویبوند)  dass-21اضطــراب هپرسشــنام ، ابزار  دو از پژوهش این در.گرفتند قرار(   نفر 61 گروه هر

( 4339جهانی، بهداشت سازمان ،WHOQOL-26)  زندگی کیفیت پرسشنــامه و( 6331الویبوند، و

 با حاصل های داده.گردید استفاده کوواریانس تحلیل از پژوهش فرضیه آزمودن برای. شد استفاده

 تفاوت کنترل و آزمایش گروه ینب داد نشان  و گرفت قرار تحلیل مورد SPSS افزار نرم از استفاده

 آموزش ، داد نشان نیز تحقیق از حاصل نتایج.  دارد وجود زندگی کیفیت و اضطراب نمرات در معناداری

 تأثیر شدید صرع به مبتال بیماران زندگی کیفیت و اضطراب بر گروهی شیوه به اندیشی مثبت مهارتهای

 .شدند تأیید نیز زندگی کیفیت های مؤلفه تمام همچنین. گردید تأیید تحقیق فرضیه و بوده گذار

 شدید صرع زندگی، اضطراب،کیفیت اندیشی، مثبت :کليدی واژگان
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 مقدمه

رفتاری برای  -ان از راهبردهای مقابله ای شناختی رگ ب بعنوان یکی از اختالالت شایع جامعه امروز است. امروزه اکثر درماناضطرا

با توجه به تأثیر این دو روش ها بر سالمت جسمی وروانی و با عنایت بر این مسئله که آموزش شیوه  درمان اضطراب استفاده می نمایند.

های مواجهه با اضطراب از جمله تکنیک های آرمیدگی عضالنی و مهارت حل مسئله مفیدتر و آسان تر از سایر راهبردهای درمانی است و 

ی دارویی را ندارد. لذا پرداختن به شیوه های درمانی غیر دارویی مناسب و موثر و کم در ضمن اثرات منفی و عوارض جانبی مانند درمان ها

 .(6959،شفیع آبادی، ناصری )هزینه تر خواهد بود

 

نیز معتقد بود که افراد موفقیت ها و شکست های خود را به عوامل درونی)تالش و توانایی(و عوامل بیرونی)شانس  6353واینر در 

 (.6،6336دهند)لفرانسیکوودشواری(نسبت می 

برخی از روانشناسان معتقدند که روانشناسی بیش از حد بر جنبه های منفی رفتار متمرکز شده و به اندازه کافی به جنبه های 

درصد وقت روانشناسان،صرف بازگرداندن افراد مشکل دار به وضعیت نرمال می 33میگوید:4333مثبت رفتار نپرداخته است.سلیگمن در سال

د و می توان گفت که هیچ تالش یا هزینه ای برای کمک به افراد عادی صرف نمی شود تا آنکه تمام پتانسیل های خود را به فعلیت در شو

 (. 4،4333آورند واز زندگانی ای فراتر از زندگی معمول برخوردار شوند)سلیگمن

های انسان های منفی و مخرب افکار، باورها و احساسبهشان را جنها و کارهای علمیشناسان پیشین که محور پژوهشبرخالف روان

گونه روان انسان متمرکز کرده و تمام وقت و انگیز افکار و ابعاد بیمارهای اختاللشان را بر مدار جنبهقرار داده و تمام سعی و تالش

های شناسان عالوه بر پرداختن به جنبهبسیاری از روانکردند، امروزه های روانی هزینه میهای بیماریشان را روی رفع و زدودن نشانهانرژی

ها و رفتارهای انسان نیز توجه دارند )آقایی، رئیسی دهکردی ، آتش های مثبت افکار، باورها، احساسگونة روان انسان، به جنبهمرضی و بیمار

 (.6951پور، 

خته است و حرف های تازه ای برای گفتن در این زمینه به تازگی علم روان شناسی به بررسی موضوعات و پدیده های جدیدی پردا

ها دارد و سر کار روان شناسی دیگر بررسی صرف عالئم بیمار گون رفتار انسان نیست. پیدایش گرایش های جدید مانند روان شناسی 

 (.6951ادعاست)اولیاء، سالمت و مثبت گرا و بررسی موضوعاتی مانند شاد کامی،خوش بینی،شجاعت و خردمندی و... شاهدی بر این

 

روانشناسان مثبت گرا معتقدند،که امروزه میتوانیم با تلفیق ایده های کارل راجرز با تحقیقات روان شناختی مثبت،شرایطی را فراهم 

و سالم تر کنیم که در آن افراد بتوانند با کم کردن استرس و با کمک به تسهیل در شکو فایی توانمندی هایشان ، به سمت یک زندگی شاد 

 (.4331حرکت کنند)سلیگمن،تراسی،و استن،

انسان نظر دارد .  9به عنوان شاخه جدیدی از روانشناسی اساساً به مطالعه علمی نیرومندی ها و شادمانی9امروزه روانشناسی مثبت

گشائی خالق در زندگی روزانه شادمانی و خشنودی به عنوان هیجانهای مثبت ، میتوانند از راه خالقیت به تولید هنر و علم یا مشکل 

پدیده های روانشناختی مانند شادی ، خوش بینی ، امید ، خالقیت و خرد که ناشی از تجارب مثبت ذهن است در مرکز توجه و » بینجامد . 

می رویم و  وقتی دارای تفکر مثبت هستیم از روش های معمول فکر و عمل خویش فراتر .(4331)کار ، « مطالعات روانشناسی مثبت است 

 (.6335انعطاف پذیری بیشتری خواهیم داشت ، همچنین خالق تر و کاراتر می شویم )فردریکسون ، 

روانشناسی مثبت،جنبشی نو ظهور در حیطه روان شناسی معاصر است که بر نیاز به فهم جنبه های مثبت تجربه های انسانی و فهم 

داشته باشد تأکید دارد. روانشناسی مثبت،یک روان شناسی قرن بیست و یکمی اینکه چه چیزی باعث می شود که زندگی ارزش زیستن 

است، که به جای اینکه بگوید چگونه باید استرس را کم کنیم،چگونه بیماری ها را درمان کنیم ویا چگونه ناتوانی ها و ضعف ها را ترمیم 

