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 Purpose: The aim of this study was to determine the effectiveness 

of interventions based on positive psychology on promoting 

interpersonal emotion regulation and mindfulness in exercise in 

chronic mental patients. 

Materials and Methods: The research method was quasi-

experimental with pre-test and post-test design in two experimental 

and control groups. The statistical population of all chronic mental 

patients living in Roozbeh boarding center was under the 

supervision of Welfare Office in Zahedan in 1999. Using the 

available sampling method, 30 people were selected and randomly 

assigned to experimental and control groups. The research 

instruments were Hoffman (2006) Interpersonal Emotion 

Regulation Questionnaire and Zinot (2013) Mindfulness 

Questionnaire, and Quilliam (2003) Positive Training-Therapy 

Package was administered to the experimental group in 8 sessions 

of 90 minutes twice a week. Data were analyzed by mixed analysis 

of variance. 

Findings: The results showed that positive psychology training on 

the regulation of interpersonal emotion (F = 29.52 P 00 0.001) and 

mindfulness in exercise (P ≥ 0.001, F = 54.78) of chronic mental 

patients in the post-test stage. It has been effective. 

Conclusion: Therefore, positive psychology training helped 

patients to improve their potential abilities by having positive 

emotions, nobility and control, and goal-seeking, and thus improve 

their performance in daily activities. 
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 119... مثبت نگر بر یمداخالت روانشناس یاثربخش  

 1400مستان ز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مثبت نگر بر  یمداخالت روانشناس یاثربخش

در  یو ذهن آگاه یفرد انیم جانیه میارتقاءتنظ

 مزمن یروان مارانیورزش، ب

 ، 1ینیمهناز اهلل د
واحد زاهدان، دانشگاه آزاد  ،یگروه روان شناس ،یدکتر یدانشجو

 .رانیزاهدان، ا ،یاسالم
 

 ، *2محرر یغالمرضا ثناگو
 ،یواحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالم ،یگروه روان شناس ار،یاستاد

  .مسئول( سندهی)نو رانیزاهدان، ا
 

 3یرازیمحمود ش
و بلوچستان، زاهدان،  ستانیدانشگاه س ،یگروه روانشناس ار،یدانش

 .رانیا
 

 دهیچک
بر  یمداخالت مبتن  یاثربخش نیی: هدف پژوهش حاضر، تعهدف

ن و وذه یفرد انیم جانیه میمثبت نگر بر ارتقاءتنظ یروانشناس
 .مزمن بوده است یروان مارانیدر ورزش، ب یآگاه
آزمون  شیبا طرح پ یشیآزما مهی: روش پژوهش، نو روش ها مواد

 هیکل یوکنترل بود .جامعه آمار شیو پس آزمون در دو گروه آزما
روزبه تحت نظارت  یمرکز شبانه روز میمزمن مق یروان مارانیب

بود. با استفاده از روش 13 99در شهر زاهدان درسال یستیاداره بهز
در دو  یانتخاب و به صورت تصادف رنف30در دسترس،  یرینمونه گ

شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه  نیگزیو گواه جا شیگروه آزما
 ی( وپرسشنامه ذهن آگاه2006هافمن ) یفرد انیم جانیه میتنظ

 یدرمان-ی(بود، وآموزش بسته آموزش 2013) نوتیدرورزش ز
دوبار  یهفته ا یا قهیدق 90جلسه 8 ی( ط2003)امیلیمثبت نگر کوئ

 انسیوار لیاجرا شد. داده ها با آزمون تحل شیگروه آزما یبرا
 .شد لیتحل ختهیآم
 میظمثبت نگر برتن ینشان داد که آموزش روانشناس  جینتاها:  افتهی
 یذهن آگاه و( F = 52/29و  P≤001/0)  یفرد انیم جانیه

مزمن  یروان مارانیب( =F 78/54و  P≤001/0)در ورزش
 .درمرحله پس آزمون اثربخش بوده است

 مثبت نگر  کمک کرد یآموزش روانشناس نی: بنابرایریگ جهینت
داشتن عواطف  قیبالقوه خود را از طر یها  یتوانمند مارانیکه ب

 قیطر نیبهبود بخشند واز ا ییمثبت ،اشراف وکنترل،وهدف جو
 .ابدیروزانه بهبود  یتهایعملکردشان در فعال

 
 میظمزمن،تن یمثبت نگر،اختالالت روان ی: روانشناسیدیکل واژگان

 یآگاه ،ذهنیفرد انیم جانیه
 

_________________________________ 
1 Diagnostic and statistical Manual of Mental 

Disorders  
2 Impaired emotion regulation 

 20/02/1400: افتیدر خیتار
 08/04/1400:  رشیپذ خیتار
:نویسنده مسئول r.sanagoo@iauzah.ac.ir 
 

 مقدمه

بیماران روانی مزمن  ،ی اخیر مراقبت و بازتوانی  ر طول سه دههد
فاز درمان  .در نظام بهداشت روانی مورد توجه فزاینده بوده است

کن مممراکز درمانی وروانپزشکی  از بعد از ترخیص بیماران، فوری
( 2، 1) با جامعه مهم باشد آنان مدتطوالنی است برای تطابق 

از ویژگیهای مهم  ،بستریو  پذیرش مجدد درمان بیماری ،  عالئمعود
سیر بیماری در بیماران روانی مزمن هستند. میزان عود ممکن است 

ماران بی د.درصد در اولین سال بعد از ترخیص رخ ده 80تا  40از 
مداوم در کشمکش هستند که با عملکرد  عالئمروانی مزمن اغلب با 

ها بعد  روزانه آنها در جامعه مداخله میکند. اولین روزها و هفته
ممکن است زمان مهمی برای بیماران باشد که با ،بستری  و از درمان

ده باقیمان .عالئمهای سرپایی دراجتماع ارتباط برقرار کنند برنامه
 همندی از این برنام است با توانایی آنها برای دسترسی و بهرهممکن 

عود سریع   .دالیل ها برای برخورد با نیازهایشان مداخله کند
 زای مرتبط مشخص نیست، اما ممکن است با عوامل استرس بیماری،

 در ارتباط،در مرحله حاد  با بازگشت مجدد به اجتماع بعد از درمان
 , ی تشخیصی بیماریهای روانی مزمن (. بررسی مالک ها3باشد)

را در کنار 2، نقص یا اختالل در تنظیم هیجان Dsm5 1براساس 
اختالل در شناخت ویا رفتار ،یکی از عناصر ضروری در تعریف 

کندکه بسیاری ازاین اختالالت بوسیله اختالل روانی معرفی می
دشواری در تنظیم هیجان مشخص  می شود. پژوهش های تجربی 
نیز،نقص در تنظبم هیجان راهم دراختالل اسکیزوفرنی وهم 

ظیم ( تن5) بر اساس تعریف (.4دراختالل افسردگی نشان داده اند )
موقعی )هیجانی فرآیندی است که توسط آن، افراد هیجانهای خود 

، و چگونگی تجربه یا ابراز این هیجانها را تحت (که هیجانی هستند
، تنظیم هیجانی به عنوان فرآیند آغاز، نفوذ قرار می دهند. در واقع

