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ABSTRACT
Adolescence is a period of evolution in which different types of identity,
including religious identity, are formed. The purpose of this study was to
investigate the positive thinking effect of Quranic teachings on adolescent
hope and happiness. The study was quasi-experimental with pre-test and
post-test design with control group.The statistical population of the study
included all adolescents referred to "Avay-e No Clinic" in Rasht in 2019 and
the sample population included 30 adolescents with a score lower than the
cutting line in the questionnaires of Snyder's model of hope (1991) and
the Oxford happiness (1989) who were selected from the statistical
population by purposive sampling and divided into two groups: experimental
group (15 people) and control group (15 people) at random.The experimental
group received 8 sessions of one-hour positive thinking training based on the
teachings of the Qur'an - based on the model of Mohammad Khodayari Fard
- and the control group did not receive training.Then both groups completed
the questionnaires again and statistical analysis was performed using
covariance analysis test. The results showed that teaching positive thinking
based on the teachings of the Qur'an is effective on hope and happiness (p
<0.05). It can be concluded that interventions such as incorporation of
teachings based on religious teachings and psychology can have a greater
impact on promoting the components of adolescent mental health - such as
hope and happiness.
Keywords: Positive Thinking, Quranic teachings, Hope, Happiness
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مقدمه
فضای کلی ،در آموزههای اسالمی ،مثبتانگاری است .صفاتی که برای
خداوند شمرده میشود ،بیشتر مشوق است تا منتقم .بِسمِاهلل که در ابتدای
هر کاری حضور دارد با دو نام الرَّحمن و الرَّحیم آغاز شده است که
نشانگر نگرش مثبت به زندگی است .او نسبت به بندگانش مهربان است
"...و اهلل رَؤوفٌ بِالعِبَاد" ،به آنان محبت دارد؛ گناهانشان را میبخشد و
بر آنان رحمت میآورد "قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبَُّون اللَّهَ فاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَ
یَغْفِرْ لکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ اللَّهُ غفُورٌ رََّحِیمٌ" ( .)8بررســی و پژوهش در آیات
قرآن کریم و ســایر منابع دین اسالم حاکی از اهمیت نگرش مثبت به
خود و رویدادهای مختلف زندگی در ســالمت افراد اســت .در بیان
تفاوت مثبتنگری اسـالمی و مثبتنگری صرفاً علمی ،میتوان گفت که
مثبتنگری اسالمی بر اساس منابع و مفاهیم اســالمی ( ،)1مانند قرآن
کریم ،نهجالبالغه ( )7و انتظار فرج ( )4که بر اساس مفاهیم و آموزههای
قرآنی تبیین میشوند ،تالش میکند تا نگرش افراد را مورد بازبینی و
تصحیح قرار دهد.
روانشناسی مثبت یکی از جدیدترین شاخههای روانشناسی است که بر
موفقیت انسان تمرکز دارد؛ در حالی که بسیاری از شاخههای روان-
شناسی بر رفتارهای نابهنجار تمرکز مینمایند ( .)1مثبتنگری و زیبا
دیدن مجموعهی هستی و حتی زشتیها را از منظر نیک نگریستن ،باعث
استفاده کردن از تمام ظرفیتهای مثبت ذهنی و نشاطانگیز و
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لیال مقتدر
استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،رشت ،ایران
بتول مهرگان
استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،رشت ،ایران
.
چکیده
نوجوانی دورهای از تحول است که انواع هویت -از جمله هویت مذهبی -طی
آن شکل میگیرد .هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی مثبتنگری بر اساس
آموزههای قرآنی در امیدواری و شادکامی نوجوانان و از نوع نیمهآزمایشی با
طرح پیشآزمون_پسآزمون با گروه کنترل بوده است .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیهی نوجوانان مراجعهکننده به «کلینیک آوای نو» در شهر رشت در
سال  8731و جمعیت نمونه شامل  73نفر از نوجوانان با نمرهی پایینتر از خط
برش در پرسشنامههای امیدواری اشنایدر ( )8338و شادکامی آکسفورد
( )8313بودهاند که به روش نمونهگیری هدفمند از جامعه آماری انتخاب شده
و به طور تصادفی به دو گروه  81نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدهاند .گروه
آزمایش  1جلسهی یکساعته آموزش مثبتنگری بر اساس آموزههای قرآن -بر
گرفته از الگوی خدایاری فرد -دریافت کردند و گروه کنترل آموزشی نگرفت.
سپس مجدداً هر دو گروه پرسشنامهها را تکمیل کردند و تحلیل آماری بر
اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد آموزش مثبت-
نگری بر اساس آموزههای قرآن بر امیدواری و شادکامی مؤثر است(.)p<0/05
بر این اساس میتوان نتیجه گرفت با مداخالتی از قبیل تلفیق آموزه بر اساس
تعالیم دینی و روانشناسی میتوان تأثیر بیشتری در ارتقای مؤلفههای سالمت
روان نوجوانان -همچون امیدواری و شادکامی -ایجاد کرد.
واژگان کلیدی :مثبتنگری ،آموزههای قرآن ،امیدواری ،شادکامی.
تاریخ دریافت8731/81/83 :
تاریخ پذیرش8733/7/12 :
نویسنده مسئول:

امیدوارکننده در زندگی ،برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساختهی
ذهن و عدم یأس ناشی از دشواری ارتباط با سایر انسانها و رویارویی با
طبیعت میشود و امید به زندگی را افزایش میدهد ( .)2هدف روان-
شناسی مثبت افزایش احساسات مثبت از طریق افزایش تعامل در زندگی
و بهزیستی روانشناختی است ( .)3در حقیقت نتایج پژوهشها در زمینه
روانشناسی مثبتگرا کاربردهایی را در آموزش و پرورش ،ازدواج،
اشتغال ،تربیت فرزند و موارد دیگر نشان داده است ( .)1اما دو مورد از
متغیرهایی که در نوجوانان تحت تأثیر مثبتنگری قرار میگیرند امید
( )1و شادکامی ( )3هستند .امید و امیدواری به زندگی از مفاهیمی
هستند که با تطابق ،ایمان و توانمندی مرتبط بوده ،از طریق تحملپذیر
کردن شرایط موجود میتواند به عنوان پاسخی مؤثر به عوامل تنشزا در
نظر گرفته شود .امیدواری ،عملکرد فیزیوژیک و روانشناختی را تقویت
کرده ،فقدان آن منجر به اختالل زودرس در عملکرد فرد میشود (.)83
شادکامی یکی از مهمترین هیجانات مثبت است .شادکامی تجربه مکرر
هیجانات خوشایند ،نبود احساسات ناخوشایند و احساس کلی رضایت از
زندگی ست ( .)88افراد مثبتاندیش به تواناییها و اســتعدادهای مختلف
در زندگی خود بــاور دارند .این باور ،امید نسبت به آینده و موفقیت را
در این افراد افزایش میدهد .احساس امیدواری و احساس موفقیت ،مانع
از بروز افسردگی و موجب شادی میشود (.)81
در جهان  8/1میلیارد نوجوان وجود دارد .استراتژی جدید جهانی روی
سالمت زنان ،کودکان و نوجوانان و به ویژه نوجوانان تمرکز بیشتری
دارد؛ نوجوانانی که تصمیمگیرنده زندگی خود هستند و مداخالتی را
برای بهزیستی خود دریافت میکنند ( .)87نوجوانی دورهای از رشد است
که با بلوغ آغاز میشود و با شروع دوره بزرگسالی خاتمه مییابد.
نوجوانی را میتوان مرحله گذر از کودکی به بزرگسالی توصیف کرد.
این دوره به پلی بین کودکی و بزرگسالی تشبیه شده است که فرد برای
یافتن جایگاه خود به عنوان بزرگسال رشد یافته ناگزیر از عبور از آن
است ( .)84همچنین دورهای بحرانی از لحاظ شناختی ،احساسی ،فیزیکی
و جنسی است که پیامد آن در طول زندگی و آینده فرد دیده میشود
( .)81از جملهی این پیامدها ناامیدی است .در آیه  17سورهی عنکبوت
آمده :ناامیدی از رحمت الهی ،کفر است ( .)8پژوهشهای انجام شده در
نوجوانان نشان داده است که رضایتمندی و تلقی مثبت از زندگی در
گروه سنی نوجوان کامالً متفاوت با دیگر گروههای سنی است (.)82
مثبتنگری میتواند امیدواری ،خوشبینی و شادمانی را در نوجوانان
افزایش دهد ( .)83همچنین تأثیر این آموزش بر کاهش استرس ،اضطراب
و افسردگی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی در نوجوانان مشخص شده
است ( .)81از طرفی مثبتنگری با تکیه بر آموزههای دینی با توجه به
دینباوری در اغلب پژوهشها تأثیرپذیری بیشتری در سالمت روان-
شناختی نوجوانان داشتهاند( .)1از جمله نعیمی و همکاران مثبتنگری با
تکیه بر آموزههای دینی را بر تابآوری دانشآموزان متوسطه
(نوجوانان) مؤثر یافتند ( .)83رضایی و همکاران نیز تالوت قرآن را بر
میزان خطرپذیری نوجوانان در مقابل رفتارهای پر خطر مؤثر دانستند
( .)13به علت اهمیت و لزوم تغییر ویژگیهای شخصیتی و مشکالت
روانشناختی قشر سنی نوجوانان که آیندهسازان کشورند و با عنایت به
این امر که تاکنون مطالعهی جامعی روی مثبتنگری و تأثیر آن بر
متغیرهای روانشناختی امیدواری و شادکامی صورت نگرفته است ،این
پژوهش بر آن است که تأثیر این مداخله را بر متغیرهای ذکر شده مورد
بررسی قرار دهد.
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ابزار پژوهش
پرسشنامه امیدواری اشنایدر :این پرسشنامه توسط اشنایدر و
همکارانش در سال  8338ساخته شده است .این مقیاس  81سؤالی را
اشنایدر برای افراد  81سال به باال طرحریزی کرده است .این مقیاس 81
مادهای متشکل است از  1ماده امیدواری و  4ماده شکنندگی یا امیدواری
پایین .مقیاس امیدواری اشنایدر شامل  1مؤلفه است :مؤلفه عامل که
تعیینکننده هدفمداری فرد است و مؤلفه مسیر که راههای برنامهریزی
شده برای رسیدن به هدف را در بر میگیرد .برای پاسخ دادن به هر
پرسش پیوستاری از نمره ( 8کامالً غلط ) تا  ( 4کامالً درست) در نظر
گرفته شده و محدوده نمره بین  81تا  41قرار دارد .نمره پایین به معنای
امیدواری کم و نمرات باال نشانگر امیدواری زیاد است .در پژوهشی که
گلزاری بر روی  223دانشآموز دختر در تهران انجام داد ،پایایی مقیاس
امید اشنایدر با روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب
آلفای کرونباخ  3/13به دست آمد .مقیاس امید با مقیاسهایی که
فرآیندهای روانشناختی مشابهی را میسنجند همبستگی باالیی دارد .به
عنوان مثال نمرات مقیاس امید به میزان  3/13تا  3/23با مقیاس خوش-
بینی شییر و کارور همبستگی دارد .همچنین نمرات این مقیاس با نمرات

