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چکیده

Abstract
Purpose: The purpose of the present study
is to examine the effectiveness of positive

ل
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psychotherapy based on belief in good upon

رواندرم ر لمثبتگ ا لمب نب لبب ل ص بب ور لبب ل

the increase in positive affect and decrease

افزایشلم بب لمثبتلولی یشلم بب لمنب لافب ادل

in negative affect in individuals with

 ل.دارا لمالیولولرش ر ی لافد دگ لباد

symptoms of depression.

لب ب ا لارج ب )دادنلایببنلپببژویشلا لب ب ل:روش کااار

Method: To do this research, a single-

مببادر ل ببیلپ ی ب لچندگ ر ب لب ب لدور لپصهص ب ل

subject multiple-baseline with a follow up

لاب ببدالا لبببصنلافبب ادلدارا لمالیببولول.اسبب ب د لشببد

period was used. At first, three people from

رش ر ی لافد دگ لی لب لم یزلمشب ور ا لدرلظرب انل

ظب
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among those with symptoms of depression

لرب ب لب ب لشببصا لراار ب گص ل۳ل،م اجع ب لی ب د لبادرببد

who attended at a center of psychology and

لبببب ا لیببب لیبببدا)لا ل.یدفانبببدلار فببب لشبببدرد

counseling in Tehran were chosen by
purposeful sampling. For each of the

لیب ب ل۷لظب ل۳ش یتینندگ نلب ل ارتلظص دف لبصنل

participants 3 to 7 week baseline sessions

لار ی ب ی ب لب ب ل.جلد ب ل ببیلپ ی ب لدرلرم ب لگ ف ب لشببد

were randomly assigned. The evaluations

لمقص سل،۱۷-اس ب د لا لمقص سلافد دگ لی مصل ان

(or ratings) were carried out by the

لولمقصببب سلجربببتگص ل، م ببببب لمثببببتلولمنبببب

researcher by making use of Hamilton

لجلدب تلمدا لب لول، شب دی م لدرلم حلب ل ببیلپ یب

Rating Scale for Depression-17, Positive

ل.چر رلم لبعدلا لپ ی نلدرم نل(پصهص )لارج )لگ فبت

and Negative Affect Scale (PANAS), the
scale of orientation of happiness in the

مدا ل لبب ل بارتلاربب اد لبب لاسب سلرواندرمب ر ل

baseline phase, treatment sessions and four

لجلد لا لسبا ل۸مثبتگ ا لمب ن لب ل ص ب ور لدرل

months after the completion of therapy

 ل.پژویشه لارج )لگ فت

(following up).

 ی ف ی لاینلپژویشلرش نلم دیدلی ل:یافتهها

Findings: The findings of this research

لروربدلی یشب لرالدرل، س لم اجعلب لشب و لمدا لب

indicate

that

after

commencement

of

treatment all the three participants showed

لدر ببد)لول۷۴(ظ ب ا لرا ب اتلافد ب دگ لی ب مصل انل

decreasing trend in Hamilton Rating Scale

لدر بد)لولروربدلافزایشب لرالدرل۳۲(م بب لمنبب ل

(74%) and negative affect (32%), and

لاحدب سل،)لدر بد۴۱(ظ ا لرا اتلم ببب لمثببتل

increasing trend in positive affect (41%),

لدر ببد)لول۷۰(لمج و شببدنل،)لدر ببد۷۲(وب تل

positive emotion (72%), engagement (70%)

لبفبشل.لدر د)لرشب نلدادربد۱۲۸(احد سلمعن ل

and meaning sensation (128%). A major
part of these results also remained at the

لرصبزل

ماد ا لا لاینلر یجلدرلپ یب نلدور لپصهصب
 ل.حبظلشد

end of following up phase.
positive

لب لرم لم رسبدلرواندرمب ر لمثببتگ ا ل:نتیجه

psychotherapy based on belief in good is a

لربام لمدا لب لیاظ مبدتل، مب ن لب ل ص بب ور

Conclusion:
short-term

It

seems

effective

that

treatment

for

decreasing the symptoms of depression and
the negative affects, and for increasing the
symptoms

 ل.منب لولافزایشلمااب لمثبتلاست
ل،  مالیبببولولرشببب ر ی لافدببب دگ:کلیااادواژهها

positive affects.
Keywords:

مببر لب ب ا لی ب یشلمالیببولافد ب دگ لولمااب ب ل

of

depression,

positive psychotherapy based on belief in
good, positive and negative affect, a singlesubject multiple–baseline pattern.
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مقدمه

افکااردگی اغلااب بااه عنااوان م موعااها ی ا عالیاام و هشاااهه ها ی منفاای ماهنااد اللااق
منفیا شناالت ها ی منفی و رففارهاای اجفناابی مفهوم ساا ی شاده اسات (سای ا دالپور اا و
لیوبومرسکی1ا)۲۰11ن بر ای اساسا درمان هاای روان شاناالف ی سارآماد بارای افکاردگی هیاز
بیشفر روی ساهش یا بهبود ای جنبه ها ی منفی مفمرسز شده اهدن ( بارلو2ا ۲۰1۴؛ بیچا جاوهز و
فراهکلی 3ا ۲۰۰۹؛ هال و دیمیدجیان4ا )۲۰۰۹ن ،ام ا ای هو درمان ها برای افکردگی در بهفاری
حالت افراد را در ،
وضک یفی هگه میدارهد سه فقه ا عالیم افکردگی رهم هبرهادا ام،ا ا هناو
احکاس شادسامی و بهزیکفی در آهها وجود هداردن یرا عواطف منفی و عواطف مثبات دو
ساالفار سامال مففاوت دارهد و فقدان عواطف منفی به مکنای وجود عواطف مثبت هیکات
(وا کون و لگا 5ا )1۹۸5ن بنابرای ا درمان ها ی دیگری برای افراد افکرده ال م شد ا عالوه
بر بهبود عالیم و هشاهه ها ی افکردگی و ساهش عاطفه منفی باه افازایش عاطفاه مثبات
آهان هیز سمن سندن
بر ای اساسا در سال 1۹۹۸ا سالیگم 6ا روانشناسای مثباتگرا 7را پیشانهاد ساردن ایا
رویکرد حو ه مرسز روانشناسی بالینی را فرا ر ا پارداالف باه عالیام هاالوشاایند االفاللهاا و
ککی مکفقیم عالیم وسکت بدشید و هاد رواندرمااهی را دیازی بایش ا بهباود عالیام
منفی االفاللهاا یکنی افزایش عواطف مثبات مثال شاادسامی افاراد داهکات (رشاید و سالیم 8ا

)۲۰1۳ن سلیگم ( )۲۰۰۲شادسامی 9را موضو اصلی رویکرد روانشناسیمثبتگرا داهکت و آن
1. Sin, N. L., Dellaporta, M. D. & Lyubomirsky, S
2. Barlow, D. H
3. Beach, S.R.H, Jones, D., & Franklin, K. J
4. Hollon, S. D., Dimidjian, S
5. Watson, D., & Tellegen, A
6. Seligman, M
7. positive psychology
8. Rashid, T., & Seligman, M. E. P
9. happiness
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را به سه مسلفها سه ا هظر علمای بهفار کریفپذیرهادا قکایم سارد :هی اان مثبات ( 1هادگی
،
لااذتبدش)2ا اشاافیاق ( 3هاادگی بااشاافیاق )4و مکنااا ( 5هاادگی بامکنااا)6ن باار اساااس ایاا
،
،
رویکااردا راهبردهااایی سااه بااه آ مااودهیهااا سماان مایسنااد ااا هاادگی لااذتبدااشا جااذا و
بامکنایی را بکا هدا «مدااللههای مثبتگرا» 7گففه میشود (رشید و سالیگم

ا )۲۰1۳ن هار یان ا

ای مدااللهها به گوههای ،
طراحی شدهاهد سه ین یاا کاداد بیشافری ا جنباههای شاادسامی را
حت یثیر

