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 چکیده
 و وریآتاب بر دینی هایآموزه بر دیتأک با اندیشیآموزش مثبت بخشیاثر بررسی هدف با حاضر پژوهش 

 از همطالع مورد پژوهش. گردید انجام چهاردانگه شهرستان متوسطه اول پایه آموزانشغلی دانش هایرغبت

یق را آماری تحق جامعه. پذیرفت انجام کنترل گروه با آزمونپس –آزمونشیپ طرح با یشیآزما مهین نوع

شکیل ت شهرستان چهاردانگه یهارستانیدب در تحصیل به پایه اول متوسطه مشغول دختر آموزاندانش کلیه

تصادفی انتخاب  صورت بهنفر  03ای گیری خوشهها با استفاده از روش نمونهانتخاب آزمودنی منظور بهدادند. 

آزمون نفر( جایگزین شدند. برای هر دو گروه پیش50نفر( و گروه کنترل) 50شدند و در دو گروه آزمایش)

 ینید یهاآموزهاندیشی بر مبنای ای تحت آموزش مثبتدقیقه 33ی جلسه 3اجرا شد. گروه آزمایش مدت 

شنامه در پژوهش پرس مورداستفادههای مهنارسشپ آزمون اجرا گردید.پس قرار گرفتند. در پایان دوره آموزش،

ا استفاده ب شدهیآورجمعهای سنج شغلی استرانگ بود. دادهآوری کانر و دیویدسون و فرم کوتاه رغبتتاب

بین  -5از پژوهش نشان داد که  آمدهدستبهقرار گرفت. نتایج  لیوتحلهیتجز، مورد SPSSافزار از نرم

-بین عملکرد دو گروه در پس -2آوری تفاوت معناداری وجود دارد.آزمون تابعملکرد دو گروه در پس

وجب م ،های دینیاندیشی بر مبنای آموزهمثبت مجموع در تفاوت معناداری وجود دارد.، یرغبت شغلآزمون 

 آموزان شده است.های شغلی تحصیلی دانشآوری و تغییر نسبی در رغبتبهبود شاخص تاب

  دینی نگرشاندیشی با ، مثبت شغلی رغبتآوری، تاب کلیدی : واژگان
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 مقدمه

اشتغال مناسب و کارآمد افراد جامعه برای رشد و توسعه جامعه بشری الزم و ضروری است. 

 ی،آبادعی)شف باشندکه افراد آن در اشتغال کارآمدتر  کنندیمجوامعی پیشرفت  گریدانیببه

شغلی نوجوان، عامل مهمی در تعیین مسیر اصلی زندگی ی هازهیانگبررسی عالیق و  (.50۳5

 تواندیمی جاذب و دافع مشاغل هایژگیو (.533۳ ،5نگریسیشلو  نریشود )سگیمتلقی  ردف

ی نوجوان را در فعالیت خاصی موجب شود. تمایل نوجوان به عناصر لیمیبی استقبال یا نهیزم

ش و آموزش، نق ریتأثی شغلی همچون نفوذ والدین و اعضای خانواده، ریگمیتصمدر  مؤثر

ی اجتماعی، مذهبی، سیاسی، هانگرشو  هاارزشی اجتماعی، هاتیفعالنفوذ همساالن و 

احساس احترام به خود و داشتن هویتی ارزشمند در انتخاب شغل  نیتأماقتصادی و توجه به 

 (.50۳۳ ، به نقل از سلیمی و همکاران،533۱ ،2شفر؛ 50۳5 فرجی،است )نوجوان حائز اهمیت 

ه را برای انسان معاصر ب خألهاییرغم مزایای فراوان، آوری علیهای سریع فنپیشرفت 

ی افسردگی، پایین آمدن سن خودکشی، افزایش وجود آورده است. موج فراوان فزاینده

نشان  هایی هستند کهطالق و بزهکاری و بسیاری از مشکالت روحی اجتماعی دیگر واقعیت

دهند گویا شادی از جوامع بشری رخت بر بربسته است. شادی موهبت بزرگی است که می

ترجمه  ،0بلآرگا) باید آن را جستجو کرد، یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز منتقل کرد

 (.50۳۱انارکی، 

متمرکز  هایوانناتدر پنجاه سال گذشته تالش روانشناسان بیشتر بر درمان کمبودها و رفع  

ی هایدرومنینبه افزایش شادمانی و مطالعه در مورد نقش  گرامثبتبوده است. روانشناسان 

علمی به  و به طریق تأکیددارندی اجتماعی مثبت در ارتقای سالمت بهینه هاسامانهشخصی و 

به نقل از  2334 ،4کاردهند )سالمت را افزایش  توانندیمکه  پردازندیمشناسایی عواملی 

  (.5035پاشا شریفی 

                                                           
1. Seginer&Shelesinger 

2. Shefer 

3. Argabel 

4. Allan Carr 
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خود احساس خوبی داشته باشیم،  درباره، برای آنکه دهدیماندیشی به ما نشان مثبت 

ت اصول منطقی را رعای مانیهایریگمیتصمروابط ارزشمندی با دیگران برقرار کنیم، در 

ی زندگی برآییم و در رویارویی با مشکالت زندگی شانه خالی هاچالشکنیم و از پس 

 هاپژوهش (.5030 ،ترجمه براتی سده ،5کویلیام) میبنگرنکنیم، باید با چه دیدی به زندگی 

ی هاشرفتیپدر کنار  است. افتهیتوسعهی گذشته دههدر  گرامثبتی روانشناسی نهیدرزم

ج در حقیقت نتای است. پیداشده هایبررساین  براثرتحقیقاتی، کاربردهای زیادی هم 

 ، ازدواج،وپرورشآموزشکاربردهایی را در  گرامثبتدر مورد روانشناسی  هاپژوهش

براتی  ترجمه ال، جینا، موئی، -مگیراست )اشتغال، تربیت فرزند و موارد دیگر نشان داده 

 (.5035 صادق،

از بهترین عوامل جلوگیری از  هایتوانمندمطابق دیدگاه مثبت نگر، هیجانات و   

 برساختن دیأکت، پیشگیری اعتقاددارندی روانی هستند. پژوهشگران حوزه پیشگیری هابیآس

ی انسان، محافظی در برابر هایتوانمند نیبنابرا ،هاستضعفو نه اصالح  هایتوانمند

 رعایت کردنی ارتباط بین فردی، هامهارتی، نیبخوشی روانی است. شهامت، هایماریب

. (2353سلیگمن، ) شودیممحسوب  هایتوانمندی از این انمونهاخالق کار، امید، صداقت 

یلهام و ریویچ، گ)نگر ی پیشگیرانه مداخالت مثبتاثربخشنتایج تحقیقات مختلف در مورد 

که شناسایی و  دهدیمنشان  (2335؛ دنر، استودان و فریسن، 2333؛ ریف و سینگر، 5333

، از کنندهتمحافظیک سد  عنوانبهی شناختروانارتقای هیجانات مثبت و افزایش بهزیستی 

 کندیمی زندگی جلوگیری هاتنشی مزمن و هابیآس، اضطرابابتالی افراد به افسردگی، 

 (.5030 ی فرد،اریخدا )

ای مؤثر و گونهبهتنها از طریق کاهش نشانگان منفی بلکه درمانی مثبت نگر نهروان 

ر و معنا موجب تغیی های منشتواند از طریق ایجاد هیجانات مثبت، توانمندیمستقیم می

را ایجاد  تواند منابع مثبتتنها میدرمانی مثبت نگر نهآوری شود. روانپذیری به تابآسیب

ها وع مجدد آنقتواند تأثیر متقابلی بر نشانگان منفی داشته و نیز سدی برای ونماید، بلکه می

                                                           
1. Quilliam 
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ی ی شخصیتصهیخصیک  عنوانبهی را آورتابی سنتی هادگاهید (.50۳۳ باشد )کردمیرزا،

جاد در افراد ای توانیمی آن است که این ویژگی را دهندهنشانولی شواهد  اندکردهترسیم 

؛ 5333 ،0؛ جو، گرن، کروگر533۱ 2و پلک نتلس ؛2333، 5چتی، بکرلوتار، سی، سیکرد )