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم

روش اجرا
از میان جامعه آماری  73نفر به عنوان نمونه انتخاب و به دو گروه 81
نفره آزمایش و کنترل به شکل تصادفی تقسیم شدند .گروه آزمایش 1
جلسهی یکساعته آموزش مثبتنگری بر اساس آموزههای قرآن بر
گرفته از الگوی خدایاری فرد ( )14دریافت کردند و گروه کنترل
آموزشی نگرفت .سپس مجدداً هر دو گروه پرسشنامهها را تکمیل
کردند و تحلیل آماری بر اساس آزمون تحلیل کواریانس انجام شد.
خالصه پکیج آموزشی به شرح زیر بود:

جدول خالصه جلسات آموزشی مثبتنگری مبتنی بر آموزههای قرآنی
محتوای جلسات آموزشی
آشنایی نوجوانان گروه با یکدیگر /آشنایی با روانشناسی مثبتگرا /بیان مفهوم و تعریف امیدورای و شادکامی و اهمیت آن در اسالم/
بیان انواع امیدواری و شادی بر اساس مفاهیم قرآنی /ارائه تکلیف
مرور تکالیف ،بیان هدفمندی و آموزش بکارگیری توانمندیها جهت درافت معنی در زندگی /هدفمندی و معنیداری در زندگی بر اساس
قصص قرآنی /ارائه تکلیف
مرور تکالیف /بیان مؤلفههای امیدواری و شادکامی /الگوگیری از ائمه و بزرگان  /ارائه تکلیف
مرور تکالیف /بیان تفاوت امیدواری و انتظار عبث /آموزش کنترل یأس با خنده /ارائه تکلیف
مرور تکالیف /بیان تفاوت شادی ممدوح و مذموم در قرآن /آموزش غلبه بر غم با قصص قرآنی /ارائه تکلیف
مرور تکالیف /آموزش انواع راهکارهای امیدآفرینی قرآنی (اعتقادی ،رفتاری ،شناختی) /ارائه تکلیف.
مرور تکالیف /آموزش انواع راهکارهای امیدآفرینی قرآنی (اعتقادی ،رفتاری ،شناختی) /ارائه تکلیف.
مرور تکالیف /جمعبندی مطالب آموزشی و تقدیر و تشکر از شرکتکنندگان /اجرای پسآزمون

یافتهها
نتایج پژوهش بیانگر این بود که بر اساس یافتههای توصیفی اغلب
نوجوانان ( 33درصد گروه آزمایش و  23درصد گروه کنترل) در گروه
سنی  84تا  82سال بودند .همچنین یافتهها بیانگر این بود که درصد 23
از نوجوانان هر دو گروه آزمایش و کنترل تکفرزند و مابقی دارای
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

خواهر یا برادر بودند .به عالوه بررسیها نشان داد که نیمی از نوجوانان
هر دو گروه آزمایش و کنترل ،دارای پدر و یا مادر با تحصیالت
دانشگاهی بودند .جدول  8میانگین و انحراف استاندارد امیدواری و
شادکامی را در گروههای آزمایش و کنترل ،قبل و پس از مداخله نشان
میدهد.
دوره  ،4شماره  ،1زمستان 8731
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روش کار
روش تحقیق نیمهآزمایشی با طرح پسآزمون-پیشآزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیهی نوجوانان مراجعهکننده به
کلینیک آوای نو در شهر رشت در سال  8731و نمونه شامل  73نفر از
نوجوانان با نمرهی پایینتر از خط برش در پرسشنامههای امیدواری
اشنایدر و شادکامی آکسفورد بودند که به روش نمونهگیری هدفمند از
جامعه آماری گزینش شدند .معیارهای ورود شامل سن  81تا  81سال،
جنسیت پسر و عالقهمندی نوجوانان به شرکت در پژوهش و معیارهای
خروج تکمیل ناقص و یا مخدوش پرسشنامهها و داشتن بیماری جسمی و
روانی و مصرف دارو بود .مالحظات اخالقی شامل رعایت اصل رازداری،
خروج از پژوهش در صورت عدم تمایل به ادامه و مطلع شدن از نتایج
پژوهش توسط آزمودنی در صورت تمایل رعایت شد .ابزارهای پژوهش
شامل پرسشنامه امیدواری اشنایدر و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود
که در مرحله نمونهگیری توسط کلیهی نوجوانان تکمیل شد.