 المت را ارتقا و توانمندی های مثبت را ایجاد کرد. به همین دلیل کنیم ،به دنبال این است که بفهمد چگونه می توان بهزیستی را تسهیل،س

 

 

                                                           
1-Lefrancois 

2-Seligman 

3- Positive psychology 

4-Gabel & haidet 

5-Henline 
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معتقد است پرسش درباره بهزیستی و سالمت روان باید به عنوان هدف تمام سیاست گذاری های عمومی در آید)جوزف ولینی، 

 (.6933ترجمه مرزبان،

نیست. این حیطه علمی به دنبال فهم کامل  روانشناسی مثبت، چیزی بیش از مطالعه علمی فضیلت ها و توانایی های انسان

گسترده تجارب انسان از کمبود،رنج و بیماری تا شکوفایی،سالمتی و بهزیستی انسان می باشد.به هر حال روان شناسی مثبت که در ده سال 

ی داند)گابل و گذشته رشد و توسعه پیدا کرده است،خود را به خصوص در حوزه درمان،وامدار کارل راجرز و آبراهام مزلو م

 (.6933ترجمه قویدل،43319،هایدت

مهم ترین اصل در روان شناسی مثبت،پیشگیری است،یعنی کشف توانمندی های انسان و اینکه یک سری صفات متضاد با آسیب 

 .(43311،شناسی روانی به نام خصیصه های مثبت انسانی وجود دارد که هسته اصلی پیشگیری مثبت را تشکیل می دهد)هنلین 

از بیماریهای بدنی حاصل اضطراب و استرس می باشد. همچنین اضطراب به عنوان پدیده روان شناختی از   %51گفته می شود 

پیشگیری و کنترل استرس و اضطراب و راهبردهای مقابله ای آن مورد  ،عوامل ایجاد کننده اختالل روانی است. از این رو در سالهای اخیر 

داده شد این راهبردها نقش مهمی درکاهش اضطراب دارد.افراد برای مواجه با اضطراب از شیوه های مختلفی مانند توجه قرار گرفت و نشان 

ت روش های دارو درمانی و روان درمانی و ... استفاده می کنند. اما افراد با این اختالل به شکل های مختلفی برخورد می کنند. عده ای نسب

ی ندارند و آن را با اختالل طبی اشتباه گرفته و به درمان جسمی مبادرت می ورزندو عده ای دیگر نسبت به به عالیم و نشانه های آن آگاه

 درمان یا پیشگیری از آن اقدامی انجام نمی دهند، در نتیجه این اختالل شدت می یابد و ممکن است به اختالالت دیگر دچار شوند. بنابراین

ه های مناسبی وعالیم و نشانه های اضطراب آگاهی یابند و هم اینکه ضمن تشویق برای درمان، از شیباید کمک کرد تا افراد هم نسبت به 

 (.43356،)مک کارتیبرای درمان و یا کاهش میزان اضطراب خود استفاده نمایند

آن است که :به معنی لذت بخش بودن زندگی فرد درسطح عمیق ترمی باشد.دراین دیدگاه فرض بر4کیفیت اصالت وجودی زندگی 

فرد دارای ماهیت عمیق تری است که شایسته ی احترام بوده ومی تواند منطبق باماهیت زندگی خود زندگی کند.به  عنوان مثال نیازهای 

 باشد. 9بیولوژیکی فرد برطرف شود،رشد به حد کمال خود برسد واینکه جریان زندگی منطبق با شاخص های معنوی وباورهای دینی فرد

ین معنی که شرایط زندگی فرد درحد مطلوب بوده ودیگران زندگی وی را باکیفیت بدانند این دیدگاه : بد9نی زندگیکیفیت عی  

می باشد که مردم درآن زندگی می کنند. این نظریه جامع ویکپارچه از کیفیت زندگی حاوی انواع نظریات از ذهنی تا  یفرهنگ تحت تأثیر

نده جنبه هایی از زندگی می باشند.بهزیستی عوامل عینی،جنبه سطحی تر کیفیت زندگی اند که عینی می باشد که هر کدام در بر گیر

ی مرتبط با توانایی سازگاری فرد با فرهنگی است که در آن زندگی می کند.  رضایت مندی از زندگی و تحقق نیازها ،تا اندازه ای با جنبه ها

شامل وجود و اصالتمان به عنوان یک فرد می باشد.سازمان بهداشت  های زندگی ، عمیق تر در ارتباط هستند وخوشبختی و درک پتانسیل

زد این مقیاس به مطالعه "مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی "جهانی در نهایت پس از ارائه چندین مقیاس دست به تهیه 

، هاشمی ، محیط زندگی)نصیریو سالمت روان،روابط اجتماعیاز کیفیت زندگی افراد میپردازد که عبارتند از سالمت جسمی، چهار بعد

 .(6951، حسینی

 

 روش پژوهش
نفر در هر گروه توصیه می  61روش پژوهش نیمه آزمایشی می باشد. در پژوهش های از نوع نیمه آزمایشی حجم نمونه با تعداد 

 پذیری حاضر،تأثیر پژوهش باشد،هدف می کنترل روهگ با همراه آزمون آزمون ـ پس پیش  پژوهش کلی طرح (.33،ص 6933شود)دالور،

 زندگی کیفیت و اضطراب وابسته، های متغیر و ، اندیشی مستقل ، مثبت متغیر پژوهش این در که است مستقل متغیر اثر در وابسته متغیر

که مراجعه کرده بودند  6939-31ال در سشهرستان فریدن  یبه درمانگاه ها بیماران مبتال به صرع شدید که شاملجامعه آماری . باشند می

 ی،برابودبه صورت هدفمند  یریپژوهش نمونه گ نیا در نفر بود. 51  بیمار ) به تشخیص پزشکان معالج و پرونده پزشکی افراد ( تعداد افراد

 61در گروه  یورت تصادفو بصند انتخاب شد دیصرع شد مبتال بهنفر از افراد  93 هدفمندبه روش  یریانتخاب حجم نمونه و روش نمونه گ

 ند.کنترل قرار گرفت هنفر  61گروهو  شیآزما هنفر

 

                                                           
1-Mackarti 
2-Certain spiritual and religius ideals 
3- Identity quality of life 
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 (WHOQO-26) جهانی بهداشت سازمان زندگی کيفيت پرسشنامه -الف  :ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از   