رار میدهند (سلیگم ا )۲۰1۲ن

رواندرماهی مثبتگرا بر ای فرض اسفوار است سه افکردگی می واهد به طور مسثر هه فقه با
ساهش عالیم منفی بلکه به طور مکفقیم با ساالف هی ان مثبتا قویت واهمندیهای فارد
و ای اد مکنا درمان شودن ساالف ای مناابع مثبات ممکا اسات ا و او االافالل جلاوگیری
،
سردها یا با عالیم منفی مقابله سند و سدی برای عود م دد االافالل باشادن عالیام افکاردگی
اغلب شامل فقدان هی ان مثبتا فقدان م ذو شدن و فقدان احکاس مکنا در هدگی است
سه مکموال به عنوان پیامدها یا همبکفههای افکردگی در هظار گرففاه مایشاودن در حاالی ساه
،
سلیگم ای عالیم را علت افکردگی میداهد و لذا مکفقد است سااالف هی انهاای مثباتا
م ذو

شدن و مکنا می واهد افکردگی را ساهش دهد (سلیگم و همکارانا )۲۰۰۶ن

سلیگمن و همکاران ( )۲۰۰۶پرو کلی برای رواندرماهی مثبتگرا ،
هیه سرده و سارآمادی آن را

در ساهش عالیم الفیف ا مفوسه افکردگی بررسی سردهاهدن در ای پرو کل مدااللههایی برای
افزایش هی اان مثباتا شناساایی واهمنادیهاا و افازایش مکناا در هظار گرففاه شاده اساتن
پووهشها هشان داده است سه قویت احکاس مکناا و واهمنادیهاا بایش ا قویات احکااس
1. positive emotion
2. the pleasant life
3. engagement
4. the engaged life
5. meaning
6. the meaningful life
7. positive intervention
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،
لذت با افزایش رضایت ا هدگی (ضریب همبکفگی ۳۹ف ۰در مقابل 1۸ف )۰و ساهش عالیام
افکردگی (ضریب همبکفگی ۳۲ف ۰در مقابل 15ف )-۰رابطه دارد (ها ا 1ا پفرسونا پاارک و سالیگم 2ا
۲۰۰۶؛ لیوبومرسکیا سینا و دینر 3ا ۲۰۰5؛ شولر و سالیگم

4ا )۲۰1۰ن همدنی ا هنگامی ساه افاراد ا احکااس

مکنا برای یییر کبیرشان ا وضکیت هدگی ا بدشاهکی به الو شاهکی اساففاده سردهاهادا بیشافری
ساهش را در عالیم افکردگی هشان دادهاهد (من آدامزا دیاموهدا آبای و منزفیلاد 5ا 1۹۹7؛ پنبیکار 6ا 1۹۹۳باه هقال ا

سلیگم و همکارانا )۲۰۰۶ن با ای حالا در ای پرو کل مدااللههایی سه باع ای اد مکناا در هادگی
افراد میشود ا لحاظ ،
سمی به اهدا ه مدااللههای دو جنبه دیگر هیکت (فقه ین مداالله برای
ای اد مکنا ،
طراحی شده است)ن

هاای فرهنگایا

ا سوی دیگرا با وجه به ویوگیهای مذهبی الااص سشاور مااا ساه ار
،
مااذهبی و اجفماااعی آنا مکیارهااایی مففاااوت بااا جوامااع غرباای و حفاای جوامااع شاار ی دارد

(سرمیهوریا مکریا محمدیفر و یزداهیا )1۳۸1ا مصادیق مسلفههای شادسامی مثال هی اان مثباتا
واهمندیها و مکنا برای افراد در داردو ای ار

های مذهبی و فرهنگای ممکا اسات اا

حدودی با مصادیق مسلفههای شاادسامی در روانشناسای مثباتگرا مففااوت (دینارا دینار و دینار7ا

1۹۹5؛ دینرا سوا اسمیت و شو 8ا  )1۹۹5و مدااللههای مففاو ی را بطلبدن بررسیها هشان مایدهاد ساه
همیت فراواهی الل است؛ یرا ای دی برهامه کامال ،
دی اسالم برای مقوله شادی ا ،
ماادی و
،
مکنوی است و بدون شادی هدگی سامل و حیات طیبها محقق همیشودن در مناابع اساالمیا
شادی و سرورا سفایش و غم و اهدوها هکوهش شده استن در رآن سریم یسید شده است ساه
1. Hata, V
2. Peterson, C.; Park, N.; Seligman, M. E. P
3. Lyubomirsky, S.; King, L. A.; Diener, E
4. Schueller, S. M.; Seligman, M. E. P
5. Mc Adams, D. P.; Diamond, A.; Aubin, E.; Mansfield, E
6. Pennebaker, J. W
7. Diener, E.; Diener, M.; Diener, C
8. Diener, E.; Suh, E. M.; Smith, H.; Shao, L
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)۶۲ :ن شاادی یکای ا ویوگایهاای هادگی بهشافی

است (اهکان )11 :و اهل بهشت دلهایی شادا دهرههایی گشاده و لباهی الندان دارهد (عب ۳۸ :

ا )۳۹ن بر پایه برالی روایاتا در سشوری سه امنیت و شادی هیکتا الیری هام وجاود هاداردن باه
دلیل هقش و اهمیفی سه شادی در هدگی اهکان داردا پیشاوایان اساالما رهنمودهاای بکایار
سودمندی را در مینه عوامل شادیآفاری ا مواهاع شاد یکاف و همدنای پیامادها و برساات
شادسردن دیگران بیان سردهاهدن در مقابلا روایات اسالمی در الصوص الطرهایی سه ا هاحیاه
غم و اهدوها جکم و جان اهکان را هدید میسنندا هشدار دادهاهد و راههای درمان ای بیماری
سردهاهد (محمدی ریشهری و همکارانا )1۳۹۲ن

و ریشهس سردن آن را ا هدگی مطر
،
هردند لذتگرایی در رن بیکفم در اغلب مفون روانشناسی باه شاکلی الاود را هشاان دادا اماا
ردیدی هیکت سه رویکرد روانشناسی در هزاره جدیدا بهویوه روانشناسی مثباتگراا بایش ا آهکاه
،
بار رویکاارد لاذتگرا مبفناای باشاادا بار پایااه رویکاارد ساکادتگرا اساات (برا ای سادها )1۳۸۸ن باار اساااس
بررسیهای صورتگرففها واته مکادل  happinessدر فرهنا اساالمی «ساکادت» اسات (پکاندیدها

)1۳۸۹ن در مفون دینیا بهویوه در احادی ا موضو سکادت به فصیل بررسی شده استن ای مفاونا
برای بیان حقیقت سکادت (حقیقة الکاکاد))ا اهکاان ساکاد مند (الکاکید)ا ساکاد مند ری اهکاان
(أسکد الناس)ا عوامل سکادت (أسبا الکاکاد))ا مصاادیق ساکادت (ما الکاکاد) ـ ماا یکاد ما
الککاد))ا هشاهههای سکادت (أمار) الککاد)) و ماهند اینها صادر شدهاهد (محمادی ریشاهری و همکاارانا

)1۳۹۲ن البفه هگاهی د یق به همه ای مفون هشان میدهد دستسام بکایاری ا آههااا اگار هگاوییم
علمی الشن (سه برای عماوم ماردم
همها بیان مصداق سردهاهدا ا به جای گرففارشدن در مباح
ِ
،
جذابیفی هدارد) عوامل ماسثر در حقاق ساکادت را برشامرهد (پکاندیدها )1۳۹۰ن در ایا مفاون ساکادت
رسیبی پایدار ا الیر و سرور استن ای یکنی شادسامی ا هگاه اسالما به لحاظ ،
ماهیتا هدگی الاو
(الیر) است سه ،
شری در آن هیکت و به لحاظ هی اهیا هدگی شاد است (سرور) و به لحاظ مااهیا

