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مقدمه

هریس
1

استانداردو
2

مخصوصي شمارهانتشارازبعدکهباورنداینبر

شناسی به نام روان 2000سالآمریکایی در شناسروانمعتبري مجله

شناسیروانوآمدپدیدشناسیرواندرايتازهپژوهشیسیرخطمثبت، 

وهامهارتقوت،نقاطبررسیسويبهشناسیآسیببرتمرکزصرفاز

شناسایی، رویکردایناصلیهدف. دادمسیرتغییرآدمیاستعدادهاي

همینبه. گردندها میانسان زندگیداريیمعنباعث  کهبودهاییسازه

کانوندرآننظایروبینیخوشامید،شادي،نظیرهاییسازهلحاظ

معنازندگیبهکهانسانازوجوهییعنیگرفتقراررویکرداینتوجه

شناسی است در روان تازه ايرشته ،نگرشناسی مثبتروان). 1(د بخشمی

طور که سلیگمن آن). 2(
3

این : گوید شناسی مثبت می ، پدر روان

علمی که به جاي توجه  ،شناسی قرن بیست و یکم است شناسی، روان روان

 .، متمرکز شده استافرادهاي  توانایی برهاي بشري،  ها و ضعف به ناتوانی

له و ئ، لذت بردن، قدرت حل مسهایی از قبیل شاد زیستن توانایی

شناسی ازنگر، تبلور یک تغییر در روانشناسی مثبتروان .بینی خوش

ي کیفیت زندگی سازها به سمت بهینهصرف پرداختن به ترمیم آسیب

  ).3(است 

با توجه به مطالب فوق، پژوهشی که بتواند در قرن حاضر بر نقاط قوت 

از . تواند کمک بزرگی به رشد این اندیشه نمایدآدمی متمرکز باشد می

سوي دیگر استرس، خاص دنیاي امروزي شده و بررسی رشد توانایی 

،تنشبامقابلهردهايراهب. تواند بسیار موثر باشدآدمی در مقابل تنش می

زندگیزايشتناوضاعبرابردرافرادکههستنداختصاصییراهبردهای

غلبهوتفسیردرراافرادرفتاريوشناختیهايتالشوبرندمیبه کار

- میرازاشتنعواملبافرديمقابلهتوانایی.گیرنددربرمیمشکالتبر

يمقابلهراهبردي اول،جنبه. دادقراربررسیموردتوان از دو جنبه

ریزي،برنامهفعال،رویاروییراهبردهاييدربرگیرندهو مدارمسئله

جستجويوعجوالنهاعمالورقابتیهايفعالیتانجامازخودداري

- مقابلهراهبردي دوم،جنبه. باشداجتماعی در مقابله با استرس می حمایت

عدمانکار،مسئله،باذهنیدرگیريعدميبرگیرندهدرومدارهیجان ي

سوءمصرف وهیجانبرتمرکزمسئله،لحجهت دررفتاريدرگیري

ي هایی به منظور مطالعهتا کنون پژوهش). 4(باشدمیالکلوداروها

اي انجام شناختی مثبت و راهبردهاي مقابلههاي رواني بین حالترابطه

در افراد موجب باالتر ش دینینگراز جمله نشان داده شده که . اندشده

بینی، سالمت، خوش مانند کارآمد هايشیوهاز  هابرخورداري آن

هاي مثبت، تقویت رابطه با دوستان و تعلق خاطر آرامش، تمرکز بر جنبه

                                                
1Harris 
2Standard
3Seligman

توانند هاي ناامیدکننده و درمانده مینگرش). 5(گرددمیله ئبراي حل مس

به عنوان مثال احساس . باشندتاثیرات مخربی بر عملکرد جسمانی داشته 