 .(5032از علیزاده نقل، به2330 ،۱؛ یوسف و لوتانز2334، 0؛ بونانو2335، 4ماستن

ری، برخی محققان به بررسی و وآدر تالش برای شناسایی عوامل ارتقاء دهنده تاب 

یک مکانیسم حفاظتی  عنوانبه. شواهدی که نقش مذهب را اندآوردهی روی دارنیدمطالعه 

اعث ب تواندیمی دارنیداست که  آن، حاکی از اندکردهدر نوجوانان در معرض خطر بررسی 

( 2330همکاران ) و 7ریگنروس مثالعنوانبه (.2330 بال،شود ) هاآنی در آورتابارتقاء 

ی هالهحمی مذهبی بر پیشرفت تحصیلی نوجوانان هاتیفعالتاثیرشرکت در برخی از مراسم و 

را بررسی کردند. نتایج حاکی از آن بود که مشارکت در  دستنییپا، میانی و باالدست

 شودیمی مذهبی و مراسم مذهبی کلیسا، به افزایش موفقیت تحصیلی منجر هاتیفعال

 (.5035جمشیدی و همکاران، )

. بسیاری از افراد اذعان دارند که این امور اندشدهآمیختهی ما زندگ با تیو معنومذهب  

عبارت از ارتباط با یک وجود متعالی، . معنویت کنندیمبازی  هاآننقش محوری در زندگی 

م زندگی زندگی و تنظی یهاوخمچیدگی در راستای گذر از پنباور به غیب، باور به رشد و بال

. این اشدبیوجودی متعالی م یمی ارتباط باوجود متعالی و درک حضور دائناشخصی بر مب

نجام تمرینات ا جهیبعد وجود انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد بالندگی انسان و درنت

 (.50۳۱)غباری بناب و همکاران،  ابدییو مناسک دینی متحول شده و ارتقا م

مت روی سال تواندیمی آن است که باورهای دینی دهندهنشان شدهانجامی هاپژوهش 

 جاهبمطلوبی داشته باشد. کسانی که امور مذهبی را  ریتأثروانی فرد و قدرت تحمل مشکالت 

                                                           
1. Luthar & Cicchetti &Becker 
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سه دلیل  توانیمبه دالیل زیادی شادتر از سایر افراد هستند که در اینجا  آورندیم

که  ندکیم. اول اینکه دین یک سامانه باور منسجم ایجاد قرارداد موردتوجهی را شناختروان

اینکه حضور در امور  دوم (.2333 سلیگمن،) .شودیمباعث ایجاد معنا در زندگی افراد 

و سوم اینکه پرداختن به مذهب با  آوردیممذهبی برای افراد حمایت اجتماعی را فراهم 

 .(5035پاشا شریفی،  ترجمه ،2334همراه است )کار، ترسالمسبک زندگی جسمانی و روانی 

. دهدیمو تغییر زندگی  هاچالش، غلبه بر هایسختافراد قدرت تحمل داشتن ایمان به  

ی و افزایش آن است آورتابمعنویت یک عامل کلیدی، در ایجاد  (2335، 5)ورنر و اسمیت

که معنویت به افراد کمک  شدهداده. در مطالعات مختلف نشان (233۱؛ والش، 2330، 2مکی)

را مدیریت کنند، با استرس و فشارهای زندگی کنار بیایند  شانیزندگتا مشکالت  کندیم

، به 233۳، 0گریف و لوبسرکنند )سالمت جسمانی و روانی خودشان را حفظ  حالنیدرعو 

 .(5032 زادهیاز علنقل 

 دیتأکمثبت نگری در روان درمانگری را با  کاربرد یامطالعهدر ( 5077)خدایاری فرد 

آن کریم دین اسالم و قر داتیتأکده است. بر اساس این مطالعه بر دیدگاه اسالمی تبیین کر

 درمانیروان دری افراد در قالب مداخله روانشناسی مثبت هاقوتو  هایدرست، هایخوببر 

ی برای ناسازگاری خانوادگی و اختالل شخصیت درمانخانوادهفردی برای افراد افسرده و 

ی اثربخش (5033است. در تحقیق کرد میرزا و نیکو زاده ) تأییدشدهی آن اثربخشآزمون و 

اد نشان ی افراد معتآورتابدر افزایش  شناختی شناسی روایتدو مداخله مثبت نگر و مداخله 

 مثبت نگر و قرآن کریم ی دیدگاهاثربخش مطالعهبه ( 5033است. پرچم و محققان ) شدهداده

 رد.ک دییتأسودمندی این مداخالت را  هانآافزایش امید پرداختند که نتایج  منظوربه

ی فکری و معنوی آن کشور محسوب هاهیسرماآموزان هر کشوری از دانشاز طرفی 

 سالمت جسمی و نیتأمجهت تحصیل موفق و  هاآنو بررسی مسائل و مشکالت  شوندیم

ی و کاهش آموزدانشی برخوردار است. رشد سریع جمعیت اژهیواز اهمیت  هاآنروانی 

                                                           
1. Werner & Smith 

2. Mackay 

3. Greef & Loubser 
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وی از س ی و تنوع مشاغلفنّاورو گسترش علم و  سوکباورهای مذهبی در بین جوانان از ی

 آموزان شده است. در ایندیگر باعث بروز مشکالت فراوانی برای نوجوانان و ازجمله دانش

 رسدیمه نظر بنابراین ب؛ است یافتهکاهشمیان قدرت تحمل مشکالت نیز به میزان چشمگیری 

 و بهبود عملکرد فرد در ارتباط نفسعزتارتقاء  منظوربهاندیشی ی مثبتهامهارت آموزش

آیا  ”کهست ااساسی  سؤالاین  دنبال پاسخ به پژوهشگر بهمفید باشد. ایدنبا خود، دیگران و 

 ."؟ دارد تأثیرهای شغلی دانش آموزان آوری و رغبتاندیشی دینی بر تابآموزش مثبت

 پژوهشروش 

پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با طرح کلی 

جامعه آماری این پژوهش عبارت است   گروه کنترل خواهد بود. آزمون باآزمون و پسپیش

های شهرستان چهاردانگه که در سال تحصیلی آموزان دختر پایه اول دبیرستاناز کلیه دانش

ای شهخو تصادفی گیریروش نمونه مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش از 3۱-5030

های وپرورش شهرستانصورت که در مرحله اول از بین مناطق آموزشاستفاده گردید. بدین

های صورت تصادفی انتخاب و سپس از میان آموزشگاهاستان تهران، منطقه چهاردانگه به

 0از بین دانش آموزان کالس اول دبیرستان،  ب گردید.دولتی این منطقه یک مدرسه انتخا

ها توزیع آوری کانر و دیویدسون بین آننامه تابصورت تصادفی انتخاب و پرسشکالس به

آموزانی که کمترین نمره را کسب کرده نفر از دانش 03گردید. پس از استخراج نمرات، 

عنوان نمونه پژوهشی به (۳0ه شدو حداکثر نمره کسب 00شده حداقل نمره کسب) بودند

صورت تصادفی، نیمی در گروه آزمایش و نیمی در گروه کنترل قرار انتخاب شدند. سپس به

 گرفتند.

 ها:آوری دادههای عملی جمعگیری یا روشابزار اندازه

( با مرور منابع 2330این مقیاس را کانر و دیویسون )  آوری کانر و دیویسون:مقیاس تاب 

های روانشناسی این بررسی ویژگی آوری تهیه کردند.حوزه تاب 5333-5373پژوهشی 

اران های اولیه، بیمکنندگان به بخش مراقبتمقیاس در شش گروه جمعیت عمومی، مراجعه
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ران استرس و دو گروه از بیما پزشکی، بیماران با مشکل اختالل اضطراب فراگیرسرپایی روان

نامه اند که این پرسشکنندگان این آزمون بر این عقیدهیهشده است. تهپس از سانحه انجام

غیر بالینی  های بالینی ودر گروه آور تاباز افراد غیر  آور تابخوبی قادر به تفکیک افراد به

  (.50۳۳ قرار گیرد. )کرد میرزا، مورداستفادههای پژوهشی تواند در موقعیتبوده است و می

شده است که در یک مقیاس لیکرت بین صفر )کامالً سؤال تشکیل 20این پرسشنامه از 

نامه بنابراین حداکثر نمره در این پرسش. شودگذاری میو پنج )کامالً درست( نمره (نادرست

آمده از هر یک دستهای بهاست و نمره هر آزمودنی برابر مجموع نمرات یا کل ارزش 533

 از سؤاالت است.

