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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش كیفیت زندگي با تأكید بر قرآن و
آموزههاي اسالمي در كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان بود .این پژوهش از نوع
نیمهآزمایشي همراه با گروه آزمایش و گواه بود .روش نمونهگیري ابتدا كل جامعه آماري به تعداد  133نفر
پرسشنامهي كیفیت زندگي  sf-13را تکمیل كردند و شركتكنندگاني كه پایینترین نمره را اخذ كردند تعداد
 13نفر انتخاب و به صورت تصادفي در دوگروه آزمایشي و گواه جایگزین شدند .به گروه آزمایش 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 دوباره تکمیل نمایند .در مرحلهي بعد ،پس از سه
ماه آزمون پیگیري براي سنجش ماندگاري آموزشهاي داده شده اجرا گردید .براي تحلیل دادهها عالوه بر
استفاده از آمار توصیفي از روش تحلیل كوواریانس چندمتغیري ( )MANCOVAو تحلیل كوواریانس
تكمتغیري ( )ANCOVAاستفاده شد .نتایج آزمونهاي تجزیه و تحلیل كواریانس چندمتغیري و تكمتغیري
نشان داد كه تفاوت معنيداري بین دو گروه در افزایش كیفیت زندگي در مرحله پسآزمون وجود دارد .و در
مرحلهي پیگیري نیز ثبات داشته است .نتایج نشان ميدهد كه آموزش گروهي مثبتنگري با تأكید بر قرآن و
آموزههاي اسالمي باعث افزایش تمامي زیر مقیاسهاي كیفیت زندگي در گروه آزمایش شده است.
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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 مينمایند .این
شاخه ،به جاي توجه به ناتوانيها و ضعفهاي بشري ،روي توانایيها متمركز شده است؛
توانایيهایي از قبیل شاد زیستن ،لذّت بردن ،قدرت حل مسئله و خوشبیني (كاویاني و
پناهي .)1131،روانشناسي مثبت ،مطالعه علمي مواردي است كه زندگي را بهبود ميبخشد.
این موضوع دربارهي ایجاد تجربههاي مثبت ،ویژگيهاي مثبت و سازمانهاي مثبت است كه به
باال بردن كیفیت زندگي منجر ميشود (لیمن و مك ماهن ،1312 ،1ترجمه مقدم .)1131 ،براي
تمركز بر منشأ و مبدأ سالمت روانشناختي و نیز حركت فراسوي بیماريها و اختالالت ،به
وسیله محققان و روانشناسان مطرح شده؛ هدف آن كشف و ارتقاي عواملي است كه به افراد
و جوامع اجازهي رشد ،شکوفایي و بالندگي ميدهد (دكورث ،ستین و سلیگمن.)2331 ،2
شکلي از فکر كردن است كه در پي به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط است.
فرد مثبتاندیش هیچگاه مسایل منفي را به رسمیت نميشناسد و به مقابله با آن ميپردازد.
زماني كه به دنبال خوب ميگردیم ،احتمال یافتن آن بسیار زیاد است (پیلونسنت،1338 ،1
ترجمه بهنام.)1188 ،
اندیشهها و پندارهاي ماست كه كیفیت زندگي ما را ميسازد .با اندیشههاي مثبت انسان
سرشار از شوق و اشتیاق و تندرستي و آرامش ميشود .افراد خوشبین رخدادها را در ارتباط
با خدا به صورت مثبت ارزیابي ميكنند و به خواست خدا رضایت ميدهند ،چون به آینده
امیدوارند و به لطف خدا خوشبین ميباشند .در برخورد با افراد به بعد مثبت رفتارها بیشتر
توجه ميكنند .در جهتي گام برميدارند كه امنیت رواني دیگران را تأمین كنند (خدایاري و
غباريبناب .)1131 ،در سیستم مفهومي اسالم ،نگرشها مثبت و خوشبینانهاند؛ بیش از آنکه بر
بیماري و درمان تمركز شود ،بر شکلدهي یك شخصیت سالم و بهنجار و حركت رو به كمال
1. Limon , Makmahan
2. Dukworth, Steen & seligman
3. Pil vansent.
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و پیشگیري از نابهنجاريها ،تأكید ميشود .این مثبتنگري در ابعاد مختلف روانشناسي انسان
حضور دارد (كاویاني و پناهي .)1131،انسان پویا و مثبت اندیش دنیا را محل تالش و كار و
بهره برداري صحیح ميداند( 1قصص ،31 ،یونس )33 ،و براي تأمین معاش خود ميكوشد

2

(روم .)21 ،در روایات و كتب حدیثي از پیامبر گرامي اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت
(ع) احادیث فراواني در مدح مثبتاندیشي ثبت و ضبط گردیده است .پیامبر اسالم (ص) مي-
فرمایند :خداوند با نگاه خوشبینانه برخورد كردن را دوست دارد (ابن ابي جمهور احسائي،
بيتا) .حسن ظن از ایمان انسان و سالمت روحش ناشي ميشود .1عادت فرما نفس خود را به
آن ،تا در امور زندگي خود موفق و كامیاب شوي 1و چه چیز نیکویي است خوشبیني
(تمیميآمدي 113 ،ق ،ترجمه رسولي محالتي .)1138 ،امام رضا (ع) ميفرمایند :به خدا گمان
نیك داشته باش زیرا امام صادق (ع) مىفرمود :كسى كه به خداوند گمان نیکو داشته باشد
خداوند در نزد گمان او حاضر است وكسى كه به روزى كم قانع و خشنود باشد خداوند نیز
عمل كم را از او مىپذیرد( 1حرّعاملي .)1113 ،و امام سجاد(ع) در دعاي ابوحمزه ثِمالي به
وعده ي قطعي خداوند به عفو و بخشش از كسي كه به او حسن ظنّ داشته باشد اشاره كرده
است( 3قمي ،1113 ،ترجمه میرشفیعي خوانساري.)1133 ،
هدف رویکرد روانشناسي مثبتنگر شناسایي و تعریف مفاهیمي است كه به تأمین
سالمتي افراد و بهرهمندي آنها از یك زندگي سالم كمك كند .یکي از این مفاهیم ،كیفیت
زندگي است .درشرایط فعلي مطالعهي كیفیت زندگي بسیار مورد توجه است و تحقیقات
بسیاري در این زمینه در حوزههاي مختلف روانشناسي و علوم تربیتي انجام ميشود