 :است زیر بعد 9 دارای و است شده تشکیل سوال 41 از (2004)
 هر و 65 -65 -61 -61 -63 -9 -9 پرسشهای جمع حاصل آن نمره که ، جسمانی یا فیزیکی متسال و بهداشت مقیاس زیر ـ6

  شود،می گذارینمره 6-1از مقیاس طبق سوال

 6-1 از مقیاس طبق سوال وهر 41 -63 -66 -5 -1 -1 سواالت نمرات جمع شامل که ، شناختی روان حیطه مقیاس زیر ـ4

  شودمی گذارینمره

 گذارینمره 6-1 از مقیاس طبق سوال هر و 44، 43،46 پرسشهای جمع حاصل آن نمره که اجتماعی روابط سمقیا زیر ـ9

 . شودمی

 از مقیاس طبق سوال هر و 41 ،49 ،49 ،69 ،69 ،64 ،3 ،5 سواالت نمرات جمع شامل که زندگی وضعیت و محیط مقیاس زیر ـ9

 (. 4339 جهانی، بهداشت سازمان) شودمی گذارینمره 1-6

 

 .اند کرده اعالم را%31 تا %59 ضرایب آزمون این درونی پایایی بررسی در( 4333) هایمین ، جونز ، بونومی

 و روایی بررسی برای .است بوده برخوردار قبولی قابل پایایی و روایی ضریب و کرونباخ آلفای تست از شده، انجام مطالعات اکثر در

 غیرمزمن و مزمن بیماری دارای گروه دو به کنندگان شرکت. گرفت انجام تهران مردم از نفر 6615 یرو بر پژوهشی پرسشنامه این پایایی

 اجتماعی روابط ،55/3 روانی سالمت ،55/3 جسمی سالمت: آمد دست به صورت این به ها¬زیرمقیاس برای آزمون پایایی. شدند تقسیم

 و نجات) است آمده زیر جدول در که شد محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با نیز درونی سازگاری. آمد دست به 59/3 محیط سالمت ،51/3

 (.      6951 همکاران،

 اضطراب پرسشنامه -ب

 گزینه)  صفر از سوال هر که.است شده تهیه الویبوند و الویبوند توسط 6331 سال در Dass استرس و اضطراب افسردگی، مقیاس

 .شود دوبرابر باید ها مقیاس خرده از هرکدام نهائی نمره و. میشود گذاری نمره(  همیشه گزینه)  9 تا(  هیچوقت

  : افسردگی -6

 افکار ناامیدی، احساس حیاتی، انرژی دادن دست از و انگیزه نداشتن زندگی، لذات به نسبت عالقگی بی افسرده، خوی و خلق شامل

 .میباشد 46-65-61-69-63-1-9 سواالت راتنم جمع شامل که.باشد می جسمانی و شناختی های جنبه دیگر و خودکشی

 : استرس  -4

          65-69-64-66-5-1-6 نمرات جمع شامل که.کند می مختل را فرد توانایی که روزمره مشکالت از ناشی روانی فشار معنی به 

 . میباشد

 : اضطراب -9

-3-5-9-4 سواالت نمرات جمع شامل که.تندهس زده وحشت و پرتنش عصبی، ترسیده، نگرانی، مستعد یا و نگران مضطرب افراد 

 .میباشد 61-63-43

 

 افسردگی،اضطراب) منفی عواطف باعالئم مرتبط عبارت 46 از( DASS-21) واسترس افسردگی،اضطراب نشانگان پرسشنامه

 بودن ارزش بینفس،ناامیدی، اعتمادبه ناشاد،فقدان خلق که است عباراتی شامل افسردگی مقیاس خرده. است شده تشکیل( واسترس

 عباراتی دارای اضطراب مقیاس خرده. سنجد رامی وقدرت انرژی وفقدان اززندگی بردن لذت درامور،عدم درگیری برای عالقه فقدان زندگی،

 چون عباراتی استرس مقیاس وخرده قراردهد راموردارزیابی موقعیتی هاواضطراب فیزیولوژیک،ترس انگیختگی بیش تا کوشد می که است

 (.6933 ، ،نائینیان آذین نیک)  گیرد می رادربر قراری وبی پذیری عصبی،تحریک آرامش،تنش به دستیابی در دشواری
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 آلفای ضریب که اند کرده یابی اعتبار ایرانی جمعیت برای را پرسشنامه این سوالی 46 فرم( 6959)  ساالری ، اصغری ، صاحبی 

 .است شده گزارش %54 ترساس و %34 اضطراب ، %39 افسردگی حیطه در کرونباخ

گروه  یبرا ی، الزم بود جلسه مقدماتکنترل و  شیدر دو گروه آزما یاز انتخاب گروه نمونه و قرار دادن آنها به شکل گمارش تصادف پس

ت جلسات مقدما نیپژوهش آشنا شوند. پس از ا نیدر ا شانیها تیپژوهش، نحوه اجرا و مسئول نیبرگزار شود تا آنها با اهداف ا شیآزما

 .آغاز شد شیآزما وهجهت گر یشیمثبت اند

 

 

 

 

 

 

 

 : هایافته

 : داده های توصیفی مربوط به گروه آزمایش و کنترل6جدول شماره 

گروه  

 (N=15آزمایش)

گروه  

 (N=15کنترل)

 

 پس آزمون   پیش آزمون    پس آزمون    پیش آزمون         

 میانگین     انحراف استاندارد میانگین     انحراف استاندارد     میانگین    انحراف استاندارد  ف استانداردمیانگین      انحرا         متغیر     

 51/0        90/99 71/0      90/99  60/0         96/00 75/0       15/91 اضطراب

 11/6        99/17 55/6      91/13 69/6      09/37 03/6        99/17 کیفیت زندگی

 17/0        99/69 73/0      99/61 65/0       06/03 70/0       69/ 11 یکیزیسالمت ف

 93/0        91/69 51/0      11/69 69/0        60/01 51/0       75/61 یروانشناخت طهیح

 60/0      3/ 57 96/0        99/60 66/0      19/69 90/0        19/60 یروابط اجتماع