پایدار استا هه مقطکی و لحظهای (پکندیدها )۳۳-۲۹ :1۳۹۴ن بر اسااس مناابع اساالمیا الیار ( هادگی
الو ) موجاب رضاامندی و سارور ( هادگی شااد) موجاب هشااط مایشاود و در م ماو احکااس
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شادسامی را به وجود میآورهد؛ دون الزاما الاو باودن هادگی و وجاودی شاادا من ار باه احکااس
شادسامی همیشود (پکاندیدها )1۳۹۰ن عوامال شاادسامی در اساالم مففااوت ا روانشناسای مثباتگرا
است (پکاندیدها )1۳۸۹ن منابع اسالمی مثل آیات رآن و احادیا پایاه رضاامندی را بااور باه الیرباودن
قدیرهای الداوهد یا «الیرباوری» میداهد (پکاندیدها )1۳۹۲ن اگر سکی باور داشفه باشد سه آهداه بارای
،
او ا فاق میاففد قدیر الداوهد است و قدیر الداوهد همواره الیار اساتا باه یکای ا عوامال ماسثر بار
رضامندی دست الواهد یافتن ای گوهه ار یابیسردن رویدادهای هدگی را ار یابی الیرهگر مایگویناد
(پکندیدها )1۳۸۹ن با وجه به ای الگو و همدنی سمبود مدااللههای مکناا در پرو کال سالیگم ا ایا
پرسش اساسی مطر میشود سه :آیا اساففاده ا مدااللاههایی ساه مفهاوم الیربااوری را در مراجاع
ای اد سرده یا قویت میسندا می واهد باع ای اد مکنا و هی ان مثبت در هدگی شاودا و در هفی اه
بر اساس رویکرد روانشناسی مثبتگرا (سلیگم

و همکارانا  )۲۰۰۶افکردگی را ساهش دهد؟

دیااوی ا هااول هوسکااما و الرساا  )1۹۹۸( 1در پووهشاای هشااان دادهااد سااه افااراد و ااایع
اضطرا آمیز را به شیوههای مففاو ی کبیر میسنندن آهها میسوشاند بارای آن رویاداد مکناایی
بیابندن بکضی آن را روهد طبیکی هدگی میداهندا بکضی آن را الواست الدا مایداهناد و بکضای
آن را پیامد منطقی رففار الود محکو میسنندن هنگاامی ساه افاراد مای واهناد مکناایی بارای
رویدادهای هاالوشایند پیدا سنند بهفر می واهند با آن مقابله سنند و در طی  1۲مااه بکاد عالیام
افکردگی سمفری هشان میدهند (به هقل ا لیوبومرسکی2ا )۲۰۰۸ن سینا و ماینر )۲۰۰۰( 3پی بردهاد
افرادی سه آمو داده شده بودهد سه ا سه رو و هر رو بیکت د یقه فقه در بااره جنباههای
مثبت و الیر حاصل ا ربههای منفی و لاخ هادگیشاان بنویکاندا هکابت باه سکااهی ساه
آمو دیده بودهد درباره لخ ری ربههای هدگیشان بنویکاندا افکاردگی سمفاری هشاان
دادهدن ای پووهش هشان میدهد رغیب مراجکان به هوشف درباره الیاری ساه ا رباههای
منفی در هدگی هصیبشان شده ممک است بهفر ا واداشف آهها باه رباهساردن دوبااره درد
1. Davis, C. G., Nolen-Hoeksema, S., & Larsen, J
2. Lyubomirsky, S
3. King, L. A.; Miner, K. N
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حاصل ا ضربههای روحی گذشفه باشد سه ا راه داسفانگویی هی اهی به آهها دست میدهدن
در پووهش دیگری سه لیا هزو و هزو  )۲۰1۴( 1اه ام دادهدا رابطاه بای مهارتهاای مقابلاهای
مثبت مذهبی با ساهش افکردگی در افراد مبفال به اید بررسای شادن ایا پاووهش هشاان داد
مقابلههای ماذهبی هقاش ،
مهمای در سااهش افکاردگی در ایا بیمااران داردن افارادی ساه ا ایا
مقابلهها اسففاده میسردهادا افکاردگی سمفار و سیفیات هادگی بیشافری هشاان دادهادن همدنای ا
،
غباری بنا ( )1۳77در پووهشی هشان داد وسل به الدا با سااهش اضاطرا و افکاردگی و افازایش
اعفماااد بااه هف ا ار باااط داردن ه فاای ( )1۳۸۸هیااز هشااان داد مکنویاات و دینااداری ا طریااق ای اااد
امیدواریا الو بینیا ،
عزت هف و الودسارآمدی باع افزایش رضایت ا هدگی میشودن باه طاور
سلیا هفایم ای پووهشها هشان میدهد رففارهایی سه باع ای اد مکنا در هدگی افاراد شاده یاا باه
رویدادهای هدگی مکنا میدهد با ساهش افکردگی و اضطرا رابطه داردن
هوفرسفی ( )1۳۹۴پرو کلی وسکهیاففه دوی سرد ساه در آن مدااللاههایی ساه باه آماو و
قویت مفهوم الیرباوری میپرداالت به پرو کل اصلی سلیگم (سلیگم و همکارانا  )۲۰۰۶اضافه
شاادن یاففااههای بااهدسااتآمااده ا ای ا پااووهش هشااان داد ای ا پرو کاال واهکاات بااه میاازان
دشمگیری باع ساهش عالیم افکردگی و افزایش شادسامی و بهزیکافی شاودن باا وجاه باه
هفایم پاووهش هوفرسافی ( )1۳۹۴ایا پرساش مطار مایشاود ساه :آیاا پرو کال رواندرمااهی
مثبتگرای مبفنی بر الیرباوری می واهاد عاالوه بار سااهش عالیام افکاردگی باعا سااهش
عواطف منفی و افزایش عواطف مثبت هیز شود؟
روش پژوهش
طرح آزمایشی پژوهش
مودهیها 2با دوره پیگیری اسففاده شد (سی اهی3ا

در ای مطالکه ا طر اله پایه دندگاهه بی آ
)۲۰۰۹ن سه آ مودهی ا بی افراد مراجکهسننده به یکی ا مراسز مشاوره و الدمات روانشناالفی
1. Lee, M.; Nezu, A. M.; Nezu, C. M
2. multiple baseline design
3. Cipani, E
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در هران با شیوه هموههگیری هدفمند( 1سا بی2ا  )۲۰۰۹اهفدا شدهد و هموهه پووهش حاضار را
شکیل دادهدن مالکهای ورود به ای پووهش عبارت بود ا 1 :ن داشاف عالیام و هشااهههای
افکردگی (همره  BDIآ مودهی بی  1۴ا  ۳5باشاد)؛ ۲ن سا بیشافر ا  ۲5ساال؛ ۳ن موافقات
برای شرست در پووهش و امضای رضایتهامه سفبی؛ مالکهای الروج در ای پووهش عبارت
بود ا 1 :ن داشف عالیم و االفالالت سایکو ین و االفالل شدصیت شادید؛ ۲ن ساوء مصار
،
دالمی مواد مددر؛ ۳ن داشف طر و برهامه جدی برای الودسشی؛ ۴ن داشف عالیم افکاردگی
شدید (همره  BDIآ مودهی بیشفر ا  ۳۶باشد)؛ 5ن دریافت درمان شناالفی ا رففاری ا سه مااه
بل ا ورود به پووهش؛ ۶ن دریافت درمان دارویی منظم ا سه ماه بل ا ورود به پووهشن
یکی ا سارشناسان ارشد روانشناسی بالینی با ابزارهای مکفقل ای مکیارها را ییید سردن
مشارکتکنندگان
مراجع اول

،
مراجع اول هی  ۲7ساله و م رد است سه با احکاس غمگینی و لذتهبردن ا هادگیا اعفمااد
به هف

سم و فراموشی به مرسز مشاوره مراجکه سرده بودن وی ابعان داشت سه ین سال پیش

علیرغم الواست مدیر عامل محل ساار بلای الاود ا آه اا اسافکفا سارده و بارای رسایدن باه
وضکیفی بهفر به محل جدیدی منفقل شده بودا اما به هیچسدام ا کهدا ی سه هنگام ورود به
مراجع داده بودهدا عمل هشده بود و هر رو اعفماد به هف

او در اثر اهفقادهاایی ساه ا ماافوق

دریافت میسردا سمفر میشادن همدنای ا رگاههایی ا شدصایت وسواسای داشات و همای
مکئله رابطه او را با همکاران ا حدودی حت یثیر رار داده بودن رابطه مراجع با پدر الاو
هبود و االفال عقیده یادی با هم داشفندن وی اهگیزه فراواهای بارای یییار وضاکیت موجاود
داشت و مایال باود باه دوره بال ا ورود باه ا ااق با رگااهی برگارددن ااسنون باه مرساز مشااوره
مراجکهای هداشفه و دارویی هیز مصر هکرده بودن
1. purposeful sampling
2. Cozby, P. C
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مراجع دوم