(، پایایی این مقیاس را با استفاده از روش آلفای 50۳4) محمدی. نپایایی و روایی آزمو

است. در مورد اعتبار آن با ه بود ۳3/3کرونباخ به دست آورد که ضریب پایایی آن برابر 

جز سه استفاده از روش تحلیل عاملی، محاسبه همبستگی هر نمره با نمره کل، نشان داد به

برای به دست  ،(5035ظریفی )  (.5032 علیزاده) بودند ۱4/3تا  54/3سؤال، ضرایب بین 

آوردن پایایی از روش همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده کرد که پایایی کل 

نامه، این دست آمد که با توجه به تعداد نسبتاً کم سؤال این پرسش /. به774نامه برابر پرسش

(، به 50۳۳آوری در پژوهش کردمیرزا )نامه تابروایی پرسش  باشد.قبول میپایایی قابل

 شدهگزارش/. ۳3با روش آلفای کرونباخ  /. و پایایی آن۳7ی تحلیل عاملی برابر با شیوه

  است.

سؤال  33فرم کوتاه رغبت سنج شغلی استرانگ شامل   فرم کوتاه رغبت سنج شغلی استرانگ:

مشاغل، مواد درسی، سنجد ازجمله: شش زمینه مختلف می باشد که پاسخگر را درمی

ت مطالعات مستمری روی رغب های فرد.های تفریحی، نوع افراد، ویژگیها، فعالیتفعالیت

 ردآمدهگهای وسیعی در خصوص اعتبار و پایایی آن و داده سنج استرانگ صورت گرفته

 برای /.3۱تا  /.03 ،کلی هایموضوع برای /.۳5تا  /.03آلفا بین  روشپایایی به  است.

 ازببوده است. پایایی ی فرد سبک هایمقیاس برای /.۳2تا  05/3اصلی و های رغبت مقیاس

ت غبر هایمقیاس برای /.33تا  /.05 ، کلی هایموضوع برای /.35تا  /.02نیز بین  آزمایی
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ریک از همحاسبه گردید. روایی  یفرد های سبکمقیاس /. برای۳7تا  07/3 ،اصلی

ایی قرار گرفت. رو موردمحاسبهجداگانه به روش مختلف  طورهب نیزاستراتگ  هایمقیاس

 هایمقیاس. روایی دومین مجموعه از /70تا  /.43مبستگی بین هکلی ضریب  هایموضوع

آن با  مبستگیهاصفهان از طریق بررسی  -ت سنج استرانگ غبفرم کوتاه پرسشنامه ر

که  هاییمقیاستایج نشان داد ل محاسبه گردید. نپکم ت و مهارتغبپرسشنامه ر هایمقیاس

ت غبامه راجتماعی در پرسشن رغبتبا  اندشدهبندیطبقهاجتماعی  مثالًکلی  رغبتتحت یک 

 عنیپرسشنامه ی هایمقیاسدارد. روایی سومین مجموعه از  همبستگیل پو مهارت کم

 وت بغپرسشنامه ر هایمقیاساین مجموعه با  همبستگیاز طریق ی سبک فردهای مقیاس

های های سبک فردی با مقیاسکه بین مقیاس ل محاسبه گردید. نتایج نشان دادپکممهارت 

نامه رغبت و مهارت کمپل همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و درنهایت مشابه در پرسش

 نامه رغبت سنجعنوان هنجارهای فرم کوتاه پرسشاستاندارد به Tهای درصدی و نمرات رتبه

 عابدی،) طبقه به تفکیک جنسیت و پایه تحصیلی محاسبه گردید. 3ان در اصفه –استرانگ 

 (.5033باغبان،

 اندیشی مثبت آموزش خالصه ساختار جلسات

 جلسه هدف محتوا لیفاتک

تفکر درمورد مطالب گفته شده و تعریف 

 دقیق مثبت اندیشی و امید با ادبیات شخصی

امیدوار  تاز اعضاء خواسته می شود جمال

 .بیان کنندرا یادداشت و برای خود کننده 

 اب اعضاء آشنایی پژوهشگر، معرفی

 مقررات و اهداف بیان یکدیگر،

 مثبت مورد در کلی بحث جلسه،

 -پیش آزمون اجرای و اندیشی

 امید مقدماتی مفهوم مورد در صحبت

آشنایی اعضاء با 

دوره آموزشی و 

مقررات جلسه، 

صحبت در مورد 

 مفهوم مقدماتی امید

 اول

 در طول هفته از اعضاء خواسته می شود

مواردی از زندگی شخصی خود را که 

ل تجربیات مبتنی برامید فعاو  امیدوار بوده اند

و منفعل را همراه با احساساتشان بطور خالصه 

 بنویسند.

در مورد امید و  و گفتگو بحث

بیان ویژگی افراد های آن مؤلفه

 تفاوت امید و آرزو - امیدوار

 دوم های امیدمؤلفه

از اعضاء خواسته می شود تفکرات منفی خود 

را در قالب جمالت مثبت بیان کنند و 

شناسایی عالئم و نشانه های مثبت 

ر های یادگیری تفکشیوهارائه  اندیشی

 مثبت اندیشی )تفکر

 مثبت و منفی(
 سوم
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احساس خود را در این دو موقعیت مطرح 

تفکرات خود را در طول هفته در  کنند.

نها به آ دفترچه ثبت افکار ثبت و با تبدیل

جمالت مثبت احساس و رفتار خود را به طور 

 خالصه بنویسند.

 یچگونگمثبت و منفی و شناسایی 

 تفکر مثبت

به دفتر ثبت افکار خود مراجعه کنید یکی از 

 .تفکرات منفی را به شکل مثبتی فکر کنید

ا را بداشت کنید و امتیاز آن حس خود را یاد

امتیاز حس منفی که به خود داده بودید 

هر یک از اعضاء با توجه با  مقایسه کنید.

موارد مطرح شده در جلسه تا هفته آینده آنها 

 را تمرین و نتایج آن را در کالس بیان کنند.

 -باز اندیشی دوباره نسبت به افکار

اقع و-مرور مستندات مربوط به افکار 

- ی ذهنیتغییر تصویر ها-گرا بودن 

استفاده از  -استفاده از زبان ساده 

 عبارات تاکیدی مثبت

یادگیری  - تجدید نظر در باورها

ی جایگزینی تفکرات منفی به نحوه

 مثبت

 چهارم مثبت بودن

موفقیت ها و شکست های خود را که تا به 

حال داشته اید بیشتر به کدام بعد خود نسبت 

 با سه موقعیت از زندگی خود که می دهید.

کنترل درونی و کنترل بیرونی ارتباط داشته 

 است ، بطور خالصه بنویسید.

سی برر -تشریح مفهوم منبع کنترل

های کنترل درونی و بیرونی توانایی

افراد با توجه به موقعیت حاضر با 

بررسی اسناد افراد در  – مسائل

 موقعیت های مختلف زندگی

 پنجم منبع کنترل

داشته اید که بعد از یا تا به حال اهدافی آ

 ؟باشدتی اهداف برایتان بی ارزش شده مد

چه کارهایی برای رسیدن به آنها انجام داده 

هدف خود را بیان کنند و بعد آنها با  0 بودید.

 توجه به موارد گفته شده بررسی می شود.

بررسی نقش داشتن هدف در 

 ترینمهمبررسی و تحلیل  -زندگی

 هدف هایویژگی

هدف و 

 گذاریهدف
 ششم

از اعضاء خواسته می شود با توجه به 

برای  هتوضیحات جلسه لیستی از اقداماتی ک

 ند تهیه کنند.ررسیدن به هدف خود نیاز دا

 ، گرایی تکلیف با آشنایی

 گرایی و وظیفه گراییهدف
 هفتم را ه یابی

شود برای همدیگر دعا از اعضاء خواسته می

هر  کنند.برایکنند و بعد احساس خود را بیان 

د می کنند )دوست ، فامیل، فردی که برخور

( دعا کنند و بعد از دعا احساس خود همسایه

دعاهای مورد عالقه خود را  که به  را بنویسند.

 اندیشی مثبت در نیایش و دعا اهمیت

 دعا شناختیروان اثرات -آرامش و
 هشتم دعا و نیایش
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می دهد را با خود به جلسه آنها آرامش 

 بیاورند.

مواردی از زندگی خود و اطرافیانتان را بیان 

کنید که توکل بر خداوند تاثیر گذار بوده 

 است.

اهمیت توکل به خدا در مواجه با 

 اثرات توکل بر خدا-مشکالت
 نهم توکل

در انتها پژوهشگر به کمک اعضاء خالصه ای از مطالب گفته شده در جلسه ارائه می 

 پژوهشگر از چند تن از اعضاء می خواهد تا یک جمعبه عنوان آخرین جلسه  دهد.

س پدر نهایت  و خود ش مطالب را تکمیل می کند. بندی  از کلیه جلسات ارائه دهند

 آزمون اجرا از اگروه خداحافظی می شود.

