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مقدمه

ازوجود 50هزارمبتالبهبیماریمولتیپ اسکلروزیس
1

مولتیپ اسکلروزیس  ،نوعی بیماری مزم

2

و

درکشور بردادندومیزانشیو آنتقریباً  9درهر

عصبشنا تی 4و یکی از شایعتری 

پیشرونده 3

 100000نفر است (حیدری سرشجائی ،اسالمی و

یهای مزم سیستم عصبی مرکزی 5است که با
بیمار 

حس زاده.)1390،

یشودوقطعات
نورونهایعصبی6همراهم 

میلی زدایی

تا آوری نوعی ظرفیت کلی است که برای

دمیلینه 7شدهحاص ازبیماری ،سرتاسر مادهسفید 8را

جلوگیری،بهحداق رساندنوغلبهبرمشکالتازآن

یگیرد وعملکردحسیوحرکتیراتلتتأ یر
فرا م 

یهای
دهندهیتوانمند 

یکنند.تا آوری 
نشان
استفادهم 

یدهد(مک کیب.)2006،علتشناسی9بیماری
قرارم 

بهعنوان عوام ملافظتیوابزاریبرایرشدمثبت
فرد 

یرسد که فعال شدن
ناشنا ته است اما به نظر م 

است (ریچاردسون )2002 ،و بیش از آنکه بر

یژن میلی ونیزفعالشدن
مکانیسمهایایمنیعلیهآنت 

بناپذیری در برابر استرس داللت داشته باشد ،بر
آسی 

واکنشهای ودایمنی10تلتتأ یرعوام ملیطیدر


توانایی بهبودی از وقایع منفی تأکید دارد (گارمزی،

افرادی که دارای استعداد ژنتیکی  اص هستند ،در

.)1994باتوجهبهای کهبسیاریازبیماراندرمعرض

ایجادبیمارید ی باشد(مایندن،اوراروشیلدکروت،

یتواند بر سازگاری
طر هستند ،ارتقاء تا آوری م 

شآگهی 11در ای 
دورههایبیماریمتغیروپی 
 .)1988

آنهاتأ یرگذارباشد(فینستی  .)2006،
زندگی 

بیماری نامعلوم است و تا ای زمان درمان تنها به

مؤلفههای بیماری مولتیپ اسکلروزیس همچون از

نشانهزدایی و آرامشباشی 12ملدود شده است .ای 


کارافتادگی عصبی ،شدت عوارض ،وضعیت بهبود

بیماریدرزنانشایعتر ازمردانوس شرو آناوای 

یتواند بر سطوح سازگاری
بیماری و طول بیماری م 

بزرگسالی(بی 20تا40سال)است .

تااواسط

روانی وتا آوریافرادمبتال به مولتیپ اسکلروزیس

در حالحاضرشیو آن یک درهرهزارنفراست

تأ یرگذار باشند البته ای عوام ارتباط تنگاتنگی با

ودرحدود 2/5میلیوندرسطحجهانبهای بیماری

کنندههای موجود
سازگاری دارند و اغلب پیشبینی 

دچارهستند(دنیسون،ماسموریسوچالدر .)2009،

دادهاند کهعوام روانشنا تی
پژوهشها نشان 

هستند.

درایرانآماردقیقیازمبتالیانبهای بیماریوجود

کنندههایبهتریبرایتفاوتهایفردی
ی 
شبین 
اغلبپی 

نداردامارئیسانجم متاصصی مغزواعصا ایران،

در سازگاری نسبت به عوام بیماری هستند ،عوام 

1

multiple sclerosis
chronic
3
progressive
4
neurological
5
)Central Nervous System (CNS
6
neurons
7
several pieces of demineralization
8
white matter
9
etiology
10
autoimmune reactions
11
prognosis
12
relaxation
2

روانشنا تی بر  الپ عوام بیماری ،از طریق

13

یباشند(دنیسون،
روانشناسی قاب اصالحم 
مدا الت 
ماسموریسوچالدر.)2009،وجوداحساسغمگینی
دائمی،احساسناامیدینسبتبهآینده،تصوراتمکرر

psychological interventions
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روانشناسی 
ا رباشیمدا الت 