 ... .1لِتَسْکُنُوا۟ فِیهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ؛  ...وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا....
 ... .2وَابْتِغَا۟ؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦ ....
 .1حُسنُ النّیّه مِن سالمَه الطَّویّه.
 .1عوّد نفسِك حُسنُ النّیّه وَ جَمیلُ المَقصَد تَدرک في مباغیك النّجاح.
 .1وَعَن عِدّه مِن اصحابنا عَن سَهلِ بنِ زیاد عَن احمد بن عُمر عَن ابي الحَسن الرِّضا(ع) في حدیث قال فَأَحسِنِ الظَّنَّ باهلل فان
أباعَبداهلل كانَ یَقولُ مَن حَسُنَ الظَّنَّه باهللُ كانَ اهللُ عِندَ ظَنّه بِهِ وَمَن رَضيَ بِالقلیلِ مِنَ الرِّزقِ قِبلِ مِنهُ اليِ سیرَمِنَ العَمَلِ.
 .3ما وَعَدتَ مِنَ الصَّفحِ عَمَّن اَحسَنَ بِكَ ظَنّاً
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(هاگرتي ،كامینز ،فریس ،لند ،میکهلس 1و همکاران .)2331 ،در بسیاري از دولتها و
سازمانهاي بینالمللي بهبود كیفیت زندگي جزء اهداف سالمت در آمده و سازمان بهداشت
جهاني هم یکي از اهداف عمده خود را تا سال  2313افزایش كیفیت زندگي ذكر كرده بود.
بسیاري از انجمنهاي تخصصي ،از قبیل انجمن بینالمللي پژوهش كیفیت زندگي 2نیز بر
كیفیت زندگي و بهبود آن تأكید زیادي كردهاند (فریش 2333 ،به نقل از خمسه.)1183 ،
سازمان بهداشت جهاني كیفیت زندگي را برداشت یا پندارهاي فرد از وضعیت زندگياش
ميداند و آن را با توجه به فرهنگ و نظام ارزشي كه در آن زندگي ميكند و ارتباط این
دریافتها با اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویتهاي مورد نظر ،تعریف كرده است
(مالدون .)1338 ،1در تعریف رویکرد عیني كیفیت زندگي موارد مرتبط با معیارهاي زندگي
از جمله سالمت جسماني ،شرایط شخصي ،ارتباطات اجتماعي ،اقدامات شغلي ،عوامل
اجتماعي و اقتصادي با كیفیت زندگي معادل شدهاند .رویکرد ذهني ،كیفیت زندگي را
مترادف با شادي یا رضایت فرد در نظر ميگیرد و بر عوامل شناختي در ارزیابي آن تأكید
دارد (لییو .)2333 ،1بین دو رویکرد عیني و ذهني ،رویکرد جدیدي به نام رویکرد كلنگر
است كه نظریهپردازان آن معتقدند ،كیفیت زندگي همانند خود زندگي ،مفهومي پیچیده و
چندبعدي است و در بررسي آن ،هر دو مؤلفهي عیني و ذهني را در نظر ميگیرند (مالکینا و
پیخ .)2338 ،1اگر انسان زندگي خود را به بازي بگیرد ،زندگي پوچ و بيارزش خواهد داشت؛
اما اگر به هدف زندگي بیندیشد و خدا را تنها هدف آن زندگي و ناظر اعمالش بداند ،گام در
مسیر حقیقي نهاده است .زندگي انسان در این دنیا شامل دو قسم ،قبل از تولد و بعد از تولد
است .كیفیت زندگي فرد قبل از تولد از دیدگاه قرآن ،از نطفه ،علقه (خون بسته) مضغه
(گوشت پاره ) ،عظام (استخوان) ،لحم (گوشت) و انشاء خلقي دیگر (روح) ميباشد

3

1. Hagerty, Cummins, Ferriss , Land & Michalos
)2. Iotcrna lioal Sociry for Qualite of Life Rcacrch: (ISOQL
3. Muldoon
4. Liuo
5. Malkina, Pykh
 .3ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظامًا فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِینَ.
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(مؤمنون )11 ،و بعد از تولد به پنج مرحله تقسیم ميشود -1 :مرحله كودكي ،مرحله آقایي،
بازي ،مورد مهر و محبت واقع شدن است -2 .مرحله نوجواني ،مرحله مشاوره ،آموزش دین و
خواندن و نوشتن و آموزش نظامي است -1 .مرحله جواني ،مرحله وزارت ،استقالل طلبي و
شور و شوق جواني است -1 .مرحله میانسالي اوج رشد عقلي و شخصیت انساني ،كه عالي-
ترین درجه از مراحل زندگي است -1 .مرحله كهنسالي ،نهایت مالاندوزي و دنیاپرستي است.
قرآن تنها به جنبه زندگي فردي نپرداخته؛ بلکه مسائل و روابط اجتماعي را نیز مطرح ساخته و
كیفیت جامعهاي آرماني را بیان كرده است .كودكاني كه در خانوادههاي خوشبین بزرگ
ميشوند ،به تعبیر و تفسیر دادهها به صورت خوشبینانه سوق داده ميشوند و از طریق
تقویتهاي نیابتي به مثبتنگري سوق داده ميشوند (خدایاري و غباري بناب.)1131 ،
فعالیتهاي مذهبي و معنوي تا حد زیادي رضایتمندي فرد را از زندگي افزایش ميدهد
(فریش 2333 ،به نقل از خمسه .)1183 ،اگر انسان قرآن را الگوي زندگي خود قرار دهد،
سعادتمند خواهد شد .اشاره قرآن به كیفیت زندگي ،اولین خطاب «یا اَیُّها الذینَ آمَنوا» مربوط
به یك «كیفیت رفتاري» است (پناهیان .)1131 ،هر كس از مرد یا زن كار شایسته كند و مؤمن
باشد قطعاً او را با زندگي پاكیزهاي حیات [طیب و حقیقي] بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه
انجام ميدادند پاداش خواهیم داد( 1نحل .)33 ،انسان برخوردار از حیات طیبه ،برخوردار از
حیاتي است كه از هر چیزي كه آن را كدر و فاسد كند عاري ميباشد (طباطبائي،1131 ،
ترجمه موسوي همداني .)1131 ،در پرتو حیات طیبه گروهي از انسانها واجد نوري ميشوند
و در میان مردم با این نور حركت كرده و مایه هدایت خلق هستند( 2انعام .)122 ،در دعاي
ابوحمزه ثمالي ،حیات طیبه ،نوعي از حیات معرفي شده است كه در آن سرور دائم ،كرامت
فراگیر و پایدارترین سرورها نهفته است( 1قمي ،1113 ،ترجمه میرشفیعي خوانساري.)1133 ،
پژوهشها نشان دادهاند كه آنچه انسان امروزي را بیشتر رنج ميدهد خأل وجودي و احساس
 .1مَنْ عَمِلَ صَ۟لِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَي۟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَو۟ةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ یَعْمَلُونَ.
 .2أَوَمَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَ۟هُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَ۟تِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَ۟لِكَ زُیِّنَ
لِلْكَ۟فِرِینَ مَا كَانُوا۟ یَعْمَلُونَ.
 .1وَ اَحیَیتَهُ حَیوةَ طَیِّبَه في اَدوَمِ السُّرورِ ،وَاَسبَغِ الکَرامَهِ وَ اَتَمِّ العَیشِ.
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بيهدفي و بيمعنایي در زندگي است (علمي )1183 ،و اعتقادات مذهبي باعث افزایش سالمت
افراد شده و رابطة مستقیمي بین مذهب و قدرت انطباق با محیط وجود دارد (خسروپور و
ساردوئي .)1183 ،بدون تردید مهمترین بعد شخصیت افراد ،بعد اجتماعي شخصیت است
(احمدپور .)1133،رفتار اجتماعي پایه و اساس زندگي هر فرد را تشکیل ميدهد كه فقط از
راه یادگیري آموخته ميشود و با تمرین و تکرار عادت ميگردد (پاكزادیان )1183 ،و الزمه-
ي زندگي اجتماعي ،آمادگي رواني ،برخورداري از مهارتهاي اجتماعي ،1اعتماد به نفس و
قدرت سازگاري اجتماعي 2است .دوگلبي ،دیگنر ،ویلیامز ،رایت ،كوپر )2333( 1اثربخشي
مداخالت وحمایتهاي رواني اجتماعي را در افزایش كیفیت زندگي بیماران مبتال به سرطان
در مراحل پایاني زندگي مورد بررسي قرار دادند ،بعد از چند هفته كیفیت زندگي براي هر
دو گروه اندازهگیري شد .گروه آزمایشي به طور معنيداري امید و كیفیت زندگي
مطلوبتري را گزارش كرده بودند .نوري و سقاي بيریا ( )1188در پژوهشي به بررسي رابطه
بین خوشبیني سرشتي ،خوشبیني از دیدگاه اسالم و رضایتمندي از زندگي پرداختند و به
رابطهي مثبت و معنيداري بین متغیرها دست یافتند .بلقانآبادي ،حسینآبادي و اصغرينکاح
( )1133در پژوهشي ،به بررسي اثربخشي زوج درماني مثبتنگر بر بهبود رضایت از زندگي
مادران كودكان با نیازهاي ویژه پرداختند كه به نتایج مثبتي دست یافتند .آقایوسفي ،شقاقي،
دهستاني و برقي ایراني( )1133در پژوهشي با هدف بررسي ارتباط میان كیفیت زندگي و
سرمایه روانشناختي با ادراک بیماري در مبتالیان به ام اس به این نتیجه رسیدند كه كیفیت
زندگي و مؤلفههاي خوشبیني و خودكارآمدي تأثیر مثبت و معنيداري بر ادراک مبتالیان به
اسکلروز چندگانه داشته است .عليبیك ،احمدي ،فرحبخش ،عابدي و علي بیك ( )1131در
پژوهشي به بررسي تأثیر آموزش خوشبیني بر كیفیت زندگي دانشجویان دختر مقیم خوابگاه
پرداختند نتایج پژوهش نشان داد آموزش خوشبیني بر ارتقاي كیفیت زندگي در همهي
حیطهها مؤثر و معنادار بوده است .سلیگمن ،رشید و پاركس 2333( 1به نقل از مگیار -موئي