حفظ، تعدیل یا تغییر در بروز، شدت یا استمرار احساس درونی و 
 نجاما به در فیزیکی روانی و ،هیجان مرتبط با فرآیند های اجتماعی 

هیجان نه تنها میتواند از طریق . دشو می تعریف فرد اهداف رساندن
تعدیل شود، بلکه  (درونی) 3فردی راهبردهای خودتنظیمی درون

نیز در تعدیل آن نقش دارند که در  (بیرونی) 4فردی راهبردهای بین
. خشم وترس دوحالت عاطفی شایع دهدارتباط با افراد دیگر روی می

در بیماران روانی  می باشد که هر کدام بخشی از عالئم بیماری را 
های ابراز خشم وپرخاشگری ممکن است به بوجود می آورند.راه

کل ضرب وجرح،حمله کردن،تخریب اموال،صدمه زدن به ش
دیگران ویاخود ،تظاهر کند.احساسات منفی به مدت طوالنی در 
بیماران روانی مفید نیست ونیاز به مهارت های مربوط به کنترل 
عواطف وهیجانات منفی وجود داردکه در باال بردن کیفیت زندگی 

شارهای زندگی این افراد بسیار موثراست. اگر چه شرایط وف

3 Intrapersonal self-regulatory strategies 
4 Interpersonal strategies 
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 و همکاران   ینیمهناز اهلل د  120
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هیجاناتی منفی را مانند ترس ،خشم، اضطراب وافسردگی را بر می 
انگیزد ،اما در افراد با داشتن نگرش ها وعادات  وزمینه های سوء 
رفتار /غفلت  وسایر اختالالت روانی آنها را در مقایسه با دیگران 
حساس تر وآسیب پذیرتر می کند اغلب این هیجانات مبالغه آمیز 

شود .براساس اصل کنترل هیجانی ،مراجعان مسئول کنترل  تر می
خود وابراز این نوع هیجانات هستند. چنین کنترلی موجب شادمانی 
بسیار زیادی می شود ومانع از عکس العملهای شدید وبرانگیختگی 
نامناسب وغیر ضروری  به مدت طوالنی در برابر عوامل فشار آور 

دهه اخیر،با روی آوردن به کنش در  1می شود.روانشناسی مثبت نگر
،تجربه های مثبت ،نیرومندی های سازش یافته 2ورزی های مثبت 

مانند خوش بینی،شادکامی، شوخ طبعیدر حال گسترش است  3انسانی
(. آموزش مهارتهای مثبت اندیشی به این افراد برای تغییر افکار 6)

با بهره  نگرمنفی یا نادرست می تواند تاثیر گذار باشد. افراد مثبت 
بردهای کنار آمدن موثرتر مانند ارزیابی مجدد ومسئله گیری از راه

گشایی ،با فشارهای روانی بهتر کنار می آیند . همچنین به نحو فعال 
از رویدادهای فشار زای زندگی پرهیز می کنند وشبکه های حمایت 
 اجتماعی بهتری را پیرامون خود می سازند.بنابراین افراد شاد کامی

باالتری را تجربه می کنند وامیدواری باالتری نسبت به آینده 
شواهد بسیاری ثابت کرده که افراد دارای مهارت هیجانی،  (.7دارند)

یعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی می شناسند ، و آن ها را 
تنظیم می کنند و احساسات دیگران را نیز درک و به طور اثر بخشی 

کنند ، در حوزه های مختلف زندگی موفق و با آن برخورد می 
. در درمان اختالالت روانی   مزمن استفاده از  دنکارآمد می باش

شیوه های مختلف درمانی ضروری است .شیوه های مختلف 
درمان،اثربخشی یکدیگر را کامل تر می کنند باتوجه به این مسئله 

 به تقویت که داروهااکثرا عالئم بیماری را بهبود می بخشد ،قادر
مهارتهای ارتباطی ،اجتماعی وشغلی بیمار نیستند ،بنابراین ترمیم این 
ضایعات با کمک باز توانی وآموزشهای درمانی الزم ،صورت می 
گیرد. بیماران در مرحله حاد ،بیشترین اثر مثبت را از دارو را 
دریافت میکند ولی در مرحله ای که بیماری کنترل شده است 

بیشترین کمک را به آنها میکند .در این مرحله  ،آموزش مهارتها
بیمار آمادگی بیشتری برای یادگیری داردودر واقع دارو شرایط مغزی 

درمانی واقدامات  الزم را جهت کسب مهارتهای رفتاری وانجام روان
نگر در عمل، بر  درمانی مثبتروانتوانبخشی فراهم می سازد. . 

شناسی روانی رفتار  علمی سنتی جهت فهم و آسیب روشهای اساس
طراحی شده است. این رویکرد بر فرایند مثبت و تواناییهای افراد 

کند که به فرایند مثبت ه میتوصیتأکید دارد و به درمانگران 
جر یان دارد، تو جه  انکه به ندرت در ز ندگیشان ش مراجعین

بی، رویکردی معتبر درمانی مثبت، از لحاظ تجرهمچنین روانکنند
ای به بنا نهادن توانمندیها و  که توجه ویژهاست درمانی  به روان

هدف روانشناسی مثبت گرا،افزایش . هیجانهای مثبت مراجع دارد
کارکرد بهینه ی انسان است واز طریق آزمودن هیجان ها منجر به 

 ژوهشهای مختلف نشان داده( . پ7باال بردن عملکرد انسان می گردد)
_________________________________ 

1 Positive Psychology 

2 Positive actions 

ناشی از احساسات و عواطف  ،د عوامل کامیابی و موفقیت افرادان
در مقابل افراد ( 9، 8)اند.  در خود ایجاد کرده مثبتی است که آنان

ناموفق کسانی هستند که احساسات و عواطف منفی را در خود 
بخش فرد با لذتمالتدهنده تعادهند. عاطفه مثبت نشانپرورش می

د احساس فعال بودن، شور و اشتیاق را تبع آن فر محیط است که به
منفی  تعامالتدهنده یابد. درحالیکه عاطفه منفی نشان در خود می

پیش از آنکه  .برای فرد است باالبا محیط و آشفتگی ذهنی در سطح 
یک فرد مبتال به بیماری روانی بتواند به صورت موفقیت آمیز در 

ند باید با بسیاری جامعه وارد شده ویک زندگی اجتماعی را آغاز ک
از مهارتهای زندگی مستقل آشنایی داشته باشد ازجمله بهداشت 
فردی وآراستگی ظاهری مقبول جامعه ،امور مربوط به اداره منزل، 
پیداکردن شغل و.. وظیفه متخصصین بهداشت روان این است که همه 
مشکالت وموانع موجود برای ارجاع موفقیت آمیز بیماران روانی 

جامعه را بررسی کنند. چراکه اگر فرد مبتالبه بیماری مزمن به 
روانی دارای حداقل مهارتهای مقبول از نظر اجتماع را نداشته باشد 
ویا مرتکب عملی شود که با شئونات جامعه منافات داشته باشد در 
این صورت به راحتی از اجتماع طرد می شودوهمین موضوع باعث 