دربارهمعلولیتوازکارافتادگیواشتغالذهنیمداومبا

روانشنا تی بوده و از اهمیت باالیی در درمان


افکار منفی و در نتیجه کاهش تا آوری در مقاب 

مثبتگرااست .
یهابر ورداراست،روانشناسی 
بیمار 

عوارضبیماریازعواقب نامطلو افسردگیدرفرد

رواندرمانی
مثبتگرا رویکردی در  
روانشناسی  


یتوانند باعثرفتارهایافراطی
مبتالهستندکهحتیم 

استکهاعتبار ودرابهصورتتجربیکسبکرده

نظیر ودکشیشوند .

یها و هیجانات
بهطور  اص با ایجاد توانمند 
است و  

ای موارد میتواند کیفیت زندگی فرد مبتال را

مثبتگرابا افزایشمعنا
رواندرمانی 
مثبتهمراهاست  .

تلتتأ یر قراردهد(نجات،نبویوهوالکویینائینی،

بهای
در زندگی مراجع به تافیف و تسکی آسی 

یاش
درمانهایطبیبرایبیمار 

)1385اوراازپیگیری

یپردازد(رشید .)2008،
روانیوافزایششادکامی4م 

دلسردکند وعالئم طرساز بیماریراشدت باشد،

آموزشهاییمبتنی

مثبتگرا 
روانشناسی 
مدا الت 

روانشنا تی مث 
مؤلفههای  
عالوه بر ای کاهش  

مثبتگرا
روانشناسی 
مدلهایموجوددر 
بریافتهها و 

تا آوریبرروندسازگاریوانطباقباشرایطجدید

است که در قالب یک بسته آموزشی تدوی شده و

نیز تأ یر سوء دارد (دنیسون ،ماس موریس و چالدر،

آموزش داده میشوند (براتی سده .)1388 ،از طرفی

 .)2009

مثبتگرابرآن
روانشناسی 
تجربههیجانهایمثبتیکه 

مثبتگرا به حفظ سالمت روانی و
روانشناسی  


تأکید دارد ،اغلب توانایی بهتری برای سازگاری و

یها)
جسمی در شرایط  طر (با تأکید بر توانمند 

تا آوری زیادی برای مواجهه با مشکالت زندگی

رواندرمانی
اهمیت  اصی قائ است و در حقیقت  

وشبینانه میشود

یکند و منجر به تفکر 
ایجاد م 

مثبتگرا نه تنها از طریق کاهش نشانگان منفی بلکه


(فردریکسون .)2001،

گونهای مؤ ر و مستقیم میتواند از طریق ایجاد
به 


مثبتگرا،باتوجهبهاستعدادها
روانشناسی 
رویکرد 

یهای منش 2و معنا موجب
هیجانات مثبت ،1توانمند 

یهایانسان(بهجایپردا ت بهنابهنجاریها
وتوانمند 

رواندرمانی
بپذیری به تا آوری شود  .
تغییر آسی 

روانشناسان
سالهایا یرمورد توجه 
وا تاللها)،در 

نه تنها میتواند منابع مثبت را ایجاد نماید،
مثبتگرا  3


قرار گرفته است .ای رویکرد ،هدپ نهایی  ود را

یتواند تأ یر متقابلیبرنشانگانمنفیداشتهونیز
بلکه م 

یداند که شادکامی و
وههایی م 
شناسایی سازهها و شی 

آنها باشد (سلیگم  ،رشید و
سدی بر وقو مجدد  

بهزیستی انسانرا به دنبالدارند.از ای رو عواملیکه

پارکس .)2006،

سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و

یها ،در جوامع ماتلف
درمان بسیاری از بیمار 

یتری سازههای مورد
تهدیدهای زندگی گردند ،بنیاد 

منلصر به استفاده از روشهای کالسیک پزشکی

یباشند.درای میان،تا آوری
پژوهشای رویکردم 

روشهایی که مبتنی بر مبانی
نیست .از جمله  

روانشناسی تلولی،
حوزههای  
ژهای در  
جایگاه وی 

1

positive emotions
character strengths
3
positive psychotherapy
2

happiness

4
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روانشناسی  انواده و بهداشت روانی یافته است؛