1

1. social skills
2. social adjustment
3. Duggleby, Degner, Williams, Wright & Cooper.
4. Rashid , Parks
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ترجمه براتي سده )1131 ،در پژوهشي ،رواندرماني مثبت گروهي را در مورد دانشجویاني كه
افسردگي خفیف تا متوسط داشتند ،به كار بستند .گزارشهاي این دانشجویان در مقایسه با یك
گروه گواه كه تحت درمان نبود ،نشان داد كه آنها كاهش بیشتري در عالئم افسردگي و
افزایش زیادتري در رضایت از زندگي داشتهاند كه تا یك سال بعد هم ماندگار بود .زینيوند،
كاظمي و سلیمي ( )1131با بررسي آموزش تفکر مثبت و خوشبیني بر سالمت روان والدین
كودكان سرطاني در بعد عالئم جسماني به تأثیر مثبت ،ولي در بعد عملکرد اجتماعي به نتیجه-
ي معنيداري دست نیافتند .نتایج پژوهش نیك منش و زند وكیل ( )1131نشان داد كه كه
آموزش مثبت نگري در مرحله پس آزمون و پیگیري بر ارتقاي (بعد جسمي ،رواني ،اجتماعي)
سطح كیفیت زندگي نوجوانان بزهکار كانون اصالح و تربیت زاهدان مؤثر بوده است .آموزش
مبتني بر بهبود كیفیت زندگي در روانشناسي مثبتنگر ،مطالعه و بهبود بخشیدن به شادكامي،
توانمندي و كیفیت بهتر زندگي براي همه تعریف شده و در رابطه با افزودن شادماني انساني از
رویکرد رضایتمندي از زندگي دفاع ميكند و بر اساس آن كاركنان نظریهها و اصول
مهارتهایي را یاد ميگیرند كه به تشخیص ،جستجو و تحقق مهمترین نیازها ،اهداف و
آرزوهاي آنها در حیطههاي ارزشمند زندگي كمك ميكند (فریش 2333 ،به نقل از خمسه،
 .)1183تفکر به روش قرآني ما را به زندگي كامالً آگاهانه ميرساند؛ زندگي آگاهانه هم این
است كه انسان بداند براي چه زندگي ميكند ،چگونه باید زندگي كند تا همهي ابعاد و
مراحل زندگي وي صحیح و سودمند باشد .از آنجایي كه برخي مطالعات بیانگر تأثیر آموزش
مثبتنگري بر بهبود و ارتقاي سطح كیفیت زندگي انسان است و از سویي در زمینهي آموزه-
هاي وحیاني و دیني پیشینهي پژوهشي كمي مشاهده شد ،لذا این پژوهش به دنبال پاسخگویي
به این سؤال بود كه آیا آموزش مثبتنگري در افزایش كیفیت زندگي با تأكید بر قرآن و
آموزه هاي اسالمي در جامعه مورد پژوهش مؤثر است یا خیر؟

1. Magyar-Moe
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روش پژوهش
طرح این پژوهش نیمهآزمایشي از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري با گروه آزمایش و
گواه است .متغیر مستقل آموزش گروهي مثبتنگري با تأكید بر قرآن و آموزههاي اسالمي به
همراه آموزش ،بحث و تبادل نظر با اعضاء گروه و تمرین فعال كه فقط در گروه آزمایش،
اعمال شد و تأثیر آن بر نمرات پسآزمون افراد گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ،مورد
مقایسه قرار گرفت و پس از سه ماه براي سنجش ماندگاري آموزشهاي داده شده آزمون
پیگیري اجرا گردید .جامعهي آماري پژوهش تمام كاركنان شاغل در اداره كل آموزش و
پرورش سیستان و بلوچستان (تعداد  133نفر) بودند .به منظور غربالگري و انتخاب نمونه ،از كل
كاركناني كه در پیشآزمون پایینترین نمره را در پرسشنامهي كیفیت زندگي SF-63

1

كسب كرده بودند  13نفر به عنوان گروه هدف انتخاب شدند و به طور تصادفي ساده در دو
گروه  21نفره جایگزین شدند .گردآوري دادهها با پرسشنامهي مذكور انجام شد .این
پرسشنامه به وسیلهي ویر و شربورن )1332( 2در آمریکا طراحي شده و اعتبار و پایایي آن در
گروههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است .مفاهیمي كه به وسیلهي این پرسشنامه
سنجیده ميشوند ،اختصاص به سن ،گروه یا بیماري خاصي ندارد .هدف از طرح این
پرسش نامه ،ارزیابي حالت سالمت از هر دو نظر وضعیت جسماني و رواني است و داراي 13
گویه است؛ هشت زیرمقیاس عملکرد جسمي ،عملکرد اجتماعي ،ایفاي نقش جسمي ،ایفاي
نقش هیجاني ،سالمت رواني ،1سرزندگي ،1درد بدني و سالمت عمومي را مورد ارزیابي قرار
مي دهد .امتیازهاي هر گویه از صفر تا صد متغیر است كه صفر بدترین و صد بهترین وضعیت و
به منزله كیفیت زندگي بهتر در مقیاس مورد نظر را گزارش ميكند (هر یك از زیرمقیاسها به
ترتیب  1 ،1 ،2 ،2 ،1،1 ،1،13گویه دارد) .سؤال شمارهي دو در هیچ یك از زیر مقیاسها قرار
نگرفته و فقط با نمره كل جمع ميشود .نحوهي نمرهدهي با توجه به تعداد گزینههاي هرگویه

1. Short-Form Health Survey questionnaire
2. Ware, Sherbourne
3. Psychological well-being
4. Well-being

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كیفیت زندگی با تأكید بر قرآن