فرایندي اساسی (کند ناامیدي، پیشرفت آترواسکلروزیس را تشدید می

سگرستروم). 6) (شودکه به حمالت قلبی و سکته، منجر می
4

بیان نمود  

- یمعنو مثبت  يرابطه مدار،ي مسئلهبینی و راهبردهاي مقابلهبین خوش

ي طور منفی با راهبرد مقابله بینی بهخوش، در حالی که  داري وجود دارد

 بیندر پژوهشی مشخص شد که دانشجویان خوش). 7(بود اجتنابی مرتبط 

کردند و کمتر احتمال داشت استفاده می يتري مثبتاز راهبردهاي مقابله

در نظر بگیرند، در حالی که  تنشرا به عنوان منبع  مسایل تحصیلیکه 

مسایلی، بیشتر احتمال داشت که منف ياهاي مقابلهسبک بادانشجویان 

). 8(اجتناب کنند  در نظر گرفته و از آنتنشبه عنوان منبع را تحصیلی

مورفجلینک و
5

هايویژگیوشناسیوظیفهباگزارش نمودند که افراد

فعاالنهحل مسئله،وریزيبرنامهدر) کارهاانجامدردقت(وسواس

جویندمیدورينامناسب منفعالنهايمقابلهسبکازوجویندمیشرکت

مدارندو پیشرفت بخشنظمشناس خودافراد وظیفه). 9به نقل از (

مندي از براي رضایت یشناسی عامل مهموظیفهچنین هم). 10،11(

برزونسکی). 12(باشد  شاديي کنندهبینیتواند پیشمیاست و  زندگی
6

- جهتومنديهدفاحساسافرادبرايتعهدات،کهساختهخاطرنشان

کهکنندمیعملمرجعچهارچوبیکيمثابهبهودارندهمراهبهگیري

گرددمیتنظیموارزیابیکنترل،بازخوردورفتارهاآنيمحدودهدر

ازباالترزندگیازرضایتبا افرادهاي دیگر نشان دادندپژوهش). 13(

وعواطف،کردهاستفادهترمناسبوموثرترايمقابلههايسبک

باالتريعمومیسالمتازوکنندمیتجربهتريعمیقمثبتاحساسات

سالمتیوضعیتبااز زندگیرضایتعدمدر حالی که برخوردارند

همبسته است  شخصیتی،مشکالتو  عالیم افسردگیتر،ضعیف

جسمانی و هاينشانهازیابدشادکامی افزایشمیزانهر چه. )14،15(

شود میکاستهافسردگیهاينشانهواجتماعیورينارساکنشاضطرابی،

مشکالت مداوم در ایجاد و حفظ ارتباط با دیگران باافراد  ).16(

هاي به آشفتگی مناسبی برخوردار نبوده،رشد هیجانی  از)اجتماعی بودن(

افراد افسرده  ).17(شوند دچار میشناختی از قبیل تنهایی و افسردگی روان

) مدارراهبرد هیجان(از راهبردهاي غیر کارآمد مانند خودکشی معموال 

ي عزت نفس و به منظور بررسی رابطه یدر پژوهش). 18(کنند استفاده می

باال بردن عزت (خودمراقبتی يآموزش بـــرنامه ،ايهاي مقابلهسبک

مولتیپل بیماران  به)نفس و احساس ارزشمندي در مراقبت از خود

اي هاي مقابلهکارگیري روشباعث کاهش بهیه و ارا اسکلروزیس

                                                
4Segerstrom
5Jelink and Morf
6Berzonsky
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داري بین میزان عزت نفس و ارتباط معنی چنینهم.گردیدمدار هیجان