اسکلروزیس بینجامد .کمالی ( )1391در بررسی

بهطوریکههرروزبرشمارپژوهشهایمرتبطباای 


ا رباشی امید درمانی بر تا آوری بیماران مبتال به

یشود(براولد .)2006،
سازهافزودهم 

مولتیپ اسکلروزیس،دریافتکهامیددرمانیمنجربه

با توجه به تأکید متاصصان بر آمو تنی بودن

افزایشتا آوریبیمارانمبتالبهمولتیپ اسکلروزیس

مهارتهایگوناگونتا آوریونیزباتوجهبهای که

یگردد .تقیزاده و میرعالئی ( )1391تلقیقی تلت
م 

آموزش مدا الت روانشناسی مثبت عالوه بر آنکه

عنوان مطالعه ا رباشی معنویت درمانی گروهی بر

یدهد،موجب شنودیبیشتراز
شادکامیراافزایشم 

تا آوریزنانمبتالبهشهراصفهانانجامدادند.نتای 

یدهد ،منجر
زندگیشده ،معنا رادرزندگیافزایشم 

نشان داد که معنویت درمانی گروهی در افزایش

وشبینانه و کاهش افسردگی میشود،

به تفکر 

بهطور
تا آوری زنان مبتال به مولتیپ اسکلروزیس  

یتوان دریافت که با انجام مشاوره و مدا الت
م 

چشمگیریمؤ راست .

روانشناسی میتوان عالئم بیماری را تسکی داد،


پیتروسکی و میکوتا ( )2012در پژوهشی تلت

یهای شاص را
پیشرفت آن را کندتر کرد ،توانمند 

مثبتگرا بر
روانشناسی  
عنوان ا رباشی مدا الت  

حفظنمودهوارتقاباشیدهوبهبیمارامکاندادتایک

مثبتگرا بر
افسردگی بیماران ،دریافتند که مدا الت  

روندطبیعیوعادیرادرزندگیدنبالکند(سامانی،

کاهش عالئم افسردگی و افزایش بهزیستی (به باشی)

جوکاروصلراگرد.)1386،

ا رباشاست .

امنه ،بهاری و حمیدپور ( )2014در ا رباشی

با عنایت به ای که کاربرد درمانهای ماتلف از

گروهدرمانیراهح مداربرتا آوریبیمارانمبتالبه


یتواند گامی نو در
روانشنا تی ،م 
جمله مدا الت  

مولتیپ اسکلروزیس ،دریافتند که مدا له درمانی

بهبود وضعیت ای بیماری تلقی شود لذا جلب توجه

مذکور بر تا آوری بیماران گروه آزمایش بهطور

متاصصان مبنی بر استفاده بیش از پیش از  دمات

یدار ا ر داشته و ا رات درمانی در مرحله پیگیری
معن 

روانشنا تی مانند
ازدرمانهای  

روانشناسان واستفاده 

ماندگارماند .

درمانهای

مثبتگرا در کنار 
روانشناسی  
مدا الت  

رسولی،بهرامیانوزهراکار()1392پژوهشیتلت

طبی گامیمؤ ردربهبود سازگاریوکیفیت زندگی

عنوان تأ یر امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی

یشود .در راستای تلقق اهداپ فوق،
بیماران تلقی م 

بیمارانمبتالبهمولتیپ اسکلروزیسانجامدادند.نتای 

روانشناسی
پژوهش به بررسی ا رباشی مدا الت  

نشان داد که کیفیت زندگی گروه مدا له بعد از

مثبتگرا بر تا آوری بیماران مبتال به مولتیپ 


جلسات درمانی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت

اسکلروزیسصورتگرفت .