یف ترین ومحروم ترین شده که امروزه بیماران روانی ضع
اعضاءاجتماع به شمارآیند.توانبخشی روانی برای این بیماران  با 
استفاده از آموزش روانشناسی مثبت نگر از مرحله بهبودی شروع 
می شود .در این مرحله بیمار فاقد عالئم حاد بوده وعالئم منفی مثل 

وانی انزوای اجتماعی بارزتر است. ارائه هرنوع خدمت به بیماران ر
)مشاوره،مداخله،توانبخشی،درمانی(در ابعاد آموزشی،پز شکی،روانی 
اجتماعی وحمایتی را میتوانیم مجموعه اقدامات وفعالیتهایی را در 
نظرداشته باشیم که به منظور اعاده سالمتی یا تسکین یا تخفیف درد 
ورنج ویا رفع عالئم واصالح یا تثبیت وضعیت بیمار به عمل می 

الیتهای درمانی  در مراکز توانبخشی،مراقبتی این بیماران آید.حیطه فع
مطابق با دستورالعمل توانبخشی ومراقبتی ،بیماران روانی مزمن  

( محدود به مسائل پزشکی نیست 1396سازمان بهزیستی کشور)
ی یک وحیطه های توانبخشی روانی واجتماعی را نیز در بر می گیرد.

تنظیم هیجان میان فردی بیماران  کناردر  مولفه هایی  کهاز دیگر
مبتنی بر رویکرد ذهن آگاهی  روانی مزمن مدنظرقرار می گیرد

ای برمیگردد  ذهن آگاهی به تجربه روانشناسی مثبت نگر می باشد.
ای خاص، هدفمند، در زمان حاضر و خالی از  در آن فرد به شیوه

ی می یابد. مفهوم ذهن آگاه قضاوت به درون و بیرون خودآگاهی 
در سنت بودایی ریشه داردوبراین استوار است که توجه وآگاهی به 4

شکل فعال متحول می شود.ذهن آگاهی به طور معمول شکلی از 
آگاهی غیر قضاوتی وغیر واکنشی تجربه های   لحظه حاضر تعریف 
می شود که هیجانها ،شناخت ها، احساس های بدنی ،ومحرک های 

(. 11، 10ی هارا شامل می شود.)بیرونی از جمله دیدنی ها،شنیدن
مطالعات گذشته نشان می دهند ذهن آگاهی از طریق ارتقای توجه 

، 11برافکار واحساسات، خود تنظیمی هیجانی را افزایش می دهد )
(ذهن آگاهی به طور مستقیم بر بهزیستی روانشناختی مثبت 12

3 Adapted human strengths 

4 Mindfulness 
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 121... مثبت نگر بر یمداخالت روانشناس یاثربخش  

 1400مستان ز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

( 13وپیامدهای جسمانی اثر می گذاردوبراساس یافته های پژوهش )
 ئمعالذهن آگاهی برای کاهش عود  با عزت نفس نیز همبستگی دارد.

آسیب شناسی روانی از قبیل اضطراب طراحی شده، بدین صورت که 
آموزند که افکار و احساسات خود را بدون  افراد در طی آن می

قضاوت مشاهده کنند و آنها را به سادگی به عنوان رویدادهای ذهنی 
هایی از خودشان و  مد هستند، و جنبهبنگرند که در حال رفت و آ

آموزند چگونه در دام  فراد میا .یا لزوما نمایانگر واقعیت نیستند
الگوهای نشخوار فکری خود گیر نیفتند و اضطراب ناشی از هجوم 

بنابراین (. 14) افکار منفی مرتبط با نشخوار ذهنی را متحمل نشوند
ر ر ذهن آگاهی هم بمبتنی ب روانشناسی مثبت نگرعناصر و فرایند 

روی توانایی تنظیم هیجانی اثرگذار است و هم باعث کاهش 
از راهبردهای ارتقاء  مراقبه ذهن آگاهی .اضطراب افراد می گردد
پژوهشهای کمی در تأیید تأثیر  با این حال عملکرد ورزشی است 

مطالعات نشان داده اند عملکرد ورزشی انجام شده است.  برکلی آن 
هی ممکن است بر بهبود کنترل که ذهن آگا

حرکتی،عملکردتعادلی،تصمیم گیری وآمادگی جسمانی موثر باشد. 
بهبود کیفیت زندگی کسانی که دچار بیماریهای روانی و/یا جسمانی 
مزمن هستند،توانایی آن ها را برای انطباق با بیماری وکنترل آن 

ین ،افزایش می دهد.فعالیت جسمی وبرنامه های ورزشی درمورد ا
گروه از بیماران امکان پذیر است .درواقع ورزش ،نوعی درمان 
ومداخله برای بیماریهای روانی محسوب می شود وکیفیت زندگی 
افرادی را بهبود می بخشد که دچار مشکالت مزمن جسمانی وروانی 
هستند. این کارکردعنصری از روانشناسی مثبت نگر می باشدکه 

ها را برای انطباق با بیماری درآن کارکرد پیشگیری مشخصی آن 
وکنترل آن ،افزایش می دهد.کارکرد مشخصی که به افزایش عواطف 
مثبت ،خلق وهیجانات مثبت ،منجر می شود.  این افزایش ،حتی 
درمورد کسانی که دچار بیماری روانی هستند نیز رخ می دهد. بهبود 

ر ب کیفیت زندگی این بیماران دونوع فرایند مداخله ای که مبتنی
چارچوبی هدایت کننده وراهنما  همراه با تنفس ذهن آگاهانه است 

آگاهی -راهبردهای ذهنپژوهش ها نشان می دهد که ،معرفی می ند.
ورزشکاران  توانایی افزایشرزشی و و فروشـن شـدن اهـداباعث 

( عالوه براین ،ذهن آگاهی 15برای عمل طبق اهداف خود می شود)
ن شفاف تر وتمرکز بررقابت،وحس کنترل باال به ورزشکاران امکا

را می دهدواین امکان نیز به بهبود عملکرد ماهرانه منجر می 
(اشاره کرده است که اثربخشی مداخله های 10( درنهایت،)16شود)

مبتنی بر ذهن آگاهی ممکن است در نتیجه بهبود توانایی آرام 
بودن،وهمچنین افزایش احساسات مثبت نسبت به خود وجهان 

های مبتنی بر کارگیری درمان ها در زمینه بهژوهشوجود آید. پب
های گرا نشان داده است که این درمان و آموزش روانشناسی مثبت

مبتنی بر آن میتواند بر طیف وسیعی از متغیرهای روانشناسی همچون 
توهم و  ، عاطفه مثبت، (17)روان  ، سالمتشادکامی، ل مسئلهح

های پژوهشی نشان میدهند  یافته .باشد اثربخش، آوری تاب ،هذیان
ریزی و تنظیم هیجانی به طور مثبتی با عملکرد تحصیلی  که برنامه

نگر، بر زیر  روانشناسی مثبت عدر واق(. 18) تدر ارتباط اس
مقیاسهای کنترل خشم از جمله احساس خشم، احساس نیاز به بیان 
 فیزیکی خشم، خلق و خوی خشمگین، واکنش خشمناک، درون

پی ، (19 .)ثیر داشته است او کنترل آنها ت ریزی خشم ریزی و برون
آگاهی بهبود سریعتری در خلق  برد که آزمودنیها با آموزش ذهن