 11/0       91/03 11/0        90/90 75/0       91/91 19/0         07/03 یزندگ تیوضع طیمح

 

زمون گروه آزمایش و کنترل را در متغیرهای اضطراب ، کیفیت پیش آزمون و پس آ استانداردانحراف  میانگین ونمرات جدول فوق 

 ختی ، روابط اجتماعی و محیط وضعیت زندگی نشان می دهد.سالمت فیزیکی ، حیطه روانشنا و زیر مقیاس های زندگی
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 (N=30اضطراب) ی برگروه وهیبه ش یشیمثبت اند یها مهارتآموزش  تحلیل کوواریانس یک راهه برای تأثیر  -4شماره  جدول 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F Sig  ضریب

 اتا

توان 

 آزمون

 000/6 393/0 006/0 99/179 997/610 6 997/610 اضطرابهمپراش نمرات 

 000/6 393/0 006/0 99/179 51/639996 6 51/639996 گروه 

     39/979 05 60101 خطای باقیمانده

 

آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر اضطراب بیماران مبتال به صرع شدید ، نشان می دهد  فوقجدول نتایج تحلیل 

 ه و تفاوت معناداری بین نمرات اضطراب گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. تأثیر داشت

 

 

 (N=93) ی زندگ تیفیک بر یگروه وهیبه ش یشیمثبت اند یها مهارت تحلیل کوواریانس یک راهه برای تأثیر آموزش : 9دول شماره ج

 

 

 

گروهی بر کیفیت زندگی بیمارن مبتال به صرع نشان می دهد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه  فوقنتایج تحلیل جدول  

 شدید تأثیر داشته و تفاوت معنا داری بین نمرات کیفیت زندگی گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F sig  ضریب

 اتا

توان 

 آزمون

همپراش نمرات 

 کیفیت زندگی

195/670 6 195/670 19/151 006/0 35/0 00/6 

 00/6 35/0 006/0 19/151 11/090196 6 11/090196 گروه

     95/910 05 91/60970 خطای باقیمانده
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 (N=93تحلیل کوواریانس یک راهه برای تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر سالمت فیزیکی) -9جدول شماره 

 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F Sig  ضریب

 اتا

توان 

 آزمون

سالمت همپراش نمرات 

 فیزیکی

15/609 6 15/609 31/110 006/0   39/0 00/6 

 00/6 39/0   006/0  31/110 73/6000 6 73/6000 گروه

     70/61 05 90/100 خطای باقیمانده

 

مت فیزیکی بیماران مبتال به صرع نشان می دهد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سال فوقنتایج تحلیل جدول 

 گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. سالمت فیزکیشدید تأثیر داشته و تفاوت معنا داری بین نمرات 

 

 

 

 (N=93تحلیل کوواریانس یک راهه برای تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر حیطه روانشناختی) -1جدول شماره 

 

مجموع  منبع تغییرات

 تمجذورا

df  میانگین

 مجذورات

F Sig  ضریب

 اتا

توان 

 آزمون

 31/0 71/0 006/0 70/061 11/50 6 11/50 روانشناختی حیطههمپراش نمرات 

 53/8 03/8 883/8 08/533 53/3805 3 53/3805 گروه

     27/1 74 47/581 خطای باقیمانده

ثبت اندیشی به شیوه گروهی بر حیطه روانشناختی بیماران مبتال به نتایج تحلیل جدول فوق نشان می دهد آموزش مهارتهای م          

 صرع شدید تأثیر داشته و تفاوت معنا داری بین نمرات حیطه روانشناختی گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 951-934، ص 6931،  مهر 1، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
          http://www.joih.ir  

 

333 
 

 (N=93بر روابط اجتماعی) تحلیل کوواریانس یک راهه برای تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی -1جدول شماره 

     

دهد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر روابط اجتماعی بیماران مبتال به صرع  نتایج تحلیل جدول فوق نشان می    

 شدید تأثیر داشته و تفاوت معنا داری بین نمرات روابط اجتماعی گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.

 

 

 

 

 (N= 93حیط وضعیت زندگی ) بر م تحلیل کوواریانس یک راهه برای تأثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی -5دول شماره ج

 

 

ج تحلیل جدول فوق نشان می دهد آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر محیط وضعیت زندگی بیماران مبتال به نتای

 صرع شدید تأثیر داشته و تفاوت معنا داری بین نمرات محیط وضعیت زندگی گروه آزمایش و کنترل وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

df  میانگین

 مجذورات

F Sig  ضریب

 اتا

توان 

 آزمون

روابط همپراش نمرات 

 اجتماعی

09/19 6 09/19 05/691 006/0 57/0 79/0 

 79/0 57/0 006/0 05/691 10/311 6 10/311 گروه

     69/5 05 60/019 خطای باقیمانده

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

df   میانگین

 مجذورات

F Sig     ضریب

 اتا

توان 

 آزمون

محیط همپراش نمرات 

 وضعیت زندگی

10/609 6 10/609 55/071 006/0 77/0 00/6 

 00/6 77/0 006/0 55/071 01/309 6 01/309 گروه

     69/5 05 60/019 خطای باقیمانده
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 بحث ونتيجه گيری:

 به مبتال افراد در زندگی کیفیت و اضطراب بر گروهی شیوه به اندیشی مثبت های مهارت آموزش اثربخشی بررسی فوق پژوهش این از هدف

 شده بحران باعث اعضا از یکی در بیماری وجود هستند، بیمار افرادی دارای که هایی خانواده اغلب. است بوده فریدن شهرستان شدید صرع

 زندگی کیفیت کاهش و اضطراب بروز باعث تواند می و بوده تر رنگ پر شخص خود یبرا مشکل این میکند وارد خانواده پیکره بر ضرباتی و

 می سردی به رو و شده تر رنگ کم آنها با روابط و گذاشته تأثیر دوستان و اقوام ، خانواده اعضای سایر با  روابط بر ضمناً ، شود بیماران

. میشود کشیده تزلزل به خانواده بنیان مرور به و شده مشکل دچار فرزندان با والدین و شوهر و زن قبیل از خانواده اعضای همچنین ، گراید

 شدید صرع دارای افراد زندگی کیفیت افزایش و اضطراب  کاهش بر اندیشی مثبت مهارتهای آموزش از استفاده با شد سعی پژوهش این در