سیاهه افسردگی بک همبستگی منفی دارد ( -3/18و  .)21( )-3/41در
پژوهش جاری نیز با استفاده از آلفای کرونباخ ،پایایی مقیاس امید
اشنایدر  3/33بهدست آمده است.
پرسشنامه شادکامی آکسفورد :این پرسشنامه در سال  8313توسط
آرجیل ،مارتین و کراسلند ساخته شد .شیوه ساخت آن به این گونه بود
که این پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک ،جمالت مقیاس
افسردگی بک را وارونه کردند و  18گویه به دست آمد .سپس  88ماده
به این  18ماده افزوده شد و در نهایت با بررسیهای نهایی مقیاس 13
گویهای پرسشنامه شادکامی آکسفورد ) (OHIپدید آمد .همچنین در
سالهای بعد این پرسشنامه تغییراتی یافت و با نام اختصار OHQ
منتشر شد .همانگونه که اشاره شد پرسشنامه شادکامی آکسفورد
)(OHIدارای  13گویه است که هر گویه شامل  4عبارت است که
عبارت اول نمره صفر ،عبارت دوم نمره  ،8عبارت سوم نمره  1و عبارت
چهارم نمره  7میگیرد .در نهایت فرد نمرهای بین  3تا  13به دست
میآورد که نمره باالتر نشانه شادکامی بیشتر است .یافتههای پژوهش
نشان دادند که فهرست شادکامی آکسفورد برای اندازهگیری شادکامی در
جامعه ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است .روایی این مقیاس
در مطالعات مختلف از جمله علیپور و نور باال ( )11تأیید شده است.
آرجیل و لو ،ضریب آلفای  33درصد را با  743آزمودنی ،ضریب آلفای
 13درصد را به دست آوردهاند ( .)17در این تحقیق با روش آلفای
کرونباخ میزان پایایی آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت که رقم - 3/373
را نشان داد که این رقم بیانگر پایایی باالی این ابزار است.
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جدول  .8شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش و ضرایب چولگی و کشیدگی به تفکیک گروههای آزمایش و کنترل (تعداد)73 :
کشیدگی
چولگی
انحراف استاندارد
میانگین
گروه
وضعیت
متغیر
پیشآزمون
امیدواری

پیشآزمون
شادکامی
پسآزمون

کنترل

27/37

1/82

3/31

-3/11

آزمایش

38/37

88/13

3/84

3/78

کنترل

27/13

1/87

3/37

-3/37

آزمایش

32/13

83/14

-3/11

8/41

کنترل

838/37

87/31

-8/71

-8/13

آزمایش

833/77

1/31

-3/13

8/38

کنترل

838/34

84/83

-8/13

-3/33

برقراری مفروضه خطی بودن رابطه بین پیشآزمون و پسآزمون
متغیرهای تحقیق و برقراری مفروضه همگنی شیب خط رگرسیون با
آزمون لوین (طبق جدول  )7آزمون تحلیل کوواریانس انجام شد.

جنانچه مالحظه میشود مقادیر کجی و کشیدگی بین  +1تا  -1بیانگر
این مطلب است که توزیع متغیرهای پژوهش در بین آزمودنیها در هر
دو گروه نرمال است .با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها ،همچنین

جدول  :1نتایج آزمون لوین برای نمرات امیدواری و شادکامی
درجه آزادی1
درجه آزادی8
F
11
8
8/13
11
8
1/31

متغیر
امیدواری
شادکامی

با توجه به جدول  1فرض همگنی خطاهای هر دو گروه برای نمرات
امیدواری و شادکامی تأیید شد ( .)p <3/31بنابراین ،با توجه به همگنی
شیب رگرسیون و همین طور یکسانی واریانس متغیر وابسته برای بررسی