نیز نشان دادند آزمودنیهایی که تحت ( 20) .غمگین پیدا میکنند
آگاهی قرار گرفته بودند به احتمال کمتری به تصاویر  آموزش ذهن

ا توجه به بده ، واکنش منفی نشان میدادنددارای محتوی آزار دهن
های مزمن ها در خصوص بیماریاینکه در چند دهه گذشته، درمان

های چند بعدی روان شناختی تغییر جهت داده است ، به سوی درمان
درمانی، پرداختن بـه جنبـه و از سوی دیگر اخیرا در مدل های روان

زون کسب کرده است های روانشناختی مثبت انسان، توجهی روز اف
و با در نظر گرفتن این نکته که تا کنون پژوهشی به بررسی اثربخشی 

برتنظیم هیجان میان فردی  وذهن نگر -روانشناسی مثبت آموزش
آگاهی درورزش،بیماران روانی مزمن شهرستان زاهدان نپرداخته 

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سواالت اساسی  ، است
موزش روانشناسی مثبت نگربر بهبودتنظیم  هیجان آیا آ که:است 

میان فردی بیماران روانی مزمن اثربخش است؟ آیا آموزش 
روانشناسی مثبت نگر برذهن آگاهی درورزش، بیماران  روانی  موثر 

 است
 

 مواد و روش ها

نوع نیمه تجربی است که با استفاده از دو گروه  پژوهش حاضر
آزمودنی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش  بیماران روانی مزمن 
در مرکز شبانه روزی بیماران روانی روزبه  در شهرستان زاهدان 

نفر به  30درآن مرکز مقیم بودند. از بین آن ها 98بودکه از سالهای
وبه صورت تصادفی در دو  عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند

نفری آزمایش وکنترل قرار گرفتند. مالک های ورود افراد  15گروه 
در پژوهش، داشتن حداقل یکی از اختالالت روانی را بر اساس نسخه 
پنجم راهنمای تشخیصی وآماری اختالل روانی ،سواد خواندن 
 ونوشتن ،توجه وتمرکز در حدی که بتوانند به سواالت پاسخ دهند،و

وتحت نظر روانپزشک بوده ودارو جسمانی حاد نداشته  التمشک
درمانی در برنامه آنها قرار داشته باشد. ومالکهای خروج عدم تمایل 
به ادامه شرکت در جلسات وعدم حضورآنان بود.شرکت کنندگان 
همزمان با شرکت در پژوهش،از هیچ کدام از خدمات روانشناختی 

  ندنمی کردو روان درمانی استفاده 
، در مرکز اداره بهزیستی شهرستان زاهدانس از کسب مجوز از پ

بیماران و مداخله را داشت و  شرایط آموزش کهروزبه شبانه روزی
استفاده از خدمات توانبخشی،مراقبتی درآنجا جهت روانی مزمن 

شرایط شرکت در پژوهش را داشتند بیمارانی که برای  مقیم بودند
ها، طول مدت  اف پژوهش، تعداد جلسهدرباره طرح پژوهش، اهد

 اخالقی ها، رعایت اصول هر جلسه و مسائل مطروحه در جلسه
توضیح داده شد و پس از  اطالعاتنظیر رازداری و محرمانه ماندن 

کسب رضایت از آزمودنیها و ابراز تمایل آنها برای شرکت در 
 پژوهش رضایت کتبی اخذ شد. نمونه پژوهش ریزش نداشت. جلسه

آزمودنیهای هر دو گروه در ،هفته ای دو بار تشکیل شد.های درمان 
ی ها آزمون در شرایط یکسان به پرسشنامه آزمون، پس مرحله پیش

پاسخ دادند. برای  تنظیم هیجان میان فردی وذهن آگاهی درورزش،
کنترل پس از پایان پژوهش، برای گروه  اخالقیرعایت موازین 
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 و همکاران   ینیمهناز اهلل د  122

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 4, Winter 2021 

وهی به مدت یکماه ونیم انجام روانشناسی به صورت گر آموزش
و به روش  22نسخه  SPSSافزار های پژوهش با نرم . دادهگردید

 . تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد
 آوری داده ها از ابزار رهای زیر استفاده شدبرای جمع

 الف (پرسشنامه تنظیم هیجان میان فردی : 
 وکرتیس ساختهتوسط هافمن ،کارینتر  2016این پرسشنامه  در سال 

عبارت است وهدف آن بررسی مولفه های  تنظیم  20شده ودارای 
هیجان میان فردی )ارتقای عاطفه مثبت؛اتخاذ دیدگاه؛آرامش 
بخشیدن؛مدل سازی اجتماعی( است.شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 

نمره گذاری شده  5تا 1بر اساس طیف لیکرت است که از 
-؛وبسیار زیاد 4-زیاد؛3-؛متوسط2_؛کم1_است)بسیارکم

(.مجموع امتیازهای عبارت های هر زیر مقیاس نشان دهنده امتیاز 5
فرد ومجموع کل امتیازهای فرد تنظیم هیجان میان فردی را نشان   

می دهد. عبارت های مربوط به هر زیرمقیاس :بررسی مولفه های 
 1؛اتخاذ دیدگاه5تا1تنظیم هیجان میان فردی )ارتقاءعاطفه مثبت

(است  20تا 16؛مدل سازی اجتماعی؛15تا11؛آرامش بخشیدن10تا
..این پرسشنامه از نظر پایایی آلفای کرونباخ زیر مقیاس های آن به 

،آرامش  %89این شرح گزارش گردیده است. ارتقاءعاطفه مثبت 
 .%93ومدل سازی اجتماعی %94بخشیدن 

 پرسشنامه ذهن آگاهی توسط پرسشنامه ذهن آگاهی در ورزش: -ب
طراحی واجرا شد. این پرسشنامه  2013ذینوت وهمکاران در سال 

یک ابزار خودسنجی است که به منظور سنجش ذهن آگاهی افراد 
.زیرمقیاس 1بکار می رود. این پرسشنامه شامل سه زیر مقیاس است:

.زیرمقیاس عدم قضاوت؛عبارات 2؛5تا1آگاهی واطالع:عبارات 
به منظور  15تا11ت .زیرمقیاس تمرکز مجدد:عبارا3؛10تا6

هنجاریابی پرسشنامه ذهن آگاهی در ورزش،این پرسشنامه برروی 
زن( در استرالیا  165مردو 178ورزشکار نخبه وغیر نخبه ) 343

زیر مقیاس مطلوب وبین  3اجرا شد.ضریب آلفای کرونباخ 
گزارش شد. به منظور بررسی اعتبار سازه این آزمون از %78تا77%

اییدی استفاده شد. نتایج بدست آمده وجود سه روش تحلیل عاملی  ت
عامل را در این مقیاس تایید کرده واعتبار سازه آن را به اثبات رساند. 
همچنین همبستگی معنادار میان نمرات زیر مقیاس های پرسشنامه 
را مورد تایید قرار گرفت. روش نمره گذاری این پرسشنامه به 

که  درجه ای تنظیم شده است 6صورت لیگرت 
 10تا 6طراحی شده است.البته عبارات «خیلی زیاد=»6تا«اصال=»1از

 به صورت معکوس نمره گذاری می شود.
ی،درمانی روانشناسی ی آموزش طبق بسته ،آموزش برر این پژوهش د

( صورت گرفت.روش آموزش در 2003کوئیلیام،) مثبت نگر سوزان
لسه در دقیقه ودوبار درهفته اجرا ،هر ج 90هشت جلسه حدود  

برگیرنده گزارش مختصری از مطالب هفته گذشته ،مروری بر 
 تکالیف خانگی وتکنیک های همان جلسه بود.