مراجع دوم مردی  ۲5سالها م ردا اهل و ساس هرانا داهش وی سارشناسی رشفه مهندسی بارق
،
در یکای ا داهشااگاههای دولفاای در هاران بااود سااه بااا احکاااس غمگیناایا لااذتهبردن ا هاادگیا
احکاس پودی و بیمکنایی در هدگیا گمگشفگیا بایحوصالگی و مشاکالت حصایلی باه مرساز
مشاوره مراجکه سرده بودن وی ابعاان داشات ساه در داهشاگاها علایرغام میال بااطنیا رشافهای را
میالواهد سه اصال با آن موافق هیکتا ولی به وصیه همکااران و بارای داشاف باا ار ساار بهفار باه
حصیل در ای رشفه پرداالفه استن اهگیزهای برای درسالواهدن هداشت و همی ضیه باع شاد
دند رم مشروط شودن به واهمندیهایش باور هداشات و مادام الاود را بارای برالای اشافباها ش
سر هش میسردن مراجع اسنون درمان دارویی و رواندرماهی الاصی در ای مینه اه ام هداده بودن
مراجع سوم

مراجع سوم هی  ۴۲سالها دی لمها الاههدارا مفیهلا اهل و ساس هران استن وی با احکاس
،
غمگینیا لذتهبردن ا هدگیا بیمکنایی و بایهادفی در هادگیا براهگیدفگایا پاایی آمادن
حملا سمحوصلگی و گریه یاد به مرسز مشاوره مراجکه سرده استن وی حدود  ۲۲سال پیش
ا دواج سرده ولی صاحب فر هد هشده استن او مام درمانهای احفمالی بارای هاا ایی را اه اام
داده است سه فایدهای هداشفه و همکر مراجع هیچگوهه همکاری بارای درماان هاا ایی باا وی
هداشفه استن سه ماه پیش و بکد ا اینکه مراجاع صاد داشات بداهای را باه فر هادی ب اذیرد
شوهر به او اجا ه ای سار را هدادن لاذا عالیام و هشااهههای افکاردگی در او بیشافر شادا باه
طوری سه احکاس میسرد دیگر ،
حمل ای هدگی را هداردن مراجاع ااسنون باه هایچ مشااوری
مراجکه هکرده و دارویی هیز مصر هکرده بودن
ابزار

ابتتزار درجهبنتتدی هفدهپرسشتتی همیلتتتون بتترای افستتردگی :)HRSD-17( 1ایاا مقیاااس
پرساربرد ری مقیاس در پووهشهای مربوط به برآیند درمان است ساه عالیام افکاردگی را در
1. Hamilton Rating Scale for Depression-17
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،
طی هففه گذشفه بررسی میسند (هامیلفون1ا )1۹۶۰ن ای مقیاس هفده پرسش دارد و هشااهههای
رففاریا جکماهی و بهنی افکردگی را میسان دن همیلفاون اعفباار ایا مقیااس را ا طریاق
ضریب همبکفگی بی ار یا ها ا ۹۰ف ۰ا ۹۴ف ۰گزار سرده استن روایی ای مقیااس هیاز
ا طریق ضریب همبکفگی با پرسشهاماه افکاردگی بان ۹۰ف ۰گازار

شاد (مدبارا آبرپاووه و

اصیریپورا )1۳۹۲ن

مقیاس عاطفه مثبت و منفی :)PANAS( 2ایا مقیااس هاوعی ابازار الودسان ی  ۲۰گویاهای
است سه برای اهدا هگیری دو بکد اللقا یکنی «عاطفه مثبت» و «عاطفه منفی» ،
طراحی شده استن
هر الردهمقیاس  1۰گویه دارد و آ مودهی گویهها را روی یان مقیااس پانمدرجاهای ا یان (بکایار
سم) ا پنم (بکیار یاد) ر بهبندی میسندن دامنه همارات بارای هار الاردهمقیااس  1۰اا  5۰اساتن
اعفبار آ مون به شیوه آلفای سروهباخ و با آ مایی برای عاطفه مثبت و منفی به ر یب ۸۸ف۸7( ۰ف)۰
و ۶۸ف ۰و 71ف ۰گزار

شده اسات (وا کاونا ساالرک و لگا

3ا )1۹۸۸ن بدشایپاور و دتساام ( )1۳۸۴در

مطالکهای سه بر روی ین جمکیت  ۲55هفاری ا داهشا ویان مبافال باه االفاللهاای افکاردگی و
اضطرا اه ام دادهدا میزان پایایی برای هر دو مقیاس را به شایوه آلفاای سروهبااخ یککاان و برابار
۸7ف ۰به دست آوردهدن همدنی ا ای مقیاس واهکت بهالوبی بیماران مضطر و افکرده را ا هام
جدا سند( )p < 5٪سه بیاهگر روایی اففرا ی ای مقیاس استن در حلیل عاملی یییدی 4هیاز الگاوی
دوعاملیا برا هده ری الگو بودن ای مقیاس برای سن ش عاطفه مثبت و منفی در ای پاووهش باه
سار میرودن
آزمون جهتگیریهای شادکامی :)OH( 5ای پرسشهامه بر اساس هظریه شادسامی اصیل
سلیگم ساالفه شد (پفرسون و همکارانا )۲۰۰5ن حلیل عاملی صورتگرففه بر روی آ ماون فاوق
1. Hamilton, M
)2. Positive And Negative Affect Scale (PANAS
3. Watson, D.; Clark, L. A.; Tellegen, A
4. confirmatory factor analysis
5. orientations of happiness.
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هشاندهنده سه عامل است سه مکادل همان سه هو هدگی سلیگم استن همکااهی دروهای
ای آ مون در آمریکا برای سه الردهمقیاس به ر یب ۸۲ف۰ا 7۲ف ۰و ۸۲ف ۰بوده اساتن برا ای
سده ( )1۳۸۸ضریب همکاهی دروهی سل مقیاس را ۶7ف ۰به دست آوردن ضریب با آ ماایی ایا
آ مون در ین هموهاه  ۹5هفاری باه فاصاله  5هففاه پا

ا اجارای اول بارای مقیااس سال و

الردهآ مونها به ر یب 51ف۰ا 5۳ف۰ا ۴۰ف ۰و 57ف ۰به دست آمدن همدنای ا بارای بررسای
روایی آ مون ضریب همبکفگی بی ای آ مون با آ ماون رضاایت ا هادگی محاسابه شاد ساه
،
51ف ۰به دست آمدن ای پرسشهامه برای سن ش ابکاد مدفلف هظریه سلیگم ا یکنی لاذتا
م ذو شدن و مکناا به سار گرففه شدن
شیوه اجرا

هر سه شرستسننده هم مان وارد مرحله اله پایه شدهدن فاوت بی شارستسنندگان در کاداد
جلکات اله پایه بودن شرستسنندگان بای  ۳اا  7هففاه مرحلاه الاه پایاه را گذراهدهادن ،اولای
سن ش مرحله اله پایه در پایان جلکه مصاحبه اه ام گرفتن بقیه سان شهای مرحلاه الاه
پایه به صورت هففگی ا شرستسنندگان دریافت شدن شرستسنندگان به صورت صاادفی وارد
مراحل درمان شدهدن آهها مقیاس عاطفه مثبت و منفای را در ماام جلکاات مدااللاها مقیااس
جهتگیریها ی شادسامی را در مرحلاه الاه پایاها جلکاه دهاارم و هشافم مدااللاه و مقیااس
همیلفون را فقه در مرحله اله پایه و اهفهای جلکه آالر مداالله پر سردهادن ماام ار یاابیهاای
مرحله اله پایها فرآیند درمانا جلکات پایاهی و پیگیری به سمن سارشناس ارشد روانشناسی
اه ام شد سه در مینه اه ام ار یابیها آمو