یتواند به
معناداری پیدا کرد و ای که امید درمانی م 
بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتال به مولتیپ 
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روانشناسی 
ا رباشیمدا الت 

روش

تا آوری کمتری بر وردار است .پایایی و روایی

جامعهیآماریونمونه:پژوهشازنو 
روشپژوهش ،

پرسشنامه تا آوری کانر و دیویدسون ای گونه

پسآزمون با
شآزمون ـ  
بهصورت پی 
نیمه آزمایشی  

گزارش شده است .برای تعیی پایایی از روش آلفای

کماهه بود .نمونه پژوهش
گروه کنترل و پیگیری ی 

کرونباخاستفادهشدکهپایاییحاصلهبرابربا0/89بود

شام 30نفرازبیمارانزنمبتالبهمولتیپ اسکلروزیس

(ملمدی .)1384 ،در پژوهش سامانی ،جوکار و

بودندکهازجامعهآماریبیماران مولتیپ اسکلروزیس

صلراگرد( )1386پایایی ای مقیاسبهکمکضریب

شهرکرمانشاهبهشیوههدفمندانتاا شدندکهازای 

آلفای کرونباخ  0/87به دست آمد و نتای آزمون

میان15نفردرگروهآزمایشو15نفردرگروهکنترل

تللی عاملیبه روی ای پرسشنامه بیانگر وجود یک

یهای شرکتکننده از
گمارده شدند .تمامی آزمودن 

عام عمومی در مقیاس بود .مقیاس ضریب کام او

آنها از حداق سطح
نظر جنسیت زن بودند ،تمامی  

برای ای تللی  0/89وکرویت بارتلت برابربا6, 64

تلصیالتدیپلمبر ورداربودندودرگروهسنی20تا

بود .

40سالقرارداشتند .

روش اجرا و تللی  :در ابتدا با ا ذ مجوز و ارائه به

مهمتری مالک ورود ای بیماران ،داشت حداق 


مالکهای شمول را

مرکز انجم  MSبه کسانی که 

دامنهیسنی 20تا 40
سطحسواددیپلم،قرارگرفت در 

دارا بودند ،توضیلاتی در مورد پژوهش،

تشایص قطعی بیماری مولتیپ 

تصادفیسازی،ملرمانهبودنوحق روجازپژوهش


مالکهای  روج آنان،

مهمتری 
اسکلروزیس و  

ی واهنددادهشد.سپسآزمودنیها
درهرزمانکهم 

نداشت حداق مدرک دیپلم برای درک و انجام

به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش ( 15نفر) و

تکالیف انگیوغیبتبیشازدوجلسهبود .

کنترل ( 15نفر) گمارده شدند و از بیماران

ابزار سنجش:پرسشنامهتا آوری کانرودیویدسون:1

پرسشنامه

شرکتکننده در پژوهش  واسته شد که 


پرسشنامه تا آوری را کانر و دیویدسون ( ،2003به

تا آوری را تکمی کنند ،افراد گروه آزمایش برای

نق ازملمدی)1384،بامرورمنابعپژوهشی -1979

شرکت در جلسات درمانی (مدا الت روانشناسی

 1999در حوزه تا آوری تهیه کردند .ای پرسشنامه

مثبتگرا) ،به مدت  4هفته ،هر هفته 2 ،جلسه 90


 25سؤالدارد که درمقیاس لیکرت بی صفر (کامالً

یقهای ،دعوت شدند و به اجرای مدا الت پردا ته
دق 

نادرست)وچهار(همیشهدرست) ،است.نمرهمیانگی 

شدو گروهکنترلهیچمدا لهایدریافتنکرد .شیوه

به طوری که هر چه
ای مقیاس نمره   52واهد بود  

درمانی مورد استفاده بر اساس پروتک درمانی براتی

نمره آزمودنی از  52باالتر باشد ،تا آوری باالتری

طرحریزیشد .
سده( )1388

سال ،گرفت

نزدیکتر باشد ،از

دارد و هر چه نمره به صفر 

Connor-Davidson Resilience Scale

1
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جدول  .1خالصه جلسات درمانی مداخالت روانشناسی مثبتگرا
جلسه