23

تعیین ميشود .این پرسشنامه به عنوان یك ابزار استاندارد اندازهگیري پیامد سطح سالمتي در
سطح بینالمللي بهكار برده ميشود .در انتخاب ابعاد و مفاهیم سالمتي گنجانده شده در این
ابزار دقت بسیاري اعمال شده كه از بین بررسيهاي متعدد ،بیشترین استفاده در تدوین آن
از مطالعه پیامدهاي پزشکي 1و نیز مفاهیم بررسي شده در مطالعات مقطعي ارزیابي سالمتي به
عمل آمده است (ورجيایي .)1331 ،2تحلیلهاي روانسنجي هم نشان داده است كه این
پرسشنامه ابزاري پایا بوده و ضمن قابلیت كاربرد درتمام فرهنگها (تفت ،سکام و اورازم،1
 )2313توانایي تفکیك بین گروههاي مختلف بر اساس سن ،جنس ،وضعیت اقتصادي،
اجتماعي (همینگوي )1333 ،1ناحیه جغرافیایي و نیز وضعیت بالیني (فلیپس )2333 ،1را
داراست .پایایي نسخهي فارسي این پرسشنامه را منتظري ،گشتاسب ،سادات و وحدانينیا
( ) 1181با استفاده از تحلیل آماري همخواني داخلي و آزمون روایي را با استفاده از روش
مقایسهي گروههاي شناخته شده و روایي همگرایي مورد ارزیابي قرار دادند كه تحلیل هم-
خواني داخلي نشان داد به جز مقیاس نشاط (  ) a  0/ 65سایر مقیاسهاي آن از حداقل
ضرایب استاندارد پایایي در محدوده  3/33تا  3/3برخوردارند .آزمون روایي همگرایي به
منظور بررسي فرضیات اندازهگیري با استفاده از همبستگي هر سؤال با مقیاس فرضیهسازي شده
نشان داد تمامي ضرایب همبستگي بیش از مقدار توصیه شده  3/1بود (دامنه تغییرات ضرایب
3/18تا  )3/31همچنین نتایج نشان داد این ابزار در اندازهگیري كیفیت زندگي مرتبط با سالمتي
از پایایي و روایي الزم برخوردار است .ضریب آلفاي كرونباخ پژوهش حاضر هم 3/31
محاسبه شد.

)1. The Medical Outcomes Study (MOS
2. Ware JE
3. Taft, Schumm & Orazem
4. Hemingway
5. Philips
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روند اجرای پژوهش:
پس از انتخاب نمونه و جایگزین كردن آزمودنيها بصورت تصادفي در گروههاي آزمایش و
گواه ،آموزش مثبتنگري طي هشت جلسهي نود دقیقهاي ،دو ماهه و به صورت هفتهاي به
گروه آزمایش ارائه شد و گروه گواه هیچ آموزشي دریافت نکردند؛ تنها در مورد آنان
پیشآزمون ،پسآزمون 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 بر اساس محتواي
هر جلسه برگرفته از نظریات روانشناسي مثبت نگر و كیفیت زندگي با تأكید بر آیات قرآن و
روایات معصومین (ع) توسط پژوهشگر و یك نفر تسهیلگر با بهرهگیري از فنآوري نوین
آموزش داده شد؛ البته منطق و دلیل تمامي فعالیّتها و تمرینهایي كه از گروه آزمایشي
خواسته شده كامالً توضیح ارائه و تالش شد انتظار غیرواقعي از كارایي و نتیجهي تمرینهاي
انجام شده از هیچ كدام نداشته باشیم .در پایان با مرورخالصهاي از مطالب جلسه ،فعالیت
جلسهي بعد تعیین و در انتهاي آموزش ،پسآزمون از هر دو گروه به عمل آمد .براي بررسي
اثربخشي آموزش ،آزمون پیگیري سه ماه پس از انجام پسآزمون در مورد دو گروه به عمل
آمد تا نتایج ،بهتر مورد تحلیل آماري قرار گیرد.
جدول  .1خالصهی جلسات آموزش مثبتنگری 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

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

هفتم

مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -قناعت /بخشش( -تمرین فعال)

هشتم

مرور جلسه قبل  -پیگیري فعالیتهاي خارج از كارگاه  -خدمات مثبت شغلي با استفاده از نقاط قوت و
توانمنديهاي ویژه( -تمرین فعال)
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یافتههای پژوهش
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش كیفیت زندگي با
تأكید بر قرآن و آموزههاي اسالمي بود .در جدول ( )2دادههاي توصیفي در زیر مقیاسهاي
كیفیت زندگي به تفکیك گروهها ارائه شده است .همانطور كه از محتواي این جدول
مشاهده ميشود در مرحلهي پیشآزمون ،میانگین و انحراف معیار تمام زیرمقیاسهاي كیفیت
زندگي در دو گروه تقریباً یکسان ميباشند ولي در مراحل پسآزمون و پیگیري ،تفاوت
زیادي مشاهده ميشود.
جدول  .2شاخصهای آماری نمرات گروهها در زیرمقياسهای كيفيت زندگي به تفکيک مراحل آزمون
زیرمقیاسها
عملکرد جسماني
عملکرد اجتماعي
ایفاي نقش جسمي
ایفاي نقش هیجاني
سالمت رواني
سرزندگي
دردبدني
سالمت عمومي

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف

پسآزمون

پسآزمون

پیگیري

معیارپیگیري

13/13

82

1/11

31/33

2/12
13/31

گروه

تعداد

آزمایشي

21

83/83

گواه

21

18/83

21/31

آزمایشي

21

81/13

11/13

81/13

گواه

21

11

21/32

11/13

21/21

آزمایشي

21

83

13/33

81

23/31

گواه

21

13

13/81

13

11/31

آزمایشي

21

18/11

2/13

81

2/13

گواه

21

13/11

1/31

12

1/31

آزمایشي

21

81/12

3/12

82/32

11/31

گواه

21

13/11

18/13

13

18/21

آزمایشي

21

83/23

3/33

83/13

1/33

گواه

21

11/13

21/28

13/23

2/11

آزمایشي

21

31/23

1/33

31/13

1/11

گواه

21

13/33

1/31

13

2/23

آزمایشي

21

33/13

8/12

83/13

1/11

گواه

21

13/23

1/83

81/13

1/83
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با توجه به طرح پژوهش حاضر كه از نوع پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیري بود ،براي تحلیل
دادهها و به منظور كنترل اثر پیشآزمون و پسآزمون از روش تحلیل كوواریانس چندمتغیري

1

استفاده شد .در این نوع تحلیل باید شرطهاي زیر رعایت گردد تا بتوان به نتایج به دستآمده
اطمینان كرد .یکي از مفروضههاي آزمون تحلیل كوواریانس چندمتغیري ،بررسي همساني
ماتریسهاي واریانس-كوواریانس ميباشد كه بدین منظور از آزمون باكس 2استفاده شده
است [براي پیشآزمون ( P= 3/33 ›3/31و  F=1/31و  = 11/18ام باكس) و براي پسآزمون (
 P= 3/31 ›3/31و  F=1/81و  = 81/23ام باكس) محاسبه شد] .میزان معناداري آزمون باكس
از  3/31بیشتر است لذا نتیجه گرفته ميشود كه ماتریس واریانس  -كوواریانسها همگن مي-
باشند .براي بررسي همگوني واریانس دو گروه در مرحله پسآزمون و پیگیري ،از آزمون
همگوني واریانسهاي لوین 1استفاده شد .آزمون لوین محاسبه شده در مورد هیچ یك از
متغیرهاي مورد بررسي از لحاظ آماري معنيدار نبود [پسآزمونها؛ عملکرد جسماني ›3/31
 P= 3/38و 18( =3/38و ،F)1عملکرد اجتماعي  P= 3/11 ›3/31و 18( =3/33و ،F)1ایفاي
نقش جسمي  P= 3/11 ›3/31و 18( =2/18و ،F)1ایفاي نقش هیجاني  P= 3/83 ›3/31و
18( =3/32و ،F)1سالمت رواني  P= 3/33 ›3/31و 18( =3/32و ،F)1سرزندگي 3/18 ›3/31
= Pو 18 ( =1/81و ،F)1درد بدني  P= 3/11 ›3/31و 18( =3/32و ،F)1سالمت عمومي
 P= 3/21 ›3/31و 18( =1/13و ،F)1و پیگیريها؛ عملکرد جسماني  P= 3/11 ›3/31و =3/83
(18و ،F)1عملکرد اجتماعي  P= 3/38 ›3/31و 18 ( =3/38و ،F)1ایفاي نقش جسمي ›3/31
 P= 3/11و 18( =3/83و ،F)1ایفاي نقش هیجاني  P= 3/18 ›3/31و 18( =3/33و،F)1
سالمت رواني  P= 3/31 ›3/31و 18( =3/333و ،F)1سرزندگي  P= 3/88 ›3/31و =3/32
(18و F)1درد بدني  P= 3/11 ›3/31و 18( =3/31و ،F)1سالمت عمومي  P= 3/33 ›3/31و
18( =3/38و .]F)1بنابراین مفروضه همگوني واریانسها نیز تأیید شد.