ال م را دیده بودن بکد ا شرو درمانا هم ماان

با جلکه سوم مراجع اولا مراجع دوم و هم مان با جلکه پن م مراجع اول و جلکه سوم مراجع
دوما مراجع سوم وارد مرحله درمان شدهدن در پایان جلکات درمان و در جلکه پیگیری دوماهه
و دهارماهها مام مقیاسها دوباره اجرا شدن الود پووهشگر درمان را بر عهده داشتن درماهگر
دورههای آمو شی در مینه اصول ،اولیه درمانهای روانشناالفی را گذراهده و به شیوه درماان
،
مثبتگرا برای افکردگی مکله استن به منظور هظارت بار ساار درمااهگر و رعایات یک ااردگی

57

 /سال اول  /شماره اول /زمستان ۹۴

58

،
درمانا درماهگر هففهای ین بار و هر بار به مدت ین ساعت در جلکهای شرست میسرد ساه
حت هظر راهنمای طر و برای بررسای میازان پیاروی درمااهگر ا پرو کال درمااهی شاکیل
میشدن برگهها ی کالیف الاهگی بیماران به عناوان گاواهی دال بار میازان پیاروی بیمااران ا
پرو کل درماهی اسففادها و به هاظر جلکات درمان حویل داده شدن
جلسات درمان

رواندرماهی مثبتگرای مبفنی بر الیرباوری در  ۸جلکه  ۴5د یقهای به صورت اهفارادی اجارا
شدن بل ا شرو درمان ین جلکه برای وضی منطق رواندرماهی مثبتگرا و جهتدهی به
مراجع اه ام گرفتن در جلکه اول به منظور ای اد مینه مناسب برای درک مفهوم الیرباوری و
بیدارسردن ای مفهوم در به مراجعا ابفدا مفهوم «پذیر بنیاادی » باه عناوان هاوعی رو
مقابله مسثر به مراجع آمو

داده شد و ا او الواسفه شد بکوشاد باا رویکاردی وصایفی و هاه

« ضاو ی» به رویدادهای اطرا الود هگاه سند و به ثبت ضاوتهای منفای الاود باه صاورت
رو اهه ب ردا دن در جلکه دوم کنین فاصلهگرفف ا ضاوتها به مراجع آمو

داده شد و ا

مراجع الواسفه شد کنین فاصلهگرفف ا ضاوت را به مدت  5د یقه حدا ل  5باار اا هففاه
آینده اه ام دهدن در جلکه سوم به بحا دربااره مفهاوم الیربااوری و الگاوی ار یاابی الیرگارا
پرداالفه شد و با گفاتوگوی ساقراطی مراجاع باه سامت مفهاوم الیربااوری ساوق داده شاد و
ک نین الیرباوری در رویدادهای هاالوشایند هیز به مراجع آماو
کنین عمل مفکهداهه برای داشف هدگی مبفنای بار ار
الواسفه شد مقیاس ار

داده شادن در جلکاه دهاارم

هاا آماو

داده شاد و ا مراجاع

های هدگی را کمیل سندن در جلکه پن م مراجع با واهمنادیهاای

فردی و فضیلتهای االال ی آشنا شد و یاد گرفت دگوهه ا ای واهمندیهاا باه شایوه هاو در
هدگی اسففاده سندن در جلکه ششم مراجع با هی انهای مثبت و هقش آن در ساهش عالیام
،
افکردگی آشنا شد و کنین «لذتبردن» به او آمو داده شد و ا او الواسفه شد در رو های
بکدا ا ای کنینها اسففاده سندن همدنی ا در ای جلکه بر اهمیت بر راری رابطه عااطفی
با الداوهد هیز یسید شد و کنینهایی برای قویت ای رابطه باه مراجاع آماو

داده شادن در

امکانپذیری رواندرمانی مثبتگرای مبتنی بر «خیرباوری»...

59

جلکه هففم مراجع با مفهوم درداهیسردن و هقاش آن در سااهش افکاردگی آشانا شاد و ا او
الواسفه شد دو هامه درداهی یکی برای الداوهد و دیگری برای فردی سه در هدگی به او مدیون
استا بنویکدن در جلکه هشفم مراجع با هقش روابه اجفماعی در ساهش افکردگی آشنا شاد و
ا او الواسفه شد ساربرگ مربوط به هحوه پاسخدهی ،فکال ا سا هده را پر سندن
تحلیل دادهها

در طر های انآ ماودهی رو
دیداری 1آن است (لی

اصالی بارای حلیال دادههااا اساففاده ا هماودار و حلیال

و گاسات2ا )۲۰1۴ن در ای پاووهشا عاالوه بار حلیال دیاداری هماودار ا

مکناداری بالینی هیز اساففاده شادن همدنای ا بارای محاسابه اهادا ه اثار 3ا رو

«میااهگی

ساهش ا اله پایه» 4اسففاده شدن در ای رو ا میاهگی مشاهدات مرحله درمان یاا پیگیاری
قکیم بر میاهگی مشاهدات اله پایه شده

ا میاهگی مشاهدات اله پایه سم میشود؛ س
و حاصل در  1۰۰ضر میشودن
یافتهها

را همرات مراجکان در مقیاس افکردگی همیلفون در جدول ین رسیم شده استن یاففههای
جاادول یاان هشااان م ایدهااد هاار سااه مراجااع در مرحلااه الااه پایااه هماارهای باااال ر ا  7را در
مقیاس افکردگی همیلفون به دست آوردهاهد سه بیاهگر افکاردگی مفوساه اا شادید مراجکاان
(را

و همکااران5ا  )۲۰۰۶در ای مرحلاه اساتن همدنای ا روهاد همارات هار ساه مراجاع در ایا

مقیاس در مرحله پیشآ مون هیز یییری هداشفه و در مراجع سوما عالیم اهادسی افازایش هیاز
یاففه است (همودار ین)ن با ای حالا بکد ا جلکات مداالله و در پ آ مون روهد همره هر ین
1. visual analysis
2. Lane, J. D.; Gast, D. L
3. effect size
)4. Mean Baseline Reduction (MBLR
5. Rush & et al

5۹
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ا مراجکااان در ایاا مقیاااس ساااهش دشاامگیری را هشااان ماایدهاادن بدااش عماادهای ا
یییرات بهدستآمده در طاول دوره پیگیاری دوماهاه و دهارماهاه هیاز اداوم یاففاه اساتن ا
سوی دیگرا هر سه مراجاع در پایاان جلکاات مدااللاه و پیگیاری دهارماهاه همارهای مکاادل
 7یاا سمفاار در مقیاااس افکااردگی همیلفااون بااه دسات آوردهاهااد سااه بیاااهگر مکناااداری بااالینی
(را

و همکارانا  )۲۰۰۶را همرات هر سه مراجع در پایان مداالله و دوره پیگیری دهارماهه استن
را همرات مراجکان در الرده مقیاس عاطفاه منفای در هماودار دو رسایم شاده اساتن

یاففه ها ی همودار دو هشان میدهد سه هر سه مراجع در مرحله اله پایه همرها ی بیشافر ا
 ۲1ا سه میاهگی عاطفه منفی در افراد عادی است (محمدیا )1۳۹۰ا به دست آورده اهد ساه
بیاهگر عاطفه منفی یاد مراجکان در ای مرحلاه اسا تن همدنای ا روهاد همارات هار ساه
مراجع در مرحله پیش آ مون هیز یییری هداشفه استن با ای حالا بکد ا شارو جلکاات
مداالله و در پ آ مون روهد همره مراجع دوم و سوم ساهش دشمگیری را هشان میدهدن
مراجع اول ساهش هادیزی را در همرات عاطفه منفی هشان میدهادن بداش عمادهای ا
یییرات بهدست آمده در طول جلکات مداالله در دوره پیگیاری دهارماهاه هیاز همدناان
داوم یاففه استن گرده درمان برای هر سه مراجع مسثر بودها ولی بیشفری یثیر را بارای
مراجع دوم و سوم داشفه است (جدول ین)ن را همرات مراجکان در الردهمقیاس عاطفه
مثبت در همودار سه رسیم شده استن یاففه ها ی همودار سه هشان مایدهاد ساه هار ساه
مراجع در مرحله اله پایه همرهای سمفر ا  ۳۴ا سه میاهگی عاطفه مثبت در افاراد عاادی
است (محمدیا )1۳۹۰ا به دست آورده اهد سه ییاهگر عاطفاه مثبات سام در مراجکاان اساتن
همدنی ا روهد همرات هر سه مراجع در مرحله پیش آ مون ه یز یییری هداشفه استن با ای
حالا بکد ا شرو جلکات مداالله و در پ آ مون روهد همره هر سه مراجع افزایش یاففه
استن بدش عمدها ی ا یییرات بهدست آمده در طول جلکات مدااللاه در دوره پیگیاری
دهارماهه هیز همدنان داوم یاففه استن گرده درمان برای هر سه مراجع مسثر بوده است
ولی بیشفری یثیر را برای مراجع اول و سوم داشفه است (جدول ین)ن

امکانپذیری رواندرمانی مثبتگرای مبتنی بر «خیرباوری»...