 آزمایش گروه آزمودنیهای  در زندگی، کیفیت و اضطراب  متغیر  بر  اندیشی  مثبت  مهارتهای  آموزش  داد نشان ها بررسی. شود پرداخته

 . است داده افزایش را زندگیشان کیفیت و کاهش آنها  اضطراب و است بوده مؤثر آزمون پس ی مرحله  در

(  4364) منفور ،(  4364)دیویدسون( 6934) ،مقتدائی( 6934) کاویانی تحقیقات با ، اندیشی مثبت حوزه در  پژوهش این های یافته

 . است بوده همسو

 همچنین. است مؤثر آیند خود افکار و ناکارآمد نگرش اضطراب، ،  افسردگی کاهش در  اندیشی مثبت که داد نشان کاویانی پژوهش نتایج

 .باشد داشته نقش اضطراب و افسردگی از پیشگیری در تواند می روش این

 این به پذیرتحریک روده نشانگان به مبتال زنان جسمی عالیم بر اندیشی مثبت یگروه آموزش اثربخشی عنوان با پژوهشی در مقتدائی

 مهمی تلویحات و  است گذار تءثیر پذیرتحریک روده نشانگان به مبتال بیماران جسمی عالیم بهبود بر اندیشی مثبت آموزش ، رسید نتیجه

 .دارد پذیرتحریک روده نشانگان دارای بیماران جسمی مشکالت کاهش در اندیشی برمثبت مبتنی هایدرمان به توجه در

 حادثه بین ارتباط خودکار مثبت افکار که دریافت دادند، انجام بزرگسال دار خانه و آموز دانش نفر 494 روی بر که تحقیقی در ، دیویدسون

 بیشتر زندگی معنای با تر بزرگ آور ترساس حادثه مثبت، تفکر باالی سطح با افراد برای. کردند تعدیل را زندگی در معنا و آور استرس

 .بود مرتبط زندگی در معنا بودن پایین با تر بزرگ آور استرس حادثه بود، برخوردار کمتری مثبت تفکر سطح از که کسی برای. بود مرتبط

 تری قوی ارتباط گرایی نبرو با بینی خوش که دریافت سنجید می شخصیت ابعاد با را بدبینی و بینی خوش ارتباط که تحقیقی در فورمن

 بدبینی و بینی خوش که واقعیت این از نتایج این بینی، خوش تا دارد تری قوی ارتباط گرایی رنجور روان با بدبینی و دارد بدبینی به نسبت

 . میکرد هستندحمایت جدا هم از سازه دو

 و(  6934) همکاران و جاویدی ،(  6934)  وکیلی زند تحقیقات  با زندگی کیفیت و اضطراب حوزه در حاضر پژوهش های یافته همچنین

 . است بوده همسو(  4335)  لومان ،(  4333)  ماریجا

 گروه در زندگی کیفیت افزایش و استرس ، اضطراب ، افسردگی کاهش بر اندیشی مثبت کهآموزش داد نشان زندوکیلی تحقیقات نتایج

 .است بوده کنترل و آزمایش گروه دو بین معناداری تفاوت و بوده مؤثر آزمایش

 در کننده شرکت زنان اضطراب های نشانه کاهش بر اندیشی مثبت تمرینات تأثیر تعیین منظور به که پژوهشی در همکاران و جاویدی

 رد معناداری تأثیر اندیشی مثبت های تمرین انجام که آمد بدست نتیجه این به شد، انجام( اندیشی مثبت تمرین)  مذکور های کالس

 مثبت آموزش تأثیر در و است داشته اندیشی مثبت تمرین کالس در کننده شرکت افراد اضطراب عاطفی و جسمی های نشانه کاهش

 .نداشت وجود معناداری تفاوت تحصیالت و سنی گروه به توجه با اضطراب کاهش بر اندیشی

 که داد نشان دادند، انجام( ساله 5 -65)اضطرابی غیر کودک 439 و اضطرابی اختالل دارای کودک نفر 693 روی بر که تحقیقی در ماریجا

 تری ضعیف ذهنی بیان نسبتاً و کردند می گزارش مثبت افکار از بیشتر را منفی افکار اضطرابی کودکان اضطرابی، غیر کودکان با مقایسه در

 .اند بوده اضطرابی کودکان در اضطراب سطح برای ای یقو های کننده بینی پیش منفی افکار(. مثبت افکار به منفی افکار از نسبتی)داشتند

 سرطان به مبتال بیماران در افسردگی و اضطراب بینی، خوش مقابله، راهبردهای زندگی، کیفیت بین ارتباط عنوان با تحقیقی در لومان

 سطوح و بینی خوش پایین سطوح با یمنف مقابله سطح از استفاده و دارد وجود رابطه بینی خوش و مقابله راهبردهای بین که داد نشان

 باالی سطوح با بینی خوش باالی سطوح و افسردگی و اضطراب باالی سطوح با بینی خوش پایین سطوح و دارد رابطه اضطراب باالی

 اباضطر بر اندیشی¬مثبت مهارتهای  آموزش  اثربخشی بررسی حاضر پژوهش اساسی هدف: گیری نتیجه. است مرتبط افسردگی و اضطراب

 آموزش  اثربخشی مورد در را پیشین های پژوهش های یافته اکثر حاضر پژوهش نتایج. بود شدید صرع به مبتال بیماران زندگی کیفیت و

 ساعت یک جلسه 5 طی در اندیشی¬مثبت آموزش جلسات. کند می تایید  را زندگی کیفیت و اضطراب بر را اندیشی مثبت مهارتهای های

 .داد نشان هارا آموزش این اثربخشی بودن مثبت نتایج، که شد اجرا آزمایش گروه روی بر  نیمه و
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 کاربردی پيشنهادات

 .صرع به مبتال افراد های خانواده جهت اندیشی مثبت مهارتهای آموزش جلسات برگزاری

 .خفیف و متوسط صرع دارای افراد سایر برای اندیشی مثبت جلسات برگزاری

 .شدید صرع به مبتال بیماران جهت ها بیمارستان و روانشناسی های کلینیک سراسر در کلی صورت به اندیشی مثبت جلسات برگزاری