 دهم جمع بندی نهایی

 تحقیق هاییافته
 مؤثر آموزاندانش آوریتاب شیبرافزا اندیشیمثبت هایمهارت آموزش :فرضیه اول

 .است

 آوری آزمون تابنتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس .1جدول 

 و کنترلآزمایش  در گروه

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 327/3 4۱/0 503/5 5 503/5 یآورتاب آزمونشیپ

 3335/3 ۳۱/50 04/0 5 04/0 گروه

   255/3 27 ۱۳/0 خطا

    03 30/0۱4 کل

آوری آزمون تابشود پس از تعدیل نمرات پیششاهده میکه در جدول م طورهمان

های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم گروه

نتیجه  اصلی پژوهش باید سؤالدر پاسخ به  گریدعبارتبهشود . تفاوت بین دو گروه رد می

 .است مؤثر آموزاندانش آوریتاب شیبرافزا اندیشیمثبت هایمهارت آموزش گرفت که:

 شدهلیعدت اریانحراف معدار مذکور میانگین و های معنیبرای مقایسه و بررسی جهت تفاوت

 است: شدهدادهآموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر نشان آوری دانشتاب
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 های آزمایش و کنترلآوری گروهتاب شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار  .2جدول 

 گواه آزمایش متغیر

 یآورتاب
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

38/8 75/0 02/8 83/0 

-معنی طوربهآوری آزمون تابشود نمرات پسمشاهده می که در جدول طورهمان

 گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. داری در

 مؤثر آموزاندانش شغلی هایرغبت بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزش :فرضیه دوم

 .است

   یرغبت شغلآزمون تایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس. ن8جدول 

 در گروه آزمایش و کنترل

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 3335/3 ۱3/25 ۱۳/3 5 ۱۳3/3 رغبت شغلی آزمونشیپ

 3335/3 70/523 55/4 5 55/4 گروه

   302/3 27 ۳0/3 خطا

    03 25/5547 کل

 یرغبت شغلآزمون شود پس از تعدیل نمرات پیشهمانطورکه در جدول مشاهده می

معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم های آزمایش و کنترل تفاوت گروه

نتیجه  اصلی پژوهش باید سؤالدر پاسخ به  گریدعبارتبهشود . تفاوت بین دو گروه رد می

 .است مؤثر آموزاندانش شغلی هایرغبت بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزش گرفت که:

 شدهلیعدتدار مذکور میانگین و انحراف معیار های معنیبرای مقایسه و بررسی جهت تفاوت

 است: شدهدادهدانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر نشان   یرغبت شغل

 های آزمایش و کنترلگروه یرغبت شغل شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار  .4جدول 

 گواه آزمایش متغیر

 رغبت شغلی
 معیارانحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

04/۱ 2۱/3 73/0 23/3 
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-طور معنیهب  یرغبت شغلآزمون شود نمرات پسکه در جدول مشاهده می طورهمان

 داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.

-دانش"روییسخت "در بعد یآوربر تاب اندیشیمثبت هایمهارت آموزش :سومفرضیه 

 .است مؤثر آموزان

 رویی آزمون سختنتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس .7جدول 

 آزمایش و کنترل در گروه

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

میانگین  درجه آزادی

 مجذورات

سطح  fمقدار

 معناداری

 7۱2/3 334/3 372/3 5 372/3 سخت رویی آزمونشیپ

 332/3 04/55 ۳0/۳ 5 ۳07/۳ گروه

   7۱/3 27 ۱7/23 خطا

    03 24/20۳ کل

رویی آزمون سختشود پس از تعدیل نمرات پیشمشاهده می که در جدول طورهمان

های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم گروه

نتیجه  اصلی پژوهش باید سؤالدر پاسخ به  گریدعبارتبهشود . تفاوت بین دو گروه رد می

-دانش" روییسخت "در بعد یآوربر تاب اندیشیمثبت هایمهارت آموزش گرفت که:

دار مذکور میانگین و های معنیبرای مقایسه و بررسی جهت تفاوت .است مؤثر آموزان

رویی  دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر سخت شدهلیتعدانحراف معیار 

 است: شدهدادهنشان 

 های آزمایش و کنترلرویی گروهسخت شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار  .6جدول 

 کنترل آزمایش متغیر

 سخت رویی
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

34/4 07/3 4۱/0 ۳5/3 

-معنی طوربهرویی آزمون سختشود نمرات پسکه در جدول مشاهده می طورهمان

 آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. در گروهداری 
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-آوری دانشتاب بر "هدفمندی "اندیشی در بعدمثبت هایمهارت آموزش :چهارم فرضیه

 .است مؤثر آموزان

 آزمون هدفمندی نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس .7جدول 

 در گروه آزمایش و کنترل

 سطح معناداری fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 27/3 20/5 32/5 5 32/5 هدفمندی آزمونشیپ

 33۱/3 ۳4/۳ 23/7 5 23/7 گروه

   ۳5/3 27 37/25 خطا

    03 ۱۳/000 کل

آزمون هدفمندی شود پس از تعدیل نمرات پیشمشاهده می در جدولهمانطورکه 

معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم های آزمایش و کنترل تفاوت گروه

نتیجه  اصلی پژوهش باید سؤالدر پاسخ به  گریدعبارتبهشود . تفاوت بین دو گروه رد می

-آوری دانشتاب بر "هدفمندی" اندیشی در بعدمثبت هایمهارت آموزش گرفت که:

دار مذکور میانگین و معنیهای برای مقایسه و بررسی جهت تفاوت .است مؤثر آموزان

هدفمندی  دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر  شدهلیتعدانحراف معیار 

 است: شدهدادهنشان 

 آزمایش و کنترل یهاگروههدفمندی   شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار  .3جدول 

 کنترل آزمایش متغیر

 هدفمندی
 معیارانحراف  میانگین انحراف معیار میانگین

73/0 73/3 ۱0/2 37/5 

داری معنی طوربهآزمون هدفمندی شود نمرات پسکه در جدول مشاهده می طورهمان

 در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.

-آوری دانشبر تاب " بینیخوش "در بعد اندیشیمثبت هایمهارت آموزش :پنجمفرضیه 

 .است مؤثر آموزان
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روه بینی در گآزمون خوشنتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس .3جدول 

 آزمایش و کنترل

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی

سطح 

 معناداری

 33/3 354/3 337/3 5 337/3 ینیبخوش آزمونشیپ

 34/3 ۱0/4 0۱/2 5 0۱7/2 گروه

   055/3 27 73/50 خطا

    03 23/403 کل

 ،بینیآزمون خوششود پس از تعدیل نمرات پیشکه در جدول مشاهده می طورهمان

های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم گروه

د نتیجه اصلی پژوهش بای سؤالدر پاسخ به  گرید عبارت بهشود . تفاوت بین دو گروه رد می

-دانش "بینیخوش"آوری در بعد تاب بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزشگرفت که 

دار مذکور میانگین و یهای معنبرای مقایسه و بررسی جهت تفاوت .است مؤثر آموزان

بینی دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر خوش شدهلیتعدانحراف معیار 

 است: شده دادهنشان 

 های آزمایش و کنترلبینی گروهخوش شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار  .10جدول 

 کنترل آزمایش متغیر

 ینیبخوش
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

53/4 05/3 20/0 ۱3/3 

 طوربهبینی آزمون خوششود نمرات پسمشاهده می53شماره  که در جدول طورهمان

 داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.معنی

احساس  "آوری در بعدبر تاب اندیشیمثبت هایمهارت آموزش :ششمفرضیه 

  .است مؤثر آموزاندانش"کنترل 
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 احساس کنترل آزمون نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس .11جدول 

 در گروه آزمایش و کنترل

 تغییراتمنبع 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 fمقدار

سطح 

 معناداری

 7۱/3 33/3 340/3 5 340/3 احساس کنترل آزمونشیپ

 32/3 4۱/0 03/2 5 03/2 گروه

   47/3 27 ۳4/52 خطا

    03 07/0۳2 کل

آزمون شود پس از تعدیل نمرات پیشمشاهده می 55شماره  که در جدول طورهمان

های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرض صفر گروهاحساس کنترل 

صلی پژوهش ا سؤالدر پاسخ به  گریدعبارتبهشود . مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می

احساس " در بعد یآوربر تاب اندیشیمثبت هایمهارت آموزش باید نتیجه گرفت که:

دار مذکور های معنیبرای مقایسه و بررسی جهت تفاوت .است مؤثر آموزاندانش "کنترل

ر آموزان گروه آزمایش و کنترل ددانشاحساس کنترل  شدهلیتعدمیانگین و انحراف معیار 

 است: شدهدادهجدول زیر نشان 

 های آزمایش و کنترلگروه احساس کنترل شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار  .12جدول 

 کنترل آزمایش متغیر

 احساس کنترل
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

۳0/0 47/3 33/0 ۱۳/3 

-معنی طوربهاحساس کنترل آزمون شود نمرات پسکه در جدول مشاهده می طورهمان

 داری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.