سطح معناداری
3/173
3/813

فرضیه اول پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری استفاده شد
که نتایج مربوط به آن در جداول  7و  4آمده است

جدول  :7نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری نمره پسآزمون امیدواری در دو گروه آزمایش و کنترل
آماره
سطح
میانگین
درجه
F
مجموع مجذورات
معناداری
مجذورات
آزادی

منبع تغییرات
گروه
تحلیل کوواریانس با کنترل پیشآزمون
خطا

411/11
731/41
8183/11

همانطور که در جدول 7مشاهده میشود ،تحلیل کوواریانس پسآزمون
نمره امیدواری پس از تعدیل پیشآزمون ،نشان میدهد که با حذف اثر
نمره پیشآزمون ،اثر آموزش مثبتنگری بر اساس آموزههای قرآنی بر
نمره پسآزمون معنادار است (.)F=3/82 ،df=8/13 ،P> 3/387

8
8
13

411/11
731/41
23/77

3/82
4/14

3/387
3/341
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3/18
3/84

اندازه اثر  3/18نیز نشان میدهد که این تفاوت در جامعه کم است.
آماره  Fپیشآزمون نیز ( )4/14میباشد که در سطح  3/31معنیدار
است .این یافته نشان میدهد که پیشآزمون تأثیر معنیداری بر نمرات
پسآزمون امیدواری دارد.

جدول :4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تکمتغیری نمره پسآزمون شادکامی در دو گروه آزمایش و کنترل
سطح
F
میانگین
درجه
آماره مجموع مجذورات
معناداری
مجذورات
آزادی
منبع تغییرات
3/338
12/71
8887/17
8
8887/17
گروه
3/338
121/13
7713/83
8
7713/83
تحلیل کوواریانس با کنترل پیشآزمون
81/13
13
741/31
خطا

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تحلیل کوواریانس پسآزمون
نمره شادکامی پس از تعدیل پیشآزمون ،نشان میدهد که با حذف اثر
نمره پیشآزمون ،اثر آموزش مثبتنگری بر اساس آموزههای قرآنی بر
نمره پسآزمون معنادار است (.)F=12/71 ،df=8/13 ،P> 3/338

ضریب ایتا

ضریب ایتا
3/32
3/38

اندازه اثر  3/18نیز نشان میدهد که این تفاوت در جامعه کم است.
آماره  Fپیشآزمون نیز ( )121/13میباشد که در سطح  3/338معنیدار
است .این یافته نشان میدهد که پیشآزمون تأثیر معنیداری بر نمرات
پسآزمون شادکامی دارد.
Journal of Quran and Medicine