 بیماران خانواده اعضای زندگی کیفیت و اضطراب بر گروهی شیوه به اندیشی مثبت مهارتهای آموزش تأثیر بررسی:  پژوهشی پیشنهادات

 .شدید صرع دارای

 .شدید صرع دارای افراد شخصیتی های تیپ بر  گروهی شیوه به دیشیان مثبت مهارتهای آموزش تأثیر بررسی

 .شدید صرع دارای افراد مختلف زندگی های سبک بر  گروهی شیوه به اندیشی مثبت مهارتهای آموزش تاثیر بررسی

 

 :  پژوهش های محدودیت

 حضور جلسات بعضی در و و ماندند نمی را جلسه ساعت تمام آزمایش گروه افراد بعضی اوقات گاهی جلسات زمان  بودن طوالنی دلیل به

 .نداشتند

 وجود کنترل و ازمایش گروه بین که اجتماعی و تربیتی و شخصیتی های تفاوت  ازقبیل مزاحمی متغیرهای کنترل در محقق توانایی عدم

 .داشت

 . دارد وجود زمینه این در فردی آموزش به یازن شخصیتی های تفاوت وجود به توجه با که شدید صرع به مبتال افراد بر گروهی آموزش شیوه

 

 

 : مراجع

 شاغل زنان در استرس با مقابله های سبک و بینی خوش با زناشویی رضایت بین رابطه بررسی(. 0931. )ا بجستانی، آرامون -

 طباطبایی. عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان. تهران شهر چمران بیمارستان

بینی و بدبینی با سالمت روان در افراد بزرگسال شهر (. رابطه خوش0931آقایی،ا، رئیسی دهکردی ، ر ، آتش پور ، س ح.) -

 .001ـ091، ، ص 99شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان )اصفهان(، ش اصفهان.مجله دانش و پژوهش در روان

 .00و 01.ص:01 شماره مثبت، ایدلت اندیشی،نشریه مثبت تعریف(.0931). اسالمی،ع -

پایان نامه "اثربخشی درمان شناختی بک به شیوه گروهی بر افزایش انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان دختر"(.0913اسودی،م.) -

 کارشناسی ارشد،عالمه طباطبایی،تهران.

 .19-10:ص.0(.خوش بینی ودرک خوبی ها،نشریه مکتب اسالم شماره0931) .اشرفی،م -

(. اصفهان: 0931،گام. )ترجمه مصطفی مهران و افسانه هیرمن پور 12(. اندیشه بهتر، زندگی بهتر در 0933و پول، ر. ) الدرو، لیندا، -

 نشر افسانه هیرمن پور.

( اثر بخشی مثبت اندیشی بر استرس و افسردگی و کیفیت زندگی مادران دارای فرزند اتیسم، پایان نامه 0932امیریان، ر .) -

 نشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اراک.کارشناسی ارشد روا

زوجین شهر اصفهان. پایان نامه  مثبت اندیشی(. بررسی تأثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر افزایش 0932ن. )، اولیا -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

 تهران: رشد. .(0931ترجمه رحیمی) .کیفیت زندگیافزایش  (1112ان جی.) -

اثربخشی مثبت اندیشی بر کیفیت زندگی و اضطراب زنان طالق، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی  (0931اعتمادی،م. ) -

 عمومی، دانشگاه آزاد تهران جنوب.

(. اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر انگیزه 0931ی، ح، رفاهی، ژ، و فرح بخش، ک. )داربرخور -

انش آموزان پسر پایه اول دبیرستان جیرفت. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت پیشرفت، عزت نفس و شادکامی د

 .090-011، ص2آموزشی، 
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 11-21،ص99، شماره 01( برسی اختالالت بیماری صرع و انواع آن، تهران:مجله پژشکی دانشگاه تهران، چاپ 0931بیات،م. ) -

لبستگی بر صمیمیت جنسی و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. (. بررسی تأثیر آموزش سبک های د0931بطالنی، س. ) -

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

، 01، شماره2( تهران: فصلنامه زنان و ناباروری،سال0931قویدل) رضایتمندی جنسی و رضایتمندی زندگانی (0933براتی، م .) -

 .11-21صص

 ران: سمت.( آسیب شناسی روانی،ته0931پورافکاری،ن. ) -

رفتاری و کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در درمان یک مورد مبتال  -اثر بخشی درمان ترکیبی شناختی (0931پیر کالنی،م. ) -

 ،پایان نامه کارشناسی ارشدروانشناسی، دانشگاه تهران.به اختالل اضطراب فراگیر در مقیاس اضطراب بک

ثبت اندیشی بر رضایت شغلی کارکنان معدن مس سرچشمه کرمان. پایان نامه (. اثربخشی مهارت های م0932تاج آبادی، ح. ) -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 اصفهان: انتشارات صادق هدایت (0931ترجمه محمد خواجوی)انسان اضطراب زا در تمایالت و رفتارهای  (0331تئودور کیت.) -

 ( تهران: قلم.0931ن)، ترجمه  مجتبی رضوازندگی بهتر ( 0331تیزدل.) -

 . تهران: انتشارات بعثت.پروتکل مثبت اندیشی(. 0913ثنایی، ب، و عالقبند، س. ) -

( تعیین  انجام تمرینات مثبت اندیشی بر کاهش نشانه های اضطراب زنان شرکت کننده در 0931جاویدی،ر، حسینی،م،کاویانه،ز. ) -

 رشد روانشناسی عمومی،آزاد تهران مرکز.کالس های تمرین مثبت اندیشی، پایان نامه کارشناسی ا

(. اثربخشی تقویت مهارت های مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر منبع کنترل دانش آموزان دبیرستانی 0933جوانبخش، ع. ) -

 شهرستان گرگان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 د محمدی، تهران: انتشارات ارسباران.( اضطراب و انواع آن، ترجمه یحیی سی0931جرالدکری،) -

 (تهران: دلتا.0931جوزف و لینی، مثبت اندیشی در زندگی ،ترجمه رضا مرزبان) -

 (. تفکر خالق و حل خالقانه مسائل. تهران: نشر نی.0930حائری زاده، خ. ) -

مذهبی  -، افسانگرایانه معنوی(. مقایسه میزان اثربخشی به روش گروه درمانی عقالنی عاطفی، وجودی0932. ).رحسن آبادی، ح -

 در افزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد. رساله دکتری رشته مشاوره خانواده، دانشگاه تربیت معلم.