 

برنامه آموزش روانشناسی مثبت نگرسوزان  . خالصه1جدول 
 کوئیلیام.ترجمه:براتی وصادقی

 اهداف و محتوا جلسه

 اول

ارزیابی،تشریح چگونگی انجام کار،علت انتخاب افراد، 
آشنایی با مفهوم مثبت اندیشی،آشنایی باگروه،معرفی 
داوطلبان،پایبندی به اهداف جلسه  ومحرمانه بودن 
جلسات گروه،تکلیف:نمودهایی از افکارمثبت ومنفی 
غیر ازآنجه درگروه گفته شد برای نوبت بعد آماده 

 کنید

 دوم

چگونگی شکل گیری باورها وافکار،باورهای یک 
-وی شکل میگبردتکلیف:یکفرد براساس تجربیات 

موضوع مثبت ویک موضوع منفی را انتخاب وآن را 
درذهن خود مجسم نمایید.وسپس تصویرآن را به خاطر 

 بیاورید

 سوم

های تعدیل آن،تفکرمثبت آشنایی با افکارمنفی وراه
وتاثیر آن برسالمتی وطول عمر،برای ایجاد تفکر مثبت 
،تجربه شماازهرچیز به تفکرشما بستگی 

ارد.تکلیف:صبح خود را بایک موضوع مثبت مانند د
طلوع خورشید،مرور خاطرات شیرین،گفتگو با کسانی 

 که برایشان لذت بخش است شروع کنید

 چهارم

الیس،آموزش مثبت بودن ABCکاربرد نظریه 
ازطرق به چالش کشاندن افکار منفی،تغییرتصاویر 
ذهنی،استفاده از زبان سازنده وتجدید 

تکلیف: پنج عامل مثبت رادر زندگی نظردرباورها،
خودفهرست کنید)شامالفراد،فعالیت ویا هررویدادی 

 که از نظر خودشان مثبت تلقی می گردد.

 پنجم

آموزش مثبت بودن از طریق نهادینه کردن استراتژی 
های تفکر مثبت در زندگی،استمرار در تمرین افکار 
مثبت،فرصت های تفکر مثبت از طریق کنار آمدن 

زگاری با مشکالتی که نمی توانیم حل کنیم. ادامه وسا
مثبت آزمایی،قرارگرفتن در مسی حفظ رفتار 
مثبت،استمرار تمرین،تکلیف:برای جلسه بعد فهرستی 

 از کلمات مثبت رادر زندگی خودتنظیم کنید.

 ششم

ارتباط موثر با دیگران،سالمتی پیش نیاز مثبت 
بیاموزید،ایجاد یک گرایی،مثبت زندگی کردن را 

رابطه مثبت،تحسین کردن،کنارآمدن با انتقادها،نگرش 
عاری از سرزنش،معاشرت با افراد 
مناسب،تکلیف:فهرستی از داشته های مثبت خود را 

 یادداشت کنید وروی آن تمرکز کنید.

 هفتم
ذهن آگاهی،توجه به زمان حال،عدم قضاوت،مثبت 

،آرام سازی بودن از طریق آموزش شیوه توقف فکر 
 تغییر نگرش هاشامل الزام،مهارکردن ومبارزه طلبی

 هشتم
تجربه بدنی لذت بردن،وارد کردن خنده به زندگی 
،ایجاد اعتماد به نفس وعادت ،روحیه خود را تقویت 
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 123... مثبت نگر بر یمداخالت روانشناس یاثربخش  

 1400مستان ز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

کنید،تحرک داشته باشید.تمرین وورزش کمک می 
 کنند تا بتوانید با استرس وفشار روانی مقابله کنید.

 
 یافته ها

سال بودند.  28-59بیما رروانی مزمن با گسترۀ سنی  30نمونه شامل 
درصد گروه کنترل در گستره %3/53درصد گروه آزمایش و 60%

درصد گروه %7/46درصد گروه آزمایش و %40سال و   28-43سنی

درصد گروه آزمایش  %60 .سال بودند 44-59کنترل در گستره سنی 
درصد  %40ت سیکل و درصد گروه کنترل دارای تحصیال 7/66%

آیامداخالت  گروه کنترل دیپلم بودند%3/33گروه آزمایش 
 رد روانشناسی مثبت نگر بر تنظیم هیجانی میان فردی و ذهن آگاهی

جهت بررسی این سوال  .است اثربخش ورزش بیماران روانی مزمن
 از تحلیل مانکوا استفاده شد.

 
 

 آزمون و پس آزمون شیپژوهش در مرحله پ یرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم. 2 جدول

 تعداد گروه ابعاد متغیر
 آزمونپس آزمونپیش

میانگین            )انحراف  میانگین)انحراف استاندارد(
 استاندارد(

تنظیم هیجانی 
 میان فردی

 ارتقای عاطفه مثبت
 00/19(35/3) 40/14(77/4) 15 آزمایش
 20/17(05/4) 26/17(52/2) 15 کنترل

 اتخاذ دیدگاه
 40/19(37/3) 13/16(62/3) 15 آزمایش
 60/16(94/3) 93/19(35/4) 15 کنترل

 آرامش بخشیدن
 66/20(66/2) 93/17(28/3) 15 آزمایش
 26/18(17/3) 13/21(35/2) 15 کنترل

 مدل سازی اجتماعی
 86/21(92/2) 80/18(54/3) 15 آزمایش
 26/17(28/4) 66/19(35/4) 15 کنترل

نمره کلی تنظیم هیجانی 
 میان فردی

 06/76(37/8) 80/68(35/8) 15 آزمایش
 06/68(22/10) 20/72(27/9) 15 کنترل

 ذهن آگاهی

 آگاهی و اطالع
 93/22(47/8) 66/18(009/5) 15 آزمایش
 20/19(41/4) 86/21(24/4) 15 کنترل

 عدم قضاوت

 

 22/ 40(61/2) 13/15(94/2) 15 آزمایش
 33/19(82/3) 86/16(89/4) 15 کنترل

 تمرکز مجدد
 40/24(35/2) 40/21(77/2) 15 آزمایش
 53/21(53/3) 13/24(41/3) 15 کنترل

 نمره کلی ذهن آگاهی
 26/66(49/9) 20/55(34/5) 15 آزمایش
 06/60(39/4) 33/62(78/5) 15 کنترل

 
 آزمون بین میانگین نمراتنتایج جدول    نشان داد که در شرایط پیش

ارتقای عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه، ابعاد تنظیم هیجانی میان فردی)
آرامش بخشیدن، مدل سازی اجتماعی ( و ابعاد ذهن آگاهی در 
ورزش) اطالع، عدم قضاوت و تمرکز مجدد( گروه آزمایش و کنترل 
تفاوت چندانی وجود ندارد اما در مرحله پس آزمون بین میانگین 