محتوای جلسه 

اول 

معرفیوجهتدهی 


اهداف 
آشناییبادورهآموزشی ،شنودیاززندگی،شادیونشاطونقشآندر
زندگی  و و مسیرهای دستیابی به زندگی رضایتباش ،سنجش سطح
نشاط،افسردگیو شنودیاززندگیشرکتکنندگان 

دوم 
سوم 
چهارم 
پنجم 
ششم 
هفتم 

هاوفضیلتهای


بندیتوانمندی

هایشاصی،آشناییبادسته

توانمندی
هایشاصیواستفادهازآنهابه شنا ت


توانمندی
شکلیتازه 
هایمثبتوذکرنعمتهاو


کاشتهیجان
امور و درزندگی 
میراثشاصیوداشت قصدوهدپدر
زندگی 
نامهودیدارتشکرآمیز 
روابطمثبتاجتماعیوشادکامیدر
زندگی 

ا القی،استفادهازتوانمندیهایشاصیبهشک تازه 
هایمثبت،نقشهیجانهایمثبتدرنشاطوشادی،استفاده


آشناییباهیجان
بهعنوانامورمثبت 
متهاوامور و درزندگیروزمره 
ازذکرنع 
بررسیتأ یراتنوشت سهنعمتویاامر و درزندگی،قصدومعنیداشت 
درزندگی،استفادهازف میراثشاصی 
تأکیدبر اطرات و ،حرکتبهسمتایجادارتباطاتبی فردیمناسب،
آموزشف تقدیروسپاس(نامهودیدارتشکرآمیز) 
آشنایی با روابط مثبت اجتماعی ،نقش روابط مثبت در زندگی شادمانه،
آموزشوکاربردف پاسخدهیسازندهوفعال 

کارباتأم وطمأنینه 

یپایدارکردنلذتها،کارباطمأنینهونقشآندر شنودی


آشناییبانلوه

(پرهیزازشتا زدگی) 

اززندگی 

هشتم 

جش شادیوپایدارسازیشادکامی 





بــاز ورددورهآموزشــی،برگــزاریجشـ شــادی،همــاهنگیجهــتنلــوهی
پیگیری 


پسازپایانجلسات،دوگروهموردسنجشمجدد

یافتهها

پسآزمون) قرار گرفتند .پس از گذشت یک ماه از
( 

توجهبهویژگیهایجمعیتشنا تی،درهردو

با 

دورهیپیگیریصورتگرفت.
اتمامجلساتدرمانی ،

گروه آزمایش و کنترل تمامی آزمودنیها زن بودند.

نرمافزار  spssو پس از بررسی
دادهها از  
برای تللی  

میانگی سنیهردوگروه 20تا 40سالبودهاست.از

فرضهای مورد نیاز همچون نرمال بودن توزیع
یش 
پ 

آنها از حداق سطح
للاظ وضعیت تلصیلی تمامی  

هابهمنظورارزیابیا رباشی
نمراتوهمگنیواریانس 

وآزمودنیهایهردو

تلصیالتدیپلمبر ورداربودند

مدا الت روانشناسی مثبتگرا بر تا آوری بیماران

گروه آزمایش و کنترل به صورت قطعی ،تشایص

مولتیپ اسکلروزیس وکنترلا رپیشآزمونازتللی 

بیماری مولتیپ اسکلروزیس را دریافت نموده بودند.

کواریانساستفادهشد .