نمودار  :۱نمرات مراجعان در مقیاس همیلتون در مرحله خط پایه،
پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری

۶1

61

 /سال اول  /شماره اول /زمستان ۹۴

62

39

38

39

40

38

38

40

40

35
27

20
16

17

اه

۲
اه

14

15

15

15

8

7

6

5

30

18

20
10

0
4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

نمودار  :۲نمرات مراجعان در خردهمقیاس عاطفه منفی در مرحله خط پایه ،جلسات مداخله و پیگیری

امکانپذیری رواندرمانی مثبتگرای مبتنی بر «خیرباوری»...

نمودار  :۳نمرات مراجعان در خردهمقیاس عاطفه مثبت در مرحله خط پایه ،جلسات مداخله و پیگیری

۶۳

63

 /سال اول  /شماره اول /زمستان ۹۴

64

،
همدنی ا همره هر سدام ا مراجکان در الردهمقیاس احکاس لذتا قویات واهمنادیهاا و
احکاس مکنا در هففه اول اله پایها پیشآ مونا جلکاه دهاارم مدااللاها هففاه آالار مدااللاه
(پ آ مون) و  ۴ماه بکد ا آالری جلکه مداالله (پیگیری) در هماودار دهاار هشاان داده شاده
،
استن بر اساس همودارا را همرات هر سه مراجع در الردهمقیاسهای احکاس لاذتا قویات
واهمندیها و احکاس مکنا بکد ا جلکات مداالله و در پ آ مون افزایش یاففاه و روهاد یییار
همرات صکودی و رو به بهبود استن

احساس لذت
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تقویت توانمندیها

احساس معنا

نمودار  :۴نمرات مراجعان در خردهمقیاس احساس لذت ،تقویت توانمندیها و احساس معنا
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جدول  :۱درصد تغییر و نمرات مراجعان در مقیاسهای مختلف در مرحله خط پایه،
جلسات درمان و پیگیری چهارماهه

مراجع

پیشآزمون

قیاس افسردگی همیلتون

پسآزمون

درصد تغییر

پیگیری

درصد تغییر

1

1۶

7

5۶

5

75

۲

۲۳

۴

۸۲

۴

۸۲

۳

۲۶

۴

۸۴

۴

1۰۰

1

۶

7

1۶

7

1۶

۲

۴

۸

1۰۰

۸

1۰۰

۳

۶

11

1۰۰

1۳

1۳۶

،
آ مون جهتگیری (لذت)

بهبودکلی

۸5

۸۴

آ مون جهتگیری ( واهمندیها)

1

1۲

۲۰

۶۰

۲۰

۶۰

۲

۴

7

75

7

75

۳

7

1۳

7۳

1۳

7۳

7۰

آ مون جهتگیری (احکاس مکنا)

1

۹

1۲

۳۴

1۴

55

۲

۴

۶

5۰

۶

۰5

۳

۳

1۲

۳۰۰

1۶

5۴۰

۲15

عاطفه مثبت

1

1۹

۲۸

۴7

۳1

۶۳

۲

۲7

۳۳

۴5

۳۲

۴۹

۳

۳۰

۳7

۳۲

۳7

۴۶

5۲

عاطفه منفی

1

۲۹

۲۸

۳

۲۸

۳

۲

۲۴

17

۳۰

15

۳۲

۳

۴۰

1۴

۶۴

17

۶۰

۲۸
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بحث و نتیجهگیری

یاففههای حاصل ا ای پووهش هشان مایدهاد پرو کال رواندرمااهی مثباتگرای مبفنای بار
الیرباوری (هوفرسفیا  )1۳۹۴سه هاوعی پرو کال وساکهیاففاه ا

رواندرمااهی مثباتگرا (سالیگم و

همکاارانا  )۲۰۰۶مفناسب با ساالفار فرهنگی و مذهبی ایران اساتا مای واهاد باه عناوان هاوعی
،
مداالله سو اهمدت مسثر هه نها باع ساهش عالیم افکردگی و عاطفه منفی شودا بلکه عاطفه
مثبت را هیز افزایش دهدن همدنی ا یاففههای ای پاووهش ا ایا بااور حمایات میسناد ساه
رواندرماهی مثبتگرای مبفنی بر الیرباوری می واهد به طور مسثری ا طریق افزایش احکاس
،
لذتا قویت واهمندیها و افزایش مکنا باع ساهش عاطفه منفای و افازایش عاطفاه مثبات
شودن ایا هفاایم باا یاففاههای باهدساتآماده ا پووهشهاای سالیگم و همکااران ()۲۰۰5ا
ساالیگم و همکاااران ()۲۰۰۶ا ساای و همکاااران)۲۰۰۹( 1ا پااارسز -شاینر)۲۰۰۹( 2ا الیااوس و
همکاااران)۲۰11( 3ا ساانف و لیااو)۲۰1۳( 4ا بااولیر و همکاااران)۲۰1۳( 5ا ساارجنت و ماااهگری

6

()۲۰1۴ا ماااایولینو وساااوی ر)۲۰1۴( 7ا هاااافم و همکااااران)۲۰1۴( 8ا ساسیمرساااکی)۲۰1۴( 9ا
اصیریپور ( )1۳۹۰و برا ی سده ( )1۳۸۸همکو اساتن بناابرای ا باه هظار مایرساد رواندرمااهی
مثبتگرا ی مبفنی بر الیرباوری هیز بدون یسید بر عالیم منفای افکاردگی و فقاه باا افازایش
،
احکاس لذت (جنبههای مادی و مکناوی)ا م اذو شادن و احکااس مکناا و هدفمنادی در
هدگی می واهد باع ساهش عالیم افکردگی و عاطفه منفی و افزایش عاطفه مثبت شودن
آمو

« کنین پذیر

بنیادی » و «فاصلهگرفف ا ضااوتها» در دو جلکاه ابفادای
1. Sin, N. L.; Dellaporta, M. D.; Lyubomirsky, S
2. Parks-Sheiner, A. C