در بیماران مدار و هیجان مدارمسئلهاي هاي مقابلهمیزان استفاده از روش

ي قدردانی و در بررسی رابطه). 19(دیده شد مولتیپل اسکلروزیس

جوي حمایت وقدردانی با جست توان گفت کهاي میهاي مقابلهسبک

و  مدارو مسئله مجدد مثبت، کنار آمدن فعال ارزیابیاجتماعی، 

 انکار و مواد سوءمصرفمثبت و با سرزنش خود،  يرابطه ،ریزي برنامه

اي منفی دارد مدار و غیر کارآمد هستند، رابطههایی هیجاندکه راهبر

خود،پذیرشورشد شخصیمحیط،برتسلطباقدردانیچنینهم). 20(

فارو و وودرافيهاپژوهش.)21(دارد قوينسبتامثبتيرابطه
1

با

فعالیت مغز در زمان نابخشودگی که نشان داد مغزازتصویرنگاريروش

). 22(، خشم و پرخاشگري استشهمانند فعالیت آن در زمان تن

نتیجه گرفتند مدت، بلندنابخشودگی با با آزمایش خون افراد پژوهشگران 

فعالیتباومنفیارتباطخون،چسبندگیمیزانبانابخشودگیویژگی

همان طور  .)23(دارد مثبتارتباطمسمومیت،ازگیريپیش هايسیستم

ي بین بعضی از حاالت مثبت هایی در خصوص رابطهکه بیان شد پژوهش

شناختی صورت گرفته اما تا اي و سایر متغیرهاي روانهاي مقابلهبا سبک

شناختی مثبت هاي روانکنون پژوهشی که نشان دهد کدام یک از حالت

اي باشد در جوامع هاي مقابلهي بهتري براي سبککنندهبینیتواند پیشمی

ایرانی و خارجی انجام نگرفته است و این امر ضرورت این پژوهش را 

نژاد و ي رجایی، خويطالعهي حاضر بر اساس مدهد لذا  مطالعهنشان می

بینی، توکل به خدا، خوش(شناختی مثبت حالت روان 15نسایی که 

- مندي، امیدواري، معنیشناسی، احساس کنترل، هدفکارآمدي، وظیفه

دار بودن زندگی، رضایت از زندگی، خلق مثبت و شادمانی، اجتماعی 

نمودند را مطرح ) بودن، عزت نفس، احساس آرامش، قدردانی و بخشش

شناختی اي از حاالت مثبت رواندر این پژوهش مجموعه. انجام شد) 24(

ي بین این اي، بررسی شده و رابطههاي مقابلهگیري با سبکقابل اندازه

اي و بررسی سهم هر یک از متغیرهاي فوق در هاي مقابلهحاالت با سبک

  .اي مورد مطالعه قرار گرفتهاي مقابلهبینی سبکپیش

  کارروش

تمامهمبستگی شامل -ي توصیفیاین مطالعه آمارييجامعه

در ) نفر 6000(فریمان  شهرستانهاي پیام نور و آزاد دانشجویان دانشگاه

بر اساس فرمول حجم  هاکه از بین آنباشد می1390- 91سال تحصیلی 

ايخوشهگیرينهبه روش نمو )دختر 115پسر و  115(نفر 230نمونه،

شاملرشته7رشته،45مجموعبه این صورت که از. شدندانتخاب

اي و شناسی، حقوق، فیزیک هستهروانتربیتی،علومجغرافیا، حسابداري،

16خوشههرازوگردیدندانتخابخوشهعنوانبهکامپیوترمهندسی

                                                
1Farrow and Woodruff

در . نمودندتکمیلها رانامهپرسشتصادفیصورتبهدختر16وپسر