Downloaded from quranmed.com at 4:09 +0330 on Friday September 24th 2021

پسآزمون

آزمایش

24/33

81/33

-3/11

3/11

 43لیال مقتدر و همکار

فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

نتیجهگیری
مثبتنگری با آموزههای قرآنی امیدواری و شادکامی را در نوجوانان
افزایش میدهد.
تشکر و قدردانی :از کلیهی کارکنان مرکز مشاوره و خدمات روان-
شناختی آوای نو و نوجوانان عزیز شرکتکننده در این پژوهش که ما را
در تهیه پژوهش یاری نمودند کمال تشکر را داریم.
تأییدیه اخالقی :مالحظات اخالقی که در این مطالعه لحاظ شد ،آزاد
گذاشتن افراد مورد پژوهش برای ورود و خروج و اطمینان دادن به ایشان
برای محرمانه بودن اطالعاتشان و اخذ رضایت آگاهانه بود.
تعارض منافع :هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
سهم نویسندگان :لیال مقتدر (نویسنده اول) ،نگارندهی مقاله ،پژوهشگر
اصلی ،تحلیلگر آماری ( ،)%23بتول مهرگان پژوهشگر کمکی ،تهیهکننده
کد اخالق (.)%43
منابع مالی :این پژوهش از منابع مالی خاصی استفاده نکرده است.
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بحث
با توجه به نتایج پژوهش ،آموزش مثبتنگری بر اساس آموزههای قرآنی
بر امیدواری نوجوانان مؤثر بود .این نتایج همسو با نتایج پژوهشهای
فرنام و حمیدی که آموزش مثبتنگری را موجب افزایش حالتهای
روانشناختی مثبت از جمله توکل به خدا و امیدواری و شادمانی
نوجوانان یافتند ( ،)1فرنام و مددیزاده ( ،)83ترنی که جلسات گروهی
مثبتاندیشی زرا موجب ایجاد سطوح باالیی از امید ،بررسی نقاط قوت و
احساسات مثبت را در افراد گروه یافت ( ،)11و آقاجانی و خلعتبری
( ،)12همسو بود که مثبتنگری را در افزایش امید با تأکید بر قرآن و
آموزههای اسالمی مؤثر یافتند .در سوره یونس آیه  18بارها انسان را به
امید شده است و در سورهی هود آیه  817با تفکر در قصههای قرآنی
دمیدن روح امید در دل اهل ایمان متجلی است .در سوره انبیاء آیه ،23
ایمان تصور مثبت و امید حضرت ابراهیم به خدا و الطاف او حتی در
دنیای واقعی هم نمود پیدا میکند و آتش برایش سرد و گلستان میشود و
باز در آیهی 73تا  74همین سوره حضرت ایوب بعد از آزمایشهای
سخت و رهایی از امراض ،جوان میشود .آرامش پیامبر اسالم در غار
ثور امید به تحقق وعدة الهی ( ،47توبه) تحقق فرج مهدی موعود (نور،
 11و قصص )1 ،در همة ادیان وحیانی نمونهای از مثبتنگری و امید