)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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مفروضه مهم دیگر تحلیل كوواریانس چندمتغیري ،همگوني ضرایب رگرسیون است .این
مفروضه در ارتباط با مرحلهي پیگیري و با رعایت پیشفرضها صادق بود [پسآزمون (›3/31
 P= 3/21و  F=1/11و  = 3/11المبداي ویلکس) و پیگیري (  P= 3/11 ›3/31و F=1/11
و  = 3/11المبداي ویلکس)] .همانطور كه مشاهده ميشود آمارههاي چندمتغیري مربوطه یعني
المبداي ویلکس 1در سطح اطمینان  31درصد ( )α=3/31معنيدار 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 چندمتغیري
مربوطه یعني المبداي ویلکس در سطح اطمینان  33درصد ( )α=3/31معنيدار ميباشد [3/88
=2و P›3/331و 11 ( = 13/13و .]F)8بدین ترتیب فرض صفر آماري رد و مشخص مي-
گردد كه تركیب خطي سه متغیر وابسته میزان پسآزمونهاي زیرمقیاسهاي كیفیت زندگي
پس از تعدیل تفاوتهاي سه متغیر همپراش (پیشآزمونهاي زیرمقیاسهاي كیفیت زندگي)
از متغیر مستقل (آموزش مثبت نگري) تأثیر پذیرفته است (مرحله پسآزمون) .در مرحلهي
پیگیري نیز فرض صفر آماري رد [ 2=3/82و  P›3/331و  11( =13/38و ]F)8و مشخص
مي گردد كه تركیب خطي سه متغیر وابسته نمرات پیگیري زیر مقیاسهاي آزمون كیفیت
زندگي پس از تعدیل تفاوتهاي سه متغیر همپراش (پیش آزمون زیر مقیاسهاي كیفیت
زندگي) از متغیر مستقل (آموزش مثبتنگري) تأثیر پذیرفتهاند .بنابراین نتیجه ميگیریم كه
تحلیل كوواریانس چندمتغیري به طور كلي معنادار است؛ به عبارت دیگر نتایج تحلیل نشان
ميدهد كه آموزش مثبتنگري بر تركیب خطي سه متغیر وابسته (پسآزمون و پیگیري
زیرمقیاسهاي كیفیت زندگي) مؤثر بوده است.
با توجه به اینکه آزمون چندمتغیري مذكور معنادار بوده و تركیب خطي متغیر وابسته از
متغیر مستقل (آموزش مثبتنگري) اثر پذیرفته است بنابراین بعد از آن به بررسي این موضوع
پرداخته شد كه آیا هر كد ام از متغیرهاي وابسته ،به طور جداگانه از متغیر مستقل اثر پذیرفته
است یا خیر؟ به منظور مقایسه میانگین نمرات پسآزمون زیرمقیاسهاي كیفیت زندگي بعد از
1. Wilks' lambda
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كنترل اثر پیش آزمون در دو گروه از آزمون تجزیه و تحلیل كواریانس استفاده شد كه نتایج
آن در جدول سه ارائه شده است.
جدول  .3نتایج تحليل كواریانس برای مقایسه نمرات پسآزمون كيفيت زندگي در دو گروه
زیرمقیاسها
عملکرد
جسماني
عملکرد
اجتماعي
ایفاي نقش
جسمي
ایفاي نقش
هیجاني
سالمت
رواني

سرزندگي

درد بدني

سالمت
عمومي

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

مجذور اتا

پیشآزمون

11313/83

1

11313/83

33/11

3/331

3/13

گروه

1812/12

1

1812/12

13/33

3/331

3/13

خطا

3138/1

13

113/32

-

-

-

پیشآزمون

1338/31

1

1338/31

12/13

3/331

3/21

گره

13321/11

1

13321/11

18/12

3/331

3/11

خطا

11133/33

13

283/11

-

-

-

پیشآزمون

13211/33

1

13211/33

21/82

3/331

3/11

گروه

11113/18

1

11113/18

13/33

3/331

3/11

خطا

23233/21

13

123/32

-

-

-

پیشآزمون

11133/33

1

11133/33

22/12

3/331

3/12

گروه

11113/31

1

11113/31

21/88

3/331

3/12

خطا

13133/31

13

313/32

-

-

-

پیشآزمون

2121/33

1

2121/33

13/82

3/331

3/23

گره

8211/31

1

8211/31

11/81

3/331

3/11

خطا

3311/81

13

113/12

-

-

-

پیشآزمون

1323/1

1

1323/1

23/88

3/331

3/11

گروه

12231/31

1

12231/31

31/33

3/331

3/18

خطا

3332/33

13

132/82

-

-

-

پیشآزمون

1313/81

1

1313/81

21/33

3/331

3/11

گروه

12233/38

1

12233/38

33/18

3/331

3/32

خطا

3113/13

13

118/13

-

-

-

پیشآزمون

1131/13

1

1131/13

21/81

3/331

3/13

گره

13381/21

1

13381/21

111/38

3/331

3/31

خطا

3113/81

13

113/38

-

-

-
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چنانچه از جدول شماره سه مشاهده ميشود بین میانگین نمرات پس آزمون تمامي
زیرمقیاسهاي كیفیت زندگي بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معنيداري وجود دارد؛
زیرمقیاسهاي عملکرد جسماني [ 2=3/13و  P›3/331و 13 ( = 13/33و ،]F)1عملکرد
اجتماعي [ 2=3/11و  P›3/331و13( =18/12و ،]F)1ایفاي نقش جسمي [ 2=3/11و
 P›3/331و13( = 13/33و ،] F)1ایفاي نقش هیجاني [ 2=3/13و  P›3/331و ( = 13/33
13و ،]F)1سالمت رواني [ 2=3/11و  P›3/331و13( =18/12و ،]F)1سرزندگي [2=3/11
و  P›3/331و13( = 13/33و ،] F)1درد بدني [ 2=3/11و  P›3/331و13( =18/12و ]F)1و
سالمت عمومي [ 2=3/11و  P›3/331و13( = 13/33و .] F)1بنابراین میانگین نمرات
پسآزمون گروه آزمایشي به طور معنيداري در تمامي زیرمقیاسها بیش از گروه گواه است.
به عبارتي ميتوان گفت كه آموزش مثبتنگري به طور معنيداري موجب افزایش كیفیت
زندگي در تمام ابعادش در مرحله پسآزمون شده است.
در جدول شماره چهار تحلیل كواریانس به منظور مقایسه نمرات پیگیري زیرمقیاسهاي
كیفیت زندگي بعد از كنترل اثر پیشآزمون ارائه شده است.
جدول  .4نتایج تحليل كواریانس برای مقایسه نمرات پيگيری كيفيت زندگي در دو گروه
زیرمقیاسها
عملکرد
جسماني
عملکرد
اجتماعي
ایفاي نقش
جسمي

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادي

مجذورات

F

سطح
معناداري

مجذور اتا

پیشآزمون

3811/32

1

3811/32

11/21

3/331

3/13

گروه

2322/38

1

2322/38

8/13

3/333

3/11

خطا

11212/18

13

218/38

-

-

-

پیشآزمون

1113/12

1

1113/12

11/13

3/331

3/21

گره

3131/13

1

3131/13

11/31

3/331

3/12

خطا

13313/31

13

211/81

-

-

-

پیشآزمون

3333/31

1

3333/31

3/11

3/331

3/13

گروه

3331/33

1

3331/33

11/11

3/331

3/22

خطا

11323/33

13

311/11

-

-

-
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ایفاي نقش
هیجاني
سالمت
رواني