ي تکمیل داوطلبانه تذکر داده شد و محقق به دربارهنامه سربرگ پرسش

ها و اختیاري بودن شرکت در صورت شفاهی ضمن تشکر از آزمودنی

ها نکات الزم را یادآوري نامهپژوهش و لزوم دقت در تکمیل پرسش

  .نامه به علت نقص و نداشتن اعتبار حذف شدندپرسش 40نمود البته 

  ابزار پژوهش

هاي روان شناختی مثبتحالت ينامهپرسش- الف
2

)PPSQ(: این

ی تهیه گردیده ینسا و نژادتوسط رجایی، خوي 1390نامه در سال پرسش

شناختی مثبت به حالت روان 15مجموع است که در ال ئوس 96شامل  و

  :سنجدمی را شرح ذیل

- وظیفه -4، احساس کارآمدي - 3، بینیخوش - 2، توکل به خدا - 1

دار یمعن -8، امیدواري -7، منديهدف - 6،احساس کنترل - 5، شناسی

 -11، خلق مثبت و شادمانی - 10، رضایت از زندگی - 9، بودن زندگی

احساس  - 13، عزت نفس و احساس ارزشمندي. 12، اجتماعی بودن

نامه بر گذاري این پرسشنمره. بخشش - 15، قدردانی - 14، آرامش

. باشدمی)  مخالفم تا کامال موافقماز کامال(5تا  1اساس طیف لیکرت از 

سه،  ينظر نمرهدو، بی يیک، مخالفم نمره يیعنی کامال مخالفم نمره

پنج را به خود اختصاص  يچهار، کامال موافقم نمره يموافقم نمره

نامه از روش آلفاي پایایی این پرسش يبراي محاسبه.خواهند داد

نفر از  50بر روي ي مقدماتی مطالعهبراي این منظور . کرونباخ استفاده شد

 SPSSافزار گیري از نرمدانشجویان انجام گردید که از طریق بهره

دست ه ب 837/0ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي کل آزمون 

  ).25(آمد که بیانگر پایایی باالي این آزمون است

الزاروس و فولکمن  هاي مقابله با استرسسبک ينامهپرسش- ب

)CWSQ(
3
فولکمن  تهیه شده و نامه که توسط الزاروس این پرسش:

ومحورمسئلهاي،مقابلهروشهشتکه ماده است 66است، شامل 

چنین در ایران نامه هماین پرسش). 4(کندمیگیرياندازهرامحورهیجان

را براي هر  80/0طی پژوهشی اعتبار آقاجانی . نیز اعتباریابی شده است

و خدادادي طی پژوهش ) 26(هاي رویارویی گزارش کرده یک از روش

). 27(به دست آورده است 84/0خود، ضریب اعتبار کل آزمون را برابر 

–مقابلهروش -1: اي به شرح ذیل استمقابلههايمقیاستوصیف

موقعیتتغییرپرخاشگرانه جهتهايتالشيکنندهتوصیف: رویارویی

مواد (.دهدمیارایهراخطرطلبیوخصومتازدرجاتیوبوده

هايتالشيکنندهتوصیف:گزینیدوري -2، )6،7،17،28،34،46

موقعیتاهمیترساندنحداقلو بهخویشکردنجدابرايشناختی

                                                
2Positive Psychological States Questionnaire
3Lazarus and Folkman Coping with Stress Questionnaire
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): مهارگريخود(داريخویشتن - 3، )12،13،15،21،41،44مواد (است 