قرآنی است ( .)8آموزش مثبتنگری با تأکید بر آیات قرآن و آموزههای
اسالمی به افراد کمک میکند تا از طریق اندیشیدن در معانی و مضامین
آیات و روایات ،عالوه بر تقویت خوشبینی به الطاف پروردگار و توکل
به او ،با شناسایی نقاط قوت و توانمندیهای خویش ،بتوانند امیدواری
بیشتری کسب نمایند و بر این اساس ،چشمانداز خوشبینانهتری از آینده-
ی خود داشته باشند .دیدن آیندهای روشن میتواند قدرت تحمل مشکالت
را افزایش داده و تالشها را برای دستیابی به اهداف ،مضاعف نماید .برای
رسیدن به مثبتنگری ،تکیهگاه و زمینهی فکری الزم است که چیزی
جز ایمان به خدا و دینباوری نیست .کسی که به خدا و روز جزا اعتقاد
داشته باشد زندگی او معنا پیدا میکند .شیوة مثبتنگری با تأکید بر
آیات قرآن به گونهای است که سبب میشود ،فرد وضعیت خود را با
برداشتهای شخصی مثبتتر تشریح کند ( .)12هدف اصلی شیوههای
قرآن ،یاری رساندن به انسان به منظور برخورداری از سالمت روان
است تا بتواند با توسل به بهترین شیوههای ممکن با مشکالت مقابله کند
و با امید به الطاف بیکران الهی به آرامش نائل آید .در واقع ،قرآن و
مفاهیم آن در قالب شیوههای درمانی ،نگرشهای افراد را مورد بررسی و
اصالح قرار میدهد؛ چرا که نگرش صحیح نسبت به مسائل و ناکامیها،
موهبتی است که به واسطه آن ،آدمی در رویارویی با نمونههای به ظاهر
موزونِ آفرینش ،زیبایی و توانایی را در آنها میبیند و حتی در زشتیها نیز
زیباییها را جستجو میکند .بر همین اساس ،یکی از زمینههایی که در
دیدگاه رواندرمانگری اسالمی ،جایگاه ویژهای دارد ،مثبتنگری است
که میتوان آن را استفاده کردن از تمامی ظرفیتهای ذهنی مثبت و
نشاطانگیز و امیدوار کننده در زندگی برای تسلیم نشدن در برابر عوامل
منفی ذهنی و واقعی دانست؛ به عبارت دیگر ،مثبتنگری نوعی خوش-
بینی نسبت به جهان ،دیگران و خود است (.)12
همچنین با توجه به نتایج پژوهش ،آموزش مثبتنگری بر اساس آموزه-
های قرآنی بر شادکامی نوجوانان مؤثر بود .این نتایج همسو با نتایج
پژوهشهای فرنام و حمیدی بود که آموزش مثبتنگری را در افزایش
امید با تأکید بر قرآن و آموزههای اسالمی مؤثر یافتند ( ،)1ریتر و ویلز
نیز در نتایجی همسو ( ،)84عماد و هادیانفرد ،بود که رواندرمانی
مثبتنگر را بر افسردگی مؤثر یافتند ( ،)13که به شکل غیرمستقیم
همسو با نتایج پژوهش جاری است .چراکه در اغلب موارد افسردگی با
شادکامی رابطهی معکوس دارند ( .)11همچنین داوود مداخالت روان-