سرزندگي

درد بدني

سالمت
عمومي

پیشآزمون

3832/23

1

3832/23

3/88

3/331

3/13

گروه

11111/31

1

11111/31

11/13

3/331

3/21

خطا

13383/32

13

383/33

-

-

-

پیشآزمون

1113/12

1

1113/12

11/11

3/331

3/21

گره

3131/13

1

3131/13

11/31

3/331

3/12

خطا

13313/32

13

211/81

-

-

-

پیشآزمون

1333/13

1

1333/13

11/33

3/331

3/12

گروه

11312/13

1

11312/13

82/13

3/331

3/31

خطا

3811/33

13

133/33

-

-

-

پیشآزمون

3123/11

1

3123/11

23/33

3/331

3/13

گروه

11213/13

1

11213/13

13/81

3/331

3/11

خطا

13321/81

13

223/31

-

-

-

پیشآزمون

1133/38

1

1133/38

12/11

3/331

3/11

گره

13333/13

1

13333/13

132/11

3/331

3/38

خطا

3331/11

13

131/31

-

-

-

چنانچه از جدول مشاهده ميشود بین میانگین نمرات پیگیري تمام زیر مقیاسهاي كیفیت
زندگي بعد از حذف اثر پیشآزمون تفاوت معنيداري وجود دارد؛ زیرمقیاسهاي عملکرد
جسماني [ 2=3/11و  P›3/333و 13 ( = 8/13و ،]F)1عملکرد اجتماعي [ 2=3/12و›3/331
Pو13( =11/31و ،]F)1ایفاي نقش جسمي [ 2=3/22و  P›3/331و13( = 11/11و،] F)1
ایفاي نقش هیجاني [ 2=3/21و  P›3/331و13 ( = 11/13و ،]F)1سالمت رواني [2=3/12
و P›3/331و13( =11/31و ،]F)1سرزندگي [ 2=3/31و  P›3/331و13( = 82/13و،] F)1
درد بدني [ 2=3/11و  P›3/331و13( =13/81و ]F)1و سالمت عمومي [ 2=3/38و›3/331
Pو13( = 132/11و .] F)1بنابراین میانگین نمرات پیگیري گروه آزمایش به طور معنيداري
در تمام زیر مقیاسهاي كیفیت زندگي بیش از گروه گواه است .به عبارتي ميتوان گفت كه
آموزش مثبتنگري در مرحلهي پیگیري ادامه داشته و به طور معنيداري موجب افزایش
كیفیت زندگي در تمام ابعاد شده است.
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي و ثبات آموزش مثبتنگري بر افزایش كیفیت زندگي
با تأكید بر قرآن و آموزههاي اسالمي انجام شد .یافتهها نشان داد كه آموزش گروهي مثبت-
نگري در گروه آزمایشي نسبت به گواه ،باعث افزایش كیفیت زندگي در تمامي
زیرمقیاسهاي آن شده است .این نتایج در مرحلهي پیگیري نیز ثبات داشته و مورد تأیید قرار
گرفت .نتیجهي به دست آمده از اثر بخش بودن این آموزش با نتایج به دست آمده از
پژوهشهاي دوگلبي و همکاران ( )2333در بیماران مبتال به سرطان؛ خدایاري فرد ()1133؛
خدایاري فرد و همکاران ( )1183بر زندانیان رجایيشهراصفهان؛ بلقانآبادي و همکاران
( )1133بر بهبود رضایت از زندگي مادران كودكان با نیازهاي ویژه؛ آقایوسفي و همکاران
( )1133در مبتالیان به بیماري ام اس؛ نیكمنش و زندوكیل ( )1131در نوجوانان بزهکار
كانون اصالح و تربیت زاهدان همسو است .زینيوند و همکاران ( )1131در بعد عالئم
جسماني به تأثیر مثبت ،ولي در بعد عملکرد اجتماعي به نتیجهي معنيداري دست نیافتند .با
بررسي به عمل آمده ،پژوهش مستقیمي در این زمینه كه خالف یا ناهمسو بودن نتیجهي به
دست آمده را نشان دهد یافت نشد.
روانشناسي مثبتنگر به دنبال آن است كه تصویري از زندگي خوب را به روشني بیان كند
و از طرفي فرد مثبتنگر و خوشبین نسبت به فرد منفينگر و بدبین با برنامه عمل نموده و در
هر موقعیت بهترین چیز را ميبیند و آن را بازسازي ميكند؛ در حالي كه فرد بدبین بیشتر
اجتنابي عمل كرده و از راهبردهاي انکاري استفاده ميكند .فرد مثبتنگر محدودیتها را
ميپذیرد ولي فرد بدبین آنها را انکار ميكند و در نتیجه موقعیتها را وخیمتر ميكند .به
عبارت دیگر ،افراد خوشبین ميدانند چه موقع كاري را رها كنند و چه موقع بر انجام آن
اصرار داشته باشند ،در صورتي كه افراد بدبین هر چند هدفي قابل دسترسي نباشد بر انجام آن
اصرار ميورزند (اسنایدر و لوپز .)2333 ،1كیفیت زندگي ،مفهومي چندبعدي و پیچیده دارد و
در برگیرنده عوامل عیني و ذهني است و اغلب به عنوان درک مشخصي از رضایت در
1. Snyder, Lopez
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زندگي ،سالمت جسمي ،سالمت اجتماعي و خانوادگي ،امیدواري و آداب معاشرت و سالمت
رواني فرد است (عباسزاده ،باقري و مهران .)1188 ،با توجه به یافتههاي پژوهش حاضر،
پژوهشهاي قبلي و نظریههاي مختلف در مورد كیفیت زندگي و ابعاد آن ،ميتوان چنین
استنباط كرد كه تمام حیطههاي زندگي بر یکدیگر تأثیر دارند .بنابراین حیطهي رواني كه
یکي از ابعاد مهم كیفیت زندگي است ،ميتواند بر ابعاد دیگر و همچنین بر كیفیت كلي
زندگي تأثیر داشته باشد .خوشبیني كه یك ویژگي رواني است ،بر نحوهي نگرش افراد به
هنگام مواجهه با مشکالت و چگونگي انتظار آنها از نتایج رویدادها اشاره دارد .افراد خوش-
بین در مورد حوادثي كه در زندگي روزمره براي آنها اتفاق ميافتد ،نظر مثبت و مساعد
دارند .در تحقیقاتي كه با تأكید به این دیدگاه انجام شده ،همبستگي مثبت و معناداري بین
خوشبیني ،سالمت جسماني و رواني دیده شده است ( سامي .)1333 1سلیگمن ( )1338بر این
باور است كه خوشبیني به عنوان یك سبك تبییني برسالمت رواني و جسماني تأثیر داشته و
اكتسابي ميباشد .خوشبیني و مثبت اندیشي ميتواند سیستم ایمني بدن و در نتیجه سالمتي را
افزایش دهد و منجر به عملکرد بهتر اجتماعي شود؛ زیرا خوشبیني با فقدان انزواي اجتماعي
و روابط دوستي بادوام و ماندگار رابطه مثبت دارد .عالوه بر این در روابط صمیمانهي میان
افراد ميتواند رضایتمندي از این روابط را به طور مثبت پیشبیني كند (عليبیك و
همکاران .)1131 ،نگاه مثبت به روابط اجتماعي ،دوستيها ،ارتباط بین فردي و تالش در حفظ
و تعمیق روابط سالم ( 2نساء )83 ،و انگیزه پیشرفت( 1كهف )33 ،و اینکه هر كسي بار اعمال
خود را به دوش خواهد كشید( 1بقره )113 ،به عنوان ایفاي نقش جسمي كیفیت زندگي؛ باور
به اینكه هیجانهاي مثبت ميتوانند افکار و اعمال فرد را گسترش دهند ،مانند دوري از