(. بررسی ارتباط میان خوش بینی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه. فصلنامه اصول 0930م. ) ،حسن شاهی، م -

 .31-33، صص01و  02، بهداشت روانی

ئر مبتالیان به اختالل افسردگی ماژور. فصلنامه  1 -مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک (0932حسینی،م، ایزدی، م. ) -

 .39 -33، صص 13توانبخشی، شماره ویژه بیماری های روانی. دوره هشتم. شماره مسلسل 

، 0رمانگری با تأکید بر دیدگاه اسالمی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، (. کاربرد مثبت نگری در رواند0913خدایاری فرد، م. ) -

 .0-11صص

 .چاپ دوم (. فرهنگ جامع علوم تربیتی و زمینه های وابسته. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی0933ر. ) داورپناه، م -

ندیشی بر خالقیت دانش آموزان دختر سال (.تأثیر آموزش مهارتهای مثبت ا 0931دستغیب ، س ،م ، علیزاده، ح، فرخی ، ن ،ع.) -

 اول دبیرستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

 (.روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران:ویرایش،نوبت چاپ:سی و سوم.0931دالور،ع .) -

ن: شباهنگ. )تاریخ انتشار به زبان اصلی (. تهرا0911راجرف جان، و مک ویلیامز، پیتر. تفکر منفی. )ترجمه مهدی قراچه داغی،  -

 ندارد(.

 .ی ارشد ،دانشگاه شیرازس،پایان نامه کارشنا"بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و کیفیت زندگی "( 0931) .رحیمی ،م -

 شباهنگ.نشر تهران:  (0931عبداهلل شفیع آبادی،) تفکر منفی.  (0311رولو می) -
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نامه  انیدر معلمان شهر کرج. پا ییزناشو تیو سالمت روان با رضا ینیبدب -ینیخوش ب نی(. رابطه ب0931. ) پ ،یرستم -

 نور. امیارشد، دانشگاه پ یکارشناس

 ، 0( تهران: انتشارات ارسباران، جلد0931روزنهان،پی،سلیگمن آسیب شناسی روانی، ترجمه یحیی سید محمدی) -

یفیت زندگی ، افسردگی ، اضطراب و استرس نوجوانان پسر بزهکار . پایان ( تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر ک0931زندوکیلی ، م .) -

 نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

 (. تهران: انتشارات روان.0931ساپینگتون. بهداشت روانی. )ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی،  -

(. تهران: نشر بهار 0933)افراز،  سادات مه رامین کریمی و الهام(. خوش بینی آموخته شده. ترج1111سلیگمن، مارتین ای پی. ) -

 سبز.

 (. تهران: نشر رشد.0939(. کودک خوش بین. )ترجمه فروزنده داورپناه، 1111سلیگمن، م. ) -

ی، نشریه روانشناسی و علوم تربیت. با عنوان اثربخشی مثبت اندیشی بر اختالل وحشتزدگی(. 0930سهرابی، ف، و جوانبخش، ع. ) -

 .23-13،صص 91

 ( اختالالت صرع، تهران: رشد، چاپ هشتم.0931سیفی،م. ) -

زوجین در شهر اصفهان.  و اضطراب بر بهبود کیفیت زناشویی مثبت اندیشی (. بررسی اثر بخشی آموزش 0931شاه سیاه، م. ) -

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

فتاری به شیوه چند رسانه ای بر عالئم وسواس و رضایت زناشویی زوجین شهر ر -(. تأثیر آموزش شناختی0931شرافت، ن. ) -

 اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.  

(.تأثیر آموزش برنامه ارتباط بین زوج ها بر صمیمیت زناشویی و کیفیت زندگی زنان ناراضی. پایان نامه 0933شریفیان، م. ) -

 اسی ارشد، دانشگاه پیام نور.   کارشن

 درمانی، تهران:مرکز نشر دانشگاهی.و روان(.نظریه های مشاوره 0931شفیع آبادی،ع و ناصری،غ،) -

 (. تهران: نشر نو.0911(. روانشناسی کمال. )ترجمه گیتی خوشدل، 0332شولتز، دوان. ) -

( برای جمعیت dass21افسردگی ، اضطراب ، تنیدگی ) (. اعتبار یابی مقیاس0931صاحبی، ع ، اصغری ،م ، ساالری ، ر .س.) -

 .133، ص1ایرانی ، فصلنامه روانشناسان ایرانی ، شماره 

 (. شادی در خانواده. تهران: انتشارات مطالعات خانواده.0931ر. )، عابدی، م -

ومی. ماهنامه دانشکده (. بررسی رابطه خوش بینی و راهبردهای کنترلی با سالمت عم0930عیسی زادگان، ع، و شیخی، س. ) -

 .931، ص 2پرستاری و مامایی ارومیه، 

 (. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.0911(. انسان در جستجوی معنا. )ترجمه اکبر معارفی، 0331فرانکل، و. ) -

در بین بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی، سالمت عمومی و احساس تنهایی  (0931فرقانی، ا، مزارعی،م ) -

 .11سال، مجله روانشناسی، شماره  11سالمندان باالتر از 

(اثربخشی مثبت اندیشی بر محتوای سبک های اسنادی و تحمل ناکامی و استرس مادران دارای فرزند استثنایی، 0932فرزادفر،ر ) -

  پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، تهران.

مثبت اندیشی در بین کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت (. بررسی مهارت های 0931قویدل، س. ) -

 علوم، تحقیقات و فناوری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

اشا شریفی و جعفر نجفی زند ، ) (. روانشناسی مثبت : علم ، شادمانی و نیرومندی های انسان ، ترجمه حسن پ1111کار ، آ ، ) -

 ( تهران : رشد. 0932

(. بررسی تأثیر آموزش سبک های 0931قویدل، سمیه)محتوای مثبت اندیشی از دیدگاه روانشناسان، به نقل از  (0933کارگر،م ) -

 ان.دلبستگی بر صمیمیت جنسی و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفه

 ( .تهران : انتشارات شهرآب.0931( ترجمه پورافکاری ، نصرت اله ) 1119کاپالن ، ه ، سادوک ،ب ) -
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 ( تهران: نشر دانژه.0931،ترجمه رحیمی) تفکر مثبت (1111کافیستون، اسمیت) -

ان نامه کارشناسی . پای در کاهش افکار خودآیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی  مثبت اندیشی اثربخشی (0931کاویانی، ب) -

 ارشد رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان.