استفاده از منابع   "بعد آوری دربر تاب اندیشیمثبت هایمهارت آموزش :هفتمفرضیه 

 .است مؤثر آموزاندانش "معنوی و پویایی
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ع معنوی استفاده از منابآزمون نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی تفاوت پس .18جدول 

 در گروه آزمایش و کنترل و پویایی

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 fمقدار میانگین مجذورات درجه آزادی

سطح 

 معناداری

استفاده از  آزمونشیپ

 منابع معنوی و پویایی
02/3 5 02/3 03/3 00/3 

 345/3 ۳0/0 57/0 5 57/0 گروه

   ۳2/3 27 0۱/22 خطا

    03 30/433 کل

 استفاده از منابعآزمون شود پس از تعدیل نمرات پیشکه در جدول مشاهده می طورهمان

کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین فرض های آزمایش و گروه معنوی و پویایی

اصلی  ؤالسدر پاسخ به  گریدعبارتبهشود. صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه رد می

استفاده از "آوری در بعدتاب بر مثبت هایمهارت آموزش پژوهش باید نتیجه گرفت که:

های مقایسه و بررسی جهت تفاوتبرای  .است مؤثر آموزاندانش "منابع معنوی و پویایی

-انشد استفاده از منابع معنوی و پویایی شدهلیتعددار مذکور میانگین و انحراف معیار معنی

 است: شدهدادهآموزان گروه آزمایش و کنترل در جدول زیر نشان 

 نترلآزمایش و کهای گروه استفاده از منابع معنوی و پویایی شدهلیتعدمیانگین و خطای معیار  .54جدول 

 کنترل آزمایش متغیر

استفاده از منابع 

 معنوی و پویایی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

02/4 03/3 ۱5/0 52/5 

استفاده از منابع آزمون شود نمرات پسمشاهده می 54شماره  که در جدول طورهمان

 در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. یداریمعن طوربه معنوی و پویایی
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  گیرینتیجهبحث و 

، نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری برای بررسی مربوطه دیدیمول اهمچنان که جد

آزمایش و گواه نشان داد که پس از تعدیل نمرات  گروه در آوریتابآزمون تفاوت پس

 f=50/۳۱تفاوت معناداری وجود دارد )های آزمایش و کنترل آوری گروهآزمون تابپیش

طور آوری بهآزمون تابشود نمرات پس(. از طرفی مشاهده می>  p=3/3335 30/3و 

یشین های پداری در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است.که با نتایج پژوهشمعنی

زاده (، عیسی5030و همکاران ) زاده سرتیپ(، 5030وهمکاران ) پایدار ذوقیهمچون 

راوندی و صیقی (، نادری5034(، آقایوسفی و همکاران )5034(، حبیبی و فاطمی)5030)

(، ریوال 50۳3(، فروغی )5030ثابت و همکاران )(،حسین5034(، رحمانی )5034ارفعی )

(، 2350(، تمپسکی )2350(، موناگی )2350(، ریاحی و همکاران)235۱(، ساتیکی )235۱)

آفرید و (، مهر5034زاده قنواتی و همکاران )(، چم5034هی )(، پنا2353کسلر و میلر )

(، جعفری و 5030(، ساالری )5030(، اکبرزاده )5030(، تیموری )5034همکاران )

-(، یوسف و حالل50۳3(، عبادی و فقیهی )5035(، دستغیب و همکاران )5032مهرافزون )

(، ویلیامز و 2350) (،مولر و همکاران235۱نیا و آشوری )(، پرتوی235۱حداد )

(  2352(، پتروسکی و همکاران )2352(، ونگ )2354)(، رستمی و همکاران2354آکانر)

 .باشدمیهمسو 

ها توانمندی نگر، هیجانات وتوان گفت که، مطابق دیدگاه مثبتها میدر تبیین این یافته 

 پیشگیریهای روانی هستند. پژوهشگران حوزه از بهترین عوامل جلوگیری از آسیب

ابراین هاست؛ بنها و نه اصالح ضعف، پیشگیری تأکید برساختن توانمندیاعتقاددارند

بینی، های روانی است. شهامت، خوشهای انسان، محافظی در برابر بیماریتوانمندی

ای از این های ارتباط بین فردی، رعایت کردن اخالق کار، امید، صداقت نمونهمهارت

( نتایج تحقیقات مختلف در مورد 2353شود )رشید، سلیگمن، یها محسوب متوانمندی

، 2333، ریف و سینگر، 5333اثربخشی پیشگیرانه مداخالت مثبت نگر )گیلهام و ریویچ، 

دهد که شناسایی و ارتقای هیجانات مثبت و افزایش ( نشان می2335دنر، استودان و فریسن، 
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 کننده، از ابتالی افراد به افسردگی،عنوان یک سد محافظتشناختی بهبهزیستی روان

به (. 5030فرد، کند )خدایاریهای زندگی جلوگیری میشهای مزمن و تناضطراب، آسیب

ای مؤثر گونهتنها از طریق کاهش نشانگان منفی بلکه بهنگر نهدرمانی مثبتروان رسدنظر می

ر های منش و معنا موجب تغییتواند از طریق ایجاد هیجانات مثبت، توانمندیو مستقیم می

 آوری شود. پذیری به تابآسیب

مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که برحسب عادت در پی به دست آوردن بهترین 

ی ی تفکر افراد دربارهنحوه (.50۳3باشد )توانایی و سلیم زاده،بدترین شرایط مینتیجه از 

ر کردن ای از فککند. تفکر مثبت، شیوهی برخورد با آن را مشخص مییک رویداد، شیوه

 ها، عالیق و استعدادهایها، احساسسازد نسبت به رفتارها، نگرشاست که فرد را قادر می

و  نو تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهتریخود و دیگران برداشت 

 .(50۳۱، ترجمه فریده براتی سده و صادقی 2330)کوئیلیام، ترین تصمیم را بگیردعاقالنه

 خوبیها و استعدادهایش را بهالزمه انتخاب درست و مناسب آن است که فرد رغبت 

چیزی را دوست بدارد، آن را مورد توجه  آید که انسانبشناسد. رغبت زمانی به وجود می

فت توان گدیگر میعبارتو سرانجام از آن لذت ببرد به بیندیشدی آن قرار دهد، درباره

ی معینی از زمان است. مشاوران های انسان در لحظهداشتنیها و دوسترغبت، همان ترجیح

ر مؤثر در انتخاب شغل مدنظعنوان یکی از عوامل ها در انتخاب شغل را بهشغلی تنوع رغبت

ها فطری و ذاتی نیستند، بلکه با توجه به عوامل محیطی و نیز دارند و معتقدند که رغبت

 (.5032آبادی، گیرند )شفیعکنند و شکل خاصی به خود میتجارب زندگی رشد می

اسد شنها و عوامل مؤثر بر آن نوجوان محیط اجتماعی خود را بهتر میبا شناخت رغبت 

ب های بعدی مترتبه دنیای آینده خود و امکانات آن و نتایجی که بر هر یک از انتخاب و

های شود که در آینده بتواند راه فعالیتو موجبات آن فراهم می است آشنایی حاصل می کند

چه در و اطالع کافی ازآن بادیداقتصادی خویش را با توجه به توانایی شخصی و  -اجتماعی

که این ها، درصورتیبا شناخت رغبت  (.507۱انتخاب کند )جودی،  پیش خواهد داشت،

های جدیدی در فرد توان رغبتها و استعدادهای فرد باشد میها برخالف تواناییرغبت

 (. 50۳5آبادی،ایجاد نمود )شفیع
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احساس خودکارآمدی در . گرددمیمثبت اندیشی باعث احساس خودکارآمدی در فرد 

ند و کفرد احساس خودکارآمدی می کههنگامیش بسیار مهمی دارد. ها نقپیدایش رغبت

ود و با شگیرد به انجام آن راغب مینتایج مورد انتظار مثبتی را برای فعالیتی در نظر می

مهارتش  نبنابرای کند،هایش تالش میهای مناسب برای رسیدن به فعالیتانتخاب فعالیت

ری را تمثبت نتایج انتظارکند و بیشتر مییابد و احساس خودکارآمدی افزایش می

 (.5334و لنت و همکاران، 5333)ساویکاس،دارد

عناصری است که توانسته است بر میل و  ازجملهنگر در پژوهش حاضر آموزش مثبت

 یک رب گرفتن قراررغبت درونی افراد در انجام و یا عدم انجام یک عمل خاص، همچنین بر 

تفکر )مثبت  نوع ردتغییر  آن مسیر از طریق تغییر در امید به نتایج، در نگرفتن قرارمسیر و یا 

، مناسب سیرم دریافتن، توانایی گذاریهدفو منفی( و تغییر در منبع کنترل، داشتن هدف و 

نتایج  اساس ربگفت که  توانمی درواقعدعا و توکل بر منبع هستی آفرین، مؤثر واقع گردد. 