3. Layous, K.; Chanceller, J.; Lyubomirsky, S.; Wang, L.; Doraiswamy, M
4. Senf. K.; Liau, A
5. Bolier, L.; Haverman, M.; Westerhof, G.; Riper, H.; Smit, F.; Bohlmeijer, E
6. Bolier, L.; Haverman, M.; Westerhof, G.; Riper, H.; Smit, F.; Bohlmeijer, E
7. Maiolino, N. B.; Kuiper, N. A
8. Huffman, J. C. & et al
9. Kasimirski, J
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درمانا به مراجع سمن میسند در هنگام رویارویی با مو کیتها ی هاالوشایند و هاسامسنناده
به جای ضاوت سردن به وصیف آن مو کیت ب ردا د و ا افزایش عواطف منفای جلاوگیری
سند (لینهاان1ا )1۹۹۳ن افزایش هیافف عواطف منفی به فرآیندهای حل مکائله مراجاع فرصات
میدهد سه او را به سمت رو ها ی مقابله مسثر با مو کیت هاالوشایند سوق دهدن ای فرآیند
باع شککاف درالاه منفای و در هفی اه سااهش عاطفاه منفای و افازایش عاطفاه مثبات
میشود ن آمو الیرباوری در جلکه سوم با ای اد فکر مثبت می واهد به فرآیند ای ادشده در
بادیل ایا ار هاا باه
جلکات بل سمن سندن کیی ار ها ی هدگی مراجاع و سا
اهدا عینی و ،
مفک هدشدن مراجع به اه امدادن رففارهایی سه باعا رسایدن او باه اهادا
برگرففه ا ار های هدگی او میشودا می واهد مکنایی الاص به هدگی مراجع دادها باع
،
ای اد هی ان مثبت در او شودن لذت بردن ا هدگی ا طریق افزایش طمیهینه در اه امدادن
سارهای رو ،مره هدگی باع ای اد عواطف مثبت مایشاود ن همدنای ا بر اراری ار بااط باا
،
الداوهد مراجع را به سمت لذتهای مکنوی سوق میدهد سه الود می واهد ا طریاق ای ااد
مکنا و هی ان مثبت باع ساهش عواطف منفای و افازایش عاطفاه مثبات شاودن مال اات
درداهی می واهد حافظه مراجع را ا وجه به جنبههای لخ رواباه گذشافه باه سامت حفاظ
جنبهها ی مثبتا سه دوسفان و الاهواده بارای او اه اام دادهاهاد ا مفمرساز سنادن همدنای ا
هوشف هامه درداهی به الداوهد مراجع را به ای سمت سوق میدهد ساه باه جاای وجاه باه
ابکااد منفاای هاادگی الااودا بدشاهکایهااا و رویادادهای هاالوشااایند بااه ابکاااد مثباات هاادگیا
الو شاهکیها و رویدادهای الوشایند وجه سندن ا آه ا سه افراد افکرده ،
وجه بیشفری باه
ابکاد منفی دارهدا ای کنین به آهان سمن میسند ا سوگیریها ی حافظه سم سنند و ایا
فرآیند الود باع ای اد افکار مثبت در مراجع میشود ن آمو مراجکان برای پاسخدادن به
شیوهای فک،ا ال و ساا هده باه االباار مرباوط باه دوسافانا همکااران و الااهواده مهارتهاای
اجفماعی آهها را بهبود میبدشدن ای شیوه پاسخدهی باع فراالواهدن واسنشهای مناسب
دیگران به مراجع شدها هی ان مثبت و مکناا در مراجاع ای ااد می سناد و ا ایا طریاق باه
1. Linehan, M. M
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ساهش عواطف منفی و افزایش عواطف مثبت میپردا دن
ا سوی دیگرا یاففههای ای پووهش همکو با آیاات و روایاا ی اسات ساه هشاان مایدهاد
رضایت ا قدیر الداوهد به طور سلی و پذیر مو کیتهای هاالوشاایند و صابرسردن در مقابال
آهها و شکرگزاری و درداهی ا رویدادهای الوشایند به طور الاص باع ساهش رهم و اهادوه و
عاطفه منفی و همدنی

افزایش عواطف مثبت میشودن الگوی اساالمی شاادسامی (پکاندیدها

 )1۳۹۲داردو هظاری مناسابی را بارای بیای ایا هفاایم فاراهم سارده اساتن در ایا الگاو
رضامندی ا سل قدیر و صابر در قادیر هاالوشاایند و شاکر ا قادیر الوشاایندا بار پایاه اصال
«الیربودن ضا» اسفوار استن اماام صاادق ۷سادنی ا الداوهاد مفکاال هقال میسناد ساه:
َ َ َ َ َُ َ ُُ ََ ،
المسم ُ ال ُ ُ
« َعبدی ُ
َ
لیصبر َعلای َباللایا
أصرفه فی ش ٍ
ِ
ِ
یء إال جکلفه الیرا لها فلیرض ِبقضالیا و ِ
ِ
َ
َولیشکر هکمالی» (سلینیا ۶1 :1۴۰7ا )۶ن در ای الگوا واسنش مسثر به رویداد هاالوشایندا سه ماهع
ا افزایش هاراحفی و در هفی ه مواجهه مسثر با آن مو کیت میشودا صبر استن بارای رسایدن
،
حقق شادسامی پایدارا باید بردبار بود و مشاکالت را ،
حمال ساردن
به رضامندی در سدفیها و
َ َ
صبر یکنی « ،
حملسردن سدفیها و دشواریها و پرهیزساردن ا جاز و بای اابی» (ابا فاارسا
۴ :1۴۰۴ف۴۳۸؛ اب منظاورا ۴ :1۴1۴ف۴۳۸؛ طریحایا ۲ :1۳75ف1۰۰۳؛ ابا اثیارا ۳ :1۳۶7ف7؛ راغاب اصافهاهیا

َس
)۴7۴ :1۴1۲ن بر اساس ای کر یفا موضو اساسی صبرا «امور هاالوشایند»ی است ساه هفا
،
در برابر آهها بی ا میشود و به جز و فز روی میآوردن ا فا ا در برالی روایات می اوان ایا

حقیقت را یافتن در ای روایاتا به هکفه محوریا یکنی امور هاالوشایندا سه در ادبیاات دیا ا
آن با عنوان «مکروه» یاد میشودا اشاره شده استن 1اینها هشان میدهاد ساه مکناای صابر ا
دیدگاه روایاتا ،
حمل سدفی است (پکاندیدها  1۸۰ :1۳۹۴باه بکاد)ن صابر ا طریاق سااهش فشاار
رواهی و «مهار اللق منفی» موجب رضامندی میشودن سکای ساه دداار سادفی مایشاودا در
 .1پیامبر خدا« :۹فی َّ
خیر ٌ
یکرُه ٌ
الصبر علی ما َ
کثیر» (شهید ثانی ،بیتا)۴8 :؛ در نامه امام علی ۷به فرزندشان
ِ
ُ
َ
عم الخ ُلق َّ
َ ِّ َ
َ ُ
َ ُّ َ
کروه و ن َ
الص ُبر» (سید رضی ،1۴2۴ ،نامه
امام حسن ۷نیز آمده است« :عود نفسک التصبر علی الم ِ ِ
ُ
ُ
َّ
َ َ َُ َ
َ
َ
۷
درکون ما ت ِح ُّبون إال ِب َص ِبرکم علی ما تکرهون» (شهید
)31؛ از مسیح نیز نقل شده است که فرمود« :إنکم ال ت ِ
ثانی ،بیتا ،ص.)۴8
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نگنای رواهی رار میگیرد و اللاق منفای در وی شاکل مایگیاردن بای اابیساردنا محنات را
بزرگ ر میسند 1و اگر بی ابی بر سکی دیره شودا روی آسایش هدواهد دیدن، 2
سر آن هام ایا
است سه بی ابیسردن همی واهد قدیر را برگرداهدن 3ا ای رو است سه امام ساظم ۷مصایبت را
هاالوشاایند اهادک را
برای شدص بی ا ا دو برابر میداهدن 4لذا عقل حکم میسند سه اهکانا
ِ
،
حمل سند و با بی ابیسردنا بر مشکالت الود هیفزایدن 5هردند صبرسردنا دشوار استا ولای
دشوار ر ا پیامدهای بی ابیسردن هیکتن
همدنی ا ای الگو واسنش مسثر به رویدادهای الوشایند را درداهی و شاکرسردن مایداهادن
س اسگزاریا آرایه هکمت 7و دوران الوشایند 8اساتن بهفاری  9و گرامای اری  10بنادگان الادا
سکاهی هکفند سه و فی به آهها عطا میشودا شکر میسنندن شکرسردن باع افزایش هی ان
ُ
مثبت میشودن یرا موضو شکرا داشفههای هدگی استن و فی فردا داشفههای هدگی الود
6