- میتنظیمرافرداعمالوکه احساساتکندمیتوصیفراهاییتالش

: اجتماعیحمایتجستجوي - 4، )10،14،35،43،54،62،63مواد(کنند 

واطالعاتیحمایتجستجويدرکند کهمیتوصیفراهاییتالش

پذیرش:پذیريمسئولیت - 5، )8،18،22،31،42،45مواد (هستندهیجانی

درچیزهردادنقرارجهتدرتالشباکه همراهمشکلدرخویشنقش

 :اجتناب–گریز- 6، )9،25،29،51مواد(همراه است درستجاي

یاگریزجهتهاي رفتاريتالشوآرزوییتفکريکنندهتوصیف

- مقیاس دوريموادازمتفاوتمقیاساینمواد. استمشکلازاجتناب

مواد (باشد است میگسیختگیبیانگرکهگزینی

، 2،3چنین مواد و هم) 11،16،40،33،47،58،59

در اضافی بوده و 66و 4،5،19،24،27،32،37،53،55،57،61،64،65

قسمت. ندارندقرارگانههشتايمقابلههايراهازیکهیچيزمره

- مسئولیتاجتماعی،حمایتجستجويویژگی4محور دارايمسئله

- هیجانقسمت. استمثبتارزیابی مجددومسئلهيحل مدبرانهپذیري،

وداريخویشتنگزینی،دوريویژگی رویارویی، 4شاملنیزمحور

ها از ضریب همبستگی به منظور تجزیه و تحلیل داده. استاجتناب–گریز

  .پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده گردید

  نتایج

میانگین و انحراف سنی براي   ،نفري این پژوهش 230ي در نمونه

جهت . سال بود 92/20±57/3سال و براي دختران  2/23±61/4پسران 

اي هاي مقابلهشناختی مثبت و سبکهاي رواني بین حالتبررسی رابطه

ودارمعنیيرابطهاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که وجود

مدار مسئلهيمقابلهومثبتشناختیروانهايحالتکلبین  مستقیم

)40/0=r ،000/0P<(شناختیروانهايحالتچههرآمد یعنیبه دست

مدارمسئلهايمقابلهسبکها بیشتر ازآنباشدباالتردانشجویاندرمثبت

- روانهايحالتدرترتیببههمبستگیمیزانباالترین.کنندمیاستفاده

، r=36/0(احساس کارآمدي  ،)>r،000/0P=40/0(مندي هدفشناختی

000/0P< ( و قدردانی)36/0=r ،000/0P< ( کمترین.آمدبه دست

و ) >r ،016/0P=16/0(بینی شناختی خوشروانحالتدرهاهمبستگی

  ).1جدول (به دست آمد ) >r  ،009/0P=17/0(آرامش احساس

  

مدارجانیهو  مدارمسئلهيمقابله هاي شناختی مثبت و سبکروان يهانمرات حالت رسونیپ یهمبستگ بیضرا-1جدول

توکل   متغیرها

  به خدا

خوش

بینی

احساس 

  کارآمدي

وظیفه

  شناسی

احساس 

  کنترل

هدف

  مندي

دار یمعنامیدواري

  بودن زندگی

رضایت از 

  زندگی

خلق مثبت 

  و شادمانی

اجتماعی 

  بودن

عزت 

  نفس

احساس 

  آرامش

نمره   بخشش  قدردانی

  کل

  يبلهمقا

  مدارمسئله

***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  

21/0  16/036/0  22/0  21/0  40/0  18/0  25/0  27/0  26/0  32/0  31/0  17/0  36/0  22/0  40/0  

ي مقابله

  مدارهیجان

*                    *        

00/015/0-02/0  08/0  01/0  02/0  10/0-  06/0-  09/0-  04/0-  03/0  00/0  14/0-  13/0  01/0  03/0-  

* P≤ 05/0        **P≤ 01/0

  

کل  بینکهشدمشخصپیرسون،همبستگیضریبچنین با اجرايهم

، r=03/0(مدار هیجانيمقابلهسبکومثبتشناختیروانهايحالت

0641/0P< (مثبت شناختیروانهايحالت ندارد و اگروجودايرابطه

ازاستفادهامر،اینکهبگیریمنتیجهتوانیمنمیباشدترپایینیاوباالتر

شناختیروانهايحالتبینولیکندبینیپیشرامدارهیجانسبک

، r=14/0(آرامش احساسو)>r ،027/0P=15/0(بینیخوش

038/0P< (داريمعنیومعکوسيرابطهمدار،هیجانيمقابلهسبکبا

سبکازباشدبیشتردانشجویاندرحالتدواینچههریعنیداردوجود

- روانحالتبینچنینهم. کنندمیاستفادهکمترمدارهیجانايمقابله

داريمعنیومستقیميرابطهمدار،هیجانيمقابلهوقدردانیشناختی

)13/0=r ،049/0P<(داشت وجود) 1جدول(.  