)امید، تفکر مثبت و منفی،  نگرمثبتر جلسات آموزش این پژوهش و مباحث مطروحه د

-، دعا و نیایش و توکل( پس از اجرای آموزشیابیگذاری، راهمنبع کنترل، هدف و هدف

ج آزمون تغییرات معناداری در نتایآزمون و پسی پیشهای  مثبت اندیشی و سپس مقایسه

است  شدهمشاهدههای مختلف و در گروه آزمایش آموزان در رشتهحاصل از رغبت دانش

است  آموزان تأثیرگذار بودهبر رغبت دانش نگرمثبتهای که بیانگر آن است که  آموزش

  های دیگران همسو بوده و همخوانی دارد.که با نتایج پژوهش

را  آموزانتواند دانشاندیشی میهای مثبتمهارتتوان گفت که ها میدر تبیین این یافته

ی کنترل درونمنبع هدف داشتن، داشتن، سازنده امیدرویی توانمند سازد، در بعد سخت

تواند می هاآنکسب  صورت درهایی است که ویژگی ازجملهتعالی داشتن و توکل به باری

،  دیگرعبارتبهرویی کمک شایانی نماید. ویژه در بعد سختبه آوریتابآموز در به دانش

، زای زندگیآموزان را در هنگام رویارویی با وقایع استرسشخصیتی دانشهای ویژگی

اری مرتبط بیم عالئمزای زندگی با افزایش منبع مقاومت افزایش دهد. وقایع استرس عنوانبه

امکان  کند وزا و بیماری عمل میمیانجی بین وقایع استرس عنوانبههستند، اما سرسختی 

هد که دکننده( نشان میدهد. این تعامل مهم و )پیش بینیمی بیماری را کاهش عالئمبروز 
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 زا مواجه شود، برای سالم ماندن باید سرسخت باشد. نتایجاسترس شدتبهاگر فردی با وقایع 

 آموزاندانش بعد سرسختی بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزش که داداین فرضیه نشان 

 گذاریهدفهای مثبت اندیشی از طریق آموزش مهارت هدف داشتن و مهارت.است مؤثر

بعد  تواند برای و تحصیلی میهای مدرسهدر فعالیت خصوصبهدر تمامی شئون زندگی 

سازد تا آموزان را قادر میحس هدفمندی دانش گذار باشد.آموزان اثرهدفمندی در دانش

تحصیل،  میل به وفق، انگیزه پیشرفت،گیری مگیری هدفمند، جهتجهت انتظارات سالم،

ت بینی را در خود تقویپشتکار، امیدواری، سرسختی، باور به آینده روشن و حس پیش

بعد  بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزش کهپژوهش نشان می دهد نمایند. نتایج این 

آموزش امید تواند از طریق اندیشی میهای مثبتمهارت .است مؤثر آموزاندانش هدفمندی

واند بر تسازنده داشتن و تکیه بر منبع کنترل درونی و همچنین توکل بر خداوند متعال می

-دانش مقابلـه بـا استرس شیوهبینی در باشد خوش اثرگذارآموزان بینی در دانشبعد خوش

 صورتبهزا آموزان سعی دارند با مسـائل تـنشآموزان ، نقش مهمی دارد. زمانی که دانش

آموزان . دانشخوددارندبینی بیشتری در مـورد حل مشکل مقابله کنند، خوش مسئلهک ی

گرش مؤثر یـک ن عنوانبهبینی کنند. خوشای فعال استفاده میهای مقابلهبین از شیوهخوش

بینی نقش مهمی در سازگاری با رویدادهای شود. خوشفردی نسبت به زندگی محسوب می

رو شدن با یک مشکل )حتی هنگام روبه ،بینآموزان خوشدانشزای زنـدگی دارد. تنش

د. نتایج دهنآوری بیشتری از خـود نشان می، سخت یا کند باشـد( تـابهاآناگر پیشرفت 

 آموزانبینی دانشبعد خوش بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزش که داداین فرضیه نشان 

تواند از طریق آموزش در شناخت انواع منابع کنترل اندیشی میهای مثبتمهارت .است مؤثر

اس فرد در نوع کنترل خویش بر بعد احس گرفتن قراردرونی و بیرونی، شناسایی وضعیت 

، خود را مسئول شرایط خویش آورتابآموزان گذار باشد دانشکنترل در دانش آموزان اثر

سهم  هانآکنند. ا سرزنش نمیدانند و برای هر مشکل، شکست و مسئله، منابع بیرونی رمی

ی که هر عمل و بر این باور هستند، اندپذیرفتهخود را در امور زندگی، همراه با مسئولیت، 

یابد. البته با در نظر داشتن این نکته که، برخی شان بازتاب میدهند، بر زندگیانجام می

عوامل از کنترل ما خارج است نظیر بالیای طبیعی. این افراد، در ضمن تشخیص علت مسائل، 
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تایج نت و آینده خود تأثیر مثبت بگذارند. مؤثر، بر موقعی حلراهقادر هستند با پیدا کردن 

-بعد احساس کنترل دانش بر ندیشیا مثبت هایمهارت آموزش که دادنشان  پژوهش این

شناخت  زمینه درهای مناسب اندیشی از طریق آموزشهای مثبتمهارت .است مؤثر آموزان

وکل بر تعالی و تنیایش به درگاه باری و دعا، شناخت خویشتن خویش، آفرینهستیمنبع 

آموزان در دانش "استفاده از منابع معنوی و پویایی  "تواند بر بعدمی بخشهستیآن منبع 

رابر آوری و مقاومت در بتواند در افزایش تـابگذار باشد یکی از عوامل حمایتی که میاثر

کند مذهب، معنویت و هوش معنوی  مقاوم را، افسردگی و اضطراب فرد روانی فشارهای

ا، و نقش باورهاعتقاد وجود دارد بـه آن در فرهنگ کشور چیزهایی کـه ، در واقع همان است

 دهد.نشان می گیردعهده میفرد بر هایی که بر را در فعالیت هاارزشهنجارها، عقاید و 

 منابع
 دانشگاهی جهاد: اصفهان ،(50۳۱) همکاران و انارکی گوهری مسعود ترجمه ،شادی روانشناسی(. 5300) مایکل آرگایل،

 سرسختی و آوریتاب بر دینی باورهای به عمل بخشی اثر(. 5034) حمیدرضا فر، ایمانی مجید، نیا، صفاری علیرضا، یوسفی، آقا 

 2۳ شماره جدید دوره ،اسالمی تربیت و تعلیم مسایل در پژوهش دانشجویان، و دینی علوم طالب بین روانشناختی

 و شناسیوانر المللیبین کنفرانس اولین دانشجویان، اندیشیمثبت و مذهبی گیریجهت بین رابطه بررسی (.5030) افسانه اکبرزاده،

 تهران دانشگاه همایشهای مرکز اشراق، مهر همایشگران موسسه تهران، رفتاری، علوم

 ارشد، دانشکده روانشناسی آن، پایان نامه کارشناسی ایجاد هایروش بر تأکید با روایات و قرآن در شادی .(5033) اکرم شاهی، اکبر

 طباطباییو علوم تربیتی، دانشگاه عالمه 

 هرستانش بهنجار افراد و مواد به وابسته افراد در آوریتاب میزان با زندگی سبکهای رابطه (. بررسی50۳3) یوسف کهنموئی، اکبری 

 تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی

 کار انجویندگ کارآفرینانه گرایش بر شخصیتی شغلی هایرغبت . تاثیر(5032) منور سیده سیمین، یزدی، حسینیان، بختیاری، رعنا،

 57 شماره پنجم سال سازمانی، و شغلی مشاوره تهران، فصلنامه شهر ساکن

اسی ننامه کارشطباطبایی، پایان شغلی کارکنان دانشگاه عالمه(. نقش عمل به احکام دینی در میزان رضایت50۳۱بذرافکن، رویا )

 ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی

 توسطهم اول دوره دختر آموزان دانش تحصیلی عملکرد و شادکامی بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزش (. تأثیر5034) مژگان پناهی،

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچانپایان شیروان، شهر

 نشدا اضطراب کاهش بر گروهی شیوه به خدا به توکل و رضا دینی مفاهیم آموزش (. اثربخشی50۳7) زهراسادات پورسیدآقایی،

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، پایان شهر 3منطقه دبیرستان اول سال دختر آموزان

 عالمه طباطبایی

 رآنق معارف و علوم یپژوهشنامه حدیث، و قرآن دیدگاه از اندیشیمثبت تأثیر بررسی(. 50۳3) الهه زاده، سلیم محمدحسین، توانایی،
 7 شماره دوم سال ،کریم
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 متأهل، انزن درونی کنترل منبع و زناشویی رضایت افزایش بر اندیشیمثبت هایمهارت اثربخشی (. بررسی5030) اکرم تیموری،

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهدپایان

 و دکارآمدیخو تحصیلی، پیشرفت انگیزش بر شغلی و تحصیلی ریزیبرنامه تاثیر آموزش بررسی(. 50۳0) احمدعلی جدیدیان،

 یتی،ترب علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان همدان، شهر 2 ناحیه راهنمایی سوم پسر آموزاندانش رغبت

 طباطبایی عالمه دانشگاه

 تحقیقات نشریهنوجوانان،  کمرویی بر اندیشی مثبت هایمهارت آموزش (. تأثیر5032) داریوش مهرافزون علیرضا، جعفری
 23 شماره, 0 دوره, 5032 زمستان ،شناختیروان

 بر وجودی درمانیروان اثربخشی(. 5034) خیراله نوریان, رضا جوبنه قاسمی, نرگس نژاد نجاتی, زینب رضایی, سعید نیکو جلیلی

 یاسوج پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله نابارور، زنان آوریتاب افزایش

 دبیرستان و راهنمایی آموزان دانش در آوریتاب و داریدین رابطه .(5030) فریده درخواه، نرگس، مقدم، عرب بهنام، جمشیدی،

 الزهرا دانشگاه روانشناسی و تربیتیعلوم دانشکده تربیتی، نوین هایاندیشه شیراز، شهر

 تبریز، رستانشه دبیرستانی آموزاندانش شغلی هایرغبت بر خانوادگی اجتماعی، اقتصادی، عوامل تأثیر بررسی(. 507۱) قادر جودی،

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان

 انهبدبین اسنادی سبک بر اندیشی مثبت هایمهارت آموزش اثربخشی(. 5034) محسن پرور، گل اصغر، آقایی، مانا، قنواتی، زاده چم

 47 شماره دوازدهم، سال ،درسی ریزیبرنامه در پژوهش فصلنامه ابتدایی، دوره پسر آموزان دانش

 دبیرستانی لاو سال آموزاندانش سازگاری و هیجان شناختی تنظیم بر اندیشیمثبت مهارت اثربخشی بررسی(. 5034) مریم پور، حسین

 یطباطبای عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان تهران، شهر 5۳ منطقه

 و یآورتاب بر نگرمثبت شناسیروان بر مبتنی آموزش اثربخشی (.5030) کیومرث بخش،فرح فرحناز، ثابت،فریده،جوبائیان،حسین

 02 شماره مشاوره، هایپژوهش فصلنامهیزد،  شهر متوسطه دوره دختر آموزاندانش در خشم کنترل

شناختی، روان آوریتاب و مذهبی بیرونی درونی گیری(. جهت5034) رئوف، موالئی سیما شعاع، محمد مسعود، انجم, چاری حسین

 هرمزگان دانشگاهی جهاد بندرعباس، روان، سالمت و اسالم ملی همایش اولین

 علوم و یروانشناس دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان ،(مشکالت با مقابله توان افزایش) آوریتاب(. 5034) فریده اصفهانی، حسینی

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی،

 اصفهان استرانگ، رغبت ینامهپرسش تفسیر و گذارینمره راهنمای(. 50۳3) ایران باغبان، محمدرضا، عابدی، لیال، شناس،حق

نامه پایان ،آموزاندانش سازگاری بر گروهیشیوه به اندیشیمثبت هایمهارت آموزش اثربخشی(. 50۳۱) رضا نظری،علیحیدری

 ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی کارشناسی

تالشی  مثبت نگری:. (5035) موسوی، سمیرا سعید، اکبری زردخانه، اهلل،زمان پور، عنایت بناب،باقر،فرد،محمد،غباری خدایاری

 شناختیروان کاربردی هایپژوهش فصلنامهاسالمی، -برای تدوین الگویی ایرانی

 مهافصلن استانداردسازی، ساخت و: ایرانیان نگری مثبت مقیاس(. 5030) سعید اکبری زردخانه، باقر، فرد،محمد،غباری بناب،خدایاری
 شناختیروان کاربردی هایپژوهش

 یدوره بیتی،تر علوم و روانشناسی مجله اسالمی،دیدگاه بر تأکید با درمانگریروان در نگریمثبت .کاربرد(5073)فرد،محمدخدایاری

 5 یشماره پنجم، سال جدید،

 بحران مدیریت نشریه قزوین، شهری یمجموعه در آوریتاب هایظرفیت سنجش(. 5034) زینب پور،هاشم،عادلی،داداش

 سال دختر آموزاندانش خالقیت بر اندیشیمثبت هایمهارت آموزش (. تأثیر5035) نورعلی فرخی، حمید، مریم،علیزاده،دستغیب،

 4، سال اول، شماره صلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیف دبیرستان، اول
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 نامهپایان دبیرستان، اول سال دختر آموزان دانش خالقیت بر اندیشی مثبت هایمهارت آموزش تأثیر(. 50۳3) مریم دستغیب،

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی

روانشناسی و  آوری،اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر افزایش تاب (.5034) مرضیه،کرمی،جهانگیر کامرانی،پیری فاطمه، دهقان،
 4، سال هشتم، شماره دین

 در بینیخوش و آوریتاب با دینی باورهای به عمل میزان ( رابطه5030) بودی، راحیل، زندهنبی زاده،محمدرضا پایدار،ذوقی

 ،04 شماره دین، و شناسیروان فصلنامهسینا،  بوعلی دانشگاه دانشجویان

 اساس بر معلمان شغلی هایرغبت بررسی(. 5033) اسماعیل سید شبانی، شیخ هاشمی محمدرضا، عابدی، باغبان،ایران، ربیعی، محمد،

 شناختیروان دستاوردهای مجله تریسی، کروی مدل

 ولتیپلم به مبتال زن بیماران آوریتاب و ناکارآمد هاینگرش بر گرامثبت شناسیروان مداخالت (. اثربخشی5034) سحر رحیمی،

 طباطبایی هعالم دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهکرمانشاه، پایان شهر اسکلروزیس

 -جسمی توانینا به مبتال دختران خودکارآمدی ایشافز و زندگی کیفیت بهبود بر درمانی امید (. اثربخشی5032) کوهی،مریمرسولی

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهحرکتی، پایان

 درسی کتب نشر شرکت تهران، یازدهم، چاپ. متوسطه آموزش دوره ،شغلی – تحصیلی ریزیبرنامه(. 50۳3)طیبه پور،زندی

 انتشارات سمت تهران، (،50۳۳) ترجمه محمدعلی نظری نگر،مشاوره شغلی با رویکرد کل (.5327) ورنون زونکر،

بررسی اثربخشی مثبت نگری اسالمی بر بهزیستی روانی و رضایت از زندگی دانش آموزان شهرستان  (.5030) مصطفی ساالری،

 طباطبایی عالمه دانشگاه ،تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهسبزوار، پایان

 انتشارات رسا تهران، (،50۳0) ترجمه مهردادفیروزبخت ،زمینه روانشناسی سانتارک (.2330) دبلیوجان سانتراک،

تهران، انتشارات  (.50۳۳ترجمه فوزنده داور پناه ) ،بینکودک خوش جین. گیلهام، لیزا، کارن، جی کاکس، راویچ، سلیگمن، مارتین،

 رشد

 دانژه تهران: ،(50۳3) نیلوفری علی کریمی، رامین تبریزی، مصطفی ترجمه ،درونی شادمانی. مارتین سلیگمن، 

 سمت انتشارات ،(کاربردها و مفاهیم) شغلی و تحصیلی مشاوره و راهنمایی(. 50۳5) عبداهلل آبادی،شفیع

 رشد انتشارات تهران، شغل، انتخاب هاینظریه و ایحرفه و شغلی یمشاوره و راهنمایی(. 5032) عبداهلل آبادی،شفیع