حن َة» (آمدی ،1373 ،ح)۵۶19؛ ایشان در کالم دیگری میفرماید« :ب َک َثرة َ
الج َز ُع ُی َع ِّظ ُم الم َ
 .1امام علیَ « :۷
الج َزع
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َِ
َ ُ ُ َ َُ
جیعة» (آمدی ،1373 ،ح۵۶29؛ لیثی .)187 :137۶ ،همچنین ایشان تأکید میکند« :الجزع ِعند
تعظم الف
ََ ُ َ
ُ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
المصیب ِة یزیدها والصبر علیها یبیدها» (آمدی ،1373 ،ح)۵۶2۶؛ و در کالم دیگری میفرماید« :الجزع ِعند
َ َ ُ َ ُ َ َ ُّ
مام الم َ
َالبالء َت ُ
صیب ِة أشد ِم َن
حن ِة ( آمدی ،1373 ،ح۵۶22؛ لیثی)۶7 :137۶ ،؛ نیز میفرماید« :الجزع ِعند الم
ِ
ِ
َ َ َ َُ َ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
المصیب ِة» (آمدی ،1373 ،ح)۵۶23؛ و باز میفرماید« :من ج ِزع عظمت مصیبته» (آمدی ،1373 ،ح۵۶31؛
لیثی.)۴29 ،137۶ ،
َ
َّ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ
 .2پیامبر خداَ « :۹من َ
احة» (شیخ صدوق ،1۴0۴ ،ج ،۴ص ،3۵۵ح.)۵7۶2
استولی َعل ِیه الضجر رحلت ع َنه الر
َ َ ُ َِ َ ۷
دف ُع َالق َد َر ولکن ُیحب ُط اْل َ
جر» (آمدی ،1373 ،ح۵۶2۵؛ لیثی.)21 :137۶ ،
 .3امام علی « :الجزع ال ی
ِ
ِ
َُ ُ ۷
ُ َُ
َ
َ
َ
َ
واحد ٌة وإن َج ِزعت
ة
صیب
الم
«
:
علی
ام
ام
.
)
۴1۴
:
1382
شعبه،
(ابن
»
تان
اثن
ع
لجاز
ول
واحد ٌة
ِ
« .4المصیبة ِللص ِاب ِر ِ
ِ
ِ ِِ
َ
َ
صار ِت اثن َتین» (آمدی ،1373 ،ح۵۶2۴؛ لیثی :137۶ ،ص.)2۶
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ َ
 .5امام علی ۷میفرماید« :ال ت َ
أکر َهکم ف َ
جزعوا من قلیل ما َ
کرهون» (آمدی،1373 ،
ثیر ِمما ت
ِ
ِ
یوقعکم ِذلک فی ک ٍ
ِ
ح۵۶38؛ لیثی.)۵23 :137۶ ،
أتع ُب م َن َّ
 .6امام علیَ ُ َ َ « :۷
الص ِبر» (آمدی ،1373 ،ح.)۵۶20
الجزع ٌ ِ
ُّ ۷
الش ُ َ َّ
عماء»؛ نیز میفرماید« :الشکر زینة الغنی» (سید رضی ،1۴2۴ ،حکمت .)3۴0
 .7امام علی « :
کر ِزینة ِللن ِ
ٌ َ ُ ُّ ۷
َّ
ُ
َّ
عماء» (آمدی ،1373 ،ح.)13۵1
وحصن الن ِ
 .8امام علی « :الشکر ِزینة الر ِ
خاء ِ
َ َ
ُ ُ
َ
َ ُ ۷
ُ
ُ
َ ۹
َ
َ
َ
ُ
ُ
غفروا ،وإذا أعطوا
.9
الع ِ
یارَ ِ
باد فقال :الذین إذا أحسنوا ِاستبشروا ،وإذا أساؤوا است ِ
امام باقر ُ « :س ِئل النبی َعن ِخ َ ِ
َ َ
شکروا ،وإذا ُابتلوا َص َبروا وإذا غ ِضبوا غف ُروا (کلینی.)2۴0/2 :1۴07 ،
ُ
َُ َ ََ
َ َ
َ
َ ۷
عط َی شک َر ،وإذا ُابت ِلی َص َب َر» (مجلسی:1388 ،
لق علی اهّٰلل؟ قال :من إذا أ ِ
 .10وقیل البی عبد اهّٰلل « :من أکرم الخ ِ
 ،18۴/۵3ح.)71
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س
را بیابدا احکاس محرومیت ساهش و احکاس برالورداریا افزایش مییابدن ا مکالل مهام در
س
ای حو ها موا هه هکمت و محرومیت استن اگر سفه را و به سامت محرومیات سانگی شاودا
احکاس هارضایفی افزایش مییابد و هر ده سفاه هکمتهاا افازایش یابادا ا میازان هارضاایفی
ساسفه و بر رضامندی افزوده میشودن به عبارت دیگرا فرد «الیر»های هدگی الود را میبیند و
ا همی طریق احکاس مثبت در هدگی پیدا میسندن
همدنی ا یاففههای پووهشا همکو با آیات و روایا ی است سه هشان میدهاد اه اامدادن
رففارهایی سه باع ای اد هی ان مثبت و شادی میشودا می واهد باعا ا بای رفاف غام و
ه افزایش عاطفه مثبت و شادسامی شودن اماام علای۷

اهدوه و افزایش منابع فردی و در هفی
الکارور ُ
در ای بااره میفرمایادُ « :
یبکاه الانف

و ُ
النشااط» (غنی نل ک ا ۲۰۲۳ا باه هقال ا :
یثیار ِ

پکندیدها )1۳۹۲ن همدنی ا امام ساظم ۷در مدلی دهاربدشیا سه بارای برهاماهریزی سااعات
،
رو اهه مطر سردهاهدا مناجاتا سکب رو یا رواباه باا همکااران و هیاز لاذت را گن اهدهاهاد و
،
،
درباره لذت دنی فرمودهاهد « :ماهی را برای اللوت برای لذتهای غیرحرام ارار دهیاد و باه
وسیله ای مانا وان اه ام سه سار هدکت را پیدا سنیدن با برآوردن الواستهای روای الود اا
آه ا سه به شدصیت صدمه هزهد و اسرا هباشدا الویشف را ا دهیا بهرهمند سا ید و ا دهیا در
سارهای دینفان سمن بگیرید» (اب شکبه حراهیا )1۳۸۲ن

یاففههای حاصل ا ای پووهشا با پووهشهای سیناا و مااینر ()۲۰۰۰ا لای و همکااران ()۲۰1۴ا
غباااری بنااا ()1۳77ا ه فاای ()1۳۸۸ا مهراب ای اده و همکاااران ( )1۳۹۰سااه هشااان م ایدهنااد
مقابلهها ی مذهبی ا طریق ای اد احکاس مکنا و هی اان مثبات باعا سااهش افکاردگی و
افزایش عاطفه مثبت میشوهدا همدوان اساتن افارادی ساه فکالیاتهاای ماذهبی را باه جاا
میآورهد ا ممک است به دهار دلیل شاد ر ا سایر افراد باشند :اول اینکها دی هوعی سااماهه
باور منک م ای اد میسند سه باع میشود افراد برای هدگی مکنا پیدا سنند و به آینده امیدوار
باشند (سلیگم

ا)۲۰۰۲ن ساماهههای باور دینی به برالای افاراد امکاان مایدهاد باه هامالیمااتا

فشارهای رواهی و فقدانهای گریزهاپذیرا سه در روهد دراله هدگی رخ میدهندا مکناا دهناد و
به هدگی بکدی سه در آن ای گوهه دشواریهاا وجاود هادارد امیادوار و الاو بای باشاندن دوم
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اینکها افراد مسم ار بااط عمیقای بای الاود باا الداوهاد بر ارار مایسنناد و الداوهاد باه منباع
دلبکفگی بدیل میشود سه می واهند در مو کیتهای دشوار باه آن ا کاا سننادن ساوم اینکاها
،
حضور مر ب در فکالیتهای مذهبی و جزء جامکه مذهبی بودنا برای افراد حمایت اجفماعی
فراهم میآوردن دهارم اینکها پارداالف باه ماذهب اغلاب باا سابن هادگی جکاماهی و رواهای
سالم ر همراه است سه مشدصه آن وفاداری هاشوییا رففار هو دوسفاهه اجفما الواه (به جای
ار کا جرم) اعفدال در یذیه و مصر مشروبات و پایبندی به سار سدت استن
پووهش حاضر به دلیل ساربرد پرو کل رواندرماهی مثبتگرای مبفنی بر الیرباوری به شکل
درمان اهفرادی در فرهنگی مففاوت ا فرهنا غر در هو الود بدیع استن باا ایا حاالا باا
وجه به اینکه ای پووهش با  ۳مراجع اه ام گرفتا کمیمپذیری دسفاوردهای درمان به ساایر
افراد دارای عالیم و هشاهههای افکردگی امکانپذیر هیکتن لاذا پیشانهاد میشاود اثربدشای
شکل اهفرادی ای رو

درمان با ح م هموهه بیشفر بررسی شودن
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