تحلیل رگرسیون گام به گام بنا بر دهدمینشان 2طور که جدولهمان

چهار  توسط مدار به ترتیبلهئمس يدرصد واریانس سبک مقابله 27

بینی مندي، قدردانی، اجتماعی بودن و خوششناختی هدفحالت روان

R2دار است بنابراین یتحلیل واریانس آن معن Fگردد که تبیین می
ه ب 

مندي، شناختی هدفحالت روان ي بینرابطهوبودهدار یدست آمده معن

که این اینشود مبنی بربینی تایید میقدردانی، اجتماعی بودن و خوش

  .باشندمدار میلهئداري براي سبک مسیمعن يکنندهبینیپیشها حالت

  

مدار بر اساس لهئمس يبینی مقابلهرگرسیون گام به گام پیش-2جدول

شناختی مثبتهاي روانحالت

RR2متغیر

خطاي 

استاندارد 

برآورد

FSigbβtSig

  884/0  -14/0  -  -72/0  56/942/20000/0  52/027/0  ثابت رگرسیون

  000/0  35/5  36/0  48/1          منديهدف

  001/0  36/3  21/0  57/0            قدردانی

  001/0  49/3  22/0  88/0            اجتماعی بودن

  035/0  -12/2  -14/0  -28/0            بینیخوش
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واریانسدرصد053/0دادنشان3جدولدرگامبهگامرگرسیون

شده یعنی تبیینقدردانیوبینیخوشترتیب توسطبهمدارهیجانسبک

مدارهیجانسبکازاستفادهباشد،باالترقدردانیوبینیخوشهر چه

  .)دارمعنیواریانستحلیلF(یابد کاهش می

  

مدار بر انجهی يمقابلهبینی رگرسیون گام به گام پیش-3جدول

شناختی مثبتهاي رواناساس حالت

RR2متغیر

خطاي 

استاندارد 

برآورد

FSigbβtSig

ثابت 

  رگرسیون

23/0053/0  05/1035/6002/0  07/37  -  87/7  000/0  

  004/0  -94/2  -20/0  -36/0            بینیخوش

  006/0  75/2  18/0  46/0            قدردانی

  