 راهکارها و فرایندها: شغلی راهنمایی و هویت بر تحلیلی(. تابی) مهرناز شهرآرای،

 دانش شغلی مسیر رشد بر مؤثر عوامل (. بررسی5035) حسین مولوی، احمد، احمدی، فاطمه، بهرامی، ایران، باغبان، احمد، صادقی،

 5 شماره نوزدهم، ، سالشناختیروان دستاوردهای مجله اصفهان، شهر دانشگاهیپیش تا راهنمایی سوم آموزان

تهران،  شهر ورزشکارغیر و ورزشکار دانشجویان و آموزاندانش میان در آوریتاب نامهپرسش (. هنجاریابی5035) مجتبی ظریفی،

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهپایان

 صفهانا -نامه رغبت سنج استرانگ هنجاریابی بررسی روایی و پایایی فرم کوتاه پرسش  (.5033) ایران باغبان، محمدرضا، عابدی،

شغلی آموزشی کارآفرینی بر ایجاد رغبت یهابررسی اثربخشی دوره (.5032) عرفانی نصراهلل مجتبی، رفیعی، عاقالن، فاطمه، 

 ، شیرازها و راهکارهامدیریت، چالش یالمللنیکنفرانس بپیام نور همدان،  دانشگاهدانشجویان 

 با از،اهو شهر همسر بدون زنان زندگی به امید افزایش در نگریمثبت آموزش اثربخشی (. بررسی50۳3) علینقی فقیهی، ندا، عبادی،

 53 شماره دین و روانشناسی فصلنامهقرآن،  بر تأکید

 شغلی دانشجویانرویدادی تأثیر آموزش کارآفرینی بر انگیزش و رغبتبررسی پس ( .5032 اهلل)صفایی، صفی ، نصراله عرفانی،

 ام نور،، قم، دانشگاه پیمدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی المللیبیندومین کنفرانس دانشگاه پیام نور همدان، 

 ، تهران: ارسبارانهای رفتاریروانی و اختالل شناختی، بهزیستیآوری روانتاب(. 5032) حمید علیزاده،



 1315 زمستان، 22، شمارة هفتمفصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال  24

 

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحدپایان دانشجویان، خالقیت با معنوی هوش و آوریتاب بین (. رابطه5030) آیدا زاده، عیسی

 قوچان

 دینی نوین اندیشه پژوهشی– علمی فصلنامه معنوی، هوش(. 50۳۱) ثنا مقدم، نوری لیال، سلیانی، محمد، سلیمی، باقر، بناب، غباری

 سعادت کیمیای(. 50۳۱) محمد حامد ابو غزالی،

 منطقه بیرستاند مقطع آموزان دانش شغلی رغبت و شخصیتی رغبت و شخصیتی تیپ با پنداره خود رابطه (. بررسی50۳۳) غالمی، نیره

 رودهن واحد نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی،پایان تهران، شهر 0

 آوادیس اکهاماب و پارسا نسرین ترجمه ببخشیم، بیشتری شورونشاط زندگی به چگونه گرایی،مثبت(. 53۱4) باربارا فردریکسون،

 رشد انتشارات تهران، (،5030) یانس

 دانشکده د،ارش کارشناسی نامهمواد، پایان به وابسته افراد آوریتاب ارتقای در مثبت درمانیروان اثربخشی(. 50۳3) اکبرعلی فروغی،

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی

 نشانوالدی تحصیلی و شغلی آرزوهای با آموزاندانش شغلی و تحصیلی هایگرایش همسویی میزان بررسی(. 5032) مریم قاسمی،

 ییی، دانشگاه عالمه طباطبانامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتپاکدشت، پایان شهرستان در

ده نامه کارشناسی ارشد، دانشک، پایانالسالمقش دعا در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و کالم معصومین علیهم (.50۳۳) مسعودقریب، 

 روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی

 (. تهران،5035) جعفر نجفی زند ی حسن پاشا شریفی،ترجمه، هاعلم شادمانی و نیرومندی انسان روانشناسی مثبت،کار، آالن. 

 انتشارات رشد

 آوریابت ارتقاء برای مداخله برنامه تدوین و وابسته افراد معنوی در-روانی-زیستی الگویانی(. 50۳۳) اله عزت نیکوزاده، کردمیرزا

 عالمه دانشگاه بیتی،تر علوم و روانشناسی دهدانشک دکتری، رساله نگر،مثبت شناسیروان و شناختی شناسیروایت بر مبتنی

 طباطبایی

ر ارتقای درمانی آدلری دمقایسه اثربخشی برنامه مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر و گروه (.5033) اله عزت نیکوزاده، کردمیرزا

 0سال دوم شماره  ،درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان آوری افراد وابسته به مواد،تاب

 کدهدانش ارشد، کارشناسی نامهانیپا اس، ام به مبتال بیماران یآورتاب افزایش در درمانی امید اثربخشی(. 5035فروغ ) کمالی،

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی

 جوانه رشدتهران،  (.5030ترجمه فریده براتی سده، افسانه صادقی ) ،مثبت اندیشی(. 2330) کویلیام، سوزان

 سارگل انتشارات تهران، .(50۳0) ایزدی شیوا و حسینی محمدعلی ترجمه ،مثبت تفکر. چاپ اول() سوزان کویلیام،

 اندیشی، مثبت در دینی باورهای نقش(. 5034) مرادی شاه سادات فاطمه و زاده شهابی زهرا طرقبه؛ مسگرانی محبوبه اشرف؛ کیخا،

 مبین، فرهنگی سفیران موسسه استانبول، زندگی، فرهنگ و روانشناسی المللیبین همایش

موزان آدر  خودپنداره و  رغبت شغلی، تحصیلی دانش« تحصیلی و شغلی ریزیبرنامهثیر آموزش درس  تا (.50۳3) فرحناز محمدوند،

 ومعل و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسینامهانیپا ، ۳5- 50۳3دختر پایه اول متوسطه شهرستان ارومیه در سال تحصیلی

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی،

آوری دانش آموزان،پایان نامه (.بررسی رابطه سبک های فرزندپروری والدین و کارکرد خانواده بر تاب5030محمودی،نسیم)

 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 عمقط آموزاندانش ایمقابله یهاسبک بر گروهی شیوه به اندیشیمثبت یهامهارت آموزش اثربخشی(. 50۳۳اکرم ) معتمدیان،

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهانیپامتوسطه، 

 رشد انتشارات تهران، .(5035) صادق براتی فرید ترجمه ،درمانگران راهنمای گرا،مثبت روانشناسی فنون آل. موئی، جینا -مگیار
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 رویی،سخت بر اندیشی مثبت آموزش ریتأث (.5034) میابراه ،زادهیعل ،محمود ی،جاجرم ،مسعود پور، خاک ،معصومه مهرآفرید،

 ۳0-72 صص ،5 شماره چهارم، سال ،پرستاری آموزش مجله پرستار، زنان شغلیفرسودگی و یآورتاب

 قرآنی معارف پژوهشنامه ،(ع) وسفی سورۀ در آن تقویت راهکارهای و آثار مثبت، عواطف(. 5034) محمدیعل میرجلیلی،

 موزانآدانش تحصیلی فرسودگی میزان کاهش بر اندیشی مثبت یهامهارت آموزش ریتأث بررسی(. 5030) امید فندخت، میرزایی

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهانیپا کوه،زیر شهرستان یهارستانیدب

 ملی همایش اولین، روان سالمت و یآورتاب ارتقاء در معنویت و مذهب نقش (.5034) برزیفر ی ارفعی،قیصد ،میمر نادی راوندی،

 روان سالمت و اسالم

 علویون انتشارات تهران، السعاده، معراج(. 5033احمد ) مال نراقی،

 زندگی هدفمندی بر اسالمی رویکرد با گروهیمعنادرمانی ی(. اثربخش5030افسانه ) ،جوادزاده ،مهرداد زهراسادات، کالنتری، نواب 

 سوم شماره دوم، سال ،خانواده و زنان اسالمی ینامهپژوهش مشاوره، مراکز بهکننده مراجعه زنان

 هزیستیب پوشش تحت مطلقه در زندگی به امید و افسردگی در اندیشیمثبت یهامهارت آموزش اثربخشی (.5034سامان ) مقدم نیکو

 طباطبایی عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی دانشکده ارشد، کارشناسی نامهانیپاتهران، 

 نشردانژه .(5035همکاران ) و محمدی سمیه رسولی، خواجه محبوبه دهقانی، محسن ترجمه خانواده، آوریتاب تی. تقوفروشا والش،
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