ارتقای ابعاد تنظیم هیجانی میان فردی)نمرات در مرحله پس آزمون 

عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه، آرامش بخشیدن، مدل سازی اجتماعی ( 
و ابعاد ذهن آگاهی در ورزش) اطالع، عدم قضاوت و تمرکز مجدد( 

 در قیاس با گروه کنترل و تفاوت وجود دارد. 
های های کواریانس: به منظور تعیین همسانی ماتریسماتریس
 کواریانس از آزمون ام باکس استفاده شد -واریانس

 

 
 اه¬سیماتر یهمگن یبررس یآزمون ام باکس برا جینتا. 3جدول

 سطح معناداری درجات آزادی دوم درجات آزادی اول F ام باکس متغیرها
 34/0 77/2531 55 06/1 06/1 تنظیم هیجانی میان فردی

 22/0 55/2883 21 21/1 38/33 آگاهیذهن 
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 دو گروه در جامعه قیتحق یرهامتغی ها¬نمره های¬انسیوار یفرض تساو شیدر مورد پ نیآزمون لو جینتا. 4 جدول

 درجات آزادی دوم درجات آزادی F متغیر
سطح 

 معناداری
 06/0 28 1 78/3 ارتقای عاطفه مثبت

 40/0 28 1 71/0 اتخاذ دیدگاه
 28/0 28 1 17/1 بخشیدنآرامش 

 32/0 28 1 98/0 مدل سازی اجتماعی
 42/0 28 1 67/0 نمره کلی تنظیم هیجانی میان فردی

 91/0 28 1 01/0 آگاهی و اطالع
 26/0 28 1 31/1 عدم قضاوت
 57/0 28 1 32/0 تمرکز مجدد

 86/0 28 1 02/0 نمره کلی ذهن آگاهی در ورزش

 در لوین آزمون شود،می مشاهده4جدول در که همانگونه

 ابعاد تنظیم هیجانی فردی)  متغیرهای
ارتقای عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه، آرامش بخشیدن، مدل سازی 
اجتماعی و نمره کلی تنظیم هیجانی میان فردی( و در ابعاد ذهن 
آگاهی)آگاهی و اطالع، عدم قضاوت، تمرکز مجدد و نمره کلی ذهن 

 تایید واریانس ها همگنی فرض نتیجه در آگاهی( معنادار نیست.

 گروه در دو نمره هایواریانس تساوی برای صفر و فرضیه شودیم

 هایواریانس تساوی فرضپیش گردد. یعنیمی تأیید متغیرها کلیه

 گردید.  تأیید و کنترل آزمایش گروه دو در متغیرها نمره
 

 هامفروضه همسانی واریانس
 

 
و  شیاآزم یگروهها  یفرد انیم یجانیه مینمرات پس آزمون مربوط به ابعاد تنظ نیانگیم یبر رو یریچندمتغ انسیکوار لیتحل جی.  نتا5جدول 

 آزمون شیکنترل با کنترل پ

 مقدار نام آزمون متغیر
درجات 
آزادی 
 فرضیه

 F خطا
سطح 

 اندازه اثر معناداری
توان 
 آزمون

تنظیم هیجانی 
 میان فردی

 1 94/0 001/0 52/29 19 10 94/0 آزمون اثر پیالیی
 1 94/0 001/0 52/29 19 10 06/0 ویلکز المبدای آزمون

 1 94/0 001/0 52/29 19 10 53/15 هتلینگ اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
53/15 10 19 52/29 001/0 94/0 1 

 ذهن آگاهی

 1 95/0 001/0 78/54 21 8 95/0 آزمون اثر پیالیی
 1 95/0 001/0 78/54 21 8 04/0 ویلکز المبدای آزمون

 1 95/0 001/0 78/54 21 8 87/20 هتلینگ اثر آزمون
 ریشه بزرگترین آزمون

 روی
87/20 8 21 78/54 001/0 95/0 1 

 سطوح آزمونپیش کنترل با است، مشخص جدول در که همانطور

بین بیماران روانی  که است آنبیانگر  آزمونها، همه داریمعنی
متغیرهای  از یکی لحاظ از حداقل کنترل و آزمایش مزمن گروه

وابسته ابعادتنظیم هیجانی )ارتقای عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه ، 
آرامش بخشیدن، مدل سازی اجتماعی و نمره کلی تنظیم هیجانی میان 

( وابعاد ذهن آگاهی )آگاهی و P ،52/29=  F≤001/0فردی( )
اطالع، عدم قضاوت، تمرکز مجدد و نمره کلی ذهن آگاهی در 

( P ،78/54=  F≤001/0داری وجود دارد)ورزش( تفاوت معنی
 از که نکته این به پی بردن داری وجود دارد. برایتفاوت معنی

 تحلیل یک دارد، وجود تفاوت گروه دو بین متغیر کدام لحاظ

 یا تأثیر گرفت. میزان انجام مانکوا متن یکراهه در کواریانس

و ذهن آگاهی  94/0با  برابر تفاوت در تنظیم هیجان میان فردی
درصد  95/0و  94/0  دیگر، عبارت به باشد.درصد می 95/0برابر 

آزمون ابعادتنظیم هیجانی )ارتقای پس نمرات در فردی هایتفاوت
عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه ، آرامش بخشیدن، مدل سازی اجتماعی 
و نمره کلی تنظیم هیجانی میان فردی( وابعاد ذهن آگاهی )آگاهی و 
اطالع، عدم قضاوت، تمرکز مجدد و نمره کلی ذهن آگاهی در 

 مثبت نگر یمداخالت روانشناسورزش(مربوط به تأثیر آموزش 
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 1400مستان ز، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 خطای امکان دیگر عبارت به است، 1با  برابر آماری باشد. توانمی

 .است نداشته وجود دوم نوع
 

 مفروضه شیب رگرسیون
 

در  یونیرگرس بیش یهمگن یمربوط به بررس جینتا. 6 جدول
 پژوهش یرهایمتغ

 F ابعاد متغیر
سطح 

 معناداری

تنظیم 
هیجان 

میان 
 فردی

 10/0 22/2 ارتقای عاطفه مثبت
 12/0 75/1 اتخاذ دیدگاه

 15/0 40/1 آرامش بخشیدن

 55/0 35/0 مدل سازی اجتماعی

نمره کلی تنظیم هیجانی میان 
 فردی

11/1 30/0 

ذهن 
 آگاهی

 06/0 56/3 آگاهی و اطالع

 25/0 37/1 عدم قضاوت

 30/0 78/1 تمرکز مجدد
نمره کلی ذهن آگاهی در 

 ورزش
70/1 38/0 

 
مربـوط بـه تعامـل گروه با پیش  F توجه به این که مقـدار با 

دار نیســت، بنــابراین آزمون برای متغیرهای پژوهش معنی
شــیبهــای رگرســیون مربــوط بــه متغیرهای پژوهش همگن 