دادههای حاص از
جدول ( )2شا صهای توصیفی  
شآزمون،
اجرای پرسشنامه تا آوری را در مرحله پی 
نمیدهد.
پسآزمونوپیگیریبهتفکیکگروهنشا 
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روانشناسی 
ا رباشیمدا الت 

جدول  .2شاخصهای توصیفی متغیر تابآوری برحسب عضویت گروهی و مرحله ارزیابی
گروه 

تعداد 

یشآزمون 
پ 

پیگیری 

پسآزمون 






میانگی 

انلراپمعیار 

میانگی 

انلراپمعیار 

میانگی 

انلراپمعیار 

آزمایش 

 15

 51/93

 7/77

 72/86

 8/47

 72/60

 8/10

کنترل 

 15

 55/53

 11/90

 56/00

 12/62

 55/93

 1/82

















آمارههای  zحاص


همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود


از آزمون ناپارامتریک

میانگی نمرات تا آوری اعضای گروه آزمایش ،در

کلموگروپ-اسمیرنفمتغیرتا آوریدرهریکاز

درپسآزمون 72/86ودر

مرحلهپیشآزمون،51/93


پسآزمون و پیگیری در سطح
یشآزمون  ،
مراح پ 

ملله پیگیری  72/60است؛ همچنی میانگی نمرات

یدار نبودند؛بنابرای فرضصفریعنیپیروی
 0/05معن 

تا آوری گروه کنترل در سه مرحله پیشآزمون،

یشفرض
یشود .پس پ 
دادهها از توزیع نرمال تأیید م 


پسآزمونوپیگیریبهترتیب56/00،55/53و55/93


اولتللی کوواریانسیعنیطبیعیبودنتوزیعنمرات

بود .با توجه به جدول ( )2نمرات میانگی تا آوری

رعایتشدهاست.

گروهآزمایشدرپسآزمونبیشترازگروهکنترلبود .


بررسیهمگنیواریانسازطریقآزمونلوی نشان

قب از انجام تللی کواریانس نرمال بودن توزیع

داد که در متغیر تا آوری ( P=0/07و )F=12/52

نمراتبااستفادهازآزمونکلموگروپ  -اسمیرنفو

بزرگتر از 0/05است؛

سطحمعناداریبهدست آمده

همگنی واریانسهابهوسیلهآزمونلوی موردبررسی

یشفرضهمگنیواریانسرعایتشدهاست.
بنابرای پ 

قرارگرفت .
جدول  .3نتایج تحلیل کواریانس بررسی تأثیر مداخالت مثبت گرا بر تابآوری
منابعتغییر 

مجمو مجذورات  درجهآزادی 

میانگی مجذورات 

F

یداری  اندازها ر  توانآماری 
سطحمعن 

یشآزمون 
پ 

 2573/29

1

 29/2573

 104/88

 0/001

 0/79

1

گروه 

 2987/52

1

 2987/52

 121/6

 0/001

 0/82

1



مقایسهپسآزمونتا آوریدردو

درجدول( )3

آزمونآماری 1همحاکیازدقتباالیای آزمونو

گروه با کنترل ا ر پیشآزمون آورده شده است.

کافی بودن حجم نمونه است .اندازه ا ر نشان میدهد

همانطور که مشاهده میشود نتای به دست آمده از


کهمدا لهموردنظرباعث0/82ازتغییراتتا آوری

مقایسه پسآزمون تا آوری در دو گروه با کنترل

شدهاست( .)P>0/001

رابطه  79درصدی نمرات پیشآزمون ،حاکی از ای 

به منظور بررسی نتای دوره پیگیری (یکماهه)


شناسیمثبتگراباعث

استکهدریافتمدا التروان

مثبتگرا
روانشناسی 
مبتنیبر باتا رباشیمدا الت 

آوریآزمودنیهاشدهاست.توان

افزایشمعنادارتا 

برتا آوریبیمارانزنمبتالبهمولتیپ اسکلروزیس،
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یشآزمونوپیگیریموردمقایسهقرارگرفت .
پ 

ازآزمونتللی کواریانس استفادهشدومیانگی نمره
یهای گروه آزمایش در دو مرحله
تا آوری آزمودن 

جدول  .4نتایج تحلیل کواریانس نمرات پیگیری تابآوری
منابعتغییر  مجمو مجذورات  درجهآزادی  میانگی مجذورات 

F

یداری  اندازها ر  توانآماری 
سطحمعن 

یشآزمون
پ 

2308/40

1

2308/40

110/10

0/001

0/80

1

گروه

2876/30

1

2876/30

137/18

0/001

0/83

1





در جدول ( )4مقایسه پیگیری تا آوری در دو
گروهباکنترلا رپیشآزمونآوردهشدهاست .