بحث 

توان دریافت که با افزایش تمام هاي این پژوهش مییافتهبا توجه به 

- اي مسئلهشناختی مثبت احتمال استفاده از سبک مقابلههاي روانحالت

مدار، یزدانی نشان داد بین شادکامی و راهبرد مسئله. یابدمدار افزایش می

). 5(خوان است هاي این پژوهش همي مثبتی وجود دارد که با یافتهرابطه

ازوهستندبین خوشوگرا برونشاد،افرادتوان گفتتبیین آن می در

و در)مدارهاي مسئلهشیوه(برخوردارند درونیکنترلوباالنفسعزت

  .دارندرنجوري گرایش روانازباالییسطوحبهناشادافرادمقابل،

 مدارلهئبینی و راهبرد مسدار بین خوشیمستقیم و معنيرابطهچنین هم

در این  مداربینی و سبک هیجاندار بین خوشي منفی و معنیو رابطه

و کینگکریپلهايپژوهشبا  پژوهش
1

 همسوست) 7،8(سگرسترومو  

مدار درهیجانو یا کاهش راهبردمدارراهبرد مسئلهافزایشبایعنی

ها یافتهاینتبییندر. یابدمیافزایشآنانبینیخوشآموزان،دانش

اسنایدر
2

لوپزو 
3

چالش، افرادیکباروییروبههنگامکهمعتقدند

نامالیماتکهباورنداینبرودارندپایدارواطمینانحالتبینخوش

نگرشدرتفاوتاینوشوندادارهآمیزيموفقیتيشیوهبهتوانندمی

  ).3(گذارد تاثیر میافراداسترسبامقابلههايشیوهدرنامالیماتبهنسبت

شناسی با مدار و وظیفهلهئدار بین سبک مسمثبت و معنی يرابطه

کريمکهايپژوهش
4

الیورو 
5

پنلی، 
6

و توکاما 
7

در .همسوست) 11،10(

                                                
1Krypel and King
2Snyder  
3Lopez
4McCrae 
5Oliver
6Penley  
7Tomaka  

اعتمادحسفرد،درباالنفستوان گفت عزتها میدر تبیین این یافته

هايبا موقعیتتطابقبهقادرراوياحساسخود ایجاد کرده و اینبه

  .نمایدسخت می

 يمندي با مطالعهمدار و هدفلهئدار بین سبک مسمثبت و معنی يرابطه

قدرت تعهد که به دهدمینشان زیراهمسوست) 13به نقل از (بریکمن

وشدهحسابوجیدهسن گیريتصمیمشود بامندي منجر میهدف

- جهتتراشی،دلیلکاري،اهمالباومثبتيرابطهمدار،ي مسئلهمقابله

- کموتصمیمازقبلوحشتيتجربهبهدیگري، تمایلبرگیري مبتنی

  .داردمنفیيرابطه)مدارهاي هیجانشیوه(رویی کلی 

رضایت از با مدارلهئدار بین سبک مسمثبت و معنی يوجود رابطه

دار بین رضایت از زندگی و سبک ي منفی و معنیو وجود رابطهزندگی 

هانکانن-با تحقیقات کوووما مدارهیجان
8

مالتبايو ) 15(همکارانو
9

و

اززندگی باالترازرضایتزیرا افراد با همسوست) 14(همکاران

وعواطفکرده،تر استفادهمناسبوموثرترايمقابلههايسبک

باالتريعمومیسالمتازوکنندمیتجربه  راتريعمیقمثبتاحساسات

و زندگیازرضایتبینمعکوسدار ومعنیيابطهروجود. برخوردارند

زیرا داردخوانیهمو همکاران،مالتبايهايیافتهبامدارهیجانراهبرد

عالیم افسردگی، تر،ضعیفسالمتیوضعیتبااز زندگیرضایتعدم

و وضعیت ضعیفبهداشتینامناسبرفتارهايشخصیتی،مشکالت

  ).14(استهمبستهاجتماعی

 يو مقابلهخلق مثبت و شادمانی  دار بیناي مثبت و معنیرابطهوجود 

.ستا همسو )16(هاي رجبی و همکاران یافتهدار در این تحقیق  با لهئمس

با. کننده استکمکوسازگارکهدارندرفتارهاییوافکارشادکام،افراد

مستقیمطوربهکنند،مینیایشودعانگرند، میاموربهروشندیدگاهی

از. طلبند میکمکدیگرانازموقعبهوکنندمیتالشمسایلحلبراي

خیاالتدرکنند، میعملوفکربدبینانهغیر شادکام،افراددیگر،سوي

مشکالتحلبرايکارازکرده،سرزنشرادیگرانوخودروند، میفرو

بین سبک دار مثبت و معنی يجود رابطهچنین وهم .ورزند میاجتناب

گوزنزپژوهشاجتماعی بودن با  بامدارلهئمس
10

- هم) 17(و همکاران  

اجتماعی (تنهاییتوان گفت کهها میدر تبیین این یافته.خوانی دارد

.داردافسردگیدرونی شده مانندمشکالتبامثبتیهمبستگی) نبودن

احساس عزت نفس و  بامدارلهئدار بین سبک مسمثبت و معنی يرابطه

نفس عزت. خوانی داردهم) 19(و همکاران  مدنیيارزشمندي با مطالعه

وجود .گرددسخت میهايموقعیتموجب اعتماد به نفس و تطابق باباال

                                                
8Koiumaa-Honkanen
9Maltaby
10Goossens
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وودتحقیقباقدردانیمدار ومسئلهسبکبیندارمعنیمثبتيرابطه
1