 (. تهران: انتشارات سارگل.0932(. تفکر مثبت. )ترجمه محمد علی حسینی و شیوا ایزدی، 1119کوئیلیام، س. ) -

(. تهران: نشر جوانه 0931(. مثبت اندیشی و مثبت گرایی کاربردی. )ترجمه فرید براتی سده و افسانه صادقی، 1119کوئیلیام، س. ) -

 رشد.

 (تهران: نشر نیوند.0931(  مثبت بودن در زندگی ، ترجمه قویدل)1112گابل و هایدت) -

 (. روانشناسی عمومی، تهران: ارسباران.0931گنجی،ح ) -

 ( تهران: ارجمند.0931(مثبت اندیشی در ده گام، ترجمه رحیمی)0333لی یانگ،وی،ژنگ و چن) -

آموزش مثبت اندیشی بر نگرش معلمان )مؤنث( ابتدایی مدارس دولتی شهرستان فیروزکوه نسبت به (. تأثیر 0933، ر. )یمردان -

 دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

طرح ملی  –( مطالعه و مقایسه سیستم ارزشها و عالئم روان شناختی در دانشجویان سال اول و سال آخر کشور 0933مردان، ح ) -

 شگاه فردوسی مشهد.دان –

(. بررسی مهارت های مثبت 0931قویدل، سمیه. )( محتوای مثبت اندیشی از دیدگاه روانشناسان، به نقل از 0933محمد نژاد، ح. ) -

اندیشی در بین کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. پایان نامه کارشناسی 

 گاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران.ارشد، دانش

. مارستانیدر کارکنان ب ییزناشو تیبا رضا یدلبستگ یو سبک ها ینی(. ارتباط خوش ب0931ه. ) ،یدریحموله، م، ح یمردان -

 .11-21، ص 0،ییو ماما یفصلنامه دانشکده پزشک

ت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دخترانه ارامنه شهر (. اثربخشی آموزش تفکر مثبت بر شادکامی و پیشرف0931مرزبان، ز. ) -

 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

. پایان نامه پذیر( اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر بهبود عالیم جسمی بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک0931مقتدایی، م ) -

 .سی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهرانکارشنا

 (. تهران: انتشارات گلشایی.0911(. روانشناسی شخصیت. )ترجمه شیوا رویگریان، 0331مزلو، ا. ) -

 ( پیش بینی خودکارآمدی بر اساس اضطراب ، استرس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اراک، پایان نامه0933مزارعی،م. ) -

 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی.

( بررسی رابطه تنظیم هیجانی با اختالالت شناختی در افراد مبتال به صرع، پایان نامه کارشناسی ارشد، 0930مژدهی،م. ) -

 روانشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب.

 .21-11صص ، 19مجله دانشور رفتار، مثبت اندیشی ،عامل شخصیتی با  2بررسی رابطه  (1111نجات، م.) -

خانواده های شهر اصفهان. مقاله چاپ  اضطراب دربررسی رابطه عوامل قبل از ازدواج با  (1111نجات منتظری، ه.، نائینی،ک.م.) -

 نشده. دانشگاه اصفهان.

(. بررسی کیفیت زندگی و احساس تنهایی بین دانشجویان دختر 0931) .شمس اسفند آباد، ح،  ، متین نژاد، ا.نژاد نادری، س -

 خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین.

(. بررسی رابطه شوخ طبعی و تاب آوری با رضایت از زندگی در دانشجویان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد، 0933) .نصیر، م -

 دانشگاه پیام نور شوش.

دانشجویان دانشگاه شیراز براساس مقیاس کیفیت زندگی ( بررسی کیفیت زندگی 0932،) .،حسینی،م.،هاشمی،ل.ا .نصیری،ح -

 .0932خرداد 1و9مجموعه مقاالت سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان،، سازمان بهداشت جهانی 
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( مقایسه اضطراب و استرس سبک های مقابله ای در افراد معتاد و افراد عادی، پایان نامه کارشناسی 0931نصر، ر.) -

 اسی، دانشگاه آزاد اراک.ارشدروانشن

( DASS-21ویژگی های روانسنجی پرسشنامه نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس )بررسی  (0931نیک آذین ،ا،نائینیان،م .) -

.مجموعه مقاالت ششمین در نمونه ای از دانش آموزان مقاطع چهارگانه دبیرستان های شهر تهران اعم از دولتی و غیردولتی

 ، دانشگاه تبریز. 0931شهریور  13تا  11 ایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوانششمین هم کنفرانس

(. بررسی اثربخشی اموزش مهارت های مثبت اندیشی بر افزایش میزان سازگاری دانش آموزان. پایان نامه 0931وکیلی، م. ) -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 (تهران:سمت.0932انسان   ترجمه:مرتضی همتیان) (اضطراب در0332واتن سیورسون میهر) -

 (. تهران: نشر گفتار.0913(. شخصیت عصبی زمانی ما. )ترجمه جعفر مصفا، 0331هورنای، ک. ) -

 (آسیب شناسی روانی، ترجمه : یحیی سید محمدی، تهران: انتشارات ارسباران.0931هالجین،) -

گی و کیفیت زنان زنان بارور و نابارور شهر اراک، پایان نامه کارشناسی (مقایسه اضطراب و استرس و افسرد0932هنرپروران،ر. ) -

 ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد.

(بررسی و مقایسه نگرش افراد ناتوان ذهنی و افراد عادی نسبت به کفیت زندگی و ابعاد آن،پایان نامه کارشناسی 0932) .همتیان،خ -

 ارشد ،دانشگاه شیراز.

،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد گرادر مورد بیماران افسرده خودکشی ی مثبت اندیشیپروتکل گروه (0931یزدان دوست،ا.) -
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