در تبیی نتای پژوهش میتوان گفت که یکی از
مثبتگرا کهبه
حوزهیروانشناسی 
یههایمهمدر 
نظر 

طورکهمشاهدهمیشودنتای بهدستآمده


همان

یپردازد،
تبیی اهمیت هیجانات مثبت در زندگی م 

از مقایسه پیگیری تا آوری در دو گروه با کنترل

یهی سا ت و گسترش هیجانات مثبت است .ای 
نظر 

رابطه  80درصدی نمرات پیشآزمون ،حاکی از ای 

یهی گسترش ،1سا ت ،2ابطال،3
نظریه شام فرض 

شناسیمثبتگرابهمدتیک

استکهمدا التروان

تا آوری 4وبالندگی 5است(فردریکسون.)2001،بر

ماهماندگاربودهاست.توانآزمونآماری1همحاکی

یهی تا آوری نظریه گسترش و سا ت
اساس فرض 

از دقت باالی ای آزمون و کافی بودن حجم نمونه

یجانهایمثبتفردریکسون،هیجاناتمثبتازراها ر
ه 

است.اندازها رنشانمیدهدکهمدا لهمورد نظرپس

حلقههای صعودی6
دهندهشان ،باعث ایجاد  


گسترش

ازگذشتیکماهماندگاربودهاست .

یشوند .حلقههای صعودی بهباشی از نظر
بهباشی م 


بحث 
در ای پژوهش ،ا رباشی مدا الت روانشناسی
مثبتگرا بر تا آوری بیماران زن مبتال به مولتیپ 


نقطهی ماالف دیدگاه عمومی در مورد
مفهومی در  
حلقههای نزولی افسردگی قرار دارد .افراد در مواقعی

کهتجربهها وعواطفمنفیدارند،دیدتونلیراتجربه
یشود .
یکنندکهای دیدغالباًبهتفکربدبینانهمنجرم 
م 

اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت .یافتهها تفاوت

یانجامد
عاطفهیمنفیبیشتریم 

ای تفکرمنفیبه

معناداری را بی میانگی نمرات تا آوری بیماران

که ممک است به سرعت موجب نزول حرکت

نشاندهنده
گروه آزمایش و کنترل نشان داد .ای امر  

یجانهای مثبت،
مارپیچی (حلقوی) شود .در مقاب ه 

مثبتگرا بر تا آوری
روانشناسی  
تأ یر مدا الت  

یدهد
یدارد و به افراد اجازه م 
چشمبندها را بر م 


بیماران مبتال به مولتیپ اسکلروزیس است .بنابرای 

ینانهتر
وشب 

احتماالت و امکانات بیشتری را ببینند و 

روانشناسی
فرضیهپژوهشمبنیبرا رباشیمدا الت 

یجانهای مثبت را تجربه
فکر کنند .کسانی که ه 

مثبتگرا بر افزایش تا آوری بیماران به مولتیپ 

بهطور کلی یافتههای
اسکلروزیس تأیید میشود  .
پژوهشبایافتهپژوهشهایجعفریروش ()1391و
کمالی()1391همسواست.

1

broaden hypothesis
build hypothesis
3
undoing hypothesis
4
resilience hypothesis
5
flourish hypothesis
6
upward spirals
2
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روانشناسی 
ا رباشیمدا الت 