 ،

جوزف
2

به قدردانیها دریافتند زیرا آن استخوانهم)20(و مالتباي

وتنشازراافرادساخته،باروررااجتماعیحمایتطور مستقیم

هاي هیجانی باعث دور کردن فرد از سبک(کند  میمحافظتافسردگی

وبین قدردانیدارمعنیمثبتيرابطهوجودولی) شودناکارآمد می

افزایشندارد زیراخوانیهمفوقهايپژوهشبامدارهیجانسبک

انجامد که  میمثبتخلقافزایشومنفیيعاطفهکاهشبهقدردانی

يرابطه. باشندمدار میهاي هیجانعواطف منفی معموال مربوط به سبک

وورداف،وفاروبا پژوهشبخششمدار ومسئلهسبکبیندارمعنیمثبت

رینیپیت
3

توان در تبیین این یافته می .همسو است) 22،23(و همکاران  

تاثیر بخشودگی بر سالمت جسمانی به طور مستقیم قابل تامل است  گفت

و الگوي  زیرا نابخشودگی با میزان چسبندگی خون ارتباط منفی داشته

- هیجانزمانهورمونی درمسیرهايشبیهنابخشودگیزمانهورمونی در

است که اهمیت تنشبامرتبط)مدارهاي هیجانشیوه(منفی هاي

  .سازدیبخشودگی را روشن م

هاي رواناز سوي دیگر در این پژوهش مشاهده شد که بین حالت

ي چندگانه وجود دارد یعنی اي، رابطههاي مقابلهشناختی مثبت و سبک

- هدف .شودمدار بیشتر میبا افزایش این حاالت، استفاده از سبک مسئله

ترتیب از میان سایر بینی بهبودن و خوشمندي، قدردانی، اجتماعی

هاي حالت. مدار بودندهاي سبک مسئلهکنندهبینیمتغیرها بهترین پیش

                                                
1Wood 
2Joseph
3Pietrini

هاي سبک کنندهبینیبینی و قدردانی بهترین پیششناختی خوشروان

بینی استفاده از این مدار بودند یعنی با افزایش خوشي هیجانمقابله

مدار ي مستقیم قدردانی با سبک هیجانیابد البته رابطهسبک، کاهش می

مدار در به این معنا است که با افزایش قدردانی استفاده از سبک هیجان

هاي این از محدودیت .یابد که قابل تامل استدانشجویان افزایش می

ينامهپرسشهمانند(اي مقابلههايسبکمناسبابزارپژوهش، نبود

يجامعهدینی- فرهنگیشرایطبامنطبقمثبتشناختیروانهايحالت

گردد محققان ایرانی به فکر ساخت این باشد که پیشنهاد میمی) ایران

سال  22تا  18ي سنی چنین این پژوهش در دامنههم. نامه باشندپرسش

گردد باشد که پیشنهاد میانجام شده و فقط قابل تعمیم به همین قشر می

ها  در دانشگاه. هاي سنی انجام گیرداین تحقیق در دیگر نهادها و گروه

شود که شود و توصیه میشناسی مثبت داده میاهمیت کمی به روان

شناسی هایی با عنوان روانها  و  پژوهشگران  با برگزاري همایشدانشگاه

  .مثبت، قدمی در راه آشنایی و معرفی این تحول مهم قرن حاضر بردارند

  گیرينتیجه

سالمت جسمی و شناختی مثبت در هاي روانبا توجه به اهمیت حالت

هاي ها موجب افزایش استفاده از سبکروانی و این که افزایش این حالت

اي آموزشی در بنابراین اجراي برنامه. گرددمناسب مقابله با استرس می

شناختی مثبت و با استفاده از هاي روانسطح جامعه با هدف افزایش حالت

ند در بهبود کیفیت تواي کارآمد با فشار روانی میراهبردهاي مقابله

  .زندگی افراد موثر باشد
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