باشند. در نتیجه مفروضه همگنی شیبهای رگرسیون نیز رعایت می
 .شده است

 
 و آزمایش تنظیم هیجانی میان فردی گروههای  پس آزمون نمرات میانگین روی بر مانکوا متن در یکراهه کواریانس تحلیل . نتایج7جدول  

 آزمونپیش کنترل با کنترل

 گروه ها
تنظیم 

هیجانی 
 میان فردی

 متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازه 
 اثر

توان 
 آزمون

 73/0 20/0 01/0 17/7 20/97 1 20/97 ارتقای عاطفه مثبت

 52/0 13/0 04/0 36/4 80/58 1 80/58 اتخاذ دیدگاه

 58/0 15/0 03/0 03/5 20/43 1 20/43 آرامش بخشیدن

 91/0 29/0 002/0 79/11 70/158 1 70/158 مدل سازی اجتماعی
 62/0 16/0 02/0 49/5 480 1 480 نمره کلی تنظیم هیجانی میان فردی

خطا تنظیم 
هیجانی 
 میان فردی

     55/13 28 60/379 ارتقای عاطفه مثبت
     47/13 28 20/377 اتخاذ دیدگاه

     58/8 28 26/240 آرامش بخشیدن
     45/13 28 66/376 مدل سازی اجتماعی

     28/87 28 86/2443 هیجانی میان فردینمره کلی تنظیم 

گروه ها 
ذهن 
 آگاهی

 61/0 16/0 02/0 40/5 53/104 1 53/104 آگاهی و اطالع
 69/0 19/0 01/0 56/6 53/70 1 53/70 عدم قضاوت
 70/0 19/0 01/0 70/6 63/61 1 63/61 تمرکز مجدد

 60/0 15/0 02/0 26/5 30/288 1 30/288 نمره کلی ذهن آگاهی در ورزش

 خطا
ذهن 
 آگاهی

     33/19 28 33/541 آگاهی و اطالع
     74/10 28 93/300 عدم قضاوت
     19/9 28 33/257 تمرکز مجدد

     78/54 28 86/1533 نمره کلی ذهن آگاهی در ورزش

 بین آزمونپیش کنترل با است، جدول   مشخص در که همانطور
آزمایش و کنترل از لحاظ ارتقای عاطفه  گروهمزمن  یروان مارانیب

  =P ،36/4≤04/0(، اتخاذ دیدگاه)P ،17/7=  F≤01/0مثبت)
F(آرامش بخشیدن ،)03/0≥P ،03/5=  F مدل سازی ،)

(و نمره کلی تنظیم هیجانی میان P ،79/11=  F≤002/0اجتماعی)
 وجود دارد.  بهداری ( تفاوت معنیP ،49/5=  F≤02/0فردی)

 به توجه آموزش مداخالت روانشناسی مثبت نگر با عبارت دیگر،

ارتقای عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه ، آرامش بخشیدن، مدل  میانگین
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 مارانیب سازی اجتماعی و نمره کلی تنظیم هیجانی میان فردی در
موجب  کنترل، گروه میانگین به نسبت آزمایش گروهمزمن  یروان

ارتقای عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه ، آرامش بخشیدن، مدل افزایش 
 آزمایش سازی اجتماعی و نمره کلی تنظیم هیجانی میان فردی گروه

، 20/0با  تفاوت متغیرها به ترتیب برابر یا است. میزان تأثیر شده
، 20/0  با دیگر، عبارت باشد. بهمی 16/0و  29/0، 15/0، 13/0
-پس نمرات در فردی تفاوتهای رصدد 16/0و  29/0، 15/0، 13/0

ارتقای عاطفه مثبت، اتخاذ دیدگاه ، آرامش  آزمون میانگین
بخشیدن، مدل سازی اجتماعی و نمره کلی تنظیم هیجانی میان فردی 

 د. باشمیمثبت نگر  یمداخالت روانشناسمربوط به تأثیر آموزش 
 مارانیب بین آزمونپیش کنترل با همچنین در متغیر ذهن آگاهی،

آزمایش و کنترل از لحاظ آگاهی و  گروهمزمن  یروان
  =P ،56/6≤01/0(، عدم قضاوت)P ،40/5=  F≤02/0اطالع)

F(تمرکز مجدد ،)01/0≥P ،70/6=  F و نمره کلی ذهن آگاهی )
داری وجود دارد. ( تفاوت معنیP ،26/5=  F≤02/0در ورزش)

 توجه نگر باآموزش مداخالت روانشناسی مثبت  عبارت دیگر، به

آگاهی و اطالع، عدم قضاوت، تمرکز مجدد و نمره کلی  میانگین به
 نسبت آزمایش گروهمزمن  یروان مارانیب ذهن آگاهی در ورزش در

موجب افزایش آگاهی و اطالع، عدم  کنترل، گروه میانگین به
 قضاوت، تمرکز مجدد و نمره کلی ذهن آگاهی در ورزش گروه

 تفاوت متغیرها به ترتیب برابر یا تأثیراست. میزان  شده آزمایش

، 16/0  با دیگر، عبارت باشد. بهمی 15/0و 19/0، 19/0، 16/0با 
آزمون پس نمرات در فردی درصد تفاوتهای 15/0و 19/0، 19/0

میانگین آگاهی و اطالع، عدم قضاوت، تمرکز مجدد و نمره کلی 
مداخالت ذهن آگاهی در ورزش مربوط به تأثیر آموزش 

 باشد. میمثبت نگر  یوانشناسر
پژوهش کنونی به منظور تعیین اثربخشی بحث ونتیجه گیری: 

مداخالت روان شناسی مثبت نگر بر تنظیم هیجان میان فردی وذهن 
آگاهی درورزش ،بیماران روانی مزمن انجام گرفت .نتایج این 
پژوهش نشان داد که آموزش روانشناسی مثبت نگر بربهبود تنظیم 

میان فردی وذهن آگاهی در ورزش ،بیماران روانی مزمن هیجان 
در خصوص تبیین اثر بخشی مداخلـه مبتنـی بـر تاثیر دارد.

هایی مانند تننظیم هیجان و ذهن بر توانمندی مثبت نگرروانشناسـی 
توان می(  است 23و  22، 21، 5 همسو با پیشینه پژوهش ) آگاهی که

رش ید بر توانمندی ها و پروگفت که روانشناسی مثبت نگر با تاک
استعدادها توانسته است در افزایش احساس و هیجانات مثبـت و 

ند. بیماران در طی جلسات درمان ، در حیطه تفکر مثبت مؤثر باش
های ارزشمند زندگی خود، به تقویت غنای درونی خود پرداختند 
.یعنی با توصیه به آنان درخصوص بکارگیری قوی ترین ومفیدترین 

دت های مثبت در ارتباط با مراقبت ومهرورزی،دنبال کردن عا
اهداف زندگی   در برابرعوامل فشار آور بیرونی آزاردهنده که به 

ترشدند.در یافته های تحقیق عود بیماری آنان منجر می شود مقاوم
نتایج نشان داد که ( که همسو با یافته های تحقیق حاضر بود 9)

 مثبت نگر باعث افزایشختی شنانی، مبتنی بر رفتاردرماخالت مدا
در گروه آزمایش نسبت به گروه  یعاطفه مثبت و کاهش عاطفه منف