یکنند احتماالًحلقههای صعودی بهباشی را بیشتر و
م 

روانشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
دکترای  

لذتباشاست .
یکنندکهای  ود 
منظمترتجربهم 


روانشناسیوعلومتربیتی .
دانشکده 

مهمتر آن باشد که
نکتهی  
اما ،در ای میان ،شاید  

تقیزاده ،م ،.میرعالئی ،م .)1392( .مطالعه ا رباشی


مجموعهای از

حلقههای صعودی همچنی به ایجاد 


معنویتدرمانی گروهی برتا آوریزنان مبتال

یکنند.به ای ترتیب
مقابلهاینیزکمکم 
مهارتهای 

بهمالتیپ اسکلروزیسشهراصفهان.روانشناسی

یکنند،دراغلب
افرادیکههیجانهایمثبتراتجربهم 

سالمت .82-96،)7(2،

موارد با نامالیمات و دشواریهای زندگی بهتر مقابله

جعفریروش ،پ.)1391(.ا رباشیآموزشگروهی

نموده و تا آورتر هستند (فردریکسون .)2001 ،در

رواندرمانی مثبتنگر بر تا آوری،
مبتنی بر  

صوص دوره پیگیری ،نتای آزمون کواریانس نشان

شادکامی و سالمت عمومی زنان دارای همسر

پسآزمونوپیگیریگروهآزمایش
یدهدکهنمرات 
م 

اننامه
وابسته به مواد مادر شهرستان قدس ،پای 

یدارندارد.ای نتای 
درطییکماهباهمتفاوتمعن 

کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی،

پسآزموناست،
بیانگرتداومتأ یرمدا لهبعدازانجام 

روانشناسیوعلومتربیتی .
دانشکده 

نمرات

حیدری سرشجائی ،س ،.اسالمی ،ا .و حس زاده.  ،

یداری بی
چرا که تفاوت معن 

میانگی

سآزمون و پیگیری وجود ندارد؛ بنابرای تا یر
پ 

(.)1390بررسیکیفیت زندگیدر بیماران مبتال

مثبتگرا درتا آوری بیماران
روانشناسی  
مدا الت  

به ام.اس شهر اصفهان ،مجلهی تلقیقات نظام

مبتالبهمولتیپ اسکلروزیس بهمدتیکماهماندگار

سالمت .571-579،)5(7،

بودهاست .

رسولی،م،.بهرامیان،ج،.زهراکار،ک.)1392(.تأ یر

نمونهگیری
تهای ای پژوهش  ،
از جمله ملدودی 

امید درمانی گروهی بر کیفیت زندگی بیماران

ملدودبهمرکزانجم  MSاستانکرمانشاه،استفادهاز

مبتال به مالتیپ اسکلروزیس .روان پرستاری،

کوتاهمدت
زنانبراینمونهپژوهشونیززمانپیگیری 

 .54-65،)4(1

یتواننامبرد؛بنابرای درای راستاپیشنهادمیشود
رام 

سامانی ،س ،.جوکار،.  ،صلراگرد ،ن.)1386( .

پژوهشبهروینمونهمردان،ازمراکزدرمانیشهرهای

تا آوری ،سالمت روانی و رضایتمندی از

بزرگتر با دوره پیگیری

ماتلف و روی نمونه 

زندگی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی

ششماهه) موردبررسی
یتر(دورهپیگیریسهیا 
طوالن 

ایران .290-295،)3(13،

قرارگیرد .

کمالی،پ.)1391(.ا رباشیامیددرمانیدرافزایش
اننامه
تا آوری بیماران مبتال به ام .اس .پای 

منابع

کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی،
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Abstract
The aim of the study was to evaluate the effectiveness of positive psychology
intervention on resiliency of female patients with multiple sclerosis in the city of
Kermanshah. The research design was quasi-experimental with pretest-posttest, a month
follow-up and control group. To do the study, among the female patients admitted to the
Multiple Sclerosis (MS) Society of Kermanshah 30 persons were selected through
purposeful sampling and randomly assigned to an experimental and a control group.
Both groups responded to Connor-Davidson Resilience Scale, at the pretest stage. In
later stages of research, in the experimental group the positive psychology intervention
were conducted for 8 sessions of 90 minutes. The results of Covariance analysis showed
that positive psychology intervention increased the resiliency of patients with multiple
sclerosis and the effect of intervention was meaningful in posttest and follow up stage.
The results of research showed that positive psychology intervention can be used as an
efficient way to increase resiliency of patients with multiple sclerosis.
Keywords: positive psychology interventions, resiliency, female patients, multiple
sclerosis.
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