شناسی مثبتنگر را بر افزایش شادی دانشآموزان نوجوان مؤثر یافته
است ( .)13همچنین مهدیپور و همکاران در پژوهشی مقایسهای روان-
شناسی مثبتگرای سلیگمن با رویکرد اسالمی مبتنی بر آموزههای قرآنی،
روش مبتنی بر آموزههای قرآنی را مؤثرتر یافتند ( .)73کیخا و کهرزایی
در تحقیقی نشان دادند که یاری جستن از ایمان و باورهای دینی در کار،
سبب ارتقای تابآوری و شادکامی میشود ( .)78در تبیین نتایج این
پژوهش میتوان گفت که روانشناسی مثبتنگر با تأکید بر توانمندیها
و پرورش استعدادها توانسته است در بهبود عزت نفس و افزایش احساس
و هیجانات مثبت و تفکر مثبت مؤثر باشد .افزایش شادمانی و کاهش
نگرشهای ناکارآمد از عواملی هستند که نشاندهنده سالمت روان افراد
است ،با توجه به اینکه در روانشناسی مثبتنگر بر افزایش شادمانی و
شاد زیستن ،اصالح افکار ،استفاده از نقاط قوت و توانمندیها تأکید شده
است ،تمرینات و جلسات آموزشی مثبتنگری موجب افزایش حالت-
های روانشناختی مانند شادکامی و تفکر مثبت شده است ( .)1از سویی
دیگر مثبتگرایی با مفاهیم قرآنی این نگاه را به نوجوانان داد که شادی-
هایی که ناشی از غرور ،تکبر ،تمسخر و استهزای دیگران و لهو و لعب و
دنیا محوری باشد ،مورد تأیید روانشناسی اسالمی نیست .چرا که این
شادی ها باعث غفلت از نیل به کماالت و قصور در تکالیف فردی و
اجتماعی میشود .در قرآن شادی در دل جای دارد و رسیدن به هدف
نیست ،بلکه عامل مهم و مؤثری برای رسیدن انسان به کمال است (.)71
از جمله محدودیتهای پژوهش عدم امکان کنترل متغیرهایی چون
هوش و میزان گرایشهای مذهبی در نوجوانان بود .همچنین تفاوت سطح
درآمد و ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی خانواده میتوانست نتایج را متأثر
کند .پیشنهاد میشود پژوهشگران آینده عالوه بر کنترل متغیرهای ذکر
شده ،روی نوجوانان دختر و نوجوانان آسیب دیده نیز بررسی انجام
دهند.
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