1. Sumi
 .2وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا۟ أَوْ رُدُّوهَا۟ ....
 ..1قَالَ لَهُ مُوسَي۟ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَي۟۟ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.
 ... .1وَلَنَا۟ أَعْمَ۟لُنَا وَلَکُمْ أَعْمَ۟لُکُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ.
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مجادله( 1غافر )11 ،كینه( 2مائده )8 ،افشاي عیوب دیگران( 1نساء )118 ،حتي بدي را با بدي
پاسخ ندادن( 1نحل )123 ،به عنوان ایفاي نقش هیجاني؛ عالوه بر آن هر چه فرد از نظر رواني
و عاطفي احساس كند كه زندگي بهتري دارد به همین میزان از كیفیت زندگي بیشتري
برخوردار خواهد شد و از زندگي خود بیشتر راضي خواهد بود؛ داشتن نگرش مثبت و خوش-
بینانه به دیگران( 1حجرات )12،رعایت ادب( 3حجرات )1-1،داشتن تواضع و فروتني در مقابل
دیگران( 3اسراء )21 ،در بعد سالمت رواني؛ سرزندگي هم یك نوع احساس رضایتمندي است
كه موجب سالمتي جسم و روح انسان مي شود ،وقتي جسم و روح سالم باشد بيتردید عقل و
خرد نیز عملکردهاي سالمي را براي زندگي انسان تدارک ميبیند .در قرآن كریم از شادي با
واژه فرح یاد شده؛ به فضل خدا و رحمت او شادمان شوند( 8رعد )3 ،داشتن سرور و شادماني

3

(رعد )23 ،و در حکمت  213نهجالبالغه آمده ،هر كس سرور و خوشحالي در قلبي ایجاد كند
خداوند از آن شادي برایش لطفي ميآفریند كه هرگاه مصیبتي بر او نازل شود ،این لطف چون
آب زاللي بر او باریدن گرفته تا آن مصیبت را از وي دور سازد چنان كه ساربان شتر غریبه را
از گله دور ميسازد (محمدي و دشتي .)1133 ،آزمایش تلقي كردن تمام سختيهاي دنیا

13

 .1الَّذِینَ یُجَ۟دِلُونَ فِي۟ ءَايَ۟تِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَ۟نٍ أَتَي۟هُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كَذَ۟لِكَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَي۟
كُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ.
 ... .2وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنََ۟انُ قَوْمٍ عَلَي۟۟ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ اعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي۟ وَاتَّقُوا۟ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ۟ بِمَا تَعْمَلُونَ
 .1لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّو۟ءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ....
 .1وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْرٌ لِّلصَّ۟بِرِینَ.
 .1يَ۟۟أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا۟ اجْتَنِبُوا۟ كَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ
أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا۟ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ.
 ... .3لَا تُقَدِّمُوا۟ بَیْنَ یَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  ...)1(....لَا تَرْفَعُو۟ا۟ أَصْوَ۟تَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ َولَا تَجْهَرُوا۟ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ )2(....إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْوَ۟تَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُو۟لَ۟۟ئِكَ الَّذِینَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَي۟ )1(...
 .3وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا
 .8وَیَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَ۟تُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَي۟ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَشَدِیدُ الْعِقَابِ.
 ... .3وَفَرِحُوا۟ بِالْحَیَو۟ةِ الدُّنْیَا ....
 .13وَلَنَبْلُوَنَّکُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَ۟لِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَ۟تِ وَبَشِّرِ الصَّ۟بِرِینَ.
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(بقره  )111و آفرینش انسان و زندگي او را در رنج ميداند( 1بلد )1،در بعد دردبدني؛ دل
نبستن به دنیا ( 2نساء )13هم به عنوان سالمت عمومي از جمله مواردي است كه قرآن و
آموزههاي اسالمي به آن پرداخته است .در روانشناسي سالمتي كیفیتي از زندگاني است كه
تعریف آن مشکل و اندازهگیري واقعي آن تقریباً غیرممکن است (باباپورخیرالدین،
رسولزاده ،اژهاي ،و آشتیاني .)1182 ،آموزههاي وحیاني ،التزام به باورها و رفتارهاي دیني،
سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي را به دنبال دارد ،التزام به رفتارهاي بهداشتي توصیه شده
در دین ،سبب سالمت جسماني ميشود .در خطبهي  138نهج البالغه ،از پرهیزكاري به عنوان
شفاي بیماري جسم ،دوركنندهي تلخيها و شدائد و سختيها یاد شده است (محمدي و
دشتي .)1133 ،بازدههاي مثبت از مدیریت مؤثر فرصتها و چالشها ،تغییرات مثبت در
سالمت جسماني و شادابي رواني و ارتقاي كلي نیرومنديهاي شخصي را در بر ميگیرند
(كار 1313 ،ترجمه شریفي ،نجفي زند و ثنایي .)1131 ،مثبتنگري ،یا داشتن نوعي انتظار
كلي مبني بر این كه در آینده ،رویدادهاي خوب بیشتر از رویدادهاي بد اتفاق خواهند افتاد
(حتي اگر این باور غیرواقعي هم باشد) ،ميتواند بر رفتار افراد و نحوه كنار آمدن آنها با
مشکالت و رویدادهاي فشارزاي زندگي تأثیر بگذارد (تیلر ،كیمني ،رید ،بوور و گرنیووالد،1
 .)2333اندیشه و پندارهاي ما است كه كیفیت زندگيمان را ميسازد و موجب موفقیت یا
شکست ما ميشود .مثبتاندیشي آثاري در زندگي ما دارد كه برخي از آنها عبارتند از شاد
زندگي كردن ،نگاه به زندگي از جنبههاي خوب آن ،دیدن نقاط مثبت در افراد و زندگي،
انتقال انرژي مثبت به دیگران ،كاهش تنشهاي رواني ،استرس و افسردگي و ایجاد اعتماد به
نفس .بنا براین مثبتاندیشي بر زندگي و كیفیت زندگي ما اثرگذار است .آموزش روانشناسي
مثبتنگر افزایش هیجانهاي مثبت را در پي داشته و منجر به روشهاي سازگارانهتر پاسخ به
موقعیتهاي دشوار ميشود .در مجموع ميتوان چنین نتیجهگیري كرد كه مداخالت
مثبتنگري در ارتقاي كیفیت زندگي كاركنان مؤثر بوده و باعث افزایش و ثبات آن شده
 .1لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَ۟نَ فِي كَبَدٍ.
 ... .2ءَامَنُوا۟ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ....
3. Taylor , Kemeny , Reed , Bower& Grenuenewald
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است ،بنابراین بجاست كه به منظور ارتقاي كیفیت زندگي ،ارایه خدمات آموزشي و برنامه-
هاي ارتقاءبخش با روشهاي مناسب آموزش داده شود و این بستر را براي دیگران فراهم نمود
تا براي غلبه بر مشکالت احتمالي از توانمنديهاي خود استفاده كنند.
با توجه به یافتههای حاصل از انجام این پژوهش ،پيشنهاد ميشود كه -1:نظام آموزش
و پرورش به سمت تبدیل شدن به یك سازمان یادگیرنده هدایت شود و مسئوالن امر امکان
افزایش و رشد سرمایههاي دانشي ،فکري و ارتقاي سطح یادگیري كاركنان را در ابعاد
مختلف كیفیت زندگي فراهم سازند -2 .نظر به یافتههاي مطلوب پژوهش مبني بر تأثیر 12
درصدي آموزش مثبتنگري با تأكید بر قرآن و آموزههاي اسالمي بر سطح كیفیت زندگي
كاركنان و ثبات  11درصدي آن ،براي ارتقاي كیفیت زندگي فرهنگیان و حتي اولیاي دانش-
آموزان این آموزش به صورت یك برنامه منظم اجرا گردد .از همکاري كاركنان اداره كل
آموزش و پرورش به ویژه اعضاي نمونه در اجراي این پژوهش قدرداني ميشود.