ر هستند و ت افراد مثبت نگر سالمتر، شادتر و خوشبین .کنترل گردید

گیری از  کند. آنان با بهرهدستگاههای ایمنی آنان بهتر کار می
مسئله گشایی،  راهبردهای کنار آمدن مؤثرترمانند ارزیابی مجدد و

پژوهش ها نشان می دهد  . آیند. با فشارهای روانی بهتر کنار می
تفاوتهای افراد در استفاده از سبکهای مختلف تنظیم هیجان شناختی 
موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می شود، چنان 
که استفاده از سبکهای ارزیابی مجدد مثبت با عملکردهای میان 

(. 5)ارتباط دارد  باالتر و بهزیستی فردی به
 کهدریافتند« وهمکاران» )بویلر،هاورمن،وسترهوف،ریپر،اسمیت 

می جسوروانیبهزیستی رفتنباالبرمثبتروانشناسیمداخالت 
 .میکندکمک افسردگینشانگانکاهشبهاینبرعالوه واستمؤثر

از هیجانات مثبت و فرد ابا آگاه نمودن (. 24)تنظیم هیجان می تواند
منفی، پذیرش و ابراز به موقع آنها، نقش مهمی در کاهش اضطراب، 

بیماران  (.26، 25)افسردگی و بهبود توانمنـدی های منش داشته باشد
شان مختل است ، قادر روانی مزمن از آنجا که اراده وخواست فردی

به سازمان بندی مهارتها وفعالیت های خود نیستند وهمین امر 
وجب منفی گرایی شده وفاقد رفتارهای خودجوش آنها می م

شودبیماران روانی ممکن است از هیجانات خود آگاهی نداشته باشند 
ویا نتوانند احساسات خود را اظهار کنند ونیز ممکن است چنان 
برای آنهاهراسان کننده باشد ویا نگران واکنش دیگران باشند که 

نند ویا به شکل غیر عادی بروز سعی کنند احساسات خود را پنهان ک
روان  دهند .با توجه به نتایج  این تحقیق به نظر می رسد آموزش

درمانی مثبـت نگـر از طریق افزایش افکار و رفتارهای مثبت به 
ش پیامدهای منفی آن کمک هافراد در جبران برخی خطرات و کا

ـه ب می کند که این امر نه تنها از طریق کاهش هیجانات منفی بلکه
صـورت مستقیم نیز به افزایش و رشد توانمندی های منش در افراد 

آموزش روانشناسی مثبت نگر بر د .در تبیین اثربخشی منجر می شو
مهارت حضور ذهن، بیمارانی ،نتایج نشان داد، ذهن آگاهی درورزش
، متوجــه افکار افسردگی زای خود  داشتند که ســابقه افسردگی

های زمــان حال، نظیر  ار آنها را به ســایر جنبه، و مجدداً افککرد
 یا صداهای محیطی، معطوف همراه حضور ذهن ،تنفس، راه رفتن 

درآنان کاسته شد.به  و از ایــن طریــق نشــخوار فکــریساخت 
بیماران تکنیک های تنفس برای پیاده روی ودوچرخه سواری ارائه 

قابلیت  این بیماران  دیهای بهبو تمرینات حتی در دورهشد . این 
مجهز کردن بیماران به روش  داشتند. هدف از ذهن آگاهیانجام 

آن  ی هایی برای پاسخ بهتر به استرس های زندگی بود تا به وسیله
بتوانند از واکنشهای روانی که اغلب استرس را بدتر می کنند و در 

 یماراب ینبنابرا .ی مؤثر تداخل ایجاد میکنند رهایی یابند حل مسئله
بینند تا به افکار و احساساتشان توجه کنند اما به  آموزش می ن

، یافته پژوهش کنونی درزمینه بهبود ذهن  ( .10)محتوای آن نچسبند
( همسو بود.  آنان  27)آگاهی بیماران  ،به صورت مستقیم بامطالعات 

باعث شادی ذهن آگاهی نتیجه رسیدند که درتحقیقات خودبه این 
یرش مسئله، پذحل  تفکر مثبت، خود اعتمادی، بهبود مهارتبیشتر، 

گردد .عالوه برآن نتایج پژوهش با یافته های ، و تحمل بیشتر می
نیز همسو بود نتایج تحقیق حاکی از آن بود که ذهن آکاهی  (14)

آگاهی  ذهن باعث کاهش بعضی از اختالالت روانشناختی می شود.
 با جداکردن شی، کمک میکند کهبیماران درزمان فعالیتهای ورزدر
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توجه درزمان انجام حرکات ورزشی  احساسات از عملکرد ورزشی، 
این عمل همراه با ویژگیهای مؤثر  .بردارند.انتخابی را از روی اجرا 

 بیمار آگاهی در کاهش استرس و اضطراب، عاملی میشود که ذهن
 اوتدلیل حضور در زمان حال و قض شدن در کار به غرق عالوه بر
و درکنار انجام حرکات از لذت  بگیرد، گذر زمان را نادیده نکردن 
راین بناب .نوعی روانی اجرا را تجربه کند و به ببرد شده بهره حاصل

آگاهی باعث کاهش نگرانی های مربوط به ورزش راهبردهای ذهن
می شودکه با ارتقاءعملکرد در برخی رشته های ورزشی رابطه 

تجربه وپذیرش باعث کاهش فراوانی افکار  (. وتمایل به28دارد)
( نیز نشان داد 30( . نتایج پژوهش )29منفی ومضر ورزشی می شود)

که ذهن آگاهی در عملکرد ورزشی ،وکاهش اختالالت روانشناختی 
افراد موثر بوده است  که  با یافته های پژوهش کنونی همسو می 

می شود  باشد.لذا پذیرش تجربه ،مانع تکانشگری شده وباعث
(. 15ورزشکاران برای رسیدگی به چالش های خود ،مجهز شوند)

ا اهداف منطبق ب توان گفت که نتایج به دست آمده کامال بنابراین می
رویکرد مثبت نگرومحتوای آموزشی روانشناسی مثبت نگردراین 

توان گفت مداخالت روانشناسی مثبت پژوهش می باشد.درنهایت می
آگاهی در ورزش هیجان میان فردی وذهن نگر در افزایش تنظیم

بیماران موثراست. این برنامه آموزشی می تواند برای روانشناسان 
ومربیان آموزشی در مراکز آموزشی،توانبخشی،مراقبتی 

کننده باشد سالمندان،معلولین وبیماران روانی مزمن بسیار کمک
چراکه درمقایسه با روان درمانی ارزان تر است ووقت کمتری 
 گرفته وباعث بهبود سریع خلق شده واثرات پایداری ایجاد می کند .
ازمحدودیت های این پژوهش ،محدود بودن نمونه به بیماران روانی 
مرد در مرکز شبانه روزی  شهرستان زاهدان می باشد به منظور 
دستیابی به نتایج جامع ترودقیق تر پیشنهاد می شود پژوهش در سطح 

ودرمراکز روزانه بیماران انجام گیرد تا  وسیع تر ودر هردوجنس
 افزایش یابد.قابلیت تعمیم پذیری آن 
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