منابع
قرآن كریم
آقایوسفي ،علیرضا؛ شقاقي ،فرهاد؛ دهستاني؛ مهدي و برقيایراني ،زیبا ( .)1131ارتباط كیفیت

زندگي و سرمایه روان شناختي با ادراک بیماري در مبتالیان به ام اس .روان شناسي و
سالمت.1-11 ،)1( 1 ،
ابن ابي جمهور احسائي ،محمد (بيتا) .عوالي اللئالي .قم :مطعبه سیدالشهداء.
احمدپور ،مژگان( .)1133شیوههاي تربیتي والدین و ارتباط آن در رشد اجتماعي كودكان
پیش دبستاني .سیاست روز 31133.بازیابي شده در13اردیبهشت.1133
http://siasatrooz.ir/vdchvzn-23nk qdft2.html
باباپورخیرالدین ،جلیل؛ رسول زاده طباطبایي ،كاظم؛ اژهاي ،جواد و فتحيآشتیاني ،علي
( .)1182بررسي رابطه بین شیوههاي حل مسأله و سالمت روانشناختي دانشجویان.
روانشناسي.1-13 ،)1( 3 ،
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بلقانآبادي ،مصطفي؛ حسنآبادي ،حسین و اصغرينکاح ،سید محسن ( .)1133تاثیر زوج

درماني مثبتنگر بر امیدواري مادران كودكان با نیازهاي ویژه .یافتههاي نو در روان-
شناسي.111-121 ،3 ،
پاكزادیان ،سید محمد ( .)1183رشد اجتماعي نوجوانان .بازیابي شده در 13اسفند.1131
. com/print_show.php? id=433 http://www.pakzadian
پناهیان ،علیرضا( .)1131توجه قرآن كریم به كیفیت سبك زندگي انسانها ،خبرگزاري فارس،
حوزه آیین و اندیشه ،دانشگاه تهران ،بازیابي شده در 1131/8/13از
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910830000446
پیل وینسنت ،نورمن ( .)1338نتایج شگفت انگیز تفکر مثبت .ترجمه :امیر بهنام .)1188(.
تهران :انتشارات نسل نواندیش
تمیميآمدي ،عبدالواحد ( 113ق) .غررالحکم و دررالکلم .ترجمه :سید هاشم رسولي
محالتي( .)1138چاپ اول ،تهران  :نشر دفتر فرهنگ.
حرّعاملي ،محمدبن حسین( .)1113تفصیل وسائل الشیعهالي تحصیل مسائل الشریعه .بیروت:
مؤسسه آل البیت(ع).
 خدایاري فرد ،محمد( .)1133كاربرد مثبت نگري در روان درمانگري با تاكید بر دیدگاهاسالمي .مجله روان شناسي و علوم تربیتي ،سال پنجم ،شماره یك ،صفحات.131-113

خدایاريفرد ،محمد وغباري بناب ،باقر( .)1131ساخت و بررسي ویژگيهاي روانسنجي
مقیاس مثبت نگري .دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه تهران.
خدایاريفرد ،محمد؛ سهرابي ،فرامرز؛ شکوهي یکتا ،محسن؛ غباري بناب ،باقر؛ به پژوه ،احمد؛
فقیهي ،علینقي؛ اكبري زردخانه ،سعید و عابدیني ،یاسمن ( .)1183روان درمانگري و

توانبخشي زندانیان و بررسي اثربخشي آن در زندان رجایي شهر .مجله روانشناسي و
علوم تربیتي دانشگاه تهران.11-21 ،12 ،
خسروپور ،فرشید و ساردوئي ،غالمرضا ( .)1183بررسي تأثیر ارزشهاي مذهبي در طول مدت

درمان بیماران مبتال به افسردگي .مجموعه چکیده مقاالت همایش نقش دین در
بهداشت روان .تهران :دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ایران.
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زینيوند ،مریم؛كاظمي ،فرنگیس و سلیمي ،حسین ( .)1131بررسي آموزش تفکر مثبت و

خوش بیني بر سالمت روان والدین كودكان سرطاني بیمارستان محك تهران .فصلنامه
فرهنگ مشاوره و روان درماني.11-13 ،)13( 1 .
سیدرضي ،محمد ( .)133نهجالبالغه .ترجمه :سیدجعفر شهیدي ( .)1138چاپ هشتم ،تهران:
انتشارات علمي فرهنگي.
طباطبایي ،سید محمد حسین ( .)1131المیزان في تفسیرالقرآن .ترجمه :سید محمد باقر موسوي
همداني ( ،)1131تهران :محمدي.
عباسزاده ،فاطمه؛ باقري ،اعظم و مهران ،ناهید ( .)1188ابعاد مختلف كیفیت زندگي در زنان
باردار .فصلنامه پایش.33-31 ،)1( 3 ،
علي بیك ،فتانه؛ احمدي ،سید احمد؛ فرحبخش ،كیومرث؛ عابدي ،احمد و عليبیك ،مرتضي
( .)1133تاثیرآموزش خوشبیني بركیفیت زندگي دانشجویان دختر مقیم خوابگاه
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان .مجله آموزش در علوم پزشکي ،شماره -333 ، 3/12
.323

علمي ،قربان ( .)1183نقش دین و اعتقادات دیني در بهداشت روان ،مجموعه چکیده مقاالت
همایش نقش دین در بهداشت روان .تهران ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني ایران.
فریش ،مایکل بي .)2333(.روان درماني مبتني بر بهبود كیفیت زندگي .ترجمه :اكرم خمسه
( .)1183جلد اول و دوم ،تهران انشارات ارجمند و نسل فردا.
قمي ،عباس ( .)1113مفاتیح الجنان .ترجمه :سیدفضل اهلل میرشفیعي خوانساري ( .)1133چاپ
سوم ،تهران انتشارات اسوه.
كار ،آالن ( .)1313روانشناسيمثبت :علم شادماني و نیرومنديهاي انسان ،ترجمه :حسنپاشا
شریفي و جعفر نجفيزند و باقر ثنایي( .)1131چاپ سوم ،تهران :انتشارات سخن.
كاویاني ،محمد و پناهي ،علي احمد ( .)1131مفاهیم روانشناختي در قرآن .چاپ اول ،قم:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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.)1131(  فریبا مقدم: ترجمه. روانشناسي مثبت.)1312(  گالدیانا، آوریل و مكماهن،لیمن
. انتشارات آوند دانش: تهران،چاپ دوم
، چاپ دوم. المعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه.)1133( محمد، سیدكاظم و دشتي،محمدي
.) انتشارات امام علي(ع:قم
.)1131( فریده براتيسده: ترجمه. فنون روانشناسي مثبتگرا.)2333( . جینا ال، موئي-مگیار
. انتشارات رشد:  تهران،چاپ اول
 تعیین پایایي و، ترجمه.)1181(  مریم سادات،آزیتا و وحدانينیا، علي؛گشتاسبي،منتظري
.13-13 ، 1 ، پایش. sf -13روایي گونه فارسي استاندارد
 بررسي رابطه بین خوش بیني سرشتي و خوش.)1188(  ناصر، نجیباهلل و سقاي بيریا،نوري
.23-33 :3 ، روانشناسي و دین.بیني از دیدگاه اسالم با رضایت مندي از زندگي
، تأثیر آموزش مثبت نگري بر كیفیت زندگي.)1131(  مریم، زهرا و زندوكیل،نیكمنش
 سال، پژوهش نامه روانشناسي مثبت. اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان،افسردگي
11-31 صفحات، شماره دوم،اول
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